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         Kr.Barona iela 3-4 

         Rīga LV-1050 

 

Par Rucavas novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju 
 

Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija (turpmāk-

Administrācija) ir saņēmusi SIA”Grupa 93” 2013.gada 19.februāra vēstuli Nr.31/13, ar 

kuru atsūtīti atbildes komentāri, papildus skaidrojums un informācija uz Adminsitrācijas 

2013.gada vēstuli Nr.4.8/11/2013-N, kurā Adminsitrācija sniedza savu viedokli par 

Rucavas novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju. 2013.gada 21.februārī SIA 

„Grupa 93” telpās notika tikšanās, kurā piedalījās Administrācijas, SIA „Grupa 93” un 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, kuras laikā tika apspriesti 

Administrācijas iebildumi un izdiskutēti iespējamie risinājumi. Augstāk minētās sarakstes 

un sanāksmes laikā panāktie jautājumu risinājumi atspoguļoti 1.pielikumā. 

Atkārtoti iepazīstoties ar Rucavas novada teritorijas plānojuma pilnveidoto 

redakciju, kuru ar 2013.gada 3.janvāra vēstuli Nr.13/3, SIA „Grupa 93” iesniegusi 

Adminsitrācijai, kā arī papildus skaidrojumiem, kurus SIA”Grupa 93” ar 2013.gada 

19.februāra vēstuli Nr.31/13 iesniegusi Adminsitrācijai attiecībā uz ciemu robežu 

paplašināšanu, Administrācija sniedz sekojošu viedokli: 

Izvērtējot ciemu robežu paplašināšanu attiecībā pret īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas dabas parka „Pape” funkcionālo zonējumu (2.pielikums), secināms, ka Papes 

ciema robežās iekļautas lielas dabas lieguma zonas platības, kas no plānotā Papes ciema 

aizņem aptuveni pusi teritorijas, Papes ciemā iekļauta arī dabas parka zona. Arī no plānotās 

Nidas ciema teritorijas dabas lieguma un dabas parka zona aizņem pusi. Ministru kabineta 

2011.gada 20.septembra noteikumi Nr.706 „Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības 

un izmantošanas noteikumi” definē katras funkcionālās zonas izveides nosacījumus: 

14.punkts - Dabas lieguma zona ir izveidota, 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; 

27.punkts - Dabas parka zona ir izveidota, lai aizsargātu jūras piekrastei 

raksturīgos biotopus, sugas un ainavu, saglabātu dabas parka teritoriju sabiedrības 

izglītošanai un atpūtai, kā arī samazinātu saimnieciskās darbības ietekmi uz dabas 

lieguma zonu; 

35.punkts - Neitrālā zona ir izveidota, lai veicinātu Baltijas jūras piekrastes 

apdzīvoto vietu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, saglabājot tām raksturīgo 

kultūrvēsturisko vidi, kā arī nodrošinot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma 

ieviešanu Nidas, Papes un Kalnišķu ciemā. 

  



 

 

No augstāk minētā izriet, ka apdzīvoto vietu attīstība plānojama galvenokārt 

neitrālās zonas ietvaros. Tai pašā laikā spēkā esošais zonējums neizslēdz saimniecisko 

darbību un saimniecību uzturēšanu citās funkcionālās zonās, tomēr skaidri norāda 

saimnieciskās darbības un teritorijas attīstības ilgtermiņa mērķi, kas nesakrīt ar ciema 

statusu. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta otrā daļa nosaka, ka 

ciema statusu var piešķirt tādai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota 

koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra. 

Iepazīstoties ar esošo apbūvi (3.pielikums) var secināt, ka vairākās teritorijās izveidojusies 

koncentrēta apbūve, bet lielākajā daļā teritorijas uz doto brīdi tā uzskatāma par retinātu 

apbūvi, un plānot koncentrētu apbūvi dabas parka „Pape” teritorijā var tikai neitrālajā zonā, 

jo koncentrētas apbūves izveide neatbilst dabas lieguma un dabas parka zonas izveides 

mērķiem. Plāna izstrādātājs nepamatoti lieto terminu „vēsturiskā apbūve”, zem kura tiek 

iekļautas zemes vienības kurās uz plānojuma izstrādes brīdi nav konstatēts zemes 

lietošanas veids „zemes zem ēkām”, jo izveidojot dabas parku „Pape” un veidojot tā 

funkcionālo zonējumu tika ņemti vērā tie apstākļi, kā arī dabas aizsardzības vērtības, kā arī 

teritoriju apdraudošie faktori, kas bija teritorijā uz normatīvo aktu izstrādes brīdi. Uz to 

norāda arī Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumi Nr.706 „Dabas parka 

"Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 15.12. apakšpunkts, kurš 

aizliedz dabas lieguma zonā veikt zemes lietošanas kategorijas maiņu. Arī attiecībā uz 

Baltijas jūras piekrastes krasta kāpu aizsargjoslu, kas vienlaikus sakrīt ar dabas lieguma 

zonu, nav termins „vēsturiskā apbūve” attiecināms, jo Satversmes tiesa savā spriedumā 

(lieta Nr.2003-16-05) norāda, ka Aizsargjoslu likuma 36.pantā noteiktie būvniecības 

ierobežojumi interpretējami tikai kopsakarā ar šā likuma 6.pantu. Nolūkā sasniegt 6.pantā 

minēto mērķi 36.pants jaunu piekrastes apbūvi kopumā aizliedz (5.4.punkts). Tādejādi arī 

jēdziens „iepriekšēja apbūve” interpretējams nevis tikai pēc gramatiskās metodes, bet 

ņemot vērā krasta kāpu aizsargjoslas izveidošanas mērķi. Ar iepriekšēju apbūvi saprot uz 

iecerētās būvniecības brīdi eksistējošu apbūvi, nevis vēsturiski bijušu apbūvi, kura uz 

iecerētās būvniecības brīdi vairs neeksistē (lieta Nr. A42260205, A175-07/21). 

Attiecībā uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta otro daļu 

vēl vēlamies norādīt, ka Papes ciema ziemeļu galā vairākos īpašumos esošā apbūve kalpo 

tūrisma mērķiem, tātad ir sezonāla rakstura un tajā pastāvīgi cilvēki nedzīvo, līdz ar to tikai 

apbūves esamība uz zemes vienībām nerada nepieciešamību šos īpašumus iekļaut ciemos. 

Plānoto ciemu robežās iekļautas lielas platības, kuras aizņem Latvijas īpaši 

aizsargājamie un ES nozīmes biotopi, kā arī bioloģiski vērtīgie zālāji, kas nepieciešami 

īpaši aizsargājamo putnu sugu saglabāšanai un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai 

(4.pielikums). Dabas parks Pape iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā 

Natura 2000. Teritorijas iekļaušanas mērķis Natura 2000 tīklā ir ES nozīmes aizsargājamie 

biotopi un putnu sugas, kuriem jānodrošina labvēlīgs aizsardzības statuss. Izvērtējot 

plānojumu var secināt, ka labvēlīgs aizsardzības status netiks nodrošināts, jo lielu daļu no 

aizsargājamiem biotopiem plānots iekļaut ciemu teritorijā. Tai skaitā bioloģiski vērtīgos 

zālājus pakļaujot apbūvei – piemēram Nidas ciema dienvidu daļā. 

Papildus vēlamies norādīt, ka Papes ciemā Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjosla ir 

šaurāka par 300m, un ārpus tās paliek īpaši aizsargājamie biotopi (piemēram, zemes 

vienības ar kadastra Nr.64840070142 un 64840070035), kas ir pretrunā ar Aizsargjoslu 

likuma 6.panta otrās daļas 1.punkta b) apakšpunktu. 

Administrācija piekrīt plāna izstrādātāju viedoklim, ka viena zemes vienība nevar 

daļēji atrasties ciemā un daļēji ārpus ciema, tādēļ nepieciešams ciema robežas vilkt pa 

zemes vienību robežām. Tomēr nepieciešams izvērtēt, kuras zemes vienības būtu 

iekļaujamas ciemā, bet kuras nē. Pašreiz plānotāju pieeja bijusi automātiski iekļaut ciemā 

visas zemes vienības, kuras atrodas starp pludmali un neitrālo zonu, lai gan lielākā daļa no 

zemes vienībām ir tādas, kurām vairāk nekā puse no teritorijas atrodas dabas lieguma zonā 

un nav piemērotas ciema funkciju pildīšanai. 

 

 

 

 



 

 

Ņemot vērā augstāk minētos argumentus, Adminsitrācija uzskata, ka Rucavas 

novada teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija, kuru ar 2013.gada 3.janvāra vēstuli 

Nr.13/3, SIA „Grupa 93” iesniedza Administrācijai izskatīšanai nav atbilstoša spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, jo ir pretrunā ar dabas parka Pape izveides mērķiem, 

Aizsargjoslu likumu un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. 

 

Papildus vēlamies norādīt, ka pašvaldības rīcība, izstrādājot teritorijas plānojumu 

vai tā grozījumus, neaprobežojas vienīgi ar mehānisku likuma normu vai privātpersonu 

iesniegumos pausto vēlmju pārņemšanu teritorijas plānojumā. Pašvaldība kā pamatojumu 

atļautās (plānotās) izmantošanas noteikšanai var norādīt arī citus argumentus, ciktāl tie 

atbilst teritorijas plānošanas pamatprincipiem un ir pienācīgi izvērtēti un pamatoti 

teritorijas plānojuma izstrādāšanas procesā (sk. Satversmes tiesas 2009. gada 19. novembra 

sprieduma lietā Nr. 2009-09-03 15. punktu). 

Pašvaldība ir atbildīga par to, lai, tai piešķirtās rīcības brīvības robežās izstrādājot 

teritorijas plānojumus un nosakot attīstības risinājumus, tiktu rūpīgi izvērtēta šo risinājumu 

ietekme uz vidi un līdz ar to uz ikviena sabiedrības locekļa labklājību (sk. Satversmes 

tiesas 2009. gada 6. jūlija sprieduma lietā Nr. 2008-38-03 9.2. punktu). 

 

Pielikumā: 

1. SIA”Grupa 93” 2013.gada 19.februāra vēstulē Nr.31/13 un 2013.gada 21.februāra sanākmē 

panāktie Dabas aizsardzības pārvaldes iebildumu risinājumi; 

2. DP Pape funkcionālo zonu sadalījums plānotajās ciemu robežās; 

3. Apbūve plānotajās ciemu robežās; 

4. Aizsargājamie ES biotopi un bioloģiski vērtīgie zālāji plānotajās ciemu robežās. 

  

   

Ar cieņu, 

Kurzemes reģionālas administrācijas direktora p.i.                                                      

D.Sāmīte 

 

 

 

 
D.Sāmīte 29132019 

Dace.samite@daba.gov.lv  
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SIA”Grupa 93” 2013.gada 19.februāra vēstulē Nr.31/13 un 2013.gada 21.februāra sanākmē 

 panāktie Dabas aizsardzības pārvaldes iebildumu risinājumi 

 
 

21.01. 2013. Nr. 4.8/11/2013 – N 

DAP atzinumā minētās iebildes 

Veicamie labojumi teritorijas plānojumā 

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” 

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

 

 

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. 

 

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 

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 pārpratumus, TIAN 1. un 

1.pielikums 



21.01. 2013. Nr. 4.8/11/2013 – N 

DAP atzinumā minētās iebildes 

Veicamie labojumi teritorijas plānojumā 

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. 

 

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*). 

Svītrot no plānojuma grafiskās daļas un TIAN šādu 

teritorijas izmantošanas zonu. Tā vietā paliek 

TIAN 4.11. Mežu zemes atļautā izmantošana, 

kurās ievēro IADT vispārējos aizsardzības un 

izmantošanas noteikumus. 

 

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. 

 

Svītrot šo teritorijas izmantošanas veidu (PT*) no 

plānojuma grafiskās daļas un TIAN. Tā vietā paliek 

TIAN 4.11. Mežu zemes atļautā izmantošana, 

kurās noteicošie dabas parka „Pape” individuālie 

noteikumi. 

 

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 

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. 

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 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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