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Ievads -  detālplānojuma izstrādes pamatojums un mērķi 

 
        Detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Ezermaļi” Papes Priediengala ciemā, 

Rucavas pagastā, Rucavas novadā, ir uzsākta pamatojoties uz Rucavas novada domes 

24.04.2014. lēmumu (protokols Nr.10§2.15) „Par detālplānojuma uzsākšanu zemes vienībai 

„Ezermaļi ” (kadastra nr. 6484 001 0013), saskaņā ar apstiprināto darba uzdevumu.  

Detālplānojuma ierosinātājs ir nekustamā īpašuma “Ezermaļi” īpašniece. 

 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja Sanita Urtāne 

Projekta vadītāja, arhitekte Ilma Valdmane 

Kartogrāfs Vilnis Salenieks 

 
Detālplānojuma sastāvā ietilpst: 

I daļa. Paskaidrojuma raksts. Teritorijas plānojuma risinājumi 

II daļa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

III daļa. Grafiskā daļa (kartes)  

 
     Detālplānojums izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un spēkā esošajam 

Rucavas novada teritorijas plānojumam 2013. – 2025. gadam, kas apstiprināts ar Rucavas novada 

domes 2013. gada 30.maija lēmumu Nr.1 protokols Nr.8, kā Saistošie noteikumi Nr.7. 

Izstrādātais detālplānojums detalizē Rucavas pagasta teritorijas plānojumu zemes gabala 

„Ezermaļi” teritorijas robežās. Detālplānojuma teritorijai pieguļošā pašvaldības ceļa teritorija 

izvērtēta kā izpētes teritorija, saskaņā ar darba uzdevuma 1. pielikumu. 

 
1. Teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi 

       Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2038.gadam ir uzsvērta vietas identitātes 

saglabāšana un unikālā kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma izmantošana novada attīstībai, 

izvirzot trīs ilgtermiņa stratēģiskos mērķus:  

1) ekonomiskās aktivitātes atbalstoša un ienākumus radoša vide;  

2) ilgtspējīgi un harmoniski attīstīta Baltijas jūras piekraste; 

3) līdzsvarota un pievilcīga dzīves vide.  

      Savukārt Rucavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos jau doti konkrēti nosacījumi un prasības piekrastes ciemu, tai skaitā Papes 

Priediengala ciema, telpiskai organizācijai, apbūves kompozīcijai un arhitektūrai.  

    Detālplānojums izstrādāts, vadoties pēc šajos dokumentos noteiktajiem teritorijas attīstības 

mērķiem – veicināt teritorijas apdzīvotību un piekrastes vēsturisko zvejniekciemu atjaunošanu 

jaunā kvalitātē, vienlaikus respektējot kultūrvēsturisko mantojumu un dabas parka “Pape” dabas 

vērtības. Detālplānojuma teritorijas attīstības mērķis ir līdzsvarot zemes īpašnieka un sabiedrības 

intereses, saglabājot Papes Priediengala ciema kultūrvēsturisko ainavu un teritorijas dabas 

vērtības. Savukārt galvenais risināmais uzdevums ir identificēt un nodalīt no dabas lieguma zonas 

to teritorijas daļu, kur pieļaujama apbūve, izvirzot konkrētas prasības un nosacījumus katrai 

jaunveidojamai zemes vienībai. 
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2. Esošās situācijas raksturojums 

2.1.Teritorijas izvietojums  

      Detālplānojuma “Ezermaļi" teritorija atrodas Rucavas novada rietumu daļā, Rucavas pagasta 

Papes Priediengalā, starp pašvaldības ceļu un Papes ezeru, ietverot arī daļu no ezera, aptuveni 

350 m attālumā no jūras.  

      Detālplānojuma teritorija ir sasniedzama no valsts galvenā autoceļa A11 Liepāja – Lietuvas 

robeža (Rucava) pa valsts vietējo autoceļu V 1221 Rucava - Pape un tā turpinājumu pašvaldības 

ceļu. Kaut arī detālplānojuma “Ezermaļi” teritorija piekļaujas pašvaldības ceļam, tās izvietojums 

no sasniedzamības viedokļa ir samērā neizdevīgs – līdz novada centram Rucavai ap 12 km, līdz 

Liepājai - 55 km, kas ir gandrīz tikpat, cik līdz Klaipēdai. Tuvākais lielākais centrs ir Palanga 

Lietuvas Republikā (ap 25 km). 

 

 
 

1.attēls. Detālplānojuma “Ezermaļi ”teritorijas novietojums 

avots: Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2038. Telpiskās attīstības perspektīva 

 

 

2.2. Teritorijas pašreizējā izmantošana  

     Detālplānojums izstrādāts nekustamā īpašuma “Ezermaļi" zemes vienībai ar kadastra nr. 

64840010013, kuras kopējā platība ir 16,8 ha. Visa detālplānojuma teritorija ir iekļauta dabas 

parkā “Pape”. Viena daļa no īpašuma (7,67 ha) atrodas dabas lieguma zonā, savukārt otra daļa 

9,09 ha platībā - neitrālajā zonā. Gandrīz pusi no detālplānojuma teritorijas (7,06 ha) aizņem 

Papes ezers.  
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     Uz zemes vienības atrodas kādreizējā “Ezermaļu” zemnieku sēta ar dzīvojamo māju un 

pussagruvušo saimniecības ēku paliekām. Kopš 1990 gadu sākuma, īpašumā vairs netiek veikta 

saimnieciskā darbība, un arī dzīvojamā māja tiek epizodiski izmantota tikai vasaras sezonā. 

     Pašreizējais zemes izmantošanas veids detālplānojuma teritorijā, saskaņā ar Rucavas novada 

teritorijas plānojumu un zemes robežu plāna informāciju, ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. 

Vēsturiski šī zeme tika izmantota kā ganības un pļavas.  Kādreizējās pļavas, kas 7,86 ha platībā 

aizņem visu ezera piekrasti, ir aizaugušas ar krūmiem un kokiem, arī grāvji praktiski izzuduši. 

Vietām zemes gabala zemākā piekrastes daļa ir daļēji pārpurvojusies. Savukārt Papes ezers ir 

aizaudzis tiktāl, ka to visā īpašumā klāj blīvas niedru audzes un brīvs ūdens nav pieejams. Ņemot 

vērā īpašuma attālo izvietojumu un daudzos ierobežojumus, kas izriet no atrašanās dabas parka 

“Pape” teritorijā, tur nav iespējama nekāda aktīva saimnieciskā darbība, izņemot niedru pļaušanu 

ezerā. 

 

 
 

2.attēls. Detālplānojuma “Ezermaļi ” teritorijas pašreizējā izmantošana 

avots: www.kadastrs.lv 

 
     Saskaņā ar nekustamā īpašuma “Ezermaļi” robežu plānā doto informāciju, zemes vienībā ar 

kadastra Nr. 64840010013 ir šādi zemes lietojuma veidi: LIZ (ganības) -7,86 ha, meži – 1,3 ha, 

zeme zem ūdeņiem – 7,96 ha, zemes zem pagalmiem - 0,49 ha, zeme zem ceļiem - 0,01 ha, 

pārējās zemes - 0,04 ha. 

 

http://www.kadastrs.lv/
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2.3. Teritorijas izmantošanas priekšnosacījumi un plānošanas situācija 

Daļa no zemes īpašuma atrodas Papes Priediengala ciema teritorijā. Saskaņā ar Rucavas novada 

teritorijas plānojumā 2013 - 2025 noteikto atļauto izmantošanu, detālplānojuma teritorijā ir šādas 

funkcionālās zonas:  

 Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorija (PT2); 

 Dabas teritorijas Papes ciemā (D2); 

 Nemeliorētas lauku zemes (L1);  

 Mežu teritorijas (M) dabas parka Pape dabas lieguma zonā 

 

 
 

3.attēls. Izkopējums no Rucavas novada teritorijas plānojuma 2013 - 2025 grafiskās daļas 

kartes Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 
 

      Detālplānojumā detalizēti izstrādāta ir tikai tā teritorijas daļa, kas atrodas Papes Priediengala 

ciemā un kurā, atbilstoši teritorijas plānojumam, noteikta atļautā izmantošana “Tūrisma un 

rekreācijas apbūves teritorija (PT2)”. Saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem, Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijā (PT2) atļautā izmantošana ir:  

 savrupmāju apbūve; 

 tūrisma un atpūtas objektu apbūve, izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšana (lauku 

tūrisma māja, viesu māja);  

 dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objekti; 

 mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu objekti;  

 kompleksi atpūtas un rekreācijas pakalpojumu objekti, risinājumu pamatojot 

detālplānojumā;  

 ar tradicionālajiem piekrastes arodiem un zvejniecību saistītās saimnieciskās darbības 

apbūves objekti (piemēram, zivju kūpinātava, niedru pārstrādes uzņēmums u.tml.) 
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   Noteikts, ka PT2 teritorijās jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība ir 0,5 ha, bet 

maksimālais apbūves laukums nevar pārsniegt 450 m2. Maksimālais stāvu skaits – 1,5, ieskaitot 

mansardu, maksimālais augstums galvenajām ēkām ar niedru jumtiem – 8 m, ar cita materiāla 

jumtiem 7m, bet palīgēkām - 5m. 

 

 

2.4. Informācija par pierobežniekiem 

     No austrumu puses detālplānojuma teritorijai piekļaujas Papes ezers, kas ir valsts īpašums, 

savukārt rietumu pusē tā robežojas ar pašvaldības ceļu. Pašā zemes gabala “Ezermaļi” dienvidu 

galā atrodas neliels šaurs zemes īpašums bez apbūves, bet ziemeļu pusē tas robežojas ar zemes 

īpašumu “Vecšāvēji” un fiziskai personai piederošu zemes gabalu. Otrpus pašvaldības ceļam 

tuvākie īpašumi ir “„Ķīkali”, „Maķi” un vēl kādai fiziskai personai piederošs īpašums. 

 
Zemes gabals “Ezermaļi” robežojas ar sekojošiem nekustamajiem īpašumiem: 
 

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

1 Papes ezers  6484 002 0001 valsts 2831,16 

2 - 6484 001 0062 fiziska persona 1,95 

3 „Vecšāvēji 6484 001 0018 fiziska persona 2,5 

4 - 6484 001 0039 fiziska persona 3,85 

5 „Maķi” 6484 001 0015 fiziska persona 5,9 

6 „Ķīkali” 6484 001 0035 ārvalstnieks 0,2347 

7 - 6484 001 0133 fiziska persona 0,5 

8 pašvaldības ceļš 6484 001 0131 Rucavas novada pašvaldība  

 

 
 

4.attēls. Detālplānojuma “Ezermaļi ” teritorijas apkārtne 

avots: www.kadastrs.lv 

 

 

 

http://www.kadastrs.lv/
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2.5. Aizsargjoslas un teritorijas izmantošanas aprobežojumi 

Lietošanas tiesību aprobežojumi un apgrūtinājumi detālplānojuma teritorijā noteikti 

saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un atbilstoši zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu plāna un 

topogrāfiskā plāna informācijai, kā arī spēkā esošajam Rucavas novada teritorijas plānojumam.  

         Saskaņā ar zemesgrāmatu apliecības un zemes robežu plāna informāciju, pašreiz 

detālplānojuma “Ezermaļi” teritorijā ir šādi apgrūtinājumi:  

 

NĪLM 

apgrūtinājuma 

kods 

 

Nosaukums 

 

attālums /platība 

020501 Aizsargjosla gar EPL 0,4 kV gaisvadu līniju *2,5 m 

020505 Aizsargjosla par pašvaldības autoceļu 30 m/0,62 ha 

010202 Papes ezera aizsargjosla *500 m 

010503 Tauvas josla gar Papes ezeru *10 m 

010103 Baltijas jūras ierobežotas saimnieciskās darbības 

josla 

Visa zemes vienība 

030503 Valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa zemnieku 

sēta “Ezermaļi” aizsardzības zona 

500 m ap dzīvojamo 

māju  

030402 Dabas parka “Pape” neitrālā zona 9,09 ha 

030402 Dabas parka “Pape” dabas lieguma zona 7.57 ha 

Piezīme: *daļa no zemes īpašuma atrodas ciema teritorijā 
 
 

2.6. Dabas apstākļi un aizsargājamās dabas vērtības 

Detālplānojuma teritorijas reljefs ir salīdzinoši līdzens, tās lielāko daļu veido kādreizējā ezera 

paliene (absolūtās augstuma atzīmes no 2,4 m ezera krastā – līdz 3,0 m v.jl.) un zema, ar kokiem 

apaugusi kāpa īpašuma ziemeļrietumu pusē (ar augstumu līdz 4,0 - līdz 5,0, v.jl.).  

         Detālplānojuma teritorija atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā NATURA 

2000 (vietas kods LV0303500, teritorijas tips "C"), dabas parka "Pape", un uz to attiecas 

2011.gada 20.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.706 „Dabas parka "Pape" individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības.  

     Pēc ģeobotāniskā iedalījuma visa Rucavas novada teritorija ietilpst Piejūras ģeobotāniskajā 

rajonā. Bioloģiskās daudzveidības, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izpēte plašākā apkārtnē 

pirms detālplānojuma izstrādes laika ir veikta no 2003. gada līdz 2006. gadam ES LIFE-Natura 

programmas projekta „Piekrastes biotopu apsaimniekošana un aizsardzība Latvijā” ietvaros un 

izstrādājot dabas parka „Pape” dabas aizsardzības plānu 2005. un 2006. gadā ES LIFE-Nature 

programmas projektā „Papes ezers: aizsardzība un attīstība”.  Detālplānojuma un tā apkārtnes 

teritorijas ir sastopams Latvijā un Eiropas Savienībā aizsargājams biotops „Ar lakstaugiem klātas 

pelēkās kāpas”1.  

Detālplānojuma izstrādes ietvaros, īpašumā ir veikta augu sugu un biotopu inventarizācija, kā arī 

precizētas projektā „Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” veiktās biotopu 

kartēšanas materiālos norādītās īpaši aizsargājamā biotopa robežas (skat. 1.pielikumā ekspertes 

I.Rērihas 13.03.2016. atzinumu). Saskaņā ar eksperta atzinumu, Latvijas un ES īpaši 
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aizsargājami biotopi ir konstatēti gandrīz visā īpašumā, izņemot kādreizējo Ezermaļu sētu ar 

dārzu un atsevišķas nelielas platības gar pašvaldības autoceļu, kur iespējama apbūve.  

 

    Dabas parkam “Pape” ir apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un 

noteiktas trīs funkcionālās zonas: dabas lieguma, dabas parka un neitrālā zona (2011. gada 

20.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.706 “Dabas parka “Pape” individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi”), kā arī noteiktas ūdensputnu medību aizlieguma zona, 

kūdras ieguves (esošā un plānotā teritorija), kultūraugu plantāciju un Papes ostas attīstībai 

plānotā teritorija. Dabas parka funkcionālais zonējums un tajā atļautā izmantošana, kā arī 

Ministru kabineta noteikumos Nr.706 (20.09.2011.) noteiktie teritorijas izmantošanas 

ierobežojumi, ir integrēti novada Rucavas novada teritorijas plānojumā. 
                                        

          Attīstībai ieplānota tikai tā īpašuma daļa, kas arī pašlaik tiek apsaimniekota, savukārt dabas 

lieguma zonā saimnieciskā darbība, izņemot niedru pļaušanu, nav paredzēta. Vienlaikus 

jāatzīmē, ka, atbilstoši dabas parka „Pape” dabas aizsardzības plāna 3. sējumā „Dabas un 

kultūrvēsturiskās vērtības” pievienotajam kartogrāfisko materiālam, redzams, ka īpaši 

aizsargājamās sugas - griezes (Crex crex) un citu sugu putnu ligzdošanas vietas neatrodas 

vēsturiskā Papes Priediengala ciema teritorijā. Eksperta veiktajā apsekojumā konstatēts, ka tajā 

detālplānojuma teritorijas daļā, kas šobrīd tiek aktīvi izmantota (pagalms ar dārzu un 

piegulošajām teritorijām), aizsargājamo putnu sugu ligzdošanas vietas nav konstatētas. Arī 

detālplānojumā paredzētās saimnieciskās darbības varbūtējā ietekme uz putnu sugām un to 

migrācijas ceļiem ir nebūtiska. Savukārt niedru pļaušanu ezerā regulē dabas parka „Pape” dabas 

aizsardzības plāns un tā notiek tikai ziemas sezonā. (skat. 2.pielikumā eksperta R.Lebusa 

20.04.2016. atzinumu). 

 

 

2.7. Kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības 

        Zemnieku (zvejnieku) sēta “Ezermaļi” izveidojusies 19 gs, un tās dzīvojamās ēkas 

būvniecība datēta ar 1892.gadu. Kā nozīmīgs tautas celtniecības objekts, tā 1998.gadā tika 

iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ietverot dzīvojamo ēku, laidaru (ko 

veidoja trīs atsevišķas ēkas), klēti, pagrabu, malkas šķūnīti. Taču 2013.gadā Valsts kultūras 

pieminekļu aizsardzības inspekcija konstatēja, ka praktiski visas saimniecības ēkas gājušas bojā 

– sabrukušas vai demontētas, tādēļ valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss tika atstāts 

vienīgi dzīvojamai ēkai, atzīstot to par nozīmīgu kultūras mantojuma daļu ar vēsturisku vērtību. 

     

     Kaut arī visas Ezermaļu saimniecības ēkas ir sabrukušas vai nojauktas, vēl ir nolasāma 

Kurzemes zemnieku sētai raksturīgā plānojuma struktūra ar regulāru ēku izvietojumu ap 

pagalmu. Raksturīgi, ka visas Ezermaļu sētas ēkas, tai skaitā dzīvojamā māja, kādreiz bija 

iesegtas ar niedru jumtiem. 

 

     Vislielākā būve pēc apjoma ir bijis laidars, kas sastāvēja no kūts, siena šķūņa un piebūves. 

Tas būvēts gan guļbūves, gan koka karkasa konstrukcijās un iesegts ar niedru jumtu. Laika gaitā 

laidars ticis gan demontēts, gan pārbūvēts, līdz ar to no kādreizējā apjoma vairs nekas nav 

saglabājies. 
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5.attēls. Zemnieku sētas “Ezermaļi ” laidars 

avots: VKPAI arhīvs 

 

Klēts ir bijusi koka guļbūves ēka ar četrslīpu niedru jumtu un Kurzemei raksturīgiem brodiņiem 

jumtgalēs. Tagad tā ir pilnīgi nojaukta un tās vietu dabā aptuveni iezīmē vairs tikai daži baļķi. 

  

 
 

6.attēls. Zemnieku sētas “Ezermaļi ” klēts 

avots: VKPAI arhīvs 

 

     Pagrabs veidots no laukakmeņiem, daļēji iebūvēts kāpā un nosegts ar velēnām, kas apaugušas 

ar krūmiem. Sākotnēji arī pagraba virszemes daļa bijusi pārsgta ar divslīpu niedru jumtiņu, kas 

vairs nav saglabājies. Pašlaik pagrabs netiek izmantots un tā pārseguma konstrukcija ir iebrukusi.  

 

       Ezermaļu sētas dzīvojamā māja ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 

(nr. 6122) kā vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā ir koka guļbūves ēka ar vertikālu dēļu 

apšuvumu un vienkāršu divslīpju jumtu. Kopumā ēka ir samērā labi saglabājusies un nav stipri 

pārveidota. Tā pilnībā saglabājusi savu oriģinālo būvapjomu, tautas celtniecības tradicionālo 

konstrukciju veidu un apdari. Daļēji saglabājušies atsevišķi būvgaldniecības izstrādājumi, 

piemēram, logi, durvis, slēģi. Pārbūves veiktas 20. gs, kad tai abās pusēs ir piebūvētas verandas, 

oriģinālais niedru jumta segums nomainīts uz pelēku azbestcementa lokšņu iesegumu. Sākotnēji 

dzīvojamai mājai ir bijis manteļskurstenis, taču tas nav saglabājies, un tā vietā iebūvēti divi 

ķieģeļu skursteņi. Rietumu pusē iebūvētie logi, it sevišķi bēniņu stāvā, ir neiederīgi ēkas 

vēsturiskajā veidolā.  
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       Kopš 2000.gada īpašums vairs netiek pastāvīgi apdzīvots un apsaimniekots, un 2005.gadā 

notikusī īpašuma izlaupīšana un izdemolēšana ir būtiski sabojājusi arī dzīvojamo ēku. Tādējādi 

tā lielā mērā ir zaudējusi savu vērtību, jo remontējot un pārbūvējot izmainīts plānojums, 

nomainītas gan oriģinālās detaļas, gan būvmateriāli - skursteņi atjaunoti no silikātķieģeļiem, 

izmantots neiederīgs krāsojums, nozuduši vairāku logu slēģi. Tā galvenā vērtība ir saglabātais 

ēkas būvapjoms un proporcijas, kā arī Kurzemes jūrmalas zvejniekciemiem raksturīgais 

vertikālais dēļu apšuvums, logi ar sešrūšu dalījumu un slēģiem. 

 

  

 

7.attēls. Zemnieku sētas “Ezermaļi ” dzīvojamā māja (2015.gada oktobris) 

 

  
 

8.attēls. Zemnieku sētas “Ezermaļi ” pašreizējais skats (2015.gada oktobris) 

 

 

Malkas šķūnītis būvēts kā koka stāvbūve ar divslīpu niedru jumtu. Kaut arī tas atrodas pus 

sabrukušā stāvoklī, vēl saglabājies tā būvapjoms ar labām proporcijām, un uzskatāms par 

saglabājamu Ezermaļu zemnieku sētas elementu. Neatkarīgi no tā, kāda funkcija tur būs 

ieplānota, ir jāsaglabā gan tā izvietojums, gan veidols. 
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9.attēls. Zemnieku sētas “Ezermaļi ” malkas šķūnītis un pagrabs (2015.gada oktobris) 

 

20.gs 70 tajos gados bija uzsākta un nepabeigta cūku kūts būvniecība, no kuras saglabājušies 

monolīti betona pamati labā stāvoklī. Tie turpmāk būtu izmantojami jaunai būvniecībai.  

     Ezermaļu sētā pie klēts kādreiz bijis arī dīķis, taču no tā vairs palikusi tikko samanāma, 

aizaugusi ieplaka. 

Pagalmā ir arī aka, tāpat saglabājušies kādreiz stādītie dekoratīvie koki, krāšņumkrūmi un puķu 

dobes.  Visas ēkas kopā ar augļu un košuma dārziņu veidoja vienotu apbūves vienību. 

 

    
  

 
 

 

10.attēls. Zemnieku sētas “Ezermaļi ” vēsturiskais plānojums 

avots: VKPAI arhīvs 
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3. Detālplānojuma risinājumi 
 

3.1.Teritorijas funkcionālā izmantošana  

     Detālplānojuma risinājums paredz nodalīt no visa zemes īpašuma to daļu ap esošo viensētu, 

kur vēl iespējama apbūve, veidojot tur trīs jaunas zemes vienības. To platības ir: zemes vienība 

Nr.1 - 6100 m2; zemes vienība Nr.2 - 5800 m2; zemes vienība Nr.3 - 5700 m2.  Pārējā zemes 

gabala daļa, kas ietver ezeru un ezera piekrasti, tiek atstāta kā viena, nesadalīta zemes vienība 

Nr.4, ar kopējo platību 15,00 ha. Jaunveidojamo īpašumu konfigurācija un platība atbilst Rucavas 

novada teritorijas plānojumā noteiktajām prasībām un iekļaujas apkārtnes kontekstā.  

 

 
 

11.attēls. Zemes īpašuma sadalīšanas shēma 

 

         Zemes vienības Nr.1, Nr.2 un Nr.3 atrodas Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorijā (PT2).  

Saskaņā ar Rucavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, tur ir pieļaujams 

plašs atļauto izmantošanu spektrs, taču detālplānojuma “Ezermaļi” teritorijā jaunveidojamās 

zemes vienībās Nr.1, Nr.2 un Nr.3, kas paredzētas apbūvei, kā galvenā atļautā izmantošana ir 

noteikta savrupmāju apbūve un tūrisma un atpūtas objektu apbūve (lauku tūrisma māja, viesu 

māja). To nosaka gan vietas konteksts – kādreizējās Ezermalu zemnieku sētas telpiskā struktūra 

un mērogs, gan dabas apstākļi un daudzie ierobežojumi, jo lielāko daļu no detālplānojuma 

teritorijas aizņem vērtīgi biotopi.  Pamatojoties uz sugu un biotopu izvērtējumu, detālplānojumā 

ir precizēta tā teritorijas daļa, kurā neatrodas aizsargājami biotopi, līdz ar to iespējama apbūve.   

   

   Ņemot vērā sarežģīto plānošanas situāciju un daudzos ierobežojošos faktorus, detālplānojuma 

risinājums ir orientēts uz to, ka zemes vienības Nr. 1, Nr.2 un Nr.3 tiks izmantotas savrupmāju 
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apbūvei. Ja nākotnē parādīsies alternatīva iecere tur ierīkot lauku tūrisma māju vai viesu māju, ir 

jāievēro visi detālplānojumā dotie nosacījumi būvju izvietojumam, apbūves raksturam un ēku 

arhitektoniskajam veidolam, bet vienlaikus jāizstrādā jauni risinājumi elektroapgādes 

nodrošināšanai, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi, kas atbilst plānotajām jaudām 

un kapacitātei. Tādā gadījumā šīs prasības iekļaujamas būvatļaujas nosacījumos. 

     

   Jauno zemes vienību Nr.4 veido īpašuma atlikusī daļa, kas ietver ezera piekrasti ar īpašumā 

esošo Papes ezera daļu. Saskaņā ar Rucavas novada teritorijas plānojumā noteikto zonējumu, 

šajā zemes vienībā ir paredzētas šādas izmantošanas: Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorija 

(PT2), Dabas teritorijas Papes ciemā (D2), Nemeliorētas lauku zemes (L1) un Mežu teritorijas 

(M) dabas parka Pape dabas lieguma zonā. Pamatojoties uz aktuālu topogrāfisko informāciju 

un reālo situāciju dabā, ir koriģētas šo zonu robežas un precizēts zonas D2 izvietojums.  

Zemes vienības Nr.4 lielākā daļa atrodas dabas lieguma zonā, kurā bez dabas un izziņas tūrisma 

un lauksaimniecības (ganības, pļaušana), atļautā saimnieciskā darbība ir arī niedru pļaušana, līdz 

ar to ir svarīgi nodrošināt visīsāko piekļuvi ezeram tieši no pašvaldības ceļa. Tādēļ zemes 

īpašuma pašā dienvidu galā ir ieplānota 5m plata josla piebraucamā ceļa izveidei. Atbilstoši 

Rucavas novada teritorijas plānojumam, zemes vienības Nr.4 neliela daļa pie pašvaldības ceļa  

atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Tūrisma un rekreācijas apbūves teritorija  (PT2), 

taču gandrīz visu šo daļu aizņem vērtīgi biotopi. 

     Visas jaunās zemes vienības piekļaujas pašvaldības ceļam.  

 

3.2. Inženiertehniskās apgādes risinājumi  

      Inženiertehniskās apgādes risinājumi ir paredzēti gadījumiem, kad katrā no apbūvei 

paredzētajā zemes vienībā tiks būvēta viena savrupmāja ar atbilstošajām palīgēkām. Gadījumā, 

kad kādā no zemes vienībām tiks plānota tūrisma un atpūtas objektu, vai pakalpojumu objektu 

būvniecība, inženiertehniskās apgādes risinājumi elektroapgādei, ūdensapgādei un kanalizācijai 

jāparedz atbilstoši plānotajai jaudai un kapacitātei, un jāsaņem atbilstošo institūciju tehniskie un 

īpašie nosacījumi pirms būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšanas būvvaldē.   

      Piekļūšana visām jaunveidojamām visām zemes vienībām tiek paredzēta no pašvaldības ceļa, 

izbūvējot atbilstošu pieslēgumu ar caurteku pār lietusūdeņu savākšanas grāvi. Attiecībā uz būvju 

izvietojumu, ir ievērota pašvaldības autoceļa 15 m aizsargjosla (sarkanā līnija).  

Plānotās apbūves raksturs un mērogs (viena esošā un divas jaunas mājsaimniecības) nerada risku, 

ka, īstenojot apbūvi, varētu palielināties transporta kustība un radīti trokšņi un vides 

piesārņojums.  

 

3.2.1. Ūdensapgāde un sadzīves notekūdeņu kanalizācija 

       Īstenojot detālplānojumu, turpmāko būvprojektu izstrādes ietvaros tiks ievērotas 30.04.2013. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi" (turpmāk – Noteikumi Nr. 240) un vides normatīvo aktu prasības. Ņemot 

vērā, ka detālplānojuma teritorijā ieplānotas tikai trīs mājsaimniecības, kas visdrīzāk būs 

apdzīvotas tikai gada siltajā periodā, visracionālāk ir veidot lokālos ūdensapgādes un 

kanalizācijas risinājumus.  

       Atbilstoši Rucavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 84.punktam un 

89. punktam, kas pieļauj Papes Priediengala ciemā individuālus risinājumus, ūdensapgādei 
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jaunajā zemes vienībā Nr.1 tiks izmantota esošā aka, un zemes vienībās Nr.2 un Nr. 3 - ierīkoti 

artēziskie urbumi, savukārt notekūdeņu savākšanai tiks ierīkotas hermētiskas izsmeļamās bedres. 

      Ņemot vērā, ka ezers ir aizaudzis un brīvs ūdens nav pieejams, visās trijās apbūvei 

paredzētajās zemes vienībās ir paredzēts izveidot nelielus dīķus. Tas nepieciešams, lai 

nodrošinātu ūdensapgādi gan ugunsdzēsības, gan sadzīves vajadzībām.  

  

3.2.2. Energoapgāde  

          Pašlaik zemes īpašumu šķērso 0,4 kV gaisvadu līnija, pie kuras kādreiz bijis pieslēgums 

arī Ezermaļu dzīvojamai ēkai. Pieslēgšanās iespēja esošai 0.4 kV elektropārvades līnijai būs 

atkarīga no pieejamās jaudas. Jaunveidojamās zemes vienībās elektroapgāde nodrošināma, 

izbūvējot 0,4 kV kabeļlīniju ar pievadiem līdz katrai zemes vienībai. Esošā gaisvadu līnija 

detālplānojuma teritorijā pēc tam ir demontējama. 

        Izmantojot ēkas tikai mājsaimniecību vajadzībām gada siltajā periodā, prognozētais 

elektroenerģijas patēriņš būs pārāk niecīgs, lai būvētu jaunu 20 kV kabeļlīniju ar transformatora 

apakšstaciju tikai trijām viensētām. Tādēļ jautājums par jaunas 20kV elektropārvades līnijas 

izbūvi risināms perspektīvē, kopā ar citiem Priediengala ciema zemju īpašniekiem. 

Detālplānojuma risinājumā paredzēts, ka perspektīvā 20 kV kabeļlīnija nepieciešamības 

gadījumā var tikt izvietota gar pašvaldības autoceļu, tā aizsargjoslā (sarkano līniju koridorā).  

       

 
 

12.attēls. Perspektīvā elektroapgādes  shēma 

 

      Situācijā, kad īpašumu plānots izmantot ģimenes vajadzībām un tikai vasaras sezonā, 

visefektīvākā būtu alternatīvo enerģijas veidu izmantošana, taču saskaņā ar Rucavas novada 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Papes ciemā un Nidas ciemā pašlaik nav 

atļauta ne vēja elektrostaciju uzstādīšana pašpatēriņam, ne arī saules bateriju uzstādīšana uz ēku 

jumtiem. Vienlaikus pastāv iespēja individuāli izmantot autonomos elektroapgādes ģeneratorus. 
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3.3. Ainavas un apbūves analīze 

 

           Vēsturiski Papes Priediengala ciemā ir izveidojusies skraja viensētu apbūve, ko vienu no 

otras atdala gan meža puduri uz kāpām, gan pļavas, kas pārsvarā izmantotas kā ganības.  Laika 

gaitā ir izveidojies brīvs, dabīgajai veģetācijai un reljefam pakļauts ceļu tīkls un zemesgabalu 

dalījums.  Apbūve veidojusies ap piekrastes līkumotajiem saimnieciskajiem ceļiem, veidojot 

dabīgajiem uzkalniem un pļavām sekojošu ceļu un atzaru struktūru.  Pļavas tika izmantotas kā 

ganības, tur periodiski tika audzētas arī lauksaimniecības kultūras. Taču sākot jau ar 20. gs 

beigām, izsīkstot saimnieciskai darbībai, trūka motivācijas teritoriju appļaušanai un saimniecības 

ēku uzturēšanai. Bez noteiktas izmantošanas daudzviet laika gaitā pļavas ir aizaugušas ar 

krūmiem, saimniecības ēkas sabrukušas, tādējādi degradējot ainavu, kā tas ir noticis ar 

“Ezermaļu” saimniecību. Vienlaikus zemes tirgū nemitīgi aug pieprasījums pēc apbūves 

teritorijām jūras tuvumā gan dzīvošanai, gan rekreācijai, un zemes gabalu sadalīšana jaunai 

apbūvei būtiski ietekmē tradicionālo ainavu, taču Papes Priediengala ciemā tas nav tik izteikti 

noticis. Zināms garants kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanai ir Rucavas novada teritorijas 

plānojumā 2013.–2025.g. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (TIAN) izvirzītās 

prasības apbūvei Papes Priediengala ciemā. 

 

      Papes Priediengala ciemā ir raksturīga mozaīkveida ainava, kur viensētas mijas ar ganībām 

un mežainām kāpām. Viensētas izvietojušās gar pašvaldības ceļu, kā galveno asi, veidojot lineāru 

apdzīvojuma struktūru, ko nosaka ciema atrašanās šaurajā joslā starp Papes ezeru un jūru. 

Pārvietojoties pa pašvaldības ceļu no Papes ziemeļu virzienā, pie Ezermaļiem skats atduras pret 

mežainām kāpām. Tuvākā zemnieku sēta “Boži”, kas ir valsts aizsargājamais kultūras 

piemineklis, nav saskatāma. Ceļa labajā pusē paveras plašs skats uz Papes ezeru, ko pašlaik gan 

pārsvarā aizsedz krūmu audzes. Kreisajā pusē ceļam paveras pļavas ar “Ķīkalu” un “Maķu” 

zemnieku sētu apbūvi līdz pat priežu mežam uz kāpas. Dodoties virzienā no Ezermaļiem uz Papi, 

paveras skats uz divām netālu esošajām zemnieku sētām “Agatniekiem” un “Jūrkalniem”, kas ir 

arī valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi. Taču pieaugot pieprasījumam zemes tirgū pēc 

teritorijām jūras tuvumā dzīvojamās apbūves veidošanai un rekreācijai, pastāv risks, ka apbūvējot 

brīvās lauksaimniecības zemes un pļavas, apkārtnes ainava var radikāli mainīties.  

 

  
 

13.attēls. Detālplānojuma “Ezermaļi ”apkārtnes ainava 
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14.attēls. Detālplānojuma “Ezermaļi” apkārtne, ainava ar ezeru 
 
 

  3.4.Apbūves veidošanas principi  

      Tradicionāli piejūras ciemu apbūvē dažādās saimnieciskās funkcijas bija sadalītas pa 

atsevišķām ēkām, kas noteica arī ēku lielo skaitu un to nelielos apjomus. Rucavas novada 

viensētām bija raksturīga divu pagalmu sistēma, kur centrā atradās dzīvojamā ēka ar tā saukto 

tīro pagalmu ar puķu dārzu un klēti dienvidu pusē. Savukārt laidars ar pārējām saimniecības 

ēkām veidoja darba pagalmu,  parasti ziemeļu pusē vai tuvāk ceļam, kā tas bijis Ezermaļu sētā. 

Nereti satopama arī vairāku ēku sabūvēšana vienā rindā, vai zem leņķa, raksturīgi ir arī kāpā 

iebūvētie pagrabi. 

 

         2013. gadā apstiprinātajos Rucavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 

(TIAN) sadaļā 3.24.3. „Prasības Papes ciema, Papes Priediengala un Nidas ciema telpiskajai 

organizācijai, apbūves kompozīcijai un arhitektūrai” ir detalizēti noteikti plānojamās jaunās 

apbūves parametri, kas balstīti uz vēsturisko ēku izpēti. Taču jāatzīmē, ka atsevišķos gadījumos 

tur minētie ierobežojumi neatbilst vēsturiskai situācijai. Piemēram, TIAN 162.1. punktā noteiktās 

ēku proporcijas plānā 10 m : 6,5 m (tas ir ar malu garumu attiecībām plānā 1,5 : 1), neatbilst dabā 

esošo vēsturisko ēku proporcijām. Ezermaļu zemnieku sētā, kas ir tipisks 19.gs Kurzemes 

piekrastes zvejnieku sētas dzīvojamās mājas paraugs, dzīvojamās mājas plāna proporcijas ir 

atšķirīgas (8 x18,2), aptuveni 2,2 : 1.  To pašu var attiecināt uz dzīvojamām ēkām “Agatniekos” 

un “Božos”, kas ir identiskas “Ezermaļu dzīvojamai mājai. (skat. 15. attēlu)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15.attēls. Dzīvojamās ēkās “Agatniekos” un “Božos” 
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    Savukārt Kurzemē raksturīgie laidari, kur šķūņi apvienoti ar kūti zem viena jumta, tika būvēti 

pavisam ar citu proporciju - to garums pārsniedza platumu vairāk nekā divas reizes. Visbiežāk 

sastopamā attiecība garumam pret platumu ir no 3: 1 līdz 4: 1. Rucavas novada TIAN atsevišķu 

punktu burtiska piemērošana var novest pie apbūves vienveidības, tāpēc nākotnē būtu ieteicams 

tos pārskatīt, vairāk liekot uzsvaru uz stilistiski neiederīgu risinājumu novēršanu. 

2011.gadā ir izdotas „Piekrastes apbūves vadlīnijas” (sagatavots ar Latvijas Lauku tūrisma 

asociācijas „Lauku ceļotājs” un VKPAI atbalstu), kam par pamatu kalpojusi vēsturisko 

būvapjomu analīze. Vadlīnijās ir doti ieteikumi apbūves izvietojumam, būvapjomu proporcijām, 

būvju (tai skaitā žogu) stilistiskajiem risinājumiem, pie kā ir jāpieturas veidojot jauno apbūvi arī 

detālplānojuma teritorijā..  

 

      Jaunizveidotā zemes vienība Nr.1 ietver vēsturisko Ezermaļu zemnieku sētu ar esošo 

dzīvojamo māju, kas ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, pagalmu ar dekoratīvajiem 

stādījumiem, augļu dārzu, pagrabu un daļu no kādreizējo saimniecības ēku pamatiem. Pašlaik 

visas saimniecības ēkas praktiski ir sabrukušas, un nav ne mērķtiecīgi, ne funkcionāli lietderīgi 

tās atjaunot tikai vienas mājsaimniecības vajadzībām. Tādēļ jaunajās zemes vienībās Nr. 2 un Nr. 

3 ir iekļautas arī vairāku kādreizējo saimniecības ēku vietas (pamati). Tādējādi teritorija tiks 

racionāli izmantota, vienlaikus saglabājot apbūves telpisko raksturu un mērogu. Balstoties uz 

šiem apsvērumiem, ir izstrādāts priekšlikums iespējamam būvju izvietojumam. Būtiskākais 

princips, kas ievērots, ir reljefa un dabiskās zemsedzes saglabāšana, ēku racionāla izvietošana 

kādreizējo būvju vietās, izmantojot to īpašuma daļu, kur neatrodas vērtīgie biotopi. 

       Zemes vienībā Nr.2 ir plānots izveidot dīķi ar rekreācijas funkciju, kas vienlaikus nodrošinās 

ūdensapgādi sadzīviskām un ugunsdzēsības vajadzībām un papildinās ainavu. Savukārt zemes 

vienībās Nr.1 un Nr.3 ir pārāk ierobežota teritorija, tādēļ tur līdzīgiem mērķiem būs iespējams 

ierīkot tikai nelielus baseinus.  

      Respektējot kultūrvēsturiskās vides kontekstu, teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumos ir iekļautas prasības apbūves parametriem, uzskaitīti pieļaujamie jumtu un sienu 

apdares materiāli u.tml. (skat. detālplānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”    

3.punktu Prasības un nosacījumi teritorijas apbūvei). 

 

   Priekšlikums būvju izvietojumam ir izstrādāts, vienlaikus respektējot biotopu izvietojumu, gan 

saglabājot esošos kokus, kā arī ievērojot normatīvajos aktos noteiktos savstarpējos attālumus. 

Detalizēti risinājumi tiks izstrādāti būvprojektēšanas stadijā. Detālplānojuma teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumos ir ietvertas 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 tiks saglabāti esošie koki, 

pieļaujama tikai invazīvo krūmu izciršana un jaunu stādījumu veidošana, kas papildina esošo 

ainavu.  

Apbūves izvietojums ir parādīts 16.attēlā. Apbūves iekļaušanās apkārtnes kontekstā ir analizēta 

un atspoguļota trīs dimensiju vizualizācijā. (17.attēlā). 
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16.attēls. Plānotais apbūves izvietojums 
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17.attēls. Apbūves ieceres vizualizācija 

 

 

 

 


