
ZIŅOJUMS 

par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un 
iebildumiem detālplānojumam nekustamajos īpašumos „Jaunagatnieki”, un 

„Vecagatnieki”,  Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 
 

Apspriešanas 1. posms – uzsākot detālplānojuma izstrādi 
  

Uzsākot detālplānojumu Rucavas novada dome 2015.gada 26.februārī pieņēma  
lēmumu Nr.5 „Par detālplānojuma „Jaunagatnieki” un „Vecagatnieki” izstrādes uzsākšanu un 
darba uzdevuma apstiprināšanu” 

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu tika ievietots Rucavas novada laikrakstā 
„Duvzares vēstis” (2015.gada marts), kā arī informācija tika ievietota Rucavas novada domes 
mājas lapā www.rucava.lv.  

17.03.2015. tika izsūtīti informatīvi paziņojumi par detālplānojuma uzsākšanu 
īpašumu „Jaunagatnieki” (kad. Nr. 64840010142) un „Vecagatnieki” (kad. Nr. 64840010058) 
pierobežniekiem: Jonam Henrikam Rapalim (īpašums „Agatnieki”), Algimantas Piligrimas 
(īpašums „Jūrkalni”), Dzintrai Ivanovai (īpašums „Paipas”), Vilmai Katrīnai Pērkonai (īpašums 
„Piekalnītes”), Vijai Markovskai (īpašums „Maķi”), Inesei Lindei (īpašums „Baitiķi”) un SIA 
„Zilba” (īpašums „Šalkas”). 

Rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņš tika noteikts no 2015. 
gada 20. marta līdz 2015. gada 10. aprīlim. 

Informāciju par detālplānojumu varēja saņemt Rucavas novada domē pie 
detālplānojuma izstrādes vadītājas Sarmītes Lesiņas un no detālplānojuma projekta 
izstrādātāja -  SIA „V projekts” Peldu ielā 25-1, Liepājā, pie arhitekta Ulda Vecvagara.  
             Fizisko un juridisko personu atsauksmes vai iebildumi par izstrādājamo 
detālplānojumu apspriešanas 1.posmā rakstiskā veidā netika saņemtas.  
 

 
Apspriešanas 2. posms - priekšlikumi un iebildumi publiskās apspriešanas gaitā  

  

              Detālplānojuma publiskā apspriešana notika no 2017. gada 1.jūnija līdz 2017. gada 
29.jūnijam. 

Paziņojums par publiskās apspriešanas izsludināšanu tika ievietots laikrakstā 
„Kursas laiks” (01.06.2017.), Rucavas novada laikrakstā „Duvzares vēstis” (2016.gada jūnijs) 
un Rucavas novada domes mājas lapā www.rucava.lv.  

 2017.gada 29.jūnijā, pulksten 15:00 visi interesenti tika aicināti uz publiskās 
apspriešanas sanāksmi, kas notika Rucavas novada domes telpās. Rakstiski, nosūtot 
ierakstītas vēstules par to tika informēti detālplānojuma teritorijā esošo un ar detālplānojuma 
risinājumiem saistīto nekustamo īpašumu īpašnieki. 
           Ar detālplānojumu varēja iepazīties Rucavas novada domē, Rucavas novadā, 
Rucavas pagastā, Rucavā, ”Pagastmāja”. 

Publiskās apspriešanas sanāksmē piedalījās detālplānojuma projekta vadītājs Uldis 
Vecvagars, Rucavas novada teritorijas plānotāja Sanita Urtāne, nekustamo īpašumu 
„Jaunagatnieki” un „Vecagatnieki” īpašnieks Jānis Vamzis un blakus esošā īpašuma 
„Agatnieki” īpašnieks Jons Henriks Rapalis. Citi uzaicinātie pierobežnieki nebija ieradušies. 



          Publiskās apspriešanas sanāksmē J.H.Rapalis interesējās, vai īpašumā 
„Jaunagatnieki”, ārpus apbūves zonas rietumu virzienā būtu iespējams izveidot sporta un 
atpūtas laukumu. Viņam tika paskaidrots, ka  teritorijā PT2 – Tūrisma un rekreācijas apbūves 
teritorijā, neskarot īpaši aizsargājamos biotopus un Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslu 
iespējams izveidot šādu laukumu kā teritorijas labiekārtojuma elementu. 
            Fizisko un juridisko personu atsauksmes un iebildumi par izstrādāto detālplānojumu 
rakstiskā veidā netika saņemti.  
 
01.07. 2017.  
 

 

                             Detālplānojuma projekta vadītājs :                               U. Vecvagars 

 
 


