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3. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

 

Detālplānojuma galvenie uzdevumi noteikti ar Rucavas novada domes 2015.gada 26. 
februāra lēmumu (protokols Nr.5; p.1.12.) „Par detālplānojuma „Jaunagatnieki” un „Vecagatnieki” 
izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” un tam pievienoto darba uzdevumu. 

Saskaņā ar Rucavas novada ilgspējīgas attīstības stratēģiju 2013 - 2038.gadam Papes 
ciems, līdzīgi pārējiem piekrastes ciemiem, attīstāms, sabalansējot ekonomiskās intereses, dabas 
un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības prasības, attīstot tās jaunā kvalitātē. 
           Detālplānojuma pamatuzdevums ir līdzsvarot zemes īpašnieka un 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 nekustamo  īpašumu „Jaunagatnieki” un „Vecagatnieki” 
izmantošanu un apbūvi atbilstoši Rucavas novada teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai 
izmantošanai – Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorija (PT2) dabas parka „Pape” 
neitrālajā zonā. 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 atrodas Eiropas nozīmes 
aizsargājamā dabas teritorijā NATURA 2000 – dabas parka „Pape” dabas lieguma zonā 
(0,721ha) un  neitrālajā zonā (1,613ha), 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.  

 
4. DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU APRAKSTS 

 

4.1. Vispārējs apraksts 
 

          Detālplānojuma priekšlikums paredz izmantot divus zemes gabalus „Jaunagatnieki” 
(kadastra Nr.6484 001 0142) un „Vecagatnieki” (kadastra Nr.6484 001 0058)  un precizēt 
būvniecībai pieļaujamās teritorijas robežas atbilstoši Rucavas novada  teritorijas plānojumā 
noteiktajai atļautajai izmantošanai.  
            Apbūvi paredzēts plānot atbilstoši Rucavas novada teritorijas plānojumā norādītajām 
funkcionālajam zonējumam. Nekustamā īpašuma īpašnieka iecere  paredz saglabāt visus zemes 
gabalus bez jebkādas to robežu pārkārtošanas vai sadalīšanas.                    
           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.  
           Zemes gabalos maksimāli saglabājami 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 netiek paredzēta nekāda saimnieciskā darbība. 
Tā kā jūras krasta erozija dažādos pētījumos vērtēta kā reta (2. klase) vai vidēji bieža (3.klase), tad 
detālplānojumā nav paradzēti īpaši pasākumi krasta vai kāpu nostiprināšanai. Jebkuri jūras krasta 
erozijas seku mazināšanas pasākumi būtu jārealizē kompleksi visā Dienvidkurzemes piekrastes 
teritorijā, kas skar gan Latvijas valsts valdījumā esošo pludmales zonu, gan pieguļošo īpašumu 
zemes valstiskā līmenī. Piekrastes zemju īpašniekiem atsevišķi veikt  jebkādus lokālus krasta 
nostiprināšanas pasākumus nebūtu pieļaujams.  
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4.2. Apbūve 

 

         Detālplānojums paredz Papes ciema Priediengalā principā saglabāt esošo apdzīvojumo 
struktūru un Dienvidkurzemei raksturīgo mozaīkveida lauku ainavas raksturu. Vienlaicīgi saistībā 
ar Papes ciema attīstību kā nozīmīgai piekrastes tūrisma un rekreācijas terititorijai detālplānojums 
rada plašākas iespējas – kā intensīvāku dotās teritorijas izmantošanu ar attiecīgi blīvāku apbūvi.   
          Detālplānojuma teritorijā apbūve plānota tikai Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijā 
(PT2). Minētajā teritorijā kā galvenais izmantošanas veids paredzēta sekojoša apbūve: 
savrupmāju apbūve, biroja ēku apbūve, tūrisma un atpūtas objektu apbūve, dabas tūrisma un 
izziņas infrastruktūras objekti, mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu objekti, ar 
tradicionālajiem piekrastes arodiem un zvejniecību saistītās saimnieciskās apbūves objekti (zivju 
kūpinātavas, u.c.).  
         Kā palīgizmantošana paredzēta: palīgēku būvniecība pie dzīvojamām un nedzīvojamām 
ēkām, inženiertehniskās apgādes būves, piebraucamie ceļi un gājēju celiņi, teritorijas 
labiekārtojuma elementi.  
        Katrā no trim zemes gabaliem paredzēts izveidot vienu viensētu pēc tradicionālajiem apbūves 
principiem ar vienu pagalmu, ap kuru grupējas visas ēkas. Minētais plānojuma princips ievērojams 
gan dzīvojamās apbūves, gan arī publiska rakstura apbūves gadījumos.  
         Apbūves koncepcijas un ainavas attīstības plānā (grafiskajā lapā – 7) attēlota plānotā 
apbūve vadoties no prognozējamākā teritorijas attīstības scenārija: savrupmāju un tūrisma un 
atpūtas māju apbūves izveidošanas.  Tomēr minētais plāns principā pieļauj arī citu publiskas 
nozīmes objektu izvietojumu plānoto apbūves līniju robežās.  

Mājvietas paredzēts izveidot plānotās apbūves robežās, kuras norādītas detālplānojuma 
grafiskajā daļā. Apbūves līnijas plānotas ar aprēķinu, lai no blakus esošo kaimiņu – arhitektūras 
pieminekļu – zemnieku sētu „Agatnieki” un „Jūrkalni” zemes robežām jaunā apbūve atrastos pēc 
iespējas attālināti, tādā veidā mazāk konkurējot ar vēsturisko apbūvi. Savukārt īpašumā 
„Jaunagatnieki” (kad. apz. 64840010023) ar apbūves līnijām ierobežotā mājvieta plānota attālināti 
no krasta kāpu aizsargjoslas maksimāli respektējot aizsargājamos biotopus. 

 Apbūve veidojama pēc tradicionālo viensētu apbūves kompozicionālā principa: apbūvē 
dominē dzīvojamā ēka (vai tūrisma un atpūtas ēka, vai citas nozīmes publiska ēka), bet tās 
tuvumā pagalmā izvietotjamas mazāka apjoma palīgēkas.  1. zemes gabalā „Jaunagatnieki” ir 
salīdzinoši maz vietas, kur ir pieļaujama apbūve zonā PT2, tādēļ šeit noteikts maksimālais ēku 
skits – 2 ēkas un minimālais pieļaujamais attālums līdz zemes gabala robežām – 4 metri. 

Maksimālais 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. 
         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. Viensētas apbūvi 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. 
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4.3. Satiksmes organizācija 
 

           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.  
          Austrumu pusē zemes gabals „Vecagatnieki” robežojas ar pašvaldības autoceļu Rožlauki – 
Boži.  Šī atoceļa attīstība iespējama samazinot esošo ceļa ekspluatācijas aizsargjoslu no 30m uz 
20m. Ceļa aizsargjoslas platuma samazinājums pamatots ar samazināto aizsargjoslas platumu līdz 
20m iepriekš apstiprinātajā detālplānojumā īpašumam „Rožlauki” Papes ciema centrālajā daļā.      

 Kaut gan pašvaldības autoceļš atrodas ārpus detālplānojuma teritorijas, tomēr 
detālplānojumā ir iekļauts pašvaldības ceļa šķērsprofils B-B (skatīt grafisko lapu – 6 „Ceļu 
šķērsprofili A-A; B-B”), kurā norādīts arī plānotais gājēju trotuārs, kas apvienots ar velosipēdistu 
celiņu, un perspektīvo inženierkomunikāciju izvietojums ceļa nodalījuma joslā. Pašvaldības 
autoceļu perspektīvā ieteicams izbūvēt ar asfalta segumu. 
          Tā kā šobrīd īpašumam „Vecagatnieki” nav izbūvēts piebraucamais ceļš, tad to paredzēts 
izveidot ar jaunu pieslēgumu pašvaldības autoceļam.  
         Piekļuve diviem zemes gabaliem „Jaunagatnieki” šobrīd ir nodrošināta pa servitūta ceļu, kas 
sākas no pašvaldības ceļa austrumos un šķērso īpašumus „Agatnieki”, „Baitiķi” un „Jūrkalni”. 
Pēc „Jūrkalni” zemes īpašnieka ieteikuma detālplānojumā paredzēts minēto servitūta ceļu šī 
īpašuma robežās atvirzīt no esošās kāpas rietumu virzienā – gar zemes gabala robežu. Tādā 
veidā tranzīta transporta kustība tiktu maksimāli attālināta no esošās apbūves un arī no dabiskās 
kāpas, vienlaicīgi šāds risinājums nodrošinās ērtāku piekļuvi abiem zemes gabaliem 
„Jauagatnieki”. Šobrīd servitūta ceļa trasējums iet caur saimniecības „Agatnieki” pagalmu, kas 
zināmā mērā traucē šo māju iedzīvotājiem. „Agatnieku” īpašniekam būtu ieteicams atjaunot šo 
servitūta ceļa posmu vēsturiskajā vietā – gar senās kūts – šķūņa dienvidu pusi.  
          Zemes gabalu „Jaunagatnieki” (kad. apz. 64840010023) rietumos šķērso servitūta ceļš, kas 
ierīkots krasta kāpu aizsargjoslā, gar pludmali. Tas nozīmē, ka šim zemes gabalam ir iespējama 
piekļuve arī no rietumiem. Detālplānojumā nav paredzēts attīstīt šo piebrauktuvi, jo tādā gadījumā 
būtu jāierīko salīdzinoši garš ceļa posms līdz plānotajai apbūvei šķērsojot dabas lieguma zonu un 
krasta kāpu aizsargjoslu. No tā ir iespējams izvairīties izbūvējo piebraucamo ceļu no servitūta ceļa 
austrumos. Piebraucamo ceļu pieslēgumi un to konkrētie parametri nosakāmi būvprojektā, tajā 
skaitā nodrošinot ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehnikas piekļuvi ēkām un būvēm.  
         Piekļuve jūrai iespējama no zemes gabala „Jaunagatnieki” (kad. apz. 64840010023).        
Pārējām detālplānojuma teritorijām nav tiešu robežu ar pludmales zonu, piekļuve jūrai iespējama 
izmantojot esošos servitūta ceļus rietumu puses piekrastē vai vienojoties ar jūrai pieguļošo zemju 
īpašniekiem par piekļuves iespējām.  
            Saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumā iekļauto autoceļu shēmu tuvākās 
plānotās piekļuves jūrai kājāmgājējiem un velosipēdistiem apzīmētas ar Nr. 9 un Nr.10.   
           Zemāk skatīt izkopējumu no autoceļu shēmas, kas iekļauta Rucavas novada teritorijas 
plānojumā. 
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4.4. Inženierkomunikācijas 

 
4.4.1. Ūdensapgāde            5.3.1. Ūdensapgāde
           Papes ciema teritorijā šobrīd  nav centralizētu ūdensapgādes tīklu. Tomēr, plānojot ciema 
tālāku attīstību, detālplānojuma ietvaros norādīti perspektīvie ūdensvada tīkli gar pašvaldības 
autoceļu (skatīt grafisko lapu - 6 „Ceļa šķērsprofils B - B”).   
         Detālplānojumā ūdensapgādei paredzēts izmantot atsevišķu dziļurbumu zemes gabalā 
„Vecagatnieki”. Ūdensapgādei abos zemes gabalos „Jaunagatnieki” paredzēts izmantot iepriekš 
projektēto dziļurbumu blakus zemes gabalā „Šalkas” (kadastar Nr.6484 001 0012), kas 
detālplānojuma izstrādes laikā ir būvniecības stadijā. Dotais risinājums ir saskaņots ar nekustamā 
īpašuma „Šalkas” īpašniekiem (skatīt lapu - 3 „Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns”).       
Tādā veidā dotajā teritorijā tiktu izveidota lokāla – nosacīti centralizēta ūdensapgādes sistēma.  
         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.  
          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, ūdens ņemšanas vietu izmantojot publiskiem mērķiem 
vai vienlaikus vairākām mājsaimniecībām, ap ūdens ņemšanas vietu nosaka normatīvajos aktos 
noteiktās aizsargjoslas: stingrā rezīma, bakterioloģisko un ķīmisko 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). 
          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 no zemes gabala „Vecagatnieki”, kas atrodas pie pašvaldības autoceļa. No 
abiem īpašumiem „Jaunagatnieki” kanalizācijas pieslēgumu izbūve perspektīvajiem 
centralizētajiem ciema tīkliem gar pašvaldības autoceļu būtu iespējama gar servitūta ceļiem tikai ar 
īpašumu „Jūrkalni”, „Baitiķi” un „Agatnieki” īpašnieku piekrišanu par jaunu apgrūtinājumu izveidi 
šajos zemes gabalos. Detālplānojuma ietvaros norādīti perspektīvie kanalizācijas tīkli gar 
pašvaldības autoceļu (skatīt grafisko lapu - 6 „Ceļa šķērsprofils B – B”).  
         Saimniecisko notekūdeņu novadīšana no plānotajām ēkām paredzēta pēc centralizētas 
kanalizācijas shēmas katra zemes gabala ietvaros. Paredzēts apvienot notekūdeņu savākšanu 
slēgta tipa bioloģiskās attīrīšanas ietaisēs no visām ēkām katrā zemes gabalā. Aizsargjoslas 
platums ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm precizējams 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.                
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         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 A – A; B - B”).      
       Speciālu meliorācijas sistēmu izbūve nav plānota.  
 

4.4.3. Elektroapgāde  
 Elektroapgāde paredzēta ar 0,4kV elektrokabeļa pieslēgumu no iepriekš projektētās 0,4kV 

elektrokabeļu līnijas (SIA „IK projekts” vienkāršotais tehniskais projekts Nr.009-15/ELT 
„Dzīvojamās mājas „Šalkas”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, elektroapgādes pievads). 
Minētajā projektā iekļauts pieslēgums transformatoru apakšstacijai TP2356. Iepriekš projektētie 
elektrotīkli ir izbūves stadijā.  

Esošo 0,4kV elektrības gaisa vadu līnijas posmu, kas šķērso zemes gabalus „Agatnieki” 
(kadastra Nr. 6484 001 0034) un  „Vecagatnieki” (kadastra Nr. 6484 001 0058) plānots pagaidām 
saglabāt, bet perspektīvē saskaņā ar AS „Sadales tīkls” tehniskajiem noteikumiem iespējams 
minētajiem īpašumiem, kā arī blakus esošajai saimniecībai „Jūrkalni” izbūvēt jaunus pieslēgumus 
ar pazemes elektrokabeļiem .  
             Vietējās uzskaites sadales izvietot pie vietējās iebrauktuves katrā zemes gabalā – ar iespēju 
AS „Sadales tīkls” personālam brīvi piebraukt un apkalpot tās jebkuros laika apstākļos. Plānotais 
elektrokabeļa trasējums gar pašvaldības autoceļu un servitūta ceļu 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 novada teritorijas plānojuma elektroapgādes shēmas.  
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4.4.4. Elektroniskie sakaru tīkli 
         Perspektīvie elektronisko sakaru tīkli ir norādīti pašvaldības autoceļa nodalījuma joslā (skatīt 
grafisko lapu - 6 „Ceļu šķērsprofils B - B”). 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.   
           

 4.4.6. Citi norādījumi 
         Iespējamo perspektīvo maģistrālo inženiertīklu izbūves centrālie koridori veidojami esošā 
pašvaldības autoceļa Rožlauki – Boži 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. 
           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. 
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Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas: 
 

- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas 
teritorija – 0,721 ha; 
- Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija –  1,613  ha; 
- dabiskas ūdenstilpnes (Papes ezera) vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija 
pilsētās un ciemos – 2,22 ha; 
- stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens 
ņemšanas vietu  - artēzisko urbumu ar rādiusu 10 metri - 0,0314ha; 
– 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) –  2,334 ha; 
– 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) –  2,334 ha; 
– vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras 
pieminekli laukos (virtējas nozīmes kultūras pieminekļa  - zemnieku sēta „Ezermaļi” teritorija, valsts 
aizsardzības Nr.6122, aizsardzības zona) – 2,334 ha; 
 

   Ekspluatācijas aizsargjoslas: 
 

- ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija (ciema teritorijā robeža attēlota kā sarkanā līnija) gar valsts 
vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos – 0,113 ha;  

- būvlaide gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos; 
 

- 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. 
 

Citi aprobežojumi: 
 

-  dabas parka „Pape” dabas lieguma zonas teritorija – 0,721 ha; 
-  dabas parka „Pape” neitrālās zonas teritorija –  2,22 ha; 
- būvniecības ierobežojumu teritorijas, ko ierobežo mājvietu apbūves līnijas, kas 

noteiktas detālplānojumā; 
- esošo un plānoto ceļu servitūta teritorija – 0,07 ha.  
    

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

 
    
 
 
 
 
 
 
 



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

SIA “V PROJEKTS”                                                                                                                                                                                     2015. - 2017.        

 

28 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              2. daļa. GRAFISKĀ DAĻA 
                                                         
                                                                 
                                                                

 


