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IEVADS 

 

Rucavas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam ir izstrādāts 2011./2013.gadā, Rucavas novada 
domei sadarbojoties ar konsultāciju uzņēmumu „SIA „Grupa93”, pamatojoties uz noslēgto līgumu.  

Teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz Rucavas novada domes 2011.gada 11.marta 
domes lēmumu un apstiprināto darba uzdevumu. Rucavas novada teritorijas plānojums izstrādāts, 
ņemot vērā sekojošus aspektus:  

� LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības,  
� līdzšinējo pašvaldības plānošanas dokumentu īstenošanas prakse;  
� pašreizējā teritorijas izmantošana, zemes īpašumu struktūra, sociāli ekonomiskie procesi, to 
attīstības tendences novadā, Kurzemes reģionā un Latvijā; 
� Rucavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (2013. – 2038.gadam)1 un Rucavas novada 
attīstības programmā (2012. – 2018.gadam)2 definētie Rucavas novada attīstības mērķi un virzieni, 
� augstākā plānošanas līmeņa dokumenti, nacionālās programmas un nozaru attīstības plāni,  
� apkārtējo novadu plānošanas dokumenti, attīstības tendences, 
� valsts institūciju (Dabas aizsardzības pārvalde, a/s „Latvijas valsts ceļi”, Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcija, LR Vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde, Veselības 
inspekcijas, Valsts mežu dienesta u.c. institūciju nosacījumus 
� iedzīvotāju, uzņēmēju un politiķu viedokļi, vēlmes un redzējumus par novada turpmāko 
attīstību;  
� plānojuma izstrādē iesaistīto ekspertu un speciālistu viedokļi.  
 

 

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokumentu kopums, kas izstrādāts uz 12 
gadiem un kurā rakstveidā un grafiski noteikta plānotā (atļautā) izmantošana (funkcionālais zonējums) 

un izmantošanas nosacījumi 

 

Galvenie mērķi Rucavas novada teritorijas plānojuma izstrādei 
 
� radīt priekšnoteikumus saimniecisko aktivitāšu attīstībai, balstītus vietējo dabas resursu, 
kultūras mantojuma un tradīciju izmantošanā vietējās ekonomikas izaugsmei,  

� uzlabot saiknes ar apkārtējām teritorijām un attīstības centriem, jo īpaši sekmējot Lietuvas 
tuvuma potenciāla izmantošanu; 

� pilnvērtīgi attīstīt Baltijas jūras piekrasti, pilnveidot vides un dabas aizsardzības aktivitāte 
piekrastē un Papes dabas parka teritorijā,  

� stiprināt novada identitāti. 
 

Plānojums sastāvs  

� informat īvā daļa, kurā ietilpst „Paskaidrojuma raksts”, tematiskās kartes un kartoshēmas, 
 
� saistošā daļa, kurā ietilpst „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un grafiskās daļa 
kartes: „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” un „Galvenās aizsargjoslas un citi aprobežojumi” (M 
1: 25 000, ietverot visa novada teritoriju) un detalizētāka mēroga kartes ciemiem (apdzīvotām vietām ar 
noteiktām robežām)- Rucava, Sikšņi, Ķāķišķe, Dunika, Ječi, Peši un piekrastes ciemi (Pape (Papes 
Priediengals, Pape. Papes Ķoņu ciems) un Nida, kā arī kartes „Publiskās pieejas vietas jūrai” un 
„Galvenās aizsargjoslas un citi aprobežojumi. Piekrastes ciemi”).  

                                                 
1 Rucavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija  2013. – 2038.gadam, apstiprināta  ar 2013.gada 28. februāra  domes lēmumu 
2 Rucavas novada Attīstības programma 2012. – 2018.gadam, apstiprināta  ar 2012.gada 28. septembra  domes lēmumu 
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Atsevišķā sējumā „P ārskats par teritorijas plānojuma izstrādi”  ietverta plānojuma izstrādi un 
apspriešanu raksturojošā informācija (ziņojumi par institūciju nosacījumiem un atzinumiem, fizisko un 
juridisko personu atsauksmēm un priekšlikumiem, institūciju atzinumi, apspriešanas sanāksmju 
protokoli u.tml.). Sējumā „Pielikumi (izpētes)” iekļautas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros veiktās 
izpētes, izvērtējumi utml. informatīvi paskaidrojošie materiāli 
 

Teritorijas plānojumam ir veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un saņemts Vides 
pārraudzības valsts biroja atzinums (2013.gada 9.janvāra atzinums Nr.2 ). Vides pārskats un tā 
apspriešanas dokumentācija  ir iekļauta sējumā  „Vides pārskats”. 

Rucavas novada teritorijas plānojums ir izstrādāts vienota plānošanas procesa - Eiropas Sociālā fonda 
finansētā projekta nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/018 "Rucavas novada teritorijas plānojuma un 
attīstības programmas izstrāde " ietvaros, piesaistot pieredzējušus ekspertus un nodrošinot efektīvu 
Rucavas novada speciālistu un sabiedrības līdzdalību. Līdztekus teritorijas plānojumam ir izstrādāta 
„Rucavas novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam” un „Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2013. - 2038.gadam”, nodrošinot plānošanas dokumentu savstarpējo integritāti un 
papildinātību. Plānošanas procesā  ir bijis nodrošināts vienots dokumentu uzsākšanas posms (situācijas 
analīze, viedokļu apzināšana, pamatnostādņu un risinājumu izstrāde, savukārt tālākie posmi (plānošanas 
dokumentu apspriešana un pilnveidošana) ir organizēti secīgi, savstarpēji papildinoši. Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā un Attīstības programmā un izvirzītie mērķi un prioritātes ir tieši savstarpēji saistīti.. 
Plānošanas dokumentos definētā Rucavas novada ilgtermiņa attīstības politika ir vērsta uz teritorijas 
unikālo priekšrocību izmantošanu un attīstību ietekmējošo negatīvo faktoru mazināšanu. Teritorijas 
plānojumā definētais teritorijas  funkcionālais zonējums  un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi ir  izstrādāti, lai sekmētu novada ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanu un nodrošinātu 
tiesisko ietvaru turpmāko  lēmumu pieņemšanai attīstības projektu īstenošanai. Integrētā pieeja 
plānošanas dokumentu izstrādē sekmēs arī tālāku koordinēti darbību šo plānošanas dokumentu 
īstenošanā un aktualizēšanā 

 
Teritorijas plānojums 1.redakcija tika publiski apspriesta 2012.gada vasarā. Līdztekus 1.redakcijas 
apspriešanai tika organizēta arī Vides pārskata apspriešana. Ņemot vērā 1.redakcijas publiskā 
apspriešanas rezultātus (institūciju atzinumus, iedzīvotāju atsauksmes un priekšlikumus) un ievērojot 
augstāka līmeņa normatīvos aktu prasības, plānojuma redakcija tika pilnveidota. Pilnveidotās redakcijas 
apspriešana tika organizēta 2012.gada nogalē un turpinājās līdz 2013.gada 15.janvārim. Ņemot vērā 
piekrastes ciemu robežu jautājuma sarežģītību īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas parka „Pape” 
kontekstā, diskusijas ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Dabas aizsardzības 
pārvaldi tika turpinātas un Rucavas novada domes lēmums par plānojuma galīgo redakciju tika 
pieņemts 2013.gada 28.martā. Galīgai redakcijai tika nodrošināts normatīvajos aktos noteiktais 
publiskošanas termiņš. Teritorijas plānojums apstiprināts ar Rucavas novada domes 2013.gada 30.maija 
lēmumu (protokols Nr. 8) un izdoti saistošie noteikumi Nr.7. „Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 
2013. – 2025.gadam”.  Detalizēts teritorijas plānojuma izstrādes un apspriešanas procesa atspoguļojums 
ir ietverts sējumā „Pārskats par  teritorijas plānojuma izstrādi”.  

Teritorijas plānojuma izstrādes laikā ir stājies spēkā jauns plānošanas jomu  regulējošs normatīvais 
akts – 2012.gada 16.oktobra Ministru Kabineta noteikumi Nr. 771 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, līdz ar to ir  mainījušās prasības plānojuma  
dokumentācijas  struktūrai, saturam un izstrādes procedūrai. Ņemot vērā šo noteikumu 8.punktā 
noteikto, novada pašreizējās situācijas raksturojums ir apkopots  vienā sējumā  „Pašreizējās situācijas 
analīze”  un kalpo visu  Rucavas  novada  attīstības plānošanas dokumentu (Rucavas novada Attīstības 
programmā 2012. – 2018.gadam, Rucavas novada Teritorijas plānojums 2013. – 2025.gadam, gan  
„Rucavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2013. – 2038.gadam”  risinājumu  pamatojumam. 
Dokuments  publiski pieejams  www.rucava.lv, Rucavas novada domē un Dunikas pagasta pārvaldē. 
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1. TERITORIJAS PL ĀNOJUMA IZSTR ĀDES PAMATNOSTĀDNES  

 
1.1. PAMATPRINCIPI 

Rucavas novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam ir izstrādāts saskaņā ar Rucavas novada 
Ilgstpējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2038.gadam un Attīstības programmā (2012. – 2018.gadam) 
definēto vīziju, stratēģiskajiem mērķiem un prioritātēm, vērojot vispārīgos plānošanas principus 
saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteikto: 
 
� ilgtspēj ības princips - teritorijas attīstība tiek plānota, lai saglabātu un veidotu esošajām un 
nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un 
materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību;  
 
� pēctecības princips - jauns teritorijas attīstības plānošanas dokumentus tiek izstrādāts, 
izvērtējot spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus un to īstenošanas praksi;  
 
� vienlīdzīgu iespēju princips  - nozaru un teritoriālās, kā arī privātpersonu un sabiedrības 
intereses tiek vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt attiecīgās teritorijas ilgtspējīgu attīstību;  
 
� nepārtraukt ības princips - teritorijas attīstība tiek plānota nepārtraukti, elastīgi un cikliski, 
uzraugot šo procesu un izvērtējot jaunāko informāciju, zināšanas, vajadzības un iespējamos 
risinājumus;  
 
� atklātības princips - teritorijas attīstības plānošanā un dokumentu izstrādē tiek nodrošināta 
sabiedrības informēšana un līdzdalības iespējas un lēmumu pieņemšanas atklātums;  
 
� integrētas pieejas princips - ekonomiskie, kultūras, sociālie un vides aspekti tiek saskaņoti, 
atsevišķu nozaru intereses tiek koordinētas, teritoriju attīstības prioritātes tiek saskaņotas visos 
plānošanas līmeņos, sadarbība ir mērķtiecīga, un tiek novērtēta plānoto risinājumu ietekme uz 
apkārtējām teritorijām un vidi;  
 
� daudzveidības princips - teritorijas attīstība tiek plānota, ņemot vērā dabas, kultūrvides, 
cilvēku un materiālo resursu un saimnieciskās darbības daudzveidību;  
savstarpējās saskaņotības princips - teritorijas attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti, tos 
savstarpēji saskaņojot un izvērtējot citos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto. 

 
Papildus tam ir ievēroti sekojoši principi: 
� tiesiskās paļāvība – ikviens ir tiesīgs turpināt līdzšinējā laikā likumīgi uzsākto saimniecisko 
darbību saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem; 
� detalizācija – detalizētāks teritorijas atļautās izmantošanas zonējums un nosacījumi ir izstrādāti 
sabiedriski nozīmīgākajām un „jūtīgākām „ novada teritorijām – blīvi apdzīvotajām vietām un 
piekrastei; 
� elastīgums – vispārīgāki teritorijas atļautās izmantošanas noteikumi un elastīgākas iespējas tiek 
noteiktas lauku teritorijām, kuru izmantošana nav ierobežota no īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vai 
citu tamlīdzīgu iemeslu pēc un kur nav definēta kādas konkrētas intereses. 
 
Jāatzīmē, ka būtisks apstāklis Rucavas novada teritorijas plānojuma risinājumu izstrādē attiecībā uz 
piekrastes, Papes ezera, Nidas purva un tā apkārtnes izmantošanas iespējām (tostarp piekrastes ciemu 
robežas, apbūves, zemju sadales iespējas u.tml. jautājumi, kas tieši skar nekustamo īpašumu 
izmantošanu), ir 2011.gada 20.septembrī apstiprinātie LR MK noteikumi Nr. 706 „Dabas parka "Pape" 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, ar kuriem ir noteikts dabas parka  „Pape” 
zonējums un saimnieciskās darbības ierobežojumi. Ņemot vērā normatīvo aktu hierarhiju, teritorijas 
plānojums nevar būt pretrunā ar augstāka līmeņa normatīvo aktu, tāpēc teritorijas plānojumā noteiktais 
funkcionālais zonējums piekrastē ir savietots ar dabas parka funkcionālo zonējumu, saimnieciskās 
darbības ierobežojumi iekļauti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu nosacījumos.  
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1.2. RUCAVAS NOVADA PORTRETS 
 
Rucavas novads atrodas Eiropā, Latvijā, Kurzemes dienvidrietumos, robežojas ar Nīcas, Grobiņas un 
Priekules novadiem, kā arī ar Lietuvas Klaipēdas apriņķa Skodas un Palangas rajoniem. 

 

1.atttēls. Rucavas novads Latvijā 

Novada administratīvais centrs 
Rucava atrodas 45km no Liepājas, 
8km no Baltijas jūras piekrastes un 
25km no Lietuvas kūrortpilsētas 
Palangas. 

Novada teritoriju šķērso valsts 
galvenais nozīmes autoceļš A11 
Liepāja – Klaipēda un reģiona 
nozīmes autoceļš Grobiņa-Bārta- 
Rucava P113, transporta iespējas 
nodrošina plašs vietējās nozīmes 
valsts un pašvaldības grants ceļu 
tīkls. 

Rucavas novada platība ir 449 km2. Teritorijas struktūrā lielāko īpatsvaru aizņem meži (48,3% - 
21654,9ha), lauksaimniecībā izmantojamās zemes (25% - 11209,8ha) un purvi (14% - 6363,6ha). 
Izbūvēto teritoriju īpatsvars ir neliels - ceļu infrastruktūra aizņem 1,8% (825,4ha), apbūve un pagalmi- 
1% (446,5ha), pārējās teritorijas - 5,3% (2383,3 ha)3. Ūdens platības aizņem 3,2% (1497,8ha). 

Uz 2013.gada 1.janvāri Rucavas novadā bija deklarēti 1911 iedzīvotāji 4.Lielākais iedzīvotāju skaits ir 
koncentrēts Rucavas (700), Sikšņu (180) un Ķāķišķes (80) ciemos. Piekrastes vēsturiskie ciemi - Pape, 
Papes Ķoņu ciems, Priediengals un Nida - raksturīgi ar sezonāli krasi atšķirīgu apdzīvojumu, pastāvīgo 
iedzīvotāju skaits nepārsniedz 30 cilvēkus, savukārt vasaras sezonā atpūtnieku pieplūdums šo skaitu 
palielina līdz 3000cilvēkiem5. Sezonāls apdzīvojums raksturo arī vasarnīcu (mazdārziņu) ciemus Ječi 
(1200 mazdārziņi) un Peši (50). Lielākās vēsturiskās skrajciema tipa apdzīvotās vietas - Dunika, 
Šuķene, Palaipe - ar iedzīvotāju skaitu mazāku par 50 iedzīvotājiem. Vēsturiskās apdzīvotās vietas ar 
atsevišķām viensētām vai viensētu grupām – Ģeistauti, Rucavas muiža, Bajāriņciems, Lankuti, 
Laņgeris, Lukne, Sedviņi, Slamstu ciems, Sudargu ciems, Jūči, Katuži, Kliņķi, Līkuma ciems, Pirkuļi, 
Priediengals, Sviļi, Ģigu ciems un Liepieni.  

Iedzīvotāju vecumstruktūrā līdz darbspējas vecumam bija 12% iedzīvotāju, darbspējas vecumā –62,9%, 
virs darbspējas vecuma – 25,1% iedzīvotāju6. Iedzīvotāju mirstības līmenis ir augstāks par dzimstības 
līmeni un migrācijas saldo ir negatīvs - iedzīvotāju skaits laika posmā kopš 2000.gada tautas skaitīšanas 
Rucavas novadā ir samazinājies par 22,8 %7. Paredzams, ka turpmākajās desmitgadēs iedzīvotāju skaits 
stabilizēsies un pat pieaugs, pateicoties piekrastes attīstībai. 

Ekonomiskās aktivitātes novadā pamatā ir saistītas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību - 42,5% no 
nekustamajiem īpašumiem tiek izmantoti lauksaimniecības mērķiem, 47,5% - mežsaimniecības 
mērķiem8. Novadā tiek iegūti derīgie izrakteņi - kūdra, smilts un grants. Pakalpojumu jomā 
(tirdzniecība un tūrisms) darbojas atsevišķi nelieli uzņēmumi. 2013.gada sākumā bezdarba līmenis 

                                                 
3 LR administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskats uz 2012.gada 1.janvāri. Valsts Zemes dienests, http://www.vzd.gov.lv 
4 Pilsonības  un imigrācijas dienesta informācija. 
5 Aptuvenās aplēses,  SIA „Grupa93”  informācija, 2012. 
6 Reģionu attīstība Latvijā 2011, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2012. 
7Saskaņā ar CSP informāciju 2000.gada tautas skaitīšanas datiem Rucavas novadā dzīvoja 2354 iedzīvotāji, pēc 2011.gada tautas skaitīšanas 
datiem - 1811 iedzīvotāji. 
8LR administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību zemes pārskats uz 2012. gada 1. janvāri. Valsts Zemes dienests, http://www.vzd.gov.lv 
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sasniedza 10,7% (salīdzinoši Kurzemes reģionā vidēji 8,2 %)9. Lielāko darba vietu skaitu nodrošina 
pašvaldība un tās iestādes.  

Pakalpojumu nodrošinājumu novadā raksturo divas pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestāde un 
Sikšņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa, divas bibliotēkas, tautas nams un kultūras nams, 
sporta un atpūtas centrs, sociālais dienests un bāriņtiesa, ambulance, divas ģimenes ārstu prakses, 
vetārsta pakalpojumu pieejamība un divi pašvaldības policisti. Rucavas novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumi 2012.gadā bija 1 180 478 Ls, no tiem nodokļu ieņēmumi 410 807 Ls (18%)10. 
Rucavas novada attīstības indekss 2011. gadā bija –1,211, Latvijas pašvaldību attīstības rangā ieņemot 
93vietu starp 110 novadiem Latvijā 11 

2.attēls. Rucavas novada teritorija 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvērsts teritorijas pašreizējās situācijas apraksts un ilustratīvās shēmas ir iekļautas sējumā 
„Pašreizējās situācijas apraksts”12. 

                                                 
9 Nodarbinātības valsts aģentūras  informācija  par situāciju  uz 2013.gada sākumu 
10 Pašvaldības  informācija 
11 Reģionu attīstība Latvijā 2011, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2012. 
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1.3. TERITORIJAS ATT ĪSTĪBU IETEKM ĒJOŠIE FAKTORI 
 

3.attēls. Apkārtnes konteksts 

Transportģeogrāfiskais 
noveidojums 

Novada administratīvais centrs - 
Rucava, atrodas 45km attālumā no 
Liepājas, trešās lielākās Latvijas 
pilsētas (80 000 iedzīvotāju), 25 km 
attālumā no Lietuvas populārākās 
kūrortpilsētas Palangas.  

Novada teritoriju šķērso valsts 
galvenās nozīmes autoceļš A 11 
(Liepāja - Klaipēda) un reģiona 
nozīmes autoceļš P113 (Grobiņa – 
Bārta – Rucava). Vidējā satiksmes 
intensitāte uz ceļa A11 pārsniedz 
1200 automašīnas diennaktī.  

Baltijas jūras piekraste, pludmale 
un kāpu josla 

21 km praktiski neskartas pludmales 
un kāpu joslas (Latvijā vidēji uz 1 
piekrastes joslas kilometru ir 4900 
iedzīvotāji, Lietuvā – 37 000 (7.5 
reizes vairāk kā Latvijā), Rucavā – 
90 iedzīvotāji). 

Dabas vērt ības 
Rucavas novada teritorija ir bagāta 
ar vērtīgu ekosistēmu un ainavu, kur 
saglabājušās Eiropas mēroga 
nozīmes dabas teritorijas (t.sk. 
Papes ezers un tam pieguļošās 
teritorijas - ap 43 Latvijas Sarkanajā 
grāmatā ierakstītas augu sugas un 
15 Eiropas Sarkanajā grāmatā 
ierakstītās putnu sugas, Nidas purvs 
(starptautiski nozīmīga vieta putnu 
migrācijas ceļā) u.c.  
 
Kult ūrvēsturiskās vērt ības veido 
vienu no Rucavas identitāti raksturojošām iezīmēm. 33 valsts aizsargājami kultūras pieminekļi novada 
teritorijā, Nidas, Papes Ķoņu ciema, Papes Priediengala zvejniekciemu vēsturiskā apbūve. Rucavas 
nemateriālās kultūras mantojums, kas veido novada savdabību. 

Att īstības centru tuvums - Rucava atrodas vienādā attālumā no reģiona lielākajām pilsētām - Liepājas 
(Latvijas 3.lielākā pilsēta ar 80 000 iedzīvotāju, SEZ, osta) un Klaipēdas (160 000 iedzīvotāju, 
nozīmīga tranzīta un rūpniecības centrs, Lietuvas ostas pilsēta, regulāra prāmju satiksme).  

Palanga 

Populārākais Lietuvas kūrorts Palanga atrodas 30 kilometru attālumā no Rucavas, vasaras sezonas laikā 
atpūtnieku skaits tajā pārsniedz 100 tūkstošus cilvēku darba dienās, savukārt nedēļas nogalēs var 
sasniegt pat 500 tūkstošus. Palangas starptautiskā lidosta.  
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1.3. PLĀNOŠANAS KONTEKSTS 
 
1.3.1. NACIONĀLAIS PL ĀNOŠANAS LĪMENIS 
 
Latvija 2030 
Rucavas novada teritorijas plānojums ir izstrādāts saskaņā ar hierarhiski augstākiem nacionāla līmeņa 
attīstības plānošanas dokumentiem - Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju l īdz 2030.gadam un 
Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2007. – 2013.gadam stratēģiju, kurā noteiktas svarīgākās valsts 
attīstības prioritātes.. 
 
1.tabula. Rucavas novada teritorijas plānojums „Latvija 2030” kontekstā 
 

Latvija 2030 Rucavas novada teritorijas plānojums 
Prioritāte „Kultūras telpas attīstība” (veidojas 
spēcīga nācijas identitāte, kultūra, radošums) 

Īpašas, detalizētas prasības Rucavas novada vēsturisko 
zvejniekciemu – Nidas ciema, Papes ciema, arī 
kultūras pieminekļa - telpas veidošanai, apbūvei un 
kultūras mantojuma saglabāšanai, vēsturisko ciemu 
robežu atjaunošanas priekšlikumi 

Prioritāte „Ieguldījumi cilvēkkapitālā” 
(produktivitātes celšana, paradigmas maiņa 
izglītībā) 

Teritorijas plānojuma risinājumi nodrošina izglītības 
un sociālās infrastruktūras attīstību. Tie ir atbalstoši 
ražošanas attīstībai. 
 

Prioritāte „Paradigmas maiņa izglītībā”  
 

Teritorijas plānojuma risinājumi nodrošina izglītības 
un sociālās infrastruktūras attīstību. 

Prioritāte „Inovatīva un ekoefektīva ekonomika” 
(intelektuālais un radošais potenciāls pārvēršas 
ekonomiskos ieguvumos) 

Teritorijas plānojuma risinājumi ir atbalstoši ražošanas 
attīstībai, daudzveidīgām uzņēmējdarbības formām, 
veicina dabas un kultūrtūrismu.   

Prioritāte „Daba kā nākotnes kapitāls” 
 

Teritorijas plānojuma risinājumi izstrādāti, respektējot 
dabas aizsardzības prioritātes, veicina dabas vērtību 
saglabāšanu, nodrošina saprātīgu jūras piekrastes 
apsaimniekošanu un, atbalsta dabas tūrismu. 

Prioritāte „Inovatīva pārvaldība un sabiedrības 
līdzdalība” (efektīva resursu pārvaldība, jaunas 
pilsoniskas līdzdalības formas, sabiedrība ar 
augstu pašapziņu) 

Teritorijas plānojuma risinājumi izstrādāti ievērojot 
plānošanas pēctecības un nepārtrauktības principu, tajā 
formulēti nosacījumi turpmākajai plānošanai, kas 
garantē sabiedrības iesaisti un līdzdalību. 
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4. attēls. Latvijas Telpiskās attīstības perspektīva 2030 

 
Datu avots: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija l īdz 2030.gadam 
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2. tabula. Prioritāte „Telpiskās attīstības perspektīva” (Latvija 2030) 
LIAS 2030 Rucavas novada teritorijas plānojums 
Dabas aizsardzības, ainavu un 
kultūrvēsturisko teritoriju koncentrācijas 
telpas 

Teritorijas plānojums respektē un atbalsta dabas vērtību 
un kultūras mantojuma saglabāšanu, veidojot izpratni par 
dabas parku „Pape” kā nozīmīgu novada attīstības balstu. 

Nacionālas nozīmes transporta koridors Teritorijas plānojumā ietvertas prasības Liepājas-
Klaipēdas un Rucavas- Papes ceļu krustojuma turpmākās 
plānošanas procesam, vienota detālplānojuma vai 
lokālplānojuma izstrāde krustojuma mezglam. 

Baltijas jūras piekraste Integrēta Rucavas novada piekrastes joslas attīstība 21 
km kopgarumā, ietvert Papes centra daļas - ekokūrorta 
attīstību un Papes ostas izveidi. Teritorijas plānojumā 
noteiktas prasības piekrastes ciemu telpiskajai attīstībai, 
ievērojot krasta kāpu aizsargjoslas, kultūrvēsturiskā 
mantojuma aizsardzības utml. ierobežojumus vides un 
kultūrvēsturisko vērtību aizsardzībai. Tālākā nākotnē 
turpināma diskusija ar vides institūcijām piekrastes 
ciemu (Papes un Nidas) vēsturisko robežu atjaunošanai.  

Lauku attīstības telpas Lielākā Rucavas novada daļa ietverta Lauku zemju un 
Meža zemju kategorijā. Pārskatītas prioritātes attiecībā 
uz lauku zemju un mežu teritoriju izmantošanu, tostarp, 
salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu, limitējot 
vēja elektrostaciju izvietošanas iespējas.  

 
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam 
 
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2006.gada 
4.jūlija noteikumiem Nr. 564 „Noteikumi par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.-2013.gadam”). 
Tā uzdevums - nodrošināt Latvijas ieguldījumu ES dalībvalstu kopējā stratēģijā un Lisabonas 
programmas īstenošanā. Nacionālā attīstības plāna (NAP) izstrādes, īstenošanas un uzraudzības 
koordināciju veica Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. Rucavas novada teritorijas 
plānojums ir pastarpināti saistīts ar NAP. Tas izstrādāts saskaņā ar novada attīstības programmu, kurā 
ņemti vērā NAP stratēģiskajiem mērķi. 
 
1.3.1. REĢIONA PL ĀNOŠANAS LĪMENIS 
 

Kurzemes reģiona teritorijas pl ānojums 

Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2006-2026.gadam ir apstiprināts 2008.gada 
9.janvārī. Rucavas novada teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz Kurzemes plānošanas 
reģiona teritorijas plānojuma pamatnostādnēm. Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 
uzsver trīs vispārīgus reģiona telpiskās attīstības mērķus: 

� integrēta attīstība un konkurētspēja; 
� ilgtspējīga attīstība; 
� augsta dzīves kvalitāte. 

Kurzemes reģiona telpiskās attīstības perspektīvā uz Rucavas novadu attiecas šādas nostādnes:  
� apdzīvojuma struktūrā Rucava klasificēta kā lielais lauku centrs, bet Sikšņu ciems – mazais 

lauku centrs,  
� novadu šķērsojošais valsts galvenās nozīmes autoceļš Liepāja – Klaipēda ir viena no reģiona 

galvenajām funkcionālajām saiknēm,  
� Papes osta – skatīta kā perspektīvā jahtu osta; 
� jūras piekraste Rucavas novadā iezīmēta kā iespējamā nacionālā parka teritorija; 
� valsts 1.šķiras autoceļa P113 – Rucava - Grobiņa – Bārta - tuvākās perspektīvas 

rekonstruējamais ceļš.  
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5.attēls. Reģiona nozīmes centru perspektīvā 
telpiskā struktūra 

 

6.attēls. Reģiona nozīmes Infrastruktūras attīstības 
projektu areāli un vietas  

 

7. attēls. Lauku perspektīvā integrētā struktūra 

 
Saskaņā ar Kurzemes reģiona lauku perspektīvo struktūru, Rucavas novada teritoriju skar četri no 
sešiem reģiona mērogā definētajiem areāliem: 
� lauku telpa ar lauku – mežu mozaīku – aizņem lielāko novada teritorijas daļu; 
� galvenie mežu telpu areāli - Dunikas pagasta DR daļā; 
� piekraste - apbūves un ainavas aizsardzības interešu saskares zona.  
Daļa no Rucavas novada (piekraste, Liepājas – Klaipēdas ceļa apkārtne, Dunikas pagasta ZR daļa 
(ietverot vasarnīcu kooperatīvu Ječi un tā tuvāko apkārtni) iekļaujas „tālās” piepilsētas areāla robežas. 
Datu avots: Kurzemes plānošanas reģiona telpiskā perspektīva 
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3. tabula. Rucavas novada teritorijas plānojuma saistība ar Kurzemes plānošanas reģiona teritorijas 
plānojumu 2006-2026 
 
KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA 
TERITORIJAS PL ĀNOJUMS 2006-2026 
 

RUCAVAS NOVADA TERITORIJAS 
PLĀNOJUMS 

1. Integrēta attīstība un konkurētspēja  
Mērķis paredz veicināt reģionā strauju pieaugumu 
ekonomikā, balstoties uz cilvēkkapitāla vairošanu 
un vides kvalitāti, nodrošinot: 

- dinamisku un daudzveidīgu 
uzņēmējdarbību vienotā reģiona telpā,  

- starptautiskam līmenim atbilstošu 
pakalpojumu centru tīklu, 

- izglītības un pētniecības centru, kā arī 
perspektīvu reģiona tautsaimniecības 
nozaru un uzņēmējdarbības virzienu 
attīstīšanu,  

- kvalitatīvu sakaru un informācijas 
tehnoloģiju, enerģijas un vides 
infrastruktūru, 

- starptautisko transporta sakaru un ar tiem 
saistītās infrastruktūras attīstīšanu, 

- drošu, ērtu, videi draudzīgu un savstarpēji 
saistītu, reģiona sabiedriskā transporta 
sistēmu, 

- ērtu, drošu un ātru sasniedzamību, veidojot 
Latvijas un Eiropas tīklos integrētus 
transporta mezglus, 

- kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu 
un laikmetīgas kultūrvides veidošanu. 

 

Ražošanas attīstību atbalstoši teritorijas 
izmantošanas nosacījumi. 
Turpmākā plānošana - apdzīvoto vietu (Papes 
centra un Rucavas centra) attīstības koncepciju 
izstrāde. 
Kultūras mantojuma saglabāšana un to attīstības 
resursu izmantošana - detalizēti teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi dabas un 
kultūras mantojuma aizsardzībai piekrastes 
ciemos. 
 

2. Ilgtspēj īga attīstība  
Mērķis paredz veidot spēcīgu funkcionālo telpu ar 
ilgtspējīgu tautsaimniecību un augsti kvalitatīvu 
dzīves vidi, attīstot: 

- reģionu, kur veidojas policentrisks 
apdzīvojums ar spēcīgu mazo un vidējo 
pilsētu tīklu,  

- reģionu ar daudzpusīgu lauku ekonomiku 
un darba vietām lauku iedzīvotājiem, 

- reģionu, kur tautsaimniecības attīstīšana, 
dabas un kultūrvēsturisko vērtību 
izmantošana notiek respektējot ne tikai 
šodienas, bet arī nākamo paaudžu intereses 

 

Vidējā termiņa priorit ātes un tajās iekļautie 
r īcību virzieni  
Apdzīvojuma struktūras plānojums, pamatojoties 
uz esošo apdzīvoto vietu situācijas un attīstības 
perspektīvas analīzi. 
 
IADT dabas parka „Pape” funkcionālā zonējuma 
un individuālo aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu integrēšana Rucavas novada teritorijas 
plānojumā - Grafiskajā daļā atspoguļotajā 
zonējumā un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos. 

3. Augsta dzīves kvalitāte  
Mērķis paredz dzīves kvalitātes būtisku uzlabošanu 
un ilglaicīgu uzturēšanu, veselīgas sabiedrības 
attīstību, ko veicina: 

- efektīva, savstarpēji saskaņota, 
iedzīvotājiem ērta un droša, un videi 
draudzīga sabiedriskā transporta sistēma 
lauku teritoriju, mazo / vidējo pilsētu un 
kaimiņreģionu centru sasniedzamībai, 

Vidējā termiņa priorit ātes un tajās iekļautie 
r īcību virzieni  
Publiskās apbūves teritorijas (P1), kas noteiktas 
ar mērķi nodrošināt publiska rakstura iestāžu un 
objektu izvietošanai un funkcionēšanai atbilstošu 
teritorijas organizāciju, apbūves struktūru un 
transporta infrastruktūru. 
 
Kultūras mantojuma saglabāšana un to attīstības 
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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA 
TERITORIJAS PL ĀNOJUMS 2006-2026 
 

RUCAVAS NOVADA TERITORIJAS 
PLĀNOJUMS 

- izglītības centri, kur pieejama kvalitatīva 
izglītība, iespēja paaugstināt profesionālo 
kvalifikāciju, moderna sakaru 
infrastruktūra, 

- esošo mājokļu revitalizācija, kvalitatīvu un 
iedzīvotāju vairākumam pieejamu mājokļu 
attīstīšana, 

- izkoptas un uzturētas reģiona unikālās 
lauku un urbānās ainavas, savdabīgās un 
kultūrvēsturiski bagātās vietas, nodrošināts 
minimālais kultūras pakalpojumu grozs 
visos administratīvi teritoriālajos līmeņos, 

- atpūtai un tūrismam pievilcīgas vietas, kas 
veidotas izkopjot esošās tradīcijas un 
saglabājot dabas un kultūras vērtības. 

 

resursu izmantošana - detalizēti teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi kultūras 
mantojuma aizsardzībai piekrastes ciemos. 
 
Dabas parka „Pape” attīsītbas iespēju apzināšana 
dabas tūrisma attīstībai.  
 
Plānošanas pēctecības un nepārtruaktības princips 
teritorijas attīstības risinājumu kvalitātes 
nodrošināšanai – lokālplānojumu un 
detālplānojumu izstrāde, Rucavas centra un Papes 
centra attīstības koncepcijas. Iestrādnes īpaša 
režimā zonas noteikšanai Papes ciemā (Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 5.3. 
apakšnodaļa).  

 
1.3.3. VIETĒJAIS L ĪMENIS 
 
Rucavas novada ilgtspēj īgas attīstības stratēģija 2013. – 2038.gadam 
 
Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir izstrādāta vienota Rucavas novada plānošanas 
procesa ietvaros, tā ir balstīta uz attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros veikto 
situācijas analīzi, darba grupās un tikšanās reizēs paustajiem viedokļiem. Stratēģija atspoguļo Rucavas 
novada domes ilgtermiņa politiku laika posmam līdz 2038.gadam un ir ietvars sadarbībai starp novada 
iedzīvotājiem, uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību, kaimiņu pašvaldībām un valsts 
institūcijām.  
 
Stratēģija ir ilgtermiņa plānošanas dokuments (25 gadiem), kas iezīmē novadam kopējo attīstības 
redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. 
 
Līdztekus stratēģiskajiem mērķiem, novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktas prioritārās arī 
kompleksi attīstāmās teritorijas - Rucavas centrs, Baltijas jūras piekraste (Papes centrālā daļa un dabas 
parka „Pape” teritorija), Sventājas ieleja un Dunikas pagasts – sniegtas vadlīnijas to attīstībai un 
priekšlikumi kompleksiem, stratēģiski nozīmīgiem projektiem. Pārrobežu sadarbības projekti un 
projekti ar kaimiņu pašvaldībām radīs iespēju realizēt plānoto. 
 
Stratēģija ir hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments, kas nosaka visu citu novada attīstības 
plānošanas dokumentu (attīstības programma, teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi, 
attīstības projekti u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un 
grozīšanas stadijās. 

 
RUCAVAS NOVADA ATT ĪSTĪBAS VĪZIJA - 2038 
 
Rucavas novads ir līdzsvaroti saimnieciski un dabai draudzīgi attīstīts novads starp nozīmīgiem reģiona 
attīstības centriem (Liepāju un Klaipēdu), piedāvājot pievilcīgu dzīves vietu un iespējas saimnieciskām 
aktivitātēm kontekstā ar unikālajām dabas vērtībām un bagātīgo kultūrvēsturisko mantojumu. Novada 
vizītkarte ir ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta Baltijas jūras piekraste. Teritorijas pārticība balstās 
tradicionālajā lauksaimniecībā, augļkopībā, dabas resursu (koksne, derīgie izrakteņi, niedres) 
izmantošanā un pārstrādē produkcijā ar augstu pievienoto vērtību, kā arī tūrismā (jo īpaši ekotūrisma 
un kultūr tūrisma jomā) un kurortoloģijas nozares attīstībā. 
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Ilgtermiņa stratēģiskais mērķis 
Pievilcīga dzīves vide un plašas ienākumu gūšanas iespējas Rucavas novada iedzīvotājiem  

 
Stratēģiskie mērķi 
Ekonomiskās aktivitātes atbalstoša un ienākumus radoša vide 
Ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta Baltijas jūras piekraste  
Līdzsvarota un pievilcīga dzīves vide 
 
Ilgtermiņa prioritātes  
Dabas resursu kapitalizācija13,  
Piekrastes ekonomiskā potenciāla izmantošana  
Radoši risinājumi pakalpojumu sniegšanā 
 
Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2038.gadam ir apstiprināta ar Rucavas novada 
domes 2013.gada 28.februāra sēdes lēmumu. Plānošanas dokuments ir pieejams www.rucava.lv. 
Stratēģijas kopsavilkums ir sagatavots arī video versijā (publiski pieejams www.youtube.com), kā arī 
tulkots krievu, angļu un lietuviešu valodās. 

 
Teritorijas plānojuma risinājumi pilnībā atbilst novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013. – 
2038.gadam (skatīt. 2.3.sadaļu). 

Rucavas novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam 

Attīstības programmā izvirzītie mērķi un prioritātes ir savstarpēji tieši saistīti un iekļaujas Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā definētajos mērķos un prioritātēs. Attīstības programmā, atbilstoši vidēja termiņa 
plānošanas dokumenta statusam, ir noteiktas prioritātes, rīcību virzieni un pasākumu kopumi novada 
attīstībai tuvākajam septiņu (7) gadu periodam. Programmas ietvaros ir sagatavots arī investīciju 
plāns (projektu saraksts) tuvākajiem 3 gadiem, novērtējot finanšu līdzekļu apjomu, finanšu avotus, 
iespējamos sadarbības partnerus, termiņus un atbildīgos to īstenošanai.  

Rucavas novada attīstības programma ir apstiprināta ar Rucavas novada domes 2012.g. 28.septembra 
lēmumu. Plānošanas dokuments ir pieejama www.rucava.lv. 
 
Teritorijas plānojumā ietvertie risinājumi ir atbalstoši novada Attīstības programmas ieviešanai. 
Rucavas novada attīstības programmā ietverto svarīgāko uzdevumu un investīciju projektu sasaiste ar 
teritorijas plānojumu 2013. – 2025.gadam ir atspoguļota 4. tabulā.  
 
 4. tabula. Rucavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas saistība ar Rucavas novada 
attīstības programmu 2012. – 2018.gadam. 
 

Rucavas novada Attīstības 
programmā 

2012. – 2018.gadam 
ietvertie uzdevumi un /vai 

investīciju projekti 

 
Rucavas novada teritorijas plānojumā 

2013. – 2025.gadam 
noteiktā funkcionālā zona/risinājums 

Rucavas centra revitalizācija Rucavas centra zona(C) 
Publiskās apbūves teritorijas (P1, P2) 
Parku un apstādījumu teritorijas (DP) 

Apdzīvoto vietu publikās ārtelpas 
labiekārtošana 

Parku un apstādījumu teritorijas (DP) Rucavas, Sikšņu un 
Ķāķišķes ciemos. 

Autoceļu seguma un kvalitātes 
uzlabošana 

Transporta infrastruktūras teritorijas (valsts un pašvaldības ceļi) 
Publiskās apbūves teritorija P2; nosacījumi Liepājas-Klaipēdas un 

                                                 
13Kapitalizācija -  izmantošana, radot visaugstāko pievienoto vērtību. 
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Rucavas novada Attīstības 
programmā 

2012. – 2018.gadam 
ietvertie uzdevumi un /vai 

investīciju projekti 

 
Rucavas novada teritorijas plānojumā 

2013. – 2025.gadam 
noteiktā funkcionālā zona/risinājums 

savienojumu infrastruktūras 
attīstība 
(valsts un pašvaldības ceļu 
rekonstrukcija, 
Kuksines tilta izbūve, 
krustojuma (A11/Pape-Rucava) 
rekonstrukcija). 

Rucavas- Papes ceļu krustojuma turpmākās plānošanas procesam, 
vienota detālplānojuma vai lokālplānojuma izstrāde krustojuma 
mezglam. 
Kuksines tilta izbūves iespējas un pašvaldības ceļa pagarinājums, 
nodrošinot tilta un esošā pašvaldības ceļa savienojumu.  

Sociālās infrastruktūras (izglītības, 
sporta un kultūras iestāžu) attīstība 
Rucavā un Sikšņos. 
 

Publiskās apbūves teritorijas (P1), kas noteiktas ar mērķi 
nodrošināt publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanai un 
funkcionēšanai atbilstošu teritorijas organizāciju, apbūves 
struktūru un transporta infrastruktūru. 

Papes dabas parka attīstība IADT dabas parka „Pape” funkcionālā zonējuma un individuālo 
aizsardzības un izmantošanas noteikumu integrēšana Rucavas 
novada teritorijas plānojumā – 
Grafiskajā daļā atspoguļotajā zonējumā un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos. 

Tūrisma infrastruktūras attīstība 
Papes dabas parka teritorijā 

Saskaņā ar tematisko karti „Tūrisma infrastruktūras attīstība 
dabas parkā „Pape”. 
Īpašas prasības jūras piekrastes ciemu telpiskajai attīstībai, 
respektējot kultūras mantojumu. 

Papes centra revitalizācija Publiskās apbūves teritorija, 
Papes centra attīstības zona (C*, C**). Turpmākās plānošanas 
nosacījumi - tematiskais plānojums „Papes centra attīstības 
koncepcija”. 

Papes ostas attīstība Ostas teritorija, tās turpmākās attīstības nosacījumi - ostas 
teritorijai izstrādā detālplānojumu saskaņā ar Papes centra 
attīstības koncepcijas risinājumiem. 

Publiskās pieejas jūrai Teritorijas plānojuma ietvaros izvērtēts publisko pieeju – gājēju 
ceļu, zvejniekiem un operatīvajam transportam nepieciešamo 
piebrauktuvju izvietojums. Tās noteiktas saskaņā ar grafiskās 
daļas karti „Publiskās pieejas jūrai”. 

Īpašā režīma iebraukšanas zonas 
ieviešana piekrastes ciemos 

Noteiktas Īpašā režīma iebraukšanas zonas robežas. (Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 5.3. apakšnodaļa).  

Kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana piekrastes ciemos 

Detalizēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi kultūras 
mantojuma aizsardzībai piekrastes ciemos (Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 3.24. apakšnodaļa). 
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L īdzšinējie Rucavas novada teritorijas plānojumi  
 
 
Līdzšinējā laikā Rucavas novada teritorijā ir izstrādāti un spēkā esoši sekojoši  teritorijas plānojumi: 
Rucavas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem 2008.gadā, apstiprināts ar Rucavas pagasta 
padomes 2008.g. 1.oktobra lēmumu (prot. Nr. 11/21 ) un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21. 
Dunikas pagasta teritorijas plānojums, apstiprināts ar Dunikas pagasta padomes 2007.gada 21.jūnija 
lēmumu (prot. Nr.7, 3§), izdoti saistošie noteikumi Nr. 3. Pēc Rucavas novada izveidošanas, vienā 
pašvaldībā apvienojoties Rucavas pagastam un Dunikas pagastam, Rucavas novada domes 2009. gada 
3. novembra sēdē tika pieņemts lēmuma par pagastu teritorijas plānojuma palikšanu, izdodot 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 27 “Par Rucavas novada teritorijas plānojumiem”. 
 
Jaunajā plānojumā ir ievērots pēctecības princips, pārmatojot būtiskākos līdzšinējo plānojumu 
risinājumus (apdzīvojuma struktūra, minimālo jaunveidojamo zemes īpašumu minimālās platības, 
atļautās izmantošanas). 
 
Būtiskākās izmaiņas ir:  

1) teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma savietošana ar dabas parka „Pape” individuālajos 
aizsardzības un izmantošanas noteikumos  (2011.gada 20.septembra MK noteikumi  nr.706) 
noteikto parka funkcionālo zonējumu, 

2) vēja elektrostaciju turpmāko attīstības projektu ierobežošana, 
3) precizēti teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas (funkcionālā zonējuma) nosaukumi un 

apbūves parametri (augstums, blīvums u.tml.),  
4) detalizētāki apbūves noteikumi kultūrvēsturiskās apbūves rakstura saglabāšanai piekrastes 

ciemiem, 
5) detalizētākas prasības turpmākais plānošanai  (lokālplānojumu un/vai detālplānojumu izstrādei) 

un izpētēm attīstības ieceru pamatošanai,  
6) lietotājam saprotamas un viegli uztveramas plānojuma kartes,  ietverot kadastra informāciju. 
 

Līdzšinējo teritorijas plānojumu funkcionālā zonējuma un nosacījumu konsolidācijas risinājums 
jaunajā  plānojumā ir atspoguļots sējumā „Pielikumi”. 
 
Laika posmā līdz jaunā teritorijas plānojuma apstiprināšanas Rucavas novada teritorijā ir izstrādāti un 
apstiprināti 45 detālplānojumi Rucavas pagastā un 23 detālplānojumi Dunikas pagastā. Detālplānojumi 
ir izvērtēti un iekļauti jaunajā teritorijas plānojumā. Detālplānojumu saraksts ir iekļauts teritorijas 
plānojuma saistošajā daļā  „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”   7.pielikumā. 
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2. PLĀNOJUMA RISIN ĀJUMI 

 

2.1. NOZĪMĪGĀKIE APSTĀKĻI 

 
Jaunais Rucavas novada teritorijas plānojums izstrādāts, izvērtējot un konsolidējot vienotā dokumentā 
esošos Rucavas un Dunikas pagastu plānojumus14, ņemot vērā novada kopējos attīstības mērķus un 
intereses, situāciju teritorijas izmantošanā, notikušās izmaiņas un tendences, apkārtējo pašvaldību 
plānošanas un attīstības kontekstu, kā arī augstāka līmeņa plānošanas dokumentus un likumdošanas 
procesu.  
 
Nozīmīgākie apstākļi: 
 

� administratīvi teritoriālā reforma, apvienojot Rucavas  un Dunikas pagastu viena novada ietvaros -  
jaunu, integrētu telpiskās attīstības risinājumu nepieciešamība, vienlaikus saglabājot Rucavas un 
Dunikas pagastu unikālās īpatnības un identitāti; 

� sociālās un ekonomiskās situācijas izmaiņas kopš esošo teritorijas plānojumu apstiprināšanas;  
apdzīvojuma struktūras attīstība, 

� piekrastes ciemu situācijas analīze un attīstības scenāriju apzināšana, arī ciemu vēsturisko teritoriju 
apzināšana un tās rezultātā izstrādātie priekšlikumi Papes ciema un Nidas ciema robežu maiņai, 

� Dunikas vēja parka attīstība un sabiedrības attieksmē pret to, 

� zemes īpašuma struktūras un būvniecības projektu realizācijas izvērtējums, to ietekme uz 
kultūrvēsturisko vidi un tradicionālo piekrastes ainavu. 

� Teritorijas attīstības plānošanas likuma un saskaņā ar to pieņemto Ministru kabineta noteikumu 
stāšanās spēkā. Aizsargjoslu likuma grozījumi un citas izmaiņas ar teritorijas izmantošanu un 
teritorijas attīstības plānošanu saistītajos normatīvajos aktos. Nozīmīgākās izmaiņas plānojuma 
risinājumos saistītas ar Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumu Nr.706 “Dabas parka 
"Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” spēkā stāšanos līdz ar ko tika 
ievērojami mainītas dabas parka “Pape” funkcionālo zonu robežas, tostarp, samazināta neitrālā zona 
Papes ciemā un Nidas ciemā; 

� esošo teritorijas plānojumu konsolidēšana vienotā dokumentā, ņemot vērā izstrādes stadijā esošo 
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu un plānošanas dokumentu savietojamību ar to 
(piemēram, teritorijas plānojuma sastāvs, apzīmējumu sistēma, funkcionālā zonējuma un teritorijas 
atļautās izmantošanas veidu klasifikācija); 

� Rucavas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam atspoguļojums teritorijas plānojuma 
risinājumos, plānojuma atbilstība programmas mērķiem un prioritātēm.  

� Plānojuma risinājumu atbilstība Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013. – 
2038.gadam15  un saskaņotība ar Rucavas novada Attīstības programmu (2012. – 2018.gadam) 16 

                                                 
14 Rucavas pagasta teritorijas plānojums ar grozījumiem 2008.gadā, apstiprināts ar Rucavas pagasta padomes 2008.g. 1.oktobra 
lēmumu (prot. Nr. 11/21 ) un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21. Dunikas pagasta teritorijas plānojums, apstiprināts 
ar Dunikas pagasta padomes 2007.gada 21.jūnija lēmumu (prot. Nr.7, 3§), izdoti saistošie noteikumi Nr. 3. Pēc Rucavas 
novada izveidošanas, vienā pašvaldībā apvienojoties Rucavas pagastam un Dunikas pagastam, Rucavas novada domes 
2009. gada 3. novembra sēdē tika pieņemts lēmuma par pagastu teritorijas plānojuma palikšanu, izdodot pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr. 27 “Par Rucavas novada teritorijas plānojumiem”. 
 
15 apstiprināta ar 2013.gada 28.februāra domes lēmumu 
16 apstiprināta ar 2012.gada 28.septembra domes lēmumu 
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2.2. TERITORIJAS TELPISK Ā PERSPEKTĪVA 
 
 

 
8.attēls. Rucavas novada teritorijas telpiskās attīstības perspektīva (saskaņā ar Rucavas novada 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2038.gadam)  
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Apdzīvotās vietās - pagastu administratīvie centri (Rucava, Sikšņi) - nozīmīgāki vietējie aktivitāšu 
centri, galvenās pakalpojumu saņemšanas vietas. Tālākā perspektīvā – piekrastes ciemu, kā pastāvīgas 
dzīves vietas attīstības potenciāls. 
 
Vietējie dabas resursi (lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meži, derīgo izrakteņu resursi 
(būvmateriālu un kūdras resursi, pazemes ūdeņi, t.sk. termālie ūdeņi, potenciāli ogļūdeņražu resursi), 
citi dabas resursi (ģeotermālie resursi, vēja enerģijas ieguves iespējas), ūdeņi (jūra, Papes ezers, 
Sventāja, Bārta) – tautsaimniecības un vietējās ekonomikas attīstības pamats. 
 
Piekraste – novada identitāte un perspektīvākais attīstības potenciāls. 
 
Savienojumi ar apkārt ējām teritorij ām un reģiona centriem - priekšnosacījums ekonomisko 
aktivitāšu attīstībai. 
 
 

2.3. TERITORIJAS PLĀNOTĀS (ATĻAUTĀS) IZMANTOŠANAS (FUNKCION ĀLĀ 
ZONĒJUMA) IZVEIDES PAMATPRINCIPI 
 
Rucavas novada teritorijas transportģeogrāfiskais noveidojums, sociāli ekonomiskā situācija un tās 
attīstības tendences nosaka nepieciešamību teritorijas plānojumā ietvert saimnieciskās aktivitātes 
veicinošus nosacījumus un nodrošināt teritorijas daudzfunkcionālas izmantošanas iespējas, vienlaicīgi 
saudzējot un respektējot unikālās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.  
 

� Lauksamniecībā izmantojamām zemēm netiek ierobežotas iespējas izmantot citos 
izmantošanas veidos (viensētu tipa apbūvei, apbūvei tūrisma un rekreācijas objektu izveidei, 
apmežošanai, dīķsaimniecību izveidei) cik tālu tas nav pretrunā ar augstākstāvošo normatīvo aktu 
prasībām un nepasliktina blakusesošos nekustamajos īpašumu izmantošanas iespējas. 

 

� Mežu resursu izmantošanai plānojums nenosaka papildus nosacījumus meža nozares 
normatīvajos aktos ietvertajiem nosacījumiem. 

 

� Sociālās infrastrukt ūras un pakalpojumu objekti koncentrējami un att īstāmi esošajās 
blīvi apdzīvotajās vietās (Rucava, Sikšņi, Ķāķišķe), nodrošinot ērtu sasniedzamību un pieejamību no 
apkārtējām teritorijām. Perspektīvē – lokāla līmeņa pakalpojumu centru attīstības iespējas 
nodrošināmas arī vēsturiskajā Dunikas ciemā, piekrastes ciemos (Papē un Nidā), vasarnīcu ciemos 
Ječos un Pešos. Piekrastes ciemi – Pape, Papes Priediengals, Papes Ķoņu ciems, Nida attīstāmi, 
sabalansējot ekonomiskās intereses, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības prasības, 
attīstot jaunā kvalitātē. Vēsturiskajām skrajciema tipa apdzīvotajām vietām  un viensētu grupām 
(Šuķene, Palaipe, Ģeistauti, Rucavas muiža, Bajāriņciems, Lankuti, Laņgeris, Lukne, Sedviņi, 
Slamstu ciems, Sudargu ciems, Jūči, Katuži, Kliņķi, Līkuma ciems, Pirkuļi, Priediengals, Sviļi, Ģigu 
ciems, Liepieni) saglabājami to vēsturiskie nosaukumi, stiprinot vietas identitāti un novada 
kultūrvēsturisko mantojumu. 

 
� Ar ražošanu saistītai saimnieciskai darbībai primāri izmantojamas līdzšinējā laikā 
izmantotās saimniecisko objektu (esošie ražošanas uzņēmumi, darbnīcas, fermas u.tml.) teritorijas, tās 
sakārtojot, rekonstruējot un intensificējot, nepieciešamības gadījumā paplašinot.  

 
� Piekrastes teritorijas attīstība tūrisma un rekreācijas mērķiem, respektējot īpaši aizsargājamās 
dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. 

 
� Blakus teritoriju un attīstības centru (Liepāja, Skoda, Sventāja, Palanga, Klaipēda), 
sasniedzamības un iedzīvotāju mobilit ātes uzlabošana, uzturot labu ceļu infrastruktūru, nodrošinot 
mobilo sakaru  un interneta pieejamību. 
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Plānotās administratīvās 
teritorijas un ciemu robežas 

• Plānojumā netiek paredzēta novada administratīvās teritorijas robežu 
maiņa. 
 
Ņemot vērā esošo (un plānoto) apbūves blīvumu, inženiertehnisko 
nodrošinājumu, pakalpojumu pieejamību un ekonomiskās aktivitātes, kā 
arī līdzšinējos Rucavas un Dunikas pagastu teritorijas plānojumus, ciemi - 
apdzīvotas vietas ar robežām plānojumā tiek noteikti Rucava, Sikšņi, 
Ķāķišķe, Dunika, kā arī mazdārziņu-vasarnīcu ciemi Ječi un Peši. 
Piekrastes ciemi – Pape (Papes Priediengals, Pape, Papes Ķoņu ciems) un 
Nida ciemu robežu jautājumā plānojuma izstrādes ietvaros noteikšanas 
sarežģītību nosaka dabas parka „Pape” individuālo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu aspekts. Piekrastes ciemu robežas paliek bez 
izmaiņām, atbilstoši spēkā esošā Rucavas pagasta teritorijas plānojuma 
robežām, ko Vides ministrija 2008.gadā ir saskaņojusi (LR Vides 
ministrija atzinumu par Nidas un Papes ciema robežu saskaņojumu 
(2008.g. 5.septembra atzinums Nr. 3-07/6885) un LR VARAM  2008.g. 
19.septembra atzinumu Nr. 7.1-22/9215/7626 par Rucavas pagasta 
teritorijas planojuma grozījumu galīgo redakciju), robežu paplašinot 
vienīgi Papes centrālajā daļā, ciemā ietverot Papes ostu un teritoriju līdz 
Papes bākai. Šādu risinājumu ir saskaņojusi Dabas aizsardzības pārvalde 
un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Papes ciema 
robežu paplašināšanas risinājums ir saskaņotas DAP un LR VARAM 
(atzinumi pievienoti Pārskata sējumā, tā III.daļā) 
Piekrastes ciemu robežu problemātikas skaidrojums pievienots Pārskata 
sējumā. Diskusija par vēsturisko piekrastes ciemu robežu atjaunošanu 
turpināma ar vides institūcijām nākošajā plānošanas etapā.  

Teritorijas apdzīvojuma 
strukt ūras attīstība 

• Plānojums paredz saglabāt esošo apdzīvojuma struktūru un 
Dienvkurzemei raksturīgo mozaīkveida lauku ainavas raksturu, kā 
dominējošo apdzīvojuma tipu nosakot viensētu apbūvi.  
� Demogrāfiskās situācijas attīstības tendences, esošo blīvi 
apdzīvoto vietu izvietojums, iedzīvotāju skaita koncentrētība un 
pakalpojumu saņemšanas iespējas pamato Rucavas, Sikšņu un Ķāķišķes 
kā nozīmīgāko vietējā aktivitāšu centru saglabāšanu un attīstību arī 
turpmākos 12 gadus. 

Rekreācijas, tūrisma, izglītības, 
kult ūras, sporta, zinātnes un 
sociālās infrastrukt ūras 
teritorijas un objekti 

• Plānojumā paredzēts saglabāt esošos izglītības, kultūras un sociālās 
infrastruktūras objektus un tiem zemes reformas gaitā piešķirtās teritorijas 
līdzšinējai izmantošanai Rucavas un Sikšņu ciemos. Ņemot vērā 
demogrāfiskos un sociāli ekonomiskos procesus, jaunas – 
vienfunkcionālas sabiedrisko objektu apbūves teritorijas netiek plānotas.  
 
• Nozīmīgākās tūrisma un rekreācijas teritorijas plānotas piekrastē; 
teritorijas plānojuma funkcionālo zonējumu savietojot ar ĪADT dabas 
parka „Pape” funkcionālajām zonām un no iepriekšējā plānojuma 
pārmantojot būtiskākos teritorijas izmantošanas pamatprincipus (kritērijus 
attiecībā uz minimālo jaunveidojamo NĪ platību).  
Plašākas iespējas – koncentrēta un intensīvāka teritorijas izmantošana, 
risinājumu  detalizēti izstrādājot turpmākās plānošanas gaitā - tematiskā 
plānojuma, lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrādes ietvaros – Papes 
centra teritorijā un Papes dabas parka neitrālajā zonā (pretī Papes putnu 
novērošanas tornim). 

Zemes dzīļu nogabalu, derīgo 
izrakteņu un atradņu teritorijas 

 

• Teritorijas plānojumā kartoshēmas noteiktībā ir atspoguļotas derīgo 
izrakteņu resursu izplatības teritorijas, atbilstoši VSIA „Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” pieejamai informācijai, vienlaikus 
atzīmējot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās derīgo izrakteņu 
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ieguve nav atļauta, un dabas parka „Pape” individuālajos aizsardzības un 
izmantošanas noteikumos noteiktās esošās un plānotās kūdras ieguves 
teritorijas. 
Derīgo izrakteņu ieguve tiek atļauta lauksaimniecībā izmantojamās zemēs 
un meža zemēs, pamatojot ar izpētes materiāliem.  
Teritorijām, lielākām par 5 ha, ja izstrāde skar trešo personu intereses, 
izstrādā detālplānojumu. 
 
 

Īpaši aizsargājamās 
kult ūrvēsturiskās teritorijas un 
kult ūras pieminekļi 

• Plānojumā ir atzīmēti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā iekļautie kultūras pieminekļi (kopumā 30 pieminekļi). Kultūras 
pieminekļiem noteiktas 500m aizsargjoslas (aizsardzības zonas). 
Piekrastes ciemu kultūrvēsturiskās vides aizsardzībai izstrādāti detalizēti 
apbūves noteikumi. 
 

 

Īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, mikroliegumi un 
saudzējamās ainaviskās 
teritorijas 

• Plānojumā apkopota informācija un atzīmētas novada teritorijā esošās 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti. Īpaši aizsargājamo dabas 
objektu teritorijās un tiešā to tuvumā netiek plānota apbūves u.c. aktīvas 
saimnieciskās darbības attīstība, kas varētu ietekmēt īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju dabas vērtību saglabāšanu. Atļauta videi draudzīga ar 
tūrismu un rekreāciju saistīta saimnieciskā darbība, atpūtas un rekreācijas 
objektu izbūve.  
 
• Lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību 
teritorijas plānojumā ir noteiktas īpašas prasības vēja elektrostaciju 
izvietošanai un ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves teritorijām, 
nosakot šo objektu izvietojumam minimālos attālumus no īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī uzsverot LR likuma „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” un citu normatīvo aktu prasību ievērošanas 
nepieciešamību. Kuksines tilta (skar dabas liegumu „Sventājas upes 
ieleja) rekonstrukcija ir plānota, nodrošinot 2010. gada 16. marta Ministru 
kabineta noteikumu „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasību ievērošanu. 
 
• Novadā esošo mikroliegumu aizsardzības prasības tiks ievērotas 
atbilstoši normatīvajoss aktos noteiktajai kārtībai. 
 
• IADT dabas parka „Pape” teritorijā funkcionālais zonējums un 
infrastruktūras attīstība plānota saskaņā ar dabas parka „Pape” 
individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, (2011.gada 
20.septembra MK noteikumi Nr.706).  
 
• Teritorijas plānojumā ir paredzētas īpašā režīma zonas izveidošana 
Papes un Nidas ciemos ar mērķi  
ieviest sezonālu iebraukšanas maksu Papes un Nidas ciemos tūristiem, lai 
sekmētu finansējuma piesaisti publiskās infrastruktūras attīstībai. 
• Noteiktas publiskās piekļuves vietas pludmalei, nodrošinot piekļuvi 
kājāmgājējiem un velosipēdistiem vismaz ik pa 1 km, kā arī konkrētas 
piekļuves transportam pludmales uzturēšanai un piekrastes zvejas 
vajadzībām (skatīt. grafiskās daļas karti „Publiskās pieejas vietas jūrai”).  
 

Riska teritorijas un objekti. 

Objektu teritorijas, kuru 
izvietojumam atbilstoši 
normatīvajiem aktiem ir 

• Rucavas novada teritorijā nav liela apjoma rūpnieciska rakstura vai 
citāda veida objektu ar būtisku ietekmi uz vides kvalitāti. Saimnieciskās 
aktivitātes pamatā ir saistītas ar lauksaimniecību, mežizstrādi, 
kokapstrādi, kūdras ieguvi un pirmapstrādi. 
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noteiktas īpašas prasības vai 
kuriem ir nepieciešams ietekmes 
uz vidi novērt ējums. 

 

 

 

 

 

Rūpnieciskās ražošanas 
teritorijas, kas rada paaugstinātu 
piesārņojumu vidē, troksni vai 
cita veida traucējumus, kas 
kait īgi videi un cilvēkiem 

• Novada teritorijā stacionāri ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu 
uzglabāšanas, ražošanas vai pārstrādes objekti ar būtisku ietekmi uz vidi 
netiek plānoti. Plānojuma risinājumi neietver tādu objektu attīstību, 
kuriem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.532 „Noteikumi par 
rūpniecisko avāriju riska novēršanas kārtību un riska samazināšanas 
pasākumiem" (19.07.2005.) ir jāizstrādā rūpniecisko avāriju novēršanas 
programma, drošības pārskati vai civilās aizsardzības plāns. 

 
 
 

• Riski konstatējami saistībā ar esošajiem un nākotnē iespējams 
pieaugošajiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa Liepājas – Klaipēdas 
šoseju. 

 

• Dabas apstākļu radītie riski: jūras krasta erozija, Sventājas un Papes 
ezera applūstošās teritorijas un Bārtas plūdu riska teritorija.  

 
 
• Ražošanas attīstībai potenciālas teritorijas: Rucavas, Sikšņu, 
Ķāķišķes un Dunikas ciemu robežās vai to tuvumā. Pārējā novada 
teritorijā, līdzīgi kā citās lauku pašvaldībās, ir virkne padomju laika 
saimniecisko objektu, kuru izmantošanas intensitāte ir zema, nereti tās ir 
pamestas būves, kurās saimnieciskā darbība nenotiek vispār. Nākotnē, 
ņemot vērā Rucavas novada novietojumu attiecībā pēc ekonomisko 
aktivitāšu centriem, netiek prognozēts straujš pieprasījuma pieaugums 
pēc jaunām ražošanas teritorijām. Novērtējot esošo saimnieciska rakstura 
objektu izvietojumu attiecībā no piekļuves iespējām (asfaltēto ceļu 
pieejamība) un nodrošinājumu ar komunikācijām kā potenciāla varētu 
būt atzīmējama „Raķešnieki” pie Liepājas-Klaipēdas šosejas.  
 
• Nozīmīgāko ietekmi uz teritoriju salīdzinot ar pašreizējo situāciju 
radīs VES projektu attīstība, kuriem līdzšinējā laikā ir izstrādāti un 
apstiprināti detālplānojumi, izsniegtas būvatļaujas. Teritorijas plānojumā 
ir noteiktas īpašas prasības vēja elektrostaciju izvietošanai un 
ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves teritorijām, nosakot 
minimālos attālumus no dzīvojamām ēkām, viensētām vai ciema 
robežām, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, nozīmīgākajām 
ūdenstecēm, kas mazinās plānoto VES attīstība un ogļūdeņražu izpētes 
iespējamo ietekmi uz vides kvalitāti (trokšņa līmenis, noēnošanas efekts, 
ūdeņu kvalitāte un citi aspekti). Saistībā novada spēkā esošo teritoriālo 
vienību (Rucavas un Dunikas pagastu) plānojumu ieviešanu ir uzsākta 
vairāku VES, t.sk. vēja parka Dunikas pagasta teritorijā (31 VES) un 
ogļūdeņražu izpēte ar to ieguves iespēju saistīta darbība dabas lieguma 
„Sventājas upes ieleja” tuvumā: VES attīstība radīs būtisku trokšņa 
līmeņa paaugstināšanos VES apkārtnē, mirgošanas (noēnošanas) efekta 
veidošanos, darbības, kas saistītas ar ogļūdeņražu izpēti un iespējamu 
ieguvi nākotnē – var radīt riskus virszemes ūdeņu kvalitātei Sventājā, 
labvēlīga statusa nodrošināšanai sugu un biotopu pastāvēšanai 
iepriekšminētajā dabas liegumā.  

 
Jaunajā plānojumā ir noteikti strikti ierobežojumi elektrostaciju (VES) 
projektu attīstībai:  
- VES būvniecība tiek atļauta vienīgi vietās, kur ir jau izstrādāti un 

spēkā esošie detālplānojumi un izsniegtas būvatļaujas;  
- Jaunu VES projektu realizācija, ievērojot papildus kritērijus 
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attālumam no viensētām un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 
tiek atļauta vienīgi nelielā izstrādātā Ķirbas purva daļā.  

- citur novada teritorijā jauni VES netiek atļauti. 
 
(detalizēti nosacījumi ietverti  
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos”, teritorijas 
atspoguļotas kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” un 
„Galvenās aizsargjoslas un citi aprobežojumi”).  

Nacionālas nozīmes 
lauksaimniecības teritorijas, 
meliorētās zemes, polderi, 
hidrotehniskās būves  

 

 

 

 

 

 

 

Mežsaimnieciskās teritorijas  

 

• Novada teritorijā nav nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemju 
kritērijiem atbilstošu teritoriju un polderu.  
 
• Lauksaimnieciskajās teritorijās ir izdalītas meliorētās zemes, 
koplietošanas un valsts ūdensnotekas. Lauksamniecībā izmantojamām 
zemēm netiek ierobežotas zemju transformēšanas iespējas citos 
izmantošanas veidos (apbūvei, dīķsaimniecību izveidei, apmežošanai, 
derīgo izrakteņu ieguvei), cik tālu tas nav pretrunā ar augstākstāvošo 
normatīvo aktu prasībām un nemazina apkārtējo nekustamo īpašumu 
vērtību, transformāciju veicot likumdošanā noteiktajā kārtībā.  
 
• Hidrotehniskās būves: Papes kanāla slūžas - to izmantošana atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumu Nr.706 "Dabas parka "Pape" individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi" nosacījumiem 

• Mežu resursu izmantošanā pašvaldība nenosaka papildus nosacījumus 
esošajiem meža nozares likumdošanā ietvertajiem nosacījumiem. 
 

Būvniecībai nelabvēlīgās 
teritorijas, k ā arī teritorijas, 
kur ām nepieciešama īpaša 
inženiertehniskā sagatavošana 

• Novada teritorijā nav īpašu būvniecībai nelabvēlīgu teritoriju, kurām 
būtu nepieciešama specifiska inženiertehniskā sagatavošana. 
• Kā pastāvīgi pārmitra un būvniecībai nepiemērota teritorija 
plānojumā ir atzīmēja Nidas neapbūvē ziemeļdaļa (atspoguļota grafiskās 
daļas kartē „Galvenās aizsargjoslas un teritorijas izmantošanas 
aprobežojumi. Piekraste ciemi” 

Inženierkomunikāciju un 
transporta teritorijas (trases), 
objekti, maģistrālie tīkli, trokš ņu 
zonas, prasības satiksmes 
organizācijas pilnveidošanai un 
ceļu satiksmes drošības 
uzlabošanai 

 

• Inženiertehniskās infrastruktūras attīstības jomā tiek plānota esošās 
infrastruktūras uzturēšana un modernizācija finansiālo iespēju robežās. 
  
• Inženiertehnisko komunikāciju turpmākās attīstības konkrētie 
risinājumi tiks precizēti turpmākās plānošanas gaitā, konkrēto tehnisko 
projektu izstrādes ietvaros. 
 
• Esošais ceļu tīkls novadā nodrošina teritorijas pamatapkalpošanu. 
Galvenā uzmanība tiks veltīta esošā ceļu tīkla uzturēšanai un kvalitātes 
uzlabošanai. Teritorijas plānojumā ir uzrādīti ceļu posmi, kas iekļaujami 
pašvaldības ceļu reģistrā: ceļa posms līdz Kuksines tiltam, Nidā – līdz 
plānotajai stāvvietai pie jūras; ceļa posms Papes Ķoņu ciemā .  
 
Ceļu infrastruktūras attīstības prioritāro projekti ir noteikti Rucavas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Attīstības programmā, tostarp:  
• valsts autoceļa Klaipēda – Liepāja ceļa seguma uzlabošana.  
• Kuksines tilta rekonstrukcija pāri Sventājai un ceļa rekonstrukcija, 
savienojuma Lenkimai (Lietuva) – Rucavs centrs - Pape izveidei; ceļa 
Rucava – Pape noasfaltēšana; 
• Ceļu Sikšņi- Bārta, Rucava – Sikšņi ceļa seguma uzlabošana; ceļa 
rekonstrukcija; asfaltēšana; 
• Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi Rucavas ciemā, Sikšņos  

Rucavas/Papes ceļa krustojuma apkārtnes attīstībai - satiksmes 
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infrastruktūras apkalpes objekta izvietošanas iespēju detalizētai 
izplānošanai, pie Liepājas šosejas ir noteikta „Publisko objektu turpmākās 
plānošanas teritorija P*, kur pirms būvprojektēšana ir nepieciešama 
lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrāde, detalizēti izvērtējot 
satiksmes organizācijas risinājumu un to saskaņojot ar AS „Latvijas valsts 
ceļi”.  

Virszemes ūdeņu pirmās pakāpes 
pieteku sateces baseinus, 
ūdenstilpju izvietojums;  

 ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
novadīšanas vietas;  

ūdens attīr īšanas būves;  

peldvietu izvietojums;  

 pazemes ūdeņu aizsardzības 
teritorijas  

• Novads atrodas Ventas upju baseina apgabalā četros virszemes 
ūdensobjektos (VŪO): Sventāja (V001), Bārta (V006SP), Bārta (V010), 
Papes ezers (E002) un to tiešie sateces baseini. Novada sauszemes 
teritorijai piekļaujas piekrastes ūdeņu objekts „Dienvidrietumu atklātais 
akmeņainais krasts” (Piekraste A). To izvietojums, kā arī hidrogrāfiskais 
tīkls attēlots sējumā „Pašreizējās situācijas analīze” iekļautajās 
kartoshēmās. 
• Novada teritorija pēc pazemes ūdeņu dabiskās aizsargātības atrodas 
zonās ar zemu piesārņojuma risku, neliela daļa novada dienvidaustrumos 
ir ar vidēju piesārņojuma risku. Tādēļ teritorijas plānojumā netiek plānoti 
papildus pasākumi normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 
(Aizsargjoslu likums, Aizsargjoslu ap dzeramā ūdens ņemšanas vietām 
noteikšanas metodika).  

• Ūdenssaimniecības modernizācijas projektu rezultātā Rucavas un 
Sikšņu ciematos ir realizēta esošo tīklu rekonstrukcija. Ilgtermiņā visās 
apdzīvotajās vietās, kas plānojumā noteiktas kā ciemi ar robežām ir plānoti 
mūsdienīgi risinājumi, kas nodrošina sadzīves notekūdeņu attīrīšanu 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem. 
 
Līdzšinējā laikā novada teritorijā nav izveidotas labiekārtotas peldvietas. 
Teritorijas plānojuma paredzēta peldvietas iekārtošana pie Papes bākas. 
Peldvietas attīstība nākotnē tiek saistīta ar centieniem sasniegt tās 
kvalitātes atbilstību Zilā karoga pludmales kritērijiem. 
 

Aizsargjoslas, tauvas joslas • Vides, dabas resursu aizsardzības, ekspluatācijas, sanitārās u.c. 
aizsargjoslas, kā arī tauvas joslas noteiktas likumdošanā noteiktajā 
kārtībā, ietvertas plānojuma daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” un parādītas grafiskajos materiālos atbilstoši M 1: 10 000 
detalizācijas iespējam.  
• Applūstošo teritoriju problemātika Rucavas novadā nav izteikta. 
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 406 „Virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika” (08.06. 2008.) nosacījumiem novadā 
ir noteiktas applūstošās teritorijas Sventājai un Papes ezeram, taču pamatā 
tās izvietojas IADT robežās.  

• Visa veida aizsargjoslas precizējams uz detalizētākiem grafiskajiem 
materiāliem, izstrādājot lokālplānojumu, detālplānojumu, zemes ierīcības 
projektu vai veicot precīzo topogrāfisko uzmērīšanu.  
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2.4. TERITORIJAS PL ĀNOTĀS (ATĻAUTĀS) IZMANTOŠANAS ZONĒJUMS  
 
Rucavas novada teritorijas funkcionālais zonējums ir izstrādāts, atbilstoši Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma un Ministru kabineta 2012.gada 16. oktobra noteikumu Nr.711 „noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasības. Ņemts vērā arī Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijā izstrādes stadijā esošā teritorijas funkcionālā zonējuma un atļautās 
izmantošanas vienotās klasifikācijas projekts.  
Funkcionālās zonas ir sagrupētas trīs grupās:  

� „Teritorijas, kurās apbūve ir galvenais izmantošanas veids (apbūves teritorijas)”, 
�  „Teritorijas, kurās apbūve nav galvenais to izmantošanas veids”,  
�  „Teritorijas ar īpašām prasībām” - teritorijas, kuru izmantošanu ierobežo augstāka līmeņa 
normatīvo aktu noteiktie ierobežojumi (īpaši aizsargājamās dabas teritorijas), turpmākās plānošanas 
teritorijas u.tml. 

 
Grafiskā daļa ietver visa novada teritorijai kopējo „Plānotās (atļautās) izmantošanas” karti un 
detalizētākā mēroga kartes Rucavas, Sikšņu, Ķāķišķes, Dunikas, Pešu, Ječu un piekrastes ciemu  (Pape, 
(Papes Priediengals, Papes, Papes Ķoņu ciems) un Nida teritorijām  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.  
 
5. tabula. Rucavas novada funkcionālās zonas un teritorijas ar īpašām prasībām 

Teritorija (funkcion ālā zona) Kr āsu apzīmējums Kr āsa Burtu 
apzīmējums 

APBŪVES TERITORIJAS 

Savrupmāju apbūves teritorija dzeltens 
 

DzS 

Daudzdzīvokļu māju apbūves teritorija brūns 

 

DzM 

sārts 
 

PT1 Tūrisma un rekreācijas apbūves  teritorija 

lašu krāsas 
 

PT2, PT2* 

oranžs 
 

P1 Publiskās apbūves teritorija 

ķieģeļsarkans 
 

P2 

Centra teritorija sarkans 
 

C 

Ražošanas un tehniskās apbūves teritorija violets 

 

RT 
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Tehnisko un saimniecisko objektu  apbūves 
teritorija 

tumši pelēks 
 

RT 

Papes ostas teritorija zils 

 

O 

Transporta infrastruktūras teritorija 

 

Valsts galvenās nozīmes ceļš 

Valsts reģionālās nozīmes ceļš 

Valsts vietējās nozīmes ceļš 

Pašvaldības ceļš 

AS „LVM” ce ļš 

līnijveida 
apzīmējums 

 

 

 

 

 

TERITORIJAS, KUR ĀS APBŪVE NAV GALVENAIS TO IZMANTOŠANAS 
VEIDS 

 

Lauku zemes: 

L1 – nemeliorēta lauku zeme  

L2 – meliorēta lauku zeme  

L3 – lauku zeme ciemā 

L4 - lauku zeme ciemā dabas parka „Pape” 
dabas parka zonā 

 

balta 

bēškrāsas 

balta 

 

balta ar dzeltenu 
svītrojumu 

 

 

 

 

L1 

 

L2 

 

L3  

 

L4 

Mežu teritorija:  

- meži 

 

- purvi 

 

 

zaļa 

 

 

atbilstoši 
topogrāfiskās 
kartes 
apzīmējumiem 

 

 

 

M 

 

Ūdeņu teritorija gaiši zils 
 

Ū 

Pludmales teritorija gaiši dzeltens 
 

PL 

Parku un apstādījumu teritorija tumši zaļš 
 

DP 

Mazdārziņu teritorija sūnu zaļš 

 

Md 
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Kapsētu teritorija zaļš ar krustiņu 
piktogrammu  

K 

Kultūraugu plantāciju teritorija tumši zaļš 
 

TK 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorija brūns 
 

TD 

TERITORIJAS AR ĪPAŠĀM PRASĪBĀM:  

zaļš svītrojums 

uz topogrāfiskās 
kartes pamatnes 
fona 

 

 Īpaši aizsargājamā dabas teritorijas ārpus 
ciemiem:  

- dabas lieguma zona 

 

- dabas parka „Pape” parka zona  

 

dzeltens 
svītrojums uz 
topogrāfiskās 
kartes pamatnes 
fona 

 

 

koši zaļa 
 

 

D1 

 

Dabas teritorijas Papes ciemā, dabas parka 
„Pape” dabas lieguma zonās: 

- krasta kāpu aizsargjoslas teritorija Papes 
ciemā  

- dabas lieguma zona Papes ciemā 

 

gaiši zaļa 
 

D2 

 

Teritorijas, kurās atļauts izvietot vēja 
elektrostacijas (VES): 

- Ķirbas purva plānotā VES zona 

- ēkā esošajos detālplānojumos noteiktās 
VES novietnes un drošības  aizsargjoslu 
teritorija . 

violeta, iesvītrota 
teritorija  

violeti iesvītrots 
aplītis ar 
piktogarmmu 

 

 

 

TURPMĀKĀS PLĀNOŠANAS 
TERITORIJAS:  

   

Publisko objektu apbūves turpmākās 
plānošanas teritorija     

oranžs svītrojums 

 

P* 

Papes centra attīstības teritorija  sarkans svītrojums 

 

C*,C** 

Papes centra attīstības koncepcijas teritorija zila, pārtrauktas  
līnijas kontūra 
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Nosacījumi un prasības katram teritorijas izmantošanas veidam (zonai) ir ietverti plānojuma saistošajā 
daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Atbilstoši plānojuma izstrādes pamatnes 
(vienkāršotā topogrāfiskā karte M 1: 10 000) noteiktībai, plānojumā atspoguļoti teritorijas izmantošanas 
aprobežojumi (aizsargjoslas) (skat. karti „Galvenās aizsargjoslas” – attiecībā uz novada teritorijā 
kopumā) un kartes „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” ar mēroga 1: 10 000 noteiktību un 
izdruku mērogu 1: 25 000. Aizsargjoslās ievēro Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības. Piekrastes 
ciemu teritoriju atļautā (plānotā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi ir atspoguļoti detalizētākā 
mērogā ir kartēs ” Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Piekrastes ciemi”  
 
Svarīgs nosacījums ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvo aktu prasības, tostarp ar Ministru 
kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumiem Nr.706 apstiprinātās dabas parka „Pape” funkcionālās 
zonas un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (skatīt Ministru kabineta noteikumus). 
Apdzīvotajām vietām – Rucava, Sikšņi, Ķāķiške, Dunika, Ječi, Peši un piekrastes ciemiem ( Pape 
(Papes Priedengals, Pape, Papes Ķoņu ciems) un Nida) noteiktas ciemu robežas.  
 
Teritoriju (zonu) robežas ir noteiktas, ņemot vērā karšu mēroga detalizācijas līmeni, dabīgās robežas 
(ceļus, grāvjus, zemes lietojuma veidu kontūras), kur tas nav bijis iespējams - kadastra robežas. 
Zonējums, prasības un nosacījumi tiek precizēti turpmākas plānošanas gaitā, lokālplānojumu vai 
detālplānojumu izstrādes ietvaros.  
 
2.5. FUNKCIONĀLO ZONU RAKSTUROJUMS 
 
2.5.1. Teritorijas, kurās apbūve ir galvenais zemes izmantošanas veids 
 
Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) ir noteiktas Rucavas, Sikšņu un Ķāķišķes ciemos, lai 
nodrošinātu vienģimeņu (divģimeņu) mājokļa funkciju ar atbilstošu teritorijas organizāciju, apbūves 
struktūru un tehnisko infrastruktūru, ietverot to ikdienas pakalpojumu klāstu, kas nepieciešams 
pilnvērtīgu dzīves apstākļu nodrošināšanai. Galvenā atļautā izmantošana: savrupmāju apbūve. 
 
Daudzdzīvokļu māju dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) ir noteiktas Rucavas, Sikšņu, Ķāķišķes, 
kā arī Dunikas ciemos, lai nodrošinātu mājokļa funkciju ar dzīvojamai apbūvei atbilstošu teritorijas 
organizāciju, apbūves struktūru, tehnisko infrastruktūru un pakalpojumu klāstu, kas nepieciešams 
pilnvērtīgu dzīves apstākļu nodrošināšanai esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritorijās. 
Daudzdzīvokļu māju dzīvojamās apbūves teritorijas galvenais zemes izmantošanas veids ir 
daudzdzīvokļu nami, kā arī sabiedriskas iestādes, mazumtirdzniecības un darījumu uzņēmumi, kas 
nepieciešami šīs teritorijas apkalpei.  
 
Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijās (PT1), (PT2), (PT2*) - noteiktas piekrastes ciemos dabas 
parka „Pape” neitrālajā zonā: PT1 dabas parka neitrālā zona „iekšzemē”-~ 50 ha starp Papes ceļu un 
Līgupes – Paurupes kanālu, iepretim kādreizējam Papes ezera putnu tornim. PT2 teritorijas – dabas 
parka neitrālā zona Papes Priediengalā, Papē, Papes Ķoņu ciemā, Nidā. PT zonai kopumā vienoti ir 
galvenie zemju izmantošanas veidi: vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju un to palīgēku, 
vasarnīcu, rekreācijas un darījumu objektu apbūve. Atļautā izmantošana: savrupmāju apbūve, tūrisma 
un atpūtas iestāžu apbūve - izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšana (lauku tūrisma mājas, viesu 
mājas), pakalpojumu objekts (pamatojot detālplānojumā). Atšķirības starp apakšzonām PT1, PT2 un 
PT2* ir minimālo jaunveidojamo zemes īpašumu platības - pārmantojot līdzšinējo plānojumu, tās 
attiecīgi ir noteiktas:  
PT 1 zonā - 0,3 ha,  
PT 2 zonā - lielākā daļa dabas parka neitrālās zonas )- 0,5 ha,  
PT2* - Papes Ķoņu ciems – 1 ha, tostarp valsts aizsargājamā pieminekļa teritorijā – nedalāmas zemes 
vienības, kā arī sašaurinātāks galveno atļauto funkciju klāsts (dzīvojamā apbūve, tūrisma un atpūtas 
objektu apbūve izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšana (lauku tūrisma māja, viesu māja). Detalizēti 
nosacījumus skatīt „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus”. 
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Publiskās apbūves teritorijas (P1), (P2) ir noteiktas Rucavas, Sikšņu un Ķāķišķes ciemos, lai 
nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanai un 
funkcionēšanai atbilstošu teritorijas organizāciju, apbūves struktūru un transporta infrastruktūru. Atļautā 
izmantošana teritorijās P1 un P2: kultūras iestāžu apbūve, sporta ēku un būvju apbūve, izglītības un 
zinātnes iestāžu apbūve, aizsardzības un drošības iestāžu apbūve, pārvaldes iestāžu apbūve, teritorijās 
P2 arī: biroju ēku apbūve, tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu 
apbūve, veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, daudzfunkcionāla, kompleksa 
apbūve, reliģisko organizāciju apbūve, ražošanas uzņēmums, kas nerada būtisku ietekmi uz vidi, 
transportapkalpes uzņēmums.  
 
Centra teritorija (C) ir noteikta Rucavas ciemā lai veicinātu tās attīstību kā ciema un apkaimes 
centram. Teritorijā plānota daudzveidīga izmantošana, kas ietver savstarpēji saderīgas funkcijas – 
mājokli, publisko un komerciālo funkciju. Atļautā izmantošana: savrupmāju apbūve, biroju ēku apbūve, 
tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, kultūras iestāžu 
apbūve, sporta ēku un būvju apbūve, izglītības, veselības aizsardzības, sociālās aprūpes u.tml. 
pakalpojumu iestāžu apbūvei.  
 
Papes ciemā izdalītā centra teritorija (C) aizņem nelielu dabas parka „Pape” neitrālās zonas daļu - ~ 12 
ha  starp no Papes kanālu un Papes bāku. Tā noteikta ar mērķi veicināt Papes kūrorta attīstības iespējas. 
Plānojumā ir noteiktas arī turpmākās izpētes teritorijas - paplašināmā Papes ciema centra teritorijas (C*, 
C**). To robežas un izmantošanas iespējas precizē turpmākās plānošanas procesā, izstrādājot 
lokālplānojumu vai detālplānojumu. Līdz lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrādei atļauta 
izmantošana atbilstoši prasībām Dabas teritorijām piekrastes ciemos D1 un D2. Papes centrā izdalītā 
Centra teritorijā (C) attiecībā pret līdzšinējo plānojumu ir samazināta minimālās jaunveidojamās zemes 
vienības platība  (līdz 0,3 ha) un ir pieļaujama salīdzinoši blīvāka apbūve, taču, kā tas ir uzsvērts TIAN 
339.punkta apakšpunktos -  ņemot vērā situācijas komplicētību, ir nepieciešami turpmākās plānošanas 
soļi, detalizētākā mērogā izvērtējot un rūpīgi izsverot katra zemes īpašuma izmantošanas iespējās un 
ierobežojumus Papes centrālās daļas kopējās attīstības kontekstā.  
 
Rucavas centra un Papes centrālās daļa attīstības ideju skaidrojums iekļauts „Rucavas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2038.gadam”. 
 
Ražošanas apbūves teritorijas (RT) ir noteiktas, lai nodrošinātu ražošanas uzņēmumu darbībai un 
attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru, kā 
arī lai mazinātu varbūtējo negatīvo ietekmi uz citām teritorijām. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi 
ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumi, transporta un noliktavu uzņēmumi valsts un pašvaldības 
inženiertehniskās apgādes objektu, kā arī transporta un noliktavu apbūve. Atļautā izmantošana: 
ražošanas uzņēmumu apbūve, energoapgādes uzņēmumu apbūve, izņemot vēja elektrostacijas, 
transporta infrastruktūra - garāžu ēkas, biroju ēku apbūve - uzņēmumu un organizāciju iestādes, 
tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve, vairumtirdzniecības iestāžu apbūve, aizsardzības un 
drošības iestāžu apbūve - policijas un ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ēkas. 
 
Tehniskās apbūves teritorijas (T) ir plānotas inženiertehniskās infrastruktūras galveno objektu 
izvietošanai un komunālās saimniecības uzņēmumu darbības nodrošināšanai. Atļautā izmantošana: 
inženiertehniskās infrastruktūras būvniecība, garāžu un noliktavu ēku apbūve, energoapgādes 
uzņēmumu apbūve, izņemot vēja elektrostacijas. 
 
Derīgo izrakteņu atradņu teritorij ās (TD) ir atļauta derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu un 
kūdras) ieguve saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Atļautā izmantošana: derīgo izrakteņu ieguve, 
būves (pievedceļi, inženiertehniskās apgādes tīkli, u.c.), kas nepieciešami derīgo izrakteņu ieguvei, 
lauksaimniecība un mežsaimniecība kā pagaidu izmantošana pirms uzsākta derīgo izrakteņu ieguve. 
Derīgo izrakteņu ieguve dabas parka „Pape” teritorijā atļauta Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra 
noteikumu Nr.706 „Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
noteiktajās vietās. Derīgos izrakteņus atļauts iegūt arī Lauku un Meža zemēs ārpus ciemu robežām, 
ievērojot normatīvo aktu nosacījumus.  
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Ostas teritorija (O) plānojumā ir izdalīta Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos 
Nr. 706 „Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” noteiktajā 
„plānotajā Papes ostas teritorijā. Teritorijas mērķis ir nodrošināt ostas un ar to saistīto apkalpes objektu 
darbību. Atļautā izmantošana: ūdenstransporta infrastruktūras būvniecība, tirdzniecības un pakalpojumu 
objektu apbūve, noliktavu ēku apbūve. 
 
Transporta infrastrukt ūras teritorijas (TR)  Rucavas novadā ir noteiktas, lai nodrošinātu transporta 
infrastruktūras tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai un funkcionēšanai atbilstošu teritorijas organizāciju 
un inženiertehnisko nodrošinājumu. Satiksmes infrastruktūras teritorijas galvenie zemes izmantošanas 
veidi ir autoceļi un ielas, kā arī ar tām saistītā apbūve – tilti, sabiedriskā transporta pieturas, atklātās 
autostāvvietas. Atļautā izmantošana: iela, ceļš, laukums, transportlīdzekļu novietne, velonovietne, 
sabiedriskā transporta pieturas, inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti, ielu apstādījumi. 
 
2.5.2. Teritorijas, kurās apbūve nav galvenais zemes izmantošanas veids 
 
Lauku zemes (L1), (L2), (L3), (L4) ir noteiktas, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes racionālu un 
daudzveidīgu izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem. 
Teritorijas plānojumā ir noteiktas šādas lauku zemju zonas: Lauku zemes (L1), Meliorētās lauku zemes 
(L2), Lauku zemes ciemu teritorijās (L3) un Lauku zemes dabas parka „Pape” dabas parka zonā Papes 
ciemā (L4). Galvenā atļautā izmantošana lauku zemju zonās L1, L2, L3: lauksaimniecība, viensētu 
apbūve, zonās L1 un L2 arī lauksaimnieciskā ražošana un pārtikas rūpniecība. Atļautā izmantošana L4 
teritorijās: lauksaimniecība, saistīta ar dabas vērtību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas 
nodrošināšanu pļaušana, ganīšana u.c. atļautās darbības saskaņā ar dabas parkā „Pape”" izveides 
mērķiem, viensētu ar palīgbūvēm tipa apbūve pastāvīgai dzīvesvietai un/vai atpūtnieku izmitināšanai, 
kā arī dabas tūrisma, izziņas infrastruktūras un rekreācijas objektu izveide, veicot nekustamā īpašuma 
bioloģiskās daudzveidības izvērtējumu un apbūves vietas izvēli pamatojot ar sugu biotopu eksperta 
atzinumu un ievērojot citas Ministru kabineta 2011.gada 20. septembra noteikumu Nr.706 „Dabas parka 
„Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” ietvertās prasības. 
Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība: vispārīgā gadījumā zonās L1 un L2 - 2 ha, zonā L3 – 1 
ha, zonā L4 - 3ha, atdalot no īpašuma zemes vienību ar dzīvojamā ēkām un saimniecības ēkām, 
pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai – 0,5ha. 
 
Mežu teritorijas (M)  ir noteiktas meža zemēs, ietverot purvu teritorijas, lai nodrošinātu apstākļus meža 
galveno funkciju - mežsaimnieciskās darbības, rekreācijas un dabas aizsardzības īstenošanai. Mežu 
teritoriju galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir mežsaimniecība un kokmateriālu 
sagatavošana, meža infrastruktūras izbūve un uzturēšana, dabas aizsardzība, kā arī ar mežsaimniecību 
un kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi. Galvenā atļautā izmantošana - mežsaimnieciska 
izmantošana. 
 
Ūdeņu teritorijas (Ū) ir noteiktas, lai nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu 
saimnieciskai darbībai, ūdenstransportam, rekreācijai un dabas aizsardzībai. Ūdeņu teritorijās ietverti 
virszemes ūdensobjekti – upes, kuru garums lielāks par 10 km, ezeri un mākslīgi veidotās 
ūdenskrātuves. Ūdeņu teritorijas var izmantot zivsaimniecībai, zvejniecībai, ūdenstransportam, sportam, 
tūrismam, rekreācijai un ar tiem saistīto objektu, (jahtu un laivu piestātnes, pārceltuves u.c.) izbūvei, 
nodrošinot dabas aizsardzības un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu. 
 
Pludmale (PL) ir paredzēta brīvdabas atpūtai pie jūras. Pludmales funkcionālo zonējumu nosaka 
atsevišķi izdoti pašvaldības saistošie noteikumi. Pludmalē atļauts izvietot vienīgi pārvietojamas 
(demontējamas) sezonāla rakstura būves un labiekārtojuma elementus. Pie publiskām pieejām 
(uzrādītas grafiskās daļas kartē „Publiskās pieejas jūrai”) ir plānots īslaicīgas atpūtas labiekārtojums 
kājāmgājējiem, velosipēdistiem un pludmales apmeklētājiem. Ievērojot TIAN noteiktās prasības, jūras 
krasta erozijas ierobežošanai atļauts būvēt un ierīkot krasta nostiprinājumus. TIAN noteikts, ka krasta 
nostiprinājuma risinājumu izstrādei veic kompleksu izpēti, ietverot erozijas procesu un novērtējumu un 
prognozes, bioloģiskās daudzveidības izpēti u.c. aspektus, risinājumu izstrādā saskaņā ar dabas parka 
„Pape” ilgtermiņa mērķiem un saskaņojot ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Pludmalē ir noteiktas 
piebrauktuves zvejas, ar ūdenssportu saistīta, apkalpes un operatīvā transporta vajadzībām.  
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Parku un apstādījumu teritorijas (DP)  ietver publisko ārtelpu ar intensīvu labiekārtojumu un koptiem 
stādījumiem. Atļautā izmantošana: aktīvā un mierīgā brīvdabas atpūta, rekreācija, sports, kultūras un 
izklaides aktivitātes, pakalpojumi teritorijas apmeklētājiem (ēdināšana, noma, tirdzniecība). Atļautā 
apbūve: ar parka funkcijām saistītās būves: nelieli pakalpojumu objekti, velosipēdu nomas paviljoni, 
brīvdabas estrādes, kafejnīcas un tirdzniecības kioski, teritorijas apsaimniekošanai nepieciešamās ēkas, 
skatu torņi, stacionāras un transformējamas brīvdabas atrakciju un aktīvās atpūtas iekārtas, kā arī 
noteikti teritorijas labiekārtojuma elementi. 
 
Mazdārziņu teritorij ās (Md) noteiktas Pešu un Ječu ciemos. Galvenie zemju izmantošanas veidi ir 
dārzkopības sabiedrību (individuālo augļu dārzu) ēku un to palīgēku apbūve. Ir pieļaujama mazdārziņu 
teritoriju transformācija savrupmāju apbūvei. Transformāciju var veikt pamatojoties uz detālplānojumu, 
kurā paredzēta arī nepieciešamās tehniskās infrastruktūras izbūve (ūdensapgāde un kanalizācija, 
atkritumu saimniecība, siltumapgāde, u.c.). Atļautā izmantošana: vasarnīcu un dārza māju apbūve, 
dārzkopība, nodrošinot nepieciešamās infrastruktūras izbūvi: savrupmāju apbūve, tirdzniecības un 
pakalpojumu objektu apbūve. 
 
Kapsētu teritorijas (K)  ir noteiktas atbilstoši kapsētu esošajam izvietojumam. Jaunas kapsētas netiek 
plānotas. 
 
Kult ūraugu plantāciju teritorijas (TK) ir noteiktas atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 
20. septembra noteikumu Nr.706 „Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” prasībām. Teritorijā atļauta dzērveņu un citu kultūraugu audzēšana un tam nepieciešamās 
infrastruktūras izveide. 
 
Dabas teritorijas piekrastes ciemos (D1) (D2). Dabas teritorijas noteiktas Papes ciemā, dabas parka 
„Pape” dabas lieguma zonā, Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā. Dabas teritorija D2 noteikta Papes 
ciemā dabas parka „Pape” dabas lieguma zonā teritorijā pie Papes ezera.. Teritorijās D1 un D2 ievēro 
Ministru kabineta 2011. gada 20. septembra noteikumu Nr.706 “Dabas parka “Pape” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības, bet teritorijā D1 – arī Aizsargjoslu likuma prasības 
Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā..  
 
2.5.3. Teritorijas ar īpašām prasībām   
 
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: dabas lieguma zona vai dabas liegums un dabas parka zona 
(dabas parka „Pape” teritorijā), teritorijas, kur ās atļauts izvietot vēja elektrostacijas (Ķirbas purva 
plānotā VES zona, spēkā esošajos detālplānojumos noteiktās VES novietnes un drošības aizsargjoslu 
teritorijas) un turpm ākās plānošanas teritorijas (publiskās apbūves turpmākās plānošanas teritorija 
(P*)  ceļa A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava) un VI221 Rucava - Pape krustojuma apkārtnē; Papes 
attīstības centra teritorijas ( C*, C**).  
 
Turpm ākās plānošanas teritorijas:  
 
Publisko objektu apbūves turpmākās plānošanas teritorijai (P*) - ceļa A11 Liepāja - Lietuvas 
robeža (Rucava) un VI221 Rucava - Pape krustojuma apkārtnē izstrādā lokālplānojumu vai 
detālplānojumu, kurā izstrādā ceļu krustojuma mezgla risinājumu, ietverot piekļūšanu plānotajiem 
objektiem un satiksmes organizāciju (gājēju un velokustība shēmu, sabiedriskā transporta pieturvietas, 
ceļazīmju izvietojumu, u.c.). Tā ietvaros izvērtē no nosaka konkrētu  risinājumu objektu izvietošanai, 
kas saistīti ar autoceļa lietotāju apkalpi (degvielas uzpildes stacijas, autoservisu, ēdināšanas 
uzņēmumus, u.tml). Būves izvieto tā, lai tās netraucētu rekonstruēt un paplašināt valsts galvenās 
nozīmes autoceļu. 
 
Papes centra attīstības koncepcijas teritorija, kurā ietilpst: Papes centra teritorija (C), paplašināmās 
Papes centra attīstības teritorijas (C*, C**), Papes ostas teritorija (O), dabas teritorijas ciema robežās 
(D1, D2) abpus Papes kanālam un Lauku zemes Papes ciemā (L4). Šai teritorijai izstrādā vienotu 
tematisko plānojumu „Papes centra attīstības koncepcija”. Šajā plānojumā:  
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� nosaka teritorijas organizāciju un objektu funkcionālās saiknes Papes centra ietvaros, kontekstā ar 
pludmales, Papes ostas teritorijas un Papes ezera piekrastes izmantošanu;  

� precizē turpmākos plānošanas pasākumus - lokālplānojuma vai detālplānojuma  izstrādes robežas un 
secību;  

� veic detalizētu teritorijas bioloģiskās daudzveidības izpēti;  
� detalizē funkciju izvietojumu un īpatsvaru, nosaka apbūves akcentu izvietojumu un parametrus; 
� veic vizuālās ietekmes analīzi un izstrādā teritorijas arhitektoniski telpiskās kompozīcijas koncepciju;  
� nosaka būvvietu izvietojumu, pamatojoties uz vizuālās ietekmes analīzes secinājumiem;  
� izstrādā vienotas prasības publiskās ārtelpas labiekārtojumam un vides dizainam; 
� paplašināmajā Papes centra attīstības teritorijā (C*, C**) precizē šādu atļauto izmantošanu: 

o C* (krasta kāpu aizsargjoslā): labiekārtojums, dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras 
objekti, ar pludmales izmantošanu saistīti objekti, glābšanas stacija u.c. izmantošanas 
veidi atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām; 

o C** : labiekārtojums, dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objekti, rekreācijas un 
atpūtas objekti, mazumtirdzniecības, izmitināšanas un citu pakalpojumu objekti; 

� risinājumus saskaņo Dabas aizsardzības pārvaldē un integrē dabas parka „Pape” individuālajos 
izmantošanas un aizsardzības noteikumos; 

� citas prasības nosaka lokālplānojuma vai detālplānojuma darba uzdevumā; 
� lokālplānojumu vai detālplānojumu var izstrādāt vairākās kārtās. 
 
 
Īpašā režīma iebraukšana zona Papes un Nidas ciemos.  
 
Īpašā režīma iebraukšana zona Papes un Nidas ciemos tiek paredzēta tūristu pieplūduma radītās 
negatīvās slodzes un ietekmes (atkritumi, bojāta tūrisma infrastruktūra, kāpu izbraukāšana) mazināšanai 
ar mērķi sekmēt teritorijas apsaimniekošanu un uzturēšanu no vietējiem ieņēmumiem, ieviešot sezonālu 
iebraukšanas maksu tūristiem un teritorijas apmeklētājiem.  

Iebraukšanas maksu ir paredzēts izmantot tūrisma infrastruktūras apsaimniekošanai un uzturēšanai, 
teritorijas labiekārtošanai (atkritumu apsaimniekošana, informācijas zīmju izvietošanai utt.), papildus 
teritorijas uzraudzībai un kontrolei, vienotas apsaimniekošanas sistēmas izveidei. 

Autotransporta iebraukšanas un uzturēšanās prasības īpašā režīma zonā Rucavas novada Papes un Nidas 
ciemos noteikts turpmākās plānošanas gaitā, izstrādājot  atsevišķus Rucavas novada domes saistošos 
noteikumuss. 
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3. TURPMĀKĀS PLĀNOŠANAS UN KOPĒJO INTEREŠU JAUTĀJUMI 
 

n.p.k.  Pasākums Sadarbības partneris 
1.  Tematiskā plānojuma „Papes centra attīstības koncepcija”  izstrāde. 

Lokālplānojumu un/vai detālplānojumu izstrāde. 
 

Pašvaldība, PDF, privātais 
sektors DAP 

2.  Dabas parka „Pape” apsaimniekošanas noteikumu aktualizācija un 
individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu grozījumu 
izstrāde. 
Piekrastes ciemu robežu atjaunošana atbilstoši vēsturiskai 
funkcionāli vienotai teritorijai. Vēsturiski apbūvēto /izmantoto 
zemes vienību apbūves tiesību atjaunošana 
Lokālplānojuma izstrāde Papes Priediengalā (zemes vienībā ar 
kadastra Nr. 6484 001 0114) tūrisma un rekreācijas objekta 
attīstībai.  

DAP, VARAM, 
Kurzemes plānošanas 
reģions, piekrastes 
pašvaldību apvienība 

3.  Pludmales zonas lietošanas un apsaimniekošanas noteikumu izstrāde Pašvaldība, PDF, DAP 
4.  IADT Natura 200 teritorijas dabas lieguma „ Sventājas ieleja” dabas 

aizsardzības plāna un individuālo aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu izstrāde. Tūrisma maršrutu un atpūtas vietu izveide 

DAP, VARAM 

5.  IADT Natura 200 teritorijas  dabas lieguma „ Ķirbas purvs” dabas 
aizsardzības plāna un individuālo aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu izstrāde. Velliņu karjera izmantošanas iespēju derīgo 
izrakteņu ieguvei precizēšana  

DAP, VARAM 

6.  Ciematu- blīvi apdzīvoto vietu kompleksu labiekārtojuma projektu 
izstrāde publiskās ārtelpas uzlabošanai, prioritāri – Rucavas centrs 

Pašvaldība, NVO 

7.  Tūrisma attīstības tematiskā plānojuma izstrāde, t.sk. velomaršruti, 
ūdens tūrisma maršruti, atpūtas vietas pastaigu takas, apskates vietas 
u.tml. 

Tūrisma jomas speciālisti; 
PDF, privātais sektors, AS 
„LVM”. 

8.  Ceļu tīkla attīstība (Kuksines tilta rekonstrukcijas un pašvaldības 
ceļa savienojuma ar to projekta izstrāde un īstenošana; ceļa Rucava 
– Pape rekonstrukcijas projekta izstrāde ceļa asfaltēšanai un projekta 
īstenošana) 

AS „LVC”; pašvaldība; 
Lietuvas pašvaldības 

9.  Kultūras pieminekļu individuālo aizsargjoslu (aizsardzības zonu) 
noteikšana; prioritāri arhitektūras pieminekļiem blīvi apdzīvotās 
vietās (Papes Ķoņu ciems, Rucava) 

VKPAI, NĪ īpašnieki  

10.  Tematiskā plāna izstrāde degradēto teritoriju revitalizācijai Vides institūcijas 
11.  Derīgo izrakteņu resursu detalizēta izpēte ilgtspējīga izmantošanai 

un ainavas sakārtošanai 
LVGMA, privātais sektors 

12.  Artēzisko urbumu apsekošana, stāvokļa novērtēšana un tālāko rīcību 
plāna un pasākumu izstrāde. 

Vides institūcijas; 
privātais sektors 

13.  Saistošo noteikumu izstrāde īpašā režīma iebraukšanas nosacījumu 
ieviešanai piekrastē 

Pašvaldība, PDF, DAP 

 

 


