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LATVIJAS REPUBLIKAS  

VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA 

 

D A BAS  AI ZS A R DZĪ B AS PĀ R V AL DE  

 

Reģ. Nr. 90009099027, Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 

tālrunis 67509545, fakss 67509544, e-pasts: daba@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv  

 

 Dundagas novada Dundagas pagastā 

 

12.03.2013.Nr.4.8/41/2013-N 

Uz 04.03.2013.Nr.31/14     SIA “Grupa93” 

        Kr.Barona iela 3-4 

        Rīga LV-1050 

 

 

Par nekustamo īpašumu iekļaušanu ciemu robežās 
 

Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija (turpmāk-

Administrācija) ir saņēmusi SIA”Grupa 93” 2013.gada 4.marta vēstuli Nr.31/14, kurā izteikts 

pieprasījums sniegt viedokli par iecerētās darbības akceptēšanas iespējām teritorijas plānojumā. 

Iepazīstoties ar iesniegtajiem dokumentiem un izvērtējot plānotās darbības atbilstību 

normatīvajiem aktiem konstatēts sekojošais: 

 Iesniegumā minētie īpašumi Rucavas novada Rucavas pagastā atrodas Eiropas nozīmes 

aizsargājamā dabas teritorijā NATURA 2000 (vietas kods LV0303500, teritorijas tips “C”), dabas 

parkā “Pape”. Teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu dabas parka Pape teritorijā regulē 

Ministru kabineta 20.09.2011.noteikumi Nr.706 „Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības 

un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.706). 

Zemes 

vienība 

Dabas parka 

funkcionālā zona 

Zemes 

lietošanas veids 

„zem ēkām” 

(ha). Dati no 

www.kadastrs.lv 

Noteikumu Nr.706 

15.12.apakšpunkts, kurš aizliedz 

mainīt zemes lietošanas kategoriju 

apbūves vajadzībām dabas lieguma 

zonā 

Brāzmas 

64840010209 

Dabas lieguma zona 0 Spēkā 

Kvintuši 

64840110093 

Dabas lieguma zona 0 Spēkā 

Mazliepnieki 

64840010017 

Dabas lieguma zona 0 Spēkā 

Mencas 

64840150070 

71% no zemes gabala 

dabas lieguma zonā 

29% no zemes gabala 

dabas parka zonā 

0 Spēkā tikai dabas lieguma zonā 

 

Piekalnītes 

64840010216 

Dabas lieguma zona 0 Spēkā 
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Ņemot vērā augstāk minēto Administrācija savas kompetences ietvaros izsaka viedokli, 

ka ēku būvniecība, kā rezultātā tiks mainīta zemes lietošanas kategorija nekustamajos īpašumos 

“Brāzmas”, „Kvintuši”, „Mazliepnieki”, „Piekalnītes”, un „Mencas” zemes gabala daļā, kura 

iekļauta dabas parka Pape dabas lieguma zonā Rucavas novada Rucavas pagastā nav pieļaujama, 

jo tā ir pretunā ar Ministru kabineta 20.09.2011.noteikumi Nr.706 „Dabas parka „Pape” 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 15.12. apakšpunktu, tādēļ arī šo darbību 

akceptēšana teritroijas plānojumā ir pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

 

 

 

   

Ar cieņu, 

Kurzemes reģionālas administrācijas direktora p.i.                                                      D.Sāmīte 

 

 

 

 
D.Sāmīte 29132019 

Dace.samite@daba.gov.lv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformācija: 

Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija 
„Šlīteres mežniecība”, Šlītere, Dundagas nov., LV-3270 

 Tālrunis 63286000, fakss 63286001, e-pasts: kurzeme@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv 

mailto:kurzeme@daba.gov.lv

