
ZIŅOJUMS 

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

Rucavas pagastā, Rucavas novadā 
 

1. Apspriešanas 1. posms  - priekšlikumi un iebildumi uzsākot detālplānojuma 
izstrādi 
 

Uzsākot detālplānojumu Rucavas novada dome 2015.gada 26.novembrī pieņēma  

lēmumu (protokols Nr.20, 1.1.) „Par detālplānojuma „Rožlauki” izstrādes uzsākšanu un darba 

uzdevuma apstiprināšanu”. 

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu tika ievietots laikrakstā „Kursas laiks” 

(04.12.2015.) un Rucavas novada domes mājas lapā www.rucava.lv.  

03.12.2015. tika izsūtīti informatīvi paziņojumi par detālplānojuma uzsākšanu 

īpašuma „Rožlauki” (kad. Nr. 6484 011 0070) pierobežniekiem:  

Rucavas novada domei (īpašums „Ignāti”), Dainim Rozītim (īpašums „Kursīši”), Inai 

Dzenei (īpašums „Dzeņi”), Aleksandram Koroļovam (īpašums „Pētnieki”), Olgai Koroļovai 

(īpašums „Dzintarzeme”), Milenai Fedotovai (īpašums „Pelči”), Rolandam Veinbergam 

(īpašums „Pelči”), Sergejam Larinam (īpašums „Meirāni”), nodibinājumam „Pasaules dabas 

fonds” (ēkas īpašums „Rožlauki”), VAS „Latvijas valsts ceļi” (valsts ceļš V1221), SIA „Zeme 

un lietošana” (īpašums „Reimaņi”). 

Rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņš tika noteikts no 2015. 

gada 4. decembra līdz 2015. gada 24.decembrim. 

Informāciju par detālplānojumu varēja saņemt Rucavas novada domē pie 

detālplānojuma izstrādes vadītāja Gunta Ratnieka un no detālplānojuma projekta izstrādātāja 

-  SIA „V projekts” Peldu ielā 25-1, Liepājā, pie arhitekta Ulda Vecvagara.  

Apspriešanas 1. posmā no pierobežniekiem tika saņemti trīs iesniegumi.  

22.12. 2015. tika saņemts iesniegums no īpašuma „Pētnieki” (kad. apz. 6484 011 

0128) īpašnieka Aleksandra Koroļova  ar lūgumu detālplānojumā paredzēt piebraucamo ceļu 

īpašumam „Pētnieki”, kā arī ieplānot gājēju celiņus brīvai piekļuvei pludmalei. Saskaņā ar 

Zemesgrāmatu un VZD robežu plānu informāciju zemes gabals „Rožlauki” robežojas ar 

īpašumu „Pētnieki” pa servitūta ceļa viduslīniju. Minētais ceļa servitūts detālplānojumā ir 

saglabāts paredzot tā klātnes nostiprināšanu vai uzlabošanu. Minētais ceļš nodrošina 

piekļūšanu zemes gabalam „Pētnieki” ar autotransportu, kā arī gājējiem, jo tas ziemeļu pusē 

pieslēdzas valsts autoceļam V1221 un ir savienots ar pludmales zonu dienvidos.  Tas 

nozīmē, ka „Pētnieki” īpašniekam ir nodrošināta brīva piekļuve arī pludmalei. 

22.12. 2015. tika saņemts iesniegums no īpašuma „Dzintarzeme” (kad. apz. 6484 

011 0188) īpašnieces Olgas Koroļovas  ar lūgumu detālplānojumā paredzēt piebraucamo 

ceļu īpašumam „Dzintarzeme”, kā arī ieplānot gājēju celiņus brīvai piekļuvei pludmalei. 

Saskaņā ar Zemesgrāmatu un VZD robežu plānu informāciju zemes gabals „Rožlauki” 

robežojas ar īpašumu „Dzintarzeme” pa servitūta ceļa viduslīniju. Minētais ceļa servitūts 

detālplānojumā ir saglabāts paredzot tā klātnes nostiprināšanu vai uzlabošanu. Minētais ceļš 

nodrošina piekļūšanu zemes gabalam „Dzintarzeme” ar autotransportu, kā arī gājējiem, jo tas 

ziemeļu pusē pieslēdzas valsts autoceļam V1221 un ir savienots ar pludmales zonu 

dienvidos.  Tas nozīmē, ka „Dzintarzeme” īpašniekam ir nodrošināta brīva piekļuve arī 



pludmalei. Tā kā abu minēto īpašumu „Pētnieki” un „Dzintarzeme” ceļa servitūta daļa ir šo 

zemes gabalu daļa, tad šīs ceļa daļas uzturēšana lietošanas kārtībā ir šo īpašnieku 

pienākums, ja nav panākta cita vienošanās ar pierobežniekiem par ceļa uzturēšanu, 

atjaunošanu vai pārbūvi. 

23.12. 2015. tika saņemts iesniegums no īpašumu „Ignāti” (kad. Nr. 6484 011 0084) 

un „Dzintarvēji” (kad. Nr.6484 011 0131) īpašnieka  - Rucavas novada domes. Iesniegumā 

minēts lūgums ņemt vērā nepieciešamību nodrošināt publisko kājāmgājēju un velosipēdistu 

pieeju pie jūras, komunikāciju infrastruktūru starp zemes gabaliem „Ignāti” un „Dzintarvēji” pa 

piekļuves vietu Nr.17, kā arī nodrošināt transporta piebraukšanas iespējas un komunikāciju 

infrastruktūru pie moliem pa piekļuves vietu Nr.18. 

Detālplānojumā iekļauti Rucavs novada teritorijas plānojumā paredzētie kājāmgājēju 

un velosipēdistu piekļuves maršruti Nr. 17 un Nr.18 jūrai. Maršruts Nr.17 detālplānojumā ir 

precizēts ņemot vērā plānoto zemes gabala „Rožlauki” sadalījumu jaunveidojamās zemes 

vienībās un jauno apbūves struktūru. Piekļuve Nr.18 nodrošina brīvu publisku piekļūšanu 

autotransportam, gājējiem un velosipēdistiem jūrai. 

Kas attiecas uz iespējamo inženierkomunikāciju (elektrība, ūdensapgāde, 

siltumapgāde, internets, u.c.) izbūvi jāņem vērā ceļa servitūta zemes īpašnieku intereses un 

tiesības. Piekļuves vieta Nr.18 ir izdalīta kā ceļa servitūts ar kopējo servitūta platumu 5,0m 

(katrā īpašuma pusē viena josla – aptuveni 2,5m platumā). Ceļa servitūts nodrošina 

piebraukšanu un cita veida piekļūšanu pierobežnieku zemes īpašumiem, kā arī piekļūšanu 

jūrai, bet tā īpašniekiem nav pienākuma servitūta ceļa nodalījuma joslā atļaut izvietot 

inženierkomunikācijas. Tā kā ceļa klātnes platums var nodrošināt vienīgi autotransporta 

kustību, tad, lai šai joslā paredzētu visus minētos inženiertīklus un ievērotu normatīvos 

attālumus starp tiem, būtu nepieciešams paplašināt ceļa servitūta platumu uz blakus esošo 

zemju rēķina. Ceļa nodalījuma joslas paplašināšana un inženierkomunikāciju koridora 

izveidošana skartu dabas parka „Pape” dabas lieguma un dabas parka zonas, kas ir īpaši 

aizsargājas dabas teritorijas. To varētu plānot un realizēt tikai pēc vienošanās panākšanas 

un attiecīga servitūta līguma slēgšanas starp zemes īpašniekiem un Rucavas novada 

pašvaldību, kā arī ievērojot visas dabas aizsardzības likumdošanas prasības.  Pamatojoties 

uz minēto detālplānojumā nav paredzēta maģistrālo inženiertīklu izbūve ceļa nodalījuma 

joslā.  

Līdzīga situācija ir arī piekļuves vietā Nr.17, kur detālplānojumā paredzēta gājēju un 

velosipēdistu laipa 2,0 m platumā nokļūšanai uz pludmali. Šai gadījumā būtu ievērojami 

jāpaplašina (vismaz līdz 6m)  gājēju servitūta josla paredzot inženierkomunikāciju izbūves 

koridoru, ko varētu plānot vienīgi ar zemes īpašnieka „Rožlauki” piekrišanu. Bez tam jāņem 

vērā, ka komunikāciju būvniecība tādā gadījumā būtu veicama īpaši aizsargājamā dabas 

teritorijā – dabas parka „Pape” dabas lieguma zonā un Baltijas jūras krasta kāpu 

aizsargjoslas teritorijā. Tas būtu saistīts ar Latvijas un ES īpaši aizsargājamo biotopu: 

priekškāpu, ar lakstaugiem klātu pelēko kāpu un smiltāju zālāju   pārrakšanu un zemsedzes 

iznīcināsanu, kas nebūtu pieļaujams.  Šīs dabības ir pretrunā ar  20.09.2011. MK noteikumu 

„Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” II un III daļas 

noteikumiem, tādēļ detālplānojumā nav pamata iekļaut inženierkomunikāciju izbūvi gājēju 

takas zonā. 



2016. gada 30. jūnijā Rucvas novada dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.12, 

punkts 3.14.) „Par nekustamā īpašuma „Ignāti” iekļaušanu „Rožlauki” detālplānojuma 

teritorijā”. Tā kā pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala „Ignāti” pievienošana 

detālplānojuma teritorijai nav saistīta ar plānojamo apbūvi un neskar citu, blakus esošo 

pierobežnieku intereses, tad detālplānojuma izmaiņām  netika izsludināta atkārtota 1.posma 

apspriešana. Detālplānojuma sabiedriskā apspriešana paredzēta 2.posmā – publiskās 

apspriešanas procedūras ietvaros. 

 

           05.09.2016.  
                                 

                                    Detālplānojuma projekta vadītājs :                               U. Vecvagars 


