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TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI 

   
1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Šie noteikumi darbojas detālplānojumā ietvertajā teritorijā: nekustamajā īpašumā 

„Svīres”, Papē, Papes Ķoņu ciemā, Rucavas novadā, Rucavas pagastā, zemes kadastra 

Nr. 6484 011 0133,  ar detālplānojumā precizēto platību 46 624m2. 

1.2. Šie apbūves noteikumi detalizē un papildina Rucavas novada teritorijas plānojumā 

2013. – 2025. gadam  iekļautos teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. 

1.3. Šie apbūves noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc Rucavas novada domes 

lēmuma par detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 
 

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
 

2.1. Šie apbūves noteikumi ir detālplānojuma sastāvdaļa un skatāmi kopā ar grafiskajiem 

materiāliem. 

Nr. 

p/k 
Teritorijas nosaukums un apzīmējums 

Teritorijas 

platība, m2 

1. Lauku zemes ciemu teritorijās dabas parka „Pape” dabas parka 
zonā (L4) ** 

27 700 

2. Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijas (PT2*)         18 924 

*  Rucavas novada TIAN pieņemtais apzīmējums, kas norāda, ka teritorija atrodas Papes  Ķoņu ciemā. 

** Detālplānojumā nosacīti pieņemts, ka teritorijā L4 ietilpst arī ūdeņu teritorija – daļa no Līgupes – Paurupes 

kanāla ( ~1300 m2). 
 

2.2. Lauku zemes ciemu teritorijās dabas parka „Pape” dabas parka zonā (L4)  
 

2.2.1. Lauku zemes Rucavas novadā ir noteiktas, lai nodrošinātu lauksaimnieības zemes 

racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to 

saistītajiem pakalpojumiem. 

2.2.2. Jaunveidojamā zemes vienībā A1  - dabas parka „Pape” dabas parka zonā (L4) 

atļautā izmantošana, kas iespējama dotajā plānojuma teritorijā, ir: 

           1) lauksaimniecība, saistīta ar dabas vērtību un bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanas nodrošināšanu (pļaušana, ganīšana) un citas atļautās darbības 

saskaņā ar dabas parka „Pape” izveides mērķiem;  

          2) vienas viensētas izveidošana: viena brīvstāvoša viena vai divu dzīvokļu  

dzīvojamā māja pastāvīgai dzīvesvietai vai atpūtnieku izmitināšanai un ne vairāk 

kā trīs saimniecības ēkas šo pamatfunkciju nodrošināšanai; 

          3) ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju ierīkot publiski pieejamus 

dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram, takas, telšu vietas, 

informācijas stendus, soliņus un citus labiekārtojuma elementus) ievērojot  

Ministru kabineta 20.09.2011. noteikumu Nr.706 „Dabas parka „Pape” 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” izvirzītās prasības. 
           

2.2.3. Zemes gabala „Svīres” zemes vienībā A1 ievērojami sekojoši apbūves noteikumi, 

kas apkopoti tabulā:                                                        



DETĀLPLĀNOJUMS                                                            „SVĪRES”, PAPE, PAPES ĶOŅU CIEMS, RUCAVAS PAGASTS, RUCAVAS NOVADS 

SIA “V PROJEKTS”                                                                                                                                                                                                   2013          

 

30 

 

2.2.4. Citi noteikumi zemes vienībā A1:       

2.2.4.1. nav pieļaujama esošā zemes gabala ārējo robežu grozīšana;     

2.2.4.2. attālums starp sarkanajām līnijām pašvaldības autoceļam – 15 metri; 

2.2.4.3. attālums no sarkanās līnijas līdz būvlaidei (apbūves līnijai) gar pašvaldības 

autoceļu – 40 metri; 

2.2.4.4. mājvietu apbūves līnijas noteiktas detālplānojuma grafiskajā daļā (skatīt lapu 3); 

2.2.4.5. apbūves kompozīcijas pamatprincips: galvenā – dominējošā ēka ir dzīvojamā 

māja, palīgēku būvapjomam jābūt mazākam par  dzīvojamās mājas būvapjomu, 

ēku proporcijas un ēku maksimāli pieļaujamie augstumi noteikti detālplānojuma 

grafiskajā daļā (skatīt lapu 7). 

2.2.4.6. ēkas jāizbūvē vēsturiskajai apbūvei raksturīgā apjomā, atbilstoši apkārtējās 

apbūves mērogam, raksturam un tonalitātei. Pieļaujamo krāsu paleti skatīt 

Rucavas novada TIAN  sadaļā 3.24.3., 1.attēlā, ievērot TIAN 164.punktā minētos 

nosacījumus par krāsu pasi, krāsu pase obligāti pievienojama tehniskajam 

projektam; 

2.2.4.7. atļauts būvēt vienīgi divslīpju jumtu ar slīpumu 35 – 40 grādiem, bez jumta 

izbūvēm. Atļauts veidot nošļaupus jumta galus – ar pusnošļaupumiem. 

2.2.4.8. atļautie jumtu segumu materiāli: niedres, koka skaidas, koka šķindeļi, dēļu 

klājums, pieļaujami gludie, matētie jumta materiāli, kas būtu saskanīgi ar 

vēsturiskās apbūves jumtu segumu materiāliem; 

2.2.4.9. atļautie ēku sienu apdares materiāli: koks vai koka dēļu apšuvums, kura īpatsvars 

fasāžu apdarē ir ne mazāk par 60% no fasādes laukuma. Stikls, metāls un  

Nr 
p/k 

Zemes 
gabala 

nosaukums 
un adrese  

 Kadastra Nr. 

Plānotā 
zemes 
gabala 
platība,  
(m2) 

Maksi- 
mālā 

apbūves 
intensitāte 

(%) 

Maksi- 
mālais 

apbūves 
blīvums 

(%) 

Maksi- 
mālais 
stāvu 
skaits 

Min. 
brīvā 
neap-
būvētā 
ter. (%) 

APGRŪTINĀJUMI 

1. 
„Svīres” 

A1 
64840110133 27700       8 4 

1,5 
(ietverot 

mansardu) 
90 

7311010300- Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās 
darbības aizsargjoslas teritorija 
7311020300 – mākslīga ūdensobjekta (regulētas 
ūdensnotekas Līgupes – Paurupes kanāla) 
aizsardzības aizsargjoslas teritorija 
7313050400 – dabas parka „Pape” dabas parka zonas 
teritorija 
7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras 
pieminekli – valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa 
„Papes Ķoņu zvejnieku ciems” (valsts aizsardzības Nr. 
6116) aizsardzības zona 
7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 
(sarkanā līnija) gar pašvaldības autoceļu – 15m 
platumā no ceļa ass līnijas 
7312050602 –  ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap 
elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 
līdz 110 kV 
7312010102-aizsargjosla gar ūdensvadu dziļumā līdz 
2m 
7313090100-aizsargjoslas teritorija gar mājvietu 
apbūves līniju 
7312050200-aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu 
līniju 
7312050500- aizsargjosla ap transformatoru 
apakšstaciju 
7312010300-aizsargjosla gar pašteces  kanalizācijas 
vadu 
7312040100-perspektīvā aizsargjosla gar sakaru 
kabeļiem  
7316060700- aizsargjosla ap slēgta tipa bioloģiskajām 
attīrīšanas ietaisēm, jaudai nepārsniedzot 15 m3 
diennaktī  
7315030100-ceļa servitūta teritorija 
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akmens materiāli pieļaujami tikai kā akcenti atsevišķās būvapjoma daļās. Aizliegts 

izmantot sintētiskos apdares materiālus; 

2.2.4.10.logu aplodas un durvis izgatavot no koka, logu dalījumā ieteicams ievērot Papes 

ciema ēku logu dalījuma tradīcijas; 

2.2.4.11. ēku izkārtojums pagalmā – pēc brīvā plānojuma principa, grupējot ēkas ap vienu 

vai diviem pagalmiem. Ēku savstarpējo attālumu nosaka tā, lai blakusesošās ēkas 

neapēnotu cita citu; 

2.2.4.12.piebraucamā ceļa, saimniecības laukumu un celiņu ieseguma materiāli: grants, 

smiltis, oļi, mulča, smalkas, blietētas akmens šķembas, koka brusas vai stabiņi; 

2.2.4.13.pieļaujams iežogot pagalma teritoriju ne tuvāk par noteikto apbūves līniju, žogu 

maksimālais augstums – 1,20 metri, žogu materiāli: koka kārtis, slīpkoku, zedeņu, 

riķu, latu sētas, lauksaimniecības vajadzībām pieļaujams žogu izbūvēt arī gar 

pašvaldības ceļu, bet ne tuvāk par sarkano līniju; 

2.2.4.14.pieļaujams viensētas ietvaros izveidot nelielu dīķi, bet nav pieļaujama mākslīgu 

uzbērumu - zemes vaļņu izbūve; 

2.2.4.15. pagalmu un darzu veidot pēc brīvas kompozīcijas ainavas principiem, 

apzaļumošanā izmantojami tikai vietējai augu valstij raksturīgi koku un krūmu 

stādījumi (zemās priedes, kārkli, ceriņi, jasmīni, u.c.), dzīvžogi veidojami tikai 

brīvas formas (necirpti), maksimāli saglabāt esošo zemsedzi; 

2.2.4.16.pagalmā paredzēt vizuāli norobežotu vietu sadzīves atkritumu konteineru 

izvietošanai. 

2.2.4.17.ievērot visus Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus 3.sadaļā minēto 

aizsargjoslu un citu aprobežojumu teritorijās. 
 

2.3. Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijas (PT2*)  
 

2.3.1. Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijā Rucavas novada TIAN ir noteikti 

galvenie šīs teritorijas izmantošanas veidi: vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju un 

to palīgēku, vasaras māju, rekreācijas un darījumu apbūve. 

2.3.2. Jaunveidojamās zemes vienībās A2 un A3  - Papes Ķoņu ciemā un dabas parka 

„Pape” neitrālajā zonā atļautā izmantošana, kas iespējama dotajā plānojuma teritorijā, ir: 

          1) dzīvojamā apbūve kā galvenais apbūves veids - vienas viensētas izveidošana: 

viena brīvstāvoša viena vai divu dzīvokļu  dzīvojamā māja pastāvīgai 

dzīvesvietai vai atpūtnieku izmitināšanai un ne vairāk kā trīs saimniecības ēkas 

šo pamatfunkciju nodrošināšanai; 

          2) tūrisma un atpūtas objektu apbūve izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai 

(telšu vietas, lauku tūrisma māja); 

          3) dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objekti; 

           4) ar tradicionālajiem piekrastes arodiem un zvejniecību saistītās saimnieciskās 

darbības apbūves objekti (piemēram, zivju kūpinātava, niedru apstrādes 

darbnīca un tamlīdzīgi). 
           

2.3.3. Zemes gabala „Svīres” zemes vienībās A2 un A3 ievērojami sekojoši apbūves 

noteikumi, kas apkopoti tabulā:                                                        
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2.3.4. Citi noteikumi zemes vienībās A2 un A3:       

2.3.4.1. nav pieļaujama esošā zemes gabala ārējo robežu grozīšana;     

2.3.4.2. attālums starp sarkanajām līnijām pašvaldības autoceļam – 15 metri; 

2.3.4.3. attālums no sarkanās līnijas līdz būvlaidei (apbūves līnijai) gar pašvaldības 

autoceļu – 15 metri; 

2.3.4.4. mājvietu apbūves līnijas noteiktas detālplānojuma grafiskajā daļā (skatīt lapu 3); 

2.3.4.5. apbūves kompozīcijas pamatprincips: galvenā – dominējošā ēka ir dzīvojamā 

māja vai viesu izmitināšanas ēka, palīgēku būvapjomam jābūt mazākam par  

galvenās ēkas būvapjomu, ēku proporcijas un ēku maksimāli pieļaujamie 

augstumi noteikti detālplānojuma grafiskajā daļā (skatīt lapu 7). 

2.3.4.6. ēkas jāizbūvē vēsturiskajai apbūvei raksturīgā apjomā, atbilstoši apkārtējās 

apbūves mērogam, raksturam un tonalitātei. Pieļaujamo krāsu paleti skatīt  

Nr 
p/k 

Zemes 
gabala 

nosaukums 
un adrese  

 Kadastra Nr. 

Plānotā 
zemes 
gabala 
platība,  
(m2) 

Maksi- 
mālā 

apbūves 
intensitāte 

(%) 

Maksi- 
mālais 

apbūves 
blīvums, 

(m2) 

Maksi- 
mālais 
stāvu 
skaits 

Min. 
brīvā 
neap-
būvētā 
ter. (%) 

APGRŪTINĀJUMI 

1. 
„Svīres” 

A2 
64840110133 9462       9,5 450 

1,5 
(ietverot 

mansardu) 
80 

7311010300- Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās 
darbības aizsargjoslas teritorija 
7313050600 - dabas parka „Pape” neitrālās zonas 
teritorija 
7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras 
pieminekli – valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa 
„Papes Ķoņu zvejnieku ciems” (valsts aizsardzības Nr. 
6116) aizsardzības zona 
7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija 
(sarkanā līnija) gar pašvaldības autoceļu – 15m 
platumā no ceļa ass līnijas 
7312010102-aizsargjosla gar ūdensvadu dziļumā līdz 
2m 
7313090100-aizsargjoslas teritorija gar mājvietu 
apbūves līniju 
7312050200-aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu 
līniju 
7312010300-aizsargjosla gar pašteces  kanalizācijas 
vadu 
7312040100-perspektīvā aizsargjosla gar sakaru 
kabeļiem  
7316060700- aizsargjosla ap slēgta tipa bioloģiskajām 
attīrīšanas ietaisēm, jaudai nepārsniedzot 15 m3 
diennaktī un slēgta tipa  filtrācijas lauku 
7315030100-ceļa servitūta teritorija 
7316080100 – sanitārās aizsargjoslas teritorija ap Ķoņu 
kapsētu 

2. 
„Svīres” 

A3 
64840110133 9462 9,5 450 

1,5 
(ietverot 

mansardu) 
80 

7311010300- Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās 
darbības aizsargjoslas teritorija 
7313050600 - dabas parka „Pape” neitrālās zonas 
teritorija 
7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras 
pieminekli – valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa 
„Papes Ķoņu zvejnieku ciems” (valsts aizsardzības Nr. 
6116) aizsardzības zona 
7312010102-aizsargjosla gar ūdensvadu dziļumā līdz 
2m 
7313090100-aizsargjoslas teritorija gar mājvietu 
apbūves līniju 
7312050200-aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu 
līniju 
7312010300-aizsargjosla gar pašteces  kanalizācijas 
vadu 
7316060700- aizsargjosla ap slēgta tipa bioloģiskajām 
attīrīšanas ietaisēm, jaudai nepārsniedzot 15 m3 
diennaktī un slēgta tipa  filtrācijas lauku 
7316080100 – sanitārās aizsargjoslas teritorija ap Ķoņu 
kapsētu 
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              Rucavas novada TIAN  sadaļā 3.24.3., 1.attēlā, ievērot TIAN 164.punktā minētos 

nosacījumus par krāsu pasi, krāsu pase obligāti pievienojama tehniskajam 

projektam; 

2.3.4.7. atļauts būvēt vienīgi divslīpju jumtu ar slīpumu 35 – 40 grādiem, bez jumta 

izbūvēm. Atļauts veidot nošļaupus jumta galus – ar pusnošļaupumiem. 

2.3.4.8. atļautie jumtu segumu materiāli: niedres, koka skaidas, koka šķindeļi, dēļu 

klājums, pieļaujami gludie, matētie jumta materiāli, kas būtu saskanīgi ar 

vēsturiskās apbūves jumtu segumu materiāliem; 

2.3.4.9. atļautie ēku sienu apdares materiāli: koks vai koka dēļu apšuvums, kura īpatsvars 

fasāžu apdarē ir ne mazāk par 60% no fasādes laukuma. Stikls, metāls un 

akmens materiāli pieļaujami tikai kā akcenti atsevišķās būvapjoma daļās. Aizliegts 

izmantot sintētiskos apdares materiālus; 

2.3.4.10.logu aplodas un durvis izgatavot no koka, logu dalījumā ieteicams ievērot Papes 

ciema ēku logu dalījuma tradīcijas; 

2.3.4.11. ēku izkārtojums pagalmā – pēc brīvā plānojuma principa, grupējot ēkas ap vienu 

vai diviem pagalmiem. Ēku savstarpējo attālumu nosaka tā, lai blakusesošās ēkas 

neapēnotu cita citu; 

2.3.4.12.piebraucamā ceļa, saimniecības laukumu, autostāvvietu un celiņu ieseguma 

materiāli: grants, smiltis, oļi, mulča, smalkas, blietētas akmens šķembas, koka 

brusas vai stabiņi; 

2.3.4.13.pieļaujams iežogot pagalma teritoriju ne tuvāk par noteikto apbūves līniju, žogu 

maksimālais augstums – 1,20 metri, žogu materiāli: koka kārtis, slīpkoku, zedeņu, 

riķu, latu sētas, lauksaimniecības vajadzībām pieļaujams žogu izbūvēt arī gar 

pašvaldības ceļu, bet ne tuvāk par sarkano līniju; 

2.3.4.14.pieļaujams viensētas ietvaros izveidot nelielu dīķi, bet nav pieļaujama mākslīgu 

uzbērumu - zemes vaļņu izbūve; 

2.3.4.15. pagalmu un darzu veidot pēc brīvas kompozīcijas ainavas principiem, 

apzaļumošanā izmantojami tikai vietējai augu valstij raksturīgi koku un krūmu 

stādījumi (zemās priedes, kārkli, ceriņi, jasmīni, u.c.), dzīvžogi veidojami tikai 

brīvas formas (necirpti), maksimāli saglabāt esošo zemsedzi; 

2.3.4.16.pagalmā paredzēt vizuāli norobežotu vietu sadzīves atkritumu konteineru 

izvietošanai. 

2.3.4.17.ievērot visus Aizsargjoslu likumā noteiktos aprobežojumus 3.sadaļā minēto 

aizsargjoslu un citu aprobežojumu teritorijās. 
 

3. Aizsargjoslu apraksts 
  

3.1. Detālplānojuma teritorijā aizsargjoslas noteiktas atbilstoši Aizsargjoslu likumam un 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Aizsargjoslu kodi doti pēc  04.10.2011. MK 

noteikumiem Nr.754 „Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un 

informācijas aprites kārtība”. 
 

3.2. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas: 
 

3.2.1. kods 7311010300 – Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās darbības joslas 

teritorija – 4,66ha; 
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3.2.2. kods 7311020300 – mākslīga ūdensobjekta, kura platība ir lielāka par 0,1ha 

(regulētas ūdensnotekas Līgupes – Paurupes kanāla), vides un dabas resursu 

aizsardzības aizsargjoslas teritorija – 0,36ha; 

3.2.3. kods 7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 

(aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos – valsts nozīmes arhitektūras 

pieminekļa „Papes Ķoņu zvejnieku ciems” (valsts aizsardzības Nr. 6116) aizsardzības 

zona – 4,66ha. 
                                                                 

3.3. Ekspluatācijas aizsargjoslas: 
 

3.3.1. kods 7312030303 – aizsargjoslas teritorija gar pašvaldības autoceļu, noteikta 

detālplānojumā   kā ceļa sarkanā līnija – 15m platumā no ceļa ass līnijas – 0,38ha; 

3.3.2. kods 7312050602 – aizsargjoslas teritorija  ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām – 

zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas abpus līnijai, ar 

nominālo spriegumu 20 kilovoltiem – 2,5 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no 

līnijas; 

3.3.3. kods 7312050200 – aizsargjoslas teritorija gar  elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 

zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas 

katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļa līnijas ass; 

3.3.4. kods 7312050500 – aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, 

fīderu punktiem un  transformatoru apakšstaciju – zemes gabals un gaisa telpa, ko 

norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to 

vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas; 

3.3.5. kods 7312040100 - aizsargjoslas teritorija gar pazemes  elektronisko sakaru tīklu 

līnijām  un kabeļu kanalizāciju – zemes gabals, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 

elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 2,5 metru attālumā  no elektronisko sakaru tīkla 

līnijas vai kabeļu kanalizācijas ass (detālplānojumā rezervēta vieta perspektīvajiem 

elekrtronisko sakaru tīkliem gar pašvaldības autoceļu); 

3.3.6. kods 7312010102 – aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ja tas atrodas līdz 2 

metru dziļumam, - 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;  

3.3.7. kods 7312010300 – aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu, ja tas 

atrodas līdz 2 metru dziļumam, - 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas. 
 

   3.4.  Sanitārās aizsargjoslas: 
 

 3.4.1. kods 7316060700 – aizsargjoslas teritorija ap slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas 

ietaisēm un tiem filtrācijas laukiem, kuros ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām 

attīrīšanas ietaisēm, ja attīrīšanas jauda nepārsniedz  15m3 diennaktī – 2 metri; 

3.4.2. kods 7316080100 – aizsargjoslas teritorija ap Ķoņu kapsētu – 1,55ha, aizsargjosla 

ap kapsētu tiek notekta, lai nepieļautu tām piegulošo teritoriju sanitāro apstākļu 

pasliktināšanos. 
      

3.5. Citi aprobežojumi: 
 

3.5.1. kods 7313050400 -  dabas parka „Pape” dabas parka zonas teritorija - 2,77 ha 

(aprobežojumu aprakstu skatīt Ministru kabineta 20.09.2011. noteikumos Nr.706 „Dabas 

parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”); 
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3.5.2. kods 7313050600 -  dabas parka „Pape” neitrālās zonas teritorija - 1,89 ha 

(aprobežojumu aprakstu skatīt Ministru kabineta 20.09.2011. noteikumos Nr.706 „Dabas 

parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”); 

3.5.3. kods 7313090100 -  būvniecības ierobežojumu teritorijas, ko ierobežo mājvietu 

apbūves līnijas, kas noteiktas detālplānojumā. 

3.5.4. kods 7315030100– ceļa servitūta teritorija zemes vienībā A1 – tiesības uz 

braucamo ceļu par labu nekustamajiem īpašumiem ar kadastra Nr. 64840110016; 

64840110082; 84840110017; 64840110086; 

3.5.5. kods 7315030100 - plānotā ceļa servitūta teritorija zemes vienībā A2 par labu 

zemes vienībai A3. 
    

 3.6. Zemes gabalā „Svīres” pašlaik neatrodas un netiek plānoti objekti, kuriem būtu 

nosakāmas drošības aizsargjoslas.  
 

 3.7. Plānotie apgrūtinājumi precizējami pēc objektu izbūves atbilstoši izpildshēmām. 

 
4. Detālplānojuma realizācijas kārtība 

 

4.1. Pirms zemes gabala „Svīres” sadalīšanas jaunveidojamās zemes vienībās A1; A2 un 

A3 nepieciešams veikt sekojošus pasākumus: 
 

1) izbūvēt plānoto servitūta ceļu jaunveidojamā zemes vienībā A2 līdz zemes vienībai A3, 

ar pieslēgumu esošajam pašvaldības autoceļam rietumu pusē; 
 

2) izbūvēt transformatoru apakšstaciju pie ceļam tuvākā 20kV gaisvadu elektrpārvades 

līnijas staba zemes vienībā A1 un maģistrālos 0,4kV elektroapgādes tīklus līdz zemes 

vienībām A1; A2 un A3. 

 

4.2. Detālplānojuma realizācijas kārtība var tikt precizēta Rucavas novada pašvaldībai 

slēdzot administratīvo līgumu ar zemes gabala „Svīres” īpašnieku. 
 

4.3. Visus būvdarbus veikt saskaņā ar būvvaldē akceptētu tehnisko projektu. 
 

                                                         
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


