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Nr. 
p.k.  

Adrese Atļautā/reģistrētā 
izmantošana 

Plānotā 
izmantošana        

Karte/Foto Iebildums 

1. Stirnurags 0601 
1300 003 0601 
 
Kopējā platība 
725 512 m2 
 
Apbūvei 
64 000 m2 

Dabas teritorija Savrupmājas, divu 
dzīvokļu dvīņu vai 
rindu mājas, 3 
stāvi, 12m. 
 Apbūve plānota 
viena zemesgabala 
dziļumā no Meža 
prospekta 64 līdz 
Jūrnieku ielai un 
gar Vikingu ielu no 
Burtnieku ielas 21 
līdz z/g  
1300 003 0503, 
viena apbūves 
gabala dziļumā 
 

 

 
 

 

 
 

Dabā mežs. Pēc Dabas datiem  mežainas 
piejūras kāpas. Prasība saglabāt to kā 
dabas teritoriju. Apbūve ir pretrunā ar 
Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010-
2030, kur tā iezīmēta kā zaļā teritorija. 
Apbūves gadījumā īstenojas stratēģijā 
minētais drauds - vides un dabas resursu 
noplicināšana. 
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Nr. 
p.k.  

Adrese Atļautā/reģistrētā 
izmantošana 

Plānotā 
izmantošana         

Karte/Foto Iebildums 

 
2. 

 
Bulduri 5408 
1300 007 5408 
 
32 242 m2 
 
Viss zemesgabals 
apbūvei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dabas teritorija 

  
Savrupmājas, divu 
dzīvokļu dvīņu vai 
rindu mājas, 3 
stāvi, 12m 

 

 
 

 
 

 

 
Dabā mežs. Pēc Dabas datiem  mežainas 
piejūras kāpas. Prasība saglabāt to kā 
dabas teritoriju. Apbūves gadījumā 
īstenojas Jūrmalas pilsētas attīstības 
stratēģijā 2010-2030 minētais drauds - 
vides un dabas resursu noplicināšana. 
Tiek likvidēta liela un iedzīvotājiem 
nozīmīga zaļā teritorija, kuru aptver esošā 
apbūve, jo apbūvei nodota arī blakus esošā 
dabas teritorija.  
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Nr. 
p.k.  

Adrese Atļautā 
izmantošana 

Plānotā  
izmantošana          

Karte/Foto Iebildums 

 
3. 

 
Bulduri 5912 
1300 007 5912 
 
59 211 m2 
 

Apbūvei 
  47 000 m2 

 
Dabas teritorija 

 
Savrupmājas, divu 
dzīvokļu dvīņu vai 
rindu mājas, 3 
stāvi, 12m 
 
Zemesgabala 
dienvidu daļā 
saglabāta dabas un 
apstādījumu 
teritorija  

 

 
 

 
 

 
 

 
Dabā mežs. Pēc Dabas datiem mežainas 
piejūras kāpas. Prasība saglabāt to kā 
dabas teritoriju. Apbūves gadījumā 
īstenojas Jūrmalas pilsētas attīstības 
stratēģijā 2010-2030 minētais drauds - 
vides un dabas resursu noplicināšana. 
Tiek likvidēta liela un iedzīvotājiem 
nozīmīga zaļā teritorija, kuru aptver esošā 
apbūve, jo apbūvei nodota arī blakus esošā 
dabas teritorija.   
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Nr. 
p.k.  

Adrese Atļautā 
izmantošana 

Plānotā  
izmantošana          

Karte/Foto Iebildums 

 
4. 

 
Jaundubulti 2702 
1300 011 2702 
 
110 197 m2 
 
Apbūvei 20 000 

m2 zemesgabala 
daļā  gar Poruka 
prospektu posmā 
no Abavas ielas līdz 
Sesavas ielai viena 
apbūves gabala 
dziļumā 

 
Dabas teritorija 
 

 
Savrupmājas, divu 
dzīvokļu dvīņu vai 
rindu mājas, 3 
stāvi, 12m 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Dabā mežs. Pēc Dabas datiem mežainas 
piejūras kāpas. Apbūvei paredzēto 
teritoriju šķērso maģistrālais meliorācijas 
grāvis. Meliorācijas sistēmas pārbūve prasīs 
ievērojamus līdzekļus un tiks skartas vēl 
jaunas platības dabas teritorijā. Prasība 
saglabāt to kā dabas teritoriju. Iebildums 
pret apbūvi, kas nav pamatota. Īstermiņa 
finansiālais ieguvums nevar būt par pamatu 
plānotajām izmaiņām. 
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Nr. 
p.k.  

Adrese Atļautā 
izmantošana 

Plānotā  
izmantošana          

Karte/Foto Iebildums 

 
5. 

 
Pumpuri 3101 
1300 012 3101 
156 429 m2 
 
Apbūvei 38 000 m2 
gar Poruka 
prospektu posmā 
no Sesavas ielas 
līdz Kronvalda ielai 
viena apbūves 
gabala dziļumā   

 
Dabas teritorija  

 
Savrupmājas, divu 
dzīvokļu dvīņu vai 
rindu mājas, 3 
stāvi, 12m  

 

 
 

 
 

 
 

 
Dabā mežs. Pēc Dabas datiem mežainas 
piejūras kāpas. Apbūvei paredzēto 
teritoriju šķērso maģistrālais meliorācijas 
grāvis. Meliorācijas sistēmas pārbūve prasīs 
ievērojamus līdzekļus un tiks skartas vēl 
jaunas platības dabas teritorijā. Prasība 
saglabāt to kā dabas teritoriju. Iebildums 
pret apbūvi, kas nav pamatota. Īstermiņa 
finansiālais ieguvums nevar būt par pamatu 
plānotajām izmaiņām. 
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Nr. 
p.k.  

Adrese Atļautā 
izmantošana 

Plānotā  
izmantošana          

Karte/Foto Iebildums 

 
6. 

 
Dzintari 3405 
1300 008 3405 
 
Apbūvei viss 
zemesgabals 
1464 m2 
 

 
Dabas teritorija 

 
Savrupmājas, divu 
dzīvokļu dvīņu vai 
rindu mājas, 3 
stāvi, 12m 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Dabā mežs Mežaparka prospekta malā. 
Iebildums pret apbūvi zemesgabalā, kas ir 
buferzona. 
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Nr. 
p.k.  

Adrese Atļautā 
izmantošana 

Plānotā  
izmantošana          

Karte/Foto Iebildums 

 
7. 

 
Valtera prospekts 
24 
1300 016 4625 
20 403 m2 
 
 
 

Asari 4912 
1300 016 4912 
28 540 m2 
 
 

Asaru prospekts 
23/25 
1300 016 1501 
32 341 m2 

 
 

Asaru prospekts 21 
1300 016 1504 
7082 m2 

 

 
Publiskās apbūves 
teritorijas, kas 
paredz publiska 
rakstura iestāžu 
un objektu 
izvietošanu 
 

 
Savrupmājas, divu 
dzīvokļu dvīņu vai 
rindu mājas, 3 
stāvi, 12m 
 
 
Savrupmājas, divu 
dzīvokļu dvīņu vai 
rindu mājas, 3 
stāvi, 12m 
 
Savrupmājas, viesu 
izmitināšanas 
objekti, 3 stāvi, 
12m 
 
Savrupmājas, viesu 
izmitināšanas 
objekti, 3 stāvi, 
12m 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Dabā mežs. Iepriekš apbūvei nodots ar 
pamatojumu, ka tiks izvietotas valsts vai 
pašvaldības sabiedriskas būves. 
Iebildums pret apbūvi, kas ir pretrunā ar 
sabiedrības interesēm un tiešā veidā ir 
vides un dabas resursu noplicināšana. Tā kā 
zūd jebkura argumentācija apbūvei, tad 
prasām noteikt to kā dabas teritoriju. Šādu 
prasību par Asaru prospektu 21/23/25 ir 
iesnieguši iedzīvotāji. 

 


