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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 

 

21.01.2013.Nr.4.8/11/2013-N 

Uz 03.01.2013.Nr.13/3     SIA “Grupa93” 

        Kr.Barona iela 3-4, Rīga 

        LV-1050 

 

        Rucavas novada dome 

        “Pagastmāja” Rucavas pagasts 

        Rucavas novads,  LV-3477 

 

Par Rucavas novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju 
Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija (turpmāk-

Administrācija) ir saņēmusi SIA”Grupa 93” 03.01.2013.vēstuli Nr.13/3, kurā lūgts sniegt 

atzinumu par Rucavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam pilnveidoto redakciju. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 57.punktu un Ministru kabineta 02.06.2009. 

noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15.apakšpunktu, Administrācija 

sniedz atzinumu. 

Iepazīstoties ar dokumentiem konstatēts, ka pilnveidotajā redakcijā daļēji ņemti vēra 

Dabas aizsardzības pārvaldes 10.10.2012. atzinuma Nr.4.8/113/2012-N nosacījumi, turpretim 

ieviesti vairāki papildinājumi gan Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, gan 

Teritorijas plānotajā (atļautajā) izmantošanas kartē, tadēļ plānojums tiek izskatīts kopumā, 

saistībā ar ieviestajām izmaiņam: 

 

1. Paskaidrojuma raksta (turpmāk-PR) 19.lpp. „Turpmākās attīstības priekšnoteikumi” un 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk-TIAN) 25.lpp. 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”. 

2.  Norādam, 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. 

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. 

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 
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vērā noteikto aizliegumu iegūt derīgos izrakteņus dabas liegumā „Ķirbas purvs”, neplānojot šo 

teritoriju kā derīgo izrakteņu ieguves turpmāko plānošanas teritoriju (DT*). 

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. 

  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 NAT/LT/000233 “Ilgtspējīgas lauksaimniecības nodrošinājums pasaulē 

apdraudēto putnu sugu aizsardzībai lauku ainavā” ietvaros grīšļu ķauķa Acrocephalus paludicola 

caurceļošanas un potenciālās ligzdošanas biotopu atjaunošanu. 

 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 (D1, D2), kur saskaņā ar 

TIAN 321. punku 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.   

9. 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 D1 un D2 ar augstak 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 
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ezeru, tādēļ pastāv iespēja, ka minēto dabas vērtību aizsardzība netiks nodrošināta ar teritorijas 

plānojuma grozījumos plānoto izmantošanu. 

10. Lūgums izvērtēt augstak 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. 

11. Ņemot vērā tūrisma sezonas laikā dabas parka „Pape” piekrastē ievērojamo 

apmeklētāju plūsmu, lai norošinātu 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 piekrastes labiekārtojumu nepieciešamībai, lai nodrošinātu Papes centra 

attīstību. 

 

Izvērtējot Rucavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam pilnveidotajā 

pirmajā redakcijā ietvertās plānotās (atļautās) darbības, Administrācija lūdz ņemt vērā augstāk 

minēto un plānojumā ietvert dabas parka „Pape” dabas aizsardzības plānā minētās sugu un 

biotopu aizsardzības prasības.  

 

  

   

Ar cieņu, 

Kurzemes reģionālas administrācijas direktora p.i.                                                      D.Sāmīte 

 

 

 

 

I.Klane 22001750 

ingrida.klane@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

