
PĀRSKATA ZI ŅOJUMS 
 par Rucavas novada teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem  pilnveidotās redakcijas 

saskaņošanas gaitu institūcijās un plānojuma galīgo redakciju 
 
Rucavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana  notika laika 
posmā no 2012.gada 28.novembra  līdz 2013.gada 15.janvārim. Plānojuma materiāli bija pieejami 
Rucavas novada domē, Dunikas pagasta pārvaldē un interneta vidē www.rucava.lv. Apspriešanas 
sanāksmes notika 14.decembrī Rucavā, Rucavas novada domē un 18.decembrī Dunikas pagastā, 
Sikšņu pamatskolā. 
 
Par plānojuma pilnveidoto redakciju no iedzīvotājiem saņemti 6 rakstiski iesniegumi. Visām 
institūcijām - nosacījumu un atzinumu sniedzējām tika iesniegti plānojuma pilnveidotās redakcijas  
materiāli atzinuma sniegšanai. Lielākā daļa institūciju  plānojumu ir akceptējušas. A /s „LVM” 
norādītās neprecizitātes ir novērstas.  
 
Dabas aizsardzības pārvalde nepiekrita šādiem pilnveidotā plānojuma risinājumiem:  

1) turpmākās plānošanas teritoriju statusam īpaši aizsargājamās dabas teritorijās - zemes 
vienības „Velliņi” pl ānošanai derīgo izrakteņu ieguvei dabas liegumā „Ķirbas purvs” un 
pašvaldībai piederošās  zemes vienības  Papes Priediengalā  plānošanai  tūrisma un 
rekreācijas objektu apbūvei; 

2) piekrastes ciemu robežu paplašināšanai. 
 
Šinī jautājumā ir notikušas diskusijas klātienē un sarakste ar Valsts reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) Dabas aizsardzības departamenta  un Telpiskās plānošanas departamenta pārstāvjiem, kā 
arī ar Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP)  Kurzemes reģiona administrāciju. VARAM 04.03.2013. 
atbildē ir precizējusi piekrastes ciemu robežu saskaņošanas kārtību, norādot, ka ministrija jautājumu 
izskatīs tikai tad, kad būs panākta vienošanās ar DAP un plānojuma redakcija noteikta kā galīgā 
redakcija.   
 
Ņemot vērā diskusijas ar DAP un VARAM rezultātus (skatīt. 21.februāra tikšanos protokolu), Dabas 
aizsardzības pārvaldes sniegtos negatīvos atzinumus (skatīt 04.03.2013.  un 12.03.2013. atzinumu), kā 
arī VARAM papildus skaidrojums (skatīt 11.03.2013. un 14.03.2013.  atbildes), var secināt, ka 
piekrastes ciemu robežu paplašināšana plānojuma pilnveidotās redakcijas risinājumā  un līdz ar to arī 
iedzīvotāju priekšlikumu atbalstīšana attiecībā uz saimnieciskās darbības iecerēm krasta kāpu 
aizsargjoslā vai aizsargjoslas izmaiņas nav  praktiski iespējamas augstākstāvoša normatīvā regulējuma  
- 20.09.2011. MK noteikumu nr.706 „Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi” noteiktā parka funkcionālā zonējuma un ar to saistīto ierobežojumu dēļ.  
Jautājums par ierobežojumu pārskatīšanu varētu būt diskutējams nākotnē, ierosinot šo MK noteikumu 
grozījumu izstrādes uzsākšanu, lūdzot precizēt dabas parka „Pape” funkcionālā  zonējumu un 
noteiktos ierobežojumus, prioritāri nodrošinot dabas parka „Pape” dabas aizsardzības plāna 
aktualizēšanu, veicot plānā paredzēto monitoringu u.c. pasākumus. VARAM 14.03.2013. atbilde: „.... 
saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 13.panta 4.daļu "Aizsargājamās 
teritorijas robežas, zonējumu un kategoriju var mainīt, ja zinātniskie pētījumi, monitoringa dati vai 
aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas pasākumu monitorings apliecina, ka esošā kategorija, 
zonējums un attiecīgais aizsardzības režīms neatbilst teritorijas izveidošanas mērķiem". ...Ministrijas 
rīcībā nav šādu zinātnisku pētījumu vai monitoringa datu, kas apliecinātu nepieciešamu mainīt dabas 
lieguma zonas robežas un regulējumu”. 
 
Ņemot vērā Rucavas novada teritorijas plānojuma izstrādes finansētāja – ESF fonda projekta limitētos 
termiņus un neprognozējamību saistībā ar dabas parka „Pape” noteikumu grozījumu izstrādes 
uzsākšanas un apstiprināšanas iespējām, rosinām noslēgt  Rucavas novada plānojuma  izstrādi   šinī 
stadijā un  virzīt uz domes sēdi lēmumprojektu par galīgās redakcijas apstiprināšanu ar risinājumiem, 
par kuriem ir panākta vienošanās ar institūcijām. Jautājumos, par kuriem vienošanās nav iespējama 
iepriekšminēto apstākļu pēc, risināt kā plānojuma grozījumus nākošajā plānošanas periodā, līdztekus  
ar dabas parka „Pape” dabas aizsardzības plāna aktualizēšanu un individuālo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu grozījumiem. 
 



Ņemot vērā iepriekšminēto, Rucavas novada dome 2013.gada 28. marta sēdē pieņēma lēmumu par 
Rucavas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gada galīgās redakcijas apstiprināšanu.  
 
Laika posmā pēc Rucavas novada domes š.g. 28. marta sēdes, , atbilstoši MK Ministru kabineta 
2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.1711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” tika nodrošināta galīgās redakcijas publiskošana, kas noslēdzas 28.maijā 
 
Informācija sabiedrība par teritorijas plānojuma galīgo redakciju bija nodrošināta:  

- laikrakstā „Kurzemes vārds,” 
- laikrakstā „Kursas laiks”, 
- izdevumā „Duvzares vēstis” - izdots speciālizdevums (700 eksemplāri, ar pasta palīdzību 

izplatīts katrai mājsaimniecībai), 
- informācija ievietota Rucavas novada domes mājas lapā internetā www.rucava.lv 

 
Plānojuma galīgās redakcijas materiāli, ietverot kartes, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus, pārskata ziņojumu par galīgās redakcijas risinājumu un tā pamatojumu, par plānojuma 
risinājumu saskaņošana gaitu ar institūcijām bija ievietoti www.rucava.lv, sadaļā „Rucavas novada 
teritorijas plānojums turpmākajiem 12 gadiem. Galīgā redakcija”, kā arī pieejami Rucavas novada 
domē un Dunikas pagasta pārvaldē.  
 
Par plānojuma galīgo redakciju  tika informētas institūcijas, t.sk. Dabas aizsardzības pārvalde un LR 
VARAM. 28.05.2013. tika saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes atzinums Nr. 4.8./76/2-13 – n par 
Papes ciema precizēto robežu saskaņojumu. Paplašinātās Papes ciema robežas stājas spēkā 
Aizsargjoslu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā, pēc saskaņojuma saņemšanas no LR VARAM. 
Saskaņojums no VARAM saņemts 03.06.2013. Nr.3.18-1e/5168. 
 
Citi komentāri vai viedokļi no institūcijām vai privātpersonām netika saņemti.  
 
Galīgā redakcija apstiprināta ar saistošajiem noteikumiem 2013.gada 30.maija domes sēdē, izdoti 
saistošie noteikumi.  
  
Plānojuma galīgā  un ar SN apstiprinātajā redakcijā iekļauti šādi risinājumi 
 
1. saglabātas piekrastes ciemu robežas  līdzšinējā - 2008.gadā apstiprinātā plānojuma  risinājumā, 

tās paplašinot  vienīgi Papes centrālajā   daļā, ietverot Papes ostu un teritoriju līdz Pape bākai 
Pamatojums: šāds priekšlikums  tika publiski apspriests  šī plānojuma 1.redakcija apspriešanas 
ietvaros (2012.gada vasarā)  un Dabas aizsardzības pārvaldes  sniegtajos atzinumos šīs 
teritorijas daļas  iekļaušana ciemā ir bijusi pieminēta kā pieļaujama (skatīt 21.01.2013. atzinuma 
noslēdzošo p-tu);ciemu robežu izmaiņas  risināt nākošajā plānošanas etapā, lūdzot DAP  
aktualizēt  dabas parka „Pape” DAP un  MK noteikumu grozījumus 

 
2. svītrots no plānojuma grafiskās daļas un apbūves noteikumiem turpmākās plānošanas teritorijas 

statuss attiecībā uz zemes vienību dabas liegumā „Ķirbas purvs” („Velliņi”)  un  uz zemes 
vienību Papes Priediengalā. Šo jautājumu risinās nākošajā plānošanas etapā, lūdzot DAP  IADT  
DAP un IAAN noteikumu izstrādi dabas liegumam „Ķirbas purvs” un turpmāko lokālplānojumu 
izstrādes  ietvaros 

 
3. noraidīts a/s „LVM” priekšlikums par  vēja elektrostaciju (VES) izbūves iespēju 

iekļaušanu kā atļauto izmantošanu meža zemēs un ieplānot šādas jaunas teritorijas 
Dunikas. Pamatojums: priekšlikums ir iesniegts plānojuma izstrādes procesa noslēguma 
daļā; pret VES teritoriju paplašināšanu ir bijusi diskusija sabiedrībā un vides 
institūcijās; šāda mēroga priekšlikuma iekļaušana faktiski būtu definējama kā jauna 
plānojuma redakcija, kurai veicama atkārtota apspriešana, saskaņošana vides 
institūcijās, t.sk. atkārtoti jāveic stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums.  Ja 
nepieciešams, šo priekšlikuma a/s LVM var atkārtoti virzīt  nākošajā plānošanas posmā, 
ja a/s LVM apņemas nodrošināt plānojuma grozījumu izstrādes procesa  finansēšanu, 
saskaņošanu institūcijās un publisko apspriešanu. 


