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IEVADS 
 
Detālplānojuma grozījumu izstrāde Rucavas novada Papē, īpašumam ”Laicāni” (kad. Nr. 6484 007 
0035) tika uzsākta 2014.gada aprīlī, pamatojoties uz zemes īpašnieka iesniegumu, saskaņā ar Rucavas 
novada domes apstiprināto darba uzdevumu (24.04.2014. domes sēdes lēmums (protokols nr.10, p-ts 
2.17). 
 
Detālplānojuma grozījumu mērķis ir grozīt 2010.gadā šim īpašumam jau izstrādāto un institūcijās 
saskaņoto detālplānojumu (detālplānojums apstiprināts ar Rucavas novada domes 2010.gada 
26.augusta sēdes lēmumu (protokols nr.16., 1.6.§), izdoti saistošie noteikumi nr.35), paredzot iespēju 
īpašuma sadalei un precizēt apbūves parametrus saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojuma 
2013.– 2025.gadam ietvertajiem nosacījumiem funkcionālajā zonā Centra teritorija (C).  
 
Detālplānojuma grozījumu būtība ir īpašuma sadale jaunveidojamās zemes vienībās turpmākai 
izmantošanai savrupmāju un/vai vasaras māju apbūvei. 
 
Detālplānojuma grozījumi ir izstrādāts saskaņā ar MK 16.10.2012. noteikumiem Nr.711 “Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, Rucavas novada teritorijas plānojumu 
2013. – 2025. gadam, kas apstiprināti ar Rucavas novada domes 2013. gada 30.maija lēmumu Nr.1 
(protokols Nr.8, saistošie noteikumi Nr.7), Rucavas novada domes apstiprināto darba uzdevumu 
detālplānojuma grozījumu veikšanai, ievērojot institūciju nosacījumus, LR normatīvo aktu prasības. 
 
Detālplānojumā ietilpst:  
 
� I daļa „Paskaidrojuma raksts” , ietverot teritorijas pašreizējās izmantošanas raksturojumu, 
teritorijas turpmākās izmantošanas mērķu, detālplānojuma grozījumu risinājumu un tā pamatojuma 
aprakstu. Pielikumā pievienotas līdzšinējās detālplānojuma izstrādes ietvaros veiktās izpētes un 
izvērtējumi (biotopu izvērtējums un apkārtējās apbūves analīze). 

� II da ļa „ Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ietver detalizētas prasības teritorijas 
plānotai (atļautai) izmantošanai un izmantošanas aprobežojumus. 
� III da ļa „Grafisk ā daļa”,  sagatavota uz aktuālas topogrāfiskā plāna pamatnes (mērogā 1:500, 
LKS 92 sistēmā), detālplānojuma grozījumu risinājumi sagatavoti atbilstoši darba uzdevuma 
noteiktajā mērogā (izdrukas M1: 1000) un elektroniskā (dwg*) failu formātā, t.sk. kartes: „Teritorijas 
pašreizējā izmantošana” (ietverot esošos aprobežojumus), „Teritorijas funkcionālais zonējums” 
(ietverot teritorijas plānoto (atļauto)izmantošanu, aprobežojumus, inženiertehniskās apgādes 
risinājumu, piekļūšanu), „Īpašuma sadales un zemes robežu pārkārtošanas risinājums”, „Apbūves  un 
apstādījumu koncepcija”, „Šķērsprofili”. Situāciju un risinājumus paskaidrojoša shēmas 
(transportģeogrāfiskais novietojums, īpašuma izmantošanas aprobežojumi, pašreizējais un plānotais 
inžentehniskais nodrošinājums  u.c.) ietverti paskaidrojuma tekstā. 

� IV. daļa „Pārskats par detālplānojuma grozījumu 1.posma izstrādi”  ietver plānojuma 
izstrādes 1.posma procesa atspoguļojumu un dokumentāciju, t.sk. pašvaldības lēmumu, darba 
uzdevumu, zemes robežu plānu un īpašuma tiesības apliecinošo dokumentu kopijas, institūciju 
nosacījumus, sabiedrības informēšanas norises pārskatu u.c. informāciju.  

 
Detālplānojuma grozījumu risinājumi ir izskatīti un akceptēti Rucavas novada Lauksaimniecības, vides 
aizsardzības un zvejniecības pastāvīgā komitejas  un domes sēdēs, un   nodoti publiskai apspriešanai 
un institūciju atzinumu saņemšanai  ar Rucavas novada domes 27.jūnija sēdes lēmumu.   
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1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

1.1. Teritorijas novietojums, vietas apstākļi 

Detālplānojuma teritorija atrodas Rucavas novada rietumu daļā, Papes ciemā, netālu no Papes bākas, 
aptuveni 350 m attālumā no jūras, 500 m attālumā no Papes ezera. 
 
Novietojumu plašākas apkārtnes kontekstā raksturo 7 km attālums no Liepājas – Klaipēdas šosejas, 8 
km no Rucavas ciemata, 9 km no Latvijas /Lietuvas robežas. 
 
 

1.attēls. Teritorijas novietojums  
 

Detālplānojumā ir ietverts viens 
privāts īpašums „Laicāni” (kad. 
Nr. 6484 007 0035) 0.92 ha 
platībā.  

 
Teritorija atrodas ĪADT dabas 
parka „Pape” neitrālajā zonā, 
Papes ciema robežās, ārpus 
krasta kāpu aizsargjoslas. 
 
 
Detālplānojuma teritorijai ir 
ērta sasniedzamība no Liepājas 
– Klaipēdas šosejas pa valsts 
autoceļu Rucava - Pape un tā 
turpinājumu-pašvaldības ceļu, 
kas ved uz Papes bāku.  
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2.attēls. Detālplānojuma teritorijas piekļuve  

 

 
 
 

1.2. Plānošanas situācija 
 
Detālplānojuma teritorija atrodas Papes ciemā, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT)  dabas  
parka „Pape” neitrālajā zonā, ārpus krasta kāpu aizsargjoslas. Saskaņā ar Rucavas novada teritorijas 
plānojumu funkcionālajā zonā „Centru apbūves teritorijas”.  
 
 
Īpaši aizsargājamo sugas un biotopi ir apsekoti un precizēti jau 2010.gadā – skat. pielikumā eksperta 
atzinumu.  
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3.attēls.  Detālplānojuma robežas 
 

 

 

 
  
 
 Detālplānojuma teritorijas robeža  
(topogrāfiskās kartes fragments) 

 

 

 
 
 
Detālplānojuma teritorijas robeža  
(ortofoto  kartes fragments) 

 
 
Saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojuma teritorija atrodas funkcionālajā zonā „Centra 
teritorija”, kas ir noteikta Rucavas un Papes ciemos, ar mērķi veicināt novadam stratēģiski nozīmīgu  
potenciālo attīstības teritoriju pilnvērtīgu attīstību. Teritorijā atļauta daudzveidīga izmantošana, kas 
ietver savstarpēji saderīgas funkcijas – mājokli, publisko un komerciālo funkciju. 
 
Atļautā izmantošana vispārīgajā gadījumā „Centru teritorijā” ietver salīdzinoši plašu atļauto apbūves 
veidu spektru: savrupmāju apbūve; biroju ēku apbūve; tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve; 
tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve; kultūras iestāžu apbūve; sporta ēku un būvju apbūve sabiedrisko 
objektu apbūve (izglītības, veselības aizsardzības un sociālās aprūpes, reliģisko organizāciju, pārvaldes 
iestāžu apbūve) u.tml.  publiskās funkcijas.   
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Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība, risinājumu pamatojot detālplānojumā  ir   
pieļaujama līdz 1500m2. Jaunveidojamās zemes vienības minimālais platums, risinājumu pamatojot 
detālplānojumā - 15m. 
 
Maksimālais apbūves blīvums - 30%. Apbūves maksimālais augstums:  vispārīgā gadījumā – 3 stāvi 
vai 12m. Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) - 3m.  
 

4.attēls.  
Plānošanas situācija (fragments no Rucavas novada  teritorijas plānojuma kartes ‘Teritorijas plānotā 

(atļautā) izmantošana”). 
 

 

 
 
 
 

 
 
Detālplānojuma grozījumu ietvaros ir precizēti un detalizēti iepriekšminētie vispārīgie teritorijas 
plānojuma nosacījumi „Centru teritorijās”, ņemot vērā tuvākās apkārtnes kontekstu, Papes centra 
nākotnes vīziju saskaņā Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2035.gadam, nekustamo 
īpašumu tirgu un tā attīstības tendences u.c. faktorus.  
 
Lai nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma turpmākās izmantošanas iespējas, vienlaicīgi sabalansējot 
ekonomiskās, vides un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības intereses, maksimāli pieļaujamie 
apbūves rādītāji (apbūves augstums, apbūves blīvums) detālplānojuma teritorijā ir samazināti:  
apbūves augstums – nepārsniedzot 1,5 stāvus  (8 m - niedru jumtiem, 7 m- cita seguma jumtiem), bet 
apbūves blīvums – nepārsniedzot 12 %. Skat. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.  
 
 
 

Detālplānojuma  
teritorija  
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1.3. Īpašums un pierobežnieki 
 
Nekustamais īpašums „Laicāni” ir privātīpašums un saskaņa ar VZD zemes robežu plāna informāciju, 
robežojas D daļā ar pašvaldības ceļu, R daļā ar saimniecības „Bākas” zemi, Z daļā ar saimniecības 
„Ķoniņi” zemi, A daļā ar saimniecības „Vamži” zemi. 

 

5.attēls. Īpašuma struktūra un pierobežnieki  

 

 
 

1.4. Reljefs, dabas apstākļi, bioloģiskā daudzveidība un aizsargājamās dabas vērt ības 
 
Detālplānojuma teritorijas reljefs ir salīdzinoši līdzens – absolūtās augstuma atzīmes no 2.43 - līdz 
3.25 vjl. Īpašuma austrumu puse ir nedaudz paaugstinātā - līdz 4.50.  

Dabas apstākļus nosaka novietojums Piejūras zemienē Bārtavas līdzenuma dienvidrietumu malā. 
Pamatiežu virsa šajā līdzenumā daļā atrodas zem jūras līmeņa, izplatīti karbona, triasa un juras 
karbonātieži, smilts un smilšakmeņi, alerolīti un māls. Pamatiežus klāj l īdz 25 m kvartāra nogulumu 
sega, ko virspusē veido Litorīnas un pēclitorīnas jūras smalkas un dažāda rupjuma smiltis. Dziļāk ieguļ 
morēnas mālsmilts ar plānām smilts un aleirīta starpkārtām un lēcām. Pēc ģeobotāniskā iedalījuma 
teritorija ietilpst Piejūras ģeobotāniskajā rajonā. 

Detālplānojuma teritorijas atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā NATŪRA 2000 
(vietas kods LV0303500, teritorijas tips "C"), dabas parka "Pape" neitrālajā zonā. Saskaņā ar 
2011.gada 20.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.706 „Dabas parka "Pape" individuālie 

Detālplānojuma  
teritorija  
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aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, uz detālplānojuma teritoriju attiecas dabas parka neitrālās 
zonas nosacījumi  - iepriekšminēto MK noteikumu I un II nodaļā minētās prasības. 
 
Bioloģiskās daudzveidības, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izpēte plašākā apkārtnē pirms 
detālplānojuma izstrādes laika ir veikta no 2003. gada līdz 2006. gadam ES LIFE-Nature programmas 
projekta „Piekrastes biotopu apsaimniekošana un aizsardzība Latvijā” ietvaros un izstrādājot dabas 
parka „Pape” dabas aizsardzības plānu 2005. un 2006. gadā ES LIFE-Nature programmas projektā 
„Papes ezers: aizsardzība un attīstība”. Detālplānojuma un tā apkārtnes teritorijas  ir sastopams Latvijā 
un Eiropas Savienībā aizsargājams biotops „Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas”1. 

 
Jau 2010.gadā, izstrādājot sākotnējo detālplānojumu, izmantojot topogrāfisko uzmērījumu mēroga 
1:500 noteiktību, īpašumā tika veikta augu sugu un biotopu inventarizācija un precizētas projekta 
„Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” ietvaros veiktās biotopu kartēšanas 
materiālos norādītās īpaši aizsargājamā biotopa robežas (skat. pielikumā ekpertes L.Enģeles un I. 
Bergas 16.04.2010. atzinumu). Saskaņā ar ekspertu atzinumu, Latvijas un ES īpaši aizsargājami 
biotopi ir konstatēti tikai pašā īpašuma Z un R malā un lielākā īpašuma daļa ir izmantojama apbūvei. 
Par detālplānojums, ietverot ekspertu atzinumu,  tika saņemts pozitīvs VVD Liepājas reģionālās vides 
pārvaldes atzinums (11.06.2011.atzinums Nr. 5.5.-9/774), kā arī citu institūciju pozitīvi atzinumi.   
 
Uzsākot detālplānojuma grozījumu izstrādi 2014.gadā, teritorija tik atkārtoti apsekota dabā, izmaiņas 
salīdzinot ar 2010.gadu attiecībā uz aizsargājamo sugu un biotopu  izplatību  teritorijā netika 
konstatētas. Detālplānojuma grozījumu risinājums pilnībā respektē dabas aizsardzības prasības, 
paredzot iepriekšminētā biotopa saglabāšanu un aizsardzību, apbūvi un ar to saistīto infrastruktūru 
īpašumā paredzot neskarot aizsargājamo biotopu (skat. grafiskās daļas kartes)  
 
Lai nodrošinātu Dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols ietverto informācijas aktualizāciju, līdz ar 
detāļplānojuma grozījumu iesniegšanu atzinumam, Dabas aizsardzības pārvaldei ir iesniegts 
elektroniski arī ekspertu apsekojuma un kartējuma materiāls par  konstatēto biotopu robežām (skatīt 
CD).  
 
                                                 
1 Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes 2014.gada  14.maija nosacījumos ietverto informāciju,  Dabas datu 
pārvaldības sistēmā Ozols ietverto informāciju, visā detālplānojuma teritorijā sastopams Latvijā un Eiropas 
Savienībā aizsargājams biotops „Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas”. 
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1.5. Teritorijas izmantošanas aprobežojumi  
 
Detālplānojuma teritorija atrodas Papes ciemā dabas parka „Pape” neitrālajā zonā. Papes ciema 
robežas  ir noteiktas Rucavas novada  teritorijas  plānojumā. Detālplānojuma teritorija atrodas 
ārpus krasta kāpu aizsargjoslas, ~ 300 m attālumā no pludmales.  
 

6.attēls. Galvenie izmantošanas aprobežojumi 

 
 
 
Uz visu īpašumu attiecas valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa „Papes bākas tornis ” (valsts 
aizsardzības Nr. 8569) aizsardzības zona. Īpašuma D daļu skar 0,4 kV EPL līnija un tās aizsargjosla 
(atspoguļota kartē „Teritorijas esošā izmantošana un aprobežojumi).  
 
Informācija par Latvijā un Eiropas Savienībā aizsargājamā biotopa „Ar lakstaugiem klātas pelēkās 
kāpas” izplatību detālplānojuma teritorijā atbilstoši teritorijas apsekojumam, situācijas konstatējumam 
uz topogrāfiskā plāna ar mēroga 1: 500 noteiktību un sugu un biotopu ekspertu atzinums ir pievienotas 
pielikumā.   
 
Aizsargājama biotopa teritorija un robežas ir ņemtas vērā teritorijas plānotās izmantošanas 
risinājumā un ir atzīmētas detāļplānojuma grafiskajos materiālos – „Teritorijas funkcionālais 
zonējums un teritorijas izmantošanas aprobežojumi”, „Apbūves priekšlikums”.  
 
. 
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1.6. Teritorijas esošā izmantošana 
 
Detālplānojuma teritorija ir neapbūvēta. Saskaņā Valsts Zemes dienesta Kadastra sistēmā uzrādīto 
zemes lietojuma veidu sadalījumu, viss īpašums ir definēts kā lauksaimniecībā izmantojama zeme. 
Līdzšinējā laikā aktīva saimnieciskā darbība īpašuma nav notikusi. Par kādreizējo  apbūvi  īpašumā  
liecina atsevišķu ēku paliekas – drupu  un pamatu fragmenti. 
 

 
7., 8. att. Skats uz detālplānojuma teritoriju ZA virzienā no pašvaldības ceļa  

9., 10. att. Skats uz piekrasti. Detālplānojuma teritorija atrodas ceļa labajā pusē 
 
 
Laika posmā kopš 2010.g. detālplānojuma izstrādes būtiskas izmaiņas īpašuma izmantošanā nav 
notikušas, izņemot atsevišķus uzturēšanas un sakārtošana pasākumus (savākts pielūžņojums, 
nopļaušana vienreiz sezonā, mazvērtīgo krūmu izciršana, izceļot ainaviski vērtīgākos kokus un koku 
grupas).  
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1.7.  Inženiertehniskā apgāde 

 
Esošajā situācijā teritorijas inženiertehniskās apgādes nodrošinājums ir līdzīgs kā citiem īpašumiem 
Papes ciemā – īpašumam ir nodrošina laba piekļuve no pašvaldība ceļa, citas infrastruktūras 
nodrošinājums vērtējams kā vājš. Īpašuma tiešā tuvumā ir pieejama elektropārvaldes līnija, savukārt 
citu komunikāciju izbūve  ir jārisina tālākā būvprojektēšanas stadijā.  
 

Elektroapgāde 
 
Zemes gabala dienvidu malu šķērso o,4 kV gaisvada elektroapgādes pārvades līnija. Tuvākais 
transformators - TP 2150 – atrodas uz A no īpašuma (skat. 11 att.). Veidojot jaunu 
pieslēgumu, tiek paredzēta esošās 0.4 kV EPL līnijas rekonstrukcija. Plānotā elektrotīklu trase 
ir uzrādīta grafiski situācijas plānā (risinājums atspoguļots kartē „Teritorijas funkcionālais 
zonējums un teritorijas izmantošanas aprobežojumi”).  
 
Konkrētās nepieciešamās jaudas tiks konkretizētas turpmākās projektēšanas gaitā. 
 
Pieslēguma vieta 0.4 kV līnijai parādīta orientējoši, precizējama turpmākās projektēšanas 
ietvaros, pieprasot attiecīgos tehniskos noteikumus un projektu saskaņojot a/s „Sadales tīkls.  
 
Lai nodrošinātu elektrisko tīklu drošu ekspluatāciju un piekļūšanu ievēro "Aizsargjoslu 
likumā" noteiktās elektrisko tīklu ekspluatācijas aizsargjoslas. 
 

 
11.att. Elektroapgādes pieejamība 



Detālplānojuma Rucavas novada Papē, īpašumam ”Laicāni” grozījumi  

 

SIA „SARKANĀS LĪNIJAS”, 2014.gads 13

Ūdensapgāde un kanalizācija 
 
Centralizēti inženiertehniskās apgādes tīkli (ūdensvads, kanalizācija) Papes ciemā līdzšinējā 
laikā nav izbūvēti un, pēc pieejamās informācijas, arī nav plānoti ierīkot. Īpašuma „Laicāni” 
ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija tiks nodrošināta lokāli. Ūdensapgādi zemes vienībās 
nodrošina, ierīkojot ūdenšņemšanas vietu (artēzisko aku  / akas). Notekūdeņu savākšanu 
zemes vienībās atļauts nodrošināt, ierīkojot lokālas, hermētiski noslēgtas izsmeļamās bedres 
sadzīves notekūdeņu savākšanai un nodrošinot to regulāru izvešanu uz notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām vai ierīkojot lokālas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. 
 
Kartē „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” ir ietverts kopēja risinājuma priekšlikums - 
artēziskās akas un NAI orientējošs izvietojums. Artēziskai akai detālplānojuma priekšlikumā 
paredzēta 15 m stingrā režīma aizsargjosla (precizējama, ņemot vērā akas ierīkošanas un 
ūdens patēriņa risinājumu).  
 
Ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu apsaimniekošanas risinājumi tiks precizēti, izstrādājot 
tehniskos projektus, nodrošinot atbilstību normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā konkrēto 
apbūves raksturu (izmantošanas sezonalitāti). Projektējot ūdensapgādes un kanalizācijas 
risinājumu, tiks ņemtas vērā Aizsargjoslu likuma vides un dabas resursu aizsardzības 
prasības, sanitāro aizsargjoslu aprobežojumi, nodrošinot to, ka paredzēto darbību rezultātā 
nepasliktināsies nekustamā īpašuma (detālplānojuma teritorijas) un apkārtējo teritoriju vides 
stāvoklis.  
 
Ņemot vērā paredzamo apbūves  raksturu  (vasaras mājas) un attiecīgi sezonālu izmantošanu,  
lokāls ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas risinājums ir vērtējams kā ekonomiski 
pamatotākais.  Nosacījumi iekļauti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.  
 

Sakari 
 
Sakaru apgādes nodrošināšanai tuvākā SIA „Lattelecom” kabeļa līnija atrodas no  īpašuma ZR 
virzienā.  
 

Siltumapgāde 
 
Centralizēta siltumapgāde Papes ciematā nav pieejama, tāpēc tālākā īpašuma attīstībā tā tiks 
nodrošināta lokāli. 
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2. TERITORIJAS PL ĀNOTĀS IZMANTOŠANAS RISIN ĀJUMS  

2.1.Funkcionālā izmantošana un apbūves principi 
 
Detālplānojuma grozījumu risinājumā (skat. grafisko daļu, lapas „Teritorijas funkcionālais zonējums 
(plānotā (atļautā) izmantošana) ” un „Apbūves un ainavas koncepcija ”), atbilstoši Rucavas novada  
teritorijas plānojumam, paredzēts nākotnē īpašumu izmantot dzīvojamai un rekreācijas funkcijai. 
Grafiskajā daļā ietverts risinājums esošā īpašuma ar platību 0,92 ha sadalei 5 jaunveidojamās zemes 
vienībās  ar vidējo platību no 1600 kvm  līdz 2080 kvm). Jaunveidojamo īpašumu konfigurācija un 
platība iekļaujas Rucavas novada teritorijas plānojumā noteiktajos nosacījumos un apkārtnes 
kontekstā. Teritorijas izmantošanas noteikumos ir ietverti arī nosacījumi situācijai, ja īpašuma attīstība 
veidotos atšķirīgi no grafiskās daļas risinājuma. Atšķirīgam zemes vienību dalījumam ir jāizstrādā 
zemes ierīcības projekts, ņemot vērā Rucavas novada teritorijas plānojuma, citu normatīvo aktu 
prasības un detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 

 

Pamatojoties uz sugu un biotopu izvērtējumu, jau 2010.g. izstrādātā detālplānojuma sastāvā tika 
precizēta apbūvei izmantojamā teritorijas daļa, kurā neatrodas Latvijas un ES aizsargājami biotopi (t.i. 
lielākā īpašuma daļa, izņemot ZA, A malu).  

 
Grafiskajā daļā piedāvātajā risinājumā piekļuvi māju grupai ir paredzēts organizēt kompleksi, 
izbūvējot servitūta ceļu ar vienu pieslēgumu  pašvaldības ceļam. Ūdensapgādei paredzēta teritorija 
dziļurbumu ierīkošanai. Sadzīves kanalizācijas notekūdeņus paredzēts savākt un attīrīt  uz kopīgām  
lokālās attīrīšanas iekārtām. Attīstot nekomerciālu apbūvi, ievērojot visas nepieciešamās vides 
prasības, ir pieļaujami lokāli risinājumi katrā jaunveidojamā zemes vienībā atsevišķi. Detalizēti 
risinājumi tiks izstrādāti būvprojektēšanas stadijā.  
 
Grafiskajā daļā piedāvātajā risinājumā  ir parādītas ieteicamās būvvietas, respektējot īpaši 
aizsargājamo biotopu, maksimāli saglabājot esošos kokus, kā arī ievērojot normatīvajos aktos 
noteiktos būvju savstarpējos attālumus.  
 
Detālplānojuma  teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir ietvertas prasības ēku un būvju 
novietojumam, apjomam un izmantotajiem materiāliem ar mērķi, lai apbūve maksimāli iekļautos 
esošajā ainavā un tiktu respektētas vietējās būvniecības tradīcijas. Zemes gabalos maksimāli tiks 
saglabāti esošie koki, pieļaujama tikai invazīvo krūmu izciršana un jaunu apstādījumu veidošana, kas 
papildina esošo ainavu. 
 
Apbūves iekļaušanās apkārtnes kontekstā ir analizēta un atspoguļota trīs dimensiju vizualizācijās (skat. 
pielikumu). 
 
Būtiskākais princips, kas tiek ievērots, ir reljefa un dabiskās zemsedzes saglabāšana, infrastruktūras 
izbūvei un ēku izvietošanai izmantojot to īpašuma daļu, kas neskar īpaši aizsargājamo biotopu. 
Respektējot kultūrvēsturiskās vides kontekstu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir 
iekļautas prasības apbūves parametriem, uzskaitīti pieļaujamie jumtu un sienu apdares materiāli u.tml. 
(skat. detālplānojuma II.daļu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”).  
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12.attēls. Detālplānojuma teritorijas novietojums apkārtnes kontekstā; teritorijas pašreizējā  
izmantošana 

 
13.attēls. Teritorijas plānotā izmantošana – jaunveidojamās zemes vienības, piekļuves 
risinājums  un apbūves principiālais izvietojums  
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14.attēls.  Apbūves  un apstādījumu koncepcija  
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Detālplānojums tiks īstenots, izstrādājot konkrētos būvju un infrastruktūras objektu būvprojektus, 
saskaņot  attiecīgajās institūcijās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.   
 
Visu nepieciešamo  inženierkomunikāciju risinājums tiks precizēts tehnisko projektu izstrādes 
ietvaros, pamatojoties uz  institūciju (SIA  „Lattelecom”, AS ”Sadales tikls” u.tml.)  izsniegtajiem 
tehniskajiem noteikumiem un attiecīgi saskaņojot tos. 

 

2.2. Satiksmes organizācija,  inženiertehniskās apgāde, vides, dabas aizsardzības u.c.  
prasības detālplānojuma īstenošanai un  teritorijas turpmākai attīstībai 
 
Detālplānojuma īstenošanā tiks ievērotas LR normatīvo aktu prasības un institūciju nosacījumi 
 
2.2.1. Satiksmes organizācija 
 
Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām tiek paredzēta no pašvaldības ceļa, izbūvējot servitūta 
ceļa pieslēgumu un tālāk piekļuvi katram īpašumam organizējot no tā. Ceļa pieslēgums un 
piebraucamā ceļa konkrētie tehniskie parametri tiks noteikts tehniskās projektēšanas stadijā, tostarp 
nodrošinot visas nepieciešamās prasības ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehnikas piekļuvei ēkām, 
būvēm atbilstoši LBN 201 - 07 un Aizsargjoslu likumā noteiktām prasībām. 
 
Attiecībā uz būves attālumu pret ceļu un kaimiņu īpašumiem ir ievērots apbūves noteikumos minētais: 
priekšpagalma dziļums – ne mazāk kā 3.0 m, apbūves līnija – 4 m.  
 
Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde tiks nodrošināta atbilstoši LBN 222 - 99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli 
un būves" noteiktajām prasībām.  
 
 
2.2.2. Vides kvalitātes prasības  
 
Plānotās apbūves raksturs un mērogs ( vasarnīcu vai savrupmāju apbūve) nerada risku, ka īstenojot 
apbūvi  jaunradītā transporta kustības pēc varētu tikt pārsniegti 07.01.2014. MK noteikumu Nr. 16 
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" noteiktie vides trokšņa robežlielumi vai citādi 
pārkāptas t noteikumos ietvertās  prasības. 
 
Īstenojot detālplānojumu – turpmāko būvprojektu izstrādes ietvaros tiks ievērotas  30.04.2013. 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr. 240) u.c. vides normatīvo aktu prasības, t.sk. :  
 
1) Minimālos attālumus starp būvēm nodrošinot normatīvajos aktos noteiktās izsauļojuma, 
apgaismojuma prasības. Ēku izvietojumu, to savstarpējos attālumus un orientācija plānota tā, lai tiktu 
nodrošināta dzīvojamo telpu un teritorijas nepārtraukta insolācija ne īsāka par 2,5 stundām dienā, 
laika posmā no 22.marta līdz 22. septembrim. 
2) Ja būvprojekta stadijā tiks ieplānota lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzētas būves, tiks 
ievērotas Noteikumu Nr. 240 — 7.8.apakšsadāļas „Būves dzīvniekiem" prasības un būves 
izvietojumu plānot tā, lai pasākumi aizsardzībai pret troksni, smakām un citiem negatīviem faktoriem 
tiktu nodrošināti tajā zemes vienībā, kurā atrodas lauksamniecības dzīvnieku turēšanai paredzētas 
būves, neradot apgrūtinājumus blakus esošo zemes vienību īpašniekiem, tostarp ievērojot attālumus 
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no dzīvojamās apbūves līdz lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas būvēm saskaņā ar Noteikumu Nr. 
240 - 140.punkta prasībām 
 
4) īstenojot teritorijas inženiertehniskās apgādes 
nodrošināšanu, tiks ievēroti visi nepieciešamie Noteikumu Nr. 240 - 8.apakšsadaļas 
“Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti" prasības 
 
5) Detālplānojuma teritorija lokālu centralizētu ūdensapgādes sistēmas izbūvi vai lokālu apgādi katrā 
jaunveidojama īpašumā izvērtēs tālākā projekta īstenošanas gaitā, ņemot vērā tehniski ekonomisko 
pamatojumu. Ierīkot lokālo ūdensapgādi katrā jaunizveidotā zemes vienībā ir pieļaujams atbilstoši 
Noteikumu Nr.240 -151 .punkta prasībām. 
 
6) Lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī samazinātu piesārņojuma 
negatīvo ietekmi uz iegūstamo ūdens resursu kvalitāti, ja ūdens ņemšanas vietu izmantos publiskiem 
mērķiem, ap ūdens ņemšanas vietu (-ām)   noteiks  normatīvajos aktos noteiktās aizsargjoslas (stingrā 
režīma, bakterioloģisko un ķīmisko aizsargjoslas atbilstoši 20.01.2004. MK noteikumiem Nr.43 
„Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika"). Stingrā režīma josla ir atspoguļota 
plānojuma grafiskajā materiālā, bakterioloģiskās un ķīmiskā  aizsargjosla, ja būs nepieciešam, tika 
noteikta konkrētā urbuma ierīkošanas saskaņošana stadijā, izvērtējot detalizēti konkrētā urbuma 
parametrus un vietas  inženierģeoloģiskos apstākļus. Aizsargjoslas nav jānosaka ap urbumiem, kurus 
saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji 
(fiziskās personas). 
 
7) Dzeramā ūdens kvalitāte tik nodrošināt atbilstoši 29.04.2003. MK noteikumu Nr. 235 „Dzeramā 
ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām. 
 
8) Sadzīves notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, ņemot vērā, ka Papes ciemā nav  iespējama 
pieslēgšanās centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai (tādu Papes ciemā nav),  tiks veidota 
lokālo notekūdeņu savākšanas sistēmu ar lokālām attīrīšanas iekārtām vai ierīkotas individuālās 
notekūdeņu attīrīšanas ierīces katrā jaunizveidotā zemes vienībā atbilstoši LBN 221-98 „Ēku iekšējais 
ūdensvads un kanalizācija" 6.punkta prasībām, ievērojot visus nosacījumus notekūdeņu attīrīšanai un 
novadīšanai, saskaņojot ar reģionālo vides pārvaldi atbilstoši LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli 
un būves" (turpmāk – LBN 223-99) -155. punkta prasībām. Saskaņā ar LBN 223-99 - 171.punkta 
prasībām izvedamo notekūdeņu krāj tvertņu izbūve ir pieļaujama atsevišķi novietotās ēkās ārpus 
pilsētas un ciemiem un bez ūdens ievadu ierīkošanas ēkās (LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un 
kanalizācija"7.punkta prasības). 
 
9) lietus ūdeņu novadīšana tiks risināta būvprojekta stadijā, atbilstoši Noteikumu Nr. 240 - 
8.4.apakšsadaļas „Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas" prasībām. 
 
10) Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā tik precizēta būvprojektēšanas stadijā, atbilstoši 
28.12.2004. MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu 
pilsētās, ciemos un lauku teritorijās". 
 
11) Visa veida esošās un projektējamās aizsargjoslās tiks ievēroti  nekustamā īpašuma lietošanas 
tiesību aprobežojumus tajās atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām.  
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12) Aizsargjoslas platums ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām tiks precizēts būvprojektēšanas stadijā, 
atkarībā no izmantotās tehnoloģijas un iekārtas tehniskā raksturojuma atbilstoši „Aizsargjoslu likuma" 
28.pantam.Ekspluatācijas aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem un atsevišķu tīklu 
elementiem un cilvēku aizsardzības prasības tajās tiks ievērotas atbilstoši 10.10.2006. MK 
noteikumiem Nr. 833 „Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un 
kanalizācijas tīkliem". 
 
Plānojot centralizētu ūdenssaimniecības (ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli un būves) 
sistēmas tiks ņemti vērā Aizsargjoslu likumā noteiktās vides un dabas resursu aizsardzības, 
sanitāro aizsargjoslu aprobežojumi attiecībā uz ūdens ņemšanas vietu, notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu ar notekūdeņu novadīšanas vietām, ar nosacījumu, ka paredzēto darbību rezultātā 
nedrīkst pasliktināties nekustamā īpašuma un apkārtējo teritoriju vides stāvoklis. 
 
Aizsargjoslu likuma 33.pantā noteiktā kārtībā detālplānojuma grafiskajā daļā  ir iezīmētas 
aizsargjoslu robežas visiem objektiem, kuriem tās ir paredzētas, t.sk. notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 
un ūdens ņemšanas vietām. Visa veida vides, ekspluatācijas un sanitārās aizsargjoslas, kas attiecas un 
inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem precizē pēc attiecīgo objektu faktiskās izbūves un 
atzīmē  īpašuma apgrūtinājumu plānā.  

. 
 
2.2.3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 
Sadzīves atkritumus savākšana tiks nodrošināta saskaņā ar attiecīgajiem pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem.  
 
Atkritumu tvertņu novietņu laukumu izvietojums tiks noteikt būvprojektēšanas stadijā, atbilstoši 
Noteikumu Nr. 240 - 8.5.apakšsadaļas „Atkritumu savākšanas vietas" prasībām. 
 
 
2.2.4. Dabas aizsardzība  
 
Dabas aizsardzības prasību jomā detālplānojumu īstenojot  tiks ievēroti  
1) Ministru kabineta 2011.gada 20.scptembra noteikumu Nr.706„Dabas parka „Pape"' individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi" I un II nodaļā minētās prasības. 
 
2) Aizsargjoslu likumā noteiktie aprobežojumi attiecībā uz Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās 
darbības joslu. 
 
Ņemot vērā, ka detālplānojuma teritorijā, tā daļā ir sastopams Latvijā un Eiropas Savienībā 
aizsargājams biotops Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas, aizsargājamā biotopa aizsardzību un 
izmantošanu  nodrošina atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likuma nosacījumiem. 
 
2.2.5. Elektroapgāde 
 
Elektroapgādes jomā detālplānojumu īsteno:  
1) ievērojot "Aizsargjoslu likumā" paredzētos elektrotīklu inženierkomunikāciju koridorus 

perspektīviem 0,4kV elektrotīkliem no transformatoru apakšstacijas TP2150 ar iespēju AS 
"Sadales tīkls" personālam brīvi piebraukt un tos apkalpot jebkuros gada un laika apstākļos.  
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2) Paredz iespēju pieslēgt tuvumā esošos AS ..Sadales tīkls" 0,4kV elektrotīklus un blakus esošos 
īpašumus jaunbūvējamam 0.4kV elektrotīklam. Vienojoties ar AS "Sadales tīkls" un zemes 
īpašniekiem, paredz  uzskaites sadaļņu novietnes. 

 
3) Perspektīvo un esošo būvju un laukumu šķērsojošos esošos AS ,.Sadales tīkls" elektrotīklus 

nepieciešamības gadījumā pārceļ paredzētajos inženierkomunikāciju koridoros. Rekonstrukciju  
veic par lietotāja vai zemes īpašnieka līdzekļiem. 

 
 
2.2.6. Sakaru apgāde 
 
Īstenojot detālplānojumu, sakaru apgades jomā  tiks ievēroti sekojoši vispārīgie nosacījumi: 
1) elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas vai sakaru kabeļi tiks  izvietoti ārpus ceļu brauktuves; 
 
2) visi būvniecības darbi tiks veikti atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī ievērojot LR 

Aizsargjoslu likuma"14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 35.panta (Vispārīgie 
aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.panta (Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru 
tīkliem) noteiktās prasības; 

3) izbūvējot elektronisko sakaru tīklus, teritorijas aizsargjoslu plānā tiks atzīmētas objektu 
aizsargjoslas 

4) visi būvprojekti SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīklu tuvumā tiks saskaņoti ar SIA Lattelecom, 
bet gadījumā, ja nepieciešami esošo sakaru tīklu pārvietošanas darbi, pieprasīti tehniskie noteikumi 
un tīkla pārvietošana tiks veikta  par elektroniskā sakaru tīkla pārvietošanas ierosinātāja līdzekļiem; 

 
Papildus tiks ievērotas sekojošas prasības:  
1) privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA Lattelecom vai jebkuram citam 

publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
apstiprinātajiem «Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam 
elektronisko sakaru tīklam" (SPRK 22.09.2010. Padomes sēdes lēmums Nr.1/16, protokols Nr. 34, 
10.p), kuros norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība; 

2) ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla robežu", tad iekšējie 
telpu un teritoriju elektronisko sakaru tīklu izbūves darbi jāveic ēkas vai teritorijas īpašniekam vai 
valdītājam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu; 

3) uzņēmumos un sabiedriskās ēkās jānodrošina atsevišķa telpa elektronisko sakaru tīkla iekārtām, 
atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem; 

4) privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru kabineta 
apstiprinātajiem  «Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības   kārtība»   (MK   noteikumi   
Nr.166)   un   ..Noteikumi   par   Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli" 
(MK noteikumi Nr.257); 

5) lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu 
nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA Lattelecom par nekustamā īpašuma attīstības plānā 
iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību; 

6) katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA Lattelecom par nākamajā gadā plānoto ielu un 
teritoriju rekonstrukciju. 

 
2.2.7. Siltumapgāde 
 
Siltumapgāde detālplānojuma teritorijā paredzēta lokālā. 
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15., 16.,17. attēls. Vizualizācijas  (principālais apbūves izkārtojums) 
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18.attēls Vizualizācija (fotomontāža). Skats no pašvaldības  
ceļa jūras virzienā 

 

 
 

19.attēls Vizualizācija (fotomontāža). Skats no pašvaldības  
ceļa   (pretskats) 

 
 
 
 
 
 



17.attēls. Apbūves augstums un savstarpējie attālumi, kontekstā ar esošo apbūvi. Skats no pašvaldības ceļa puses  
 

 
19.attēls. Apbūves augstums un savstarpējie attālumi, skats no jaunveidojamā servitūta ceļa 

 

 



Pielikums. Sugu un biotopu  izvērt ējums 
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