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1. PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.1 ESOŠĀ SITUĀCIJA.

1.1.1. IEVADS.

Detālplānojuma  projekts  izstrādāts  Rucavas  novada,  Rucavas  pagasta  Nidas  ciema
nekustamajam īpašumam “Jaunie rīsi”, kad. Nr. 6484 015 0036,  daļai no nekustamā  īpašuma
“Kurši” kad. Nr. 6484 015 0041 un daļai no nekustamā īpašuma “Putni” kad. Nr. 6484 015 0075,
pamatojoties uz Rucavas novada domes 25.11.2012. lēmumu Nr.20., punkts Nr.2.19.

Detālplānojuma projekta  risinājumi atbilst  Latvijas  Republikas  Ministru  kabineta  2012.
gada  16.  oktobra  noteikumiem  Nr.  711  "Noteikumi  par  pašvaldību  teritorijas  attīstības
plānošanas dokumentiem” un citiem normatīvajiem aktiem.

1.1.2. PLĀNOŠANAS SITUĀCIJA.

Detālplānojums īpašumam “Jaunie rīsi” tika uzsākts 2012. gada 25. oktobrī, kad spēkā bija
Rucavas pagasta teritorijas  plānojums ar  grozījumiem,  kas  apstiprināti  2000.  gadā.  Uzsākot
detālplānojumu,  īpašums  “Jaunie  rīsi”  atradās  jauktas  dzīvojamās  un  rekreācijas  apbūves
teritorijā.

Šobrīd spēkā esošais plānošanas dokuments, kas apskata visu Rucavas pagasta teritoriju ir
Rucavas  novada  teritorijas  plānojums  2013.  -  2025.  gadam,  kura  sastāvā  ir  arī  apbūves
noteikumi.  Teritorijas plānojums apstiprināts ar Rucavas novada domes 2013.  gada 30. maija
sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8)  un apstiprināts  kā  Rucavas  novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr. 7. “Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013. - 2025. gadam”.

Saskaņā  ar Rucavas novada,  Rucavas pagasta teritorijas plānojumu, plānojuma teritorija
atrodas tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijā (PT 2), kur saskaņā ar apbūves noteikumiem ir
atļauta detālplānojumā risinātā apbūve.

Attēls Nr. 1. Izkopējums no teritorijas plānojuma

Visa  plānojuma  teritorija  atrodas  Baltijas  jūras  un  Rīgas  jūras  līča  ierobežotas

4



saimnieciskās  darbības  joslā,  kapsētas “Nidas kapi”  un kultūras pieminekļa  “Nidas senkapi”
(Zviedru kapi) aizsargjoslu teritorijā kā arī Papes dabas parka neitrālās zonas teritorijā.

Īpašumā  “Jaunie rīsi”  esošā  apbūve ir  piejūras zvejniekciemiem raksturīga – viensēta ar
nelielu  dzīvojamo  ēku  un mazām  palīgēkām. Arī  blakus  detālplānojuma teritorijai,  īpašumā
“Putni”  esošā  ēka  ir  ar  piejūras  zvejniekciemos  raksturīgu  apjomu un apdares  materiāliem.
Nedaudz tālāk uz jūras pusi, īpašumā “Gaigaļi” notiek būvniecības darbi un ēkas tiek atjaunotas.
Arī īpašumā “Kurši” ir uzsākti jaunbūves būvniecības darbi.

Ņemot  vērā  “Esošo  būvju  kultūrvēsturisko  vērtību  un  integrēšanas  iespējas  jaunajā
apbūves  kompozīcijā”  esošās ēkas  kopumā  ir  zaudējušas vēsturisko  autentiskumu, tās ir  ļoti
sliktā  tehniskā  stāvoklī.  Arhitektoniski  un  vēsturiski  nozīmīgākie  ēkas  raksturojošie
orģinālelementi ir ēkas proporcijas un fasāžu apdarē izmantotie materiāli.

Attēls Nr. 2 Ēka īpašumā “Putni”

Īpašumam ziemeļu  daļā  (pieguļ  pašvaldības autoceļam  no otras puses)  atrodas īpašums
“Dzirksteles”  ,kuram jau ir  izstrādāts  detālplānojums (apstiprināts  ar  Rucavas novada domes
25.01.2010.  lēmumu  Nr.  3.,  1.5§),  savukārt  rietumu pusē  īpašums  robežojas  ar  īpašumiem
“Zandieles”  un  īpašumu  “Kurši”,  dienvidu  daļā  ar  īpašumu  “Putni”,  bet  austrumu  pusē  ar
īpašumu “Rīsi”.

Attēls Nr. 3. Skats uz īpašumu “Jaunie rīsi” no pašvaldības autoceļa

Teritorijas  atrašanās  vieta  ir  piemērota  dzīvojamās  apbūves  un  tūrisma  infrastruktūras
izvietošanai.

Apkārtējās apbūves izvietojums skatāms attēlā Nr. 4
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Attēls Nr. 4. Esoša apbūve īpašumā “Jaunie rīsi” un blakus esošajās teritorijās

Plānojums  izstrādāts  pamatojoties  uz  SIA  “TOPO  Libau”  Liepājas  biroja  18.01.2013.
izstrādātas topogrāfiskās izpētes materiāliem.
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1.1.3. ZEMES ĪPAŠUMI.

Plānojuma robežās ir sekojoši nekustamie īpašumi:
Tabula 1. Esošie īpašumi un to platības.

Īpašuma adrese Kadastra
apzīmējums

Platība
detālplānojuma
teritorijā (ha)

Zemes
vienības
kopējā

platība (ha)

Īpašnieks

"Jaunie rīsi” 6484 015 0036 0.2487 0.2487 Līva Kandevica
Daļa no īpašuma

“Putni” 6484 015 0075 0.0703 1.12 Daina Kāpostiņa

Daļa no īpašuma
“Kurši” 6484 015 0041 0.0164 0.80 Māris Stankevičs

Kopā: 0.3354

Zemes vienību platības pēc robežu pārkārtošanas skatāmas tabulā 2.

Tabula 2. Plānotās īpašumu platības

Īpašuma adrese Kadastra apzīmējums
Zemes vienības

platība pēc robežu
pārkārtošanas (ha)

Īpašnieks

 "Jaunie rīsi” 6484 015 0036 0.3354 Līva Kandevica
 “Putni” 6484 015 0075 1.0497 Daina Kāpostiņa
“Kurši” 6484 015 0041 0.7836 Māris Stankevičs

1.1.4. ESOŠĀ ZEMES IZMANTOŠANA

Plānojuma  teritorijā  ir  viens  zemes  īpašums.  Īpašumam  no  ziemeļu puses  pieguļ
pašvaldības autoceļš. Īpašumā atrodas vecas ēkas.

Esošie zemes gabala apgrūtinājumi skatāmi tabulā 3.

Tabula 3. Esošie aprobežojumi.

N.p.k. Aprobežojuma kods - aprobežojums Aprobežojuma
platība (m²)

1. 110101 - Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās 
darbības joslas teritorija

3354

2. 12030303 - Aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 
autoceļiem

1356

3. 14010203 - Kultūras pieminekļa “Nidas senkapi” aizsardzības zona 3354

4. 160801 - Aizsargjoslas teritorija ap kapsētu “Nidas kapi” 3354

5. 130504 - Dabas parka “Pape” neitrālās zonas teritorija 3354

1.1.5. INŽENIERTEHNISKIE TĪKLI

Teritorija nav nodrošināta ar inženierkomunikācijām.
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1.2. DETĀLPLĀNOJUMA MĒRĶIS UN UZDEVUMS.

Darba mērķi:

1. Veikt  robežu pārkārtošanu nekustamajam īpašumam “Jaunie  rīsi”,  pievienojot daļu no
īpašuma “Putni” un daļu no īpašuma “Kurši” (saskaņā ar detālplānojuma ierosinājumam
pievienoto skici, darba uzdevuma 2. pielikums);

2. precizēt  un  detalizēt  Rucavas  pagasta  teritorijas  plānojumu  un  apbūves  noteikumus
atbilstoši  dotajā  teritorijā  atļautajai izmantošanai - “Jauktas dzīvojamās un rekreācijas
apbūves teritorija”,  izvērtējot un nosakot turpmākās īpašuma izmantošanas un apbūves
iespējas.

Darba uzdevumi:

1. Izvērtēt kvalitatīvas dzīvojamās un rekreācijas vides veidošanas iespējas, respektējot Nidas
ciema ainavu, kultūrvēsturiskās vērtības un apbūves tradīcijas;
2.  Izvērtēt  un konkretizēt  plānotās  izmantošanas  un objektu izkārtojumu detālplānojuma
teritorijā, apbūves mērogu, apjomu un arhitektonisko kompozīciju kontekstā ar apkārtējiem
īpašumiem;

3. Nidas  ciema  kultūrvēsturiskās  vides  saglabāšanas  interesēs  detalizēti  izvērtējams,
kādi apbūves raksturu regulējošie rādītāji  (apbūves blīvums, intensitāte un minimālā  brīvā
teritorija, maksimālais  apbūves augstums) var vislabāk nodrošināt  kvalitatīvus būvniecības
rezultātus:

• veikt  izvērtējumu  un  sniegt  eksperta  atzinumu  par  esošo  ēku  un  būvju
kultūrvēsturisko vērtību un integrēšanas iespējām jaunajā apbūves kompozīcijā un
nosacījumiem īpašumu turpmākajā attīstībā;

• veikt  detālplānojuma teritorijas  apkārtējo īpašumu apbūves blīvuma salīdzinošo
analīzi  un noteikt  ar  vēsturisko  apbūves  struktūru  saskanīgu  apbūves blīvumu
detālplānojuma teritorijā;

• veikt apkārtējo  īpašumu esošās apbūves augstumu analīzi un noteikt maksimālo
būvju augstumu detālplānojuma teritorijā, saskanīgu ar apkārtējo īpašumu esošās
apbūves augstumu;

4. Izstrādāt  plānojamās  teritorijas  telpiskās  kompozīcijas  risinājumu,  nosakot
perspektīvās  apbūves  izvietojumu  (būvvietas),  apstādījumu  un  galveno  labiekārtojuma
elementu izvietojumu;

5. Apbūvi  izvietot  pēc  brīvā  plānojuma  principa,  respektējot  reljefu  un  dabisko
veģetāciju

6. Būvvietu  pamatojumam  veikt  vizuālās  ietekmes  analīzi,  sagatavojot  3D
vizualizācijas, kas uzskatāmi ilustrē plānotās apbūves iekļaušanos ainavā;

7. Izvērtēt  un  izstrādāt  risinājumu  teritorijas  piekļuvei,  auto  novietošanai  un
inženiertehniskās apgādes nodrošināšanai;

8. Noteikt ceļa sarkanās līnijas, būvlaides, aizsargjoslas un citus aprobežojumus (ja tādi
izriet no iecerētās īpašuma izmantošanas;

9. Detālplānojuma izstrādes  ietvaros  veikt  teritorijas  dendroloģisko  izpēti.  Plānojot
apstādījumu sistēmu, iekļaut aizsargājamos un rekomendējamos saglabājamos kokus (ja tādi
tiek konstatēti detālplānojuma teritorijā).
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1.3. DETĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA PRIEKŠLIKUMI.

Detālplānojuma projekts  paredz  esošam īpašumam pievienot  daļu  no īpašuma “Putni”
(703m²) un daļu no īpašuma “Kurši” (164m²).

Projektā  paredzēta  mazstāvu  dzīvojamo  ēku  apbūve,  plānoti  inženierkomunikāciju
pieslēgumi.

Teritorijas atrašanās vieta ir piemērota dzīvojamās  apbūves izvietošanai.
Projektā  apskatītais  risinājums tika  pieņemts apskatot vairākus variantus, par kritērijiem

izvēloties dažādus ainaviskus, arhitektoniskus, ekonomiskus rādītājus, ar mērķi atrast optimālo
zemes izmantošanas veidu.

1.3.1. TERITORIJAS IZMANTOŠANA, APBŪVE UN TĀS IZVIETOJUMS.

Detālplānojuma  projektā  paredzēta  mazstāvu  dzīvojamo  ēku  apbūve.  Apbūves
priekšlikums plānots, ievērojot piekļūšanu zemes gabalam un iespējamo inženierkomunikāciju
izvietojumu. Plānotā  apbūve  paredzēta  esošo  ēku  vietā,  neparedzot  jaunas  apbūves  zonas.
Plānots saglabāt  esošos apbūves  laukumus  zemes  gabalā, tos būtiski  nepalielinot.  Grafiskajā
materiālā  attēlotas  plānoto apstādījumu (puķes,  dekoratīvie  krūmi)  iespējamās vietas.  Ņemot
vērā  ka  teritorijā  jau  ir  esošas ēkas  un esošs pagalms  ar  tajā  esošiem kokiem  un krūmiem,
papildus nav plānoti nekādi lielāki apstādījumi vai augļu koki.

Plānojot detālplānojuma teritorijā  labiekārtojumu, paredzēt  risinājumus, kas neveicinātu
erozijas procesu attīstību.

No  nekustamā  īpašuma nodrošināt  atkritumu  izvešanu  atbilstoši  normatīva  prasībām,
slēdzot līgumu par atkritumu izvešanu ar atkritumu apsaimniekotāju Rucavas pagastā.

Teritorijā  plānots  likvidēt  kokus,  kuri  apdraud  arī  ēkas.  Likvidējamie  koki  skatāmi
grafiskajā materiālā – galvenajā plānā. 

Ēkās  paredzēts  izveidot  lokālu  apkures  sistēmu,  konkrētu  apkures  risinājumu  paredzot
izstrādājot konkrētas apbūves būvprojektu.

Īpašuma “Jaunie rīsi” plānotā platība ir 0.3354 ha.
Tabula 4. Plānotā platība

Īpašuma adrese Kadastra Nr. Platība (ha)
"Jaunie rīsi” 6478 015 0036 0.2487

Daļa no īpašuma “Putni” 6478 015 0075 0.0703
Daļa no īpašuma “Kurši” 6478 015 0041 0.0164

Kopā: 0.3354

Plānotie apgrūtinājumi zemes gabalam skatāmi tabulā 5.
Tabula 5. Plānotie aprobežojumi.

Plānotās
zemes

vienības Nr.
Aprobežojuma kods - aprobežojums Aprobežojuma

platība (m²)

1. 110101 - Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās 
darbības joslas teritorija

3354

2. 12030303 - Aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 
autoceļiem

1356

3. 14010203 - Kultūras pieminekļa “Nidas senkapi” aizsardzības zona 3354

4. 160801 - Aizsargjoslas teritorija ap kapsētu “Nidas kapi” 3354

5. 130504 - Dabas parka “Pape” neitrālās zonas teritorija 3354

6. 12010101 - Aizsargjoslas teritorija ap plānoto ūdensvadu 175
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Plānotās
zemes

vienības Nr.
Aprobežojuma kods - aprobežojums Aprobežojuma

platība (m²)

7. 120103 - Aizsargjoslas teritorija ap plānoto kanalizācijas vadu 70

1.3.2. SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA.

Īpašumam piekļūšana paredzēta no piebrauktuves, kas plānota caur īpašumu “Rīsi” (kad.
Apz. 6484 015 0102). Īpašumam “Rīsi” ir esoša piebrauktuve no pašvaldības autoceļa. Plānotās
piebrauktuves  risinājums  un  līgums  par  reālservitūta  noteikšanu skatāms  pārskatā  par
detālplānojuma izstrādi.

Esošā pašvaldības autoceļa un plānotās iebrauktuves šķērsprofils  skatāms detālplānojuma
grafiskajā daļā – galvenajā plānā.

Iebrauktuves rādiusi precizējami izstrādājot būvprojektu.
Pavasara šļūdoņa laikā  autoceļiem  var  tikt noteikts  pastāvīgs  autotransporta maksimālās

masas ierobežojums, kas var ietekmēt plānoto darbu gaitu  būvobjektā un ietekmēt būvniecības
termiņus.

Ja būvniecības laikā tiek sabojāts autoceļa segums, tas jāatjauno tādā stāvoklī, kādā tas bija
pirms būvniecības uzsākšanas.

Izstrādājot būvprojektu transporta infrastruktūras risinājumi var tikt koriģēti.
Satiksmes infrastruktūras izveidi paredzēt būvniecības pirmajā kārtā.

1.3.3. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI.

Projekts paredz ugunsgrēka gadījumā brīvu piekļūšanu ar ugunsdzēsēju transportu. 

1.3.4. INŽENIERTEHNISKO TĪKLU RISINĀJUMI.

Plānotais  elektrokabeļu  trasējums  skatāms  grafiskajā  materiālā  –  galvenais  plāns.
Elektrokabeļu trasējums ārpus īpašuma “Jaunie rīsi” ir saskaņots ar AS Sadales tīkls izstrādājot
detālplānojumu īpašumam “Dzirksteles”. Detālplānojums apstiprināts ar Rucavas novada domes
25.01.2010. lēmumu Nr. 3., 1.5§.   Plānots izveidot 0.4kV elektrotīkla koridoru. Elektroapgādes
pieslēgums veicams saskaņā ar AS „Sadales tīkls” izsniegtiem tehniskiem noteikumiem.  

Plānoto sakaru  kabeļu  trasējums skatāms grafiskajā  materiālā-  galvenais plāns. Plānotos
sakaru kabeļu koridoru paredzēt ar iespēju pieslēgt blakus īpašumiem. Sakaru kabeļu pieslēgums
veicams saskaņā ar SIA “Lattelecom” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Ūdensapgāde  īpašumā  plānota  no  esošas  akas.  Perspektīvē  pieļaujama  ūdens  urbuma
izbūve.  Ja  tiek  izbūvēts  ūdens  urbums,  tad  dzeramā  ūdens  kvalitāti  nodrošināt  atbilstoši
29.04.2003.  MK noteikumiem  Nr.  235  “Dzeramā  ūdens obligātās  nekaitīguma un kvalitātes
prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Pēc ūdens urbuma izbūves noteikt  ūdens urbuma
aizsargjoslas atbilstoši likumdošanai.

Īpašumā kanalizācijas ūdeņus paredzēts  novadīt  esošajā  izsmeļamajā  bedrē. Perspektīvē
pieļaujama  arī slēgta  tipa  bioloģiskajā  attīrīšanas  iekārtu  izbūve. Saskaņā  ar  “Aizsargjoslu
likuma” 28. panta 5. punktu, ja attīrīšanas ietaišu jauda nepārsniedz 5 m³ diennaktī, attīrīšanas
iekārtu  un filtrācijas lauka aizsargjosla ir  2 metri. Bioloģiskās attīrīšanas ierīces izvietot ārpus
ūdens urbuma bakterioloģiskās aizsargjoslas, ņemot vērā tās aprēķinus.

Inženiertehnisko tīklu projekts pasūtāms atsevišķi pie licencētiem speciālistiem.
Detālplānojuma grafiskā pielikuma dotā inženiertehnisko tīklu shēma izstrādājot tehnisko

projektu var tikt precizēta.
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2. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES
NOSACĪJUMI

2.1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

1. Apbūves nosacījumi darbojas Rucavas novada, Rucavas pagasta nekustamā īpašuma
“Jaunie rīsi” (kadastra 6484 015 0075)  robežās, detalizējot Rucavas novada teritorijas
plānojumā noteiktās prasības.

2. Būvprojekta  izstrādē  ievēro  Rucavas  novada  teritorijas  plānojuma 2013.  -  2025.
gadam  sastāvā  esošo  Teritorijas  izmantošanas  un  apbūves  noteikumu  (turpmāk –
Apbūves noteikumi) 3.24.3. apakšnodaļas noteikumus  “Prasības Papes ciema, Papes
Priediengala  un  Nidas  ciema  telpiskajai  organizācijai,  apbūves  kompozīcijai  un
arhitektūrai”.

3. Šie  apbūves  nosacījumi  stājas  spēkā  saskaņā  ar  Ministru  kabineta  2012.gada
16.oktobra  noteikumu  Nr.711  „Noteikumi  par  pašvaldību  teritorijas  attīstības
plānošanas dokumentiem”  120.punktu.

2.2. ATSEVIŠĶU IZBŪVES TERITORIJU APBŪVES UN
IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI

2.2.1. TŪRISMA UN REKREĀCIJAS APBŪVES TERITORIJA (PT2)

4. Atļautā izmantošana:
4.1.Savrupmāju un to palīgēku apbūve.

5. Būvējot jaunu ēku, saglabā raksturīgo reljefu un īpaši  aizsargājamos biotopus, īpaši
aizsargājamo sugu atradnes un dzīvotnes, kā  arī ievēro  citas Apbūves noteikumu
3.24.3 apakšnodaļā  noteiktās prasības apbūves kompozīcijai, arhitektūrai un vides
dizainam.

6. Vienā zemes vienībā atļauts izbūvēt vienu mājīpašumu.

7. Papildus  Apbūves  noteikumu  3.24.3.  apakšnodaļas  noteikumiem  jāievēro  šādi
detalizēti  teritorijas izmantošanas nosacījumi un apbūves parametri: 

7.1.Zemes vienības maksimālais apbūves blīvums -  6%;
7.2.Maksimālais stāvu skaits – 1,5stāvi (ietverot mansarda stāvu);
7.3.Jumta slīpums –  35o – 40o;
7.4.Maksimālais ēkas augstums:

7.4.1. galvenajām  ēkām  ar  niedru  jumtiem  –  8m,  ēkām  ar  cita  materiāla
jumtiem – 7m;

7.4.2. palīgēkām – 5m.
7.5.Zemes vienību  atļauts iežogot: 

7.5.1. žoga materiāls  - koks (tonēti dēļi,  kārtis,  plēsts dēlis  u.c. dabīgie  materiāli),
koka vai betona stabi,

7.5.2. minimālā caurredzamība – 50%,
7.5.3.  maksimālais augstums 1,20 m;
7.5.4. žoga funkcijas var pildīt dekoratīvi stādījumi;
7.5.5.  nav atļauta žoga būvniecība ārpus būvlaides robežām.

8. Piekļūšanu  īpašumam  nodrošina  no  esoša  pašvaldības  autoceļa  caur  nekustamo
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īpašumu “Rīsi”,  Rucavas  pagasts,  Rucavas novads,  nodibinot  ceļa  servitūtu  par
iebraucamā ceļa izmantošanu.

9. Prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam:
9.1. 0.4kV  elektrotīklu  koridors  attēlots  detālplānojuma  Grafiskajā  daļā,

elektroapgādes  pieslēgumu veic  saskaņā  ar   AS  „Sadales  tīkls”   tehniskiem
noteikumiem.

9.2. Sakaru kabeļu koridoru paredz ar iespēju izveidot pieslēgumus blakus esošajiem
īpašumiem.  Sakaru  kabeļu  pieslēgumu  veic  saskaņā  ar  SIA  “Lattelecom”
tehniskajiem noteikumiem.

9.3.Ūdensapgādi nodrošina no nekustamajā īpašumā esošas akas. Pieļaujama ūdens
urbuma izbūve,  dzeramā  ūdens kvalitāti  nodrošina atbilstoši Ministru  kabineta
2003.gada 29.aprīļa  noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma
un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Pēc ūdens
urbuma  izbūves  atbilstoši  normatīvo  aktu  prasībām  nosaka  ūdens  urbuma
aizsargjoslas.

9.4.Kanalizācijas ūdeņus novada nekustamajā  īpašumā  esošajā  izsmeļamajā  bedrē.
Pieļaujama  slēgta  tipa  bioloģisko  attīrīšanas  iekārtu  izbūve,  ievērojot
“Aizsargjoslu likuma”  28.  panta 5. punkta noteikumus -  ja attīrīšanas ietaišu
jauda  nepārsniedz  5  m³  diennaktī,  attīrīšanas  iekārtu  un  filtrācijas  lauka
aizsargjosla  ir  2  metri.  Bioloģiskās  attīrīšanas  ierīces  izvieto  ārpus  ūdens
urbuma bakterioloģiskās aizsargjoslas.

10. Nosacījumi transportlīdzekļu novietņu skaitam un izvietojumam:
10.1.Transporta līdzekļu novietņu skaitu nosaka būvprojektā atbilstoši ēkas funkcijai,

ievērojot Apbūves noteikumu 3.19. nodaļas noteikumus “Prasības velosipēdu un
automašīnu novietošanai” .

11. Teritorijas apzaļumošanu un labiekārtojumu paredz objekta būvprojektā vai izstrādā
atsevišķu teritorijas labiekārtošanas projektu, kurā ietver:
11.1.teritorijas  apstādījumu  veidošanas  koncepciju  (pieļaujams  veidot  Nidas

zvejniekciemam raksturīgus apstādījumus);
11.2. piebraucamo ceļu un auto novietņu izvietojumu, seguma veidus un materiālus;
11.3. apgaismojuma izvietojumu (ja tāds paredzēts);
11.4. stādījumu struktūru, izvietojumu, ietverot saglabājamos kokus;
11.5. funkcionālu un dekoratīvu elementu izvietojumu un dizainu.

12. Atkritumu izvešanu  nodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām,   slēdzot līgumu ar
atkritumu apsaimniekotāju Rucavas pagastā.

13. Zemes vienību robežu pārkārtošanu veic atbilstoši detālplānojumam.

2.3. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

14. Lai  īstenotu  detālplānojumu  īpašumam  “Jaunie  rīsi”  Rucavas  pagastā,  Rucavas
novadā  (kadastra  numurs  6484  015  0075,  vispirms  paredz  pievadceļu,  ūdensvada,
kanalizācijas sistēmas un elektropieslēguma izbūvi.

15.  Pēc detālplānojuma stāšanās spēkā jāveic šādi pasākumi:
15.1. Zemes ierīcības  darbi atbilstoši detālplānojumam un izmainīto  zemes vienību

robežu nostiprināšana zemesgrāmatā;
15.2. Piebrauktuvju un inženierkomunikāciju izbūve, izstrādājot būvprojektu:

elektrības tīklu izbūve no pieslēguma vietas līdz ēkām.

12


