
ZIŅOJUMS 

par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un 
iebildumiem detālplānojumam nekustamajā īpašumā „Vecrudzīši”,  

Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 
 

Apspriešanas 1. posms 
  

Uzsākot detālplānojumu Rucavas novada dome 2015.gada 24.septembrī pieņēma  

lēmumu Nr.18 „Par detālplānojuma „Vecrudzīši” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu” 

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu tika ievietots Rucavas novada laikrakstā 

„Duvzares vēstis” (2015.gada oktobris), kā arī informācija tika ievietota Rucavas novada 

domes mājas lapā www.rucava.lv.  

20.10.2015. tika izsūtīti informatīvi paziņojumi par detālplānojuma uzsākšanu 

īpašumu „Jaunmārtiņi” (kad. Nr. 6484 007 0063) un „Ostmala” (kad. Nr. 6484 011 0011) 

pierobežniekiem: SIA „Zeme un lietošana” un SIA „Papes osta”.  

Rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņš tika noteikts no 2015. 

gada 21. oktobra līdz 2015. gada 10.novembrim. 

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.  

2015. gada 10. novembrī Rucavas novada domē tika saņemts iesniegums no SIA 

„RUCAVA PROCESSING COMPANY” valdes locekļa Martens Johann. Vēstulē minēts, ka 

„mēs, zemāk parakstījušies, Rucavas un Papes iedzīvotāji, kā arī nekustamo īpašumu 

īpašnieki izsakām priekšlikumu un ieteikumu noraidīt detālplānojuma ieceri nekustamajam 

īpašumam – zemesgabalam „Vecrudzīši”, kas atrodas Papes ciemā, kad. Nr.6484 007 0098, 

tādā plānotā variantā, kā to iecerējis detālplānojuma rosinātājs”. 

Tā kā vēstuli parakstījusi viena persona, tad nav pamata apgalvot, ka ieteikumu 

noraidīt detālplānojuma ieceri ir ierosinājuši vairāki Rucavas un Papes iedzīvotāji, kā arī 

nekustamo īpašumu īpašnieki. Vestulē minēti trīs galvenie argumenti detālplānojuma ieceres 

noraidīšanai: 

1) ar spēkā esošo Rucavas pagasta teritorialo plānojumu Papē, uz šā zemesgabala 

ir paredzēts izveidot tūrisma objektu apmeklētāju automašīnu stāvvietu; 

2) Rucavas pagasta teritoriālā plānojuma ietvaros ir paredzēta elektroenerģijas 

padeves līnijas izbūve, kas ir būtiska visa Papes ciema sociāli - ekonomiskai 

attīstībai; 

3) jauna ceļa izveide šajā īpašumā no valsts autoceļa, ļoti tuvu tiltam ir ne tikai 

bīstama no ceļu satiksmes viedokļa, bet arī nevajadzīga, jo piebraucamā ceļa 

izveide ir iespējama no otras puses, vai no blakus esošā īpašuma un gājēju ceļš 

jau pastāv šajā īpašumā gar kanāla malu. 

Detālplānojuma izstrādātājs sniedz sekojošas atbildes uz minējiem iebildumiem: 

1) Rucavas novada teritorijas plānojumā pie valsts autoceļa V1221 „Rucava - Pape”, 

zemes gabalā „Vecrudzīši” ir norādīta plānotā  autostāvvieta. Autostāvvietas 

risinājums iekļauts detālplānojumā vadoties no 19.11.2015. VAS „Latvijas valsts 

ceļi” nosacījumiem Nr.4.4.4./260 un pastāvošajiem būvniecības normatīvajiem 



dokumentiem. Publiskā autostāvvieta pilnībā atrodas autoceļa ekspluatācijas 

aizsargjoslā, tā ir svarīgs Papes ciema infrastruktūras attīstības elements pie 

pagrieziena uz Ķoņu ciemu. Autostāvvieta ir salīdzinoši neliela – aptuveni 11 

automašīnām, tā norobežojama no pārējās teritorijas ar stādījumiem. Tādā veidā 

plānotās autostāvvietas ietekme uz blakus teritorijām ir vērtējama kā nebūtiska; 

2) Rucavas novada teritorijas plānojumā iekļautajā elektroapgādes shēmā Papes 

ciemā norādīta 20kV maģistrālā EPL, kas šķērso īpašumu „Jaunmārtiņi” un 

nelielā ziemeļaustrumu daļā arī īpašumu „Vecrudzīši”. Minētā līnija šobrīd ir 

izbūvēta kā gaisa vadu līnija līdz TP2139, kas atrodas īpašumā „Lejnieki”. Šīs 

līnijas ekspluatācijas aizsargjosla noteikta 2,5m attālumā uz katru pusi no līnijas. 

Minētā elektroapgādes līnija tiek saglabāta un detālplānojuma risinājumus 

neietekmē; 

3) Piebraucamā ceļa trasējums īpašumam „Vecrudzīši” uzsākot detālplānojumu 

nebija noteikts. Detālplānojumā risināta piekļuve plānotajai apbūvei zemes gabalā 

„Vecrudzīši” izveidojot jaunu pieslēgumu valsts autoceļam V1221 „Rucava - 

Pape” saskaņā ar 19.11.2015. VAS „Latvijas valsts ceļi” nosacījumiem 

Nr.4.4.4./260 un pastāvošajiem būvniecības normatīvajiem dokumentiem. 

Pieslēgums paredzēts aptuveni 120m attālumā no Papes kanāla tilta un 50m 

attālumā no krustojuma ar pašvaldības autoceļu „Skrāblas - Ķoņi”. Piebrauktuvi 

no dienvidu vai austrumu puses nav iespējams plānot, jo tad tiktu skartas blakus 

esošo īpašumu intereses un būtu jāveido jauns apgrūtinājums - servitūta ceļš par 

labu īpašumam „Vecrudzīši”. Esošais servitūta ceļš gar Papes kanālu  faktiski ir 

gājēju taka un pašreiz autotransports to izmanto reti, servitūta ceļš ir reģistrēts kā 

apgrūtinājums īpašumā „Vecrudzīši” un tas tiek saglabāts kā piekļuves ceļš 

Papes kanālam. 

             Citas fizisko un juridisko personu atsauksmes vai iebildumi par izstrādājamo 

detālplānojumu apspriešanas 1.posmā rakstiskā veidā netika saņemtas.  

            Pilnībā izvērtēt pieņemtos detālplānojuma risinājumus būs iespējams detālplānojuma 

publiskās apspriešanas procedūras ietvaros. 

 

10.12. 2015.  

Apspriešanas 2. posms 
 

              Detālplānojuma publiskā apspriešana notika no 2017. gada 3.augusta līdz 2017. 

gada 31.augustam. 

Paziņojums par publiskās apspriešanas izsludināšanu tika ievietots laikrakstā 

„Kursas laiks” (10.08.2017.) un Rucavas novada domes mājas lapā, vietnē www.rucava.lv.  

Rakstiski, nosūtot ierakstītas vēstules par to tika informēti detālplānojuma teritorijā 

esošo un ar detālplānojuma risinājumiem saistīto nekustamo īpašumu īpašnieki. 

           Ar detālplānojuma materiāliem varēja iepazīties Rucavas novada domē, Rucavas 

novadā, Rucavas pagastā, Rucavā, ”Pagastmāja”. 

          2017.gada 24.augustā, pulksten 15:00 visi interesenti tika aicināti uz publiskās 

apspriešanas sanāksmi, kas notika Rucavas novada domeskultūras nama zālē. Publiskās 

apspriešanas sanāksmē piedalījās detālplānojuma projekta vadītājs Uldis Vecvagars, 

Rucavas novada teritorijas plānotāja Sanita Urtāne, Rucavas novada būvinspektors Uģis 



Cepurītis, saimniecības  „Agatnieki” īpašnieks Jonas Henriks Rapalis un jurists Varis Pēča. 

Uzaicinātie pierobežnieki nebija ieradušies. 

          Publiskās apspriešanas sanāksmē vairākus jautājumus detālplānojuma izstrādātājam 

uzdeva V. Pēča, uz kuriem sanāksmē tika sniegtas atbildes (skatīt sanāksmes protokolu).  

Sanāksmes noslēgumā V. Pēča un U. Cepurītis izteica vairākus priekšlikumus. 

         Detālplānojuma izstrādātājs sniedz sekojošas atbildes uz minējiem priekšlikumiem: 

1. V. Pēča: izveidot servitūta ceļu neaizskarot biotopu kanāla malā. 

Atbilde: Izveidot jaunu autoceļu kanāla malā ārpus īpaši aizsargājamā biotopa – 

„Piejūras zālāji” nebūtu vēlams, jo tad tas dublētu jau esošo servitūta ceļu gar kanālu un 

šis otrs ceļš nelabvēlīgi ietekmētu īpaši aizsargājamo biotopu (putekļi, izplūdes gāzes, 

automašīnu troksnis), tādā gadījumā šī otrs ceļa pieslēgums būtu jāizvieto tilta tuvumā, 

kas varētu apdraudēt satiksmes drošību pa valsts autoceļu „Rucava - Pape”. 

2. V. Pēča: paplašināt plānoto stāvlaukumu divas reizes. 

Atbilde: Tas ir iespējams precīzi nosakot visus autostāvvietas parametrus būvprojekta 

stadijā. Detālplānojumā tiek ņemts vērā ierosinājums un norādīta paplašinātās 

autostāvvietas vieta. 

3. V. Pēča: pirms detālplānojuma nodošanas apstiprināšanai saņemt atzinumu par 

servitūtu. 

Atbilde: Zemes gabalā „Vecrudzīši” zemesgrāmatā reģistrēts viens ceļa servitūts un 

jebkādi atzinumi par esošajiem nodibinātajiem servitūtiem nav nepieciešami. 

4. V. Pēča: ņemot vērā blīvo apbūvi, saņemt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijas atzinumu.  

Atbilde: Nekustamais īpašums “Vecrudzīši” neatrodas neviena kultūras pieminekļa 

aizsardzības aizsargjoslā, līdz ar to nav pamata vērsties Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekcijā pēc atzinuma par apbūves atbilstību, tāda prasība nav iekļauta 

arī Rucavas pašvaldības apstiprinātajā darba uzdevumā. Detālplānojuma nodaļā 

„Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi” ir iekļauti noteikumi par ēku stāvu 

aukstumiem, jumtu slīpumiem, izmantojamiem materiāliem, u.c. nosacījumi, kas 

atspoguļo Papes ciema tradicionālās apbūves parametrus. 

5. V. Pēča: detālplānojuma ietvaros iekļaut aprēķinus kanalizācijas infiltrācijas laukam, 

ņemot vērā 15 cilvēku dzīvošanai notekūdeņu daudzumu 5m3 diennaktī. 

Atbilde: Ierosinājums daļēji ņemts vērā, precizēts Paskaidrojuma raksts sadaļā 

4.4.2.„Kanalizācija un lietus ūdens novadīšana” un apbūves nosacījumi. Aprēķina norma 

notekūdeņiem vienam patērētājam pieņemta 190 l/dnn. Maksimālais prognozējamais 

notekūdeņu daudzums no vienas apbūves grupas (ja visas ēkas tiek izmantotas kā 

tūristu atpūtas mītnes, tad 1. grupā pieņemti 14 cilvēki, bet 2. un 3. grupā pieņemti 11 

cilvēki) – 2,1 līdz 2,6m3/dnn. Notekūdeņu attīrīšanai no katras apbūves grupas 

izmantojamas bioloģiskās attīrīšanas ierīces ar jaudu 2,3 – 3,0 m3/dnn, minētās iekārtas 

nodrošina notekūdeņu attīrīšanas pakāpi, kas mazāka par par 25mg/BSP5, ko nosaka 

ES direktīva 91/271/ECC. Šadus attīrītos notekūdeņus atļauts novadīt atklātās 

ūdenskrātuvēs, bojātu NAI izmantošana nav pieļaujama. Plānotais infiltrācijas lauks 

aizņem aptuveni 75m2 lielu platību. Infiltrēto notekūdeņu plūsmas virziena un sastāva 

noteikšnai saskaņā ar konkrētu būvprojektu būs jāierīko monitoringa sistēma ar 

urbumiem ūdens paraugu ņemšanai. 



6. V. Pēča: papildināt darba uzdevumu detālplānojuma ietvaros auto stāvlaukuma 

paplašināšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, velo novietni, tualetēm, u.c. 

     Atbilde: Lēmumu par darba uzdevuma papildināšanu vai izmaiņām pieņem Rucavas 

novada pašvaldība. Izmaiņas darba uzdevumā nav veiktas. Izstrādājot konkrēto būvprojektu 

Rucavas novada pašvaldība projektēšanas uzdevumā var iekļaut dažādas prasības 

autostāvvietas izveidei un labiekārtošanai. 

7. U.Cepurītis:  veidot vienu pieslēgumu autoceļam, bet risināt arī servitūta ceļa novietojumu. 

Atbilde: Valsts autoceļam šobrīd ir viens pieslēgums esošajam servitūta ceļam tilta tuvumā. 

Minēto pieslēgumu nevar izmantot, jo tas ir ļoti tuvu tiltam un var apdraudēt ceļu satiksmes 

drošību.  Plānotais pieslēgums ir apvienots ar iebrauktuvi publiskā autostāvvietā un tā 

novietni ir saskaņojusi VAS „Latvijas valsts ceļi” (0.4.09.2017. atzinums Nr.4.4.4/9658), līdz 

ar to nav pamata mainīt detālplānojuma risinājumu. 

8. U.Cepurītis: lai ūdens artēziskās akas aizsargjosla nepārklātos ar servitūta ceļa 

novietojumu. 

Atbilde: Artēziskā urbuma stingrā rezīma sanitārā aizsargjosla nedaudz ziemeļu pusē 

pārklājas ar valsts autoceļa ekspluatācijas aizsargjoslu un piekļaujas plānotajai 

autostāvvietai.  Tas nerada nekādus papildus apgrūtinājumus, urbuma novietni ir saskaņojusi 

VAS „Latvijas valsts ceļi” (0.4.09.2017. atzinums Nr.4.4.4/9658), līdz ar to nav pamata mainīt 

detālplānojuma risinājumu. 

9. U. Cepurītis: apbūvi tuvināt īpašuma austrumu robežai. 

Atbilde: Plānotās mājvietas, ko ierobežo apbūves līnijas, paredzētas ne tuvāk kā 12 – 20 

metru attālumā no Papes kanāla aizsagjoslas un 24 - 30 metru attālumā no kanāla malas, kā 

arī ne tuvāk kā 7 – 10 metru attālumā no esošās kanāla nogāzes, sākot no kuras ir 

konstatēts īpaši aizsargājamia biotops – „Piejūras zālāji”. Šie attālumi ir pietiekoši lai 

maksimāli mazinātu ietekmi uz aizsargājamo biotopu. Piebraucamais māju ceļš izvietots 

austrumu pusē ar nolūku, lai putekļi, izplūdes gāzes un troksnis no ceļa pēc iespējas mazāk 

traucētu pie kanāla esošajiem biotopiem.   

10. U. Cepurītis: notekūdeņiem un kanalizācijai veidot centralizētu attīrīšanas sistēmu. 

Atbilde: To varētu realizēt. Detālplānojumā paredzētas trīs apbūves grupas un, ievērojot, ka 

būvniecība varētu tikt realizēta pakāpeniski (pa kārtām), kā arī, iespējams, katrai apbūves 

grupai būtu savs īpašnieks, racionāli ir izveidot katrai apbūves grupai atsevišķu notekūdeņu 

attīrīšanas un infiltrācijas sistēmu. Risinājumu ir saskaņojusi Liepājas reģionālā vides 

pārvalde, Veselības inspekcija un Dabas aizsardzības pārvalde. 
 

         Publiskās apspriešanas laikā, 22.08.2017. Rucavas novada domē tika saņemts 

iesniegums, ko parakstījuši Johans Martens, Līga Kalniņa un Rasa Martens. Iesniegumā 

minēts, ka „īpašumā „Vecrudzīši” izstrādātā detālplānojuma iecere neatbilst Papes ciema 

attīstības koncepcijai, nonākot pretrunā ar vēsturisko apbūvi, ainavu un ciemata būvniecības 

tradīcijām, jo tik intensīvu apbūvi tik maza zemes gabala robežās ir atļauta tikai paša Papes 

ciema centra teritorijā”. 

       Atbildot uz minēto viedokli jānorāda, ka kopēja Papes ciema attīstības koncepcija 

attiecībā uz plānoto apbūvi joprojām nav izstrādāta (ir izstrādāta Rucavas novada ilgspējīgas 

attīstības stratēģija periodā līdz 2038.gadam). Visi detālplānojuma risinājumi ir pieņemti 

saskaņā ar pastāvošajiem Rucvas novada teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumiem 

un citiem plānošanas normatīvajiem dokumentiem. Zemes gabals „Vecrudzīši”  atrodas 



ārpus Papes ciemā noteiktajām kultūras pieminekļu un to aizsardzības teritoriju 

aizsargjoslām. Detālplānojumā ir iekļauti detalizēti apbūves noteikumi, kas vērsti uz vietējo 

būvniecības tradīciju ievērošanu. Detālplānojumā noteiktais maksimālais apbūves blīvums 

5% atbilst Rucavas novada TIAN (punkts 259.3.) prasībām dotajā funkcionālajā zonā Lauku 

zemes ciemu teritorijās dabas parka „Pape” dabas parka zonā (L4).  

      Otrs iebildums: ”... būtiski tiek ierobežota teritorijas plānojumā paredzētā automašīnu 

stāvvietas platība...” 

       Atbilde: Rucavas novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ir tikai aptuveni norādīta 

plānotā publiskā autostāvvieta īpašumā „Vecrudzīši”. Minētā īpašuma īpašnieki neiebilst 

publiskas stāvvietas izveidei. Detālplānojumā daļēji ir ņemts vērā iebildums un ir norādīta 

vieta iespējamai autostāvvietas paplašināšanai. Konkrētus nosacījumus autostāvvietas 

izbūvei noteiks Rucavas novada pašvaldība pirms konkrēta būvprojekta izstrādes. 

         Iesniegumā norādīts: „... pilnīgi nepieņemami tiek paredzēts novadīt sadzīves 

notekūdeņus un kanalizāciju kanālā, kas ietek jūrā”.  

 Atbilde: Notekūdeņu attīrīšanai no katras apbūves grupas izmantojamas bioloģiskās 

attīrīšanas ierīces ar jaudu 2,3 – 3,0 m3/dnn, minētās iekārtas nodrošina notekūdeņu 

attīrīšanas pakāpi mazāku par 25mg/BSP5. Šadus attīrītos notekūdeņus atļauts novadīt 

atklātās ūdenskrātuvēs. Neskatoties uz to, detālplānojumā paredzētas atsevišķas infiltrācijas 

sistēmas gruntī, kas neļauj tieši ievadīt attīrītos notekūdeņus Papes kanālā. 

          Visi iesniegumā minētie iebildumi ir daļēji vai pilnībā noraidāmi, jo detālplānojumā ir 

iekļauti visi nepieciešamie risinājumi, tai skaitā papildinājumi pēc publiskās apspriešanas 

gaitā saņemtajiem priekšlikumiem . 

           Juridisko personu atsauksmes un iebildumi par izstrādāto detālplānojumu rakstiskā 

veidā netika saņemti.  

 
 04.09.2017. 
 

 

                             Detālplānojuma projekta vadītājs :                               U. Vecvagars 


