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2.3.17. 2012.gada 30.oktobra teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmes dalībnieku saraksts 
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2.3.18. 2012.gada 30.oktobra teritorijas plānojuma darba grupas sanāksmes protokols 
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III Institūciju un kaimiĦu pašvaldību sniegtā informācija un/vai nosacījumi, t.sk. Nīcas novada 
pašvaldības pieprasījuma vēstules 
3.1. Institūciju sniegtā informācija un/vai nosacījumi, t.sk. Nīcas novada pašvaldības pieprasījuma 

vēstule 
3.1.1. Valsts Vides dienesta Liepājas reăionālā vides pārvalde  
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3.1.2. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija 
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3.1.3. VAS „Latvijas valsts ceĜi” 
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3.1.4. Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles daĜa 
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3.1.5. Valsts zemes dienesta Kurzemes nodaĜa 
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3.1.6. VAS „Latvenergo” 
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3.1.7. AS „Latvijas Gāze” 
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3.1.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Kurzemes reăiona brigādes Liepājas 1.daĜa 
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3.1.9. Kurzemes plānošanas reăions 
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3.1.10. Lauku atbalsta dienests Dienvidkurzemes reăionālā lauksaimniecības pārvalde 
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3.1.11. Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecība  
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3.1.12. VAS „Latvijas Valsts meži” 
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3.1.13. SIA „Lattelecom” 
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3.1.14. Latvijas vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs 
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4.1.15. LR Aizsardzības ministrija 
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3.1.16. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
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3.1.17. Dabas aizsardzības pārvalde 
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3.1.18. Latvijas Ornitoloăijas biedrība 
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4.1.19. Civilās Aviācijas aăentūra 
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3.1.20. Latvijas Gaisa satiksme 
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3.1.21. Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra 

 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 1. DAěA 

Nīcas novada pašvaldība   148 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 1. DAěA 

Nīcas novada pašvaldība   149 

 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 1. DAěA 

Nīcas novada pašvaldība   150 

3.1.22. LR Zemkopības ministrija  
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3.1.23. Satiksmes ministrija 
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3.1.24. SIA „Bite Latvija” 
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3.1.25. SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 
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3.1.26. SIA „Tele 2” 
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3.2. KaimiĦu pašvaldību sniegtā informācija un/vai nosacījumi, t.sk. Nīcas novada pašvaldības 
pieprasījuma vēstule 
3.2.1. Rucavas novada dome  
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3.2.2. GrobiĦas novada dome 
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3.2.3. Liepājas pilsētas dome 
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3.3. Pārskats par institūciju un kaimiĦu pašvaldību nosacījumu ievērošanu 

Nr. 
p.k. 

Institūcija Nosacījumi Komentārs par nosacījumu 
ievērošanu 

1. Valsts vides dienesta 
Liepājas reăionālā 
vides pārvalde 

 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 18.08.2011. 

(..) VVD Liepājas reăionālā vides pārvalde izvirza sekojošus nosacījumus teritorijas plānojuma izstrādei: 

I Paskaidrojuma raksta daĜā: 

1) AtspoguĜot īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas parkus, dabas liegumus, mikroliegumus (Natura 
2000 teritorijas) un dabas pieminekĜus ar to robežām un zonējumiem atbilstoši likumam „Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām”, MK noteikumiem ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuāliem 
aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un dabas aizsardzības plānu rekomendācijām. 

2) AtspoguĜot virszemes ūdensobjektu tauvas joslas, aizsargjoslas un applūstošās teritorijas; noteikt 
virszemes ūdensobjektu applūstošās teritorijas atbilstoši Aizsargjoslu, Zvejniecības likuma un 2008.gada 
3.jūnija MK noteikumu Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasībām. 

3) Norādīt Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslas teritoriju un aprobežojumus atbilstoši Aizsargjoslu  likumam 
un 2004.gada 17.februāra MK noteikumu Nr.86 „Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas 
noteikšanas metodika” prasībām. 

4) AtspoguĜot piesārĦotās un potenciāli piesārĦotās vietas atbilstoši 2001.gada 20.novembra MK noteikumu 
Nr.483 „PiesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu apzināšanas un reăistrācijas kārtība” prasībām.  

5) Norādīt riska ūdensobjektus atbilstoši 2011.gada 31.maija MK noteikumu Nr.418 „Noteikumi par riska 
ūdensobjektiem” prasībām.  

6) Norādīt hidrotehniskās būves un ūdenskrātuves ar to aizsprostiem, ūdensieguves urbumus un ūdens 
sagatavošanas iekārtas, notekūdens attīrīšanas iekārtas, vēja elektrostacijas un to izvietošanas teritorijas, 
lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūru teritorijas un plantācijas.  

7) AtspoguĜot esošās un plānotās derīgo izrakteĦu ieguves vietas un izpētes laukumus. 

8) AtspoguĜot piesārĦojošās darbības objektus, kuriem ir izdotas piesārĦojošās darbības atĜaujas un 
apliecinājumi.  

II Grafiskajā daĜā: 

1) Atzīmēt pagastu un ciemu teritoriju plānojumos noteiktās aizsargjoslas un aprobežojumus. 

 
 
 
1. Izpildīts. 
 
 
 
2. Izpildīts. 
 
 
 
3. Baltijas jūras piekrastes 
aizsargjoslas teritorijas robeža nav 
grozīta attiecībā pret spēkā esošo 
plānojumu. 
 
4. Izpildīts 
 
5. Izpildīts 
 
6. Izpildīts 
 
7. Izpildīts 
 
8. Izpildīts 
 
 
 
1. Prasība ievērota. 
(TP grafiskajā daĜā atbilstoši 
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2) Atzīmēt grafiskajos materiālos esošās un plānotās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (t.sk. dabas 
pieminekĜus); vietējās nozīmes aizsargājamos kokus, koku alejas un parkus; mežu un purvu teritorijas ar 
mikroliegumiem; ūdenssaimniecības objektus – ūdensapgādes urbumi, ūdens sagatavošanas iekārtas un 
notekūdens attīrīšanas iekārtas, ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli; esošās un plānotās laivu/kuău 
piestātnes un ostu teritorijas; potenciāli piesārĦotās un piesārĦotās vietas/objektus; rekultivētās izgāztuves; 
atkritumu savākšanas, uzglabāšanas, apstrādes/pārstrādes vietas; virszemes ūdensobjektus (ūdensteces 
un ūdenstilpes) ar to applūstošajām teritorijām; upju baseinu apgabalus ar to robežām un riska 
ūdensobjektus; esošās un plānotās derīgo izrakteĦu ieguves vietas; rekreācijas un ainavu 
objektus/teritorijas, t.sk. pludmales un atpūtas vietas; enerăijas ražotĦu (t.sk. vēja elektrostacijas, 
koăenerācijas, biogāzes stacijas, katlu mājas) teritorijas un objektus; dzīvnieku novietĦu kompleksus; 
piesārĦojošās darbības objektus; saimnieciskās darbības un infrastruktūras objektus un teritorijas ar to 
aizsargjoslām un aprobežojumiem. 

III Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu daĜā: 

1) Atzīmēt pagastu un ciemu teritoriju plānojumos norādītos likumdošanas aktus par vides un dabas 
resursu aizsardzību un aprobežojumiem. 

2) Veikt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos piemēroto vides un dabas resursu 
likumdošanas aktu aktualizāciju un harmonizāciju. 

kartogrāfiskās pamatnes mēroga 
noteiktībai 1:10000 attēlotas 
aizsargjoslas, kuru platums lielāks par 
10 metriem) 
 
2. Prasība ievērota daĜēji. 
(TP grafiskajā daĜā atbilstoši 
kartogrāfiskās pamatnes mēroga 
noteiktībai 1:10000 netiek attēloti 
dižkoki, tajā skaitā potenciālie dižkoki) 
 
 
 
 
1. Izpildīts 
 
 
2. Izpildīts 

2. Valsts kultūras 
pieminekĜu 
aizsardzības 
inspekcija 

 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 08.08.2011. 

(..) 2. Nosacījumi: 

2.1. Plānojot teritorijas izmantošanu vai paredzot jebkāda veida saimniecisko darbību kultūras pieminekĜos 
vai to aizsardzības zonās, saistoši sekojoši normatīvie akti: 

� Likums Par kultūras pieminekĜu aizsardzību; 

� MK 26.08.2003. noteikumi Nr. 474 Noteikumi par kultūras pieminekĜu aizsardzību, izmantošanu, 
restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un  vidi degradējoša objekta statusa piešėiršanu; 

� citi normatīvie akti, kuros ietverti kultūras pieminekĜu aizsardzības jautājumi. 

2.2 Kultūras pieminekĜu un to aizsardzības zonu teritorijās nav plānojama tāda saimnieciskā darbība, kas 
var iznīcināt kultūras pieminekli vai mazināt kultūras pieminekĜu un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību. 
Tās būtu rūpnieciskas ražošanas vai jauktas darījumu apbūves teritorijas, kas saistās ar liela apjoma 
noliktavu tipa ēku būvniecību, jaunas dzīvojamo māju apbūves teritorijas, kā arī derīgo izrakteĦu 
ieguves teritorijas. Saimnieciskā darbība kultūras pieminekĜu aizsardzības zonā plānojama saglabājot 
kultūras piemineklim atbilstošo vidi, kā arī nodrošinot pieminekĜa vizuālo uztveri. 

 
2.1. ĥemts vērā. 
 
 
 
 
 
 

2.2. Ievērots. 
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2.3. Arheoloăisko pieminekĜu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība un ar zemes reljefa 
pārveidojumiem saistīti darbi – smilts vai grants karjeri; 

2.4. Teritorijas plānojuma teksta daĜā (paskaidrojuma rakstā) ietverama informācija: 

2.4.1. par kultūras mantojumu Nīcas novadā kopumā; 

2.4.2. par Valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras pieminekĜiem: to uzskaitījums, raksturojums, 
informācija par pieminekĜa pašreizējo stāvokli un saglabāšanas pasākumiem. Aprakstu vēlams 
papildināt ar objektu raksturojošu fotoattēlu. 

2.5. Grafiskajā daĜā ar apzīmējumiem un numerāciju uzrādāmi nekustamie kultūras pieminekĜi un 
aizsardzības zonas ap tiem. Grafiskajiem materiāliem pievienojams skaidrojums (eksplikācija) ar katra 
pieminekĜa nosaukumu un valsts aizsardzības numuru. 

2.6. Apbūves noteikumos: 

2.6.1. ietveramas prasības kultūras pieminekĜu aizsardzībai un izmantošanai; 

2.6.2. norādāmi kādi aprobežojumi ievērojami kultūras pieminekĜu aizsardzības zonās, tajā skaitā uz 
zemes gabalu dalīšanu – apvienošanu, būtisku kultūrvēsturiskās ainavas pārveidošanas 
pasākumu veikšanu; 

2.6.3. ietveramas prasības ēku, kuras vecākas par 50 gadiem, nojaukšanai; 

2.6.4. ietveramas prasības stādījumu, kuri vecāki par 50 gadiem, apsaimniekošanai; 

2.6.5. atsevišėā sadaĜā ietverami vēsturisko ēku fasāžu apdares renovācijas, logu nomaiĦas, fasāžu un 
jumta siltināšanas, kā arī jumtu iesegumu nomaiĦas metodikas principi atbilstoši Ministru kabineta 
1997.gada 1.aprīĜa noteikumu Nr.112 Vispārīgie būvnoteikumi 40.2 7.punktam.  

2.6.6. atsevišėā nodaĜā ietveramas prasības novada nozīmes kultūrvēsturisko objektu aizsardzībai un 
izmantošanai, ja šādi objekti ir pašvaldībā noteikti 

3. Ieteikumi: 

3.1. Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ap kultūras pieminekĜiem var izstrādāt individuālas aizsardzības 
zonas, vadoties no konkrētas pieminekĜa atrašanās vietas un iespējamās ārējās vizuālās ietekmes un 
pieminekĜa ainaviskās uztveres, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 19.jūlija noteikumiem Nr.392 
„Kultūras pieminekĜu aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika”. Kultūras piemineklim 
individuāli noteikta aizsardzības zona – samazināta vai paplašināta, atbilstoši konkrētai situācijai dabā, 

2.3. Ievērots 
 
2.4. Izpildīts. 
 
 
 
 
 
2.5. Izpildīts. 
 
 
 
2.6. Izpildīts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. PieĦemts zināšanai. 
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Ĝautu racionālāk plānot teritorijas izmantošanu un precizēt ar kultūras pieminekĜa aizsardzību saistītos 
apgrūtinājumus. 

3.2. Ieteicams apzināt un teritorijas plānojumā uzrādīt nozīmīgus objektus un teritorijas, kam piemīt 
kultūrvēsturiskā vērtība – ēkas, kultūrvēsturisku norišu vietas, ainaviski vērtīgas kultūrvēsturiskās vides 
un dabas teritorijas, kas nav iekĜautas spēkā esošajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekĜu sarakstā. 
Tās būtu ievērojamu cilvēku dzīves vietas, atsevišėi arhitektūras objekti, muižu apbūves, 
kultūrvēsturiski nozīmīgi stādījumi. SadaĜā, kas attiecināma uz pašvaldībai kultūrvēsturiski 
nozīmīgajiem objektiem, uzrādīt kārtību, kādā veidā notiek to iekĜaušana vai izslēgšana no pašvaldības 
saraksta, kā arī sniegt noteikumus attiecībā uz šādu objektu turpmāku apsaimniekošanu. Plānojot 
objektiem piemērotu izmantošanu, paredzēt tos iesaistīt teritorijas kultūras potenciāla papildināšanā un 
pilnveidošanā. Šādu objektu saglabāšana, aizsardzība un izmantošana regulējama pašvaldības līmenī. 

3.3. Jautājumos par kultūrvēsturisko mantojumu plānojamā teritorijā konsultēties ar Inspekcijas Kurzemes 
reăionālo nodaĜu (tel.63321955). 

 
 
3.2. Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Ieteikums Ħemts vērā, TP 
grafiskajā daĜā attēlotas kultūras 
pieminekĜu teritorijas un to 
aizsargjoslas, konsultējoties ar 
Kurzemes reăionālo nodaĜu Kuldīgā, 
Baznīcas ielā 9. 

3. VAS „Latvijas Valsts 
ceĜi” 

 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 26.07.2011. 

VAS „Latvijas Valsts ceĜi” (turpmāk LVC) Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam 
izstrādei izvirza sekojošus nosacījumus: 

1. Iestrādāt autoceĜa V1222 Nīca-OtaĦėi-GrobiĦa rekonstrukcijas plānoto perspektīvo novietojumu jaunā 
trasē, kas ir iekĜauts Satiksmes ministrijas nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai 
nepieciešamo teritoriju darba materiālā. Lūdzu skatīt pielikumā nacionālas nozīmes transporta 
infrastruktūras attīstībai nepieciešamo teritoriju vektordatus (autoceĜa V1222 perspektīvā trase Nīcas 
novadā).  

Perspektīvās trases teritorijas iesakām izdalīt kā atsevišėu datu slāni. 

Tā kā pēc autoceĜa V1222 Nīca-OtaĦėi-GrobiĦa rekonstrukcijas projekta būvniecības darbi netiek 
plānoti laika periodam 2012.-2021.gads; 

2. Apbūves teritoriju (jauno vai rekonstruējamo un paplašināmo esošo) sasaisti ar valsts autoceĜu tīklu 
veikt, ievērojot „pakāpeniskuma” principu, tas ir, to tiešos pieslēgumus paredzēt pie pašvaldību 
(galvenokārt) vai valsts vietējiem autoceĜiem, orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita samazināšanu un 
savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes drošības apstākĜus. Jaunu pieslēgumu 

 
 
 
1. Izpildīts 
 
 
 

 
 
 
 

 
2. Ievērots. 
 
 
 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 1. DAěA 

Nīcas novada pašvaldība   169 

plānošana valsts galvenajiem autoceĜiem nav pieĜaujama, bet reăionālajiem tikai izĦēmuma gadījumos, ja 
tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā apkārtnē; 

3. Nosakot teritorijas, kam obligāti jāizstrādā detālplānojumi, ir jāĦem vērā princips, ka, ja nav nodrošināta 
piekĜūšana kādam atsevišėam zemes īpašumam vai arī uzsākot, vai paplašinot uzĦēmējdarbību, vai attīstot 
apdzīvojamo apbūvi uz esošiem zemju īpašumiem, kā arī veicot to sadali vairākos, pašvaldībai, saskaĦā ar 
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 6., 7., 8., un 9.punktu prasībām, šiem īpašumiem ir jāierosina detālplānojuma izstrāde. Tajos 
pilnībā jāatrisina piekĜūšana katrai zemes vienībai, ievērojot „pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai 
valsts autoceĜu tīklam (skat. iepriekšējo punktu). Katrā konkrētā gadījumā jāizskata nepieciešamība 
vienlaicīgi izstrādāt detālplānojumus arī blakus īpašumiem kopēja iekšējo ceĜu tīkla izveidošanai teritorijām 
pie valsts autoceĜiem starp jau esošiem jebkuras piederības publisko autoceĜu pieslēgumiem valsts 
autoceĜam, pēc iespējas samazinot jau esošo atsevišėo īpašumu pieslēgumu skaitu; 

4. Teritorijas plānojuma saturā jābūt perspektīvai Nīcas novada transporta shēmai (ietverot plānotās 
jaunās apbūves teritorijas), kura atspoguĜotu piekĜūšanas iespēju nodrošināšanu ikvienam īpašumam (arī 
pa atsevišėiem gājēju un veloceliĦiem), ar akcentētām vietējā ceĜu (ielu) tīkla pieslēgšanās vietām valsts 
autoceĜu tīklam. 

5. Teritorijas plānojumā īpaši (ar noteiktu apzīmējumu grafiskajā daĜā un attiecīgu skaidrojumu tekstā) ir 
jāatzīmē teritorijas tieši blakus valsts galvenajiem un reăionālajiem autoceĜiem, kurām (kopumā vai 
atsevišėiem zemes īpašumiem) nav un nevar tikt plānotas piekĜūšanas iespējas no tiem, ja izstrādātā plāna 
ietvaros nav atrisināta piekĜūšana no pašvaldību vai valsts vietējiem autoceĜiem; 

 

6. Servisa objektus plānot tikai apdzīvoto vietu robežās, kur atĜautais braukšanas ātrums ir ne lielāks par 
70 km stundā, bet teritorijas ārpus apdzīvotām vietām servisa objektu izvietojumu, kuru iespējamās 
(atĜautās) vietas pie valsts galvenajiem un reăionālajiem autoceĜiem atbilstoši normatīvajiem dokumentiem 
plāno Satiksmes ministrija, saskaĦot individuāli; 

 

 

7. dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no valsts autoceĜiem, lai būtu 
nodrošināti apstākĜi, kas neprasa papildus pasākumus aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni. 
Izstrādājot teritorijas plānojumu, jāĦem vērā Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumu Nr.597 

 
 
 
3. Ievērots. Nosacījums ietverts 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4., 5. Teritorijas plānojumā ir 
izstrādāta veloceliĦu shēma un 
noteiktas gājēju izejas uz jūru. Kā 
vienīgais jaunais ceĜš ir plānots 
autoceĜa Nīca – GrobiĦa 
rekonstrukcijas posms Nīcas ciemā, 
kas noteikta kā perspektīvā ceĜa 
trase. Konkrētas piekĜūšanas iespējas 
atsevišėiem īpašumiem jārisina 
būvprojektā, Zemes ierīcības projektā 
vai detālplānojumā. 
 
 
6. Tirdzniecības un pakalpojumu 
objekti galvenokārt atĜauti ciemos, 
Publiskās apbūves teritorijās. Ārpus 
ciemiem, Lauku zemes teritorijās, 
pirms šāda rakstura objektu izbūves 
nepieciešams izstrādāt 
detālplānojumu. 
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„TrokšĦu novērtēšanas un pārvaldīšanas kārtība” prasības; 

8. Teritorijas plānojumā (neatkarīgi no teritoriju plānotās izmantošanas veida) autoceĜu aizsargjoslu 
robežas, kā jaunas apbūves izvietošanas pieĜaujamais tuvākais attālums no autoceĜa ass, ir jāiezīmē arī 
plānojuma grafiskās daĜas plānotās izmantošanas kartogrāfiskajos materiālos, un saistošajos noteikumos 
jāietver punkts par jaunas apbūves plānošanas liegumu autoceĜu aizsargjoslās.  

9. Plānojumā paredzēt, ka tie autoceĜi, kuri kalpo vienīgi prioritāru Nīcas novada vajadzību 
nodrošināšanai (vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem) ir jāpārĦem savā pārvaldījumā un uzturēšanā ar mērėi 
izmantot savas īpašumtiesības to remontu plānošanā, komunikāciju izvietošanā un galvenais – finansu 
resursu piesaistīšanā; 

10. Teritorijas plānojumā ietilpstošajiem apbūves saistošajos noteikumos jāietver nosacījumi, kuri 
nodrošina LR „Aizsargjoslu likumā” noteikto valsts autoceĜu aizsargjoslu skarošo nekustamo īpašumu zemju 
izmantošanu autoceĜu rekonstrukcijai un reglamentē vienošanās noslēgšanas procedūras ar īpašniekiem 
par zemes izmantošanu. 

Jebkura ar valsts autoceĜiem saistītā teritoriju plānojuma izstrādei nepieciešamā papildus precizējoša 
informācija iegūstama LVC Liepājas nodaĜā: Ūliha iela 44, Liepāja, tālr.63423832. 

Atzinums par izstrādāto teritorijas plānojumu (pozitīvs atzinums uzskatāms par LVC saskaĦojumu) jāsaĦem 
LVC CeĜu tīkla daĜā 156.kab., GogoĜa iela 3, Rīga, tālr.67028166. 

Pēc plānojuma apstiprināšanas, lūdzam plānojuma grafisko daĜu iesniegt VAS „Latvijas Valsts ceĜi” gan 
rastra, gan vektordatu failu formātā. 

 
 
7. ĥemts vērā. Noteiktas zaĜumu 
joslas un būvlaides, kas jāievēro 
veicot jaunu būvniecību. 
 
8. Izpildīts. 
 
9. AutoceĜu piederības jautājums nav 
risināms teritorijas plānojuma 
ietvaros, bet gan atsevišėi pašvaldībai 
vienojoties ar Satiksmes ministriju. 
 
10. ĥemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
PieĦemts zināšanai. 

4. Veselības inspekcija 

 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 26.07.2011. 

(..) Paredzēt sekojošo normatīvo dokumentu ievērošanu: 

 LR 22/05.2002. „Teritorijas plānošanas likums”; 

 LR 05.02.1997. „Aizsargjoslu likums”; 

 LR MK 06.10.2009. noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”. 

Teritorijas plānojumā iezīmēt aizsargjoslu robežas visiem objektiem, kuriem, saskaĦā ar 
„Aizsargjoslu likumu” ir paredzētas sanitārās, drošības, ekspluatācijas aizsargjoslas (t.sk. paaugstinātas 
bīstamības objektiem). 

 

 

Ievērots. 
 
 
 
 
Prasība ievērota daĜēji. 
(TP grafiskajā daĜā atbilstoši 
kartogrāfiskās pamatnes mēroga 
noteiktībai 1:10000 attēlotas 
aizsargjoslas, kuru platums lielāks par 
10 metriem). 
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Ražošanas un noliktavu teritorijas plānot tā, lai objektu darbības laikā netiktu apdraudēta cilvēku 
veselība no bīstamo vielu daĜiĦu vai gāzu klātbūtnes gaisā.  

Noteikt paaugstinātas bīstamības objektus atbilstoši MK 18.09.2007.noteikumiem Nr. „Noteikumi par 
paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku pienākumiem riska 
samazināšanas pasākumu nodrošināšanai”.  

Teritorijas plānojumā iekĜaut informāciju par objektiem ar paaugstinātu vides trokšĦa emisiju. CeĜu 
satiksmi, objektu izvietojumu ar paaugstinātu trokšĦa emisiju (piemēram, vēja elektrostacijas) plānot tā, lai 
netiktu pārsniegti vides trokšĦa robežlielumi apbūves teritorijā atbilstoši Ministru kabineta 13.07.2004. 
noteikumiem Nr.597 „TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. 

Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekĜaut prasības: 

 - par rīcībām vides trokšĦa normatīvu ievērošanai;  

 - par trokšĦa samazināšanas līdzekĜu (prettrokšĦa pasākumu) projektēšanu atbilstoši Ministru kabineta 
01.07.2004.noteikumiem Nr.468 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-03 „Būvakustika””. 

Ap vēja elektrostacijām projektēt drošības aizsargjoslas un paredzēt Aizsargjoslu likuma un Ministru 
kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.982 „Enerăētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika” prasību ievērošanu. 

Apbūvei paredzēt centralizētas ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas. Ja nav iespējams veidot 
pieslēgumu esošajiem ūdensvada tīkliem, projektēt jaunas ūdens Ħemšanas vietas. 

(..) ap ūdens Ħemšanas vietām noteikt stingrā režīma, bakterioloăisko un ėīmisko aizsargjoslu 
atbilstoši Ministru kabineta 20.01.2004. noteikumiem Nr.43 „Aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas vietām 
noteikšanas metodika”. Aizsargjoslas nav jānosaka ap urbumiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens 
ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie lietotāji (fiziskās personas).  

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

Raksturot notekūdeĦu novadīšanu un attīrīšanu (t.sk. decentralizētas sistēmas). NotekūdeĦu 
novadīšanas vietas atzīmēt teritorijas plānojumā. Aizsargjoslas platums ap notekūdeĦu iekārtām noteikt 
atkarībā no izmantotās tehnoloăijas un iekārtas tehniskā raksturojuma atbilstoši „Aizsargjoslu likuma” 
28.panta prasībām.  

Noteikt ekspluatācijas aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem un atsevišėu tīklu 

Ievērots. 
 
Ievērots. 
 
 
 
Ievērots. 
 
 
 
 
Ievērots. 
 
 
 
 
Ievērots. 
 
 
Ievērots. 
 
 
PieĦemts zināšanai. 
 
 
 
ĥemts vērā. 
 
 
Izpildīts. 
 
 
 
Ievērots. 
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elementiem un paredzēt cilvēku aizsardzības prasību ievērošanu tajās atbilstoši Ministru kabineta 
10.10.2006.noteikumiem Nr.833 „Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un 
kanalizācijas tīkliem”.  

Inženierkomunikāciju izvietojumu teritorijā plānot atbilstoši Ministru kabineta 28.12.2004. 
noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku 
teritorijās”. 

Attālumus starp dzīvojamām ēkām plānot saskaĦā ar izsauĜojuma, apgaismojuma prasībām. 
Dzīvojamo ēku izvietojumu, to savstarpējos attālumus un orientāciju plānot tā, lai tiktu nodrošināta 
dzīvojamo telpu un teritorijas nepārtraukta insolācija ne īsāka par 2.5 stundām dienā, laika posmā no 
22.marta līdz 22.septembrim. 

Inspekcija iesaka paredzēt apdzīvoto vietu teritorijas apzaĜumošanu, labiekārtošanu, mākslīgo 
apgaismojumu. Noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību apdzīvotās vietās. Plānojot dzīvojamo apbūvi, 
paredzēt teritorijas dažādai funkcionālai izmantošanai: bērnu rotaĜām, pieaugušo iedzīvotāju atpūtai, sprota 
nodarbībām, suĦu pastaigām, autostāvvietām, saimnieciskiem mērėiem (atkritumu konteineru 
novietošanai). 

Raksturot esošās peldvietas, plānot nepieciešamās rīcības esošo peldvietu sakārtošanai un jaunu 
peldvietu ierīkošanai atbilstoši MK 06.04.2010. noteikumiem Nr.341 „Peldvietu izveidošanas un 
uzturēšanas kārtība” un MK 17.06.2008. noteikumiem „Peldvietu higiēnas prasības”.  

 
 
 
 
Ievērots. 
 
 
Ievērots. 
 
 
 
Ievērots. 
 
 
 
 
 
Ievērots. 
 

5. Valsts Zemes 
dienests 

 

No VZD mājas lapas 
www.vzd.gov.lv uz 
25.06.2012.  

1. Teritorijas plānojuma grafisko daĜu izstrādā digitālā veidā vektordatu formā Latvijas ăeodēzisko 
koordinātu sistēmā LKS-92 ar mēroga noteiktību M 1:10000. Apdzīvotas vietas teritorijas plānojuma 
grafisko daĜu izstrādā ar mēroga M 1:2000 vai M 1:5000 noteiktību, ja ir pieejama atbilstoša mēroga 
kartogrāfiskā pamatne (kartogrāfiskais materiāls).  

2. Izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju atzinuma saĦemšanai elektroniskā formā (grafisko daĜu - 
digitāli vektordatu (vēlams *.dgn (MicroStation)) Dienesta teritoriālajā struktūrvienībā). Teritorijas plānojuma 
grafiskai daĜai pievieno aizsargjoslu sadaĜā izmantotos apzīmējumus ar paskaidrojumiem.  

3. Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus Dienesta teritoriālās struktūrvienības izsniegtus 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus. 

4. Teritorijas plānojumā nosaka un grafiskajā daĜā attēlo visas esošo objektu aizsargjoslas, tai skaitā 
objektu, kuri izvietoti ārpus plānojuma teritorijas, aizsargjoslas, kas atrodas plānojuma teritorijas robežās. 

5. Apgrūtināto teritoriju (tai skaitā aizsargjoslu) robežas grafiski attēlo kā daudzstūrus, kas saistīti ar ATIS 

1. Izpildīts. 
 
 
 
2. Prasība ievērota. 
 
 
3. Izpildīts. Teritorijas plānojuma 
izstrādei saĦemta aktuāla kadastra 
informācija. 
 
4. Prasība ievērota daĜēji. 
(TP grafiskajā daĜā atbilstoši 
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noteikumu 2.pielikumā noteikto klasifikācijas kodu. Apgrūtināto teritoriju robežas daudzstūri identificējami ar 
objekta, kam noteikta aizsargjosla, pilnu nosaukumu un adresi, ja tāda ir.  

5.1. MicroStation vidē vai AutoCad vidē apgrūtinātās teritorijas nepieciešams attēlot tā, lai katra 
teritorijas plānojumā attēlotā apgrūtinātā teritorija būtu izvietota datu līmenī, kura nosaukumu veido 
atbilstoši ATIS noteikumu 2.pielikumam. 

5.2. ArcMap vidē apgrūtinātās teritorijas nepieciešams attēlot tā, lai katra teritorijas plānojumā attēlotā 
apgrūtinātā teritorija būtu izvietota datu līmenī, kura nosaukumu veido atbilstoši ATIS noteikumu 
2.pielikumam, vai arī, lai katrai attēlotajai apgrūtinātajai teritorijai būtu piesaistīts klasifikācija skods 
atbilstoši ATIS noteikumu 2.pielikumam.  

6. Teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā attēlo ciemu robežas. 

7. Pašvaldība 2 nedēĜu laikā pēc teritorijas plānojuma spēkā stāšanās Dienesta teritoriālajā 
struktūrvienībā iesniedz apstiprinātā teritorijas plānojuma eksemplāru atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 
6.oktobra noteikumu 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 48.2.apakšpunkta 
prasībām uz elektroniskā datu nesēja un kā iesietu dokumentu, pievienojot: pašvaldības lēmuma par 
teritorijas plānojuma apstiprināšanu kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma publicēšanu laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis”, informāciju par teritorijas plānojuma grafiskās daĜas izstrādātāju un apgrūtināto 
teritoriju grafisko datu sagatavošanas mēroga noteiktību. 

kartogrāfiskās pamatnes mēroga 
noteiktībai 1:10000 attēlotas 
aizsargjoslas, kuru platums lielāks par 
10 metriem) 
 
5. Prasība ievērota. 
 
 
 
 
6. Izpildīts.  

 
7. Prasība tiks ievērota pēc TP 
apstiprināšanas. 

6. AS „Latvenergo” 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 17.09.2012. 

AS „Latvenergo”: 

- visās pašvaldības teritorijās neatkarīgi no to izmantošanas veida, atĜauta inženiertehniskās apgādes 
objektu (inženierkomunikāciju, inženiertehniskās apgādes objektu) izvietošana; 

- jaunveidojamaās vai esošās zemes vienības, kas paredzētas tikai inženiertehniskās apgādes tīklu un 
būvju izvietošanai, platība var būt mazāka par apbūves noteikumos noteikto minimālo platību. Šādā 
gadījumā zemes vienību veido atbilstoši konkrētā objekta izvietošanas un apsaimniekošanas 
nepieciešamībai. 

Šobrīd Nīcas novada teritorijā AS „Latvenergo” pārziĦā esošu sakaru būvju un telekomunikāciju kabeĜu 
līniju nav. Veicot Nīcas novada teritorijas plānojuma izstrādi, rekomendējam paredzēt inženiertīklu 
(telefona kanalizācijas) izbūvi apbūvei paredzētajās zonās, kā arī paredzēt vietu citām sakaru 
infrastruktūras būvēm (sakaru iekārtu konteineriem, mobilo komunikāciju torĦiem), kas nākotnē 
nodrošinātu potenciālajiem klientiem iespēju saĦemt pakalpojumus no neatkarīgajiem telekomunikāciju 
pakalpojumu sniedzējiem. 

 
Ievērots. 
 
 
 
 
Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 1. DAěA 

Nīcas novada pašvaldība   174 

AS „Sadales tīkls”: 

Izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, lūdzam plānojumā uzrādīt esošās AS 
„Sadales tīkls” 20kV elektrolīnijas un 20/0,4kV transformatoru apakšstacijas. Datus par esošiem un 
plānotiem AS „Sadales tīkliem” 20kV elektrotīkliem Jūs varat saĦemt AS „Sadales tīkls” Rietumu 
reăionā, Rīgas ielā 56, Liepājā. 

Uz energoapgādes objektu apbūvi neattiecināt konkrētā zonējuma minimālās zemes vienības platības 
ierobežojumus. Energoapgādes objektu esošai un plānotai apbūvei paredzētās zemes vienības platības 
un novietojumu saskaĦot ar AS „Sadales tīkls”. 

Teritorijas plānojumā jāietver šāda informācija: 

i. Par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem elektrolīniju aizsargjoslās saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likuma (1997.g.) 45.pantu. 

ii. Par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem līdz elektrolīnijām, kā arī par 
attālumiem starp inženierkomunikācijām saskaĦā ar 2004.gada 28.decembra MK noteikumiem Nr.1069 
„Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, 2006.gada 
5.decembra MK noteikumiem Nr.982 „Enerăētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 
metodika”, 1997.gada 5.februāra „Aizsargjoslu likumu” un elektroiekārtu būvniecības noteikumu 
prasībām. 

Veicot konkrēto zemes gabalu apbūvi, tiks plānoti arī AS „Sadales tīkls” jaunu objektu izbūve un 
attīstība. 

AS „Latvijas elektriskie tīkli”: 

Informējam Jūs, ka Nīcas pagastā „Nīcas Apakšstacija”, Nīca, kadastra Nr.6478 016 0048, atrodas 110 
kV apakšstacija Nr.69 „Nīca” un to savienojoša elektroenerăijas pārvades tīkla 110 kV gaisvadu 
elektrolīnija. 

Pārvades tīkls, t.i. 330 kV un 110 kV elektrolīnijas un apakšstacijas/sadales punkti, kurus līdz 2011.gada 
1.aprīlim apkalpoja AS „Augstsprieguma tīkls”, ir akciju sabiedrības „Latvijas elektriskie tīkli” īpašums. 
AS „Latvijas elektriskie tīkli” ir AS „Latvenergo” meitas sabiedrība, kas nodibināta atbisltoši Eiropas 
Savienības Direktīvā noteiktajam par elektroenerăijas pārvades sistēmas operatora nodalīšanu. 

Ierosinām teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā un tā apbūves noteikumos ietvert informāciju 
cilvēku drošībai un elektrolīniju aizsardzībai: 

 
 
 
 
TP grafiskajā daĜā esošās 20kV līnijas 
attēlotas saskaĦā ar A/S „Sadales 
tīkls” sniegto informāciju. 
 
 
Ievērots. 
 
 
Prasības un normas, kas noteiktas 
citos normatīvajos aktos teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos netiek dublētas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iespēju robežās ievērots.  
Prasības un normas, kas noteiktas 
citos normatīvajos aktos teritorijas 
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i. Par būvdarbiem, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja tie notiks 
tuvāk par 30 metriem no 110 kV elektrolīnijas malējiem vadiem, paredzēt darbu veikšanas projektu 
izstrādāšanu (Pamatojuma: MK 2006.g.noteikumi Nr.982, 11.punkts). 

ii. Par minimālajiem attālumiem no būvēm un stādāmiem kokiem līdz 
elektrolīnijai, kā arī par minimālajiem attālumiem līdz citām inženierkomunikācijām saskaĦā ar 
2004.gada MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, 
ciemos un lauku teritorijās”, 2006.gada MK noteikumiem Nr.982 „Enerăētikas infrastruktūras objektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika”, 1997.gada Aizsargjoslu likumu un elektroiekārtu būvniecības 
noteikumu prasībām.  

iii. Par zemes īpašumu lietošanas tiesību ierobežojumiem elektrolīnijas 
aizsargjoslā saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 35. un 45.pantu. 

iv. Detālplānojumu, ielu/ceĜu un inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai 
110 kV elektrolīnijas aizsargjoslā, kā arī plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas ārpus 
elektrolīnijas aizsargjoslas, bet iespējama šo objektu aizsargjoslas pārklāšanās ar elektrolīnijas 
aizsargjoslu vai to teritorija atrodas aizsargjoslā, jāsaĦem tehniskie noteikumi AS „Latvijas elektriskie 
tīkli” Rīgā, Dārzciema ielā 86, LV-1073. 

v. Plānojot būvniecību 110 kV gaisvadu elektrolīnijas tuvumā, ēkas, būves un 
paralēli novietotus ceĜus/ielas paredzēt ārpus līnijas aizsargjoslas. 

vi. 110kV gaisvadu elektrolīnijas balstu novietojumu paredzēt ārpus ielu sarkano 
līniju teritorijām. 

vii. Plānojot ielu/ceĜu šėērsojumus ar 110 kV elektrolīniju novērtēt nepieciešamību 
veikt elektrolīnijas rekonstrukciju ar mērėi ievērot nepieciešamos savstarpējos attālumus saskaĦā 
Latvijas energostandartu „gaisavdu elektropārvades līnijas (GL) ar spriegumu 110-330kV” (LEK 135).  

Lūdzam Nīcas novada pašvaldību novada Teritorijas plānojumā saglabāt pagastu teritorijas plānojumos 
paredzēto 110kV elektrolīnijas ierīkošanu starp apakšstaciju „Nīca” un apakšstaciju Nr.64 „Ezerkrasts”, 
Liepājā, Ezera ielā 100. 

izmantošanas un apbūves 
noteikumos netiek dublētas. 
 
 

7.  AS „Latvijas Gāze” 

 

Nīcas novada domē 

(..) Izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojumu, lūdzam: 

1) izvērtēt nepieciešamību Nīcas novada gāzes apgādes plānojuma izstrādei un perspektīvo 
gāzesvadu nosacīto novietĦu uzrādīšanai teritorijas plānojuma inženierkomunikāciju sadaĜā; 

 
 
1. ĥemts vērā. 
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saĦemts: 05.08.2011. 2) var noteikt perspektīvās gāzes apgādes plānojuma izstrādi turpmākajā plānošanā. 

Lai nodrošinātu gāzes apgādi perspektīvajiem, rūpnieciskajiem, komunālajiem un individuālajiem 
patērētājiem Nīcas novadā, veicot autoceĜu un ielu rekonstrukciju, projektējot jaunus autoceĜus un ielas, kā 
arī esošo ielu sarkanajās līnijās un autoceĜu nodalījumu joslās (aizsargjoslās), paredzēt iespējamo sadales 
gāzesvada novietni, atbilstoši MK 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” un Aizsargjoslu likumam. 

Vienlaicīgi lūdzam sniegt Jums zināmo informāciju par perspektīvajiem patērētājiem Nīcas novada teritorijā, 
lai plānotu perspektīvās gāzes apgādes risinājumus turpmākajā periodā. 

Izstrādāto Nīcas novada teritorijas plānojumu iesniegt akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Perspektīvās 
attīstības daĜā atzinuma saĦemšanai. 

2. ĥemts vērā. 

PieĦemts zināšanai. 
 
 
 
 
Plānotās apbūves teritorijas noteiktas 
teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā. 
 

8. Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas 
dienests, 

Kurzemes reăiona 
brigāde, 

Liepājas 1.daĜa 

 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 25.07.2011. 

1. Esošos un perspektīvos piebraucamos ceĜus paredzēt tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta tehnikas piekĜūšanu visām esošām un perspektīvajām ēkām, būvēm atbilstoši LBN 
201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. 

2. Būves projektēt un būvēt saskaĦā ar LBN 006-01 „Būtiskās prasības būvēm” prasībām. 

3. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi paredzēt atbilstoši LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un 
būves” prasībām. 

4. Ugunsdrošības attālumus projektēt atbilstoši LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām.  

Prasības ietvertas teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos. 

9. VAS „Latvijas Valsts 
meži” 

 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 03.08.2011. 

(..) 2. Izmantošanas mērėi un atĜautā izmantošana 

1.1. Lūdzam ietvert teritorijas plānojumā atĜauju izmantot teritoriju atbilstoši pašreizējam 
sadalījumam pa sekojošiem zemes izmantošanas mērėiem un kadastra vienībām: 

� Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas – zemes vienībām 12276.45 ha platībā atbilstoši 
pielikumam Nr.1: 

- Plānojumā paredzēt sekojošus atĜautos izmantošanas veidus: 

~ mežsaimnieciskā izmantošana; 

~ meža infrastruktūras objekti; 

1.1. Teritorijas plānojumā ir 
sagatavoti teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi. „Mežu teritorijās” kā 
galvenā atĜautā izmantošana 
noteikta – mežsaimnieciska 
izmantošana. 

 
 
 
Derīgo izrakteĦu ieguve atĜauta visās 
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~ rekreācija; 

~ zivju dīėi; 

~ telšu laukums, atpūtas vieta; 

~ derīgo izrakteĦu izpēte un ieguve; 

~ vēja ăeneratori; 

~ inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti. 

- Meža zemei ir pieĜaujama transformācija derīgo izrakteĦu atradnes ierīkošanai, ievērojot normatīvajos 
aktos paredzēto kārtību. 

� Derīgo izrakteĦu ieguves teritorijas –  

- plānojumā paredzēt sekojošus atĜautos izmantošanas veidus: 

~ derīgo izrakteĦu ieguve (tai skaitā sapropeĜa, saldūdens kaĜėiežu); 

~ zivju dīėi; 

~ būves (pievedceĜi u.c.), inženiertehniskās apgādes tīkli, kas nepieciešami derīgo izrakteĦu ieguvei; 

~ citi izmantošanas veidi, pirms uzsākta derīgo izrakteĦu ieguve. 

- papildus izmantošanas veids derīgo izrakteĦu ieguves teritorijas jānosaka zemes vienībām, kas 
LVĂMC datu bāzē reăistrētas kā būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeĜa, saldūdens kaĜėiežu 
atradnes, kā arī visām būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeĜa atradnēm, kur normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā ir akceptēti A, N un/vai P kategorijas krājumi un nav pretrunā ar citiem teritorijas 
izmantošanas noteikumiem (..).  

- iespējamais derīgo izrakteĦu atradnes rekultivācijas veids ir – sagatavot izstrādes teritoriju 
apmežošanai, ūdens krātuves izveidei. 

• Satiksmes infrastruktūras teritorijas –  

- Nīcas pagasta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64780170153; 

- Plānojumā paredzēt sekojošus atĜautos izmantošanas veidus: 

~ tiltu izbūve un rekonstrukcija; 

teritorijās, ja tā nepieciešama atĜautās 
izmantošanas nodrošināšanai. 
 
Rūpnieciska rakstura derīgo izrakteĦu 
ieguve paredzēta tikai Rūpniecības 
teritorijās ar indeksu R-1, kuru 
teritorijas nosakāmas un precizējams 
turpmākajā plānošanas procesā, 
izstrādājot teritoriju detālplānojumus 
vai lokālplānojumus 
 
 
 
 
 
 
Satiksmes infrastruktūras teritorijas ir 
noteiktas, ietverot visus 
nepieciešamos izmantošanas veidus. 
Mežsaimniecības ceĜu izbūve ir 
atĜauta Mežu teritorijās, un netiek 
atsevišėi izdalīti. 
 
Plānojuma noteiktas Lauku zemes 
(L), pārsvarā ārpus ciemiem, 
teritorijas kas nav klātas ar mežu. 
Lauksaimniecībā izmantojamās 
mazvērtīgās zemes atĜauts apmežot. 
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~ mežsaimniecības ceĜi; 

~ citi ceĜi. 

• Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija – zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 
64780150040 6.21 ha platībā. Plānojumā paredzēt arī sekojošus atĜautos izmantošanas veidus: 

~ mežsaimnieciskā izmantošana; 

~ rekreācija; 

~ zivju dīėis; 

~ infrastruktūras objekti; 

~ telšu laukums, atpūtas vieta; 

~ derīgo izrakteĦu izpēte un ieguve; 

~ vēja ăeneratori; 

~ inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti; 

~ lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija meža zemēs pieĜaujama normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā un saskaĦojot ar novada pašvaldību.  

• AS „Latvijas valsts meži” plāno apmežot visas valsts meža zemēs esošās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes OtaĦėu pagasta teritorijā – zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 
64800130030 (14.4 ha) un 64800130154 (9.2 ha). 

3. Vides aizsardzības prasības: 

3.1. izstrādājot teritorijas plānojumu, jāievēro LR 05.02.1997. likumā „Aizsargjoslu likums”, LR likumā, 
„Meža likums”, LR likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, LR 16.03.2000 likumā „Sugu un 
biotopu aizsardzības likums”, kā arī LR Ministru kabineta noteikumos Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, 
aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” noteiktās vides aizsardzības prasības; 

3.2.  visus teritorijā esošos dabas aizsardzības objektus un to robežas jāprecizē Valsts meža dienesta 
Dienvidkurzemes virsmežniecībā, kura uztur un kārto Meža valsts reăistru. 

3.3. iestrādāt teritorijas plānojumā pašvaldības intereses valsts mežos izveidotajās atpūtas vietās, dabas 
takās, plānot kultūras pieminekĜu uzturēšanu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Prasības ievērotas. 
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3.4. teritorijas plānojumā precīzi norādīt nozīmīgu dabas (dižakmeĦi, dižkoki u.c.) vai kultūrvēsturisku 
objektu atrašanās vietu valsts mežu teritorijā un pēc plānojuma izstrādāšanas nodrošināt informāciju par 
objektiem vektoru datu formātā. 

4. Vispārējās prasības: 

Jebkādas darbības plānojuma teritorijā, kas ietekmē LVM apsaimniekojamo teritoriju, mežaudzes vai ainas 
stāvoli tajā, saskaĦojamas ar AS „Latvijas valsts meži”. 

5. Citas prasības: 

Lūdzam pēc teritorijas plānojuma izstrādes un galīgās apstiprināšanas iesniegt LVM atbildīgajam pārstāvim 
(J.Gūta, e-pasts j.guta@lvm.lv) Teritorijas plānojuma dokumentāciju, kas sagatavota .pdf faila formātā.  

 
 
 
 
4. PieĦemts zināšanai. 
 
 
5. Prasība tiks izpildīta pēc teritorijas 
plānojuma apstiprināšanas. 

10. VSIA „Latvijas Vides 
ăeoloăijas un 
meteoroloăijas centrs” 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 04.08.2011. 

(..) Informējam, ka Nīcas novada teritorijā atrodas šādi VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un 
meteoroloăijas centrs” (LVĂMC) valsts monitoringa novērojumu objekti: 

1) hidroloăiskā novērojumu stacija „Dūkupji”; 

2) meteoroloăiskā novērojumu stacija „Liepāja”; 

3) pazemes ūdens kvalitātes un kvalitātes stacija „Nīca”; 

4) pazemes ūdens kvalitātes un kvalitātes stacija „Pērkone”. 

(..) 

ĥemts vērā. 

11. SIA „Lattelecom” 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 08.08.2011. 

(..) Izstrādājot novada teritorijas plānojumu un veicot būvniecības darbus, jāievēro šādi vispārīgi 
nosacījumi: 

� visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī ievērojot LR 
„Aizsargjoslu likuma” 14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 35. panta (Vispārīgie 
aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.panta (Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) 
noteiktās prasības; 

� teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un objektu 
aizsargjoslām; 

 

 

 
 
Prasība ievērota. 
 
 
 
Prasība nav izpildāma TP grafiskās 
daĜas kartogrāfiskās pamatnes 
mēroga noteiktības 1:10000 dēĜ (tiek 
attēlotas tikai tās aizsargjoslas, kuru 
platums lielāks par 10 metriem) 
 
Prasības un normas, kas noteiktas 
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� privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA „Lattelecom” vai jebkuram 
citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
apstiprinātajiem „Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla publiskajam elektronisko sakaru 
tīklam” (SPRK 18.05.2005. Padomes sēdes lēmums Nr.111, protokols Nr. 24(233) p.9), kuros norādīta 
privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība; 

� ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad iekšējie 
telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam saskaĦā ar noslēgto 
robežlīgumu; 

� lielos uzĦēmumos būtu jānodrošina atsevišėa telpa telekomunikāciju iekārtām, atsevišėā 
gadījumā arī līniju ievadiem; 

� privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru kabineta 
apstiprinātajiem „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība” (MK noteikumi Nr.256) 
un „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262–05 „Elektronisko sakaru tīkli” (MK noteikumi 
Nr.257); 

� lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu 
nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA „Lattelecom” par novada attīstības plānā iekĜauto jauno 
dzīvojamo māju un uzĦēmējdarbības objektu celtniecību; 

� katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA „Lattelecom” par nākamajā gadā plānoto ielu 
un teritoriju rekonstrukciju. 

Novada teritoriju un detālplānojuma jautājumos, kā arī, ja nepieciešama informācija par elektronisko sakaru 
tīklu līnijām, lūdzu, sazināties ar SIA Citrus Solutions Rietumlatvijas reăiona Tīklu uzturēšanas nodaĜas līniju 
uzraudzības inspektoru OĜegu Samsonovu, tālr.63427299, mob.29112917.  

Lai saskaĦā ar Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem Nr.1148 („Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma noteikumi”) Jūs saĦemtu atzinumu no SIA „Lattelecom” par izstrādāto teritoriālo plānojumu, 
materiālus, lūdzu, iesniegt SIA „Lattelecom” Komercdienesta Optikas tehnoloăiju biznesa daĜas direktora p.i. 
Uăim Saukumam Rīgā, Dzirnavu ielā 105, LV–1011. 

(..) 

citos normatīvajos aktos teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos netiek dublētas. Citas 
prasības ietvertas teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prasība ievērota. 
(TP grafiskajā daĜā esošās 
elektronisko sakaru tīklu līnijas 
attēlotas, konsultējoties ar 
O.Samsonova kungu) 

12. SIA „Latvijas Mobilais (..) Informējam, ka Nīcas novada teritorijā atrodas SIA „Latvijas Mobilais telefons” piederošs PieĦemts zināšanai. 
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Telefons” 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 29.07.2011. 

nekustamais īpašums: 

- zemes gabals „Uztvērēji”, kadastra Nr.64780080433, adrese – „Uztvērēji”, Nīcas pagasts, Nīcas 
novads, un uz tā esošās būves – LMT sakaru tornis un aparatūras konteiners; 

- zemes gabals „Sakarnieki”, kadastra Nr.64780160046, adrese – „Sakarnieki”, OtaĦėu pagasts, 
Nīcas novads, un uz tā esoša LMT bāzes stacija, kura sastāv no būvēm – LMT sakaru torĦa (H-72.m) 
un sakaru aparatūras konteiners; 

- zemes gabals „Sakarnieki”, kadastra Nr.64800030157, adrese – „Sakarnieki”, OtaĦėu pagasts, 
Nīcas novads, un uz tā esoša LMT bāzes stacija, kura sastāv no būvēm – LMT sakaru torĦa (H-72.m) 
un sakaru aparatūras konteinera. 

Zemes gabalos izvietotajām būvēm, saskaĦā ar LR spēkā normatīvajiem aktiem ir nosakāmas 
ekspluatācijas aizsargjoslas gar telekomunikāciju tīklu līnijām. 

Izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojumu, lūdzam paredzēt iespēju Nīcas novada teritorijā uzstādīt un 
ekspluatēt publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās inženiekomunikācijas, 
publiskā mobilo elektronisko sakaru iekārtas un ar to saistītas inženiekomunikācijas iespēju robežās 
paredzot esošu komunikāciju – elektroapgādes tīklu, un piebraucamo autoceĜu tuvumā.  

ĥemot vērā inženiertehnisko apgādes tīklu un to objektu , t.sk. telekomunikāciju līniju, torĦu un antenu 
mastu, tehniskos radītājus, ierosinām Nīcas novada teritorijas plānojuma noteikt, ka apbūves teritorijās, kur 
atĜautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, kuros ietilpst arī telekomunikāciju līnijas, 
torĦi un antenu masti, jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība ir līdz 600 m2 vai, ka ierobežojumi – 
jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība un apbūves raksturīgais radītājs (būvju maksimālais 
augstums m), nav attiecināmi uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prasība nav izpildāma TP grafiskās 
daĜas kartogrāfiskās pamatnes 
mēroga noteiktības 1:10000 dēĜ (tiek 
attēlotas tikai tās aizsargjoslas, kuru 
platums lielāks par 10 metriem) 
 
PieĦemts zināšanai. 
 
 
Prasība ietverta teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos - jaunveidojamo zemes 
gabalu minimālās platības nav 
attiecināmas uz inženiertehniskās 
apgādes tīkliem un to objektiem. 

13. Rucavas novada 
dome 

 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 05.09.2011. 

(..) Izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojumu, lūdzam tajā attēlot un Ħemt vērā ar Rucavas 
novadu kopīgo interešu teritorijas – autoceĜu A11, dabas parks „Pape”, kā arī novadiem kopīgas intereses 
tūrisma jomā (objekti, maršruti, veloceliĦi, takas), vides aizsardzībā, sabiedriskā transporta jomā. Vēlams 
zemes lietojuma veidu blakus esošajām novada teritorijām noteikt līdzīgas.  

Ievērots. 

14.  Latvijas Ornitoloăijas 
biedrība 

 

(..) DaĜa putniem nozīmīgāko teritoriju Nīcas novadā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. 
Tomēr daĜa šādu teritoriju atrodas ārpus tām. 

Vēstules pielikumā atrodamā karte norāda putniem nozīmīgākās teritorijas (putnu koncentrācijas vietas un 

PieĦemts zināšanai.  
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Nīcas novada domē 
saĦemts: 27.08.2011. 

pārlidojumu trases), putniem nozīmīgākās vietas (PNV) un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 
2000 teritorijas). Šajās teritorijās nebūtu pieĜaujama vēja parku attīstība un intensīva būvniecība (izĦemot 
būvniecību ciemu robežās). 

Vēja parku būvniecība un intensīva būvniecība (tajā skaitā privātmāju apbūve) nav pieĜaujama Mēėes un 
Toseles polderos (tā sauktajos, Nīcas laukos), jo šīs teritorijas ir ārkārtēji nozīmīgas migrējošiem putniem 
kā atpūtas un barošanās vietas, iespējams, vismaz daĜai putnu arī nakšĦošanas teritorija. Šajās teritorijās 
tāpat kā līdz šim arī turpmāk rekomendējams praktizēt lauksaimniecisko darbību.  

ĥemts vērā un noteikti ierobežojumi 
vēja parku attīstībai. 

15. Liepājas pilsētas 
dome 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 15.08.2011. 

1. Veikt sociālās infrastruktūras aprēėinus un izstrādāt priekšlikumus sociālās infrastruktūras 
attīstībai, Ħemot vērā izglītības iestāžu, medicīnas iestāžu u.c. sabiedriska rakstura būvju 
nepieciešamību, ja tiek paredzētas jaunas teritorijas apbūvei Liepājas robežas tuvumā. 

2. Nodrošināt rekreācijas zonas pieejamību un attīstību gan Liepājas pilsētas, gan Nīcas novada 
iedzīvotājiem (Liepājas ezers, Pērkones kanāls, Baltijas jūra). 

3. Projektējot iespējamo pieguĜošo teritoriju pieslēgumus pie ceĜiem un ceĜa pieslēguma vietas pie 
Liepājas – Klaipēdas šosejas, Ħemt vērā Liepājas pilsētas ielu hierarhiju. 

4. Paredzēt Nīcas novada savienojumu ar Ezerkrasta mikrorajonu pār Pērkones kanālu. 

5. VeloceliĦu attīstību plānot saistīti ar Liepājas pilsētas veloceliĦu shēmu un Eiro Velo maršrutu. 

6. Respektēt perspektīvo kapsētas teritoriju Liepājā, kas robežojas ar Nīcas novadu. 

7. CeĜu, kas atrodas „Atpūtas komplekss Draudzība” (kadastra Nr.64780080024) teritorijā likvidēt kā 
caurbrauktuvi un saglabāt tikai kā piebrauktuvi minētajam nekustamajam īpašumam. 

8. Nekustamajam īpašumam „ReiĦa Mežs” (kadastra Nr.64780060151) saglabāt pašreizējo 
lietojumu.  

1. Nav teritorijas plānojuma darba 
uzdevuma jautājums. Jaunas 
apbūves teritorijas Liepājas pilsētas 
tuvumā netiek plānotas (salīdzinoši ar 
spēkā esošo teritorijas plānojumu). 
 
2. Ievērots. 
 
3. PieĦemts zināšanai 
 
4. Nav iesniegti konkrēti priekšlikumi 
savienojuma paredzēšanai (tilts, ceĜš, 
prāmju satiksme, utt.) 
5. Ievērots. 
 
6. ĥemts vērā. 
7. Atpūtas kompleksam „Draudzība” 
(kadastra Nr.64780080024), tāpat kā 
citiem īpašumiem šajā bernātu ciema 
daĜā, piebraukšana paredzēta tikai no 
esošā koplietošanas ceĜa. Iekšējo 
ceĜu plānojums teritorijas plānojumā 
netiek risināts. 
8. ĥemts vērā 

16. SIA „Liepājas ūdens” Ūdens kvalitātes aizsardzības nodrošināšanai, saskaĦā ar 1997.gada 25.februāra likuma 
„Aizsargjoslu likums”, 2004.gada 20.janvāra LR MK Noteikumiem Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas 

 
ĥemts vērā 
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Nīcas novada domē 
saĦemts: 05.08.2011. 

vietām noteikšanas metodika”, ir noteiktas sekojošas aizsargjoslas: 

- OtaĦėu ūdensgūtnei, kas atrodas Nīcas, OtaĦėu un GrobiĦas pagasta teritorijā, ir noteikta stingrā 
režīma aizsargjosla, kas aptver 10 metrus ap katru ekspluatācijas urbumu, un ėīmiskā aizsargjosla, 
kas aptver 8930 ha, tai skaitā 2170 ha Liepājas ezera lieguma, kurā jāievēro saimnieciskās darbības 
ierobežojumi un ekoloăiskā stāvokĜa kontrole. SaskaĦā ar Aizsargjolsu likuma 39.panta 3.punktu, 
paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums. OtaĦėu ūdensgūtnei 
nav nepieciešama bakterioloăiskā aizsargjosla, jo vertikālās filtrācijas laiks līdz Žagares 
ūdenshorizonta, ir ievērojami lielāks par 500 diennaktīm.  

- Papildus augstāk minētajam, saskaĦā ar Aizsargjolsu likuma III nodaĜas 19.pantu gar ūdensvada 
tīkliem ir noteikta aizsargjosla – 5 metri katrā pusē no ūdensvada caurules malas un tiek noteikti šādi 
aprobežojumi, kas minēti VI nodaĜas 48.pantā: 

1. aizliegts aizkraut pievedceĜus un pieejas ūdensvada tīklu objektiem; 

2. aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un koroziju 
izraisošas vielas, degvielu un eĜĜošanas materiālus; 

3. aizliegts glabāt un izliet ėīmiski aktīvas un koroziju izraisošas vielas un degvielu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Latvijas gaisa 
satiksme 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 21.07.2011. 

Atbildot uz Jūsu 2011.gada 12.jūlija vēstuli Nr.3-08/631, VAS „Latvijas gaisa satiksme” informē, ka 
Nīcas novadā nav izvietoti mums piederošie gaisa satiksmes vadības radiotehniskie navigācijas līdzekĜi. 
Līdz ar to mums nav nosacījumu Nīcas novada teritorijas plānojuma izstrādei.  

- 

18. GrobiĦas novada 
dome 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 25.07.2011. 

Atbildot uz Jūsu vēstuli, informējam, ka, izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojumu, plānojot 
novada pierobežas teritorijas attīstību un objektus, kas varētu radīt pārrobežu piesārĦojumu, paredzēt 
saskaĦojumu ar GrobiĦas novada pašvaldību.  

ĥemts vērā. 

19. V/A „Civilās aviācijas 
aăentūra” 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 29.07.2011. 

Valsts aăentūras „Civilās aviācijas aăentūra” Lidlauku standartu un drošības daĜa (..) dara zināmu, 
ka tai nav īpašu nosacījumu teritorijas plānojuma izstrādei Nīcas novadā, ja tiek ievēroti likuma „Par 
aviāciju” 41.panta noteikumi.  

ĥemts vērā. 

20. Aizsardzības 
ministrija 

(..) Aizsardzības ministrija informē, ka Nīcas novada teritorijas plānojumā iekĜaujami Aizsardzības 
ministrijas valdījumā esošie valsts aizsardzības objekti: 

ĥemts vērā. 
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Nīcas novada domē 
saĦemts: 10.08.2011. 

1) Nīcas nov., Nīcas pag., DalbiĦi, kadastra Nr.64780190008; 

2) Nīcas nov., Nīcas pag., Jūrmalciemā, Jūrmalciema radiobāka, kadastra Nr.64785190132; 

3) Nīcas nov., Nīcas pag., Jūrmalciemā, Jūrmalciema radiobāka, kadastra Nr.64785190132. 

SaskaĦā ar Ministru kabinte 27.06.2006.noteikumu Nr.508 „Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts 
aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu” 2.10.punktu 25m aizsargjosla ap valsts aizsardzības 
objektu noteikta nekustamā īpašuma objektam Nīcas nov., Nīcas pag., Jūrmalciemā, Jūrmalciema krasta 
novērošanas punkts, kadastra Nr.64780190174.  

21. Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 01.08.2011. 

 

 

(..) SaskaĦā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 21.pantu, veicot teritoriālo 
plānošanu, jāievēro ĪADT izvietojums, to aizsardzības un izmantošanas noteikumi. SaskaĦā ar Ministru 
kabineta 2001.gada 30.janvāra noteikumu Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumi” 35.punktu teritoriju plānošanā jāievēro mikroliegumu teritoriju izvietojums un 
to aizsardzības prasības. Izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojumu, jāievēro: 

1. Likumos un Ministru kabineta noteikumos ietvertie ĪADT, mikroliegumu, sugu un biotopu, kā arī ainavu 
aizsardzības un izmantoošanas noteikumi, tajā skaitā: 

� likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, 

� Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 

� Ministru kabineta 28.03.2000. noteikumi Nr.114 „Dabas lieguma „Liepājas ezers” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 

� Ministru kabineta 08.04.2004. noteikumi Nr.273 „Dabas parka „Bernāti” individuālie aizsardzības 
un izmantošanas noteikumi”, 

� Ministru kabineta 08.04.2004. noteikumi Nr.263 „Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”, 

� Likums „Par Eiropas ainavu konvenciju”, 

� Aizsargjoslu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, 

� Sugu un biotopu aizsardzības likums, Ministru kabineta 30.01.2001. noteikumi Nr.45 „Mikoliegumu 
izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” un citi uz Sugu un biotopu 
aizsardzības likuma pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi., 

 
 
 
 
 
 
ĥemts vērā. 
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� Citi spēkā esošie dabas un vides aizsardzību regulējošie normatīvie akti, tajā skaitā Vides 
aizsardzības likuma 3.pantā definētie vides aizsardzības principi: „piesārĦotājs maksā”, 
piesardzības, novēršanas, izvērtēšanas.  

2. Dabas parkam „Pape” (2007.-2018.), dabas liegumam „Liepājas ezers” (2008.-2023.) un „Rucavas īvju 
audze” (2005.-2015.) izstrādātajos dabas aizsardzības plānos ietvertās prasības un rekomendācijas 
daba un ainavas vērtību saglabāšanai. (..) 

3. SaskaĦā ar Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 4.5.punktu, kas nosaka, ka plānojuma risinājumos Ħemt vērā ne tikai ĪADT un 
mikroliegumus, bet arī saudzējamās ainaviskās teritorijas, lūdzam iestrādāt teritorijas plānojumā ainavu 
aizsardzības prasības.  

4. Iesakām teritorijas plānojumā pievērst uzmanību sekojošām sadaĜām: 

� Izvērtēt teritorijas bioloăisko daudzveidību un ăeoloăisko mantojumu (reto un aizsargājamo augu 
un dzīvnieku sugu atradnes, teritorijā konstatētās bioloăiski augstvērtīgās pĜavas (zālāji), 
ăeoloăiskie objekti, teritorijā izveidotie mikroliegumi un izdalītie dabisko mežu biotopi, teritorijas – 
pĜavas, ganības, tīrumi – kuras migrācijas laikā atpūtai un barības ieguvei izmanto migrējošie putni, 
to izvietojums); 

� Izvērtēt teritorijas ainavisko daudzveidību veidojošos elementus (alejas, parki un stādījumi, skatu 
punkti, izteiksmīgas reljefa formas u.tml.), kā arī izdalīt pašvaldības ainaviski nozīmīgākās 
teritorijas; 

� Izvērtēt rekreācijai un tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru un turpmākās 
attīstības virzienus; 

� IekĜaut nosacījumus par derīgo izrakteĦu atradnes izstrādes un rekultivācijas projekta vai plāna 
nepieciešamību atradnes izstrādes uzsākšanai; 

� Attēlot ar Sosnovska latvāĦiem invadētās platības un Ħemt vērā tās plānojuma risinājumos’; 

� ĥemot vērā, ka Bārtai, OtaĦėei un citām ūdenstecēm, kā arī ūdenstilpēm ir plašas applūstošas 
teritorijas, aizsargjoslas platums, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.pantam, ūdenstilpei vai 
ūdenstecei ar applūstošo teritoriju nosakāms ne mazāks kā visas applūstošās teritorijas platumā; 

� Attēlot applūstošās teritorijas atbilstoši MK 03.06.2008. noteikumu Nr.406 „Virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 7.punktam, kā arī ievērot Aizsargjoslu likuma 

ĥemts vērā. 
 
 
Prasības ietvertas teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumos. 
 
ĥemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 1. DAěA 

Nīcas novada pašvaldība   186 

37.panta pirmās daĜas 4.punkta nosacījumus šo teritoriju izmantošanas plānošanā; 

� Paredzot jaunu apbūvi šobrīd neapbūvētās teritorijās, rūpīgi izvērtēt, vai apbūve būtiski 
neietekmēs ĪADT. SaskaĦā ar likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43.panta ceturto 
daĜu „paredzētajai darbībai vai plānošanas dokumentam (izĦemot dabas aizsardzības plānus un 
tajos paredzētās darbības), kas atsevišėi vai kopā ar citu paredzēto darbību vai plānošanas 
dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoiju (Natura 2000), veic 
ietekmes uz vidi novērtējumu”, turklāt tas jādara neatkarīgi no tā, vai darbības plānots veikt ĪADT 
vai ārpus tās. 

(..) 

22. Kurzemes plānošanas 
reăiona administrācija 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 04.08.2011. 

 

 

 

(..) 

Norādām, ka, izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojumu, ir jāĦem vērā Kurzemes plānošanas 
reăiona plānojuma III daĜā noteiktās Teritorijas plānojuma vadlīnijas 2006.-2026.gadam, īpašu uzmanību 
pievēršot vadlīniju sadaĜām, kas attiecas uz apdzīvojuma tīklu, pieceĜu areāliem, lauku telpu, mežu areāliem 
un Baltijas jūras piekrasti. 

Papildus informējam, ka saskaĦā ar Kurzemes plānošanas reăiona plānojuma Telpiskās attīstības 
perspektīvu, Nīcas novada attīstības plānošanā jāĦem vērā gan tā atrašanās Baltijas jūras piekrastē, gan 
novadā esošās īpaši aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas, kas kopumā nosaka novada 
atrašanos apbūves un ainavu aizsardzības un interešu saskares areālā. Telpiskās attīstības perspektīvā 
ieteikts apsvērt un izvērtēt iespēju veidot jaunu nacionālo parku uz dienvidrietumiem no Liepājas, jo šis 
apvidus ir bagāts ar dabas un kultūras vērtībām, kā arī šajā teritorijā jau pastāv vairākas atsevišėas īpaši 
aizsargājamas dabas teritorijas.  

ĥemts vērā. 

23. Latvijas ăeotelpiskās 
informācijas aăentūra 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 25.07.2011. 

(..) Nosūtam valsts aăentūras „Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūras”  (LĂIA) nosacījumus teritorijas 
plānojuma izstrādei: 

1. SaskaĦā ar MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 31.punktu pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei izmantot Latvijas ăeodēziskajā 
koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem gadiem) ar 
mēroga noteiktību 1;10000, bet atsevišėām pašvaldības teritorijas daĜām, ja nepieciešams,  - 
topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:5000 vai 1:2000, ja ir pieejama atbilstoša mēroga 
kartogrāfiskā pamatne. 

2. Teritorijas plānojuma grafisko daĜu izstrādāt digitālā veidā vektordatu formātā 1992.gada Latvijas 

 
 
1. Izpildīts. 
 
 
 
 
 
2. Izpildīts. 
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koordinātu sistēmā (LKS-92). 

3. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu kartēs (plānos) norādīt 
tās koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, nosaukumu, mērogu, lietotos apzīmējumus un 
izstrādātāju. Ja kartes (plāna) izdruka ir veikta citā mērogā nekā kartogrāfiskā pamatne, papildus 
mērogam norādīt arī pamatnes noteiktību.  

4. Ja kartes (plāna) izdruka ir veikta citā mērogā nekā kartogrāfiskā pamatne, papildus mērogam 
norādīt arī pamatnes noteiktību.  

5. Teritorijas plānojuma kartēs parādīt un teksta daĜā uzskaitīt visus pašvaldības teritorijā esošos 
ăeodēziskos punktus un, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem: 

5.1. Valsts ăeodēziskā tīkla punkti ir attēloti pielikumā pievienotajā shēmā un tabulā ir dotas punktu 
koordinātas, adrese un pēdējais apsekošanas gads. Tā kā informācija Valsts ăeodēziskā tīkla 
datu bāzē regulāri tiek papildināta, lūdzam sekot līdzi aktualitātēm LĂIA pakalpojumu lapas 
http://map.lgia.gov.lv sadaĜā Ăeodēzija/Valsts ăeodēziskā tīkla datubāze. 

5.2. Niveleēšanas 1.klases (N1) punktu koordinātas ir iegūtas no kartogrāfiskā materiāla un to 
precizitāte ir 10 metru robežās. Lai plānā attēlotu šos punktus, ir jāizmanto punktu ăeogrāfiskās 
adreses un punktu abrisi, kurus var iegūt Valsts ăeodēziskā tīkla datubāzē – 
http://geodezija.lgia.gov.lv/.  

5.3. Informācija par vietējā ăeodēziskā tīkla punktiem pieejama pašvaldībā – kontaktpersona vietējo 
ăeodēzisko tīklu jautājumu risināšanai Nīcas novadā ir novada pašvaldības teritorijas plānotāja 
Evita kalēja.  

6. SaskaĦā ar MK 06.10.2009.noteikumu Nr.1148 13.punktu iesniegt LĂIA teritorijas plānojumu 
atzinuma sniegšanai. Plānojums jāiesniedz vektordatu formā, lai būtu iespējams izvērtēt darba 
atbilstību nosacījumiem.  

(..) 

3. Izpildīts. 
 
 
 
4. Izpildīts. 
 
5. ĥemts vērā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Prasība tiks izpildīta pēc teritorijas 
plānojuma apstiprināšanas. 
 
 

24. Latvijas Republikas 
Satiksmes ministrija 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 16.08.2011. 

(..) 

Izstrādājot plānojumu, lūdzam neplānot jaunas apdzīvotas vietas tiešā valsts autoceĜu tuvumā, kas 
varētu veicināt satiksmes organizācijas pasliktināšanos uz valsts autoceĜiem. Apbūves teritoriju (jauno vai 
rekonstruējamo un paplašināmo esošo) sasaisti ar valsts autoceĜu tīklu veikt, ievērojot „pakāpeniskuma” 
principu (..). Jaunu pieslēgumu plānošana valsts galvenajiem autoceĜiem nav pieĜaujama, bet reăionālajiem 

 
 
Jaunas apdzīvotas vietas netiek 
plānotas. 
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tikai izĦēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā apkārtnē. 

Nosakot teritorijas, kam obligāti jāizstrādā detālplānojumi, ir jāĦem vērā princips, ka, ja nav 
nodrošināta piekĜūšana kādam atsevišėam zemes īpašumam vai arī uzsākot vai paplašinot uzĦēmējdarbību 
vai attīstot apdzīvojumo apbūvi uz esošajiem zemju īpašumiem, kā arī veicot to sadli vairākos, pašvaldībai 
saskaĦā ar Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” šiem īpašumiem ir jāierosina detālplānojuma izstrāde. Tajos pilnībā jāatrisina 
piekĜūšana katrai zemes vienībai, ievērojot „pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai valsts autoceĜu 
tīklam (skat.iepriekšējo rindkopu). Katrā konkrētā gadījumā jāizskata nepieciešamība vienlaicīgi izstrādāt 
detālplānojumus arī blakus īpašumiem kopēja iekšējo ceĜu tīkla izvietošanai teritorijām pie valsts autoceĜiem 
starp jau esošajiem jebkuras piederības publisko autoceĜu pieslēgumiem valsts autoceĜam, pēc iespējas 
samazinot jau esošo atsevišėo īpašumu pieslēgumu skaitu.  

Kā minēts Aizsargjoslu likuma 36.panta 5.daĜā, pašvaldībai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā 
ir jāparedz iespēja kājāmgājējiem piekĜūt pludmalei un vietas automašīnu (transportlīdzekĜu) stāvvietu 
ierīkošanai, kā arī jāorganizē gājēju celiĦu ierīkošana, Ħemot vērā esošo apbūvi un īpašumu robežas, kā arī 
to, ka celiĦi nedrīkst atrasties tālāk par vienu kilometru cits no cita, izĦemot gadījumu, kad to nav iespējams 
nodrošināt esošo apstākĜu dēĜ.  

Plānojuma teritorijas izmantošanas apbūves noteikumos nepieciešams precizēt izmantošanas 
nosacījumus satiksmes infrastruktūrai rezervētajā teritorijā. Lai nerastos neskaidrības par to, ka šajā 
teritorijā ir atĜauta tikai pagaidu izmantošana, un tikai tad, ja nekustamā īpašuma īpašnieks piekrīt, ka netiks 
kompensēti līdzekĜi, kas ieguldīti teritorijas attīstībā, lūdzam prasības izmantošanas nosacījumiem noteikt 
atsevišėā punktā šādā redakcijā: 

„Satiksmes infrastruktūrai rezervētajā teritorijā nav atĜauts uzsākt tādu jaunu izmantošanu, veikt 
saimniecisko darbību vai cita veida darbības, kas var traucēt satiksmes infrastruktūras attīstību un 
būvniecību. Teritorijā atĜauta attīstība atbilstoši funkcionālajā zonā noteiktajiem atĜautās izmantošanas 
veidiem pagaidu statusā, tas ir, līdz objekta būvniecības uzsākšanai un tikai tad, ja nekustamā īpašuma 
īpašnieks piekrīt, ka netiks kompensēti līdzekĜi, kas ieguldīti teritorijas attīstībā, kā arī teritorija tiks atbrīvota 
no būvēm par nekustamā īpašuma līdzekĜiem. Teritorijā ir atĜauts pabeigt pirms teritorijas plānojuma 
apstiprināšanas uzsākto likumīgo darbību”.  

Plānojumā lūdzam ietvert informāciju par: 

 pasta tīkla piekĜuves punktu esošo un plānoto izvietojumu, veicot iedzīvotāju vajadzību apzināšanu un 
situācijas analīzi (ērts, uzlabojams, vēlamais izvietojums utt.); 

 
 
Izstrādāti kritēriji gadījumiem, kad 
nepieciešama detālplānojuma 
izstrāde, kā arī pašvaldībai jāĦem 
vērā MK 16.10.2012. noteikumi 
Nr.711. 
 
 
 
 
 
 
 
Ievērots. 
 
 
 
 
 
Izpildīts – noteikta teritorija ar īpašiem 
nosacījumiem - TIN 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ievērots, informācija iekĜauta 
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 elektronisko sakaru tīklu esošo un plānoto izvietojumu (t.sk.bezvadu tīkla pārklājumu), veicot 
iedzīvotāju vajadzību apzināšanu un analīzi.  

Lūdzam mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērėi valstij Satiksmes ministrijas personā piederošam 
zemesgabalam „Bernātu bāka”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, īpašuma kadastra Nr.64780080203, uz kura 
atrodas bākas tornis un elektropaviljons. Minētajam nekustamajam īpašumam šobrīd noteikts lietošanas 
mērėis „Ar maăistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maăistrālajiem naftas, naftas produktu, 
ėīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruĜvadiem saistīto būvju, ūdens Ħemšanas un notekūdeĦu attīrīšanas 
būvju apbūve” (kods 1201). Lietošanas mērėi nepieciešams mainīt atbilstoši faktiskajam izmantošanas 
veidam uz „Jūras ostas un jūras ostu terminālu apbūve” (kods 1107).  

(..) TādēĜ pēc plānojuma apstiprināšanas lūdzam tā grafisko daĜu iesniegt ministrijā elektroniskā formā 
(*.pdf un arī vektordatos - *.shp vai *.dwg, vai *.dgn formātā).  

paskaidrojumu rakstā. 
 
 
 
 
ĥemts vērā nosakot atĜauto 
izmantošanu (lietošanas mērėus 
nosaka pašvaldība nekustāmā 
īpašuma vērtēšanas vajadzībām).  
Zemesgabalam „Bernātu bāka” 
(kad.Nr. 64780080203) noteikta 
atĜautā izmantošana – tehniskās 
apbūves teritorija. 
 
Prasība tiks izpildīta pēc teritorijas 
plānojuma apstiprināšanas. 

25. Valsts Meža dienests 

Dienvidkurzemes 
virsmežniecība 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 01.08.2011. 

 

 

(..) 

1. Teritorijas plānojumā iekĜaujama sekojoša informācija: 

1.1. teksta daĜā: 

1.1.1. nepieciešamā informācija, kas saistīta ar zemes transformāciju; 

1.1.2. pietiekami detalizēta informācija par teritoriju atĜauto izmantošanu; 

1.1.3. teritorijas, kur atĜauta neperspektīvo lauksaimniecības teritoriju apmežošana. 

1.2. teksta un grafiskajā daĜā: 

1.2.1. aizsargjoslas un saimnieciskās darbības aprobežojumi tajās (saskaĦā ar Aizsargjoslu likumu un 
Meža likumu), t.sk.objektu, kuri atrodas ārpus teritorijas plānojuma teritorijas, bet kuru aizsargjoslas 
iesniedzas teritorijas plānojuma teritorijā; 

1.2.2. valsts nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas, objekti, to zonējums un aizsardzības prasības; 

1.2.3. vietējas nozīmes (pašvaldības) aizsargājamas dabas teritorijas, objekti, to zonējums un aizsardzības 
prasības; 

 
 
Ievērots. 
 
 
 
 
Prasība ievērota. 
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1.2.4. kultūras pieminekĜi un nosacījumi to aizsardzībai; 

1.2.5. teritorijas, kurām nepieciešama detālplānojuma izstrāde (ja tajās vai to tuvumā atrodas aizsargājami 
dabas objekti). 

1.3. grafiskajā daĜā: 

1.3.1. ūdensteču nosaukumi, sevišėi ūdensteču augšgalā, lai novērstu pārpratumus par ūdensteču faktisko 
atrašanās vietu; 

1.3.2. mākslīgie ūdensobjekti, to aizsargjoslas, t.sk.mākslīgās ūdensteces, dabisko ūdensteču regulētie 
posmi. 

 

 

 

2. Vēršam uzmanību uz to, ka īpaši aizsargājamu dabas teritoriju robežām jāsakrīt ar normatīvajos 
aktos norādītajām robežām. 

(..) 

Prasība ievērota. 
 
TP grafiskajā daĜā atbilstoši 
kartogrāfiskās pamatnes mēroga 
noteiktībai 1:10000 netiek attēlotas 
aizsargjoslas, kuru platums ir 10 metri 
un mazāks. 
Prasība ievērota. 
 

26.  Latvijas Republikas 
Zemkopības ministrija 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 10.08.2011. 

 

(..) Šajā sakarā Zemkopības ministrija aicina, izstrādājot teritorijas plānojumu, pievērst īpašu uzmanību: 

 - zemes vienību atĜautajam izmantošanas sadalījumam kontekstā ar vēlamajiem nekustamo īpašumu 
lietošanas mērėiem; 

 - būvniecībai nelabvēlīgo teritoriju noteikšanai kontekstā ar polderu teritoriju izmantošanu; 

 - nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritoriju noteikšanai atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos 
aktos noteiktajiem kritērijiem.  

(..) 

PieĦemts zināšanai. 

27. 

Lauku atbalsta 
dienests 

Kurzemes reăionālā 
lauksaimniecības 
pārvalde 

Dienvidkurzemes reăionālā lauksaimniecības pārvalde Jums atkārtoti zināmu, ka meliorācijas sistēmu 
būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas kontroles un uzraudzības funkcijas pilda valsts sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.  

TādēĜ pieteikums ar pielikumiem par teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumu izsniegšanu Nīcas 

 
 
 
 
Vēstule nosūtīta. 
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Nīcas novada domē 
saĦemts: 22.07.2011. 

novadam jānosūta uz sekojošu adresi (..).  

VSIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie 
īpašumi Kurzemes 
reăiona meliorācijas 
nodaĜa” 

Nīcas novada domē 
saĦemts: 05.09.2011. 

(..) 

Izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam: 

 Paredzēt valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu, pašvaldības meliorācijas sistēmu un 
koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu atbilstoši LR 2010.gada 14.janvāra likuma 
„Meliorācijas likums” prasībām. 

 Nīcas novadā esošo meliorācijas sistēmu ekspluatāciju veikt atbilstoši LR MK 2010.gada 16.marta 
noteikumu Nr.714 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” prasībām. 

 Paredzēt meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecību veikt atbilstoši LR MK 2010.gada 
16.marta noteikumiem Nr.261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” prasībām. 

 Paredzēt aizsargjoslas ap valsts un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm atbilstoši LR 
1997.gada 5.februāra likuma „Aizsargjoslu likums” prasībām. 

5. Teritorijas plānojuma paskaidrojuma daĜā norādīt par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanu 
regulēto valsts nozīmes un koplietošanas ūdensnoteku posmos, aizsargdambjiem un polderu sūkĦu 
stacijām atbilstoši LR MK 2003.gada 13.maija noteikumu Nr.258 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu 
ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža 
zemēs” prasībām.  

 
 
 
Ievērots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prasība ievērota. 
(TP grafiskajā daĜā atbilstoši 
kartogrāfiskās pamatnes mēroga 
noteiktībai 1:10000 attēlotas 
aizsargjoslas, kuru platums lielāks par 
10 metriem) 
 
Ievērots. 
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IV Pārskats par saĦemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem 

 

Nr. 
p.k. Ierosinātājs Priekšlikums 

Komentārs par priekšlikuma iestrādi 
Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-

2025.gadam 1.redakcijā 

Komentārs par priekšlikuma 
iestrādi Nīcas novada 

teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam pilnveidotajā 

redakcijā un izmaiĦām 
attiecībā pret 1.redakciju 

1. Aigars Hibneris 

Vidzemes aleja 1-23, 
Rīga, LV-1024 

Nīcas novada domē 
saĦemts 23.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780080321 

Īpašums “SkujiĦas” (zemes kadastra Nr.6478 008 0321) 
atrodas blakus teritorijai, kas, saskaĦā ar spēkā esošajiem 
Nīcas pagasta padomes 26.09.2007. saistošajiem 
noteikumiem Nr.7 “Nīcas pagasta teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” paredzēta kā aktīvās atpūtas un 
tūrisma teritorija (“Tūrisma un rekreācijas teritorijas”) 
attīstot auto stāvvietu, informācijas centru, telšu laukumu 
un kafejnīcu, kā arī jūras krastā attīstot vējdēĜu pludmali, 
kiteboarding pludmali un laivu piestātni. Blakus esošo 
privāto zemju īpašniekiem saskaĦā ar spēkā esošajiem 
Nīcas pagasta padomes 26.09.2007. saistošajiem 
noteikumiem Nr.7 “Nīcas pagasta teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” teritorijas paredzētas kā “Jauktas 
darījumu pamatnes un darījumu apbūves teritorijas”. 
Sakarā ar to, īpašumā “SkujiĦas”, kura platība ir 2.55 ha, 
plānots attīstīt ăimenes biznesu saistītu ar tūristu 
piesaistīšanu, izmitināšanu un apkalpošanu.  

Īpašuma attīstības plāns paredz daĜā teritorijas (aptuveni 
1.5 ha) būvēt kempingu, kurš darbotos vasaras sezonā un 
viesu māju, kura darbotos visu sezonu, veicinot interesi par 
tūrisma teritoriju un nodrošinot daĜēju apmeklētāju 
pieplūdumu un nepārtrauktību visu gadu. Paredzēti ir 
dažādi papildus pakalpojumi, kā, piemēram, velosipēdu 
noma, nūjošanas inventāra noma, sporta aktivitāšu josla 

DaĜēji atbalstīts.  

Zemes vienībai noteikts zonējums P-1 (vieta 
ar īpašiem noteikumiem), kura prasības 
definētas Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos apakšnodaĜā Publiskās 
apbūves teritorija (P). 

Jaunu savrupmāju būvniecība šajā teritorijā 
nav paredzēta.  

Reāli dabā mežs. Zemes vienība atrodas 
Dabas parka “Bernāti” dabas parka zonā, kur 
aizliegta esošo zemes vienību sadalīšana 
sīkākās zemes vienībās. 

DaĜēji atbalstīts. 

ĥemot vērā saĦemtos 
atzinumus no Dabas 
aizsardzības pārvaldes un 
Liepājas reăionālās vides 
pārvaldes teritorijas plānojuma 
pilnveidotajā redakcijā ir 
precizēta plānotā (atĜautā) 
izmantošana Bernātu Dabas 
parka daĜā, nosakot funkcionālo 
zonējumu kurā apbūve nav 
primārā izmantošana (izĦemot 
kvartāla daĜu ar esošu apbūvi, 
kur noteikta izmantošana P1). 

 

Īpašumam “SkujiĦas” (zemes 
kadastra Nr.6478 008 0321) 
pilnveidotajā redakcijā noteikts 
funkcionālais zonējums DA2. 
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bērniem, kafejnīca, u.c.  

Aptuveni 1 ha no īpašuma teritorijas ir plānots atvēlēt 
privātmājas būvniecībai un piemājas teritorijai.  

Saimnieciskās darbības objektu attīstībai, iespēju robežās, 
tiks piesaistīts Eiropas savienības finansējums. Objekta 
attīstību plānots veikt posmos, primāri attīstot 
saimnieciskās darbības objektus. 

SaskaĦā ar spēkā esošajiem Nīcas pagatsa padomes 
26.09.2007. saistošiem noteikumiem Nr.7 “Nīcas pagasta 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” ainavu 
pārskatā īpašums “SkujiĦas”, kā arī blakus esošie īpašumi 
ir iekĜauti teritorijā “Degradētas ainavas”. Neskatoties uz to, 
ka šīs teritorijas ainava nav īpaši aizsargāta, īpašuma 
apbūvi ir plānots veikt maksimāli saglabājot un iekĜaujoties 
esošajā dabas ainavā. Tas attiecas arī uz ēku un būvju 
celtniecības un apdares materiālu izvēli. 

Pateicoties īpašuma platībai un reljefam, plānots izveidot 
interesantu tūrisma un dzīvojamo kompleksu, kas, sadalīts 
zonās, veidotu vizuāli interesantu un pievilcīgu dabas 
ainavu.  

Pielikumā:  

1. Īpašuma “SkujiĦas” Zemes robežu plāna kopija (ar 
norādītu kadastra Nr.) 1 lpp; 

2. Īpašuma “SkujiĦas” attītības idejas skices kpija uz (brīvā 
tehnikā) 2 lpp 

2. Aija Cibule 

“CibuĜi”, Nīcas novads 

Nīcas novada domē 
saĦemts 22.08.2011. 

Kadastra Nr. 

Lūdzu iekĜaut Nīcas novada Jūrmalciema teritorijas 
plānojumā “CibuĜu” īpašuma teritorijā paredzamās ēkas, 
kas uzrādītas pievienotajā plānā (kadastra Nr. 
64780190021.) 

Atbalstīts.  Bez izmaiĦām. 
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64780190021 
3. Ainars Luters 

Siena iela 7-48, 
Liepāja 

Nīcas novada domē 
saĦemts 25.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780130033 

Nīcas novada Nīcas pagasta Klampju ciemā esošajam 
īpašumam, zemes kadastra Nr.65470130033, lūdzu 
paredzēt sadalījumu 1 ha apjomā, dzīvojamās mājas 
būvniecībai.  

Atbalstīts. Zemes vienībai noteikts zonējums 
DzS-1 (vietas ar īpašiem noteikumiem), kura 
prasības definētas Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos apakšnodaĜā 
Savrupmāju apbūves teritorija (DzS). 

Bez izmaiĦām. 

4. Aivars Katlis 

Upes 4, Nīca 

Nīcas novada domē 
saĦemts 22.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780100110 

Lūdzu izskatīt iespēju mainīt man piederošā zemes 
īpašuma (kad.Nr.64780100110) patreizējo izmantošanu no 
lauksaimniecībā izmantojamas zemes uz dažādiem 
mērėiem izmantojamu zemi, tajā skaitā apbūvei. 

Nodalīt pievienotajā plānā atzīmēto zemes gabalu 0.35 ha 
platībā no kopējā īpašuma.  

Pielikumā: 

Zemes gabala robežu plāna kopija (ar norādītu kadastra 
Nr.) 1 lpp; 

 

Atbalstīts. 

Zemes vienību atdalīšana jāveic izstrādājot 
Zemes ierīcības projektu. Viss zemes gabals 
ir DzS teritorijā. 

Bez izmaiĦām. 

5. Aivars Mežbraksis 

“Birztalas”, Nīcas pag., 
Nīcas nov.  

Nīcas novada domē 
saĦemts 22.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780050085 

Sakarā ar to, ka mūsu pagastā tiek plānots jauns teritorijas 
plānojums, lūdzu mainīt man piederošajai zemei ar 
kadastra Nr.64780050085 statusu. 

Kopš 2009.gada 30.jūnija polderu teritorijas vairs nav kā 
nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemes. Līdz ar 
to, lūdzu, vadīties atbilstoši MK noteikumiem Nr.977 
5.punktam, kas nosaka, ka uz katras attiecīgās zemes 
vienības drīkst izvietot vienu viensētu ar saimniecības 
ēkām, lauksaimieciskai ražošanai nepieciešamās ēkas 
(būves) un ar šo ēku (būvju) darbību saistītas 
inženiertehniskās būves. 

Lūdzu manu zemi, ar iepriekš minēto kadastra Nr., iekĜaut 

Nav atbalstīts.  

Nekustamais īpašums atrodas poldera 
teritorijā, kas pēc savas būtības ir 
lauksaimnieciskās darbības nodrošināšanai 
(nevis apbūvei) ierīkota teritorija, kas 
norobežota ar hidrotehniskajām būvēm – 
dambjiem, kanāliem un ūdens līmeni šajās 
terirtorijās nodrošina sūkĦu staciju darbība. 
Līdz ar to īpašums atrodas hidrotehnisko 
būvju avārijas riska zonā, kur jaunas 
apbūves attīstība nav pieĜaujama. Nacionālā 
statusa noĦemšana šajās teritorijās 

Nav atbalstīts. 

Precizēti nosacījumi Nīcas TIAN 
apbūvei poldera teritorijā. 
Jāievēro 87.punkts, kas nosaka: 
“Aizliegta jaunu dzīvojamo, 
ražošanas vai publisko ēku vai 
būvju būvniecība novada 
teritorijā izbūvēto polderu 
hidrotehnisko būvju avāriju riska 
teritorijās, ja nav iespējams 
novērst esošo hidrotehnisko 
būvju avāriju risku.” 
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apbūvējamo zemju zonā.  nesamazina riska pakāpi, bet tikai pārdala 
atbildības līmeĦus starp valsti un pašvaldību. 

 
6. Aivars Baltais 

Dārzu 2/9, Nīca 

Nīcas novada domē 
saĦemts 07.07.2011. 

 

Kadastra Nr. 
64780210017, 
64780210174, 
64780170098 

Lūdzu veikt zemes transformāciju no lauksaimniecības 
zemes meliorētām uz plantācijas nemeliorētām, t.i., 
zemes kad.Nr.64780210017; 64780210174; 
6478780170098. 

Pielikumā: LR Kurzemes apgabaltiesas Zvērinātas notāres 
Vinetas Novickas Notariālais akta kopija (ăenerālpilnvara). 

 

Atbalstīts, ja konkrētajās zemes vienībās nav 
ierīkota drenāža, kuru darbība var tikt 
traucēta. Pirms saimnieciskās darbības 
uzsākšanas nepieciešams konsultēties ar 
Lauku atbalsta dienestu. 

Jāievēro nosacījumi, kas ietverti teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos un 
citos normatīvajos aktos attiecībā uz teritoriju 
apmežošanu un plantāciju mežu ierīkošanu. 

Precizēti nosacījumi Nīcas TIAN 
183.punktā: “Mežus ieaudzē 
mazvērtīgās, lauksaimniecībā 
neizmantojamās zemēs, kuras 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā var transformēt meža 
zemē. To nosaka Ministru 
kabineta 02.05.2012. noteikumi 
Nr.308 „Meža atjaunošanas, 
meža ieaudzēšanas un 
plantāciju meža noteikumi”. 
Meliorācijas likuma 4.pants 
nosaka, ka meža ieaudzēšanai 
meliorētajā zemē, 
ekspluatācijas aizsargjoslās ap 
meliorācijas būvēm un ierīcēm 
vai vietās, kur tas var ietekmēt 
meliorācijas sistēmas darbību, 
nepieciešami valsts sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību 
„Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” izdoti 
tehniskie noteikumi”. 

7. Alfreds Niedols 

“Žūrnieki”, OtaĦėi 

Nīcas novada domē 
19.08.2011. saĦemti divi 
iesniegumi. 

Kadastra Nr. Žūrnieki – 

1. iesniegums. SaskaĦā ar Nīcas novada teritorijas 
plānojuma grozījumiem, iekĜaut mana īpašuma “Žūrnieka” 
zemes gabala sadalījumu ne mazāk par 3 ha. 

Pielikumā: Zemes robežu plāns. 

2. iesniegums. Ar Nīcas novada teritorijas plānojuma 
grozījumiem īpašuma “Žūrnieki” 1.zemes gabalu atĜaut 

Atbalstīts.  
 
 
 
 
 
 

Nav atbalstīts. 

Precizēti nosacījumi Nīcas TIAN 
- 178.punkts “Mežos no jauna 
veidojamas zemes vienības 
minimālā platība ir 5 hektāri.” 
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64800120039, 
64800110002, 
64800120048 

sadalīt pa 0.35 ha un 3.zemes gabalu – 0.35 ha, iekĜaut 
plānotā savrupmājas apbūves teritorijā.  

Pielikumā: 

1. Zemes robežu plāna kopija uz 2 lp. (Zemes kad.Nr. 
64800110002); 

2. Zemes robežu plāna kopija uz 2 lp. (Zemes 
kad.Nr.64800120048). 

2. Zemesgrāmatu apliecības kopija uz 2 lp.  

Nav atbalstīts. Lauku zemēs (L), atbilstoši 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem, no jauna veidojamā zemes 
gabala minimālā platība ir 3 ha. Savrupmāju 
apbūves teritorijas tiek noteiktas tikai esošo 
ciemu teritorijās, kura jau attīstīta vai iepriekš 
plānota savrupmāju apbūve. 
 

8. Anna Pelnēna 

“UpmaĜėuĦėi”, OtaĦėu 
pag., Nīcas nov.  

Nīcas novada domē 
saĦemti divi iesniegumi 
ar vienādu priekšlikumu 
– 26.01.2011. un 
19.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64800030159, 

64800090080 

Man pieder nekustamais īpašums “UpmaĜėuĦėi” OtaĦėu 
pag., Nīcas novadā, kas sastāv no vairākām zemes 
vienībām, t.sk., zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 
64800030159 (4. zemes vienība) un zemes gabals ar 
kadastra apzīmējumu Nr.64800090080 (2. zemes vienība). 

Minētos zemes gabalus nevar uzturēt labā 
lauksaimniecības un vides stāvoklī, tās nav iespējams 
izmantot saimnieciskai darbībai, tāpēc ir jāveic šīm zemes 
vienībām zemes lietošanas veida kategorijas maiĦa uz 
lauksaimniecībā neizmantojamo zemju veidu, jo 4. zemes 
vienībā ir stipri akmeĦaina zeme un nav praktiski 
izmantojama kā lauksaimniecības zeme, savukārt, 
2.zemes vienība sastāv no vairākiem zemes gabaliem, 
kurus ar tehniku nav iespējams apstrādāt. 

ĥemot vērā minēto, ir nepieciešams grozīt Nīcas novada 
OtaĦėu pagasta teritorijas plānojuma nekustamā īpašuma 
“UpmaĜėuĦėi” 4.zemes vienībā (64800030159) un 2.zemes 
vienībā (64800090080) no lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes uz meža zemi ātraudzīgo koku 
plantāciju mežu ieaudzēšanai (īstermiĦa kultūrai).  

Pielikumā: Zemes gabala robežu plāna kopija. 

Atbalstīts, ja konkrētajās zemes vienībās nav 
ierīkota drenāža, kuru darbība var tikt 
traucēta. Pirms saimnieciskās darbības 
uzsākšanas nepieciešams konsultēties ar 
Lauku atbalsta dienestu. 

Jāievēro nosacījumi, kas ietverti teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos un 
citos normatīvajos aktos attiecībā uz teritoriju 
apmežošanu un plantāciju mežu ierīkošanu. 

 

DaĜēji atbalstīts. 

Precizēti nosacījumi Nīcas TIAN 
183.punktā:  “Mežus ieaudzē 
mazvērtīgās, lauksaimniecībā 
neizmantojamās zemēs, kuras 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā var transformēt meža 
zemē. To nosaka Ministru 
kabineta 02.05.2012. noteikumi 
Nr.308 „Meža atjaunošanas, 
meža ieaudzēšanas un 
plantāciju meža noteikumi”. 
Meliorācijas likuma 4.pants 
nosaka, ka meža ieaudzēšanai 
meliorētajā zemē, 
ekspluatācijas aizsargjoslās ap 
meliorācijas būvēm un ierīcēm 
vai vietās, kur tas var ietekmēt 
meliorācijas sistēmas darbību, 
nepieciešami valsts sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību 
„Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” izdoti 
tehniskie noteikumi”. 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 1. DAěA 

Nīcas novada pašvaldība 197 

Vienam zemesgabalam ir 
atĜauta apmežošana, bet otram 
nē, jo atrodas valsts autoceĜu 
un ūdensteču aizsargjsolā.  

9. Arvīds Strungs 

Nīcas novada domē 
saĦemts 15.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780100047 

Saistībā ar Nīcas novada teritorijas plānojuma 2012.-
2024.gadam izstrādi, iesniedzu priekšlikumu par man 
piederošā nekustamā īpašuma “Jaunsilnieki” (kadastra 
Nr.65780100047) 1. zemes gabala apbūvi. Plānota 
savrupmāju dzīvojamā apbūve uz tīrumu un augĜu 
dārzu zemes 2.8 ha kopplatībā. 

Pielikumā: Zemes robežu plāns ar iezīmētu plānotās 
apbūves teritoriju.  

Atbalstīts. 

 

Bez izmaiĦām. 

10. Arvīds NezduĜėins 

“Modernieki”, Nīcas 
pag. 

Nīcas novada domē 
saĦemts 20.07.2011. 

Kadastra Nr. 
64780110043 

Lūdzu atĜaut apmežot īpašumā “Modernieki” kadastra 
Nr.64780110043 4. zemes gabalu. 

Pielikumā: Zemes robežu plāna kopija uz 1 lp.; Lauku 
bloku kartes kopija uz 1 lp. 

Atbalstīts. Zemes gabalam noteikts 
zonējums M-2 (vieta ar īpašiem 
noteikumiem), kura prasības definētas 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos apakšnodaĜā Mežu teritorija (M). 

Bez izmaiĦām. 

11. Edmunds Pūėis 

“Ăelži”, Nīcas nov. 

Nīcas novada domē 
saĦemts 22.07.2011. 

Kadastra Nr. 
64780090048, 

64780090047 

Lūdzu Nīcas novada teritorijas plānojumā, man piederošos 
zemes gabalus ar kadastra Nr. 64780090048 un 
64780090047 (daĜai skatīt klāt pievienoto zemes robežu 
plāna kopiju) iekĜaut plānotās savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorijā ar iespēju sadalīt jaunveidojamos 
zemes gabalus ne mazāk kā 1 ha platībā.  

Pielikumā: Zemes robežu plāna kopija uz 2 lpp. 

Atbalstīts.  

Zemes vienības jaunajā Nīcas novada 
teritorijas plānojumā iekĜautas L1 teritorijā, 
kur atĜauts sadalīt pa 1 ha 

  

DaĜēji atbalstīts. 

ĥemot vērā, ka 30.04.2013. ir 
izdoti MK noteikumi Nr.240 
(VAN), Nīcas teritorijas 
plānojumā ir precizēts 
funkcionālais zonējums nosakot 
L3, kur minimālā zemes 
vienības platība ir 2 hektāri. 

Tagad ir L3, jo saskaĦā ar MK 
noteikumi Nr.240 (VAN) ārpus 
ciermiem nevar mazāk par 2 ha 
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sadalīt. 

12. Pieci Nīcas novada 
iedzīvotāji- 

“Villa OzoliĦi”, 
“Vālodzes”, “Joži”, 
“Dižpriedes”, 
“Jaunjoži” 

Nīcas novada domē 
saĦemts 23.08.2011. 

Kadastra Nr.: Joži - 
64780070027 

Dižpriedes - 
64780070147 

Vālodzes - 64780070126 

Villa OzoliĦi - 
64780070149 

Jaunjoži - 64780060053 

Lūdzu izĦemt no detālplānojuma plānoto gājēju taku gar 
jūru gar mūsu īpašumiem, jo tāda tur nekad nav bijusi.  

Atbalstīts. 

PiekĜuve jūrai precizēta pēc darba grupas 
izbraukuma sēdes un tikšanās ar zemes 
īpašniekiem uz vietas. 

Darba grupa vienojās piekĜuvi jūrai 
nodrošināt pa šādu maršrutu:  
piebraukšana (starp zemes gabaliem 6478-
007-0156; -007-0145; -007-0019; -007-0145; 
-007-0085 un 007-0260 ) paredzēta pa 
esošu ceĜu līdz īpašumam 6478-007-0113 un 
tālāk kājāmgājēju taka caur īpašumiem 
(6478-007-0071; -007-0022). 

Bez izmaiĦām. 

13. Haralds Kālis 

Baznīcas iela 23-27, 
Liepāja 

Nīcas novada domē 
saĦemts 22.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780080160 

Sakarā ar to, ka esmu saĦēmis Nīcas novada vēstuli par 
teritorijas plānojuma izstrādi Nīcas novadam un man 
Bernātu dabas parka teritorijā pieder nekustamais īpašums 
“Veldres” (atrodas Bernātu ciemu teritorijā, kadastra 
Nr.64780080160), vēlos norādīt sekojošo. 

Man piederošajā īpašumā “Veldres” atbilstoši 26.09.2007. 
Nīcas pagasta saistošajiem noteikumiem “Nīcas pagasta 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un šajos 
noteikumos paredzētajam lietošanas mērėim esmu 
paredzējis veidot ăimenes tūrisma biznesu, kurā tieši 
darbotos sieva un meitas, un būvēt viesu namu – divas 
vai vairākas guĜbūves, kā arī atsevišėu ēku kā dzīvokli 
ăimenei, lai varētu atrasties uz vietas.  

DaĜēji atbalstīts.  

ĥemot vērā spēkā esošajā Nīcas novada 
plānojumā noteikto apbūves teritoriju (TA-D) 
zemes vienībai noteikts zonējums P-1 (vieta 
ar īpašiem noteikumiem), kura prasības 
definētas Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos apakšnodaĜā Publiskās 
apbūves teritorija (P). 

Jaunu savrupmāju būvniecība šajā teritorijā 
nav paredzēta.  

Reāli dabā mežs. Zemes vienība atrodas 
Dabas parka “Bernāti” dabas parka zonā, kur 
aizliegta esošo zemes vienību sadalīšana 

DaĜēji atbalstīts. 

ĥemot vērā saĦemtos 
atzinumus no Dabas 
aizsardzības pārvaldes un 
Liepājas reăionālās vides 
pārvaldes teritorijas plānojuma 
pilnveidotajā redakcijā ir 
precizēta plānotā (atĜautā) 
izmantošana Bernātu Dabas 
parka daĜā, nosakot funkcionālo 
zonējumu kurā apbūve nav 
primārā izmantošana (izĦemot 
kvartāla daĜu ar esošu apbūvi, 
kur noteikta izmantošana P1). 
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Īpašumu “Veldres” iegādājos 2007.gadā, bet minētie 
būvniecības plāni pašlaik ir iesaldēti sakarā ar ekonomisko 
krīzi. 

ĥemot vērā augstāk minēto un to, ka arī Nīcas novada 
pašvaldība šajā teritorijā plāno attīstīt tūrismu un šī mērėa 
realizācijai piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu, 
kā arī tiesiskās paĜāvības principu attiecībā uz teritorijas 
lietošanas mērėi, uzskatu, ka lietošnas mērėis teritorijai, 
kurā atrodas mans īpašums “Veldres” un citi tai 
pieguĜošie īpašumi, ir saglabājams (nosakāms) 
atbisltoši spēkā esošajiem 26.09.2007. Nīcas pagasta 
saistošajiem noteikumiem “Nīcas pagasta teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”, bet detālplānojuma 
izstrāde veicama vadoties no augstāk minētā. 

Nepieciešamības gadījumā esmu gatavs ierasties Nīcas 
novada domē, lai augstākminētos jautājumus uz vietas 
varētu apspriest sīkāk.  

sīkākās zemes vienībās. 

 
Īpašumam “Veldres” (zemes 
kadastra Nr. 64780080160) 
pilnveidotajā redakcijā noteikts 
funkcionālais zonējums DA4. 

14. Igors Jeršovs 

“GaiĜi”, Nīcas pag., 
Nīcas nov. 

Nīcas novada domē 
saĦemts 22.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780070060 

(..) Lūdzu: 

1. Izstrādājot un pieĦemot Nīcas novada teritorijas 
plānojumu, ievērojot Aizsargjoslu likuma 35.panta piekto 
daĜu, kurā noteikts, ka “Pašvaldībai vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā ir jāparedz iespēja kājāmgājējiem 
piekĜūt pludmalei un vietas automašīnu (transportlīdzekĜu) 
stāvvietu ierīkošanai. Vietējā pašvaldība organizē gājēju 
celiĦu ierīkošanu, Ħemot vērā esošo apbūvi un īpašumu 
robežas, kā arī to, ka celiĦi nedrīkst atrasties tālāk par 
vienu kilometru cits no cita, izĦemot gadījumu, kad to nav 
iespējams nodrošināt dabā esošo apstākĜu dēĜ. Ja 
nepieciešams, pašvaldība vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumā var noteikt īpašuma tiesību aprobežojumu par 
labu sabiedrības iespējai piekĜūt pludmalei arī bez 
nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas. Zemes 

DaĜēji atbalstīts.  

PiekĜuve jūrai precizēta pēc darba grupas 
izbraukuma sēdes un tikšanās ar zemes 
īpašniekiem uz vietas. 

Darba grupa vienojās piekĜuvi jūrai 
nodrošināt pa šādu maršrutu:  
piebraukšana (starp zemes gabaliem 6478-
007-0156; -007-0145; -007-0019; -007-0145; 
-007-0085 un 007-0260) paredzēta pa esošu 
ceĜu līdz īpašumam 6478-007-0113 un 
tālāk kājāmgājēju taka caur īpašumiem 
(6478-007-0071; -007-0022). 

DaĜēji atbalstīts. 

Jautājums izskatīts atkārtoti 
darba grupā 1.redakcijas 
pilnveidošanas posmā. 

Darba grupas viedoklis: 

ĥemot vērā Nīcas TP izstrādes 
laikā saĦemtos zemes 
īpašnieku iebildumus, kas ir 
izskatīti darba grupā, darba 
grupa ir izvērtējot esošo 
situāciju dabā un vadoties no 
Aizsargjoslu likuma 36.panta 
nosacījumiem (ievērojot ~ 1 km 
attālumu starp publiskajām 
piekĜuves vietām pludmalei), 
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īpašniekiem ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja tādi 
radušies aprobežojuma noteikšanas dēĜ. Zaudējumu 
atlīdzības veidu, apmēru un aprēėināšanas kārtību nosaka 
Ministru kabinets”, caur īpašumu “GaiĜi”, 
kad.Nr.6478007086 un tam pieguĜošajiem īpašumiem, ar 
atĜauto izmantošanu – jauktu darījumu un dzīvojamās 
apbūves teritoriju, kas iezīmētu un noteiktu konkrētu 
piekĜuvi jūrai, kājāmgājēju taku, ar auto stāvvietu, 
tualetēm un attiecīgām norādēm, gan no šosejas, gan no 
jūras puses, ērtai publiskai lietošanai, no Liepājas – Nīcas 
šosejas, līdz teritorijas plānā pieĦemtajai un apstiprinātajai 
piekĜuves vietai, kas atrodas īpašumā “JaungaiĜi”, 
kad.Nr.64780070060. 

2. Lūdzu sniegt rakstveida atbildi par augstākminēto 
priekšlikumu. 

Pielikumā: 

Izraksts no Nīcas novada teritorijas plāna, ar īpašuma 
“GaiĜi” atĜautās izmantošanas – jauktu darījumu un 
dzīvojamās apbūves teritorijas karte, 1 lpp.  

Nīcas TP pilnveidotajā redakcijā 
iekĜauts jauns kājāmgājēju 
publiskās piekĜuves ceĜa 
priekšlikums šajā rajonā - esošs 
gājēju ceĜš pie „Rietavu” mājām 
no autoceĜa līdz pludmalei. 

Atbalstīts priekšlikums par 
publiski pieejamas 
autostāvvietas izveidošanu. 

Tā kā, lai no nekustamā 
īpašuma „GaiĜi” nonāktu 
pludmalē pa iespējami īsāko 
ceĜu, ir nepieciešams šėērsot 
tikai vienu kaimiĦos esošu 
privātīpašumu, darba grupa 
ierosina kaimiĦiem vienoties 
savā starpā par vēsturiskās 
gājēju takas izmantošanu 
kempinga „GaiĜi” īpašniekiem un 
viesiem arī turpmāk. 

15. Ilze Leigūte 

Nīcas novada domē 
saĦemts 19.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780110113 

ĥemot vērā, ka tiek pārskatīts Nīcas novada plānojums, 
lūdzu paredzēt iespēju sadalīt nekustamo īpašumu 
“Sidrabi” vairākos zemes gabalos no 1000 līdz 2000 m2, ar 
iespēju uz šiem zemes gabliem veikt privātmāju vai nelielu 
tūrisma objektu būvniecību.  

Nav atbalstīts.  

Zemes vienība atrodas Lauku zemes 
teritorijā (ārpus Bernātu ciema), kur, 
atbilstoši Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem, no jauna veidojama 
zemes gabala minimālā platība ir 3 ha. 
Ciema robežas nav pamata grozīt. 

Bez izmaiĦām. 

16. Imanta Jankovska 

OtaĦėu pag., Nīcas 
nov. 

Nīcas novada domē 
saĦemti divi iesniegumi 

Lūdzu atĜaut zemes īpašuma gabala N6 Nīcas teritorijā 
izmantot apmežošanai.  

Atbalstīts. Zemes gabalam noteikts 
zonējums M-2 (vieta ar īpašiem 
noteikumiem), kura prasības definētas 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos apakšnodaĜā Mežu teritorija (M). 

Bez izmaiĦām. 
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ar vienādu priekšlikumu 
– 21.02.2011. un 
16.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780110113 

17. Ināra Neimane 

Skolas iela 4-35, Nīca, 
Nīcas nov. 

Nīcas novada domē 
saĦemts 22.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780080172 

Zemes gabals paredzēts izmantošanai sabiedriskām 
vajadzībām, atpūtnieku, tūristu apkalpošanai, izmitināšanai 
atpūtas mājās. Tāpēc vēlos uzstādīt nelielu vasaras 
mājiĦu kompleksu, kur atpūtniekiem atpūsties, pavadīt 
savas brīvdienas. Ja ir iespējams, perspektīvā ceĜa malā 
varētu ierīkot nelielu vasaras kafejnīcu.  

Atbalstīts.  

ĥemot vērā spēkā esošajā Nīcas novada 
plānojumā noteikto apbūves teritoriju (TA-D) 
zemes vienībai noteikts zonējums P-1 (vieta 
ar īpašiem noteikumiem), kura prasības 
definētas Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos apakšnodaĜā Publiskās 
apbūves teritorija (P). 

Reāli dabā mežs. Zemes vienība atrodas 
Dabas parka “Bernāti” dabas parka zonā, kur 
aizliegta esošo zemes vienību sadalīšana 
sīkākās zemes vienībās. 

DaĜēji atbalstīts. 

ĥemot vērā saĦemtos 
atzinumus no Dabas 
aizsardzības pārvaldes un 
Liepājas reăionālās vides 
pārvaldes teritorijas plānojuma 
pilnveidotajā redakcijā ir 
precizēta plānotā (atĜautā) 
izmantošana Bernātu Dabas 
parka daĜā, nosakot funkcionālo 
zonējumu, kurā apbūve nav 
primārā izmantošana (izĦemot 
kvartāla daĜu ar esošu apbūvi, 
kur noteikta izmantošana P1). 

Īpašumam pilnveidotajā 
redakcijā noteikts funkcionālais 
zonējums DA2. 

18. Inese Kalnišėe 

“Ezeri”, Kalnišėi 

Nīcas novada domē 
saĦemts 03.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780220036 

Lūdzu atĜaut 1.zemes gabalu īpašumam “Ezeri” ar kad. Nr. 
64780220036 daĜu iekĜaut apmežojamā teritorijā.  

Pielikumā: Zemes robežu plāna kopija uz 1lpp. 

Atbalstīts. Zemes gabalam noteikts 
zonējums M-2 (vieta ar īpašiem 
noteikumiem), kura prasības definētas 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos apakšnodaĜā Mežu teritorija (M).  

Pilnveidotajā redakcijā precizēta 
apmežojamā zemesgabala 
daĜa, Ħemot vērā tā tiešā 
tuvumā esošo kultūras 
pieminekli un apbūvi. 

 

19. Jānis Grava 

Nīcas novada domē 
saĦemts 22.08.2011. 

Liepājas metalurgu arodbiedrība Bernātu dabas parka 
teritorijā apsaimnieko divus zemes gabalus – īpašumu 
“Lauvēni” (0.37 ha) un atpūtas kompleksu “Draudzība” 

Atbalstīts.  

Zemes vienībai noteikts zonējums P-1 
(vietas ar īpašiem noteikumiem), kura 

Bez izmaiĦām. 
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Kadastra Nr. Lauvēni – 
64780080180 

Draudzība - 
64780080024 

(2.94 ha). Abi zemesgabali šobrīd tiek izmantoti un 
turpmāk tāpat tos plānojam izmantot bērnu un pieaugušo 
atpūtas organizēšanai, dažādu semināru un sporta 
svētku rīkošanai. Ir iecere atpūtas kompleksa “Drauzdība” 
teritorijā ierīkot basketbola un volejbola laukumu.  

prasības definētas Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos apakšnodaĜā 
Publiskās apbūves teritorija (P). 

Zemes vienības atrodas Dabas parka 
“Bernāti” neitrālajā zonā 

20. Kārlis Ėeiris 

Nīcas novada domē 
saĦemts 18.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780050009 

Vēlos pārdot no sava īpašuma (pēc Zemesgrāmatas 
apliecības ieraksta žurnālā Nr.300001861411, lēmuma 
datums 02.01.07.) atsevišėi stāvošu zemes nogabalu 
1,57 ha platībā (sk.zemes robežu plānu kadastra 
Nr.64780050009 pielikumā). 

Augšminētais nogabals ir atsevišėi uzmērīts un no pārējās 
manas zemes atdalīts ar ūdensšėērsli (novadkanālu). 
PiekĜuve pa apkārtceĜu vairāk nekā kilometra attālumā. 
Robežojas ar gadiem neapstrādātām zemēm. Apkārtējie 
kaimiĦi šo zemes gabalu nomāt nevēlas. 

Ja tiks likti šėēršĜi šī zemes gabala nogabala pārdošanai, 
nevarēšu nomaksāt zemes nodokli (nomāšanas iespējas 
faktiski nepastāv).  

Pielikumā:  Zemes robežu plāna kopija uz 2 lpp 

Atbalstīts.  

Zemes vienībai noteikts zonējums L-1 (vietas 
ar īpašiem noteikumiem), kura prasības 
definētas Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos apakšnodaĜā Lauku 
zemes (L). 

DaĜēji atbalstīts. 

ĥemot vērā, ka 30.04.2013. 
izdoti MK noteikumi Nr.240, 
Nīcas teritorijas plānojumā ir 
precizēts funkcionālais 
zonējums, nosakot L3, kur 
minimālā zemes vienības platība 
ir 2 hektāri. 

Tagad ir L3, jo saskaĦā ar MK 
noteikumi Nr.240 (VAN) ārpus 
ciemiem nevar mazāk par 2 ha 
sadalīt. 

21. Kārlis Skābe 

Nīcas novada domē 
saĦemts pa e-pastu 
22.08.2011. 

Kadastra Nr. Ievlejas – 
64780080030 

Branči – 64780120051 

“Ievlejās” pagaidām apbūve netiek plānota. Ja tur būtu 
pieejama elektroapgāde, ūdens un kanalizācija, varētu 
izveidot ēstuvi ar latviskiem senču ēdieniem un dzērieniem. 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.  

ĥemot vērā spēkā esošajā Nīcas novada 
plānojumā daĜeji noteikto apbūves teritoriju 
(DT) zemes vienībai noteikts zonējums DA-2 
(vieta ar īpašiem noteikumiem), kura 
prasības definētas Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos apakšnodaĜā Dabas 
un apstādījumu teritorija (DA). 

Reāli dabā mežs. Zemes vienība daĜēji 
atrodas Dabas parka “Bernāti” neitrālajā 
zonā, bet daĜēji dabas parka zonā, kur 
aizliegta esošo zemes vienību sadalīšana 

Bez izmaiĦām. 
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“Brančos” apbūve nav paredzēta, tiek veikta 
mežsaimniecība – kopti nokaltušie, izgāztie koki, stādīti 
jauni, vāktas ogas, sēnes. Ir neliels atpūtas laukums. 
Ziemā kalni tiek izmantoti slēpošanai un kamaniĦu 
braukšanai.  

sīkākās zemes vienībās. 

Atbalstīts.  Saglabāta meža teritorija. 

 

22. Laima Čerepanova 

“Balči”, Jūrmalciems, 
Nīcas nov. 

Nīcas novada domē 
saĦemts pa e-pastu 
22.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780190017 

Paredzot teritoriālos grozījumus Nīcas novada 
Jūrmalciemā “Balču” īpašumā iekĜaut viesu namu 
būvniecību – 3 ēkas, apmēram 50 m2 katra. 

Atbalstīts.  Bez izmaiĦām. 

23. Valērijs Terentjevs 

A/S Liepājas 
Metalurgs valdes 
priekšsēdētājs 

Nīcas novada domē 
saĦemts 22.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780080190 

(..) 

Varam paskaidrot, ka akciju sabiedrībai [Liepājas 
metalurgs] piederošo zemes gabalu “Varavīksnītes”, 
kadastra Nr.64780080190 arī turpmāk izmantosim kā 
aktīvās atpūtas vietu rūpnīcas darbiniekiem. Teritorijas 
plānojuma izstrādes procesā lūdzam saglabāt 
piebraucamo ceĜu mūsu zemes gabalam. 

Tuvāko trīs gadu laikā neplānojam šī īpašuma attīstībā 
ieguldīt finanšu līdzekĜus.  

Atbalstīts. 

ĥemot vērā spēkā esošajā Nīcas novada 
plānojumā daĜeji noteikto apbūves teritoriju 
(DT) zemes vienībai noteikts zonējums DA-2 
(vieta ar īpašiem noteikumiem), kura 
prasības definētas Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos apakšnodaĜā Dabas 
un apstādījumu teritorija (DA). 

Zemes vienība atrodas Krasta erozijas riska 
zonā (TIN-2), tāpēc papildus jāievēro 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu nosacījumi,  atĜauts izvietot tikai 
būves un objektus ar pagaidu statusu. 

DaĜēji atbalstīts. 

ĥemot vērā saĦemtos 
atzinumus no Dabas 
aizsardzības pārvaldes un 
Liepājas reăionālās vides 
pārvaldes, teritorijas plānojuma 
pilnveidotajā 1.redakcijā ir 
precizēta plānotā (atĜautā) 
izmantošana Bernātu Dabas 
parka daĜā, nosakot funkcionālo 
zonējumu, kurā apbūve nav 
primārā izmantošana. 

Īpašumam pilnveidotajā 
redakcijā noteikts funkcionālais 
zonējums DA2, gan M1 
(aizsargājams meža iecirknis).  

Baltijas jūras piekrastes krasta 
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erozijas riska zona apzīmēta ar 
indeksu TIN 1. 

24. Jonas Basalykas 

SIA “Lietuviešu 
ŠĦukuriĦi” 

Nīcas novada domē 
saĦemts 22.09.2011. 

Kadastra Nr. sk.blakus 

Mūsu kompānijas īpašumā, netālu no Jūrmalciema atrodas 
ap 300 ha zemes (visi kadastra Nr. tiek pievienoti šim 
iesniegumam). Uz šīm zemēm mēs plānojam uzbūvēt 
golfa laukumus ar visu nepieciešamo infrastruktūru, 
atpūtas un tūrisma zonu. Šim nolūkam blakus laukumiem ir 
jāparedz zemesgabali tādu objektu būvniecībai kā tenisa 
korti, basketbola laukumi, segtas telpas golfa ziemas 
treniĦiem, būves nodarbībām ar jāšanas sportu un izjādēm, 
kluba ēka golfa kluba biedriem un viesiem, novietnes 
tehnikai, inženierbūves laukumu darbības nodrošināšanai, 
kā arī platības (viesnīca un privātmājas) golfa tūristu 
izmitināšanai. Mūsu un mūsu kolēău pieredze rāda, ka 
blakus golfa laukumiem parādās visa infrastruktūra 
dažāda veida atpūtai un izklaidēm: SPA centrs, 
pastaigas, tai skaitā ar zirgiem, braucieni ar velosipēdu, 
iespējas gadījumā vizināšanās ar kuteriem un laivām, 
ziemā slēpošana un vizināšnās ar ragavām, dažāda līmeĦa 
kempingi auto un moto tūristiem, restorāns un kafejnīca, 
inventāra veikals u.c. Šīs darbības veikšanai tāpat jāparedz 
vietas būvēm, laukumiem un trasēm.  

Zemes gabalu uzskaitījums, pielikums 2011.gada 
22.augusta iesniegumam: 

64780180080, 64780200120, 64780180063, 
64780200183, 64780181818, 64780200105, 
64780180104, 64780200169, 64780180037, 
64780180033, 64780180105, 64780200104, 
64780200087, 64780200159, 64780200103, 
64780180031, 64780200072, 64780180036, 
64780200070, 64780200069, 64780200086, 
64780200089, 64780200106, 64780200079, 
64780200073, 64780200074, 64780200177, 

DaĜēji atbalstīts.  

Jebkāda veida būvniecība pieĜaujama 
izstrādājot detālplānojumu un tikai zemes 
gabalos, kas neatrodas polderu teritorijā 
(šajā gadījumā polderu teritorijā atrodas 36 
zemes gabali).  

Nekustamie īpašumi atrodas poldera 
teritorijā, kas pēc savas būtības ir 
lauksaimnieciskās darbības nodrošināšanai 
(nevis apbūvei) ierīkota teritorija, kas 
norobežota ar hidrotehniskajām būvēm – 
dambjiem, kanāliem un ūdens līmeni šajās 
terirtorijās nodrošina sūkĦu staciju darbība. 
Līdz ar to īpašums atrodas hidrotehnisko 
būvju avārijas riska zonā, kur jaunas 
apbūves attīstība nav pieĜaujama. 

Plānotās ēkas un tūrisma infrastruktūras 
objekti jāizvieto ārpus riska zonas. 

Jāizstrādā teritorijas detālplānojums, ietverot 
nepieciešamos meliorācijas pārkārtošanas 
darbus, nodrošinot nepieciešamo mitruma 
režīmu gan plānoto sporta laukumu 
teritorijās, gan blakus esošo 
lauksaimniecības zemju teritorijās tā paša 
poldera robežās. 

Bez izmaiĦām. 

Precizēti nosacījumi Nīcas TIAN 
apbūvei poldera teritorijā. 
Jāievēro 87.punkts, kas nosaka: 
“Aizliegta jaunu dzīvojamo, 
ražošanas vai publisko ēku vai 
būvju būvniecība novada 
teritorijā izbūvēto polderu 
hidrotehnisko būvju avāriju riska 
teritorijās, ja nav iespējams 
novērst esošo hidrotehnisko 
būvju avāriju risku.” 
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64780200076, 64780200077, 64780200081, 
64780200082, 64780200047, 64780200025, 
64780200130, 64780200060, 64780200166 

25. Linda Tupese 

Nīcas novada domē 
saĦemts 27.07.2011. 

Kadastra Nr. 
64780070045 

Lūdzu Nīcas novada teritorijas plānojumā man piederošo 
zemes gabalu “Mazstrauti”, kadastra Nr.64780070045, 
iekĜaut komunālās un apbūves teritorijā.  

Atbalstīts.   

Zemes vienībai noteikts zonējums 
Rūpnieciskās apbūves teritorija, kuru 
prasības definētas Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumos apakšnodaĜā 
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R). 

DaĜēji atbalstīts. 

Pilnveidotajā redakcijā noteikts 
funkcionālais zonējums L, kur 
atĜauta arī Rūpnieciskā apbūve 
un teritorijas izmantošana. 

26. Lolita Sijāte 

Līčupes-2, Inčukalna 
pag., Inčukalna nov., 
LV-2141 

Nīcas novada domē 
saĦemts 15.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780060102 

Esmu pilnvarotā persona Marissas Lejas Velettes 
īpašumam “Bērzaine”, kas atrodas Liepājas rajona Nīcas 
pagastā ar kadastra Nr.64780060102, platībā 0.751 ha. 
Lūdzu sniegt skaidrojumu par servitūta ceĜa, kas 
norādīts īpašuma “VerbeĜnieki” detālplānojumā un nonāk 
pie īpašuma “Kalēji”, lietošanas noteikumiem mūsu 
vajadzībām, lai mēs bez sarežăījumiem varētu nokĜūt uz 
mūsu īpašumu “Bērzines”. Vai mums ir jāslēdz vienošanās 
ar īpašuma “VerbeĜnieki” un īpašuma “Kalēji” īpašniekiem 
un vienošanās ir jēreăistrē Zemesgrāmatā? 

Jautājums neattiecas uz teritorijas plānojuma 
risinājumiem. Servitūtu ceĜus nosaka 
vienojoties zemju īpašniekiem savā starpā 
vai tiesas ceĜā. 

 

- 

27. Lolita Sijāte 

Līčupes-2, Inčukalna 
pag., Inčukalna nov., 
LV-2141 

Nīcas novada domē 
saĦemts 15.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780060102 

Esmu pilnvarotā persona Marissas Lejas Velettes 
īpašumam “Bērzaine”, kas atrodas Liepājas rajona Nīcas 
pagastā ar kadastra Nr.64780060102, platībā 0.751 ha. 
Vēršos pie jums ar lūgumu pārskatīt zemes lietošanas 
mērėi un noteikumus šim zemes gabalam, jo 1997.gada 
2.jūnija lēmumā Nr.244 punktā Nr.1 minēts, ka atjaunot 
īpašuma tiesības uz mantojamo zemi BĒRZAINES, 
piemājas zemes saimniecībai, bet apbūves tiesības šim 
zemes gabalam nav. No LRVZD Dienvidkurzemes 
reăionālās nodaĜas saĦēmām atbildi, ka attiecībā uz zemes 
īpašuma “Bērzaine 0.751 ha kopplatībā ir reăistrēts zemes 
lietošanas mērėis ar kodu – 0101, t.i., zeme, uz kuras 
galvenai saimnieciskā darbībba ir lauksaimniecība, bet 
0.743 ha no kopplatības ir mežs. Pēc šiī brīža teritorijas 

Atbalstīts. 

 

Bez izmaiĦām. 
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plānojuma esam perspektīvās savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorijā, tikai ar ierobežojumu, ka minimālās 
apbūves platībai jābūt 1 ha. 

Līdz ar to, lūdzu, pārskatot Nīcas novada, Pērkones 
pagasta teritoriālo plānojumu, mainīt noteikumus un 
noĦemt vai mainīt apbūves platības ierobežojumu, lai uz 
zemes gabala “Bērzaine”, 0.751 ha platības, būtu 
iespējams uzbūvēt dzīvojamo māju un izveidot 
piemājas saimniecību.  

Pielikumā: 

Zemesgrāmatas apliecības kopija uz 4 lpp.  

28. Marika Niedola 

“Šėiperi”, Nīcas pag., 
Nīcas nov.  

Nīcas novada domē 
saĦemts 18.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780130007 

AtĜaut sadalīt pa 0.35 ha zemes vienību ar kadastra apz. 
64780130007.   

Atbalstīts. Bez izmaiĦām. 

29. Miėelis KovaĜskis 

“LediĦi”, Nīcas pag., 
Nīcas nov. 

Nīcas novada domē 
saĦemts 15.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780080365 

Lūdzu rast iespēju, kad tiks grozīts Nīcas teritorijas 
plānojums, zemes gabalam “Mežspolītes” ar 
kad.Nr.64780080365 ierīkot dzīvnieku kapsētu.  

Nav atbalstīts.  

Atrodas dabas parka “Bernāti” dabas parka 
zonā un Bernātu ciema teritorijā, kur jaunas 
dzīvnieku kapsētas ierīkošana nav 
pieĜaujama. 

Bez izmaiĦām. 

30. Olga Reėēna 

“Spāres”, Nīcas pag., 
Nīcas nov. 

Nīcas novada domē 

Lūdzu rast iespēju, kad tiks grozīts Nīcas teritorijas 
plānojums, Ĝaut apmežot zemes vienību “Spāres”, 
kad.Nr.64780200193, kopējā platība 15.0 ha.  

Pielikumā: Zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp. 

Atbalstīts. Noteikts M-2 zonējums (vieta ar 
īpašiem noteikumiem), kura prasības 
definētas Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos apakšnodaĜā Mežu 
teritorija (M). 

Bez izmaiĦām.. 
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saĦemts 11.04.2011. un 
08.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780200193 

31. StaĦislava Mikāne 

“Meža zirnīši”, Nīcas 
nov. 

Nīcas novada domē 
saĦemts 03.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780220030 

Lūdzu 2.zemes gabalu īpašumam “Meža zirnīši”, 
kad.Nr.64780220030, iekĜaut apmežojamā teritorijā.  

Pielikumā: Zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp. 

Atbalstīts. Zemes gabalam noteikts 
zonējums M-2 (vieta ar īpašiem 
noteikumiem), kura prasības definētas 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos apakšnodaĜā Mežu teritorija (M). 

Bez izmaiĦām. 

32. Ulrika Gēce, 

Zigrīda RusiĦa 

Nīcas novada domē 
saĦemts 22.08.2011. 

Kadastra Nr. ZariĦi – 
64780080156 

KalniĦi - 64780080031 

Uzsākot teritorijas plānojuma izstrādi Nīcas novadam, 
lūdzu Jūs Ħemt vērā, ka Ulrikai Gēcei piederošajā 
nekustamajā īpašumā “KalniĦi” un Zigrīdai RusiĦai 
piederošajā nekustamajā īpašumā “ZariĦā”, kuri atrodas 
Bernātu dabas parkā, nākotnē plānots veikt privāto 
(savrupmāja) vai sabiedrikso (viensīca, SPA centrs, 
viesu names, tūristu atpūtas bāze, kempings u.tml.) 
apbūvi. Turklāt, uzskatām, ka ir nepieĦemami šobrīd 
piemērot ierobežojumus iespējamai mūsu īpašuma 
pielietošanai, Ħemot vērā, ka īpašuma iegādes brīdī no 
Nīcas pagasta pašvaldības 1999.gadā neeksistēja nekādi 
ierobežojumi vai aizliegumi, kā arī mēs netikām informētas, 
ka nākotnē tādi varētu būt.  

Līdz ar to jebkādu ierobežojumu piemērošana īpašumu 
pielietošanai tieši šobrīd uzskatāma par prettiesisku un 
nelikumīgu.  

Pielikumā: Zemesgrāmatas apliecības kopija uz 3 lpp.  

Atbalstīts. 

 

DaĜēji atbalstīts. 

ĥemot vērā saĦemtos 
atzinumus no Dabas 
aizsardzības pārvaldes un 
Liepājas reăionālās vides 
pārvaldes, teritorijas plānojuma 
pilnveidotajā redakcijā precizēta 
plānotā (atĜautā) izmantošana 
Bernātu Dabas parka daĜā, 
nosakot funkcionālo zonējumu 
kurā apbūve nav primārā 
izmantošana (izĦemot kvartāla 
daĜu ar esošu apbūvi, kur 
noteikta izmantošana P1). 

 

Īpašumiem pilnveidotajā 
redakcijā noteikts funkcionālais 
zonējums DA4 - dabas un 
kūrorta teritorija. 

33. Visvaldis Vecvagars Šobrīd īpašumam “Zalksneši” (kad.Nr. 64780088888) ir divi DaĜēji atbalstīts.  DaĜēji atbalstīts. 
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“Sīpoli”, Bernāti, Nīcas 
nov. 

Nīcas novada domē 
saĦemts 22.08.2011. 

Kadastra Nr. 
64780088888 

atĜautie teritorijas izmantošanas veidi (Nr.1 – perspektīvā 
savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas (aptuveni 0.15 
ha) Bernātu ciema teritorijā; Nr.2 – tūrisma un rekreācijas 
teritorija Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā (aptuveni 
6.95 ha) ārpus Bernātu ciema teritorijas). Lūdzam izskatīt 
iespēju iekĜaut visu īpašumu “Zalkšneši” (kad.Nr. 
64780088888) perspektīvā savrupmāju dzīvojamās 
apbūves Bernātu ciema teritorijā.  

Īpašuma iekĜaušana Bernātu ciema teritorijā Ĝautu attīstīt 
teritoriju par tūrisma un rekreācijas centru, nodoršinot ne 
tikai papildus darba vietas, bet arī sakārtojot vidi, kas Ĝautu 
plašākam sabiedrības lokam baudīt Baltijas jūru, kā tas ir 
Latvijā, Lietuvā un citviet pasaulē. Saudzīgas un atbildīgas 
teritorijas attīstības rezultātā, ievērojot vietējās pašvaldības 
un Latvijas Republikas likumdošanu un citus normatīvos 
aktus, lielākais ieguvējs būtu vietējā pašvaldība, kā arī 
sabiedrība kopumā, turpinot popularizēt Nīcas novadu un 
Bernātus kā tūrisma un atpūtas centru Latvijas kartē.  

Pielikumā: Zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.  

ĥemot vērā spēkā esošajā Nīcas novada 
plānojumā daĜeji noteikto apbūves teritoriju 
(DT) zemes vienības daĜai ārpus Bernātu 
ciema noteikts zonējums DA-2 (vieta ar 
īpašiem noteikumiem), kura prasības 
definētas Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos apakšnodaĜā Dabas un 
apstādījumu teritorija (DA). 

Zemes vienība atrodas Krasta erozijas riska 
zonā (TIN-2), tāpēc papildus jāievēro 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu nosacījumi, atĜauts izvietot tikai 
būves un objektus ar pagaidu statusu. 

Zemes vienības daĜai, kas atrodas Bernātu 
ciema teritorijā noteikta Lauku zemes 
teritorija.  

Spēkā esošās ciemu robežas Baltijas jūras 
krasta kāpu aizsargjoslā jaunajā teritorijas 
plānojumaā netiek grozītas.  

Jautājums izskatīts atkārtoti 
darba grupā 1.redakcijas 
pilnveidošanas posmā. 

Pilnveidotajā redakcijā precizēta 
aizsargjosla un ciema robeža, 
Ħemot vērā iesniegto biotopu 
ekspertīzes slēdzienu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Anatolijs Jenkovs 

Kviešu iela 49-1, 
Liepāja 

Nīcas novada domē 
saĦemts 06.06.2012. 

Kadastra Nr. 
64780050087 

Lūdzu mainīt man piederošā īpašuma, kas atrodas Nīcas 
novadā ar kadastra numuru 64780050087, no 
lauksaimniecības zemes uz dzīvojamās apbūves 
teritoriju. 

Pielikumā: Zemes robežu plāna kopija. 

DaĜēji atbalstīts.  

Zemes vienības jaunajā Nīcas novada 
teritorijas plānojumā iekĜautas L1 teritorijā, 
kur atĜauts sadalīt pa 1 ha un atĜauta 
dzīvojamā apbûve. 

 

 

DaĜēji atbalstīts. 

ĥemot vērā, ka 30.04.2013. 
izdoti MK noteikumi Nr.240 
(VAN), Nīcas novada teritorijas 
plānojumā precizēts 
funkcionālais zonējums, 
nosakot L3, kur minimālā 
zemes vienības platība ir 2 
hektāri, un atĜauta dzīvojamā 
apbūve. 

35. Sergejs Zaharjins 

Dzintaru iela 23, 

Sakarā ar teritorijas plānojuma izstrādi, lūdzu, pārvietot 
villas “Marija” zemes kāpu aizsargjoslu uz jūras pusi 

Atbalstīts. Bez izmaiĦām. 
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Liepāja 

Nīcas novada domē 
saĦemts 14.06.2012. 

Kadastra Nr. 
64780060001 

saskaĦā ar veikto biotopu ekspertīzi. 

Pielikumā: ekspertīzes akts.  

36. Stasis Rudis 

Svētes iela 5B, Liepāja 

Nīcas novada domē 
saĦemts 09.07.2012. 

Kadastra Nr. 
64780060222 

Lūdzu, izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojumu, 
manu īpašumu “ReiĦu Šėilas” iekĜaut Pērkones ciemā, lai 
rastos iespēja dalīt mazākos zemes gabalos. 

Iemesli: uz mana īpašuma atrodas 3 citiem īpašniekiem 
piederošas ražošanas ēkas-siena šėūnis, pagrabs un 
ferma (gateris). Šobrīd “Aizsargjoslu likums” liedz iespēju 
ārpus ciemiem nodalīt jaunu zemes gabalu mazāku par 3 
ha, bet ir tikai loăiski, ka zem ražošanas ēkām ir minimālā 
ēku uzturēšanas platība, nevis 3 ha.  

Pielikumā: Teritorijas plānojuma karte ar iezīmēto īpašumu 
iekĜaušanai Pērkones ciemā.  

Nav atbalstīts 

Zemes vienība Pērkones ciemā nav iekĜauta, 
līdz ar to jāievēro zemes gabala minimālā 
platība ražošanas teritorijā ārpus ciemiem – 
3 ha.  

DaĜēji atbalstīts. 

Jautājums izskatīts atkārtoti 
darba grupā 1.redakcijas 
pilnveidošanas posmā. 

 

37. SIA “International 
Service Centre” 

Valdes loceklis Mihails 
Kočevs 

Nīcas novada domē 
saĦemts 12.09.2012. 

Kadastra Nr. 
64780100097 

Lūdzu mainīt zemes gabala izmantošanas veidu 
nekustamam īpašumam “Atslēgas” Nīcas pagastā, Nīcas 
novadā, kadastra Nr.6478 010 0097, kas ierakstīts 
Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Nīcas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0016 9497, no 
“Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija” uz “Rūpniecībā 
izmantojamā teritorija”, pamatojoties uz to, ka minētā 
zemes gabalā ir plānots būvēt ražošanas cehu un izvietot 
speciālus baseinus zivju audzēšanai. 

Projekta “Zivju audzēšanas kompleksa izveide” izstrāde 
tiek veikta Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības 
fonda atbalsta pasākuma “Investīcijas akvakultūras 
uzĦēmumos” ietvaros 

Atbalstīts. 

Zemesgabala daĜai pie autoceĜa noteikts 
funkcionālais zonējums P - biroju un 
pakalpojumu objektu izvietošanai, bet pārējā 
daĜa – R, ražošanas objektu izvietošanai. 

 

Bez izmaiĦām. 

38. AĜona Lūka 

dzīv. “KrūmiĦos”, LV-

Es, AĜona Lūka, nepiekrītu, ka mans nekustamais īpašums 
“KrūmiĦi” tiek iezīmēts jaunajā Nīcas novada teritorijas 

Atbalstīts. 

Zemes vienībai noteikta atĜautā izmantošana 

Bez izmaiĦām. 
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3473 

Kadastra Nr. 
64780100567 

plānojumā 2012.-2024.gadam kā rūpnieciska zona. 

Lūdzu manu zemes īapšumu “KrūmiĦi” ar kadastra 
Nr.64780100567 atstāt kā lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi, jo nākotnē plānoju nodarboties tikai ar 
lauksaimniecību.  

Lauku zeme (L). 

39. MārtiĦš Sīlis 

Bārtas iela 1-6, Nīca, 
Nīcas pag., Nīcas nov. 

Kadastra Nr. 
64780060224 

Lūdzu, izskatīt iespēju samazināt vai pārmainīt 
applūstošo teritoriju ar 1% applūdumu īpašumā Puėes, 
kad.Nr. 64780060028, kad.apz.64780060224.  

Nav atbalstīts. 

Applūstošās un riska teritorijas plānojumā 
noteiktas atbilstoši plānojuma izstrādes 
vajadzībām saĦemtajiem datiem no valsts 
institūcijām ar mēroga precizitāti 1:10 000. 

Applūstošo teritoriju un to robežu 
precizēšana, nav Nīcas novada teritorijas 
plānojuma grozījumi. Applūstošo teritoriju un 
to robežu precizēšanu var veikt atbilstoši 
03.06.2008. Ministru Kabineta noteikumu 
Nr.406 "Virszemes ūdensobjektu 
aizsargjoslu noteikšanas metodika” 
prasībām, izmantojot aktuālus topogrāfiskā 
uzmērījuma datus ar mēroga precizitāti 
1:500. 

Bez izmaiĦām. 
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V Cita informācija 

5.1. Nīcas novada pašvaldības vēstule LR Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai par 
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 
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5.2. Nīcas novada pašvaldības vēstule (t.sk. iesniegums) Vides pārraudzības viedokĜa noskaidrošanai par 
stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību 
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5.3. Vides pārraudzības valsts biroja vēstule (ts.k. lēmums) Nīcas novada pašvaldībai par stratēăisko 
ietekmi uz vidi novērtējumu 
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5.4. Latvijas vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centra 01.06.2011. vēstule Nīcas novada domei par 
veiktajiem hidrioloăiskajiem novērojumiem Nīcas novada teritorijā 
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5.5. Latvijas vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centra 25.01.2012. vēstule Nīcas novada domei par 
veiktajiem hidrioloăiskajiem novērojumiem OtaĦėu pagasta teritorijā 

 


