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1. IEVADS 

 
Detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos „Jaunagatnieki”, kadastra 

Nr.64840010142 (divi zemes gabali: 1,3ha un 0,35ha) un „Vecagatnieki”, kadastra 
Nr.64840010058 (0,9ha), Papes ciemā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā uzsākta pamatojoties 
uz zemes īpašnieka Jāņa Vamža iesniegumu un Rucavas novada domes 2015.gada 26. februāra 
lēmumu „Par detālplānojuma „Jaunagatnieki” un „Vecagatnieki” izstrādes uzsākšanu un darba 
uzdevuma apstiprināšanu” (protokols Nr.5, punkts 1.12.). 

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). Detālplānojuma risinājumi pieņemti  saskaņā ar Rucavas novada domes apstiprināto  darba 
uzdevumu. Detālplānojuma izstrādē ievēroti galvenie attīstības plānošanas pamatprincipi saskaņā 
ar izstrādāto Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. - 2038. gadiem. 

Izstrādātais detālplānojums detalizē Rucavas novada teritorijas plānojumu zemes gabalu 
„Jaunagatnieki” un „Vecagatnieki” robežās (3 zemes gabali), kā arī skar teritorijas rietumu daļu 
(0,1ha) pie servitūta ceļa īpašumā „Jūrkalni” (kadastra Nr.6484 001 0059). 

 Detālplānojuma teritorijai blakus esošie īpašumi detālplānojuma ietvaros izvērtēti kā 
izpētes teritorijas saskaņā ar darba uzdevumu.  

 
Detālplānojuma sastāvs: 
 

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 plānu, izkopējumu no Rucavas 
novada teritorijas plānojuma, teritorijas pašreizējās izmantošanas plānu un detālplānojuma 
risinājumu grafiskos materiālus. Detālplānojums izstrādāts uz aktuāla topogrāfiskā plāna 
pamatnes. Detālplānojuma grafiskajā daļā  izmantots topogrāfiskais plāns (izstrādātājs: SIA 
„Metrum”), kas izstrādāts LKS-92 koordinātu sistēmā, mēroga koeficients 0,9998516609. Plāns 
sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5). Topogrāfiskais plāns 
izgatavots mērogā M1:500. Detālplānojuma vajadzībām grafiskajā daļā topogrāfiskais plāns 
samazināts mērogā M1:1000. 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, sabiedriskās apspriešanas norises 
dokumentus, institūciju nosacījumus un atzinumus, ziņojumus par institūciju nosacījumu un 
atzinumu ievērošanu, biotopu apsekošanas atzinumu un citu informāciju. 
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2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

 

2.1. Detālplānojuma teritorijas novietne 
 

Detālplānojuma teritorija atrodas Rucavas novada Rucavas pagastā, Papes ciema ziemeļu 
daļā – Papes Priediengalā, starp Baltijas jūru un Papes ezeru. „Jaunagatnieki” 2. zemes gabals 
(1,3ha) rietumos robežojas ar Baltijas jūras pludmales zonu. 

Zemes gabali „Jaunagatnieki” un „Vecagatnieki” atrodas aptuveni 8 km attālumā no valsts 
nozīmes autoceļa A11 Liepāja – Lietuvas robeža, 9 km no Rucavas ciemata un 10 km no Latvijas 
– Lietuvas robežas. Detālplānojuma teritorijā ir ietverti trīs zemes īpašumi: „Jaunagatnieki”, 
kadastra Nr.64840010142 (divi zemes gabali: 1,3ha un 0,35ha), „Vecagatnieki”, kadastra Nr. 
64840010058 (0,9ha) un papildus neliela rietumu daļas teritorija (0,1ha) īpašumā „Jūrkalni”, 
kadastra Nr.6484 001 0059. 

Piekļuve detālplānojuma 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.  
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2.2. Plānošanas situācija 
 

Saskaņā ar Valsts kadastrālās informācijas sistēmā reģistrētajiem zemes robežu plāniem 
un tajos iekļautajām zemes lietošanas veidu eksplikācijām zemes gabalā „Vecagatnieki” (zemes 
robežu plānā ar nosaukumu – „Jaunagatnieki”, 1.zemes gabals, platība 0,9ha) ganības aizņem 
0,8ha, pārējās zemes aizņem 0,1ha, zemes gabalā „Jaunagatnieki” (2.zemes gabals, platība 
1,3ha) ganības aizņem 1,0ha, meži – 0,2ha, bet zeme zem ceļiem – 0,1ha, zemes gabalā 
„Jaunagatnieki” (3.zemes gabals, platība 0,35ha) meži aizņem 0,3ha, zeme zem ceļiem – 0,03ha, 
bet pārējās zemes – 0,02ha. 

Visa detālplānojuma teritorija atrodas „Īpaši aizsargājamā dabas teritorijā” – dabas 
parkā „Pape”. 

Visa zemes gabala „Vecagatnieki” (kad. Nr.64840010058) teritorija, zemes gabala 
„Jaunagatnieki” (kad. Nr.64840010142)  dienvidu daļa (0,089 ha) un zemes gabala „Jaunagatnieki” 
(kad. apz. 64840010023) austrumu daļa (0,681 ha) atrodas funkcionālajā zonā Tūrisma un 
rekreācijas apbūves teritorija (PT2) un dabas parka „Pape” neitrālajā zonā. Šīs apbūves 
teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju un to palīgēku, 
vasaras māju, rekreācijas un darījumu objektu būve. Maksimālias apbūves blīvums zemes gabalā 
„Jaunagatnieki” (kad. Nr.64840010142) ir 8%, bet zemes gabalos „Jaunagatnieki” (kad. apz. 
64840010023) un „Vecagatnieki” (kad. Nr.64840010058) apbūves blīvumu nenosaka, maksimālais 
apbūves laukums tajos nedrīkst pārsniegt 450m2. Maksimālais stāvu skaits – 1,5 stāvi (ietverot 
mansarda stāvu), jumta slīpums – no 350 līdz 400, priekšpagalma minimālais dziļums (būvlaide) – 
3m. Maksimālais ēkas augstums: galvenajām ēkām ar niedru jumtiem – 8m, ēkām ar cita materiāla 
jumtiem – 7m; palīgēkām – 5m. 

Zemes gabala „Jaunagatnieki” (kad. Nr.64840010142)  ziemeļu daļa (0,261 ha) un zemes 
gabala „Jaunagatnieki” (kad. apz. 64840010023) rietumu daļa (0,46 ha) atrodas dabas parka 
„Pape” dabas lieguma zonā un Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā. Minētās 
teritorijas atrodas ārpus Papes ciema robežām. 

Detālplānojuma teritorijā ir precizēti un detalizēti vispārīgie plānojuma nosacījumi un atļautā 
izmantošana Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijā (PT2) respektējot Rucavas novada TIAN 
prasības Papes Priediengala telpiskajai organizācijai, apbūves kompozīcijai un arhitektūrai (3.24.3. 
nodaļa). 

2015.gada jūnijā detālplānojuma teritorijā tika veikta detalizēta augu sugu un biotopu 
izpēte, biotopu eksperta atzinumu skatīt pielikumā Nr.1. 

 
2.3. Zemes īpašumi un pierobežnieki 

 
         Detālplānojumā ietvertajā teritorijā ietilpst trīs zemes gabali: „Jaunagatnieki” (divi zemes 
gabali), „Vecagatnieki” un daļēji zemes gabals „Jūrkalni” (skatīt tabulu): 

 

Adrese 
Kadastra Nr. 

(kadastra 
apzīmējums) 

Platība, 
ha 

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

„Jaunagatnieki”, Papes 
ciems (Papes Priediengals) 
Rucavas pagasts, Rucavas 
novads 

6484  001 0142   0,35 

0202 – aizsargājamās dabas teritorijas, 
kurās saimnieciskā darbība aizliegta ar 
normatīvo aktu (esošā izmantošana);  
0601 – individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (plānotā izmantošana 
ārpus aizsargājamās dabas teritorijas); 
0801 – komercdarbības objektu 
apbūves zeme (plānotā izmantošana 
ārpus aizsargājamās dabas teritorijas)  
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Adrese 
Kadastra Nr. 

(kadastra 
apzīmējums) 

Platība, 
ha 

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

„Jaunagatnieki”, Papes 
ciems (Papes Priediengals) 
Rucavas pagasts, Rucavas 
novads 

6484  001 0023 
1,3 

(1,141*) 

0202 – aizsargājamās dabas teritorijas, 
kurās saimnieciskā darbība aizliegta ar 
normatīvo aktu (esošā izmantošana 
īpašuma daļā);  
0101 - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(esošā izmantošana īpašuma daļā);  
0601 – individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme (plānotā izmantošana); 
0801 – komercdarbības objektu 
apbūves zeme (plānotā izmantošana)  

„Vecagatnieki”, Papes 
ciems (Papes Priediengals) 
Rucavas pagasts, Rucavas 
novads 

6484  001 0058 
0,9 

(0,843*) 

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) 

„Jūrkalni” , Papes ciems 
(Papes Priediengals) 
Rucavas pagasts, Rucavas 
novads 

6484  001 0059 
0,1 

(daļa no 
0,795) 

0101 - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(izmantošana detālplānojuma robežās) 
 

 
*  - precizēta zemes gabala faktiskā platība saskaņā ar topogrāfiskajā plānā dotajām zemes gabala 
robežām, kas atbilst Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. 
 
 

        Zemes gabals “Jaunagatnieki” (kadastra Nr.6484 001 0142) robežojas ar sekojošiem 
nekustamajiem īpašumiem (skatīt tabulu): 

 

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

1. „Paipas”, Rucavas pagasts, 
Rucavas novads 6484 001 0041 Dzintra Ivanova,  

Salmu ielas 22, Liepāja, LV-3401 2,4 

2. „Piekalnītes”, Rucavas 
pagasts, Rucavas novads 6484 011 0216 

Vilma Katrīna Pērkona, „Liepnieki”, 
Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas 
novads, LV-3477 

0,338 

3. 

„Maķi”, Papes ciems 
(Papes Priediengals) 
Rucavas pagasts, Rucavas 
novads 

6484 011 0015 
 

Vija Markovska, Lauku iela 56 – 39, 
Liepāja, LV-3411 5,959 

4. 

„Jūrkalni”, Papes ciems 
(Papes Priediengals) 
Rucavas pagasts, Rucavas 
novads 

6484 011 0059 
Algimantas Piligrimas, Balio 
Sruogos 43-2, Kauņa, Lietuva,  
LT-50251 

0,795 
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Zemes gabals “Jaunagatnieki” (kadastra apz. 6484 001 0023) robežojas ar sekojošiem 
nekustamajiem īpašumiem (skatīt tabulu): 
 

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

1. „Paipas”, Rucavas pagasts, 
Rucavas novads 6484 001 0041 Dzintra Ivanova,  

Salmu ielas 22, Liepāja, LV-3401 2,4 

2. 

„Šalkas”, Papes ciems 
(Papes Priediengals) 
Rucavas pagasts, Rucavas 
novads  

6484 011 0012 

Eugenijus Misiūra (2/6 daļas), 
M.Valamčiaus iela 52, Telšiai, 
Lietuva, 
Andrius Mikelskis (1/6 daļa),  
Purviu iela 14, Purviu ciems, 
Akmenes rajons, Lietuva, 
Albertas Šnaras(1/6 daļa),  
Žvirbuliu iela 4, Naujoji Akmene, 
Lietuva, 
Stanislava Gražina Puodžikaitiene 
(1/9 daļa) 
Marius Markaitis (1/9 daļa), 
Aivaras Kazlauskas (1/9 daļa) 

1,02 

3. 

„Jūrkalni”, Papes ciems 
(Papes Priediengals) 
Rucavas pagasts, Rucavas 
novads 

6484 011 0059 
Algimantas Piligrimas, Balio 
Sruogos 43-2, Kauņa, Lietuva,  
LT-50251 

0,795 

4. Pludmale,  Rucavas 
pagasts, Rucavas novads  Lavijas Republika  

 
      
   Zemes gabals “Vecagatnieki” (kadastra Nr.6484 001 0058) robežojas ar sekojošiem 
nekustamajiem īpašumiem (skatīt tabulu): 
 

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

1. 

„Maķi”, Papes ciems 
(Papes Priediengals) 
Rucavas pagasts, Rucavas 
novads 

6484 001 0015 Vija Markovska, Lauku iela 56 – 39, 
Liepāja, LV-3411 5,959 

2. 
Pašvaldības autoceļš 
„Rožlauki - Boži”, Rucavas 
pagasts, Rucavas novads  

6484 011 0131 
Rucavs novada pašvaldība, 
„Pagastmāja”, Rucava, rucavas 
pagasts, Rucavas novads, LV-3477  

3. 

„Jūrkalni”, Papes ciems 
(Papes Priediengals) 
Rucavas pagasts, Rucavas 
novads 

6484 011 0059 
Algimantas Piligrimas, Balio 
Sruogos 43-2, Kauņa, Lietuva,  
LT-50251 

0,795 

4. 

„Agatnieki”, Papes ciems 
(Papes Priediengals) 
Rucavas pagasts, Rucavas 
novads 

6484 011 0034 Jons Henriks Rapalis, Varpo iela 10 
– 62, Kauņa, Lietuva 0,669 
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2.4. Teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts 

 

           Detālplānojumā ietvertajā teritorijā ietilpst trīs zemes gabali: „Jaunagatnieki” (kadastra 
Nr.64840010142, platība 0,35ha), „Jaunagatnieki” (kadastra apzīmējums 64840010023, platība 
1,3ha) un „Vecagatnieki” (kadastra Nr.64840010058, platība 0,9ha), kā arī rietumu daļa no zemes 
gabala „Jūrkalni” (kadastra Nr. 64840110059, detālplānojuma teritorijas platība 0,1ha), kas atrodas 
Rucavas novada Rucavas pagasta Papes ciema (Papes Priediengala) teritorijā.  
         Saskaņā ar zemesgrāmatu apliecībās un zemes robežu plānos norādīto platību 
detālplānojuma teritorijas kopējā platība ir 2.65 ha. Precizējot doto platību pēc faktiski norādītajām 
robežām topogrāfiskā uzmērījuma plānā kopējā detālplānojuma teritorija ir mazāka – 2,334 ha.  
Trīs detālplānojuma teritorijā iekļautie zemes gabali atrodas starp Rucavas novada pašvaldības 
autoceļu „Rožlauki - Boži” austrumos un Baltijas jūras pludmales teritoriju rietumos. 
Detālplānojuma teritorija ziemeļu pusē robežojas ar saimniecībām „Paipas”, „Piekalnītes” un 
„Maķi”, bet dienvidos - ar saimniecībām „Agatnieki”, „Jūrkalni” un „Šalkas”. 
            Īpašumam „Vecagatnieki” piekļuve iespējama no pašvaldības autoceļa austrumos, bet 
diviem īpašumiem „Jaunagatnieki” piekļuve nodrošināta pa esošo servitūta ceļu no pašvaldības 
autoceļa šķērsojot  zemes gabalus „Agatnieki” un „Baitiķi”. Zemes gabalu „Jaunagatnieki” (kad. 
apz. 64840010023) rietumos šķērso servitūta ceļš, kas ierīkots krasta kāpu aizsargjoslā, gar 
pludmali. 

Detālplānojuma teritorijai piekļaujas divas vēsturiskās zemnieku viensētas, kam piešķirts 
vietēja arhitektūras pieminekļa statuss: „Zemnieku sēta „Agatnieki” (valsts aizsardzības Nr.6120” 
un „Zemnieku sēta „Jūrkalni” (valsts aizsardzības Nr. 6123)”. Detālplānojuma teritorija atrodas 
vietēja arhitektūras pieminekļa „Zemnieku sētas „Ezermaļi” dzīvojamās ēkas (valsts aizsardzības 
Nr.6122)” aizsargjoslas zonā. 
            Zemes gabalu „Vecagatnieki” tā ziemeļaustrumu daļā šķērso 0,4kV gaisa vadu 
elektropārvades līnija, bet tā dienvidu daļā atrodas kanalizācijas tīkls un attīrīšanas aka no blakus 
esošajām ēkām īpašumā „Agatnieki”. Citu inženierkomunikāciju detālplānojuma teritorijā nav. 

Saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumu un Valsts kadastrālās informācijas 
sistēmā reģistrētajiem zemes robežu plāniem detālplānojuma teritorijā ir sekojoši zemes 
izmantošanas veidi: 

- lauksaimniecībā izmantojamā zeme „Vecagatnieki”- 0,8ha un “Jaunagatnieki” (kadastra 
apz. 6484 001 0023) - 1,0ha; 

- zeme zem ceļiem “Jaunagatnieki” (kadastra apz. 6484 001 0023) – 0,1ha un 
“Jaunagatnieki” (kadastra apz. 6484 001 0142) – 0,03ha; 

- pārējās zemes  „Vecagatnieki”- 0,1ha un “Jaunagatnieki” (kadastra apz. 6484 001 0142) – 
0,02ha;  

- meži  “Jaunagatnieki” (kadastra apz. 6484 001 0142) – 0,3ha.  
 

            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.  

 

Detālplānojuma teritorija visumā ir ar līdzenu reljefu. Zemes gabala „Vecagatnieki” 
dienvidrietumu daļā atrodas pelēkās kāpas ar zemu lakstaugu veģetāciju un smiltāju zālāji, kas ir 
Latvijas un ES nozīmes īpaši aizsargājami biotopi. Minēto biotopu tuvumā tika konstatētas arī retu 
un aizsargājamu sugu atradnes. Zemes gabala „Vecagatnieki” austrumu daļā atrodas kultivētas 
pļavas un ganības. Aizaugot pļavām veidojušies krūmāji un atsevisķi jauni koki, kas nav bioloģiski 
vērtīgi. 
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Zemes gabalā “Jaunagatnieki” (kadastra apz. 6484 001 0142) ziemeļu daļu 0,3ha platībā 
aizņem mežs. Otrajā zemes gabalā  “Jaunagatnieki” (kadastra apz. 6484 001 0023) priežu 

sausieņu mežs aizņem rietumu daļu jūras tuvumā. Meži atbilst Latvijas un ES  īpaši aizsargājama 
biotopa – Mežainas piejūras kāpas statusam ar samērā zemu vērtību. Šajā vietā zemes gabalā 
„Jaunagatnieki” (kadastra apz. 6484 001 0023)  ir iebraukti lauku ceļi bez seguma, ceļš skar arī 
mežmalas, tas nesakrīt ar pagasta teritorijas plānojumā norādīto vietu. 

Biotopu eksperta atzinumā norādīts, ka nozīmīgākās un īpaši aizsargājamās sugas aug 
īpaši aizsargājamos biotopos, kuros nav pieļaujama saimnieciskā darbība, kas varētu kaitēt vai 
iznīcināt šos biotopus. Detalizētu biotopu aprakstu skatīt biotopu ekspertes Ilzes Rērihas 
25.06.2015. sastādītajā atzinumā par augu sugu un biotopu izpēti (detālplānojuma pielikums Nr.1).  
           Detālplānojumā ietvertie zemes gabali „Jaunagatnieki” daļēji atrodas Eiropas nozīmes 
aizsargājamā dabas teritorijā NATURA 2000 – dabas parka „Pape” dabas lieguma zonā un 
daļēji  neitrālajā zonā, bet viss zemes gabals „Vecagatnieki” – dabas parka „Pape” neitrālajā 
zonā. 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 teritorijas robežās putnu sugu ligzdošanas vietas atrodas dabas parka 
dabas lieguma zonā, bet neitrālajā zonā, kur tiek veikta saimnieciskā darbība, putnu ligzošanas 
vietas nav konstatētas.  
           Teritorijas raksturīgākos ainavas skatus skatīt pievienotajos fotoattēlos Nr.1 - Nr.16. 
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 vienību „Jaunagatnieki” un „Vecagatnieki” 
apgrūtinājumu plāniem, kā arī  pamatojoties uz spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu 
(skatīt grafiskās lapas -1 un 2). Aizsargjoslu kodi norādītisaskaņā ar  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 „Jaunagatnieki” (kadastra Nr. 64840010142) noteikti sekojoši apgrūtinājumi: 
1) 7311010100 – Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu 
aizsardzības aizsargjoslas teritorija – 0,261 ha; 
2) 7311010300 – Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas 
teritorija – 0,35 ha; 
3) 7311020206 – dabiskas ūdenstilpnes (Papes ezera) vides un dabas resursu aizsardzības 
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0,35ha; 
4) 7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija 
ap kultūras pieminekli laukos (vietējas nozīmes kultūras pieminekļa  - zemnieku sēta „Jūrkalni” 
teritorija, valsts aizsardzības Nr.6123, aizsardzības zona) – 0,35 ha; 
5) 7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija 
ap kultūras pieminekli laukos (vietējas nozīmes kultūras pieminekļa  - zemnieku sēta „Agatnieki” 
teritorija, valsts aizsardzības Nr.6120, aizsardzības zona) – 0,35 ha; 
6) 7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija 
ap kultūras pieminekli laukos (vietējas nozīmes kultūras pieminekļa  - zemnieku sēta „Ezermaļi” 
teritorija, valsts aizsardzības Nr.6122, aizsardzības zona) – 0,35 ha; 
7) 7313050300 - dabas parka „Pape” dabas lieguma zonas teritorija – 0,261 ha; 
8) 7313050600 - dabas parka „Pape” neitrālās zonas teritorija –0,89 ha. 
9) 7315030100 – ceļa servitūta teritorija – 0,03ha. 
 



DETĀLPLĀNOJUMS                             „JAUNAGATNIEKI”, „VECAGATNIEKI”, PAPES CIEMS, RUCAVAS PAGASTS, RUCAVAS NOVADS 

SIA “V PROJEKTS”                                                                                                                                                                                     2015. - 2017.        

 

12 

 
Zemes gabalā „Jaunagatnieki” (kadastra apz.64840010023) noteikti sekojoši apgrūtinājumi: 

1) 7311010100 – Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu 
aizsardzības aizsargjoslas teritorija – 0,46 ha; 
2) 7311010300 – Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas 
teritorija – 1,141 ha; 
3) 7311020206 – dabiskas ūdenstilpnes (Papes ezera) vides un dabas resursu aizsardzības 
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 1,027ha; 
4) 7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija 
ap kultūras pieminekli laukos (vietējas nozīmes kultūras pieminekļa  - zemnieku sēta „Jūrkalni” 
teritorija, valsts aizsardzības Nr.6123, aizsardzības zona) –1,141ha; 
5) 7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija 
ap kultūras pieminekli laukos (vietējas nozīmes kultūras pieminekļa  - zemnieku sēta „Agatnieki” 
teritorija, valsts aizsardzības Nr.6120, aizsardzības zona) – 1.141 ha; 
6) 7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija 
ap kultūras pieminekli laukos (vietējas nozīmes kultūras pieminekļa  - zemnieku sēta „Ezermaļi” 
teritorija, valsts aizsardzības Nr.6122, aizsardzības zona) –1,141ha; 
7) 7313050300 - dabas parka „Pape” dabas lieguma zonas teritorija – 0,46 ha; 
8) 7313050600 - dabas parka „Pape” neitrālās zonas teritorija – 0,681ha. 
9) 7315030100 – ceļa servitūta teritorija – 0,04ha. 
 

Zemes gabalā „Vecagatnieki” (kadastra Nr. 64840010023) noteikti sekojoši apgrūtinājumi: 
1) 7311010300 – Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas 
teritorija – 0,843 ha; 
2) 7311020206 – dabiskas ūdenstilpnes (Papes ezera) vides un dabas resursu aizsardzības 
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos – 0,843 ha; 
3) 7314010105 – vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa teritorija un objekti (kultūras pieminekļa  
- zemnieku sēta „Jūrkalni”, valsts aizsardzības Nr.6123) – 0,843 ha; 
4) 7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija 
ap kultūras pieminekli laukos (vietējas nozīmes kultūras pieminekļa  - zemnieku sēta „Jūrkalni” 
teritorija, valsts aizsardzības Nr.6123, aizsardzības zona) – 0,843 ha; 
5) 7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija 
ap kultūras pieminekli laukos (vietējas nozīmes kultūras pieminekļa  - zemnieku sēta „Agatnieki” 
teritorija, valsts aizsardzības Nr.6120, aizsardzības zona) – 0,843 ha; 
6) 7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija 
ap kultūras pieminekli laukos (vietējas nozīmes kultūras pieminekļa  - zemnieku sēta „Ezermaļi” 
teritorija, valsts aizsardzības Nr.6122, aizsardzības zona) –0,843 ha; 
7) 7313050600 - dabas parka „Pape” neitrālās zonas teritorija – 0,843 ha; 
8) 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 
autoceļiem lauku apvidos – 0,113 ha; 
9) 7312050601 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās 
un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20kV – 0,14ha; 
10) 7312010300 - ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu –0,025ha. 
 

2.6.  Detālplānojuma teritorijas apkārtējo īpašumu ainavas un apbūves analīze 
 

           Laika gaitā Papes ciema teritorijā izveidojās brīvs, dabīgajai veģetācijai un reljefam pakļauts 
ceļu tīkls un zemesgabalu dalījums.  Piekrastes apbūve šai vietā ir 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 –  
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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. 
           Vēsturisko viensētu apbūves blīvums un izvietojums Papes Priediengalā labi redzams 
izkopējumā no kartes, kas sastādīta 20.gs 20. vai 30. gados. 
 

 
 
          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 apbūves noteikumus būtu vēlams minētajās pļavās veidot 
vēsturiskajām viensētām tuvinātu 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. 
           Plānojot ciema centra zonā jaunu apbūvi Ir ļoti svarīgi saglabāt 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.  
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          Ēku pamati tika izbūvēti no neapstrādātiem laukakmeņiem. Māla ķieģeļus izmantoja tikai 
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. 
           Nozīmīgākie dzīvojamo ēku vēsturiskie paraugi galvenokārt koncentrēti Papes Ķoņu ciemā 
un Papes Priediengalā. Detālplānojuma teritorijas tiešā tuvumā ir daļēji saglabājusies 
kultūrvēsturiskā apbūve. „Vecagatnieku” teritorijai dienvidu pusē piekļaujas vietējas nozīmes 
arhitektūras pieminekļi: zemnieku sēta „Jūrkalni” (valsts aizsardzības Nr.6123) un zemnieku sēta 
„Agatnieki” (valsts aizsardzības Nr.6120). Detālplānojuma teritorija atrodas vietējas nozīmes 
kultūras pieminekļa - zemnieku sētas „Ezermaļi” (valsts aizsardzības Nr.6122) aizsardzības zonā. 
       Detālplānojuma pielikumā Nr.2 pievienoti I.Rubauskas 1994. gada augustā un I.Tapiņas 
1998.gada novembrī sastādītie viensētu izpētes materiāli (saņemti no VKPAI) saimniecībās 
„Jūrkalni”, „Agatnieki” un „Ezermaļi”.  
         Zemnieku - zvejnieku sētā „Jūrkalni” dzīvojamā māja celta 1924.gadā kā koka guļbūve uz 
akmens mūra pamatiem. Ēka apšūta ar vertikāliem dēļiem un latām, dekoratīvi veidoti zelmeņa 
apšuvuma dēļu gali. Logi ir ar slēģiem, krāsoti baltā krāsā. Jumts – divslīpju, niedru, ar 
nošļaupumiem galos, jumta nošļaupumu galos ir atjaunoti raksturīgie „gaiļi”. Katrā ēkas pusē ir 
piebūvētas koka verandas ar sīkrūšu stiklojumu. Klēts-malkas šķūnis ir ar vertikālu dēļu un latu 
apšuvumu, jumts – divslīpju, niedru. Pagrabs – mūra, daļēji apbērumā, virszemes daļā divslīpju, 
niedru jumts. No kūts–staļļa – rijas saglabājušās pamatu drupas. 
       Zemnieku - zvejnieku sētā „Agatnieki” dzīvojamā māja būvēta kā koka guļbūve uz akmens 
mūra pamatiem un ir visai līdzīga dzīvojamai mājai saimniecībā „Jūrkalni”. Ēkai ir divslīpju niedru 
jumts, kore ir nostiprināta ar dēļiem – „tupelītēm”, katrā ēkas pusē ir stiklotas verandas. Dienvidu 
pusē atrodas kūts ar šķūni zem viena jumta. Kūts akmens mūra sienā izveidots gadaskaitlis 1905. 
Kūts gala siena apšūta ar niedrēm. Ēkai kūts daļā ir augsti mūra pamati 1,5m augstumā, 
saglabājies četrslīpju niedru jumts ar brodiņiem un jumta „gaiļiem”, kore nostiprināta ar šīfera 
plāksnēm. Vēl pagalmā atrodas pagrabs un šķūnis - klēts, kas atjaunota un piemērota 
saimniecības vajadzībām. Bijusī cūku kūtiņa un vēl viens vecais šķūnis – rija ir nojaukti. 
       Zemnieku - zvejnieku sētā „Ezermaļi” dzīvojamā māja būvēta 19. gadsimta beigās kā koka 
guļbūve ar vertikālu dēļu apšuvumu. Divslīpju jumta segums nomainīts 20. gs. 20-30.gados uz 
viļnotā šīfera iesegumu. Ir labi saglabājies 1934. gadā celtā kūts - šķūnis 
         Apsekotajās saimniecībās tika veikti ēku ārējo gabarītizmēru uzmērīšana un 
noteiktas esošo ēku plāna proporcijas, rezultāti apkopoti tabulā: 
 

Nr. 
p.k Māju 

nosaukums 
Dzīv. māja, 

AxB(m) 
Dzīv. māja, 

A : B 

Klēts+ 
šķūnis, 
 AxB(m) 

Klēts+ 
šķūnis, 
A : B 

Kūts+ 
šķūnis 

 AxB(m) 

Kūts+ 
šķūnis 
A : B 

1. „Jūrkalni” 5,7 x 14,0 1 : 2,46 5,7 x  8,4 1 : 1,47 drupas  
2. „Agatnieki” 5,7 x 14,6 1 : 2,56 4,5 x 6,5 1 : 1,44 7,5 x18,8 1 : 2,51 
3. „Ezermaļi” 8,0 x 18,2 1: 2,28 5,0 x 9,5 1 : 1,9 7,6 x32,0 1 : 4,21 

 

         Padomju varas gados un 20.gadsimta 90.gados apkārtnē uzceltās vasaras atpūtas mājas 
vērtējamas ļoti kritiski, vairumā kā neraksturīgas vēsturiskajiem apbūves principiem. Apkārtnes 
mērogam un apbūves tradīcijām neraksturīgas dzīvojamās un saimniecības ēkas uzbūvētas 
bijušās Padomju armijas vajadzībām, kas ir vidi degradējošas būves un būtu nojaucamas. 
         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. 
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           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. 
Piemēram, viennozīmīgi noteiktās ēku proporcijas plānā 10m : 6,5m (TIAN punkts 162.1.), tas ir ar 
malu garumu attiecībām plānā 1,54 : 1, ne vienmēr atbilst dabā esošo vēsturisko ēku proporcijām. 
Redzams, ka detālplānojuma blakus teritorijā dzīvojamo māju plāna proporcijas ir lielākas, 
aptuveni 2,4 : 1. It īpaši šķūņi un sķūņi, kas 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 - 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. 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”.  


