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3. PASTA APLIECINĀJUMS PAR PAZIŅOJUMA NOSŪTĪŠANU 

Atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 105. punktam, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija nosūtīja paziņojumu par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), 
kuru īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi robežojas ar detālplānojuma teritoriju. 

 
Datums Vēstules Nr. Adresāts 

11.07.2018. 2-26.3/738 Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

11.07.2018. 2-26.3/736 Jelgavas Latviešu biedrība 

11.07.2018. 2-26.3/741 Fiziska persona 
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4. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI 
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5. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU 
 

Nr. 
p.k. 

Institūcijas nosaukums, 
reģistrācijas datums un Nr. 

Prasības nosacījumos Komentārs par nosacījumu ņemšanu vērā 

1.  Jelgavas reģionālā vides pārvalde 
15.10.2018., Nr. 3.5.-07/1757 

Pārvalde izvirza sekojošus nosacījumus: 
1. izstrādājot iespējamās apbūves izvietojumu paredzēt ēku pieslēgumu vienotai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai;  

2. izstrādājot iespējamās infrastruktūras (auto stāvlaukumi u.c) izvietojumu, paredzēt 
lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iespējas. 

 

1. - 2. Prasības ievērotas.  
 

2. AS “Sadales tīkls” 
12.10.2018. 
Nr. 30AT30-05/742 

1. Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti ((6-20)/0.4 kV 
apakšstacijas, 0.23 kV līdz 20 kV elektropārvades līnijas u. c. objekti), 
inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās 
attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti jāpievieno grafisko attēlu (pdf, 
dwg, dgn u. c.) ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem noteiktā 
kartes mērogā). 

2. Izstrādājamā detālplānojuma aptverošajā teritorijā atrodas esošās AS „Sadales 
tīkls” piederošie elektroapgādes objekti (0.23 –20) kV elektropārvades līnijas, 
a./st., TP u .c. elektroietaises).  

3. Lai nodrošinātu elektroapgādi īpašumam tā normālai funkcionēšanai atbilstoši 
noteiktajam/plānotajam lietošanas mērķim, un precizētu pieslēguma vietu 
nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu “Pieteikums elektrotīkla 
pieslēgumam/slodzes izmaiņām”, norādot nepieciešamo jaudu, spriegumu un citu 
informāciju, kas prasīta veidlapā. Pieteikumam nepieciešams pievienot detalizētu 
skici/-es ar plānoto/-ajiem apbūves risinājumu/-iem, sarkano līniju izvietojumu un 
paredzēto slodžu sadalījumu. Aizpildīto pieteikumu un pieteikuma veidlapā 
norādīto dokumentu kopijas var sūtīt uz e-pastu st@sadalestikls.lv, vai arī AS 
“Sadales tīkls” pa pastu uz adresi Šmerļa ielā 1, Rīgā, LV-1006, kā arī pieteikumu 
var aizpildīt AS „Sadales tīkls” klientu apkalpošanas portālā e-st.lv. Pēc pieteikuma 
saņemšanas tiks izstrādāti tehniskie noteikumi plānotajam objekta slodzes 
pieslēgumam un informācija par iespējamajām elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas 
izmaksām. 

4. Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša 
būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 573 „Elektroenerģijas 
ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”. 

1. -2. Prasības ievērotas. 

 

 

 

 

 

3. Pieteikums tiks pieprasīts būvprojekta 
izstrādes laikā.  Ņemot vērā 
detālplānojuma teritorijas īpašnieku 
sniegto informāciju, detālplānojuma 
risinājumi paredz, ka plānotajam objektam 
elektroapgāde tiks nodrošināta izmantojot 
esošās, bet šobrīd neizmantotās, jaudas no 
teritorijā esošā TP 1128.  

 

 

4. Prasība ievērota. Informācija iekļauta 
detālplānojuma Paskaidrojuma rakstā. 

 

mailto:st@sadalestikls.lv
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5. Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-
14 „Inženiertīklu izvietojums”. Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes 
objektiem jānodrošina ērta piekļūšana AS „Sadales tīkls” personālam, 
autotransportam u. c. to tehnikai. 

6. Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka 
Aizsargjoslu likuma 16. pantā. 

7. Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā 
ar Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45. panta prasībām): 

8. Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības 
vides un cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 982 „Enerģētikas 
infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” – 3.,8. – 11. punkts:  

9. Ja nepieciešama esošo elektroietaišu pārvietošana, tad paredzēt to pārnešanu 
atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem u. c. normatīvajiem aktiem. Lai 
saņemtu tehniskos noteikumus, jāiesniedz pieteikums elektroietaišu pārvietošanai. 
Esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā 
īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem, saskaņā ar Enerģētikas likuma 
23. pantu. 

10. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un 
elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus 
elektroenerģijas piegādē un lietošanā nosaka MK noteikumi Nr. 50 
„Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi”. 

11. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS “Sadales 
tīkls” notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 
lēmumu „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas 
dalībniekiem”. 

12. Plānojuma paskaidrojošā daļā lūdzam iekļaut informāciju, ko nosaka Enerģētikas 
likuma 19., 191, 23. un 24. pants: 

13. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus 
aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku: 

14. Plānojumu grafiskās daļas kartes mērogi: 
Detālplānojumu izstrādei izmanto aktualizētu (ne vecāku par gadu) topogrāfisko 
plānu (LKS 92-TM koordinātu sistēmā) ar mēroga noteiktību 1:500 līdz 1:2000. 

5. Prasība ievērota. 

 

 

6. Prasība ievērota. Aizsargjoslas attēlotas 
Grafiskās daļas lapā “Teritorijas pašreizējā 
izmantošana” un “Teritorijas plānotā 
izmantošana”.  

7.-14. Prasība ievērota informācija iekļauta 
paskaidrojumu rakstā. 

 

15. Detālplānojums tiks iesniegts 
izskatīšanai un saskaņošanai AS “Sadales 
tīkls” pirms projekta publisklās 
apspriešanas organizēšanas. 
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15. Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un tā augšupielādes TAPIS 
sistēmā, plānojumu ar elektroapgādes tehnisko risinājumu jāiesniedz saskaņošanai 
AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas Dienvidu tehniskās daļas Projektu 
nodaļā, 106. kab., Elektrības iela 10, Jelgava. Darba laiks: Pirmdienās 14:00 - 17.00, 
Otradienā 09:00 - 12:00, Trešdienās 14:00 - 17.00, Ceturdienās 09:00 - 12:00, vai 
sūtot e-pastu uz st@sadalestikls.lv.. Plānojuma atzinums tiks sagatavots pēc 
pieprasījuma iesnieguma saņemšanas. 

 

 

 

 

 

 

3. SIA “Jelgavas Ūdens” 
25.10.2018., Nr. 1791/03-01 

Izstrādājot detālplānojumu teritorijai Katoļu ielā 7 un Katoļu ielā 7B, Jelgavā ievērtēt, 
ka teritorijā esošām ēkām ir izbūvēti ūdensvada pievadi un sadzīves kanalizācijas izvadi 
ar pieslēgumiem: 

Ūdensvads – Driksas ielas 100 mm ūdensvadam; 
- Katoļu ielas 150 mm ūdensvadam; 

Kanalizācija – Katoļu ielas 300 mm sadzīves kanalizācijas vadam. 

Detālplānojumā paredzēt brīvu piekļuvi tīklu apkalpošanai un avārijas darbu veikšanai 
komunikāciju ekspluatācijas aizsargjoslu zonās. 

Uzsākot būvprojekta izstrādi teritorijai Katoļu ielā 7 un Katoļu ielā 7B, Jelgavā, 
ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīklu projektēšanai pieprasīt tehniskos noteikumus 
SIA “JELGAVAS ŪDENS”. 

Prasības ievērotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informācija pieņemta zināšanai. 

4. Veselības inspekcija 
15.10.2018., Nr. 2.3.9-10/27772/ 

Detālplānojuma projektēšanas gaitā paredzēt: 

1. 13.10.2011. LR Teritorijas attīstības plānošanas likuma, 14.09.2006. Zemes 
ierīcības likuma, 14.10.2014. MK noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 30.04.2013. MK noteikumu Nr. 
240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 
(turpmāk – Noteikumi Nr. 240), Jelgavas pilsētas teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu un 05.02.1997. Aizsargjoslu likuma un tā aprobežojumu 
ievērošanu. 

2. Izvērtēt plānotās apbūves un objektu iespējamās ietekmes uz pilsētvides insolāciju, 
trokšņa un gaisa piesārņojuma līmeņa pieaugumu un paredzēt atbilstošus 
risinājumus negatīvo ietekmju samazināšanai.  

3. Inženierkomunikāciju tīklu projektēšanu, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 

 
 
1.-8. Prasības ievērotas. 

mailto:st@sadalestikls.lv


Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Katoļu ielā 7 un Katoļu ielā 7B, Jelgavā 
PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PROCESU 

30 

30.septembra noteikumu Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-
14 „Inženiertīklu izvietojums” prasības. 

4. Veicot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanu, paredzēt 30.06.2015. 
MK noteikumu Nr.326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 
„Ūdensapgādes būves” un  MK noteikumu Nr.327  „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” prasības. 

5. Pasākumus kvalitatīvas pilsētvides nodrošināšanai cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem atbilstoši Noteikumu Nr. 240, 3. punkta prasībām. 

6. Teritorijas labiekārtošanu, autotransporta kustības, piebraucamo ceļu, veloceliņu 
un gājēju celiņu plānošanu. Plānojot autostāvvietu, ievērot Noteikumu Nr. 240, 
10.1. apakšnodaļas prasības. 

7. Atkritumu savākšanas vietas plānot atbilstoši  Noteikumu Nr. 240, 8.5. 
apakšnodaļas prasībām. 

8. Veselības inspekcija iesaka detālplānojuma risinājumu izvērtēt Veselības inspekcijas 
Sabiedrības veselības departamenta Zemgales kontroles nodaļā. 

5. VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
11.10.2018., 
Nr. 4.3.3./12142 

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi: 

1. Detālplānojuma projektu izstrādāt, ievērtējot 2006. gada 14. septembra 
likumu „Zemes ierīcības likums”, Latvijas Republikas 1997. gada 5. februāra 
likumu „Aizsargjoslu likums”, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 
noteikumus Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa 
noteikumus Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi”, Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu, spēkā esošo ceļu 
projektēšanas noteikumus (LVS 190 grupas standartus), kā arī citu spēkā 
esošus normatīvos dokumentus un noteikumus. 

2. Ievērtēt piegulošo ielu nodalījuma joslas un apbūves līnijas, respektējot 
pieguļošo ielu un krustojumu satiksmes organizāciju, to parametrus un 
aprīkojumu, nodrošināt piekļūšanas iespējas blakus esošajiem īpašumiem. 

3. Autostāvvietu izvietojumam, jāatbilst LR Valsts standarta LVS 190-7 prasībām.  

4. Izstrādājot teritoriju plānojumu, jāņem vērā Ministru kabineta 2008.gada 
25.novembra noteikumu Nr.972 „Ceļu drošības audita noteikumi” prasības 

5. Izstrādājot teritoriju plānojumu, jāņem vērā Ministru kabineta 2014.gada 

1.-3. Prasības ievērotas. Detālplānojuma 
risinājumi neparedz būtiskas izmaiņas 
pieguļošo ielu un krustojumu satiksmes 
organizācijā. 
 
4. Ņemot vērā, ka detālplānojuma 
risinājumi neparedz jaunu ielu vai ceļu 
izbūvi, detālplānojuma risinājumiem nav 
nepieciešams veikt auditu. 
 
5. Informācija par esošo trokšņa 
piesārņojumu iekļauta paskaidrojumu 
rakstā. 
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7.janvāra noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 
prasības. 

6. Saņemt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Jelgavas nodaļā, Savienības ielā 2, Jelgavā, 
LV3001, pirmdienās no 9.00 - 12.00 un ceturtdienās no 13.00 - 16.00, tālr.: 
63020467 atzinumu par izstrādātā detālplānojuma redakciju un grafiskās 
daļas vienu eksemplāru papīra formātā sagatavot iesniegšanai LVC Jelgavas 
nodaļā. 

Nosacījumi derīgi divus gadus no izdošanas brīža, ja divu gadu laikā no nosacījumu 
izdošanas brīža netiek saņemts pozitīvs atzinums no VAS „Latvijas Valsts ceļi”, 
nosacījumi zaudē spēku. 

6. JPPI “Pilsētsaimniecība” 
22.10.2018., Nr. PIL/5-6/18/903 

Iestāde izvirza sekojošus nosacījumus detālplānojuma izstrādei: 

1. Izstrādājot teritorijas detālplānojumu, ņemt vērā: 

1.1. esošā Katoļu iela un Driksas iela ir asfalta seguma ielas. Virsmas vidējā 
augstuma atzīme Katoļu ielai ir + 5.10 m LAS-2000.5 un Driksas ielai -+4.79 m 
LAS-2000.5. Gar Katoļu ielu, pret teritoriju, kur paredzēts izstrādāt 
detālplānojumu, atrodas asfalta seguma gājēju ietve ar vidējo augstuma 
atzīmi +5.14 m LAS-2000.5. 

1.2. teritorijās atrodas lietus un saimnieciskās kanalizācijas kopsistēma ar izlaides 
vietu Driksas ielā, esošajā lietus un kanalizācijas akā, un Katoļu ielā 
saimnieciskā kanalizācijas akā; 

1.3. Katoļu ielas posmā no Katoļu ielas 9 līdz Driksas ielai atrodas pilsētas lietus 
kanalizācijas keramiskais kolektors DN250, kurš ir tehniski sliktā stāvoklī; 

1.4. gar Driksas ielu un Katoļu ielu ir izbūvēts pilsētas apgaismojuma tīkls; 

1.5. teritorijā Katoļu iela 7B atrodas JPPI “Pilsētsaimniecība” apsaimniekošanā 
esošs bērnu rotaļu laukums, kā arī ierīkotas divas puķu dobes, sastādīti 
košumkrūmi, koku un gar Katoļu ielas ietvi sastādīts dzīvžogs. 

2. Detālplānojumu izstrādāt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un Latvijas 
Valsts standartu prasībām. 

3. Plānojot teritorijas virszemes notekūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanu, ieplūdes 
samazināšanai iesakām paredzēt caurlaidīgos segumus ar lietus ūdeņu 
akumulēšanu un teritorijas attīstībai “zaļo” risinājumu integrēšanu ilgtspējīgas 
apsaimniekošanas nodrošināšanai. 

4. Risināt teritorijas virsūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanu, nodrošinot no objekta 
noplūstošo lietus ūdeņu uztveršanu, akumulēšanu un daļēju novadīšanu Driksas 

1.-11. Prasības ievērotas. 
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ielā esošajā pilsētas lietus ūdens kanalizācijas sistēmā. 

5. Paredzēt apgaismojumu atbilstoši teritorijas izmantošanas mērķim. 

6. Lai nodrošinātu teritoriju kvalitatīvu uzturēšanu un ilgtermiņa apkalpošanu, 
iebraucamo/-os ceļu/-us paredzēt ar cieto segumu. 

7. Plānojot vai saglabājot esošo iebrauktuvi no Katoļu ielas puses, nodrošināt piekļuvi 
īpašumiem Katoļu iela 7, Katoļu iela 7C, Katoļu iela 7A. 

8. Izstrādāt transporta un gājēju kustības plānu, nodrošinot un saglabājot drošas 
pārvietošanās iespējas transportam un gājējiem no pašvaldībai piederošām ielām. 

9. Paredzēt publiskās teritorijas zaļās zonas labiekārtojumu. 

10. Saglabāt teritoriālo novietojuma vietu rotaļu laukumam ar iespēju paplašināt vai 
modernizēt esošās bērnu rotaļu iekārtas. 

11. Izstrādāto detālplānojumu saskaņot ar JPPI “Pilsētsaimniecība”. 

7. SIA “Lattelecom” 
10.10.2018., Nr. PN-16158 

Detālplānojuma teritorijā nav SIA “Lattelecom” sakaru komunikācijas. No Katoļu ielas 7 
ēkas ir gaisvadu līnija uz Katoļu 7A ēku. 

Veicamo darbu apraksts un TA izpildes nosacījumi: 

1. visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši esošajiem būvnormatīviem, kā arī 
ievērojot LR “Aizsargjoslu likuma” 14. panta (Aizsargjoslas gar elektronisko 
sakaru tīkliem), 35. panta (Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās) un 43. panta 
(Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās 
prasības; 

2. teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un 
objektu aizsargjoslām; 

3. privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA 
“Lattelecom” vai jebkuram citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, 
jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem 
“Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam 
elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 18.05.2005. Padomes sēdes lēmums 
Nr. 111, protokols Nr. 24 (233) p.9), kuros norādīta privātā elektronisko 
sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība; 

4. ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums “Par elektronisko sakaru tīkla 
robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai 
teritorijas saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu; 

5. privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši 

1.-5. Prasības ievērotas. 
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Ministru kabineta apstiprinātajiem “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un 
būvniecības kārtība” (MK noteikumi Nr. 256) un “Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 262-05 “Elektronisko sakaru tīkli” (MK noteikumi Nr. 257).” 

8. Nacionālā kultūras mantojuma 
pārvalde 
01.11.2018., Nr. 06-05/5554 

Nosacījumi detālplānojuma izstrādei: 

1. Detālplānojuma risinājumos nodrošināt apbūvētās vides kvalitāti un plānotā 
attīstības priekšlikuma iekļaušanos pilsētvidē, ņemot vērā tā atrašanos 
pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas un tajā esošo valsts nozīmes 
arhitektūras pieminekļu “Sv. Jura katoļu baznīca” (valsts aizsardzības Nr. 5150) 
Katoļu ielā 11 un “Academia Petrina” (valsts aizsardzības Nr. 5109) Akadēmijas 
ielā 10 tiešā tuvumā un vizuālās uztveres zonā, kur saglabājama kultūras 
pieminekļiem atbilstoša ainaviskā vide – plānojuma un telpiskā struktūra, 
raksturīgie skatu punkti uz/no objekta u.tml. 

2. Detalizējot funkcionālo zonējumu, atļautos izmantošanas veidus, pieļaujamos 
apbūves parametrus (blīvums, augstums, intensitāte, u.c.) un transporta 
infrastruktūras risinājumus, kā arī izstrādājot  teritorijas telpiskās kompozīcijas 
koncepciju, plānotie pārveidojumi pieļaujami tādā apjomā, kas respektē 
kultūras pieminekļu arhitektoniski telpisko izveidojumu (apbūves raksturu un 
mērogu) un plānotie apbūves apjomi nekonkurē ar tiem, kā arī ar plānoto 
apbūvi netiek aizsegtas skatu perspektīvas uz kultūras pieminekļiem. 

3. Detālplānojuma risinājumus pamatot ar plānotās apbūves vizuālās ietekmes 
analīzi uz kultūras pieminekļiem un apkārtējo pilsētvides ainavu, iekļaujot 
vizualizācijas, kurās uzskatāmi parāda plānoto ēku apjomu risinājumus 
konkrētajā vietā un pamato detālplānojuma risinājumu saderību ar kultūras 
pieminekļiem. Vizualizāciju izstrādāt, pielietojot paņēmienus, kas rada pilnīgāku 
un reālistiskāku priekšstatu par plānoto darbību. 

4. Tā kā detālplānojuma teritorija atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa aizsargjoslā (aizsardzības zonā), detālplānojumā jāuzrāda 
atbilstošais apgrūtinājums. 

5. Detālplānojumu iesniegt Pārvaldē atzinuma sniegšanai. 

1.-5. Prasības ievērotas. 
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6. ZIŅOJUMS PAR SAŅEMTAJIEM PRIEKŠLIKUMIEM 

Uzsākot detālplānojuma izstrādi netika saņemts neviens fiziskas vai juridiskas personas priekšlikums. 
 

7. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI 

7.1. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PASĀKUMU SARAKSTS 

Tiks pievienots pēc publiskās apspriešanas norises. 
 

7.2. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS 

Tiks pievienots pēc publiskās apspriešanas norises. 
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8. INSTITŪCIJU ATZINUMI 

Tiks pievienots pēc publiskās apspriešanas norises. 

 
9. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU ATZINUMIEM 

Tiks pievienots pēc publiskās apspriešanas norises. 
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10. ZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA ATBILSTĪBU TERITORIJAS PLĀNOJUMAM 

Detālplānojuma risinājumi ir izstrādāti saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-
2021. gadam grozījumu un tā sastāvā esošo teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām, 
detalizējot atsevišķus nosacījumu punktus. 

Saskaņā ar Teritorijas plānojumu, detālplānojuma teritorija atrodas “Publiskās apbūves teritorijā” (P) – 
funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu 
un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru. 

Plānotā izmantošana detālplānojuma teritorijā ir noteikta atbilstoši Jelgavas Teritorijas plānojumā 2009.-
2021. gadam ar grozījumiem noteiktajai “Publiskās apbūves teritorijai” (P), detalizējot ar Jelgavas 
pilsētas pašvaldības 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-23 izdoto Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu prasības detālplānojuma sadaļā – teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi. 

Detālplānojuma teritorijā tiek noteiktas divas atšķirīgas izmantošanas “Publiskās apbūves teritorijas”, tās 
attiecīgi indeksējot kā – P1d un P2d. 

“Publiskās apbūves teritorijā” ar indeksu P1d, kā galvenā teritorijas izmantošana tiek noteikta 
labiekārtota publiskā ārtelpa un sezonas rakstura tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve. 

“Publiskās apbūves teritorijā” ar indeksu P2d, kā galvenā teritorijas izmantošana tiek noteikta biroju ēku 
apbūve, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve, kā arī labiekārtota publiskā ārtelpa. Šajā 
teritorijā, papildus jau esošajām tirdzniecības un pakalpojumu ēkām tiek plānots izbūvēt jaunu divstāvu 
mazumtirdzniecības ēku, ar galveno fasādi pret Katoļu ielu, ņemot vērā vēsturisko Katoļu ielas būvlaidi, 
kas sakrīt ar zemes gabalu Katoļu ielā 7 nekustamo īpašumu robežu. 

Maksimālais apbūves augstums “Publiskās apbūves teritorija” ar indeksu P1d tiek noteikts - 1 stāvs (līdz 
3,5 m), bet “Publiskās apbūves teritorija” ar indeksu P2d - 3 stāvi (līdz 12 m). 

 

Ziņojumu sagatavoja:  

M.Kalvāne. 
 


