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                            PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
1. IEVADS 

 

Nekustamajā īpašumā „Austrumnieki” Papes Ķoņu ciemā, Rucavas pagastā, 

Rucavas novadā detālplānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz Rucavas novada 

domes 2014.gada 22.maija lēmumu Nr.12 „Par detālplānojuma „Austrumnieki” izstrādes 

uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”. 

Detālplānojums izstrādāts  saskaņā ar LR MK 16.10.2012. noteikumiem Nr.711 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.  

Detālplānojuma izstrādē ir ievērots spēkā esošais Rucavas novada teritorijas 

plānojums 2013. – 2025. gadam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas 

apstiprināti ar Rucavas novada domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8, 

saistošie noteikumi Nr.7). Detālplānojums izstrādāts saskaņā ar Rucavas novada domes 

apstiprināto  darba uzdevumu.  

           Detālplānojumā iekļautais nekustamais īpašums “Austrumnieki” (kadastra Nr.6484 

011 0349) atrodas Rucavas pagasta Papes Ķoņu ciema teritorijā. Zemes gabala īpašniece 

ir Iveta Nikolājeva.  Saskaņā ar  23.04.2014. pilnvaru Nr.1649 I.Nikolājeva ir pilnvarojusi 

Uldi Vecvagaru pārstāvēt īpašnieci visā detālplānojuma izstrādes procesā. 

Izstrādātais detālplānojums detalizē Rucavas pagasta teritorijas plānojumu zemes 

gabala „Austrumnieki” teritorijas robežās. Detālplānojuma teritorijai pieguļošā teritorija dotā 

detālplānojuma projekta ietvaros izvērtēta kā izpētes teritorija saskaņā ar darba uzdevuma 

1. pielikumu. 

Detālplānojuma grafiskajā daļā  izmantots topogrāfiskais plāns (izstrādātājs: SIA 

„TOPOPROJEKTS), kas izstrādāti LKS-92 TM koordinātu sistēmā, mēroga koeficients 

1,000014, mērogs M 1:500, augstuma atzīmes dotas Baltijas sistēmā. Detālplānojuma 

vajadzībām topogrāfiskais plāns samazināts mērogā M 1: 1000.  

Detālplānojuma vajadzībām izmantoti arī VZD izstrādātie pieguļošo zemes gabalu 

zemes robežu plāni. 
 

2. ZEMES ĪPAŠUMI 
 

Detālplānojumā ietvertajā teritorijā ietilpst viens zemes gabals „Austrumnieki”: 
 

Adrese 
Kadastra Nr. 

(kadastra apzīmējums) 
Platība, 

ha 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 
(VZD kods) pēc 20.06.2006. MK 
noteikumiem Nr.496 

„Austrumnieki”, Papes 
Ķoņu ciems, Rucavas 
pagasts, Rucavas 
novads 

6484  011 0349    1,2 

0101 - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - 
esošā izmantošana (t.sk. iespējamā 
viensētas apbūve)  
0801 – komercdarbības objektu apbūves 
zeme (viesnīcu, moteļu un citu īslaicīgas 
apmešanās ēku apbūve) – plānotā 
galvenā izmantošana (tūristu atpūtas māju 
būvniecības gadījumā) 
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Zemes gabals “Austrumnieki” robežojas ar sekojošiem nekustamajiem īpašumiem: 
 

Nr. Adrese, nosaukums Kadastra Nr. Zemes īpašnieks, lietotājs 
Platība, 

ha 

1. 
Rucavas novada  
pašvaldības autoceļš 
„Skrāblas -  Ķoņi” 

6484 011 7355 

Rucavas novada pašvaldība, 
 reģ. Nr.90000059230, „Pagastmāja”, 
Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas 
novads, LV-3477 

2,8 

2. 
„Vītolnieki”, Papes Ķoņu 
ciems, Rucavas pagasts, 
Rucavas novads 

6484 011 0001 
VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, reģ. Nr. 
40003294758, Vaļņu iela 28, Rīga, LV-
1050 

0,57 

3. 
„Jaunvītolnieki”, Papes 
Ķoņu ciems, Rucavas 
pagasts, Rucavas novads 

6484 011 0025 
Sintija Ozola, Ģirts Ozols, Mārtiņš Ozols, 
Ģertrūdes prospekts 12, Jūrmala, LV-
2008  

2,5 

4. 

„Smēdnieki” (2.zemes 
gabals), Papes Ķoņu 
ciems, Rucavas pagasts, 
Rucavas novads 

6484 011 0029 
Irina Hrenova, Sergejs Hrenovs, Turaidas 
iela 4-15, Liepāja, LV-3414 

2,2 

5. 
„Pelči”, Papes Ķoņu 
ciems, Rucavas pagasts, 
Rucavas novads 

6484 011 0091 

Sergejs Larins, „Meirāni”, Kalēti, Kalētu 
pagasts, Priekules novads, LV-3484. 
Andrejs Liepa, „Kārkli”, Ādaži, Ādažu 
novads, LV-2164. Ainārs Rosnis, Bulduru 
prospekts 116, Jūrmala, LV-2010. 

1,35 

6. 
„Jaunmenceļi”, Papes 
Ķoņu ciems, Rucavas 
pagasts, Rucavas novads 

6484 011 0044 
Ritvars Bergmanis, Celtnieku iela 85, 
Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430 

0,6 

7. 

„Kūpeles” (2.zemes 
gabals), Papes Ķoņu 
ciems, Rucavas pagasts, 
Rucavas novads 

6484 011 0034 
Velta Brizga, „Kūpeles”, Papes Ķoņu 
ciems, Rucavas pagasts, Rucavas 
novads, LV-3477 

1,0 

8. 
„Jaunmikjāņi”, Papes 
Ķoņu ciems, Rucavas 
pagasts, Rucavas novads 

6484 011 0043 
Aija Lēvalde, Bernātu iela 29-5, Liepāja, 
LV-3401. Ausma Sisene, Piltenes iela 23-
13, Kuldīga, LV-3301 

1,1 

9. 

„Kūpeles” (3.zemes 
gabals), Papes Ķoņu 
ciems, Rucavas pagasts, 
Rucavas novads 

6484 011 0035 
Velta Brizga, „Kūpeles”, Papes Ķoņu 
ciems, Rucavas pagasts, Rucavas 
novads, LV-3477 

1,1 

                                                                           

 

3. TERITORIJAS PAŠREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS APRAKSTS 
 

3.1. Detālplānojuma teritorijas raksturojums 
 

           Detālplānojumā ietvertajā teritorijā ietilpst viens zemes gabals “Austrumnieki”, 

kadastra Nr. 6484  011 0349, kas atrodas Rucavas pagasta Papes Ķoņu ciema teritorijā.  

             Saskaņā ar zemesgrāmatu apliecībās un zemes robežu plānos norādīto platību 

zemes gabala platība ir 12 000 m2. Zemes gabalā „Austrumnieki” izpildot kadastrālo 

uzmērīšanu zemes kopplatība var tikt precizēta. 

           Detālplānojuma teritorija atrodas Papes Ķoņu ciema vidusdaļā, valsts nozīmes 

arhitektūras pieminekļa Papes Ķoņu zvejnieku ciema (valsts aizsardzības Nr.6116) 

robežās.  Rietumos zemes gabals „Austrumnieki” robežojas ar Rucavas pašvaldības 

autoceļu „Skrāblas - Ķoņi”. Minētais autoceļš praktiski netiek izmantots, tas ir aizaudzis un 

nekopts. Visa transporta kustība notiek pa jauno servitūta ceļu uz rietumiem no vecā ceļa. 

Turpinājums no vecā pagasta ceļa gar „Austrumnieki” dienvidu robežu ir noteikts kā 

servitūta ceļš, kas nodrošinātu piekļuvi blakus esošajiem zemes gabaliem „Kūpeles” (kad. 

Nr.64840110035), „Jaunmikjāņi” (kad.Nr.64840110043), „Kūpeles” (kad.Nr.64840110034),  
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„Jaunmenceļi” (kad. Nr.64840110044), „Pelči” (kad. Nr.64840110091) un „Smēdnieki” 

(kad. Nr.64840110029).    

             Rietumos no vecā pagasta ceļa atrodas saimniecība „Smēdnieki”. Ziemeļos 

zemes gabalam piekļaujas saimniecība „Vītolnieki”, kurā ir saglabājušās vēsturiski 

nozīmīgas ēkas, šeit izvietots muzejs.  Bez tam zemes gabals „Austrumnieki robežojas ar 

neapbūvētu zemes gabalu „Jaunvītolnieki”, kā arī ar  saimniecībām „Smēdnieki” (2. zemes 

gabals), „Pelči”, „Jaunmenceļi”, „Kūpeles” (2. un 3. zemes gabals) un „Jaunmikjāņi”. 

           Zemes gabals „Austrumnieki” ir neapbūvēts. Tajā nav nekādu inženierntīklu. 

Pašreizējais zemes izmantošanas veids detālplānojuma teritorijā saskaņā ar 

Rucavas novada teritorijas plānojumu un zemes robežu plāna informāciju ir 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme (skatīt lapu - 2 grafiskajā daļā). Vēsturiski šī zeme tika 

izmantota ganībām un kultūraugu audzēšanai vietējās saimniecības vajadzībām. Zemes 

gabala zemākā vidusdaļa ir daļēji pārpurvojusies. Gar zemes gabala ziemeļu un austrumu 

robežu  ir izveidoti novadgrāvji, kas ir aizauguši un pilnībā nepilda savas funkcijas. 

           Reljefs detālplānojuma teritorijā visumā ir līdzens, iespējams, teritorija ir tikusi 

izlīdzināta lai to piemērotu kultūraugu audzēšanai – par to liecina mākslīgi veidotā nogāze 

gar veco pagasta ceļu rietumos. Virsmas absolūtās augstuma atzīmes (Baltijas augstumu 

sistēmā),  svārstās robežās no 2.00m ziemreļaustrumos  līdz 4.10m rietumos. 

           Detālplānojumā ietvertais zemes gabals atrodas NATURA 2000 teritorijā – dabas 

parka „Pape” neitrālajā zonā. Zemes gabala „Austrumnieki” teritorijā un tās tuvākajā 

pierobežā nav konstatēti ne Latvijā īpaši aizsargājami, ne starptautiski nozīmīgi un 

apdraudēti biotopi. Detalizētu biotopu aprakstu skatīt ekspertes Ilzes Rērihas 27.07.2014. 

atzinumā par augu sugu un biotopu izpēti īpašumā „Austrumnieki”.  
                                        

           Detālplānojuma teritorijā netika veikta zinātniska ornitofaunas izpēte, tomēr 

pamatojoties uz  pievienoto kartogrāfisko materiālu (skatīt pielikumu), kas iekļauts dabas 

parka „Pape” dabas aizsardzības plāna 3. sējumā „Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības”, 

redzams, ka īpaši aizsargājamās sugas -  griezes (Crex crex) un citu sugu putnu 

ligzdošanas vietas neatrodas vēsturiskā Papes Ķoņu zvejnieku ciema teritorijā. 

            Detālplānojuma teritorija šobrīd tiek saimnieciski izmantota, tās robežās 

aizsargājamo putnu sugu ligzdošanas vietas nav konstatētas. Arī detālplānojumā 

paredzētās saimnieciskās darbības ietekme uz putnu sugām un to migrācijas ceļiem 

paredzama kā nebūtiska.  

           Teritorijas raksturīgākos ainavas skatus skatīt pievienotajos fotoattēlos Nr.1- Nr.20. 

Fotoattēlu skatu punkti norādīti grafiskās daļas lapā–2 (teritorijas pašreizējās 

izmantošanas plāns).  
 

3.2. Esošie apgrūtinājumi detālplānojuma teritorijā 
 

Lietošanas tiesību apgrūtinājumi detālplānojuma teritorijā noteikti saskaņā ar 

zemesgrāmatu apliecību, zemes robežu plānu un topogrāfisko plānu informāciju, kā arī  

pamatojoties uz spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu (skatīt grafisko lapu -

2). Aizsargjoslu kodi doti pēc  04.02.2014. MK noteikumiem Nr.61 „Noteikumi par 

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju 

un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru”. 

Zemes gabalā „Austrumnieki” noteikti sekojoši apgrūtinājumi: 

1) 7311010300 – Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija –1,2ha; 
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2) 7314010104 – valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa teritorija „Papes Ķoņu zvejnieku 

ciems” (valsts aizsardzības Nr. 6116) – 1,2 ha; 

3) 7313050600 - dabas parka „Pape” neitrālās zonas teritorija –1,2ha; 

4) 7315030100 – servitūta ceļa (3m/0,11km) teritorija– 0,03 ha. 
 

3.3.  Detālplānojuma izpētes teritorijas ainavas un apbūves analīze 
 

          Laika gaitā Papes ciema teritorijā izveidojās brīvs, dabīgajai veģetācijai un reljefam 

pakļauts ceļu tīkls un zemesgabalu dalījums.  Piekrastes apbūve šajā vietā ir retināta, 

apbūve veidojusies ap piekrastes līkumotajiem saimnieciskajiem ceļiem, veidojot 

dabīgajiem pakalniem un pļavām sekojošu ceļu un atzaru struktūru.  

           Vēsturiskais Papes Ķoņu ciems vizuāli norobežojas no zemienēm ar izteiktiem kāpu 

pauguriem, kas apauguši ar skuju un lapu kokiem.  Braucējam vai gājējam pārvietojoties 

pa pašvaldības ceļu „Skrāblas – Ķoņi” dienvidu virzienā,  sākot no tilta, pāri Līgupes – 

Paurupes kanālam paveras plaša perspektīve ar līdzenumu līdz pat zvejnieku ciema 

sākumam.   

          Papes Ķoņu zvejnieku ciemā vēsturiski veidojušies zemes gabali ar zvejnieku 

saimniecībām raksturīgu viensētu apbūvi. Viensētas grupējās ciema centrālā ceļa tuvumā 

ziemeļu – dienvidu virzienā. Savukārt uz rietumiem un, it īpaši, austrumu virzienā atradās 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Pļavas tika izmantotas kā ganības, tur periodiski 

tika audzētas arī kādas lauksaimniecības kultūras. Tikai sākot ar 20. gs. beigām faktiski 

sākās šo zemes gabalu sadalīšanas procesi mazākās zemes vienībās.  

           Pastāvot arvien pieaugošam pieprasījumam zemes tirgū pēc teritorijām jūras 

tuvumā un pie Papes ezera  dzīvojamās apbūves veidošanai un rekreācijai, arvien 

samazinās nepieciešamība šīs zemes izmantot lauksaimniecības vajadzībām, tādēļ to 

uzturēšanai, apkopšanai un appļaušanai trūkst motivācijas. Faktiski šīs zemes bez 

noteiktas izmantošanas laika gaitā degradējas, tādēļ respektējot esošo ainavu un 

pastāvošos apbūves noteikumus būtu vēlams minētajās pļavās veidot retinātu, viensētām 

raksturīgu apbūvi. Raksturīgi, ka ciema teritorijā (un piejūras apbūvē vispār) atšķirīgas 

saimnieciskās funkcijas tika sadalītas pa atsevišķām ēkām, kas arī noteica pagalma 

veidošanos gruntsgabalā un ēku nelielo mērogu. Tādēļ arī jaunveidojamo apbūvi vēlams 

koncentrēt ap vienu vai diviem pagalmiem, bet pārējo brīvo teritoriju saglabāt tās sākotnējā 

veidā vadoties pēc vēsturiskās apbūves un zemkopības principiem. 

           Lai aizsargātu vēsturiski izveidojušās viensētas un regulētu būvniecības procesa 

attīstību šajā teritorijā Papes Ķoņu zvejnieku ciemam tika noteikts valsts nozīmes 

pilsētbūvniecības pieminekļa statuss.  

          Plānojot pieminekļa zonā jaunu apbūvi Ir ļoti svarīgi saglabāt vēsturisko būvapjomu 

proporcijas un mērogu. Viensētas galvenā ēka ir dzīvojamā māja, bet pārējās 

saimniecības ēkas: kūts, stallis, šķūņi, klēts kopā ar pagalmiem, žogiem, akām, ceļiem, 

sakņu, augļu un bišu dārziem veidoja vienotu apbūves vienību. Pagalmā tika stādīti koki, 

krāšņumkrūmi un puķu dobes.     

           Ēkas bija viena līdz pusotra stāva augstumā. Ēkas tika būvētas tikai no koka: statņu 

konstrukcijā ar tēstu guļbaļķu pildījumu, retāk no aptēstiem guļbaļķiem. Ārsienu 

aizsardzībai pret nokrišņiem izmantots vertikāls dēļu vai plēstu apaļkoku apšuvums. Nereti 

ēku fasādes tika veidotas no plata izmēra dēļu vertikāla klājuma jaukta tipa klājumā.  
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           Divslīpju jumti tika iesegti ar Papes ezera niedrēm, dažreiz arī ar salmiem vai koka 

lubām. Sastopami jumti ar pusšļaupumiem galos.  

          Ēku pamati tika izbūvēti no neapstrādātiem laukakmeņiem. Māla ķieģeļus izmantoja 

tijai pavardu un skursteņu mūrēšanai.  

          Logu ailas ir nelielas, ar koka logiem un trīs vai četru rūšu dalījumiem vienā vērtnē. 

Klētīm bija raksturīgas lielas jumta pārkares, dekoratīvas koka kolonnas, margas un 

apšuvuma dēlīšu profilējums. 

         Detālplānojumā ietvertais zemes gabals  „Austrumnieki” 2001.gadā ir ticis atdalīts no 

īpašuma „Starpnieki”. Pielikumā pievienots I. Rubauskas zīmētais Papes Ķoņu ciema 

plāns  ar 1934.gada saimniecību robežām (materiāls saņemts no VKPAI). No šī plāna 

redzams, ka ciema centrālajā daļā atrodas saimniecība „Vītolnieki”, kuras sastāvā ietilpa 

arī pašreizējais zemes gabals „Austrumnieki”.  

        Papes Ķoņu zvejnieku ciemā tika veikta atsevišķu raksturīgāko vēsturisko viensētu 

izpēte un fotofiksācija, skatīt pievienotos ēku fotoattēlus saimniecībās „Vītolnieki”, 

„Smēdnieki” un „Jūrnieki”. 

       Zemnieku – zvejnieku viensētā „Vītolnieki” joprojām saglabājušās gandrīz visas ēkas: 

pagalma vidusdaļā - dzīvojamā māja, tuvāk pagasta ceļam, pagalma dienvidu daļā  

atrodas kūts – šķūnis (zem viena jumta), klēts un pagrabs (uzbērumā pie ceļa), pagalma 

ziemeļu pusē atrodas pirts – smēde un cūku kūtiņa. Pie ceļa ziemeļu pusē agrāk bijusi arī 

rija.  

           „Austrumnieku” tuvumā, pagsta ceļa rietumu pusē atrodas divas nozīmīgākās 

saimniecības  ar vēsturisko apbūvi: „Smēdnieki” un „Jūrnieki”. Pielikumā pievienoti 

I.Rubauskas sastādītie viensētu izpētes materiāli (saņemti no VKPAI)  saimniecībās 

„Vītolnieki” un „Jūrnieki”. Šo saimniecību apsekošana tika veikta 1994.gada augustā. 

Detalizētāk aprakstītas saimniecības „Jūrnieki” ēkas. Dzīvojamās mājas ārējie izmēri plānā 

ir 15,3m x 6,5m. Dzīvojamā māja nedaudz pārbūvēta, tajā skaitā pārveidots interjers, 

1979. – 1980. gadā. Ēka būvēta kā koka guļbūve ar vertikālu dēļu apšuvumu, ēkai ir 

divslīpju niedru jumts. Jumta kore nostiprināta ar dēlīšiem, ir dekoratīvi jumta „gaiļi’. Logi  - 

sešu rūšu (katrā vērtnē trīs rūtis), baltā krāsā, ar slēģiem. Ir dekoratīvs jumta zelmeņa 

apšuvums – dēļu galu rotājums. Klēts  - divtelpu, celta vairāk kā pirms 100 gadiem. Sienas 

būvētas tēstu baļķu – statņu konstrukcijā ar lieveņa pārkari. Jumts pārveidots par divslīpju, 

sākotnēji jumts bijis ar nošļauptiem galiem, iesegums – niedres. 

         Apsekotajās saimniecībās tika veikti ēku galveno gabarītizmēru uzmērīšana un 

noteiktas esošo ēku plāna proporcijas, rezultāti apkopoti tabulā: 
 

Nr. 
p.k 

Māju 
nosaukums 

Dzīv. māja, 
AxB(m) 

Dzīv. māja, 
A : B 

Kūts- 
šķūnis, 
 AxB(m) 

Kūts-
šķūnis, 
A : B 

Klēts-
palīgēka, 
 AxB(m) 

Klēts-
palīgēka, 

A : B 

1. „Vītolnieki” 6,5x15,18 1 : 2,34 7,9x25,9 1 : 3,28 4,4x8,0 1 : 1,82 

2. „Smēdnieki” 6,9x13,8 1 : 2 4,3x15,8 1 : 3,67 6,8x10,2 1 : 1,5 

3. „Jūrnieki” 6,5x15,3 1: 2,35 6,5x27,5 1 : 4,23 5,5x8,8 1 : 1,6 
 

        Latvijas Lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” 2011.gadā izdotajā dokumentā 

„Piekrastes apbūves vadlīnijas” (autors Jānis Saknītis) norādījis vēlamās būvapjomu 

proporcijas, kam par pamatu kalpojusi vēsturisko būvapjomu analīze. 

       Zemāk skatīt izkopējumu no minētā izdevuma. 

  



DETĀLPLĀNOJUMS                                                 „AUSTRUMNIEKI”, PAPES ĶOŅU CIEMS, RUCAVAS PAGASTS, RUCAVAS NOVADS 

SIA “V PROJEKTS”                                                                                                                                                                                        2014 -2015         

 

10 

 

     

        
 

 

 

 
       



DETĀLPLĀNOJUMS                                                 „AUSTRUMNIEKI”, PAPES ĶOŅU CIEMS, RUCAVAS PAGASTS, RUCAVAS NOVADS 

SIA “V PROJEKTS”                                                                                                                                                                                        2014 -2015         

 

                                                                                           11 
 

              2013. gadā apstiprinātajos Rucavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos iekļauta atsevisķa sadaļa 3.24.3.–„Prasības Papes ciema, Papes Priediengala 

un Nidas ciema telpiskajai organizācijai, apbūves kompozīcijai un arhitektūrai”. Minētajās 

prasībās detalizēti noteikti plānojamās jaunās apbūves parametri, kas balstīti uz vēsturisko 

ēku izpēti. Tomēr atsevišķos gadījumos minētie ierobežojumi varētu neatbilst reālajai 

situācijai. Piemēram, noteiktās ēku proporcijas plānā 10m : 6,5m (punkts 162.1.), tas ir ar 

malu garumu attiecībām plānā 1,54 : 1, ne vienmēr atbilst dabā esošo vēsturisko ēku 

proporcijām. Redzams, ka detālplānojuma izpētes teritorijā dzīvojamo māju plāna 

proporcijas ir lielākas - aptuveni 2 : 1. It īpaši šķūņi, apvienoti ar kūtīm zem viena jumta 

parasti tika būvēti ar pavisam citu proporciju: garums pārsniedza platumu vairāk kā divas 

reizes – biežāk sastopamās proporcijas garumam pret platumu ir 3 līdz 4 : 1. Lai izvairītos 

no pārāk lielas apbūves vienveidības detālplānojumā būtu ieteicams precizēt vai nedaudz 

paplašināt minēto noteikumu ietvarus atbilstoši visu apkārtnē sastopamo vēsturisko ēku 

arhetipiem. 

            Teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma analīzi skatīt pielikumā pievienotajos 

ieteikumos, kurus sastādījusi vēstures zinātņu maģistre Ingrīda Vize. 
 

4. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
 

Detālplānojuma mērķis ir plānot nekustamā  īpašuma „Austrumnieki” izmantošanu 

un apbūvi atbilstoši Rucavas novada teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai 

izmantošanai - tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijas (PT2*). Plānojot šo 

izmantošanu nepieciešams ievērot zemesgabalā esošos aprobežojumus: noteiktās 

aizsargjoslas, kā arī normatīvajos dokumentos noteiktās prasības attiecībā uz Papes Ķoņu 

ciemu, ievērot dabas parka „Pape” aprobežojumus, kas noteikti 20.09.2011. MK 

noteikumos Nr. 706 „Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi” un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa  „Papes Ķoņu zvejnieku ciems” 

(valsts aizsardzības Nr. 6116) statusu. Paredzēts plānot apbūvi atbilstoši Rucavas novada 

teritorijas plānojumam, pēc nekustamā īpašuma īpašnieka ieceres  veidojot vienu 

dzīvojamo viensētu vai anogu kompleksu tūrisma un atpūtas vajadzībām domātu apbūvi. 

Detālplānojuma galvenie uzdevumi noteikti Rucavas novada domes 2014.gada 

22.maija lēmumuā Nr.12 „Par detālplānojuma „Austrumnieki” izstrādes uzsākšanu un 

darba uzdevuma apstiprināšanu”. 

           Detālplānojuma pamatuzdevums ir līdzsvarot zemes īpašnieka un sabiedrības 

intereses, saglabāt Papes Ķoņu zvejnieku ciema teritorijas kultūrvēsturisko ainavu un 

nepasliktināt apkārtējās vides stāvokli, kā arī veicināt šīs teritorijas iedzīvotāju veselību, 

drošību, ērtības un vispārēju labklājību nepasliktinot citu personu dzīves apstākļus, 

neapgrūtinātu šo personu īpašuma izmantošanu un nepazeminātu šo īpašumu vērtību. 
 

    5. DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS 
 

5.1. Vispārējs apraksts 
 

               Detālplānojuma priekšlikums paredz izmantot zemes gabalu „Austrumnieki” 

(kadastra Nr.6484 011 0349) un precizēt būvniecībai pieļaujamās teritorijas robežas 

zemes gabalā atbilstoši Rucavas novada  teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai 

izmantošanai: tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijas (PT2*).  
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          Pašvaldības autoceļam „Skrāblas - Ķoņi” Rucavas pagasta teritorijas plānojumā nav 

noteikta konkrēta ekspluatācijas aizsargjosla, nav noteikta arī sarkanā līnija un būvlaide kā 

Papes Ķoņu  ciema ielai. Dotā detālplānojuma ietvaros attiecībā pret ceļu noteikta  

sarkanā līnija 15 metru attālumā no šī ceļa ass.  Noteiktā apgrūtinājuma teritorija līdz 

sarkanajai līnijai ir pietiekoša perspektīvajai ceļa nodalījuma zonas attīstībai: iespējamai 

ceļa klātnes paplašināšanai līdz 4,5 metru platumam, lietus ūdens novadgrāvjiem un 

pazemes inženierkomunikāciju izvietošanai.       

         Tā kā dotajā ciema teritorijā prioritāra ir vēsturisko ceļu tīkla, reljefa un dabiskās 

vides saglabāšana, kā arī respektējamas valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Papes 

Ķoņu zvejnieku ciema apbūves tradīcijas un netiek plānots ievērojams gājēju plūsmas 

intensitātes pieaugums,  tad pie ceļa netiek plānota atsevišķa gājēju ietve. Pašvaldības 

ceļa un servitūta ceļu šķērsprofilus skatīt lapā - 7. 

         Detālplānojumā ir noteiktas prasības ēku un būvju novietojumam, apjomam un 

izmantotajiem materiāliem ar mērķi, lai apbūve maksimāli iekļautos esošajā ainavā un tiktu 

respektētas vietējās būvniecības tradīcijas.  

           Īpašumā „Austrumnieki” paredzēts izveidot apbūves tuvumā nelielu dekoratīvu dīķi. 

Zemes gabalā maksimāli saglabājami visi koki, pieļaujama tikai invazīvo krūmu izciršana. 
         

5.2. Apbūve 
 

             Saskaņā ar atļauto izmantošanu teritorijās PT2* detālplānojumā kā galvenais 

izmantošanas veids paredzēts dzīvojamās viensētas izveide vai līdzvērtīgas plānojuma 

struktūras un  būvapjomu  tūristu atpūtas mājas.  

            Mājvietas paredzēts izveidot plānotās apbūves robežās, kuras norādītas 

detālplānojuma grafiskajā daļā. Apbūve veidojama pēc tradicionālo viensētu apbūves 

kompozicionālā principa: apbūvē dominē dzīvojamā ēka, bet tās tuvumā pagalmā 

izvietotas mazāka apjoma saimniecības ēkas. Viensētas apbūve  plānota zemes gabala 

austrumu daļā ar aprēķinu, lai tā skatu punktos no ceļa neaizsegtu un nekonkurētu ar 

saimniecības „Vītolnieki” apbūvi. Viena palīgēka (vai tūristu atpūtas māja) , kas novietota 

pagalma dienvidu daļā (tuvāk ceļam) būvējama garāka – pēc analoģijas ar šķūni – kūti , ar 

platuma attiecību pret garumu 1: 3 līdz 1 : 3,3. Plānoto ēku proporcijas skatīt lapā - 4. 

         Zemes gabalā maksimāli pieļaujamais kopējais apbūves laukums saskaņā ar 

Rucavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 157.4.punktu nevar 

pārsniegt 450m2. Tomēr detālplānojumā pamatojoties uz tuvumā esošo zemes gabalu 

apbūves blīvuma analīzi un respektējot viensētas „Vītolnieki” apbūvi to paredzēts 

samazināt līdz 360m2 jeb 3% no zemes gabala platības.  Maksimālais ēku skaits viensētā 

– 4 ēkas. 

        Pagalma izbūves struktūrā ieteicams veidot koku stādījumu grupas, kas vizuāli 

apvienotu atsevišķās ēkas vienotā kompleksā. Viensētas apbūvi pieļaujams ierobežot ar 

zemu (līdz 1,2m augstu) tradicionālu žogu: kāršu, slīpkoku, zedeņu, riķu vai latu. 

        Detalizētus plānotās apbūves nosacījumus skatīt 3.daļā „Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi”. 
       

5.3. Inženierkomunikācijas 
 

5.3.1. Ūdensapgāde            5.3.1. Ūdensapgāde 

        Centralizētu ūdensapgādes tīklu izbūve Papes Ķoņu ciema teritorijā plānojuma 

periodā (līdz 2025.gadam) netiek paredzēta.  
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        Tādēļ ūdensapgādei paredzēts izbūvēt dziļurbumu zemes gabala „Austrumnieki” 

dienvidu daļā.  

          Ap urbumu noteikta stingrā režīma  sanitārā aizsargjosla 10m rādiusā, aizsargjosla 

precizējama pēc aprēķina urbuma ierīkošanas laikā. Bakterioloģiskā un ķīmiskā 

aizsargjosla ap urbumu nav nepieciešama, jo šāda veida piesārņojums ciema teritorijā nav 

konstēts un netiek plānots. 

          No ūdens ņemšanas vietas paredzēti ūdensvadi uz plānoto apbūvi.  
 

 5.3.2. Ugunsdzēsība 

           Ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādei paredzēts izmantot jaunveidojamo dīķi 

īpašumā „Austrumnieki”. 

          Otra tuvākā vieta ugunsdzēsības ūdens ņemšanai ir esošais esošā Līgupes – 

Paurupes kanāls. Ugunsdzēsības transportam jānodrošina piebrauktuve pie ūdens 

ņemšanas vietām.  
 

 5.3.3. Kanalizācija un lietus ūdens novadīšana 

           Saimniecisko notekūdeņu novadīšana no plānotajām ēkām paredzēta pēc 

centralizētas kanalizācijas shēmas – izvadot notekūdeņus no visām ēkām uz  slēgta tipa 

bioloģiskās attīrīšanas ietaisēm. Pēc notekūdeņu attīrīšanas ar sūknētavas palīdzību tos 

paredzēts ievadīt blakus esošajā melorācijas novadgrāvī. Attīrīšanas jauda nepārsniegs  

15m3/ diennaktī. 

        Lietus ūdens novadīšana no teritorijas paredzēta ar infiltrāciju smilšainajās gruntīs vai 

virzienā uz grāvjiem pie pašvaldības vai servitūta ceļa. Speciālu meliorācijas sistēmu 

izbūve nav nepieciešama. Esošos novadgrāvjus gar ceļu nepieciešams iztīrīt, padziļināt un 

atsevišķās vietā pagarināt. 
 

5.3.4. Elektroapgāde  

 Elektroapgāde paredzēta ar 0,4kV elektrokabeļa pieslēgumu no esošās kabeļu 

līnijas saimniecībā „Smēdnieki”, autoceļa tuvumā. Perspektīvē plānots pieslēgties  vienotā 

elektroapgādes sistēmā gar pašvaldības autoceļa „Skrāblas - Ķoņi” austrumu malu. 

Detālplānojuma grafiskajā daļā parādīti plānotie 0,4kV un 20kV elektrokabeļu tīkli  gar 

pašvaldības autoceļu. Vietējās uzskaites sadali izvietot pie vietējās iebrauktuves 

zemesgabalā „Austrumnieki”. 
   

5.3.5. Elektroniskie sakaru tīkli 

         Elektronisko sakaru tīklus detālplānojuma ietvaros nav paredzēts izbūvēt. Tā kā tiešā 

tuvumā nav esošu elektronisko sakaru tīklu, tad kā galvenais elektronisko sakaru 

pakalpojumu nodrošinājuma risinājums tiek plānota bezvadu sakaru tehnoloģiju 

izmantošana.  

      Tomēr detālplānojumā plānojot pašvaldības autoceļa nodalījuma joslas un sarkanās 

līnijas nepieciešamības gadījumā ir rezervēta vieta arī perspektīvajam elektronisko tīklu 

pazemes kabelim gar šo ceļu. 
 

5.3.6. Apkures risinājumi 

        Ēku apkures risinājumus pieņemt izmantojot apkārtējai videi „draudzīgus” kurināmā 

veidus: koka granulas, malku, elektroenerģiju. Iespējams izmantot apkurei zemes dzīļu 

siltumu kā alternatīvu siltuma avotu. Konkrēti apkures risinājumi nosakāmi ēku būvniecības 

tehniskā projekta stadijā.          
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 5.3.7. Citi norādījumi 

         Iespējamo perspektīvo maģistrālo inženiertīklu izbūves centrālie koridori veidojami 

esošā pašvaldības autoceļa sarkanajās līnijās un  servitūta ceļu nodalījuma joslās.  

         Inženierkomunikācijas izbūvēt saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kas pirms 

tehniskā projekta izstrādes jāsaņem no attiecīgajām institūcijām.  

        Plānoto inženierkomunikāciju aizsargjoslas precizējamas pēc trašu izbūves atbilstoši 

šo komunikāciju izpildshēmām. 
 

5.4. Aizsargjoslas  
 

          Detālplānojums nosaka un precizē aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam un 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

           Atbilstoši Aizsargjoslu likumam noteiktas vides un dabas resursu aizsargjoslas, kā 

arī ekspluatācijas aizsargjoslas un sanitārās aizsargjoslas. 
 

Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas: 

- Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās darbības aizsargjosla visā detālplānojuma 

teritorijā; 

- arhitektūras un pilsētbūvniecības valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija „Papes 

Ķoņu zvejnieku ciems” (valsts aizsardzības Nr. 6116); 

- stingra režīma aizsargjoslas teritorija  ap pazemes ūdens ņemšanas vietu - artēzisko 

urbumu ar rādiusu 10 metri (rādiuss precizējams pēc atsevišķa aprēķina). 
           

   Ekspluatācijas aizsargjoslas: 

- aizsargjoslas teritorija gar pašvaldības autoceļu – detālplānojumā noteikta  ceļa sarkanā 

līnija15m platumā no ceļa ass līnijas uz abām ceļa pusēm; 

- pārējās ekspluatācijas aizsargjoslas tiek noteiktas zemes gabalā plānotajiem 

inženiertehniskās apgādes objektiem: ūdensvadam, kanalizācijas vadam un 0,4kV un 

20kV elektroapgādes kabeļu līnijām. 
 

  Sanitārā aizsargjosla: 

- aizsargjosla ap slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm, attīršanas ietaišu jaudai 

nepārsniedzot 15m3/ diennaktī. 
 

Citi aprobežojumi: 

-  dabas parka „Pape” neitrālās zonas teritorija; 

- ceļa servitūta teritorija (3m/0,11km); 

- būvniecības ierobežojumu teritorija, ko ierobežo mājvietu apbūves līnijas, kas 

noteiktas detālplānojumā. 
    

              Zemes gabalā pašlaik neatrodas un netiek plānoti objekti, kuriem būtu nosakāmas 

drošības aizsargjoslas.   

              Aizsargjoslu un citu aprobežojumu detalizētu aprakstu skatīt 3.daļā „Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”. 
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