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LĒMUMS 

Jūrmalā 

2019.gada 23.maijā  Nr. 265 
 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

maiņu zemes vienībai Senatnes iela 3B, 

Jūrmalā 

(protokols Nr.7, 62.punkts) 

 

Valsts zemes dienests 2016.gada 20.jūlija vēstulē Nr.2-04.1/101 ir informējis 

Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) par zemes vienībām, kurām Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) reģistrētais nekustamā 

īpašuma zemes lietošanas mērķis neatbilst uz zemes vienības esošās ēkas galvenajam 

lietošanas veidam. Dome izvērtējot Valsts zemes dienesta vēstulē sniegto informāciju ir 

turpinājusi darbu un veikusi datu izvērtējumu, atlasot visas Jūrmalas pilsētas 

administratīvajā teritorijā esošās ēkas pēc ēku kadastra apzīmējumiem un to galvenajiem 

lietošanas veidiem un apbūvētās zemes vienības pēc kadastra numuriem un to nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķiem. Domes Attīstības un vides jautājumu komiteja 2017.gada 

11.oktobra atzinumā (protokols Nr.1.2-30/5) noteikts pašvaldībai veikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu sakārtošanu.   

Zemes vienībai Senatnes ielā 3B, Jūrmalā, ar kopējo platību 596 m2, kadastra 

apzīmējums 1300 026 4502 (turpmāk – Zemes vienība) NĪVKIS ir reģistrēts nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 

maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 

saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201).

 Ar Rīgas rajona  tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2019.gada 23.aprīļa lēmumu 

īpašuma tiesības uz Zemes vienību nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas 

pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000588520.  

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Domes 

2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas 

plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016.gada 24.marta saistošajiem 

noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas 

publiskā apbūves teritorijā (P52) un Jaukta kūrorta teritorijā (TIN13), kur atļautā 

izmantošana ir veselības aizsardzības iestāžu apbūve, sociālās aprūpes iestāžu apbūve; 

labiekārtota publiskā ārtelpa; biroju ēku apbūve; tirdzniecības un/vai pakalpojumu 

objektu apbūve; tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; kultūras iestāžu apbūve.  

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 



 

noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 17.6.apakšpunktam 

lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai 

zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas 

plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai. Saskaņā ar Noteikumu Nr.496 

18.punktu lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā 

minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks.  

NĪVKIS Zemes vienībai reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 

produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas 

un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201) - neatbilst teritorijas plānojumā 

noteiktajai plānotajai izmantošanai, līdz ar to Zemes vienībai plānotais nosakāmais 

lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6.apakšpunktu, 

18.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas 

pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas 

teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu apstiprināšanu” 4.4.52. un 5.1.3. sadaļu un Attīstības un vides jautājumu 

komitejas 2019.gada 15.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas 

dome nolemj:  

 

1. Zemes vienībai Senatnes ielā 3B, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 4502, ar 

kopējo platību 596 m2, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 

produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 

ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201) uz komercdarbības 

objektu apbūve (kods 0801). 

2. Lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs G. Truksnis 

 

 


