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1. Vispārīgie jautājumi 
 
1.1. Šie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk - Apbūves noteikumi) attiecas uz 
detālplānojuma “Ezermaļi” teritoriju un tā darbības robežas ir nekustamā īpašuma „Ezermaļi” 
(kadastra apzīmējums 6484 001 0013) robežas. Grafiski tās attēlotas detālplānojuma grafiskās 
daļas kartēs. 

 1.2. Visā detālplānojuma „Ezermaļi“ teritorijā ir spēkā Rucavas novada pašvaldības Saistošie 
noteikumi Nr.7 “Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam” un detālplānojuma 
Apbūves noteikumi tikai detalizē saistošo noteikumu Nr. 7 Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus.  

1.3. Detālplānojuma „Ezermaļi“ teritorijas funkcionālais zonējums, apgrūtinātās teritorijas un 
objekti, kuriem noteiktas aizsargjoslas attēloti grafiskās daļas kartē „Detālplānojuma „Ezermaļi” 
teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, kas izstrādāta uz topogrāfiskās pamatnes ar mēroga 
noteiktību M 1: 500.  

1.4. Apbūves nosacījumi stājas spēkā līdz ar detālplānojuma apstiprināšanu ar Rucavas novada 
pašvaldības administratīvo aktu un paziņojuma publicēšanas.  

1.5. Detālplānojums izstrādāts saskaņā ar darba uzdevumu un atbilstoši ar 2014.gada 14.oktobra 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” (turpmāk MKN nr.628) prasībām. 

  1.6. Detālplānojuma teritorijas lielākā daļa atrodas dabas parka “Pape” dabas lieguma teritorijā, 
tur atļautā izmantošana noteikta atbilstoši 2011.gada 20.septembra Ministru kabineta noteikumu 
Nr.706 „Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – 
MKN nr.706) prasībām. 
 
 
2. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 
 
2.1. Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorija (PT2) zemes vienībās Nr1, Nr.2, Nr.3  

2.1.1. Atļautā galvenā izmantošana zemes vienībās:  
- savrupmāju apbūve ar palīgēkām; 
- lauku tūrisma māja, viesu māja; 
- dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objekti; 

2.1.2. Palīgizmantošana; 
      - inženierapgādes tīkli un būves; 
      - dīķis rekreācijas un ugunsdzēsības vajadzībām;  
2.1.3. jaunveidojamu zemes vienību minimālā platība (5000 m2), zemes vienību Nr1, Nr.2 un 
Nr.3 sīkāka sadalīšana nav atļauta; 
2.1.4. maksimālais kopējais apbūves laukums zemes vienībā – 450 m2;  
2.1.5. maksimālais stāvu skaits – 1,5 stāvi, ietverot mansarda stāvu;  
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2.1.6. maksimālais ēku augstums – nepārsniedzot esošās Ezermaļu dzīvojamās mājas 
augstumu (7m);  
2.1.7. apbūvi atļauts izvietot tikai no biotopiem brīvajās teritorijās; 

 
2.2. Dabas teritorijas Papes ciemā (D2), zemes vienībā Nr.4  

2.2.1. Atļautā galvenā izmantošana:  
- dabas un vides aizsardzības pasākumi; 
- dabas un izziņas tūrisms;  
- ekstensīva atpūta un rekreācija; 
- dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objekti; 

2.2.2. Palīgizmantošana; 
      - inženierapgādes tīkli un būves.  
2.2.3. jaunveidojamu zemes vienību minimālā platība - 3 ha;  
2.2.4. būves atļauts izvietot tikai no biotopiem brīvajās teritorijās; 

 
2.3. Nemeliorētas lauku zemes (L1), zemes vienībā Nr.4 

2.3.1 Atļautā izmantošana saskaņā ar MKN nr.706 prasībām:  
- ganības, zāles pļaušana;  
- niedru pļaušana (ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju); 
- dabas tūrisma, izziņas tūrisma un rekreācijas objektu izveide (ar Dabas aizsardzības 

pārvaldes rakstisku atļauju); 
- dabiski apmežojušās lauksaimniecības zemes kategorijas maiņa uz kategoriju “mežs” vai 

“krūmājs”; 
2.3.2. jaunveidojamu zemes vienību minimālā platība - 3 ha.  

 
2.4. Mežu teritorijas (M) dabas parka Pape dabas lieguma zonā, zemes vienībā Nr.4 
2.4.1 Atļautā izmantošana saskaņā ar MKN nr.706 prasībām:  

- mežsaimnieciska izmantošana;  
- dabas tūrisma, izziņas tūrisma un rekreācijas objektu izveide (ar Dabas aizsardzības 
pārvaldes rakstisku atļauju); 

2.4.2. niedru pļaušana aizaugušajā ezera daļā (purvā); 
2.4.3. jaunveidojamu zemes vienību minimālā platība - 10 ha.  
 
 
3. Prasības un nosacījumi teritorijas apbūvei 
 
3.1. Uz katras zemes vienības var izvietot tikai vienu savrupmāju vai viesu izmitināšanas ēku ar 

palīgēkām, nepārsniedzot kopējo apbūves laukumu platību – 450 m2;  

3.2. Plānojot jaunu ēku izvietojumu, maksimāli jāizmanto “Ezermaļu” sētas kādreizējo 
saimniecības ēku novietnes; 

3.4. Jāievēro tradicionālās apbūves kompozīcijas pamatprincips, ēkas grupējot ap pagalmu. Kā 
galvenā – dominējošā ēka ir viena dzīvojamā māja vai viesu izmitināšanas ēka, pārējo ēku 
būvapjoms nedrīkst pārsniegt galvenās ēkas būvapjomu;  

3.5. Ēku savstarpējo attālumu nosaka tā, lai blakusesošās ēkas neapēnotu cita citu. Ieteicamais ēku 
izvietojums parādīts grafiskās daļas 4.lapā. 
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3.6. Ēkas projektē vēsturiskajai apbūvei raksturīgā apjomā un atbilstoši apkārtējās apbūves 
mērogam un raksturam. un tonalitātei, ievērojot Rucavas novada TIAN 164. punktā un 
1.attēlā doto pieļaujamo krāsu paleti;  

3.7. Atļauts būvēt tikai divslīpju jumtus ar slīpumu 35 - 40 grādiem, bez jumta izbūvēm. 
Pieļaujams veidot pusnošļauptus jumta galus. 

3.8. Atļautie jumtu segumu materiāli: niedres, koka skaidas, koka šķindeļi, dēļu klājums, gludie 
vai matētie jumta seguma materiāli; 

3.9. Atļautie ēku sienu apdares materiāli: koks, kombinēts koka un akmens vai ķieģeļu apšuvums, 
ja koka īpatsvars ir vismaz 50% no fasādes laukuma. Stikls un metāls pieļaujami tikai kā 
akcenti atsevišķās būvapjoma daļās. Sintētiskos apdares materiālus nav atļauts izmantot; 

3.10. Logiem jābūt ar rūšu dalījumu, pēc iespējas ievērojot ēku logu dalījuma tradīcijas Papes 
ciemā, logu aplodas un durvis jāizgatavo no koka, ievērojot Rucavas novada TIAN 164. 
punktā dotās norādes krāsojumam; 

3.11. Īpašumu teritoriju pieļaujams iežogot. Žogs gar pašvaldības autoceļu nevar atrasties tuvāk 
par autoceļa aizsargjoslu.   

3.12. Žogu maksimālais augstums – 1,20 metri, materiāli – koks. Tiem jābūt caurredzamiem, 
ieteicamās žogu konstrukcijas: koka kārtis, slīpkoku, zedeņu, riķu, latu sētas, jeb brīvas 
formas necirpti dzīvžogi.  

 
4. Aprobežojumi teritorijas izmantošanai 
 
4.1. Detālplānojuma teritorijā aprobežojumi noteikti un attēloti grafiskās daļās kartē kā 
aizsargjoslas un apgrūtinātās teritorijas, atbilstoši Aizsargjoslu likumam un 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”. 

4.2. Kopsavilkums par apgrūtinātajām teritorijām dots zemāk esošajā 1.tabulā:  
 
Kods Nosaukums Lielums Platība Zemes vienība 
7312050601 Drošības aizsargjosla gar EPL 0,4 kV 

gaisvada līniju (ciema teritorijā) 
2,5 m 0,09 ha Nr.2, Nr.3, Nr.4 

7312030100 Ekspluatācijas aizsargjosla (sarkanā 
līnija) par pašvaldības autoceļu (Papes 
Priediengala ceļš) 

15 m no 
ceļa ass 

0,27 ha Nr.1, Nr.2, Nr.3, 
Nr.4 

7311020202 Papes ezera aizsargjosla 500 m 16,75 
ha 

Nr.1, Nr.2, Nr.3, 
Nr.4 

7311050300 Tauvas josla gar Papes ezeru 10 m 0,71 ha Nr.4 
7311010300 Baltijas jūras ierobežotas 

saimnieciskās darbības josla 
 16,42 

ha 
Nr.1, Nr.2, Nr.3. 
Nr.4 

7314010105 Valsts aizsargājamā kultūras 
pieminekļa zemnieku sēta “Ezermaļi” 
aizsardzības zona 

500 m ap 
dzīvojamo 
māju 

16,42 
ha 

Nr.1, Nr.2, Nr.3, 
Nr.4 

7313050600 Dabas parka “Pape” neitrālā zona  2,68 ha Nr.1, Nr.2, Nr.3, 
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Nr.4  
7313050300 Dabas parka “Pape” dabas lieguma 

zona 
 14,08 

ha 
Nr.4 

 
4.3. Aizsargjosla gar pašvaldības autoceļu noteikta kā sarkanā līnija (15 m no ceļa ass uz katru 
pusi) saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 13.panta otrās daļas 1.punktu, kā arī pamatojoties uz MKN 
nr. 628 46.1.2 apakšpunktu. 

4.4. Detālplānojuma teritorijā būvlaide gar pašvaldības autoceļu ir noteikta, ievērojot vēsturisko 
būvju izvietojumu, kā iedibinātā būvlaide ( 8 m no ceļa ass). 

4.5. Saimnieciskās darbības aprobežojumi aizsargjoslās noteikti Aizsargjoslu likumā, bet 
aprobežojumi dabas parka “Pape”, neitrālajā zonā un dabas lieguma zonā, noteikti MKN nr.706 
„Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

 
 
5. Piekļūšanas noteikumi 
 
5.1. Visām zemes vienībām ir nodrošināta tieša piekļūšana no pašvaldības autoceļa. Pieslēguma 
vieta jāsaskaņo ar pašvaldību, paredzot risinājumu ar atbilstoša diametra caurteku.  

5.2. Piekļuves nodrošināšanai zemes vienībai Nr.4 ir paredzēts izbūvēt ceļu ar tiešu piekļuvi 
ezeram īpašuma dienvidu galā. 

 
6. Prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam 
 
6.1.Īstenojot teritorijas inženiertehniskās apgādes nodrošināšanu, jāievēro Ministru kabineta 
2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” (turpmāk MKN nr.240) prasības; 

6.2. Inženiertehniskās apgādes risinājumi ir paredzēti gadījumiem, kad katrā no apbūvei 
paredzētajā zemes vienībā tiks būvēta viena savrupmāja ar atbilstošajām palīgēkām.  

6.3. Ja kādā no zemes vienībām tiks plānota tūrisma un atpūtas objektu, vai pakalpojumu objektu 
būvniecība, inženiertehniskās apgādes risinājumi elektroapgādei, ūdensapgādei un kanalizācijai 
jāparedz atbilstoši plānotajai jaudai un kapacitātei, un jāsaņem atbilstošo institūciju tehniskie un 
īpašie nosacījumi pirms būvniecības ieceres iesnieguma  iesniegšanas būvvaldē. 

6.4. Apbūvei paredzētajās zemes vienībās Nr.1. Nr.2, Nr.3 atļauts ierīkot individuālu dzeramā 
ūdens ņemšanas urbumu (vai aku) un individuālu notekūdeņu savākšanas sistēmu, saskaņojot 
risinājumus normatīvo aktu noteiktajā kārtībā; 

 6.5. Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde jānodrošina atbilstoši LBN 222 - 99 "Ūdensapgādes ārējie 
tīkli un būves" noteiktajām prasībām, ierīkojot dīķus vai baseinus zemes vienībās Nr.1. Nr.2, Nr.3.  

6.6. Elektroapgāde plānota no jau esošās 0,4 kV līnijas, risinot elektroapgādes pieslēgumu ar 
uzskaites sadalnēm, vienlaikus ar būvprojektu izstrādi katrā jaunajā zemes vienībā atsevišķi.  
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6.7.Ja kādā no zemes vienībām tiks plānota tūrisma un atpūtas objektu, vai pakalpojumu objektu 
būvniecība, atbilstoši plānotajai jaudai jāizstrādā risinājumi elektroapgādei, nepieciešamības 
gadījumā paredzot 20 kV elektropārvades līnijas izbūvi gar pašvaldības autoceļu.   

6.8. Elektronisko sakaru tīklu izbūve nav plānota. Rodoties tādai nepieciešamībai, jāsaņem 
atbilstošo institūciju tehniskie nosacījumi. Elektronisko sakaru tīklus iespējams ievietot gar 
pašvaldības autoceļu. 

 
7. Prasības teritorijas uzturēšanai, labiekārtojumam un apstādījumu 
veidošanai 
 
7.1. Visā detālplānojuma teritorijā jānodrošina vērtīgo biotopu saglabāšana un aizsardzība, 
atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likuma prasībām. 

7.2. Aizliegts pārveidot reljefu, norakt kāpas un veidot mākslīgus uzbērumus vai padziļinājumus, 
izņemot darbus, kas nepieciešami piebraucamā ceļa pie ezera un dīķu ierīkošanai; 

7.3. Piebraucamo ceļu, saimniecības laukumu, un celiņu iesegumam izmantojamie materiāli: 
grants, smiltis, oļi, akmens šķembas, akmeņi, betona plātnītes, koka brusas vai stabiņi. Nav atļauts 
veidot asfaltbetona iesegumu; 

7.4. Maksimāli jāsaglabā esošā zemsedze, pēc iespējas izvairoties no lieliem, vienlaidus celiņu un 
pagalmu ieseguma laukumiem; 

7.5. Pagalmu apstādījumi un dārzi veidojami pēc brīvas kompozīcijas ainavas principiem, 
maksimāli saglabājot esošo zemsedzi. Apzaļumošanā izmantojami vietējai augu valstij raksturīgie 
koki un krūmi, piemēram, pīlādži, ceriņi, jasmīni, kadiķi u.c; 

7.6. Sadzīves atkritumu savākšana un apsaimniekošana jānodrošina atbilstoši pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem; 

7.7. Atkritumu tvertņu novietņu laukumu izvietojums jānosaka būvprojektēšanas stadijā un 
jānorāda būvprojekta ģenplānā. 

 
8. Detālplānojuma realizācijas kārtība 
 
8.1. Detālplānojumā paredzēto apbūvi iespējams realizēt, sadalot to atsevišķās būvniecības kārtās 
saskaņā ar Rucavas novada būvvaldē akceptētu tehnisko projektu. 

8.3. Katrā apbūvei paredzētajā zeme vienībā (Nr.1, Nr.2 un Nr.3) pirms ēku būvniecības ir 
jāizbūvē elektroapgādes pievadtīkli (ja būs paredzēta elektrotroapgāde no centralizētajiem 
tīkliem), atbilstoši AS “Sadales tīkls” tehniskajiem noteikumiem un būvprojektam. 

8.3. Detālplānojuma realizācijas kārtība var tikt precizēta Rucavas novada pašvaldībai, slēdzot 
administratīvo līgumu ar detālplānojumā ietverto zemes gabalu īpašnieku. 
 
 


