
 

ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU 

Institūcija Nosacījumi detālplānojuma izstrādāšanai nekustamajos īpašumos 
„Rožlauki” un „Ignāti”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 

Ziņojums par nosacījumu ievērošanu 

 
1. Valsts vides 

dienesta Liepājas 
reģionālā vides 

pārvalde 
(29.09.2016. 

nosacījumi Nr.5.5.-
7./1264) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Atzīmēt Rucavas novada teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas un  
infrastruktūras objektus, nekustamo īpašumu lietošanas tiesību 
apgrūtinājumus. 

• Veikt īpaši aizsargājamo biotopu un sugu ekspertīzi detālplānojuma 
izstrādei noteiktajās teritorijās un ņemot vērā īpaši aizsargājamo biotopu un 
sugu datus, plānot šo īpaši aizsargājamo biotopu un sugu saglabāšanu un 
aizsardzību ar tālāko teritorijas izmantošanu, lai parezēto darbību rezultātā 
nepasliktinātos konstatēto īpaši aizsargājamo biotopu un sugu stāvoklis un 
dzīves vides apstākļi. 

 
 

• Veikt robežojošā Baltijas jūras krasta kāpu izpēti attiecībā pret krasta 
eroziju un balstoties uz izpētes materiāliem plānot krastu izmantošanu ar 
pieļaujamo noslodzi un ņemot vērā Zvejniecības likumā noteikto tauvas 
joslu gar jūras piekrasti. 

 
 
 
 

•  Ievērot MK 20.09.2011. noteikumu Nr.706 „Dabas parka „Pape” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības un „Dabas 
parka „Pape” dabas aizsardzības plāna” rekomendācijas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas apbūvei, apsaimniekošanai, aizsardzībai un 
attīstībai.  

• Atzīmēt esošās un plānotās ēkas, inženierbūves, infrastruktūras objektus 
un labiekārtojumu ar to aizsargjoslām un ievērot notektos aprobežojumus 
atbilstoši Aizsargjoslu un Zvejniecības likumam.   

• Plānot ūdenssaimniecības (ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūves) 
sistēmu ņemot vērā Aizsargjoslu likumā noteiktos vides un dabas resursu 
aizsardzības, sanitārās aizsargjoslas un aprobežojumus attiecībā uz ūdens 
ņemšanas vietu, notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm un notekūdeņu 
novadīšanas vietu, ar nosacījumu, ka ūdenssaimniecības sistēmas 
darbības rezultātā tiek plānota racionāla dabas resursu izmantošana un 

Prasība ir ievērota 
  
 
Aizsargājamo biotopu un sugu ekspertīze veikta detālplānojuma 
teritorijas robežās (pielikumi Nr.1.1; 1.2.; 1.3.). Detālplānojumā ietverti 
pasākumi īpaši aizsargājamo biotopu un sugu saglabāšanai un 
aizsardzībai: dabas parka „Pape”dabas lieguma teritorijā nav paredzēta 
saimnieciskā darbība, dabas parka zonā respektējot īpaši 
aizsargājamos biotopus atsevišķās vietās paredzēta būvniecība un 
ierobežota saimnieciskā darbība (skatīt detālplānojuma paskaidrojuma 
rakstu un apbūves nosacījumus). 
Detālplānojumā nav paredzēta  saimnieciskā darbība Baltijas jūras 
krasta kāpu aizsargjoslā. Tauvas joslā ievērojami Zvejniecības likumā 
noteiktie aprobežojumi. Biotopu ekspertīzes atzinumā (pielikums 
Nr.1.1) priekškāpas un  lakstaugiem klātās pelēkās kāpas novērtētas 
kā Latvijas un ES īpaši aizsargājami biotopi. Krasta erozijas riska 
raksturojumu skatīt pielikumā Nr.4. Pašreiz krasta erozija neietekmē 
īpašumu „Rožlauki” un „Ignāti” izmantošanu, tādēļ speciāli pasākumi 
krasta erozijas novēršanai  un pludmales apmeklētāju plūsmas 
ierobežošanai detālplānojumā netiek paredzēti. 
 
Prasība ir ievērota  
 
 
 
 
 
Prasība ir ievērota  
 
 
 Prasība ir ievērota detālplānojuma kompetences ietvaros. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dabas 
aizsardzības 

pārvalde, Kurzemes 
reģionālā 

administrācija 
(14.09.2016. 
nosacījumi 

Nr.4.8/106/2016-N) 

netiek pasliktināts nekustamo īpašumu, robežojošās Baltijas jūras vides 
stāvoklis.  

• Plānot detālplānojuma teritorijas dabiskās vides aizsardzību pret grunts un 
virszemes/pazemes ūdens piesārņošanu, ilgspējīgu apkārtējās vides  
dabas resursu izmantošanu, plānotās apbūves un labiekārtojuma iederību 
Baltijas jūras piekrastes ainavā.  

 

• Ievērot likuma Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un MK 
2011.gada 20.septembra noteikumu Nr.706 „Dabas parka „Pape” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības. 

 

• Detālplānojuma risinājumus plānot, ievērojot Aizsargjoslu likumā 
noteiktos aprobežojumus attiecībā uz Baltijas jūras aizsargjoslu. 

 

• Ņemot vērā, ka detālplānojuma izstrādes teritorijā sastopami Latvijā un 
Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi, nepieciešama teritorijas 
bioloģiskā izpēte, nosakot īpaši aizsargājamu biotopu un sugu 
klātesamību un izvietojumu, un plānot minēto aizsargājamo biotopu un 
īpaši aizsargājamo sugu aizsardzību, atbilstoši Sugu un biotopi 
aizsardzības likuma nosacījumiem. 

 
 
 
Prasība ir ievērota detālplānojuma kompetences ietvaros. 
 
 
 
 
Prasība ir ievērota 
 
 
Prasība ir ievērota 
 
 
 
Prasība ir ievērota 
 

 
3. Veselības 
inspekcija 

(19.09.2016. 
nosacījumi Nr.5.6-

14/27062/) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Ievērot 13.10.2011.„Teritorijas attīstības plānošanas likums”, 
     MK 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”, 30.04.2013. MK noteikumu 
Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi”, Rucavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu prasības. 

• Plānojot zemes vienības robežu pārkārtošanu un jaunu zemes vienību 
veidošanu paredzēt  Noteikumu Nr.240-3. apakšsadaļas „Jaunu zemes 
vienību veidošana un robežu pārkārtošana” prasību ievērošanu. Plānot 
jaunbūvējamo būvju izvietojumu saskaņā ar Noteikumu Nr.240 – 132. 
punkta prasībām. Minimālos attālumus starp būvēm plānot ievērojot 
izsauļojuma, apgaismojuma prasības. Ēku izvietojumu plānot tā, lai 
tiktu nodrošināta dzīvojamo telpu un teritorijas nepārtraukta insolācija 
ne īsāka par 2,5st. dienā, laika posmā no 22.marta līdz 22.septembrim. 

 

• Ceļu satiksmi plānot tā, lai netiktu pārsniegti vides trokšņa robežlielumi 
apbūves teritorijās atbilstoši 07.01.2014. MK noteikumiem Nr.16 
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. 

• Plānojot Pludmales teritorijas labiekārtojumu, ievērot 10.01.2012. MK 
noteikumu Nr.38„Peldvietu izvietošanas un uzturēšanas kārtība” 
prasības. 

Prasība ir ievērota. 
 
 
 
 
 
Prasība ir ievērota detālplānojuma kompetences ietvaros. 
Konkrēts ēku izvietojums un attālumi starp ēkām tiks noteikti ēku 
būvprojektos. 
 
 

 
 
 
 
Prasība ir ievērota detālplānojuma kompetences ietvaros. 
 
 

Pludmales treritorija atrodas ārpus detālplānojuma teritorijas, tādēļ 
publiskas atpūtas vietas un labiekārtojums pludmales zonā 
detālplānojuma ietvaros netiek plānots. 
 



 
• Plānojot publiskās ārtelpas labiekārtojumu un piekļuvi pludmalei, 

ievērot Noteikumu Nr.240, 9.apakšsadaļas „Publiskās ārtelpas 
plānošana prasības”. Gadījumā, ja detālplānojuma teritorijā tiks 
plānotas publiskās atpūtas vietas, ievērot  Noteikumu Nr.240, 9.3. 
apakšnodaļas „Publiskas atpūtas vietas” prasības. 

 
 
• Plānojot  tūrisma un /vai atpūtas iestāžu apbūvi, publiskās ārtelpas 

labiekārtojumu un piekļuvi pludmalei, ievērot universālā  dizaina 
principu, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem. 

 
 

• Plānojot inženiertehniskās apgādes nodrošināšanu, paredzēt 
Noteikumu Nr.240 – 8.apakšsadaļas „Inženiertehniskās apgādes tīkli 
un objekti” prasību ievērošanu. Plānot pieslēgumu kopīgajiem 
centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem vai ierīkot lokālo ūdensapgādi 
atbilstoši Noteikumu Nr.240, 8.1.apakšnodaļas „Ūdensapgāde” 
prasībām. 

    Ap ūdens ņemšanas vietām noteikt stingrā režīma, bakterioloģisko un 
ķīmisko aizsargjoslu saskaņā ar MK 20.01.2004. noteikumiem Nr.43 
„Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”. 
Aizsargjoslas nav jānosaka ap urbumiem, kurus saimniecībā vai 
dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens 
lietotāji (fiziskās personas). 

     Dzeramā ūdens kvalitāti nodrošināt  atbilstoši LR MK 29.04.2003. 
noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un 
kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. 

 

•  Notekūdeņu savākšanu un apsaimniekošanu projektēt atbilstoši 
noteikumu Nr.240, 8.2.apakšsadaļas „Notekūdeņu savākšana” 
prasībām. Ja nav izbūvēta centralizēta  notekūdeņu savākšanas 
sistēma, var veidot lokālu notekūdeņu savākšanas sitēmu  ar lokālām 
attīrīšanas iekārtām atbilstoši LBN223-15 „Kanalizācijas būves” un 
LBN221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” prasībām. Plānot 
lietus ūdeņu novadīšanu teritorijā atbilstoši noteikumu Nr.240, 8.4. 
apakšsadaļas „Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas” prasībām.  

Prasība ir ievērota detālplānojuma kompetences ietvaros. Paredzēta 
visa veida autotransporta piebraukšana pa ceļa servitūtu pludmalei 
(piekļuve Nr.18). Piekļuve Nr. 17 nodrošināta gājējiem un 
velosipēdistiem pa koka dēļu laipu. Cilvēkiem ratiņkrēslos 
pārvietošanās pa ceļu vai gājēju taku uz jūru ir ierobežota, jo dabas 
lieguma teritorijā nav pieļaujama kāpu reljefa izlīdzināšana. 
Pieņemtos risinājumus skatīt paskaidrojuma rakstā. 
 
Nepieciešamās infrastruktūras izveide pludmales zonā atrodas 
ārpus detālplānojuma teritorijas, tādēļ šie risinājumi plānojami un 
realizējami atsevišķi.  
Prasība ir ievērota  detālplānojuma kompetences ietvaros. Konkrēti 
risinājumi vides pieejamībai publiskās apbūves gadījumā 
izstrādājami būvprojekta stadijā. 
 
Prasība ir ievērota  detālplānojuma kompetences ietvaros. Papes 
ciema teritorijas attīstības plānā līdz 2025.gadam netiek paredzēta 
centralizētu ūdensapgādes tīklu izbūve, nav arī informācijas par 
tālāku perspektīvi. Tas neizslēdz iespējas tālākā nākotnē 
pieslēgties centralizētiem ciema tīkliem, ja tādi tiktu izbūvēti. 
Jaunveidojamām zemes vienībām „A - K” paredzēta viena 
centralizēta ūdens ņemšanas vieta – dziļurbums. Noteikta stingra 
režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija  
ap pazemes ūdens ņemšanas vietu - artēzisko urbumu ar rādiusu 
10 metri. Prognozējams, ka bakterioloģiskā un ķīmiskā aizsargjosla 
ap urbumu nav nepieciešama, jo bakterioloģiskais un ķīmiskais 
piesārņojums Papes ciema teritorijā nav konstatēts un nebūtu 
pieļaujams.  Šo aizsargjoslu nepieciešamība un robežas (gadījumā, 
ja tādas tiktu aprēķināts) norādāmas dziļurbuma pasē 
specializētam uzņēmumam veicot dziļurbuma izbūves darbus. 
 
 
 
Prasība ir ievērota.  
Notekūdeņu attīrīšana paredzēta slēgta tipa bioloģiskās attīrīšanas 
ietaisēs ar sekojošu attīrīto notekūdeņu infiltrāciju gruntī.  
 
 
 
 
 



• Noteikt visa veida esošās un projektējamās aizsargjoslas, un plānojot 
teritorijas izmantošanu aizsargjoslās, ievērot nekustamā īpašuma 
lietošanas tiesību aprobežojumus tajās atbilstoši Aizsargjoslu likuma 
prasībām. Noteikt aizsargjoslas platumu ap notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām atkarībā no izmantotās tehnoloģijas un iekārtas tehniskā 
raksturojuma atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28.pantam. Noteikt 
ekspluatācijas aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizāciju tīkliem un 
atsevišķu tīklu elementiem un paredzēt cilvēku aizsardzības prasību 
ievērošanu tajās atbilstoši 10.10.2006. MK noteikumiem Nr.833 
„Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un 
kanalizācijas tīkliem”. Aizsargjoslu likuma 33.pantā noteiktā kārtībā 
grafiskajā daļā iezīmēt aizsargjoslu robežas visiem objektiem, kuriem 
tās ir paredzētas, t.sk. notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un ūdens 
ņemšanas vietām. 

• Plānojot jaunu apbūvi, noteikt atkritumu tvertņu novietnes laukuma 
izvietošanu atbilstoši prognozējamam atkritumu apjomam atbilstoši 
Noteikumu Nr.240 – 8.5. apakšsadaļas prasībām. 

 
 
Prasība ir ievērota.  Ekspluatācijas un sanitārās aizsargjoslas 
precizēt pēc inženiertīklu un attīrīšanas ietaišu izbūves dabā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prasība ir ievērota detālplānojuma kompetences ietvaros. Konkrēti 
risinājumi paredzami būvprojekta stadijā. 

 
4. AS „Sadales 
tīkls” Rietumu 

Kapitālieguldījumu 
daļa 

(12.09.2016. 
nosacījumi 
Nr.30KI40-
02.04/858) 

• Plānojumā Ievērojot „Aizsargjoslu likumu” paredzēt elektrotīklu 
inženierkomunikāciju koridorus perspektīviem 0,4kV elektrotīkliem no 
esošās transformatoru apakšstacijas TP2139 ar iespēju AS „Sadales 
tīkls” personālam brīvi piebraukt un tos apkalpot jebkuros gada un laika 
apstākļos.  

• Plānoto jauno 0,4kV un rekonstruējamo tīklu trases, kas ir ārpus tiešā 
zemes gabala detālplānojuma, grafiski situācijas plānā. 

 
Prasība ir ievērota 
 
 
 
Prasība ir ievērota 

• Paredzēt iespēju pieslēgt tuvumā esošos AS „Sadales tīkls” 0,4kV 
elektrotīklus un blakus esošos īpašumus jaunbūvējamam 0,4kV 
elektrotīklam.  

• Perspektīvo un esošo būvju un laukumu šķērsojošos esošos AS 
„Sadales tīkls” elektrotīklus nepieciešamības gadījumā pārcelt 
paredzētajos inženierkomunikāciju koridoros. Rekonstrukcijas veikt par 
lietotāja vai zemes īpašnieka līdzekļiem. 
 

Prasība ir ievērota detālplānojuma kompetences ietvaros. 
Konkrētizēti risinājumi nosakāmi būvprojekta stadijā saskaņā ar AS 
„Sadales tīkls” tehniskajiem noteikumiem. 
 
Prasība ir ievērota detālplānojuma kompetences ietvaros. 



 
5. Valsts kultūras 

pieminekļu 
aizsardzības 

inspekcija 
(04.10.2016. 

nosacījumi Nr.06-
05/3129) 

 
• Lai arī turpmāk saglabātu Baltijas jūras piekrastes apbūves raksturu, 

Inspekcija iesaka izpētīt Papes ciema vēsturiskās apbūves un zemes 
gabalu veidošanas principus un detālplānojumā precizēt plānotās 
apbūves izmantošanas veidus, tās mērogu un raksturu (plānotās 
apbūves blīvums, attālums starp ēkām, ēku apjomu proporcijas, ēku 
augstums, jumtu ģeometriju, raksturīgie  konstruktīvie risinājumi, 
tradicionālie būvmateriāli un apdares materiāli u.tml.), respektējot jūras 
piekrastes kultūrvēsturiskās apbūves tradīcijas, Papes ciemā esošo 
vēsturisko ēku apbūves raksturu un nepārsniedzot šo vēsturisko ēku 
proporcijas. 

 
• Detālplānojumā jāuzrāda apgrūtinājums – vides un dabas resursu 

aizsargjoslas (aizsardzības zona) teritorija ap kultūras pieminekli laukos 
(kods 7314020101), ņemot vērā tā novietojumu. 

 
• Ja turpmāk teritorijā atklātos objekti, kam varētu būt vēsturiska, 

zinātniska, mākslinieciska vai cita kultūras vērtība, neatkarīgi no tā, kā 
īpašumā tie atrodas, tiek ierosināts un pēc attiecīgas izpētes izlemts 
jautājums par  to atbilstību valsts aizsargājamu kultūras piemnekļu 
statusam un vajadzības gadījumā šāda statusa piešķiršana saskaņā ar 
likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 17.pantu. 

 
Ieteikumi ir ievēroti detālplānojuma kompetences ietvaros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aizsargjoslu teritorijas ap kultūras pieminekļiem laukos neietilpst 
detālplānojuma robežās, bet tā ir norādītas grafiskajā lapā – 4 
„Īpašuma sadales un zemes robežu pārkārtošanas risinājums ar 
teritorijas aprobežojumiem un aizsargjoslām”. 
 
Ieteikums tiks ievērots, ja atklāsies minētie apstākļi. 

 
6. SIA 

„Lattelecom” 
(05.10.2016. 
nosacījumi 

Nr.37.9-
10/342/1198) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Detālplānojumā, paredzot izbūvēt jaunas ielas un ceļus, ieplānot 
elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas vai sakaru kabeļu 
izvietojumu ārpus ielu un ceļu brauktuves. 

• Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem 
būvnormatīviem, kā arī ievērojot Aizsargjoslu likuma 14.panta, 
35.panta un 43.panta noteiktās prasības. 

• Teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu 
un objektu aizsargjoslām. 

• Privātiem elektronisko sakaru tīkliem jāatbilst „Noteikumiem par privātā 
elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru 
tīklam (SPRK 22.09.2010. Padomes sēdes lēmums Nr.1/16, 
prot.Nr.34,10.p.), kuros norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla 
pieslēgšanas kārtība. 

Prasība ir ievērota 
 
 
 
Prasība ievērojama izstrādājot būvprojektu. 
 
 
Prasība ir ievērota 
 
Prasība ievērojama izstrādājot būvprojektu. 

• Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru 
tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic 
ēkas vai teritorijas saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu. 

 
Prasība ievērojama izstrādājot būvprojektu. 



                                                                                                                                                                     Sagatavoja:                                  U. Vecvagars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. VAS „Latvijas 

Valsts ceļi” 
Kurzemes reģiona 

nodaļa 
(12.01.2016. 
nosacījumi 
Nr.4.4.4./3.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Nodibinājums 
„Pasaules dabas 

fonds” 
(22.12.2015. 
nosacījumi) 

• Uzņēmumos un sabiedriskās ēkās būtu jānodrošina atsevišķa telpa 
elektronisko sakaru tīkla iekārtām, atsevišķā gadījumā arī līniju 
ievadiem. 

 
Prasība ievērojama izstrādājot būvprojektu. 

• Privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē 
atbilstoši MK noteikumiem Nr.501 „Elektronisko sakaru tīklu 
ierīkošanas, būvniecības un aizsardzības kārtība” un LBN 262-05 
„Elektronisko sakaru tīkli”. 

 
Prasība ievērojama izstrādājot būvprojektu. 

• Lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras  attīstības plānošanu 
un pakalpojumu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA 
„Lattelecom” par novada attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju 
un uzņēmējdarbības celtniecību. 
 

• Detālplānojumu izstrādāt saskaņā ar Likumu „Par autoceļiem” un 
„Aizsargjoslu likumu”, kā arī ievērojot pastāvošos Latvijas Valsts 
Standartus (LVS 190-2:2007), kā arī citu būvniecības normu un 
noteikumu prasības. 

• Izstrādājot detālplānojumu paredzēt, ka ceļu būvniecībai, ja tāda 
paredzama, jāizstrādā atsevisķa projekta sadaļa, kurā nosacījumus 
satiksmes drošības ziņā izvirzīs VAS „LVC”.  

• Plānojuma projektā atsevisķi izstrādāt paredzamo satiksmes 
organizācijas shēmu un projektēšanas gaitā saņemt saskaņojumu VAS 
„LVC” Liepājas nodaļā skiču (metu) sagatavošanas izstrādes stadijā. 

• Plānojumā izvērtēt iespēju pielietot tādus risinājumus plānoto objektu 
realizācijai, kas neatstāj ietekmi uz tuvumā esošo valsts autoceļa 
V1221 „Rucava - Pape” klātnes un ūdens novades sistēmas kvalitāti. 

• Apbūvi pieļaujams plānot vienīgi tādā attālumā no ceļa (ielām), kas 
neprasa tehniskus risinājumus tās aizsardzībai pret autotransporta 
radīto troksni un izplūdes gāzēm. 

• Nodibinājuma „Pasaules dabas fonda” īpašuma – ēkas „Rožlauki” (kad. Nr. 
64845110512) saistīto  zemes gabalu 0,488ha platībā saglabāt kā nedalītu 
zemes gabalu mazākos zemes gabalos, saglabājot ēkas „Rožlauki” saistīto 
zemes gabalu 0,488ha kā nedalītu vienā zemes gabalā. Nodrošināt brīvu 
piekļuvi ēkai „Rožlauki” un saistītam zemes gabalam 0,488ha platībā. 
Nodrošināt brīvu piekļuvi pludmalei no esošās ēkas „Rožlauki” 
detālplānojuma „Rožlauki” teritorijā pēc Rucavas novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprinātā saistošā kartogrāfiskā materiāla 
Publiskas pieejas vietas jūrai Papes Priediengals, Pape, Papes Ķoņu 

ciems, Nida. 

 
Informācijas iesniegšanu nodrošina Rucavas novada pašvaldība un 
detālplānojuma teritorijas īpašnieks. 
 
 
 
Prasība ir ievērota detālplānojuma kompetences ietvaros. Konkrēti  
risinājumi paredzami būvprojekta stadijā. 
 
 
Valsts nozīmes autoceļu būvniecība vai to pārbūve detālplānojumā 
nav paredzēta. Esošās autostāvvietas paplašināšanas un 
pārkārtošanas priekšlikumu skatīt grafiskajā lapā – 5. 
 
Prasība ir izpildīta. Ceļu satiksmes organizācijas shēmu skatīt 
grafiskajā lapā – 5. 
 
Prasība ir izpildīta. 
 
 
 
Prasība ir izpildīta. 
 
 
Nosacījumi izslēgti ar Rucavas novada domes 30.06.2016. lēmumu 
„3.13. Par darba uzdevuma precizēšanu „Rožlauku” 
detālplānojumā” (protokols Nr.12). 


