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1. IEVADS 

 
           Detālplānojumā iekļautie nekustamie īpašumi “Rožlauki” (kadastra Nr.6484 011 0070) un 
„Ignāti” (kadastra Nr.6484 011 0084)  atrodas Papes ciemā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.  

Detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Rožlauki” tika uzsākta pamatojoties uz 
zemes īpašnieces Līvas Liepiņas pilnvarotās personas Vara Pēča iesniegumu un Rucavas 
novada domes 2015.gada 26. novembra lēmumu „Par detālplānojuma „Rožlauki” izstrādes 
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (protokols Nr.20, punkts 1.1.).  

2016.gada 28.aprīlī Rucavas novada dome pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma 
„Rožlauki” 1.redakciju” (protokols Nr.7, punkts 1.2.). Ar šo lēmumu Rucavas novada dome nolēma 
atgriezt iesniegto detālplānojuma 1.redakciju detālplānojuma izstrādātājam risinājumu precizēšanai 
un pilnveidošanai atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam, kā arī precizēt ar Rucavas novada 
domes 26.11.2015. lēmumu Nr.20 apstiprinātā detālplānojuma  darba uzdevuma 4.punktu, svītrojot 
tā formulējumā saīsinājumu (PT) un izveidot darba grupu lai risinātu jautājumu par publiskās 
piekļuves vietām jūrai sadarbībā ar detālplānojuma „Rožlauki” izstrādātājiem. 

2016.gada 30.jūnijā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu „Par darba uzdevuma 
precizēšanu „Rožlauku” detālplānojumā” (protokols Nr.12, punkts 3.13.), lēmumam ir pievienots 
darba uzdevums ar 30.06.2016. grozījumiem. 

Ar Rucavas novada domes 2016. gada 30.jūnija lēmumu (protokols Nr.12, punkts 3.14.) 
„Par nekustamā īpašuma „Ignāti” iekļaušanu „Rožlauki” detālplānojuma teritorijā” novada dome 
nolēma iekļaut nekustamo īpašumu „Ignāti” un tai pieguļošo pludmales teritorijas daļu, kas atrodas 
Rucavas pagasta Rucavas novadā, detālplānojuma teritorijā. 

2016.gada 15.jūlijā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu „Par detālplānojuma 
„Rožlauki” darba uzdevuma precizēšanu” (protokols Nr.13, punkts 1.), tika nolemts izdarīt 
grozījumus ar 26.11.2015. Rucavas novada domes lēmumu (protokols Nr.20., 1.1.punkts) 
apstiprinātajā darba uzdevumā, izsakot 3.punktu sekojošā redakcijā: „3. Detālplānojuma teritorija. 
Teritorija, kura ietver īpašumu „Rožlauki” (kad. Nr. 6484 011 0070) un Rucavas novada 
pašvaldībai piederošo īpašumu „Ignāti” (kad. Nr. 6484 011 0084), kas atrodas Papē, Rucavas 
pagastā, Rucavas novadā, saaskaņā ar darba uzdevuma 1. pielikumu.” 

2016.gada 15.jūlijā Rucavas novada dome pieņēma lēmumu „Par grozījumiem 30.06.2016. 
Rucavas novada domes lēmumā (protokols Nr.12,3.14.punkts)” (protokols Nr.13, punkts 2), kurā 
tika veikti precizējoši grozījumi 30.06.2016. domes lēmumā.  

Detālplānojuma izstrāde veikta saskaņā ar LR MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 
“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).  

Visi detālplānojuma risinājumi pieņemti  saskaņā ar Rucavas novada domes apstiprināto  
darba uzdevumu un sekojošiem darba uzdevuma grozījumiem un papildinājumiem.  

Izstrādātais detālplānojums detalizē Rucavas novada teritorijas plānojumu zemes gabalu 
„Rožlauki” un „Ignāti” teritoriju robežās.  
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Detālplānojumā ietilpst: 
 
 

I daļa „PASKAIDROJUMA RAKSTS”, kas ietver teritorijas pašreizējās izmantošanas 
raksturojumu, teritorijas esošo aprobežojumu un detālplānojuma teritorijai pieguļošo zemes 
īpašumu raksturojumu, kā arī teritorijas turpmākās izmantošanas mērķu un detālplānojuma 
risinājumu aprakstu. Pievienoti esošās situācijas fotoattēli. 
 

II daļa „GRAFISKĀ DAĻA” ietver topogrāfiskā uzmērījuma plānus zemes īpašumos 
„Rožlauki” un „Ignāti”, izkopējumu no Rucavas novada teritorijas plānojuma, teritorijas pašreizējās 
izmantošanas plānu un detālplānojuma risinājumu grafiskos materiālus. Detālplānojums izstrādāts 
uz aktuālas topogrāfiskā plāna pamatnes. Detālplānojuma grafiskajā daļā  izmantoti topogrāfiskie 
plāni (izstrādātājs: SIA „Latvijas Mērnieks”), kas izstrādāts LKS-92 TM koordinātu sistēmā, mēroga 
koeficients 1,000017. Plāni sastādīti Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-
2000,5). Topogrāfiskie plāni izstrādāti mērogos M 1:500 un M 1:1000. Detālplānojuma vajadzībām 
grafiskajā daļā topogrāfiskie plāni samazināti arī mērogā M1:2000. Detālplānojuma risinājumi 
sagatavoti atbilstoši darba uzdevumam kā izdrukas un elektroniski (dwg*) failu formātā.  

 
III daļa „TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOSACĪJUMI” ietver detalizētus 

noteikumus teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai un izmantošanas aprobežojumu 
aprakstu. 

 
IV daļa „PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI” ietver detālplānojuma 

izstrādes procesa atspoguļojumu un dokumentāciju: pašvaldības pieņemtos lēmumus, īpašuma 
tiesības apliecinošos dokumentus, zemes robežu plānus, būvju tehniskās inventarizācijas lietas, 
sabiedriskās apspriešanas norises dokumentus, institūciju nosacījumus un atzinumus, ziņojumus 
par institūciju nosacījumu un atzinumu ievērošanu, biotopu apsekošanas atzinumus, teritorijas 
kultūrvēsturiskās izpētes atzinumu un citu informāciju. 
 

2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 
 

2.1. Detālplānojuma teritorijas novietne 
 

Detālplānojuma teritorija atrodas Rucavas novada Rucavas pagasta rietumos, Papes 
ciema centrālajā daļā, aptuveni 30 - 40m attālumā no Baltijas jūras krasta un aptuveni 400m 
attālumā no Papes ezera. 

Zemes gabali „Rožlauki” un „Ignāti” atrodas aptuveni 7km attālumā no valsts nozīmes 
autoceļa A11, Liepāja – Lietuvas robeža, 8km attālumā no Rucavas ciemata un 9km no Latvijas – 
Lietuvas robežas.  

Detālplānojuma teritorijā ir ietverti divi zemes īpašumi: „Rožlauki” (kadastra Nr.6484 011 
0070), ar platību 7,507 ha un „Ignāti” (kadastra Nr.6484 011 0084), ar platību 2,04ha. 
Detālplānojuma teritorijas kopējā platība ir 9,547ha. 

Piekļuve zemes gabala „Rožlauki” teritorijai iespējama no autoceļa Liepāja – Lietuvas 
robeža, nogriežoties uz rietumiem pa valsts autoceļu V1221 Rucava – Pape. No šī ceļa tālāk 
izmantojams  pašvaldības autoceļš Rožlauki – Boži. 

Rucavas novada pašvaldības īpašumā esošais zemes gabals „Ignāti” ziemeļos, austrumos 
un dienvidos robežojas ar privātīpašnieku zemēm, bet rietumu pusē  - ar Latvijas valsts īpašumā 
esošo Baltijas jūras pludmales zonu.  Saskaņā ar zemesgrāmatu apliecības un zemes robežu 
plāna informāciju šobrīd zemes gabalam „Ignāti” nav  nodibināti piekļuves servitūti.  
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2.2. Plānošanas situācija 
 

Saskaņā ar Valsts kadastrālās informācijas sistēmā reģistrēto situācijas plānu un tajā 
iekļauto zemes lietošanas veidu eksplikāciju zemes gabalā „Rožlauki” 1,6957 ha aizņem 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme – ganības, zeme zem ēkām un pagalmiem aizņem 0,3331ha, 
bet zeme zem ceļiem – 0,1396 ha. Pārējās zemes aizņem 5,3386 ha. 

Zemes gabala „Rožlauki” lielākā daļa (5,4782 ha) atrodas Papes ciemā Baltijas jūras 

krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorijā un vienlaicīgi dabas parka 

„Pape” dabas lieguma zonā (teritorija apzīmēta Rucavas novada TIAN ar D1). 
Salīdzinoši nelielu platību (0,6957 ha) zemes gabala austrumu daļā aizņem dabas parka 

„Pape” dabas parka zona (L4).  
Ziemeļaustrumu pusē, pie valsts autoceļa Rucava – Pape, dabas parka zonā iekļaujas 

Papes centra attīstības teritorija (C** - teritorija pie Papes ezera). Paplašināmajā Papes centra 
attīstības teritorijā (C**) detālplānojums precizē atļauto izmantošanu: labiekārtojumu, dabas 
tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus, rekreācijas un atpūtas objektus, mazumtirdzniecības, 
izmitināšanas un citu pakalpojumu objektus. 
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Papes ciema centra teritorija (C) atrodas dabas parka „Pape” neitrālajā zonā un tā aizņem 
1,3331 ha lielu platību. 

Centra teritorija (C) ir noteikta lai veicinātu tās vispusīgu un intensīvu attīstību kā ciema un 
apkaimes centram. Teritorijā iespējama tās daudzveidīga izmantošana, kas ietver savstarpēji 
saderīgas funkcijas: mājokli, publisko un komerciālo funkciju. Rucavas novada TIAN šajā teritorijā 
noteikta sekojoša atļautā izmantošana: savrupmāju apbūve, biroju ēku apbūve, tirdzniecības un 
pakalpojumu objektu apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta 
ēku un būvju apbūve, dažādu sabiedrisko objektu apbūve un aizsardzības un drošības iestāžu 
apbūve. 

Jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība teritorijās C un C**, risinājumu pamatojot 
detālplānojumā, ir 1500m2, bet tās minimālais platums gar autoceļu ir 15m. Maksimālais apbūves 
blīvums – 30%. Apbūves maksimālais augstums: vispārīgā gadījumā – 3 stāvi vai 12m. 
Priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) – 3m. 

Detālplānojuma teritorijā ir precizēti un detalizēti vispārīgie plānojuma nosacījumi un atļautā 
izmantošana centra teritorijā respektējot Rucavas novada TIAN prasības Papes ciema telpiskajai 
organizācijai, apbūves kompozīcijai un arhitektūrai (punkts 3.24.3.), kā arī ievērojot Rucavas 
novada ilgspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2038.gadam.  

Zemes gabala  „Ignāti” lielākā daļa (1,931ha) atrodas Papes ciemā Baltijas jūras krasta 

kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorijā un dabas parka „Pape” dabas 

lieguma zonā (teritorija apzīmēta Rucavas novada TIAN ar D1), bet neliela daļa (0,109ha) zemes 
gabala ziemeļaustrumu pusē atrodas Papes ciema centra teritorijā (C) un dabas parka „Pape” 

neitrālajā zonā. Saskaņā ar zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu un tajā iekļauto 
zemes lietošanas veidu eksplikāciju zemes gabalā „Ignāti” 0,88ha aizņem lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme – ganības, bet pārējās zemes aizņem 1,16ha. 

Detālplānojuma teritorijā tika veiktas vairākas biotopu ekspertīzes:  
- 2015.gada 27.septembrī zemes gabalā „Rožlauki” tika veikta augu sugu un biotopu izpēte, 
biotopu ekspertes Ilzes Rērihas atzinumu skatīt pielikumā Nr.1.1; 
- 2016.gada 27.maijā zemes gabalā „Ignāti” un tam pieguļošajā teritorijā tika veikta biotopu 
un īpaši aizsargājamo augu sugu izpēte ar mērķi izvērtēt plānotās piekļuves vietas pie 
jūras, biotopu ekspertes Ievas Roves atzinumu skatīt pielikumā Nr.1.2; 
- 2016.gada 27.augustā zemes gabalā „Ignāti” tika veikta biotopu un īpaši aizsargājamo 
augu sugu izpēte, biotopu ekspertes Ievas Roves atzinumu skatīt pielikumā Nr.1.3. 

 
2.3. Zemes īpašumi un pierobežnieki 

 
Detālplānojumā ietvertajā teritorijā ietilpst divi zemes gabal: „Rožlauki” un „Ignāti” (skatīt tabulu): 

 

Adrese 
Kadastra Nr. 

(kadastra 
apzīmējums) 

Platība, 
ha 

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

„Rožlauki”, Pape, 
Rucavas pagasts, 
Rucavas novads 

6484  011 0070 
(kad. apzīmējums 
6484  011 0512) 

 7,5070 

0101 - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (esošā izmantošana);  
0601 – individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (plānotā izmantošana); 
0801 – komercdarbības objektu 
apbūves zeme (plānotā izmantošana)  

„Ignāti”, Pape, Rucavas 
pagasts, Rucavas 
novads 

6484 011 0084    2,04 
0101 - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība 
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Zemes gabals “Rožlauki” robežojas ar sekojošiem nekustamajiem īpašumiem (skatīt tabulu): 
 

Nr. Nosaukums, adrese Kadastra Nr. Zemes īpašnieks, lietotājs, adrese Platība, 
ha 

1. Valsts autoceļš V1221 
„Rucava - Pape” 6484 007 7780 

VAS „Latvijas valsts ceļi”, reģ. 
Nr.40003344207, Gogoļa iela 3, Rīga, 
LV-1050 

10,16 

2. 
„Dzintarvēji”, Pape, 
Rucavas pagasts, 
Rucavas novads 

6484 011 0131 

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

0,322 

3. 
„Pētnieki”, Pape, 
Rucavas pagasts, 
Rucavas novads 

6484 011 0128 
 

Aleksandrs Koroļovs, Zemaišu iela 1k-
1-6, Rīga, LV-1002 1,0 

4. 
„Dzeņi”, Pape, Rucavas 
pagasts, Rucavas 
novads 

6484 011 0127 Ina Dzene, Stendes iela 1k-6-10, 
Rīga, LV-1046  0,5 

5. 
„Dzintarzeme”, Pape, 
Rucavas pagasts, 
Rucavas novads 

6484 011 0188 Olga Koroļova, Zemaišu iela 1k-1-6, 
Rīga, LV-1002 0,8 

6. 
„Kursīši”, Pape, 
Rucavas pagasts, 
Rucavas novads 

6484 011 0085 Dainis Rozītis, Ogres iela 3, Jūrmala, 
LV-2015 3,3 

7. 
Pludmale, Pape, 
Rucavas pagasts, 
Rucavas novads 

6484 011 7347 Latvijas Republika  

8. 
„Ignāti”, Pape, Rucavas 
pagasts, Rucavas 
novads 

6484 011 0084 

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

2,04 

9. 
„Pelči”, Pape, Rucavas 
pagasts, Rucavas 
novads 

6484 011 0009 

Milena Fedotova (1/6), Salnas iela 26-43, 
Rīga, LV-1021;Rolands Veinbergs (1/3), 
Alsungas iela 3-5, Rīga, LV-1004 
Sergejs Larins (1/3), „Meirāni”, Kalēti, 
Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-
3484; Margarita Medisone (1/6) 

1,95 

10. 
„Reimaņi”, Pape, 
Rucavas pagasts, 
Rucavas novads 

6484 011 0083 
SIA „Zeme un lietošana”, 
reģ.Nr.52103030361, „Pūces”, 
Rucavas pagasts, Rucavas novads 

1,14 

11. 
Rucavas novada 
pašvaldības autoceļš 
„Rožlauki - Boži” 

6484 007 7781 

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

2,757 

 

Zemes gabals “Ignāti” robežojas ar sekojošiem nekustamajiem īpašumiem (skatīt tabulu): 

Nr. Nosaukums, adrese Kadastra Nr. Zemes īpašnieks, lietotājs, adrese Platība, 
ha 

1. 
„Rožlauki”, Pape, 
Rucavas pagasts, 
Rucavas novads 

6484 011 0070 Līva Liepiņa, Apes iela 12-25, Alūksne, 
Alūksnes novads, LV-4301 7,507 

2. 
„Pelči”, Pape, Rucavas 
pagasts, Rucavas 
novads 

6484 011 0009 

Milena Fedotova (1/6), Salnas iela 26-43, 
Rīga, LV-1021;Rolands Veinbergs (1/3), 
Alsungas iela 3-5, Rīga, LV-1004 
Sergejs Larins (1/3), „Meirāni”, Kalēti, 
Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-
3484; Margarita Medisone (1/6) 

1,95 

3.  Pludmale, Pape, 
Rucavas pagasts  

6484 011 7347 
 

Latvijas Republika  
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2.4. Teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts 

 
           Detālplānojumā ietvertajā teritorijā ietilpst divi zemes gabali: “Rožlauki”, kadastra Nr. 6484  
011 0070 un  „Ignāti”, kadastra Nr. 6484 011 0084, kas atrodas Rucavas novada Rucavas 
pagasta Papes ciema teritorijā.  
             Saskaņā ar zemesgrāmatu apliecībā un zemes robežu plānā norādīto platību zemes 
gabala „Rožlauki” platība ir 75070 m2, bet zemes gabala „Ignāti” platība ir 20400 m2.  Austrumos 
zemes gabals „Rožlauki” robežojas ar valsts autoceļa V1221 zemi, bet ziemeļaustrumu pusē  - ar 
Rucavas novada pašvaldības autoceļu Rožlauki – Boži.  Valsts ceļa pagrieziena vietā, pie ēkas 
īpašumā „Dzintarvēji” atrodas neliela publiska autostāvvieta.  
            Zemes gabala „Rožlauki” austrumu robeža aptuveni sakrīt  ar servitūta ceļa vidusass līniju. 
Servitūta ceļš vēsturiski izveidojies esošajā gruntī, bez īpaša ceļa seguma. Minētā ceļa 
pagrieziena vietā, virzienā no ziemeļaustrumiem uz dienvidrietumiem zemes gabalu šķērso 
iestaigāta gājēju taciņa uz pludmali. Otra taka šķērso zemes gabalu „Rožlauki” virzienā no 
autostāvvietas pie ēkas „Dzintarvēji”, gar „Dabas māju” dienvidu pusē un ved cauri īpašumam 
„Ignāti” līdz  pat jūrmalai, saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumu taka minēta kā plānotā 
gājēju un velosipēdistu piekļuves vieta jūrai Nr. 17. 

Austrumos zemes gabalam „Rožlauki” piekļaujas pašvaldības īpašumā esošais zemes 
gabals „Dzintarvēji”, kurā atrodas pašvaldības dzīvojamā māja. Ēka šobrīd tiek daļēji izmantota 
dažādām vajadzībām: inventāra nomas telpām, noliktavām un citām vajadzībām.  Saskaņā ar 
Valsts Kultūras ministrijas 22.03.2016. rīkojumu bijušais zivju pārstrādes cehs īpašumā 
„Dzintarvēji” ir iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes 
industriālais piemineklis ar valsts aizsardzības Nr.9134. Pieminekļa individuālās aizsardzības 
zonas robežas sakrīt ar zemes gabala „Dzintarvēji” robežām. 

Austrumu pusē servitūta ceļam piekļaujas apbūvēts zemes gabals „Pētnieki” un neapbūvēti 
zemes gabali „Dzeņi” un „Dzintarzeme”. Dienvidos, Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslas 
teritorijā „Rožlauki” robežojas ar neapbūvētu zemes gabalu „Kursīši”, bet rietumos -  ar Latvijas 
valsts īpašumā esošo pludmales teritoriju. Ziemeļrietumos „Rožlauki” robežojas ar neapbūvētu 
pašvaldības zemi „Ignāti”, kā arī ar zemes gabaliem „Pelči” un „Reimaņi”. Īpašumā „Reimaņi” 
atrodas trīs saimniecības ēkas. 
             Zemes gabala „Rožlauki” ziemeļaustrumu daļā atrodas 1998.gadā uzbūvēta dzīvojamā 
māja (pazīstama ar nosaukumu „Dabas māja”), kas ir sliktā tehniskās tāvoklī. Pašreizējais ēkas 
īpašnieks ir privātpersona - nodibinājums „Pasaules Dabas Fonds”, kas jau vairākus gadus 
publiskajā telpā ir izvietojis sludinājumus par šīs ēkas pārdošanu. Ēkas īpašniekam ēkas 
uzturēšanai ir nodots ar ēku saistītais zemes gabals 0,488ha platībā. Pie zemes gabala 
ziemeļrietumu robežas, dabas parka „Pape” dabas lieguma zonā atrodas divas pussagruvušas 
bijušās Padomju armijas būves: šautuve un kontrolpunkts.  
            Zemes gabalu „Rožlauki” ziemeļaustrumu daļā šķērso 0,4kV gaisa vadu elektropārvades 
līnija. No šīs līnijas ir izbūvēts elektropieslēgums dzīvojamai mājai „Rožlauki”. Dienvidos no 
dzīvojamās mājas, aptuveni 12m attālumā ir ierīkots dziļurbums, tomēr tas netiek lietots un 
ūdensapgādes tīkli no šī dziļurbuma nav izbūvēti. No dzīvojamās mājas izbūvēts saimniecības 
notekūdeņu kanalizācijas vads līdz nosēdakai. Citu inženiertīklu „Rožlauku” teritorijā nav.  

Pašreizējais zemes izmantošanas veids detālplānojuma teritorijā saskaņā ar Rucavas 
novada teritorijas plānojumu un Valsts kadastrālās informācijas sistēmā reģistrēto situācijas plānu 
ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme (skatīt grafisko lapu – 2 „Teritorijas pašreizējās 
izmantošanas plāns”). Vēsturiski šī zeme pārsvarā tika izmantota ganībām un kultūraugu 
audzēšanai vietējās saimniecības vajadzībām. Saskaņā ar vēsturiskās izpētes materiāliem (skatīt 
pielikumu Nr.3) esošās dzīvojamās mājas apkārtnē bijusi saimniecība „Kuršis”, bet dienvidu 
virzienā atradusies viensēta „Božis”. 
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Zemes gabals „Ignāti”  ziemeļos robežojas ar neapbūvētu zemes gabalu „Pelči”, austrumos 
un dienvidos – ar zemes gabalu „Rožlauki”, bet rietumos ar pludmales teritoriju. 

Detālplānojuma teritorijas ziemeļu un ziemeļaustrumu daļa visumā ir ar līdzenu reljefu, ko 
raksturo virsmas absolūtās augstuma atzīmes robežās no 2.50 līdz 3,30m (Latvijas normālo 
augstumu sistēmā). Ļoti iespējams, ka daļa no šīs teritorijas ir tikusi izlīdzināta, lai to piemērotu 
kultūraugu audzēšanai un pagalmu izveidei pie bijušajām ēkām. Virzienā uz dienvidiem un 
dienvidrietumiem  zemes virsmā iezīmējas vairāki pauguri. Kāpu augšējā virsma saniedz 
absolūtās augstuma atzīmes 6,00 līdz 10,00m. Šai zonā ir konstatēti Latvijas un Eiropas nozīmes 
īpaši aizsargājami biotopi: Priekškāpas, Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas un Smiltāju zālāji. 

Dabas parka dabas lieguma teritorijā un daļēji arī dabas parka zonā konstatētas retas un 
īpaši aizsargājamas augu sugas: skarainā ģipsene (Gypsophila paniculata), vīnkalnu sīpols (Allium 

vineale), ķiploku sīpols (Allium scorodoprasum), iesirmā kāpsmildzene (Corynephorus canescens), 

jūrmalas dedestiņa (Lathirus maritimus) un citas sugas. Detalizētu biotopu aprakstu skatīt biotopu 
ekspertes Ilzes Rērihas 24.10.2015. sastādītajā atzinumā par augu sugu un biotopu izpēti 
īpašumā „Rožlauki”(pielikums Nr.1.1) un ekspertes Ievas Roves atzinumos (pielikums Nr.1.2. un 
1.3.). Ekspertes I. Rērihas  atzinumā norādīts, ka saimnieciskā darbība kāpu pļavu zonā, kas 
neatbilst īpaši aizsargājama biotopa statusam, neradīs būtisku negatīvu ietekmi uz īpaši 
aizsargājamiem biotopiem un augu sugām. 
           Dabas apstākļus teritorijā nosaka tās novietojums Piejūras zemienē Bārtavas līdzenuma 
dienvidrietumu malā. Pamatiežu virsa šajā līdzenumā atrodas zem jūras līmeņa. Izplatīti karbona, 
triasa un juras karbonātieži, smiltis un smilšakmeņi, alerolīti un māls.  
           Pamatiežus klāj līdz 25m kvartāla nogulumu sega, ko virspusē veido Litorīnas un 
pēclitorīnas jūras smalkas un dažāda rupjuma smiltis. Pēc ģeobotāniskā iedalījuma teritorija ietilpst 
Piejūras ģeobotāniskajā rajonā.  
           Detālplānojumā ietvertie zemes gabali atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas 
teritorijā NATURA 2000 – dabas parka „Pape” dabas lieguma zonā (7,4092ha), dabas parka 
zonā (0,6957ha) un  neitrālajā zonā (1,4421ha). Dabas parka dabas lieguma zonas robeža sakrīt 
ar Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslas robežu. Saskaņā ar 20.09.2011, MK noteikumiem Nr. 
706 „Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” detālplānojuma 
teritorijā jāievēro visi noteikumos minētie aprobežojumi dabas parkā.  
           Detālplānojuma teritorija šobrīd netiek saimnieciski izmantota, saimnieciskā darbība pie 
esošās dzīvojamās mājas zemes gabalā „Rožlauki” nenotiek, jo tā nav apdzīvota.  
Detālplānojuma teritorijas robežās aizsargājamo putnu sugu ligzdošanas vietas nav konstatētas 
(skatīt pielikumu Nr.2 „Izkopējums no dabas parka „Pape” dabas aizsardzības plāna pielikuma 
kartes – Dabas un kultūrvēsturiskās vērtības”), tādēļ 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.14. 
Fotoattēlu skatu punkti norādīti grafiskajā lapā –2 „Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns”.  

 

2.5. Esošie apgrūtinājumi detālplānojuma teritorijā 
 

Lietošanas tiesību apgrūtinājumi detālplānojuma teritorijā noteikti saskaņā ar VZD kadastra 
informācijas sistēmā reģistrētajiem zemes vienības „Rožlauki” apgrūtinājumu plāniem, kā arī  
pamatojoties uz spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu (skatīt grafiskās lapas -1 un 
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 „Rožlauki” noteikti sekojoši apgrūtinājumi: 
1) 7311010100 – Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu 
aizsardzības aizsargjoslas teritorija – 5,4782ha; 
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2) 7311010300 – Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas 
teritorija – 7,5070ha; 
3) 7311020206 – dabiskas ūdenstilpnes (Papes ezera) vides un dabas resursu aizsardzības 
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 2,0290ha; 
4) 7311090700 – stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap 
pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0,0314ha; 
5) 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 
autoceļiem lauku apvidos – 0,3566ha; 
6) 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0064ha; 
7) 7312050601 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās 
un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20kV – 0,0869ha; 
8) 7313050300 - dabas parka („Pape”) dabas lieguma zonas teritorija – 5,4782ha; 
9) 7313050400 - dabas parka („Pape”) dabas parka zonas teritorija – 0,6957ha; 
10) 7313050600 - dabas parka („Pape”) neitrālās zonas teritorija –1,3331ha; 
11) 7315030100 – ceļa servitūta teritorija – 0,0773ha; 
12) 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (dzīvojamā māja) – 
0,0155ha; 
13) 7316110100 - tauvas joslas teritorija gar jūras piekrasti – 0,2240 ha (aprobežojums norādīts 
saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumā attēloto aprobežojumu un zemes gabala 
topogrāfiskā plāna informāciju).  

Zemes gabalā „Ignāti” noteikti sekojoši apgrūtinājumi: 
1) 7311010100 – Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu 
aizsardzības aizsargjoslas teritorija – 1,931ha; 
2) 7311010300 – Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas 
teritorija – 2,04ha; 
3) 7313050300 - dabas parka („Pape”) dabas lieguma zonas teritorija – 1,931ha; 
4) 7313050600 - dabas parka („Pape”) neitrālās zonas teritorija – 0,109ha; 
5) 7316110100 - tauvas joslas teritorija gar jūras piekrasti – 0,115ha (aprobežojums norādīts 
saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumā attēloto aprobežojumu un zemes gabala 
topogrāfiskā plāna informāciju). 
 

2.6.  Detālplānojuma  teritorijas un blakus esošās teritorijas ainavas un apbūves analīze 
 

           Laika gaitā Papes ciema teritorijā izveidojās brīvs, dabīgajai veģetācijai un reljefam pakļauts 
ceļu tīkls un zemesgabalu dalījums.  Piekrastes apbūve kopumā Papes ciemā ir stipri retināta, 
apbūve veidojusies ap piekrastes līkumotajiem saimnieciskajiem ceļiem, veidojot dabīgajiem 
pakalniem un pļavām sekojošu ceļu un atzaru struktūru.  
          Papes ciemā vēsturiski veidojušies zemes gabali ar zvejnieku saimniecībām raksturīgu 
viensētu apbūvi. Viensētas grupējās ciema centrālā ceļa tuvumā, galvenokārt ziemeļrietumu – 
dienvidaustrumu virzienā, paralēli jūras krasta līnijai, stap Baltijas jūru un Papes ezeru. Blakus 
viensētu apbūvei 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 samazinājās nepieciešamība 
šīs zemes izmantot lauksaimniecības vajadzībām, tādēļ to uzturēšanai, apkopšanai un 
appļaušanai šobrīd trūkst motivācijas.  
          Bieži vien šīs zemes bez noteiktas izmantošanas laika gaitā degradējas, tādēļ respektējot 
esošo ainavu un pastāvošos Rucavas novada apbūves noteikumus būtu vēlams minētajās pļavās 
veidot ciemam raksturīgu apbūvi. 
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           Raksturīgi, ka ciema teritorijā (un piejūras apbūvē vispār) atšķirīgas saimnieciskās funkcijas 
tika sadalītas pa atsevišķām ēkām, kas arī noteica pagalma veidošanos gruntsgabalā un ēku 
mērogu. Tādēļ arī jaunveidojamo apbūvi pēc iespējas vēlams koncentrēt ap vienu vai diviem 
pagalmiem, bet pārējo brīvo teritoriju saglabāt tās sākotnējā veidā vadoties pēc vēsturiskās 
apbūves un zemkopības principiem. 
           Plānojot ciema centra zonā jaunu apbūvi ir svarīgi respektēt vēsturisko būvapjomu 
proporcijas un mērogu. Viensētas galvenā ēka vienmēr bija 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.  
          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. 
           Detālplānojuma teritorijas tuvākajā apkārtnē praktiski nav saglabājusies kultūrvēsturiski 
nozīmīga apbūve. Zivju pārstrādes ceha ēkai (bijusī „fišereja”) blakus īpašumā „Dzintarvēji” ir 
pieširts vietējās nozīmes industriālā pieminekļa statuss (valsts aizsardzības Nr. 9134). 
Detālplānojuma teritorijai ziemeļu pusē piekļaujas valsts nozīmes industriālā pieminekļa „Papes 
bākas tornis” (valsts aizsardzības Nr.8569) aizsargjoslas teritorija. Tomēr pie bākas klasicisma stilā 
būvētā divstāvu administratīvā ēka nevarētu kalpot kā apbūves paraugs plānoto dzīvojamo un 
atpūtas ēku būvniecībai detālplānojuma teritorijā. Nozīmīgākie dzīvojamo ēku vēsturiskie paraugi 
atrodas attālu – galvenokārt tie koncentrēti Papes Ķoņu ciemā un Papes Priediengalā. Padomju 
varas gados un 20.gadsimta 90.gados apkārtnē uzceltās vasaras atpūtas mājas vērtējamas ļoti 
kritiski, vairumā kā neraksturīgas pat vēsturiskajiem apbūves principiem. Apkārtnes mērogam un 
apbūves tradīcijām neraksturīgas dzīvojamās un saimniecības ēkas uzbūvētas bijušās Padomju 
armijas robežsardzes vajadzībām, kas ir vidi degradējošas būves un būtu nojaucamas. 
           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 konkrētajai situācijai. Lai 
izvairītos no pārāk lielas apbūves vienveidības detālplānojumā tiek precizēti un nedaudz 
paplašināti minēto noteikumu ietvari atbilstoši visu apkārtnē sastopamo vēsturisko ēku arhetipiem. 
Esošās un plānotās piekļuves vietas jūrai izpētījusi un raksturojusi biotopu eksperte Ieva Rove 
savā  2016.gada 27.maijā sastādītajā atzinumā (pielikums Nr. 1.2.). 
          Izsmeļošs Papes, Papes Priediengala un Papes Ķoņu ciema vēsturiskās apbūves 
raksturojums dots ekspertu Ligitas Laipenieces un Ingrīdas Vizes 2004.gadā publicētajā pētījumā 
„Kultūrvēsturiskās ainavas un mantojuma izpēte Nīcas un Rucavas pašvaldībās”.  

        Detālplānojuma pielikumā Nr.3 iekļauti vēstures zinātņu maģistres I. Vizes 25.08.2015. 
sastādītie „Ieteikumi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai izstrādājot detālplānojumu 
nekustamajam īpašumam „Rožlauki”, Papes ciemā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā”, kā arī 
raksturīgākie detālplānojuma izpētes teritorijas apbūves fotoattēli. 
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2.7. Detālplānojuma teritorijas fotoattēli 
 

 
 

Foto Nr.1 Skats rietumu virzienā – no valsts autoceļa V1221 uz autostāvvietu pie ēkas īpašumā „Dzintarvēji” 
 

 
Foto Nr.2  Skats ziemeļrietumu virzienā - no valsts autoceļa V1221 
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Foto Nr.3 Skats dienvidrietumu virzienā – uz ēku „Dabas māja” īpašumā „Rožlauki”  

 
 

 

               Foto Nr.4  Skats ziemeļu virzienā – uz pagalmu pie ēkas „Dabas māja”  īpašumā „Rožlauki” 
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Foto Nr.5  Skats austrumu virzienā – uz sporta laukumu pagalmā pie ēkas 

 

 

 
Foto Nr.6  Skats uz bijušajās Padomju armijas būvēm zemesgabala rietumu daļā 
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Foto Nr.7 Skats austrumu virzienā – uz elektropārvades līniju  

 
 

 
Foto Nr.8 Skats rietumu virzienā – uz  uz bijušajās Padomju armijas būvēm  

 
 



DETĀLPLĀNOJUMS                                                                             „ROŽLAUKI”, PAPES CIEMS, RUCAVAS PAGASTS, RUCAVAS NOVADS 

SIA “V PROJEKTS”                                                                                                                                                                                     2015. - 2016.         

 

18 

 

 
Foto Nr.9 Skats dienvidrietumu virzienā - uz servitūta ceļu 

 

 

 
Foto Nr.10  Skats ziemeļaustrumu virzienā -  uz  servitūta ceļu un ēku īpašumā „Dzintarvēji” 
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Foto Nr.11  Skats dienvidu virzienā – uz servitūta ceļu  

 

 
Foto Nr.12 Skats ziemeļaustrumu virzienā (tālumā ēka „Dabas māja)”  

 



DETĀLPLĀNOJUMS                                                                             „ROŽLAUKI”, PAPES CIEMS, RUCAVAS PAGASTS, RUCAVAS NOVADS 

SIA “V PROJEKTS”                                                                                                                                                                                     2015. - 2016.         

 

20 
 

        
Foto Nr.13 Skats ziemeļrietumu virzienā uz pelēkajām kāpām 

 

        
Foto Nr.14 Skats rietumu virzienā uz pelēkajām kāpām 
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3. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI 
 

Detālplānojuma galvenie uzdevumi noteikti ar Rucavas novada domes 2015.gada 26. 
novembra lēmumu Nr.20 „1.1. Par detālplānojuma „Rožlauki” izstrādes uzsākšanu un darba 
uzdevuma apstiprināšanu” un tam pievienoto darba uzdevumu, kā arī sekojošiem Rucavas novada 
domes lēmumiem un darba uzdevuma grozījumiem. Ar Rucavas novada domes 2016. gada 
30.jūnija lēmumu (protokols Nr.12, punkts 3.14.) novada dome nolēma iekļaut detālplānojuma 
teritorijā arī nekustamo īpašumu „Ignāti”. 

Turpmākajā detālplānojuma teritorijas attīstībā konceptuāli nozīmīgas pamatnostādnes ir 
ietvertas Rucavas novada ilgspējīgas attīstības stratēģijā periodā līdz 2038.gadam. Minētajā 
stratēģijā paredzēts, ka Papes ciems, līdzīgi pārējiem piekrastes ciemiem, attīstāms, sabalansējot 
ekonomiskās intereses, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības prasības, attīstot tās 
jaunā kvalitātē, bet ciema centra teritorija veidojama kā visintensīvāk attīstāmā teritorijas daļa. 

Rucavas novada TIAN 339.punktā  ir noteikta Papes centra attīstības koncepcijas 
teritorija, kurā ietilpst arī dotā detālplānojuma teritorija: Papes centra teritorija (C), paplašināmās 
centra attīstības teritorija (C**), dabas teritorija (D1) un Lauku zemes Papes ciemā (L4). Visai 
teritorijai izstrādā vienotu tematisko plānojumu „Papes centra attīstības koncepcija”. Minētā 
attīstības koncepcija līdz šim nav izstrādāta, kas zināmā mērā apgrūtina viena detālplānojuma 
risinājumu plānošanu bez kopējā Papes centra attīstības konteksta. Tas nozīmētu, ka dotajā 
detālplānojumā ietvertie plānojuma principi būtu jāattīsta turpmāk arī pārējās Papes ciema centra 
teritorijās veidojot vienotu centra attīstības koncepciju. 
           Detālplānojuma pamatuzdevums ir līdzsvarot zemes īpašnieku un visas sabiedrības 
intereses, saglabāt Papes 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. 

Detālplānojuma mērķis ir plānot nekustamā  īpašuma „Rožlauki” izmantošanu un apbūvi 
atbilstoši Rucavas novada teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai – Centra 
teritorija (C) Papes ciemā, Lauku zemes ciemu teritorijā dabas parka „Pape” dabas parka 
zonā (L4) un Dabas teritorijas Papes ciemā (D1). Plānojot šo izmantošanu nepieciešams ievērot 
zemesgabalā esošos aprobežojumus: noteiktās aizsargjoslas, kā arī normatīvajos dokumentos 
noteiktās prasības attiecībā uz Papes ciemu. Tā kā detālplānojumā ietvertie zemes gabali 
„Rožlauki” un „Ignāti” atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā NATURA 2000 – 
dabas parka „Pape” dabas lieguma zonā, dabas parka zonā un  neitrālajā zonā, tad 
nepieciešams ievērot dabas parka „Pape” aprobežojumus, kas noteikti 20.09.2011. MK 
noteikumos Nr. 706 „Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 
Attiecībā uz dabas lieguma zonu jāievēro arī Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslas statuss un 
Aizsarjoslu likuma prasības.  

Īpašumā „Rožlauki” iekļauta atsevišķa dabas parka zonā esoša teritorija - Papes centra 
attīstības teritorija (C** - teritorija pie Papes ezera). Paplašināmajā Papes centra attīstības 
teritorijā (C**) detālplānojums precizē atļauto izmantošanu: labiekārtojumu, dabas tūrisma un 
izziņas infrastruktūras objektus, rekreācijas un atpūtas objektus, mazumtirdzniecības, 
izmitināšanas un citu pakalpojumu objektus. Minētā teritorija saskaņā ar Rucavas novada 
ilgspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2038.gadam ir noteikta kā viena no prioritārajām kompleksi 
attīstāmajām teritorijām novadā, tādēļ izstrādājot katras jaunveidojamās zemes vienības 
izmantošanas un apbūves risinājumu Papes centra attīstības teritorijā, novērtējami un iesniedzami 
priekšlikumi tās iekļaušanai kopējā Papes centrālās daļas attīstības kontekstā.  
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4. DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS 

 

4.1. Vispārējs apraksts 
 

           Detālplānojuma priekšlikums paredz izmantot zemes gabalu „Rožlauki” (kadastra Nr.6484 
011 0070) un precizēt būvniecībai pieļaujamās teritorijas robežas, kā arī izmantot zemes gabalu 
„Ignāti” (kadastra Nr.6484 011 0084) atbilstoši Rucavas novada  teritorijas plānojumā noteiktajai 
atļautajai izmantošanai 

 Apbūvi zemes gabalā „Rožlauki” paredzēts plānot atbilstoši Rucavas novada teritorijas 
plānojumā norādītajām funkcionālajam zonējumam.  

Nekustamā īpašuma „Rožlauki” īpašnieka iecere  paredz izveidot ciema centra teritorijā 
(C), kā arī centra attīstības teritorijā (C**) vienpadsmit jaunas zemes vienības „A – K” savrupmāju 
un publiska rakstura apbūvei ar katras vienības platību – ne mazāku par 1500m2.  Rucavas 
novada TIAN 212.punktā noteiktā jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 3000m2, 
risinājumu pamatojot detālplānojumā – 1500m2. Analizējot detālplānojuma teritorijas tuvumā 
esošos zemes gabalus, redzams, ka galvenā izmantošana tur ir bijusi lauksaimniecība un 
zemnieku – zvejnieku viensētu apbūve. Izteiktu ciema centra apbūves objektu: veikalu, baznīcu, 
kultūras objektu Papes centrā nav. Jāņem vērā arī dabas apstākļu ietekme: zemes masīvos gar 
jūras piekrasti un gar Papes kanālu grunts apstākļi (neauglīgas smiltis, pārpurvojušās vietas) un 
valdošie vēji ierobežoja lauksaimniecības un būvniecības attīstību, tādēļ zemes gabalu platības 
šajās vietās bija lielākas, raksturīgas ar retinātu apbūvi. Zemes gabalu sadalīšanas process 
mazākās zemes vienībās faktiski aizsākās 20.gadsimta otrajā pusē mainoties sociāli 
ekonomiskajiem apstākļiem. 

 Nosakot minimāli pieļaujamo jaunveidojamās zemes vienības lielumu ciema centra 
teritorijā – 1500m2 , detālplānojumā zemes vienību dalījums vispirms pamatojams ar  Teritorijas 
attīstības plānošanas lilkuma 3.pantā minētajiem vispārīgajiem plānojuma principiem: 

1) ilgtspējības princips – teritorijas attīstību plāno, lai saglabātu un veidotu esošajām un 
nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku 
un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību; 

2) vienlīdzīgu iespēju princips – nozaru un teritoriālās, kā arī privātpersonu un sabiedrības 
intereses tiek vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt attiecīgās teritorijas ilgtspējīgu attīstību. 

Plānojuma principi konkretizēti Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013 – 
2038.gadam, kuru 2013.gadā izstrādājusi SIA „Grupa 93”. Detālplānojuma kontekstā akcentējami 
sekojoši stratēģiskie mērķi: 

1)ekonomiskās aktivitātes atbalstoša un ienākumus radoša vide; 
2)ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta Baltijas jūras piekraste; 
3)līdzsvarota un pievilcīga dzīves vide. 

Rucavas novadā noteiktas sekojošas prioritātes: 
1)dabas resursu kapitalizācija; 
2)piekrastes ekonomiskā potenciāla izmantošana; 
3)radoši risinājumi pakalpojumu sniegšanā. 

Minētajā stratēģijā noteikts, ka „pašvaldības politika prioritāri tiks vērsta uz ieguldījumiem, 
kas veicinātu pastāvīgo iedzīvotāju piesaisti teritorijai (pievilcīgas un kvalitatīvas dzīves vides 
apstākļu nodrošināšanu) un ieguldījumiem aktivitātēs, kas veicinātu tūristu – teritorijas apmeklētāju 
skaita palielināšanos. Apdzīvoto vietu hierarhijā piekrastes ciemi ir attīstāmi kā vietējās nozīmes 
un kopienas pakalpojumu centri. Nākotnē Papes centrālā daļa ir visintensīvāk un aktīvāk 
izmantojamā piekrastes daļa, ņemot vērā pašreizējo un arī nākotnē prognozējamo piekrastes 
apmeklētāju plūsmu virzību.  
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Vietas attīstības potenciālu pamato gan ezera, gan jūras piekrastes pieejamība, atsevišķi 

pašvaldībai piederošo zemju un ēku īpašumi – kā pamats publiskās infrastruktūras attīstībai 
(„Dzintarvēju” ēka, ēku īpašums „Robežsargi”, stāvlaukums pie Papes bākas)”.  Stratēģijā minēto 
pilnā mērā var ttiecināt arī uz Papes ciema centrā esošo zemes īpašumu „Rožlauki” un citiem 
blakus esošajiem īpašumiem.  

Rucavas novada teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā ir norādīts, ka „Plašākas 
iespējas – koncentrēta un intensīvāka teritorijas izmantošana, risinājumu detalizēti izstrādājot 
turpmākās plānošanas gaitā – tematiskā plānojuma, lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrādes 
ietvaros – Papes centra teritorijā un Papes dabas parka neitrālajā zonā”. 

Pēc detālplānojuma ieceres tiek paredzēta iespēja vispusīgai Papes ciema centra attīstībai 
kā visintensīvāk un aktīvāk izmantojamai ciema daļai pamatojoties uz Rucavas novada TIAN – 
izveidot jaunveidojamās zemes vienības ar minimālo platību – ne mazāk kā 1500m2 . 
           Tā kā  20.09.2011. MK noteikumu Nr.706 „Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” 19.punkts nosaka, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemēs katras 
atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 3 ha, tad dabas parka „Pape” 
dabas lieguma zonā (D1) un dabas parka zonā (L4) ir plānota viena jaunveidojama zemes vienība 
„L” ar platību 57970 m2, kas tālāk nav dalāma.  
          Jaunveidojamā zemes vienībā „E” iekļauta arī neliela daļa (675m2) no dabas lieguma zonas 
(D1) teritorijas, jo šī teritorijas daļa faktiski ir degradēta – tajā atrodas divas bijušās Padomju 
armijas būves: šautuve un kontrolpunkts (skatīt  detālplānojumam pievienotās būvju tehniskās 
inventarizācijas lietas). Minētās būves plānots nojaukt un šajā vietā atjaunot dabīgo zemsedzi 
ievērojot visas normatīvo aktu prasības dabas lieguma zonā.  
          Zemes gabala „Rožlauki” arējās robežas nav paredzēts mainīt. Īpašuma sadales un zemes 
robežu pārkārtošanas risinājumu skatīt grafiskajā lapā – 4. Zemes gabala sadalījums atsevišķās  
zemes vienībās norādīts tabulā: 
 

 
         
             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. Konkrēts ēku izvietojums katrā zemes vienībā 
nosakāms būvprojekta stadijā. 
 
 

       

Nr.p/k Zemes vienības nosaukums un adrese Kadastra Nr. 
   Plānotā 
platība, m2 

1 A, „Rožlauki”, Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads 6484 011 0070 1520 
2 B, „Rožlauki”, Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads  6484 011 0070 1500 
3 C, „Rožlauki”, Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads  6484 011 0070 1500 
4   D, „Rožlauki”, Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads  6484 011 0070 1550 

5   E, „Rožlauki”, Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads  6484 011 0070 1640 

6   F, „Rožlauki”, Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads  6484 011 0070 1510 

7   G, „Rožlauki”, Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads  6484 011 0070 1690 

8   H, „Rožlauki”, Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads  6484 011 0070 1540 

9   J, „Rožlauki”, Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads  6484 011 0070 1540 

10   I, „Rožlauki”, Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads   6484 011 0070 1520 

11   K, „Rožlauki”, Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads  6484 011 0070 1590 

12   L, „Rožlauki”, Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads  6484 011 0070 57970 
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             Zemes gabalā maksimāli saglabājami visi koki, pieļaujama tikai invazīvo koku un krūmu 
izciršana. Pilnībā saglabājami īpaši aizsargājamie biotopi: ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas, 
priekškāpas un smiltāju zālāji. Lai saglabātu aisargājamos biotopus un retās augu sugas dabas 
lieguma zonā - krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā (D1) netiek paredzēta nekāda saimnieciskā 
darbība. Vienas viensētas izveidošana ar ierobežotu saimniecisko darbību paredzēta zemes 
vienības L dabas parka „Pape” dabas parka zonā (L4).  
          Zemes gabalā „Ignāti”, kas atrodas dabas parka dabas lieguma zonā (D1), tiek paredzēta 
gājēju un velosipēdistu taka piekļuvei jūrai, piekļuve Rucavas novada teritorijas plānojumā 
atzīmēta ar Nr.17. Ciema centra zonā (C) izvietota neliela labiekārtota autostāvvieta. 
         

4.2. Apbūve 
 

             Detālplānojums paredz Papes ciema centrā principā saglabāt esošo apdzīvojumo 
struktūru. Vienlaicīgi saistībā ar Papes ciema attīstību kā nozīmīgai piekrastes tūrisma un 
rekreācijas terititorijai detālplānojums rada plašākas iespējas – kā koncentrētu un intensīvāku 
dotās teritorijas izmantošanu ar attiecīgi blīvāku apbūvi, kas vairāk raksturīga savrupmāju apbūvei 
ar brīvu plānojumu.   
           Detālplānojuma teritorijā apbūve plānota tikai Papes ciema centra teritorijā (C) un Papes 
centra attīstības teritorijā (C**). Minētajās teritorijās kā galvenais izmantošanas veids paredzēta 
sekojoša apbūve: savrupmāju apbūve, biroja ēku apbūve, tirdzniecības un pakalpojumu objektu 
apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, sabiedrisko objektu apbūve (izglītības, veselības 
aizsardzības un sociālās aprūpes, reliģisko organizāciju, pārvaldes iestāžu apbūve).  
          Kā palīgizmantošana paredzēta: palīgēku būvniecība pie dzīvojamām un nedzīvojamām 
ēkām, inženiertehniskās apgādes būves, piebraucamie ceļi un gājēju celiņi, teritorijas 
labiekārtojuma elementi.  
         Atļautās izmantošanas apbūves veidi katrā zemes gabalā ir diferencēti atkarībā no 
jaunveidojamo zemes vienību novietojuma kopējā teritorijā, to konfigurācijas un pieejamības.  
Ievērots pamatprincips, ka iespējamā publiskā rakstura apbūve vairāk koncentrēta publiskās 
autostāvvietas (pie ēkas „Dzintarvēji”) tiešā tuvumā, zemes vienībās „F, G, H, J, I, K”. Tādā veidā 
paredzēts attīstīt šo vietu kā Papes ciema sabiedrisko centru, kurā iekļautos pašreizējā ēka 
pašvaldības īpašumā „Dzintarvēji”, esošā ēka „Dabas māja” īpašumā „Rožlauki” un, iespējams, vēl 
kāda ēka blakus zemes vienībās. Apbūves koncepcijas un ainavas attīstības plānā (grafiskajā lapā 
– 7) attēlota plānotā un esošā apbūve vadoties no prognozējamākā teritorijas attīstības scenārija: 
savrupmāju un tūrisma un atpūtas māju apbūves izveidošanas. Konkrētus norādījumus par 
iespējamajiem apbūves veidiem katrā zemes vienībā skatīt detālplānojuma 3. daļā „Teritorijas 
apbūves un izmantošanas nosacījumi”. 
         Attiecībā uz esošo dzīvojamo māju „Dabas māja”, kas šobrīd ir privātperonas - nodibinājuma 
„Pasaules dabas fonds” īpašumā, detālplānojumā paredzēts saglabāt kā apbūves vienību. Šobrīd 
nav skaidri zināma ēkas turpmākā izmantošana, bet tā kā ēka ir tuvu avārijas stāvoklim, tad 
nākotnē iespējama tās pārbūve vai pat nojaukšana. 

 Plānotās mājvietas paredzēts izveidot zemes vienībās „A, B, C, D, E, F, G, H, J, I, K” un 
zemes vienības „L” austrumu daļā plānotās apbūves robežās, kuras norādītas detālplānojuma 
grafiskajā daļā.  

Apbūves līnijas plānotas ar aprēķinu, lai no blakus esošā kaimiņa zemes robežas būtu 
vismaz 4m, priekšpagalma dziļums attiecībā pret servitūta ceļu – vismaz 3m, netiktu skarti īpaši 
aizsargājamie biotopi un Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjosla.        

Apbūves būvapjomi veidojami pēc tradicionālo viensētu apbūves kompozicionālā principa: 
apbūvē dominē viena dzīvojamā ēka (vai tūrisma un atpūtas ēka, vai citas nozīmes publiska ēka), 
bet tās tuvumā pagalmā izvietojamas mazāka apjoma palīgēkas.  
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Tomēr, ņemot vērā plānotās apbūves koncentrāciju salīdzinoši blīvi izvietotos apbūves 

gabalos, apbūve veidojama pēc brīvā apbūves plānojuma principa. Tradicionāla viensēta 
izveidojama zemes vienībā „L”. 
          Zemes gabalā maksimāli pieļaujamais apbūves blīvums centra teritorijās saskaņā ar 
Rucavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 214.punktu ir 30%, bet 
respektējot speciālās prasības Papes ciema teritorijā (TIAN nodaļa 3.24.3.) maksimālais apbūves 
blīvums detālplānojuma teritorijā samazināts 15 līdz 20% robežās. Zemes vienībā „L” apbūves 
blīvums funkcionālajā zonā L4 nevar pārsniegt 5% (Rucavas novada TIAN 259.3.punkts), bet 
minimālais virszemes būvju attālums no zemesgabala robežas ir 10m (Rucavas novada TIAN 
261.punkts). 
         Minimālos attālumus starp būvēm paredzēt sakaņā ar normatīvajos dokumentos noteiktajām 
izsauļojuma, apgaismojuma un ugunsdrošības prasībām. Ēku izvietojumu, to savstarpējos 
attālumus un orientāciju paredzēt 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. 
         Pagalma izbūves struktūrā ieteicams veidot koku stādījumu grupas, kas vizuāli apvienotu 
atsevišķās ēkas vienotā kompleksā. Apbūvi katrā zemes vienībā pieļaujams ierobežot ar zemu 
(līdz 1,2m augstu) tradicionālu žogu: kāršu, slīpkoku, zedeņu, riķu vai latu. Gar vietējo iebrauktuvi 
pieļaujami dzīvžogu stādījumi. 
        Detalizētus plānotās apbūves nosacījumus skatīt 3.daļā „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”. Apbūves un teritorijas attīstības koncepceptuālos risinājumus skatīt grafiskajā daļā – 
lapās 7 un 8. 

 

4.3. Satiksmes organizācija 
 

         Ziemeļaustrumu daļā zemes gabals „Rožlauki” robežojas ar pašvaldības autoceļu Rožlauki – 
Boži.  Šī atoceļa attīstība iespējama samazinot esošo ceļa ekspluatācijas aizsargjoslu no 30m uz 
20m. Plānotajā ceļa šķērsprofilā 1-1 (skatīt grafisko lapu – 6 „Ceļu šķērsprofili 1-1; 2-2; 3-3”) 
norādīts arī plānotais gājēju trotuārs un perspektīvo inženierkomunikāciju izvietojums ceļa 
nodalījuma joslā. Pašvaldības autoceļu perspektīvā ieteicams izveidot ar asfalta segumu. 
          Pie valsts autoceļa V1221, ceļa pagrieziena vietā atrodas perspektīvē pārbūvējama esošā 
autostāvvieta. To nepieciešams pārveidot, lai tā pilnībā atbilstu ceļu satiksmes un autostāvvietu 
izbūves  noteikumiem LVS 190-7 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”. Satiksmes 
organizācijas shēmu un autostāvvietas pārbūves priekšlikumu skatīt grafiskajā lapā - 5 „Ceļu 
satiksmes organizācijas shēma un autostāvvietas plāns”.   
          Piekļūšana jaunveidojamām zemes vienībām „A; B; C; D; E; F; G; H; I; J” īpašumā 
„Rožlauki” detālplānojumā paredzēta plānojot jaunu piebraucamo servitūta ceļu ar pieslēgumu 
pašvaldības autoceļam Rožlauki – Boži. Minētais ceļš savienojas ar esošo servitūta ceļu austrumu 
daļā. Piebraucamā ceļa pieslēgums un tā konkrētie parametri nosakāmi būvprojektā, tajā skaitā 
nodrošinot ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehnikas piekļuvi ēkām un būvēm. 
         Piekļuve apkalpes autotransportam nodrošināta dzeramā ūdens ieguves vietai – 
dziļurbumam no pašvaldības autoceļa.      
         Jaunveidojamai zemes vienībai „J” (ar esošo ēku „Dabas māja”) piekļuve paredzēta ar 
atsevišķu vietējo pieslēgumu servitūta ceļam no austrumu puses. Piekļuve zemes vienībai „K” 
paredzēta no esošā servitūta ceļa teritorijas austrumu pusē. 
          Pie austrumu robežas esošais servitūta ceļš pārbūvējams un uzturams lietošanas kārtībā 
nodrošinot autotransporta un gājēju piekļūšanu arī austrumu pusē esošajiem zemes gabaliem 
„Dzintarvēji”, „Pētnieki”, „Dzeņi”, „Dzintarzeme”, „Bleivi”, „Vasaras”, „Ietekas” un dienvidos 
esošajam zemes gabalam „Kursīši”.  
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           Saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumu pa šo ceļu plānota piekļuve jūrai Nr.18 
kājāmgājējiem un velosipēdistiem. Minēto ceļu vajadzības gadījumā iespējams izmantot arī citiem 
dabas parka „Pape” apmeklētājiem piekļūšanai jūrai ar autotransportu.  
          Tā kā līdz šim faktiski nav nodrošināta piekļuve Rucavas novada pašvaldības īpašumā 
esošajam zemes gabalam „Ignāti”, tad detālplānojumā ir paredzēts servitūta autoceļš no 
pašvaldības autoceļa caur zemes gabalu „Rožlauki” līdz īpašumam „Ignāti”. 
         Otra piekļuve jūrai detālplānojumā paredzēta pa jaunizveidojamu gājēju un velosipēdistu 
celiņu no jaunizveidojamā servitūta ceļa īpašumā „Rožlauki” starp jaunajiem apbūves gabaliem 
centra zonā. Zemes gabala „Ignāti ziemeļaustrumu stūrī plānota autostāvvieta un atsevišķi 
infrastruktūras elementi: soliņi, sadzīves atkritumu tvertņu novietne, velosipēdu statīvi”. Celiņa 
trasējums detālplānojumā ir precizēts vadoties no Rucavas novada teritorijas plānojumā norādītās 
piekļuves Nr.17 un biotopu ekspertes Ievas Roves ieteikumiem (pielikums Nr. 1.2). Lai maksimāli 
pasargātu aizsargājamos biotopus, paredzēts taku veidot no noņemamiem koka dēļu vairogiem. 
Stāvākās reljefa vietās (kāpās) koka dēļu laipas norobežojamas ar koka margām.  Norādītais 
maršruts būtu vēl precizējams dabā ievērojot reljefu un citus vietējos apstākļus. Koka laipas varētu 
pārvietot gadījumā, ja klimatisko apstākļu ietekmē mainās dabisko kāpu un mikroreljefa struktūra 
sekojot šīm izmaiņām.  
           Tādā veidā detālplānojumā paredzēts realizēt Rucavas novada teritorijas plānojumā 
paredzētās divas piekļuves iespējas jūrai. 
           Piekļuve publiski pieejamajai teritorijas daļai personām ar ierobežotām pārvietošanās 
iespējām paredzēta pa visiem servitūta autoceļiem ar autotransportu. Tomēr pārvietošanās 
iespējas pa gājēju takām šīm personām (ratiņkrēslos) bez pavadoņiem ir ierobežota, jo pretējā 
gadījumā būtu jāizlīdzina dabīgais kāpu reljefs, kas dabas lieguma teritorijā nebūtu pieļaujams. 
          Zemāk skatīt izkopējumu no Rucavas teritorijas plānojumā iekļautās satiksmes organizācijas 
shēmas, kas precizēta detālplānojuma grafiskajā lapā - 5 „Ceļu satiksmes organizācijas shēma un 
autostāvvietas plāns”.   
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4.4. Inženierkomunikācijas 
 

4.4.1. Ūdensapgāde            5.3
           Papes ciema teritorijā šobrīd  nav centralizētu ūdensapgādes tīklu. Tomēr, plānojot ciema 
tālāku attīstību, detālplānojuma ietvaros norādīti perspektīvie projektējamie ūdensvada tīkli gar 
pašvaldības autoceļu (skatīt grafisko lapu - 6 „Ceļu šķērsprofili 1-1; 2-2; 3-3”).  Tas nozīmē, ka 
izbūvējot ciema teritorijā centralizētu ūdensapgādes sistēmu, būs iespējams izveidot pieslēgumus 
atsevisķiem patērētājiem. 
         Detālplānojumā ūdensapgādei paredzēts izmantot vienu kopīgu dziļurbumu, kas izvietots 
zemes vienībā „G”, pie pašvaldības autoceļa „Rožlauki - Boži” ekspluatācijas aizsargjoslas 
robežas. Tādā veidā dotajā teritorijā tiktu izveidota lokāla centralizēta ūdensapgādes sistēma. 
Esošo dziļurbumu, kas atrodas dienvidos no esošās „Dabas mājas”, paredzēts likvidēt, jo tas 
nedarbojas. 
         Ņemot vērā tehniski ekonomisko pamatojumu izbūvējot tikai atsevisķas savrupmājas ar 
individuāliem ūdens patērētājiem  pieļaujams  ierīkot katrā zemes vienībā lokālo ūdensapgādi 
saskaņā ar 30.04.2013. MK noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” 151.punkta prasībām. Tas nozīmē, ka pagaidus variantā, kamēr plānotā 
apbūve tiek realizēta līdz 75% no visas apbūves apjoma, pieļaujama lokālu ūdens ņemšanas vietu 
ierīkošana katrā zemes vienībā. Zemes vienībā „L” paredzēts lokāls dziļurbums. 
          Dzeramā ūdens kvalitāte nodrošināma atbilstoši 29.04.2003. MK noteikumu Nr.235 
„Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 
prasībām.  
        Lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī samazinātu piesārņojuma 
negatīvo ietekmi uz ūdens resursu kvalitāti, ja ūdens ņemšanas vietu izmantos publiskiem 
mērķiem vai vienlaikus vairākas mājsaimniecības, ap ūdens ņemšanas vietu noteiks normatīvajos 
aktos noteiktās aizsargjoslas:  
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stingrā rezīma, bakterioloģiskā un ķīmiskā aizsrgjoslu atbilstoši 20.01.2004. MK noteikumiem Nr.43 
”Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”. Stingrā režīma aizsargjosla ir 
norādīta detālplānojuma grafiskajā daļā. Bakterioloģiskā un ķīmiskā aizsargjosla, ja būs 
nepieciešams, tiks noteikta dziļurbuma ierīkošanas saskaņošanas stadijā izvērtējot konkrētā 
urbuma parametrus un vietas inženierģeoloģiskos apstākļus. 
       Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu aizsargjoslas nav jānosaka ap urbumiem, kurus saimniecībā 
vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto  savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji (fiziskas 
personas), tādēļ pagaidus variantā ar lokālajiem urbumiem katrā atsevišķā zemes vienībā tās 
nebūs jāievēro. 
          No ūdens ņemšanas vietas paredzēti ūdensvadi uz plānoto apbūvi, kas konkretizējami 
būvprojekta stadijā.   
 
 4.4.2. Kanalizācija un lietus ūdens novadīšana 
          Papes ciemā nav izbūvētas un šobrīd netiek plānotas centralizētas notekūdeņu savākšanas 
sistēmas. Gadījumā, ja perspektīvē tiktu izbūvēti centralizēti ciema kanalizācijas tīkli, tad tiem būtu 
iespējams pieslēgties izmantojot inženierkomunikāciju koridorus gar piebraucamo servitūta ceļu. 
Detālplānojuma ietvaros norādīti perspektīvie kanalizācijas tīkli gar pašvaldības autoceļu (skatīt 
grafisko lapu - 6 „Ceļu šķērsprofili 1-1; 2-2; 3-3”).      

Saimniecisko notekūdeņu novadīšana no plānotajām ēkām paredzēta pēc centralizētas 
kanalizācijas shēmas zemes gabala „Rožlauki” ietvaros. Paredzēts apvienot notekūdeņu 
savākšanu no vienpadsmit blakus esošajām zemes vienībām „A - K” slēgta tipa bioloģiskās 
attīrīšanas ietaisēs, kas izvietotas jaunveidojamā servitūta ceļa dienvidu galā. Notekūdeņi no 
zemes vienībās „L” novadāmi atsevišķās bioloģiskās attīrīšanas ietaisēs., Aizsargjoslas platums ap 
notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm tiks precizēts būvprojekta stadijā atkarībā no izmantotās 
tehnoloģijas un iekārtas tehniskā raksturojuma atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28.panta prasībām.                     
Pēc notekūdeņu attīrīšanas tos ievadīt speciālos infiltrācijas tuneļos vai infiltrācijas laukos pie 
attīrīšanas ietaisēm, nepārsniedzot attīrīšanas jaudu  15m3 diennaktī.       
         Kamēr plānotā apbūve tiek realizēta līdz 75% no visas apbūves apjoma, pieļaujams pagaidus 
risinājums – izvedamo kanalizācijas notekūdeņu slēgtu tvertņu izbūve katrā jaunveidojamā 
apbūves vienībā.   
        Lietus ūdens novadīšana no teritorijas paredzēta ar infiltrāciju smilšainajās gruntīs. Pie 
plānotā servitūta ceļa un gar pašvaldības autoceļu plānoti sekli grāvji virsūdeņu savākšanai no 
šiem ceļiem (skatīt grafisko lapu - 6 „Ceļu šķērsprofili 1-1; 2-2; 3-3”).      
       Speciālu meliorācijas sistēmu izbūve nav plānota.  
 

4.4.3. Elektroapgāde  
 Elektroapgāde paredzēta ar 0,4kV elektrokabeļa pieslēgumu no esošās transformatoru 

apakšstacijas TP2139, kas atrodas uz ziemeļiem no valsts autoceļa V1221, īpašumā „Lejnieki”, 
kadastra Nr. 64840070056. 

Detālplānojumā paredzēta iespēja pārcelt esošo gaisa vadu elektropārvades līniju, kas 
šķērso „Rožlauki” teritoriju, pazemes elektrokabelī. 
             Vietējās uzskaites sadales izvietot pie vietējās iebrauktuves katrai plānotajai zemes vienībai 
– ar iespēju AS „Sadales tīkls” personālam brīvi piebraukt un apkalpot tās jebkuros laika apstākļos. 
Plānotais elektrokabeļa trasējums paredz iespēju pieslēgt tuvumā esošos AS „Sadales tīkls” 0,4 kV 
elektrotīklus un blakus esošo īpašumu elektrotīklus. Elektropieslēguma trasējumu precizēt  
būvprojektā.  
          Zemāk skatīt izkopējumu no Rucavas teritorijas plānojumā iekļautās elektroapgādes 
shēmas.  
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4.4.4. Elektroniskie sakaru tīkli 
         Perspektīvie elektronisko sakaru tīkli ir norādīti detālplānojumā servitūta ceļa un pašvaldības 
autoceļa nodalījuma joslās (skatīt grafisko lapu - 6 „Ceļu šķērsprofili 1-1; 2-2; 3-3”). Tomēr, tā kā 
tiešā tuvumā nav esošu elektronisko sakaru tīklu, tad kā galvenais elektronisko sakaru 
pakalpojumu nodrošinājuma risinājums esošajā situācijā tiek plānota bezvadu sakaru tehnoloģiju 
izmantošana.         
         Gadījumā, ja perspektīvē rodas nepieciešamība izbūvēt elektroniskos sakaru tīklus, tas ir 
iespējams ievērojot sekojošus vispārīgos nosacījumus: 
- elektroniskie sakaru tīklu kabeļu  kanalizācijas vai sakaru kabeļi tiks izvietoti ārpus ceļu 
brauktuves; 
- visi būvniecības darbi tiks veikti atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem, kā arī ievērojot 
Aizsargjoslu likuma 14. panta, 35.panta un 43.panta noteiktās prasības; 
-  izbūvējot elektronisko sakaru tīklus, teritorijas aizsargjoslu plānā tiks atzīmētas objektu 
aizsargjoslas; 
- visi būvprojekti SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru tīklu tuvumā tiks saskaņoti ar SIA 
„Lattelecom”, bet gadījumā, ja būs nepieciešams veikt esošo sakaru tīklu pārvietošanas darbus, 
tiks pieprasīti tehniskie noteikumi un tīkla pārvietošana tiks veikta par elektroniskā tīkla 
pārvietošanas ierosinātāja līdzekļiem. 
 

4.4.5. Siltumapgāde 
        Detālplānojuma teritorijā paredzēti lokāli siltumapgādes risinājumi. Ēku apkures risinājumus 
pieņemt izmantojot apkārtējai videi „draudzīgus” kurināmā veidus: koka granulas, malku, 
elektroenerģiju. Ietecams izmantot apkurei zemes dzīļu siltumu kā alternatīvu siltuma avotu. 
Konkrēti apkures risinājumi nosakāmi ēku būvniecības projekta ietvaros.   
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 4.4.6. Citi norādījumi 
         Iespējamo perspektīvo maģistrālo inženiertīklu izbūves centrālie koridori veidojami esošā 
pašvaldības autoceļa Rucava – Pape sarkanajās līnijās un  servitūta ceļu nodalījuma joslās.  
         Inženierkomunikācijas izbūvēt saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, kas pirms konkrēta 
būvprojekta izstrādes jāsaņem no attiecīgajām institūcijām.  
        Plānoto inženierkomunikāciju aizsargjoslas precizējamas pēc trašu izbūves atbilstoši šo 
komunikāciju izpildshēmām. 
 

4.5. Ugunsdzēsība 
 

          Ārējās ugunsdzēsības ūdensapgāde nodrošināma atbilstoši LBN 222-15 „Ūdensapgādes 
būves” noteiktajām prasībām. Konkrēti ugunsdzēsības risinājumi iekļaujami  projektējamo ēku 
būvprojektos.  
           Ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādei iespējams izmantot tuvumā esošo dabisko ūdensteci 
– Papes kanālu.  
          Ugunsdzēsības transportam piebrauktuve pie kanāla nodrošināta no esošā autoceļa  tilta 
vietā, jo krasts ir lēzens un maksimālā augstumu starpība starp krastu un ūdens līmeni 
nepārsniedz 2 metrus. 
        Ēkām un būvēm nodrošina brīvu piekļuvi ugunsdzēsības transportam. 

 
4.6. 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 un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 
teritorija – 7,4092ha; 
- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija – 9,547ha; 
- dabiskas ūdenstilpnes (Papes ezera) vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija 
pilsētās un ciemos – 2,029ha; 
- stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens 
ņemšanas vietu  - artēzisko urbumu ar rādiusu 10 metri - 0,0314ha; 

           

   Ekspluatācijas aizsargjoslas: 
 

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija (ciema teritorijā robeža attēlota kā sarkanā līnija) gar valsts 
vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos – 0,2185 ha;  

- būvlaide gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos (detālplānojumā sakrīt ar 
sarkano līniju);  

 

- ekspluatācijas aizsargjoslas tiek noteiktas zemes gabalā plānotajiem inženiertehniskās apgādes 
objektiem: ūdensvadam, kanalizācijas vadam, 0,4kV elektroapgādes kabeļu līnijām un sakaru 
kabeļu līnijām. 

 

  Sanitārās aizsargjoslas: 
 

- aizsargjosla ap slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm un tiem filtrācijas laukiem, kurā 
tiek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm, ja attīrīšanas ietaišu jauda 
nepārsniedz 15m3 diennaktī. 
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Citi aprobežojumi: 
 

-  dabas parka „Pape” dabas lieguma zonas teritorija – 7,4092ha; 
-  dabas parka „Pape” dabas parka zonas teritorija – 0,6957ha; 
-  dabas parka „Pape” neitrālās zonas teritorija – 1,4421ha; 
- tauvas joslas teritorija gar jūras piekrasti – 0,339ha;  
- būvniecības ierobežojumu teritorijas, ko ierobežo mājvietu apbūves līnijas, kas noteiktas 

detālplānojumā; 
- esošā ceļa servitūta teritorija zemes vienībās „J”, „K”,  „L” ; 
- plānotā ceļa servitūta teritorija zemes vienībās „A, B, C, D, E, F, G, H, I, K”; 
- plānotā gājēju un velosipēdistu celiņa servitūta teritorija zemes gabalā „Ignāti”; 
- plānotā servitūta brauktuve un stāvlaukums zemes gabalā „Ignāti”; 
- zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa (dzīvojamā māja zemes vienībā „J”) – 
0,0155ha; 
    

              Aizsargjoslu un citu aprobežojumu detalizētu aprakstu skatīt 3.daļā „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves nosacījumi”. 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


