
TIKŠAN ĀS PROTOKOLS 
 par Rucavas novada pilnveidotās redakcijas risinājumu saskaņošanu 

 ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 
Rīga,  
2013.gada 21.februārī plkst. 13.00.  
SIA  „Grupa93” birojā , KR. Barona ielā 3-4.  
 
Piedalās:  
 
VARAM:   
Dabas aizsardzības departaments, Aizsargājamo  teritoriju nodaļas pārstāves Diāna Kampāne  
Telpiskās plānošanas departamenta Plānojumu uzraudzības nodaļas pārstāves : Ilze Aigare, Inga Tapiņa un 
Margarita Gorškova 
 
Grupa93 speciālisti: 
 Neils Balgalis, Lolita Čače,  Marita Nikmane, Sarmīte Lesiņa.  
 
DAP Kurzemes Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģiona administrācijas vadītāja Dace Sāmīte.  
 
 
Rucavas novada plānojuma izstrādes situācija:  
 
Visas institūcijas, tostarp VVD Liepājas reģionālā pārvalde, Veselības inspekcija,  Kurzemes plānošanas 
reģions, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija u.c. ir  devušas pozitīvus atzinumus pilnveidotās 
plānojuma redakcijas apstiprināšanai, izņemot Dabas aizsardzības pārvaldi.  
Tikšanās mērķis – pārrunāt SIA „Grupa93” sagatavotos atbildes komentārus uz DAP atzinumu, uzklausīt 
visus pušu  (Grupa93, DAP, VARAM) viedokļus  par DAP iebilžu pamatotību un  SIA „Grupa93” sniegto 
atbilžu  argumentāciju, apspriest  piemērotākā risinājuma iespējas  un novienoties par turpmākajiem soļiem 
plānojuma saskaņošanā.  
 
Būtiskākās viedokļu atšķirības:  

1) Teritorijas ar īpašām prasībām, kas plānojumā noteiktas kā turpmākās plānošanas teritoriju statuss – 
neatbilstība  augstākstāvošajiem  normatīvajiem  aktiem, līdz ar to  nav akceptējams plānojumā:  

DT* - derīgo izrakteņu turpmākās plānošanas teritorija Ķirbas purvā 
PT* - tūrisma un rekreācijas turpmākās plānošanas teritorija Priediengalā 

2) Dabas teritoriju (D1 (dabas lieguma zona krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā), D2 (pārējās teritorijas 
zonā) – izpratnes atšķirība par zonas būtību un izmantošanas iespējām  

 
3) Piekrastes ciemu robežu izmaiņu jautājums. . 

 
Galvenie  secinājumi:  
- MK 2011.g.20.septembra noteikumi  Nr. 711. „Dabas parka „Pape”   individuālie aizsardzības un 
apsaimniekošanas  noteikumi” nav interpretējami.  
- Plānojumā neakceptētos jautājumus ietvert Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (tālāk tekstā IAS)  
– tālākā gaitā  pašvaldībai rosināt DAP un VARAM   veikt grozījumus individuālajos  dabas parka  „Pape” 
noteikumos.  Par citām IADT  teritorijām (Kirbas purvs)-  lūgt  uzsākt  dabas aizsardzības plāna un IAIN . 
Attiecīgi tikai  pēc  izmaiņām augstākstāvošajos normatīvajos aktos  - veikt grozījumus Rucavas novada TP.  
 



Diskusijas  piezīmes un rezultāti  
21.01. 2013. Nr. 4.8/11/2013 – N  
DAP atzinumā minētās iebildes  

SIA „Grupa93” -- pl ānojuma izstrādātāja atbildes 
komentārs 

Diskusijas dalībnieku viedoklis. Iespējamais 
risinājums 

1. Paskaidrojuma raksta (turpmāk-PR) 19.1pp. 
„Turpmākās attīstības priekšnoteikumi" un Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk-TIAN) 
25.1pp. 3.25.nodaļa - dota 
atsauce uz Ministru kabineta 30.01.2001.noteikumiem 
Nr.45"Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi". Informējam, ka minētie 
noteikumi ir zaudējuši spēku un ar 01.01.2013. stājas 
spēkā Ministru kabineta 18.12.2012.noteikumi 
Nr.940„Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un 
apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī 
mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” 

Ņemts vērā.  
Izlabota PR 17.lpp. un TIAN 26.lpp.  
 
 

Nav iebilžu. 

2. Norādām, ka teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas 
kartē nav attēloti zonējuma apzīmējumi teritorijām PT2 un 
PT2*, kas ir attēloti vienā krāsā, taču izmantošanas un 
apbūves nosacījumi ir atšķirīgi. 
 

Ņemts vērā. Precizēti kartes „Teritorijas plānotā 
(atļautā)  izmantošana” apzīmējumi un  Papildus 
paskaidrojam, ka grafiskā daļa ietver visa novada 
teritorijai kopējo „Plānotās (atļautās) izmantošanas” 
karti un detalizētākā mēroga kartes ciemu teritorijām 
(skat. Rucavas novada teritorijas plānojuma satura 
rādītāju, sējumu „Paskaidrojuma raksts. Teritorijas 
plānotās (atļautās) izmantošanas” risinājumi un to 
pamatojums”, 3.lpp.). Funkcionālā zonējuma 
atspoguļošanai tiek lietotas atšķirīgas krāsas, papildus 
tam – arī  burtu kodu apzīmējums. Ja vienas 
funkcionālās zonas ietvaros ir kāda teritorijas daļa, 
kurā ir noteikti atsevišķi atšķirīgi nosacījumi kā pārējā 
funkcionālajā zonā, tiek lietots tas pats krāsas 
apzīmējums, bet - atšķirīgs burtu kods (šajā gadījumā  
funkcionālās zonas  PT2 apakšzona ir  PT2* -  jo 
nosacījumu atšķirtībā no pārējās zonas PT2  nosaka 
tikai  valsts aizsargājama kultūras pieminekļa statusu 
„Papes Ķoņu ciems” un tā aizsardzības zonas statuss. 
Šāds  funkcionālā zonējuma un apakšzonu 
atspoguļojuma princips tiek ieviests, ņemot vērā 

Nav iebilžu. 
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Diskusijas dalībnieku viedoklis. Iespējamais 
risinājums 

izstrādes stadijā esošos MK noteikumus „Pašvaldību 
vispārīgie teritorijas attīstības plānošanas, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”, ko LR VARAM  
izstrādā saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas 
likuma 7.panta pirmās daļas 6. un 7.punkts un 
Pārejas noteikumu 2.punkta 1.apakšpunktu, kas 
paredz Latvijā vienotas teritorijas izmantošanas veidu 
klasifikācija  un grafiskās daļas apzīmējumus 
ieviešanu.  
Kartes informācijas noslogojuma pēc  kopējā kartē 
līdz šīm bija atspoguļoti tikai krāsu apzīmējumi, 
savukārt ciemu teritoriju kartēs – gan krāsu, gan zonu 
un apakšzonu kodi (skat. atbilstošās detalizētā 
mēroga kartes plānojuma grafiskās daļā, sadaļā 
„Ciemi- plānotā izmantošana”).  Lai novērtu 
turpmākos pārpratumu, TIAN 1. un 179.punkts ir 
papildināts ar visu saistošās daļas karšu uzskaitījumu. 
Kartei „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” 
visai novada teritorijai lietotie krāsu apzīmējumi ir 
papildināta ar burtu kodu apzīmējumiem. TIAN 4.3. 
sadaļā  papildus paskaidrots, ka  PT2* teritorija  
attiecas uz  Papes Ķonu ciemu.  

 

3. Lūgums TIAN 4.8. nodaļas 232. punktu- 
jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 0,5ha 
- papildināt atbilstoši Ministru kabineta 
20.09.2011.noteikumu Nr.706 „Dabas parka „Pape" 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 
19.punktam. 
 

Ņemts vērā. Atbilstoši papildināts  TIAN 232.p-ts. 
 
. 
  

Nav iebilžu, ja  minimālā jaunveid. platība tiek 
noteikti atbilstoši dabas lieguma zonas prasībām.  
Jautājums par min. jaunveid. zemes vienību 
platību  samazināšanu ostas teritorijā ir skatāms 
tikai pēc  Ministru kabineta 
20.09.2011.noteikumu Nr.706 grozījumiem.  
Tālākā perspektīvā - rosināt Ministru kabineta 
20.09.2011.noteikumu Nr.706 grozījumus, 
precizēt Papes ostas teritorijas statusu, ostas 
teritoriju nosakot kā funkcionālo zonu (t.i. 
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risinājums 
neattiecināt dabas lieguma zonas 
ierobežojumus).  
Jautājums tālāk risināms, priekšlikums iekļaujot 
Rucavas   novada IAS  
 
 

4. Lūgums ievērot Ministru kabineta 
16.03.2010.noteikumu Nr.264„īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi" 16.14.punkta prasības, ņemt 
vērā noteikto aizliegumu iegūt derīgos izrakteņus dabas 
liegumā „Ķirbas purvs", neplānojot šo teritoriju kā derīgo 
izrakteņu ieguves turpmāko plānošanas teritoriju (DT*). 
 

Ķirbas purva daļa, kas plānojumā atzīmētā kā derīgo 
izrakteņu ieguves turpmākās plānošanas teritorija ir 
līdzšinējā laikā daļēji izmantota – degradēta teritorija, 
pašvaldības īpašums, „Velliņi”, 17,5 ha platībā. 
Plānojuma izstrādes ietvaros ir apzināta LVGMA 
rīcībā esošo informācija un saskaņā ar to šajā teritorijā 
ir konstatētas ceļu būvei izmantojamas smilts -  grants 
iegulas. Likuma par pašvaldībām 14.pants nosaka 
„Lai izpild ītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā 
noteiktajā kārtībā ir pienākums:3) racionāli un 
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 
nekustamo mantu”. ). Teritorijas plānojumā šī 
teritorija ir iekļauta teritoriju ar īpašām prasībām 
(turpmākās plānošanas teritorijas) skaitā, lai vērstu 
uzmanību uz dabas aizsardzības plāna un individuālo 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi  izstrādes  
nepieciešamību IADT „Kirbas purvs”, kā ietvaros 
detalizēti izvērtētu un konkretizētu šīs teritorijas 
izmantošanas iespējas (skat. TIAN 318., 327., 337.p-
ti). Līdz dabas aizsardzības plāna izstrādei un 
individuālo aizsardzības izmantošanas noteikumu 
apstiprināšanai derīgo izrakteņu ieguva netiek plānota.  
Šādu plānojuma risinājumu ir akceptējusi Liepājas 
reģionālā vides pārvalde.  
 
 
 

Gan DAP, gan VARAM  uzskata, ka  šāds 
turpmākās plānošanas statuss IADT teritorijās 
nav plānojumā akceptējams, jo ir pretrunā ar  
normatīvajiem aktiem – kā DAP atzinumā to ir 
jau uzsvēris. 

Risinājums:  

svītrot no plānojuma grafiskās daļas gan TIAN   
šādu teritorijas izmantošanas zonu. Tā vietā 
paliek TIAN 4.11. Mežu zemes atļautā 
izmantošana, kurās  ievēro IADT    vispārējos 
aizsardzības  un izmantošanas noteikumus.  

Pašvaldības intereses savu īpašumu izmantošanā 
paust Rucavas IAS, nosakot IADT „Kirbas 
purvs” dabas aizsardzības plāna un IAIN  
noteikumu izstrādes svarīgumu. 
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Topo  kartes fragments un plānojuma kartes 
fragments (brīni svītrotā – turpmākās plānošanas 
teritorija, zaļi svītrota – IADT teritorija). 

5. Tūrisma un rekreācijas turpmākās plānošanas teritorijā 
(PT*) - Papes Priediengalā, zemes vienībā ar kadastra 
Nr.6484 001 0114, ārpus krasta kāpu aizsargjoslas dabas 
parka zonā, kur neatrodas PSRS armijas ieraktās 19 
degvielas tvertnes, 2012.gada rudenī veicot teritorijas 
apsekojumu konstatēta vitāla īpaši aizsargājamas augu 
sugas sīkziedu plaukšķene Silene borysthenica atradne. 
Lai nodrošinātu Sugu un biotopu aizsardzības likumā 
ietverto prasību ievērošanu, lūdzam šajā zemes īpašuma 
daļā neplānot autostāvvietu, bet noteikt tādu teritorijas 
izmantošanas veidu, kā rezultātā netiek bojāta vai 
iznīcināta īpaši aizsargājamās augu sugas dzīvotne. 
 

Ņemts vērā. Papildināts TIAN 338.1. p-ts .  
Papildus paskaidrojam, ka zemes vienībā ar kadastra 
Nr.6484 001 0114  (pašvaldības īpašums  5,2 ha 
platība) Plānojumā ir noteikta kā teritoriju ar īpašām 
prasībām (turpmākās plānošanas teritorija), kurā 
detalizētu izmantošanas  risinājumu (tostarp 
autostāvvietu) izvietojumu  nosaka  turpmākās 
plānošanas procesā, veicot papildus izpētes un 
izvērtējumus uz detalizētāka mēroga (M 1: 2000 vai 1: 
500)   topogrāfiskās pamatnes  (skat. TIAN 199., 
324.3.4., 338.p-ti). Teritorijas plānojuma kartē 
atspoguļotā piktogramma nozīmē stāvvietas 
principiālo novietni - konkrētā novietni, tās parametri  
(ietilpība, seguma veids, labiekārtojuma 
infrastruktūra (tualetes, atkritumu savākšana) un 
apmeklētāju plūsmu organizēšanas risinājums 
(piemēram, laipas)  tiks projektētas, saskaņojot ar 

DAP informē, ka piesārņojums ir likvidēts (jo 
mucas ir aizvestas) un par aizsargājamajiem 
biotopiem ir pietiekami daudz informācijas – 
citas papildus izpētes vairs nav nepieciešams -  
un pietiekami pamatoti secināt, ka šinī zemes 
vienībā  nav plānojams nekas vairāk kā vienīgi 
noeja uz jūru. Iespējams izskatīt varbūtību 
neliela skaits autostāvvietu „kabatiņu” izveidei. .  
Marita Nikmane: ja darbība ir veikta, jāizņem no 
reģistra. Informāciju sniedz RVP. 
Diskusija par tēmu – kas ir un kas nav zemes 
lietojuma kategorijas maiņa. DAP viedoklis, ka 
pat laipu ierīkošana var interpretēt par zemes 
lietošanas veida kategorijas maiņu. SIA 
„Grupa93” tam nepiekrīt un uzskata, teritorijas 
labiekārtojums, tostarp vieglas konstrukcijas 
būves var izvietot tā,  ka netiek mainīta zemes 
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Dabas aizsardzības pārvaldi un VVD Reģionālo vides 
pārvaldi labiekārtojuma projekta izstrādes ietvaros un 
ņemot vērā iepriekšminētās izpētes. Lūdzam 
turpmākajam darbam izsniegt Jūsu fiksēto 
informāciju par aizsargājamās sugas atradnes 
izvietojumu zemes gabalā uz DAP rīcībā esošā 
grafiskā materiāla.  
 
 

lietojuma kategorija;  ka 5, 2 ha teritorijai tikai 
veicot precīzo topogrāfisko uzmērīšanu var 
objektīvi secināt par  aizsargājamo biotoptu 
aizņemtajām un no tiem brīvajām teritorijām  - 
un pieņemt galīgo lēmumu par šīs zemes 
vienības izmantošanas iespējām tūrisma un 
rekreācijas objekta izvietošanai. G93 papildus 
uzsver, ka šis ir viens no pašvaldībai stratēģiski 
svarīgajām -  potenciālajām investīciju 
teritorijām  piekrastē.  
DAP un VARAM viedoklis – līdzīgi kā 
turpmākās plānošanas statusa teritorijas 
gadījumā Ķirbas purvā - šāds risinājums nav 
akceptējams  planojumā, jo ir skaidrojums kā 
pretruna ar MK 711. noteikumiem.  
 
Risinājums:  
Svītrot šp  teritorijas izmantošanas  viedu   (PT*)   
no plānojuma grafiskās daļas   un TIAN. Tā 
vietā paliek TIAN 4.11. Mežu zemes atļautā 
izmantošana, kurās  noteicošie dabas parka 
„Pape” individuālie noteikumi.     
Ieteikums pašvaldības intereses paust  Rucavas 
IAS un  jautājumu  virzīt, rosinot  MK no 
teikumu Nr. 711  pārskatīšanai.  

6. Lūgums izvērtēt plānoto autostāvvietas nepieciešamību 
ezera pļavās zemes īpašumā ar kadastra Nr. 6484 007 
0147, kur (arī blakus esošajos zemes īpašumos) esošās 
Papes ezera piekrastes pļavas ir nozīmīgi biotopi pļavu 
putnu ligzdošanai un caurceļošanai. Lūgums ņemt vērā, 
ka dabas parka "Pape" dabas aizsardzības plānā (2007.-
2018.g, apstiprināts ar vides ministra 23.07.2007. 
rīkojumu Nr.475) noteikts, lai saglabātu un palielinātu 

Stāvvietas izveides iespējas tiek plānotas pašvaldībai 
piederošā zemes gabala daļā pie pašvaldības ceļa, 
dabas parka neitrālajā zonā,  kontekstā ar plānoto 
publisko piekļuvi jūrai  gājējiem un velosipēdistiem 
un piekļuvi ezeram.  Teritorijas plānojuma kartē 
atspoguļotā piktogramma nozīmē stāvvietas 
principiālo novietni - konkrētā novietne, tās parametri 
(ietilpība, seguma veids, labiekārtojuma 

Nav iebilžu. 
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ligzdojošo pļavu putnu skaitu, nepieciešams saglabāt 
esošo lauksaimniecības zemju lietošanas veidu Papes 
ciema robežās. Bez tam Latvijas Dabas fonds minētajās 
ezera piekrastes pļavās ir uzsācis realizēt projekta LIFE09 
KAT/LT/000233 "Ilgtspējīgas lauksaimniecības 
nodrošinājums pasaulē apdraudēto putnu sugu 
aizsardzībai lauku ainavā" ietvaros grīšļu ķauķa 
Acrocephalus paludicola caurceļošanas un potenciālās 
ligzdošanas biotopu atjaunošanu. 

infrastruktūra (tualetes, atkritumu savākšana) un 
apmeklētāju plūsmu organizēšanas risinājums 
(piemēram, laipas) tiks projektēta, saskaņojot ar 
Dabas aizsardzības pārvaldi un VVD Reģionālo vides 
pārvaldi, labiekārtojuma projekta izstrādes ietvaros.  
Nosakot stāvvietas lielumu un izvietojumu tiks ņemts 
vērā uzsāktais projekts LIFE09 KAT/LT/000233 
"Ilgtspējīgas lauksaimniecības nodrošinājums pasaulē 
apdraudēto putnu sugu aizsardzībai lauku ainavā", 
nepieļaujot konflikta situācijas veidošanos. 
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7. PR nav dots pietiekams pamatojums piekrastes 
ciemu robežu paplašināšanai, iekļaujot tajos dabas 
parka „Pape" dabas lieguma zonu jūras piekrastē 
(krasta kāpu aizsargjoslā), kura ir maz apbūvēta, ar 
neskartu pludmali, kāpu joslu un piekrastes mežiem. 
Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likuma 11.pantam, ciema statusu piešķir un 
atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta 
ciema robeža un pamatota ciema izveides 
nepieciešamība, piešķirot to tādai novada teritorijas 
daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, 
pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga 
infrastruktūra.  
 
8. Plānojumā nav pamatota nepieciešamība iekļaut 
dabas lieguma zonas gan jūras, gan ezera pusē 
plānotajās teritorijās- Dabas teritorijas piekrastes 
ciemos (Dl, D2), kur saskaņā ar TIAN 321. punktu 
atļautā izmantošana ir dabas un vides aizsardzības 
pasākumi, dabas un izziņas tūrisms, atpūta un 
rekreācija. Šāds atļautās izmantošanas veids ir 
pretrunā ar Ministru kabineta 20.09.2011. 
noteikumu Nr.706 „Dabas parka „Pape" individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 14.punktu, 
kas nosaka dabas lieguma zonas izveidošanas 
nepieciešamību- lai saglabātu piekrastes kāpu, Papes 
ezera un Nidas purva, pļavu un mežu ekosistēmas kā 
dabiskās dzīvotnes putnu, zīdītāju un 
bezmugurkaulnieku sugām, ligzdojošos un 
caurceļojošos putnus, kā arī dabiskos procesus, kas 
veido un uztur šīs ekosistēmas. 

7., 8. Ņemts vērā. Pamatojums papildināts – skatīt tālāko 
skaidrojumu un lūdzam atbalstīt piekrastes ciemu robežu risinājumu 
atbilstoši pilnveidotās plānojuma redakcijai, ņemot vērā sekojošos 6 
faktorus:  
 
1) Rucavas novada piekrastes ciemi ir vēsturiskie ciemi (skat. 
arhīva materiālus),kuru konfigurāciju ir noteikuši specifiskie vietas 
apstākļi, dzīves veids un saimnieciskā darbība –  apbūve ir 
attīstījusies šaurā, lineāri izstieptā  teritorijā vairāku kilometru   
garumā gar krasta līniju, fiziski ierobežotā šaurā joslā starp jūru, 
Nidas purvu un Papes ezeru. (skat. 1927./30.g. topogrāfiskos 
materiālus). Zemes gabali vēsturiski ir ar perpendikulāru vērsumu 
pret jūru vai ezeru. Pašreizējā situācijā ciemu esošā robeža tos 
sadala – daļa zemesgabala atrodas ciemā, bet daļa – ārpus tās, kas 
ir acīm redzama pretruna ne tikai no labas prakses plānošanas 
viedokļa (Nidas ciema gadījumā – 21 no 32 apbūvētiem zemes 
gabaliem pēc pašreizējām ciema robežām atrodas ārpus ciema 
robežām!), bet arī padara nesaprotami zemes īpašuma adresāciju - 
ciema robežas sašķeļ zemes īpašumus.  skat. pielikumā pārskata 
tabulu par zemes gabalu skaitu, tsk. Apbūvēto zemes gabalu 
īpatsvaru  pa funkcionālajām zonām. Vēsturiskie piekrastes ciemi  
ir specifiski  - tostarp vēsturiskās apbūves vērā ņemšana ciemu 
robežu noteikšanā  ir minēta Aizsargjoslu likuma  6.panta 2.daļas b) 
apakšpunktā  „... un ņemot vērā vēsturisko apbūvi”.  
Par pretrunu  - vēsturisko īpašumu esamību ārpus ciema robežām 
un līdz ar to ierobežojumus to izmantošanai ir saņemta vairāku 
ilgstoši neapmierināto zemes īpašnieku iesnigumu („Kvintuši, 
„Piekalnietītes, Mazliepnieki, „Brāzmas”, „Mencas”  un  asas  
diskusijas plānojuma apspriešanas laikā. 
 

SIA „Grupa” papildus skaidro 
vēsturisko piekrastes ciemu  struktūru un 
to, ka 2008. g. Rucavas pagasta 
plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros 
tā nav ņemta vērā, līdz ar to spēkā 
esošās ciemu robežas nav pamatotas;  
piekrastes daļas neiekļaušana ciema 
robežās 2008.g.  ir vērtējams kā kļūdains 
risinājums. Papildus vērš uzmanību uz 
zemes īpašumu bilanci, akcentējot  
apbūvēto zemes īpašumu īpatsvaru  un 
īpašumu, kur vēsturiski ir bijusi apbūve, 
īpatsvaru, kas     nav iekļauts ciema 
robežās; zemes īpašumu skaitu, kur 
nelogiski ciema robežās ir iekļauta daļā, 
nevis viss īpašums -  kas ir primārās 
pretruna un  neizpratne par  esošo 
situāciju.   
SIA „Grupa93” lūdzu papildus DAP 
sniegt konkrētu atbildi uz zemes 
īpašnieku  iesniegumiem – par 
iekļaušanu ciemu robežās un īpašuma 
izmantošanas iespējas atbilstoši 
īpašnieka priekšlikumā minētajam un 
iesniegtajiem papildus dokumentiem 
(arhīva uzziņas, biotopu novērtējums 
u.tml.) 
„Kvintuši”  
„Piekalnītes”, 
„ Mazliepnieki, 
 „Br āzmas”, 
 „Mencas” 
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SIA „Grupa93” -- pl ānojuma izstrādātāja atbildes 
komentārs 

Diskusijas dalībnieku viedoklis. Iespējamais risinājums 

 2)Piekrastes ciemu robežas Z – D virzienā un iekļaujot 
teritorijas daļu līdz Papes ezeram ir bijušas noteiktas līdzšinējā 
Rucavas pagasta teritorijas plānojumā.  Ņemot vērā 2012.gadā 
13.novembrī notikušos tikšanos Ķemeros, kurā piedalījās gan 
DAP, gan VARAM un pašvaldības pārstāvji (skat. pielikumā 
tikšanās protokolu), tika ņemts vērā DAP ieteikumus – kritika 
par Nidas ciema ziemeļu daļu, kurā vēsturiskā apbūve faktiski ir 
zudusi un esošie pastāvīgi pārmitrie apstākļi  nosaka sarežģītus  
un būvniecībai nepiemērotus  apstākļus, tāpēc šī ciema daļa no 
ciema robežām pilnveidotajā plānojuma redakcijā tika izslēgta. 
Vienlaicīgi apspriešanas laikā ir saņemtas zemes īpašnieku 
iebildes par nepamatotu vēsturisko zemes vienību izslēgšanu – 
līdz ar to šis risinājums ir vēl jāprecizē. Līdzšinējais risinājumu 
- ciemu robežu savietošana ar krasta kāpu aizsargjoslu nav 
veiksmīgs risinājums, ņemot vērā dabas procesu dinamiku un 
iespējamo krasta kāpu aizsargjoslas precizēšanu turpmākajos 
plānošanas etapos, izmantojot augstākas detalizācijas 
topogrāfisko informāciju. Līdz ar to krasta kāpu aizsargjoslas 
robeža ir uzskatāma par nosacīti „elastīgāku” robežu  
(precizējama katra konkrētā zemes īpašuma gadījumā, atbilstoši 
grafiskās daļas mēroga noteiktībai, īpaši vērtīgo biotopu 
apsekojumam  u.tml.). Precizēšanas gadījumā  veidoja  papildus 
neloģisku „starpgabalu„ situācija. 
 
3) Pilnveidotajā plānojuma redakcijā ir uzskatāmi nodrošināta 
dabas parka funkcionālā zonējuma   integrēšana teritorijas 
plānojuma zonējumā : 
� dabas parka lieguma zona un tās robežas atbilst 
funkcionālā zonējuma „Dabas teritorijas ciemu robežās (D1 
un D2) ” zonai (TIAN 4.19. sadaļa) – funkcionālai zona, kurā 
apbūve nav galvenais izmantošana veids. Papes  ziemeļdaļā – 
Priediengalā esam konstatējuši  īpatnēju situācija, kad dabas 
lieguma un krasta kāpu aizsargjoslā ietverta teritorija ir noteikta 
ļoti  plaša – vianlaidus, vairāk kā 300m platumā,  neņemot vērā, 
ka teritorijas , daļā, kas atrodas  tālāk par 150 m attāluma no  
dabiskās veģetācijas robežas nav konstatēti īpaši aizsargājamie 

Diskusijas dalībniekiem nav vienota viedokļa ciemu robežu 
jautājumā:  
DAP uzskata, ka robežu maiņai nav  jēgas,  jo dabas parka „Pape”  
ind  noteikumu lieguma zonas nosacījumi tāpat ir  „stiprāki” par 
Aizsargjoslu likumā noteiktajiem ierobežojumiem  - jebkurā 
gadījumā nekāda saimnieciskā  darbība/apsaimniekošanas pasākumi, 
kas nav ietverti Parka ind. Noteikumos  un to pielikumos dabas 
lieguma zonā nav īstenojama.  
Krasa viedokļa atšķirība starp DAP un G93 par  TIAN 4.19. sadaļas 
Dabas teritorijas piekrastes ciemos (D1), (D2):  
DAP uzskata, ka  nav pieņemami vairāki TIAN  iekļautie p-ti, jo tie 
ir pretrunā ar lieguma zonas izveides mērķiem, t.sk. izskan bažas,  ka 
publiskās piekļuves vietu skaits jūrai ir par daudz, ka atļautais 
labiekārtojums saistībā ar tām ir pretrunā –  tikai radīs papildus slodzi 
uz lieguma zonu un papildus noplicinās.  
G93 uzskata, ka publiskās piekļuves vietas jūrai, ņemot vērā 
piekrastes garumu ir optimāli noteiktas – ievērojot   Aizsargjoslu 
likumā  noteikto – ne retāk kā pa 1 km, ņemot vērā faktiskās – 
apmeklētāju jau izmantotās takas. To statusa nostiprināšana 
plānojumā  un logisks labiekārtojuma prasības ir viens no 
apmeklētāju plūsmu virzīšanas    instrumentiem, kas  tieši mazinātu 
haotisko situāciju.  
 
 
Priekšlikums TIAN  precizējumiem  
4.19. sadaļā Dabas teritorijas piekrastes ciemos (D1), (D2): 
 
322. Atļautās būves un labiekārtojums 
322.1. dabas aizsardzības, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra (īpaši 
aprīkotas aktīvās atpūtas takas un maršruti gājējiem, velosipēdistiem, 
dabas izziņu takas, laipas un informācijas stendi un norādes, skatu 
torņi, atpūtas vietas u.tml.),  
322.2. teritorijās D1arī:  
322.2.1. ar pludmales izmantošanu saistīts labiekārtojums  
322.2.2.saistībā ar publiskās piekļuves vietām jūrai – autostāvvietas 
teritorijas apmeklētājiem un vieglas konstrukcijas būves rekreācijai, 
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biotopi (skatīt karti „Dabas vērtības  (ar atsauci uz 2007.g. 
dabas parka „Pape” dabas aizsardzības plānu)),  bet īpašumi 
pilnībā ir iekļauti dabas lieguma un krasta kāpu aizsargjoslā. Šī 
situācija būtu jāprecizē turpmākās plānošanas gaitā un dabas 
parka „Pape” individuālajos aizsardzības un apsaimniekošanas 
noteikumos.  
� dabas parka neitrālā zona – funkcionālais zonējums, 
kur ā apbūve  ir galvenais  izmantošanas veids (teritorijas 
PT1, PT2, PT*, C):  
„Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijas PT2, P2*”, kurās  
minimālais jaunveidojamā zemes vienību platība noteikta 
ievērojot plānošanas dokumentu pēctecību (0,5 ha PT2 
teritorija, PT2* - 1 ha), savukārt apbūve blīvums ir ievērojami 
samazināts, lai nodrošinātu vēsturiskam apbūves  blīvumam un 
ainavas raksturam  atbilstošākus nosacījumus; „Tūrisma un 
rekreācijas apbūves teritorija PT 1”- no piekrastes attālināta 
parka neitrālās zonas daļa ~ 50 ha platībā (skat. TIAN 196.1.p-
tu)  ar nedaudz blīvākas  zemes vienību struktūras izveides 
iespējām (0,3ha). 
 
� centra apbūves teritorijas Papes centrālajā daļā – C 
- ~ 12 ha kopplatībā, ar salīdzinoši visblīvākās un intensīvākās 
apbūves attīstības iespējām – ņemot vērā Papes centra daļas 
līdzšinējo izmantošanu un nākotnes lomu (skat.Rucavas novada  
apdzīvojuma struktūras attīstības ieceres Rucavas novada 
ilgtspējīgā attīstības stratēģiju 2038.gadam));  teritorijas ar 
īpašiem noteikumiem – turpmākās plānošanas teritorijas (C*, 
C**)  - skat.  TIAN  339.p-ta apakšpunktus). 
 
parka zona – plānojumā iekļauta kā funkcionālais zonējums 
„Lauku zemes ciema robežās (L4) – skat. TIAN, 4.10. 
nodaļas 255.p-ta apakšpunktus. 
 
Pielietotā pieeja dabas parka un teritorijas plānojuma 
funkcionālo zonējumu savietošanā pēc iepriekšminētā  principa 
apliecina izpratni un pietāti pret  dabas vērtībām  un nav 
interpretējama kā pretruna ar  Ministru kabineta 20.09.2011. 
noteikumu Nr.706 „Dabas parka „Pape" individuālie 

tūristu un atpūtnieku apkalpošanai (inventāra nomas punktu, 
tirdzniecības vai kafejnīcas paviljonu ) – svītrot, vai atļaut tikai 
atsevišķās piekļuves vietās); atstāt  vismaz minimālā labiekārtojumua 
(soliņš, atkritumu  urna)  iespēju  
 
 
G93 lūdz precīzu DAP viedokli un saskaņot  TIAN 322.2.3. un 
322.3. p-tus:  
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aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.  Labiekārtojuma 
infrastruktūras attīstība un iespējas zemes īpašumu 
izmantošanai apbūvei, kur tā vēsturiski ir bijusi, ievērojot 
normatīvo aktu prasības un visus nepieciešamos saskaņojumus 
vides institūcijās nav vērtējama kā pretruna ar dabas parka 
„Pape” individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumos  
2.punktā minēto  dabas parka izveides mērķi, kas līdztekus 
dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanai  nosaka arī   - ... 
nodrošināt  teritorijas  ilgtspējīgu  attīstību....” – t.i.  ietverot arī 
nekustamā īpašuma izmantošanas ekonomiskos aspektus. 
 
4) Piekrastes vēsturiski ciemi nav vienlaidus viendabīgas 
apbūves teritorijas - piekrastes daļas, ietverot teritorijas daļu 
līdz jūrai un citu dabas teritoriju iekļaušana iekļaušanu ciema 
robežās  (ņemot vērā zemes gabalu struktūru) ir loģisks 
funkcionāli vienotas telpas risinājums  -  kā spilgti apliecina 
Dundagas novada  Kolkas pagasta teritorijas plānojuma u.c. 
piekrastes pašvaldību plānojumu risinājumi, atbilstoši 
Aizsargjoslu likumam  ievērojot krasta kāpu aizsardzības 
nosacījumus u.c. kas  nosaka  iespējas sabalansētai apbūvēs un 
dabas teritoriju līdzāspastāvēšanai, vienlaicīgi - vienotu  prasību 
izvirzīšanu caur teritorijas plānojumu u..c. pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem nekustamā īpašuma izmantošanai, 
uzturēšanas un labiekārtojumam 
 
5) Pašreizējā situācijā infrastruktūras nodrošinājumu piekrastes 
ciemos raksturo pašvaldības ceļu pieejamība, elektroapgāde. 
Ņemot vērā vēsturisko retināto apbūves raksturu, ūdensapgāde 
un sadzīves kanalizācija  tiek risināta lokāli.  Piekrastes ciemu 
attīstība  Rucavas novada apdzīvojuma struktūrā nākotnē ir 
piešķirta nozīmīga loma (skat. Paskaidrojuma raksta 3.3. 
sadaļu), ilgtermiņā -  Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2038.gadam  ir definēti kā  viens no stratēģiskajiem 
mērķiem, ietverot   infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšanu, kas veicinātu nekustamo īpašumu  attīstību  
pastāvīgas dzīves vietas izvēlei.  (skat. Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas (2038.g.) plānošanas dokumentu  www.rucava.lv, 
sadaļa http://www.rucava.lv/index.php/att-programma/1034-
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pazinojums-par-publ-apspr.  Līdzšinējā laikā piekrastes ciemos  
ir  izstrādi  virkne detālplānojumu (skat. TIAN 7.pielikumu un 
grafiskās daļas  karti „Galvenās aizsargjoslas u.c. izmantošanas 
aprobežojumi”), kas liecina par nekustamo īpašumu attīstības 
iecerēm.  
 
6) No labas plānošanas prakses viedokļa raugoties, pludmales 
joslas iekļaušana ciemā loģiski atbilst ilgtspējīgas attīstības 
principiem un telpiski skaidrāk strukturē Rucavas novada 
nostāju attiecībā uz pludmales labiekārtojuma infrastruktūras 
nodrošināšanu – t.sk. stratēģisko mērķi pludmales kvalitātes 
nodrošināšanu atbilstoši Zilā karoga statusam. Pludmale ciema 
robežās  ir priekšnoteikums augstāku labiekārtojuma  un servisa 
nodrošinājuma līmeņa izveidei nākotnē kā   no ciema atrautai – 
nedefinētai teritorijai.   
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9., 10., 11.  
Lūgums ņemt vērā, ka gar jūras un Papes ezera piekrasti iet zvirbuļveidīgo 
putnu un sikspārņu migrācijas ceļš un sastopami Latvijā un Eiropas Savienībā 
aizsargājami biotopi- ar lakstaugiem klātas pelēkas kāpas 2130*, priekškāpas 
2120 un mežainas piejūras kāpas 2180, kurus lielā mērā var ietekmēt papildus 
rekreācijas teritoriju plānošana, un ņemt vērā Dabas parka „Pape" dabas 
aizsardzības plānā ietvertos ekspertu izvērtējumus, kas paredz, ka pieaugot 
apbūves blīvumam, tiks pārtraukts un negatīvi ietekmēts ievērojamākais 
migrāciju ceļš Latvijā un tādējādi pārkāpts viens no teritorijas izveidošanas 
nosacījumiem - aizsargāt migrējošās sugas. Sugu un biotopu aizsardzības 
likuma 8.panta ceturtā daļa nosaka, ka šī likuma normas attiecināmas arī 
uzsastopamajām migrējošo putnu sugām, kuras nav ietvertas īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstos, šī paša likuma 11.pants nosaka aizliegtās 
darbības ar migrējošām putnu sugām, un viena no tām ir apzināta traucēšana, 
īpaši migrācijas laikā. Ietverot dabas lieguma zonā plānotās teritorijas Dl un 
D2 ar augstāk minēto atļauto izmantošanu, un, paplašinot ciema robežas jūras 
virzienā, un ņemot vērā, ka Papes un Nidas ciemā nav saglabātas retinātas 
apbūves teritorijas, to vietā ir noteikta atļautā izmantošana Savrupmāju 
apbūves teritorijas (DzS) vai Tūrisma un rekreācijas teritorijas PT2 un PT2*, 
šādas izmaiņas PR nav pamatotas un kopumā būtiski maina atļauto 
izmantošanu šaurajā joslā starp jūru un Nidas purvu, un Papes  ezeru, tādēļ 
pastāv iespēja, ka minēto dabas vērtību aizsardzība netiks nodrošināta ar 
teritorijas plānojuma grozījumos plānoto izmantošanu 
 
Lūgums izvērtēt augstāk minēto, attiecinot to arī uz Papes centra attīstības 
koncepcijas teritoriju, ņemot vērā, ka teritorijā no „Dabas mājas" dienvidu 
virzienā plašā piekrastes joslā sastopams Latvijā un Eiropas Savienībā 
aizsargājams biotops- ar lakstaugiem klātas pelēkas kāpas 2130*. Lūgums šeit 
noteikt izmantošanas veidu, kas neparedz apbūvi.  
 
Ņemot vērā tūrisma sezonas laikā dabas parka „Pape" piekrastē ievērojamo 
apmeklētāju plūsmu, lai nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu attīstību, saglabājot 
īpaši aizsargājamās sugas un biotopus, vienlaicīgi nodrošinot dabas vērtību 
saglabāšanu sabiedrības atpūtai un izglītošanai, pieļaujama ciema robežu 
paplašināšana, infrastruktūras izveidei, tai skaitā stāvlaukumu un citu 

9. 10., 11.  
Pieņemam, ka plānojuma materiālus izskatot, Dabas aizsardzības speciālisti ir  
kļūdaini nolasījuši grafiskās daļas apzīmējumus – piekrastes ciemos nav  
funkcionālā zonas  - Savrupmāju apbūves teritorijas (Dzs) – ar gaiši dzeltenu 
iesvītrojumu dabas parka „Pape teritorijā „ piekrastes ciemos ir apzīmēta zona 
„Lauku zemes ciemā dabas parka  Pape”  parka zonā (L4) ”, kuras  atļautās 
izmantošanas nosacījumos (skat. TIAN 255.punkta apakšpunktus)   ir pilnībā 
ņemti vērā  Ministru kabineta 20.09.2011. noteikumu Nr.706 „Dabas parka 
„Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumiem” IV. nodaļas 
”Dabas parka zona” nosacījumi. Līdz ar to  iebilde par līdzšinējā plānojuma 
retinātas apbūves teritoriju zonējuma nosacījumu  nesaglabāšanu  mūsuprāt ir 
nepamatota, jo:  
 
1) Nidas ciemā  līdzšinējās retinātās apbūves teritorija   jaunajā plānojumā ir 
precizētas atbilstoši dabas parka funkcionālajam zonējuma noteiktajai  parka 
zonai, t.i. paplašinātas  (ņemot vērā  neitrālās zonas samazināšanu)  un jaunajā 
teritorijas plānojumā   apzīmēta kā  „Lauku zemes ciemā dabas parka  Pape”  
parka zonā (L4) ”,  līdz ar to retinātais apbūves raksturs tiek veļ vairāk uzsvērts 
(samazināts minimālais  jaunveidojamās zemes vienības platība – no  1ha – uz 
3ha, kā arī samazināts apbūves blīvums (uz 5%)  - skat. TIAN . 255.punkta 
apakšpunktus). Nidas ciema ziemeļdaļā ir ievērojami samazināta ciema robežas, 
izslēdzot pārmitro teritoriju no ciema robežām! P2 teritorijā – parka  neitrālajā 
daļā  - ir  saglabāti līdzšinējā plānojuma pamatparametri attiecībā uz minimālo 
jaunveidojamo zemes vienības platību (0,5 ha), papildus ir samazināts apbūves 
blīvums.  
 
Pilnveidotās redakcijas laikā saņemts  iesniegums precizēt no Nidas ciema 
izslēgtās teritorijas robežas – skat. precizēto  piekrastes plānotās (atļautās 
izmantošanas karti) 
 
2)Papē – abpus Papes kanālam  – identiski plānošanas pieejai Nidas ciemā, dabas 
parka parka zona plānojumā ir noteikta kā „Lauku zemes ciemā dabas parka  
Pape”  parka zonā (L4) ”,  līdz ar to retinātais apbūves raksturs tiek veļ vairāk 
uzsvērts (samazināts minimālais  jaunveidojamās zemes vienības platība – no 1 
ha – uz 3ha, kā arī samazināts apbūves blīvums (uz 5%), savukārt  PT 2 * 
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piekrastes labiekārtojumu nepieciešamībai, lai nodrošinātu Papes centra 
attīstību 

(apbūves teritorija Papes Ķoņu ciemā – parka neitrālajā zonā)  noteiktas, 
pārmantojot  retinātās zonas pamatnosacījumus – minimālā nesadalāmā platība 1 
ha, papildus – valsts aizsargājamā kultūras  pieminekļa teritorijā  - nedalāmas 
zemes vienības).  
 
3) tikai pašā Papes centrālajā daļā –  dabas parka neitrālās zonas daļas  ~ 12 ha 
platībā, kas plānojumā ir noteikta kā „Papes centra teritorija”  - attiecībā pret 
līdzšinējo plānojumu ir mainīta minimālās jaunveidojamās zemes  vienības 
platība uz 0,3 ha  un salīdzinoši blīvāka apbūve, taču, kā tas ir uzsvērts  TIAN 
339.punkta apakšpunktos  -   Papes centra daļai, ņemot vērā situācijas 
komplicētību, ir nepieciešami turpmākās plānošanas soļi – detalizētākā mērogā 
izvērtējot un rūpīgi izsverot  katra zemes īpašuma izmantošanas iespējās un 
ierobežojumus Papes centra kopējās attīstības kontekstā, tostarp teritorijas  no 
„Dabas mājas" dienvidu virzienā izmantošanas iespējas.  Konceptuāli attiecībā 
par šo   teritorijas daļu ir plānota vienīgi tematisko pastaigu taku izveide, kas 
papildināma  ar vides objektiem  („Putnu parka” motīviem ) u.tml. rekreatīviem 
mērķiem, bez pastāvīgās apbūves objektu izbūves, kas var kaitēt īpaši 
aizsargājamiem  biotopiem.  

 


