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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

 2013. GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.7 

„Par  Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam” 

       
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 43.pantu, 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma  25.pantu, 

Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem ” 94.punktu, 

 

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka prasības teritorijas 

izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālo zonējumu, un citus teritorijas 

izmantošanas nosacījumus Rucavas novada administratīvajā teritorijā, saskaņā ar  

Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam. 

 

2. Šo noteikumu 1. pielikumā pievienota Rucavas novada teritorijas plānojuma 

2013.-2025.gadam daļa „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas 

nosaka atļautos teritorijas izmantošanas veidus un prasības nekustamo īpašumu 

apbūvei un cita veida izmantošanai, atbilstoši noteikumu 2.pielikumā 

pievienotajām Grafiskās daļas  kartēm:  

2.1. Karte „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”  

2.2. Karte „Galvenās aizsargjoslas un citi aprobežojumi.”  

2.3. Karte „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas. Rucavas 

ciems” 

2.4. Karte „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas. Sikšņu 

ciems”  

2.5. Karte „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas. Ķāķišķes 

ciems”  

2.6. Karte „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas. Dunikas 

ciems”  

2.7. Karte „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Ječu ciems”  

2.8. Karte „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Pešu ciems”  
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2.9. Karte „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Piekrastes ciemi (Pape (Papes 

Prediengals, Pape, Papes Ķoņu ciems) un Nidas ciems) ”  

2.10. Karte „Galvenās aizsargjoslas un citi aprobežojumi. Piekrastes ciemi (Pape 

(Papes Priediengals, Pape, Papes Ķoņu ciems) un Nidas ciems.”  

2.11. Karte „Publiskās piekļuves vietas jūrai”.  

 
3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām un darbojas visā  

Rucavas novada administratīvajā teritorijā. 

 

4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā 

„Latvijas Vēstnesis”. 

 

5. Ar teritorijas plānojumu ikviena persona var iepazīties Rucavas novada domē, 

Dunikas pagasta pārvaldē  un Liepājas reģiona novadu būvvaldē darba dienās, 

darba laikā un pašvaldības interneta vietnē www.rucava.lv.  
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