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Nr. 
p.k. 

Instit ūcija/ 
atzinuma saĦemšanas datums 

Atzinums 
Komentārs par iestrādi Nīcas novada 

teritorijas pl ānojuma 2013.-2025.gadam 
gala redakcijā 

1.  AS „Latvijas Gāze” 

Nīcas novada domē saĦemts 
11.11.2013. 

Atbildot uz Jūsu 2013.gada 4.novembra vēstuli Nr.3-08/1083 par 
atzinumu izstrādātajai Nīcas novada teritorijas plānojuma pilnveidotajai 
1.redakcijai, akciju sabiedrība „Latvijas Gāze” informē, ka ir 
iepazinusies ar izstrādāto teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju un 
tai nav iebildumu tālākai tā apstiprināšanai.  

- 

2.  Liepājas pilsētas dome 

Nīcas novada domē saĦemts 
14.11.2013. 

Atbildot uz Jūsu 2013.gada 4.novembra vēstuli Nr.3-08/1087 „Par 
atzinumu teritorijas plānojuma pilnveidotai 1.redakcijai”, darām zināmu, 
ka Liepājas pilsētai nav pretenziju pret izstrādāto Nīcas novada teritorijas 
plānojuma pilnveidoto 1.redakciju.  

- 

3.  Latvijas vides, ăeoloăijas un 
meteoroloăijas centrs 

Nīcas novada domē saĦemts 
19.11.2013. 

 

 

Atbildot uz Nīcas novada domes 2013.gada 4.novembra vēstuli Nr.3-
08/1088  Latvijas vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs (turpmāk 
Centrs) apstiprina, ka informācija, ko Centrs 25.07.2011. vēstulē Nr. 4-
3/1149 izsniedza Nīcas novada domei par Centra īpašumā esošajiem 
objektiem Nīcas novada administratīvajā teritorijā un to aizsargjoslām, 
pilnībā iestrādāta Nīcas novada teritorijas plānojuma pilnveidotajā 
1.redakcijā. 

- 

4.  VAS Latvijas gaisa satiksme 

Nīcas novada domē saĦemts 
19.11.2013. 

VAS Latvijas gaisa satiksme ir iepazinusies ar 2013.gada 4.novembrī 
saĦemto vēstuli  Nr.3-08/1082 un informē, ka nav iebildumu teritorijas 
plānojumā norādsītai informācijai. 

- 

5.  Valsts meža dienesta 

Dienvidkurzemes 
virsmežniecība 

Nīcas novada domē saĦemts 
19.11.2013. 

Atbildot uz Jūsu 2013.gada 4.novembra vēstuli, esam iepazinušiem ar 
sagatavoto plānojuma pilnveidoto 1.redakciju, kas pieejama SIA 
„METRUM” m ājas lapā.  

Informējam, ka teritorijas plānojuma redakcijā tika konstatēts sekojošais: 

1) 202.punktā minētais nosacījums ir maldinošs un pretrunā normatīvajos 

 

 

1) Precizēta TIAN 202.punkta redakcija, 
svītrojot prasību izstrādāt meža 
apsaimniekošanas plānu apmežojot 
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aktos noteiktajai kārtībai kādu paredz pie meža apsaimniekošanas plānu 
izstrādes. Šajā sakarā, paskaidrojam, ka meža apsaimniekošanas plānu 
var izstrādāt tikai jau esošai meža zemei. Tas nozīmē – zemei, kas valsts 
zemes dienestā ir reăistrēta (uzrādīta) kā mežs. Lauksaimniecības zemei, 
kura ir tikai plānota apmežot, šāda plāna izstrādi likumdevējs neparedz. 
Lai nerastos pārpratumi šī punkta ievērošanai un izpildei, lūdzam veikt 
atbilstošu labojumu; 

2) 249.punktā ir atsauce uz spēkā neesošiem MK noteikumiem. 
Informējam, ka MK 18.12.2012. ir izdevis jaunus noteikumus Nr.940. 

mazvērtīgās lauksaimniecības zemes. 

 

 

 

 

2) Labota atsauce uz MK noteikumiem 
TIAN 249.punktā. 

6.  Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 

Kurzemes reăiona brigāde 
Liepājas 1.daĜa 

Nīcas novada domē saĦemts 
22.11.2013. 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Kurzemes reăiona brigāde 
Liepājas 1.daĜa izskatīja Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam pilnveidoto 1.redakciju un neiebilst pret tā realizāciju, 
paredzot ārējās ugunsdzēsības ūdens Ħemšanas vietas atbilstoši MK 
1.02.2000. noteikumu Nr. 38 2.2.sadaĜas prasībām. 

Paskaidrojumu raksta sadaĜā 2.6.3.”Civilā 
aizsardzība un valsts aizsardzības objekti” 
jau ir minētas esošās ugunsdzēsības 
ūdensĦemšanas vietas. 

Papildināta TIAN nodaĜa 4.11. ar diviem 
apakšpunktiem (156.6. un 156.7.), ar 
nosacījumiem par  ārējās ugunsdzēsības 
ūdensapgādes ierīkošanu, un paskaidrojumu 
raksta sadaĜa 2.4.2. Inženierinfrastruktūra. 

Grafiskā daĜa papildināta ar  ārējās 
ugunsdzēsības ūdens Ħemšanas vietām. 

7.  Vides aizsardzības un 
reăionālās attīstības 
ministrija 

Nīcas novada domē saĦemts 
16.12.2013. 

Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija (turpmāk – 
ministrija) ir saĦēmusi  Nīcas novada domes 2013.gada 4.novembra 
vēstuli Nr.3-08/1098 par Bernātu ciema robežu izmaiĦu Nīcas novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotajā 1.redakcijā, kurā 
lūgts sniegt viedokli par plānoto Bernātu ciema robežu izmaiĦu īpašuma  
„Zalkneši” (kad. Nr. 6478 008 8888) teritorijā. 

Ministrija neiebilst pret Bernātu ciema robežu izmaiĦām minētajā zemes 
īpašumā, ja paplašinātajā ciema daĜā nav sastopami īpaši aizsargājamie 
biotopi un tie netiek izslēgti no Baltijas jūras piekrastes krasta kāpu 

- 

 

 

 

 

Teritorijas plānojuma Paskaidrojuma raksta 
sadaĜa 2.2.4. „Ciemu robežu noteikšana” ir 
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aizsargjoslas (vēstulei pievienotajā eksperta atzinuma melnbaltajā kopijā 
biotopu kartējums nav precīzi saskatāms). Vienlaikus norādām, ka 
atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.pantam 
un MK 16.10.2012. noteikumu Nr.711 24.punktam, teritorijas plānojuma 
paskaidrojumu rakstā jāietver ciemu paplašināšanas nepieciešamības 
pamatojums. 

papildināta ar papildus Bernātu ciema 
paplašināšanas nepieciešamības 
pamatojumu. 

8.  Latvijas ăeotelpiskās 
informācijas aăentūra 

Nīcas novada domē saĦemts 
25.11.2013. 

Latvijas ăeotelpiskās informācijas aăentūra atbilstoši savai kompetencei 
ir izvērtējusi Nīcas novada mājas lapā pieejamos teritorijas plānojuma 
materiālus. 

Plānojuma grafiskā daĜa ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 
16.10.2012. noteikumu Nr.711 prasībām – norādīti mērogi, koordinātu 
sistēma, atsauces uz autoriem. 

Sagatavojot teritorijas plānojuma gala redakciju lūdzam novērst šādas 
nepilnības: 

1. teritorijas plānojuma teskta daĜā jānorāda, ka veicot jebkura veida 
būvniecību (...), teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, 
kas skar ăeodēziskā punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic 
saskaĦojums:  Latvijas ăeotelpiskās informācijas aăentūrā – par dabiem 
valsts ăeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, pašvaldībā – par darbiem 
vietējā ăeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā. 

2. III.sējuma 94.9.2. punktā kĜūdaini norādīta atsauce uz Ăeodēzisko 
punktu sarakstu, kas ir 8.pielikums. 

3. 8.pielikuma nosaukums labojams uz „Ăeodēzisko punktu saraksts 
Nīcas novadā” un tajā ietverami divi atsevišėi saraksti: „Valsts 
ăeodēziskā tīkla punkti” un „Vietējā ăeodēziskā tīkla punkti”. 

Valsts ăeodēziskā tīkla punktu saraksts aktualizējams ar jaunākiem 
datiem no Valsts ăeodēziskā tīkla datubāzes. Nīcas novadā ir 18 N1 
punkti. (...) 

 

 

- 

 

 

 

 

1. Redakcionāli precizēti TIAN 277.6. un 
277.7. punkti. 

 

 

2. Labota atsauce uz 8.pielikumu. 

 

3. Precizēts pielikuma nosaukums. 

 

Precizēts  Valsts ăeodēziskā tīkla punktu 
saraksts. 
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Vietējā ăeodēziskā tīkla punktu saraksts ir jāsaĦem pašvaldībā no 
atbildīgā darbinieka. Par vietējo ăeodēzisko tīklu atbildīgo personu 
saraksts ir publicēts LĂIA pakalpojumu lapā sadaĜā 
Ăeodēzija/Informācija par vietējo tīklu. 10.05.2013. Aăentūra ir 
aizsūtījusi Nīcas novada pašvaldībai Aăentūras rīcībā esošo informāciju 
par vietējā ăeodēziskā tīkla punktiem. 

4. III sējuma 8.pielikumā, saskaĦā ar MK noteikumu Nr.879 8.3. punktu, 
lietojami mazie burti „x”  un „y”. 

Ăeodēzisko punktu sarakstā adresē norādīt arī pagastu, kurā punkts 
atrodas. 

TIAN papildināti ar informāciju par  vietējā 
ăeodēziskā tīkla punktiem  

 

 

 

4. Veikti redakcionāli labojumi TIAN 
8.pielikumā, precizēta  ăeodēziskā tīkla 
punktu adreses norādot pagastu, kurā tas 
atrodas. 

9.  Valsts vides dienesta 

Liepājas reăionālā vides 
pārvalde 

Nīcas novada domē saĦemts 
26.11.2013. 

1. Teritorijas plānojuma izstrādei Pārvalde nav sniegusi grafiskos un 
teksta materiālus. 

2. Teritorijas plānojuma izstrāde veikta izmantojot vides aizsardzības 
nozari reglamentējošos normatīvos aktus – Aizsargjoslu likums, likums 
„Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, Vides aizsardzības likums, likums 
„Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. Atkritumu 
apsaimniekošanas likums, MK 01.04.1997. noteikumi Nr. 112 
„Vispārējie būvnoteikumi”, MK 08.04.2004. noteikumi Nr. 273 „Dabas 
parka „Bernāti” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, 
MK 20.09.2011. noteikumi Nr. 706 „Dabas parka „Pape” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, MK 28.03.2000. noteikumi 
Nr. 114 „Dabas lieguma „Liepājas ezers” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”, MK 31.05.2011. noteikumi Nr. 418 
„Noteikumi par riska ūdensobjektiem”, MK 27.08.2011. noteikumi Nr. 
652 „Aizsargājamās jūras teritorijas „Nida – Pērkone” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, MK 06.10.2009. noteikumi 
Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, MK 
13.07.2004. noteikumi Nr. 597 „TrokšĦa novērtēšanas un pārvaldības 
kārtība”, MK 17.02.2004. noteikumi Nr. 86 „Baltijas jūras un Rīgas jūras 
līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanas metodika”, MK 15.04.2003. 
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noteikumi Nr. 179 „Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu 
noteikšanu”, MK 21.06.2011. noteikumi Nr. 485 „Atsevišėu veidu 
bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība”, MK 16.03.2011. 
noteikumi Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, MK 09.03.1999. noteikumi 
Nr. 83 „Noteikumi par dabas parkiem”, noteikumi Nr. 212 „Noteikumi 
par dabas liegumiem”, MK 17.04.2001. noteikumi Nr. 175 „Noteikumi 
par aizsargājamiem ăeoloăiskajiem un ăeomorfoloăiskajiem 
pieminekĜiem”, MK 19.07.2005. noteikumi Nr. 532 „Noteikumi par 
rūpniecisko avāriju risku novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas 
pasākumiem”, MK 13.06.2006. noteikumi Nr. 475 „Virszemes 
ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziĜināšanas kārtība”, MK 
21.08.2012. noteikumi Nr. 570 „Derīgo izrakteĦu ieguves kārtība”, MK 
25.01.2011. noteikumi Nr. 83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās 
darbības ietekme uz vidi”, MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 „Noteikumi 
par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”, MK 17.02.2004. noteikumi Nr. 91 
„K ārtība, kādā reăionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus 
paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi 
novērtējums”, MK 03.10.2006. noteikumi Nr. 819 „Parku ierīkošanas 
kārtība un apsaimniekošanas pamatprincipi”, MK 03.06.2008. noteikumi 
Nr. 406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”, 
MK 12.06.2012. noteikumi Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības 
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām 
cisternām”, MK 27.07.2004. noteikumi Nr. 628 „Īpašās vides prasības 
piesārĦojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”. 

3. Teritorijas plānojuma izstrādē nav ievēroti Pārvaldes 2011. gada 16. 
augusta vēstules Nr. 5.5. – 11/1001 nosacījumi teksta un grafiskās daĜas 
materiālos un ir nepieciešams veikt sekojošus teritorijas plānojuma 
uzlabojumus: 

1) Paskaidrojumu raksta sadaĜā „4.1.3. Priekšlikumi teritorijas un 
apbūves attīstībai nākotnē” minētas jaunas apbūves teritorijas dabas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Precizēta paskaidrojuma raksta teksta 
sadaĜa „4.1.3. Priekšlikumi teritorijas un 
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parka „Bernāti” dabas parka zonā, kas dabas parku sadala ar nepārtrauktu 
apbūves teritorijas zonu virzienā no ziemeĜiem uz dienvidiem un apbūvi 
parka dienvidu daĜā. Teritorijas plānojuma izstrādes grupa noteikusi 
galveno prioritāti šo teritoriju izmantošanai – publiskās ārtelpas un 
kūrorta objektu attīstība. Tādējādi šai dabas vērtību bagātajai un jūtīgajai 
dabas parka teritorijai ar vienotas izmantošanas mērėi būtu nepieciešams 
izstrādāt lokālplānojumu, kas visaptveroši un vienoti izvērtētu plānoto 
objektu un darbību iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamām sugām un 
biotopiem, mežaino ainavu, dabas resursu izmantošanu un vides 
piesārĦojumu. Bet pretēji tam, teritorijas plānojums paredz 
detālplānojuma izstrādi (teritoriju sadrumstalošanu) šai vienotajai dabas 
parka teritorijai, kas nav savienojams ar īpaši aizsargājamo sugu un 
biotopu dzīves vides nodrošināšanu un aizsardzību, kādēĜ šai teritorijai 
noteica dabas parka statusu. 

2) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos jāizĦem 277.2.3. un 
277.2.5. apakšpunkti, jo Pārvalde atbilstoši MK 17.02.2004. 
noteikumiem Nr. 91 „Kārtība, kādā reăionālā vides pārvalde izdod 
tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams 
ietekmes uz vidi novērtējums” neizdod tehniskos noteikums mežu 
teritoriju atmežošanai un detālplānojumu izstrādi. 

3) Kartē „Nīcas novada teritorijas funkcionālais zonējums” noteiktas 
drošības aizsargjoslas vēja elektrostacijām, bet šiem objektiem 
apzīmējuma „vēja elektrostacija” vietā rakstīts nosaukums – „vēja 
ăenerators”. Analogas nepilnības Grīnvaltu un OtaĦėu ciemu funkcionālā 
zonējuma kartēs. Nīcas novada teritorijas funkcionālā zonējuma kartes 
apzīmējumos norādītas „lokālplānojuma izstrādes teritorijas”, bet nav 
norādītas – „detālplānojuma izstrādes teritorijas”. 

 

 

 

apbūves attīstībai nākotnē”, papildinot to ar 
citātiem no spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, kas nosaka vai ietekmē turpmākās 
plānošanas procesu Bernātos. 

Teritorijas plānojuma galīgā redakcija 
neparedz konkrētu risinājumu teritorijas 
turpmākās plānošanas procesam, par kura 
piemērošanu ir tiesīga lemt pašvaldība, 
izskatot konkrētu attīstības priekšlikumu vai 
pieĦemot lēmumu par vienota plānojuma 
(lokālplānojuma vai detālplānojuma) izstrādi 
visai teritorijai, vienai vai vairākām zemes 
vienībām. 

 

2) Svītroti TIAN 277.2.3.  un 277.2.5. 
apakšpunkti. 

 

 

 

3) Precizēts apzīmējums kartē. 

SaskaĦā ar MK 30.04.2013. noteikumu 
Nr.240 234.punktu teritorijas plānojumos un 
lokālplānojumos tikai ja nepieciešams attēlo 
teritorijas ar īpašiem noteikumiem, t.sk. 
teritorijas, kurām izstrādājami 
detālplānojumu. Detālplānojumu izstrādes 
nosacījumi ir ietverti TIAN 7.1.nodaĜā 
„Prasības lokālplānojumu, detālplānojumu 
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Pamatojoties uz augstākminēto, Pārvalde izsniedz negatīvu atzinumu par 
Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam pilnveidoto 1. 
redakciju. 

un zemes ierīcības projektu izstrādei”. 

10.  Latvijas Republikas veselības 
ministrija 

Veselības inspekcija 

Nīcas novada domē saĦemts 
26.11.2013. 

Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcijas Kurzemes 
kontroles nodaĜai nav iebildumu Nīcas novada teritorijas plānojuma 
2013. – 2025. gadam pilnveidotās redakcijas risinājumiem, izvērtējot 
iespēju iekĜaut Plānojumā atsevišėus jaunus nosacījumus, kuri tika 
noteikti ar 29.04.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – 
Noteikumi Nr. 240) spēkā stāšanos, Ħemot vērā, ka tie ir piemērojami 
teritorijas plānojumiem, kuri netika apstiprināti sešu mēnešu laikā no šo 
noteikumu spēkā stāšanās dienas, t.i. līdz 22.11.2013.:  

Nīcas novada teritorijas plānojuma III sējumā „Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” veikt sekojošas korekcijas: 

- ApakšnodaĜā 5.3.4. Lauksaimniecības teritorija 206. punktā Fermas, 
kūtis un mājlopu turēšanai paredzētas ēkas 

206.6 apakšpunktu koriăēt atbilstoši 30.04.2013. Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 240), apakšnodaĜas 7.8. 
Būves dzīvniekiem prasībām un apakšpunktā iekĜaut sekojošas prasības: 

1) saskaĦā ar Noteikumu Nr. 240 – 7.8. „Būves dzīvniekiem”, 140. 
punkta prasībām – plānojot jaunas lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai 
paredzētas būves, ievēro šādus minimālos attālumus no dzīvojamās un 
publiskās apbūves līdz lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas būvei: 

50m – ja būve paredzēta, lai vienlaikus turētu līdz 20 dzīvnieku 
vienībām; 

100m – ja būve paredzēta, lai vienlaikus turētu līdz 21 līdz 50 dzīvnieku 
vienību; 

- 

 

 

 

ĥemot vērā, ka Nīcas novada teritorijas 
plānojums tiek izstrādāts ievērojot MK 
3.02.2009. noteikumu Nr.108 „Normatīvo 
aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 
3.punkta prasības, kas nosaka, ka: 
„Normatīvā akta projektā neietver normas, 
kas dublē augstāka vai tāda paša spēka 
normatīvā akta tiesību normās ietverto 
normatīvo regulējumu”,   Nīcas novada 
teritorijas plānojuma pilnveidotajā 
1.redakcijā tika svītrotas visas normas, kas 
dublē kādu no LR likumiem vai MK 
noteikumiem, kā arī netiek ietvertas normas, 
kas ir noteiktas 30.04.2013. Ministru 
kabineta noteikumos Nr. 240 „Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi”. 

 

 

 

 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 3. DAěA 

Nīcas novada dome 
 

91

300m – ja būve paredzēta, lai vienlaikus turētu līdz 51 līdz 500 dzīvnieku 
vienību; 

500m – ja būve paredzēta lai vienlaikus turētu vairāk par 501 dzīvnieku 
vienībām; 

2) saskaĦā ar Noteikumu Nr. 240 – 141. punkta prasībām – Iepriekšējā 
punktā minētie attālumi jāievēro arī gadījumos, ja esošo 
lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzēto būvju tuvumā tiek 
plānota jauna dzīvojamā vai publiskā apbūve; 

3) saskaĦā ar Noteikumu Nr. 240 – 142. punkta prasībām – iepriekšējos 
punktos minētie nosacījumi nav attiecināmi gadījumos, ja 
lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzētās būves un dzīvojamā 
apbūve pieder vienam īpašniekam, atrodas vienā zemes vienībā vai ir 
panākta savstarpēja vienošanās; 

4) saskaĦā ar Noteikumu Nr. 240 – 143. punkta prasībām – plānojot cūku 
novietĦu izvietojumu, ievēro nosacījumu, lai apkārtējā teritorijā 3 km 
rādiusā cūku blīvums nepārsniegtu 1500 dzīvnieku vienības. Šī prasība 
neattiecas uz cūku novietnēm, kurās tiek turētas piecas vai mazāk 
dzīvnieku vienības. 

- ApakšnodaĜā 3.7. Prasības transportlīdzekĜu novietošanai iekĜaut 
sekojošas prasības: 

1) saskaĦā ar Noteikumu Nr. 240 – 201. punkta prasībām – atklātas 
pastāvīgās autonovietnes no dzīvojamās apbūves, pirmsskolas izglītības 
iestādēm, skolām vai veselības aprūpes iestādēm norobežo ar 
apstādījumu joslu, ko veido kā dzīvžogu 

2) izbūvējot atsevišėu atklātu autonovietni daudzdzīvokĜu māju 
pagalmos, to labiekārto, paredzot norobežojošus stādījumus gar bērnu 
rotaĜu laukumiem vai iedzīvotāju atpūtas vietām. 

3) saskaĦā ar Noteikumu Nr. 240 – 203. punkta prasībām – autonovietnēs 
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publiskajā ārtelpā un pie publiskajām ēkām paredz speciālas ne mazāk kā 
3,5 m platas autostāvvietas personām ar īpašām vajadzībām. 
Autostāvvietas, kas paredzētas personām ar īpašām vajadzībām, izvieto 
vistuvāk objektam. 

4) saskaĦā ar Noteikumu Nr. 240 – 204. punkta prasībām – ja pie 
publiskās ēkas paredzēts veidot vairāk nekā 10 autostāvvietu, personām 
ar īpašām vajadzībām paredz vismaz vienu autostāvvietu no katrām 20 
autostāvvietām. Ja pie publiskās ēkas paredzēts mazāk par 10 
autostāvvietām, personām ar īpašām vajadzībām paredz vismaz vienu 
autostāvvietu. 

5) saskaĦā ar Noteikumu Nr. 240 – 205. punkta prasībām – pie 
jaunbūvējamām daudzdzīvokĜu mājām nodrošina vismaz vienu 
autostāvvietu personām ar īpašām vajadzībām, ko izvieto maksimāli tuvu 
ieejai. 

- Koriăēt 75. punktā noteiktas platības viena velosipēda stāvvietai (t.i. 
3,75 m2) atbilstoši Noteikumu Nr. 240 – 211. punkta prasībām, kurā 
noteikts, ka viena velosipēda novietošanai nepieciešama platība 1,2 m2

. 

- IV sadaĜu „Vispārīgie noteikumi apbūvei” papildināt ar apakšnodaĜu 

Publiskās atpūtas vietas, kurā iekĜaut Noteikumos Nr. 240 – 9.3. 
apakšsadaĜā noteiktās prasības, t.sk.: 

1) Publiskos objektus, tai skaitā publisko pasākumu vietas un atpūtas 
vietas dabā nodrošina ar tualetēm, kas iekārtotas, ievērojot vides 
pieejamības prasības un paredzot vietu papildu tualešu izvietošanai 
publisko pasākumu norišu laikā (Noteikumu Nr. 240 – 180. punkta 
prasības); 

2) Publisko masu pasākumu vietās un atpūtas vietās dabā paredz iespēju 
īslaicīgu lielas ietilpības autonovietĦu nodrošināšanai, Ħemot vērā 
paredzamo apmeklētāju skaitu (Noteikumu Nr. 240 - 181. punkta 
prasības). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Noteikumi Nr. 240 nosaka minimāli 
nepieciešamo platību viena velosipēda 
stāvvietai, kas būtībā ir nepietiekama, 
Ħemot vērā velosipēda gabarītus un telpu 
kas nepieciešama tā novietošanai un 
stāvēšanai. Tāpēc Nīcas novada 
plānojumā ir iekĜautas stingrākas 
prasības, nosakot lielāku minimālo 
platību. 
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3) Atpūtas vietas vietas iekārto atbilstoši higiēnas un vides aizsardzības 
prasībām, paredzot atkritumu savākšanas vietas un vides pieejamības 
prasībām atbilstošas tualetes (noteikumu Nr. 240 – 182. punkta prasības); 

4) Publiski pieejamas peldvietas ierīko, ievērojot prasības, kas noteiktas 
normatīvajos aktos par peldvietas izveidošanu un uzturēšanu, kā arī vides 
pieejamības prasības (Noteikumu Nr. 240 – 183. punkta prasības). 

-ApakšnodaĜā 4.12. Prasības teritoriju inženiertehniskajai apgādei: 

156. punktā Ūdensapgāde iekĜaut Noteikumos Nr. 240 – sadaĜā 8.1. 
Ūdensapgāde noteiktas prasības: 

1) Individuālo ūdensapgādi var ierīkot viensētās, kā arī savrupmāju 
apbūves teritorijā, kurā plānots mazāk nekā 20 dzīvojamo māju; 

2) Jaunveidojamās savrupmāju apbūves teritorijās, kurās paredzēta 
vairāk nekā 20 dzīvojamo māju būvniecība kā pagaidu risinājumu līdz 
centralizēto ūdensapgādes tīklu izbūvei var ierīkot individuālo 
ūdensapgādi, paredzot pieslēgšanas iespējas centralizētajiem tīkliem. 

- Ieteicams iekĜaut sekojošu prasību: lokālās ūdens ieguves vietas no 
neaizsargātā gruntsūdens horizonta (grodu, cauruĜveida akas u.c.) 
maksimāli attālina (vismaz 20 – 50 m) no iespējamiem ūdens 
piesārĦojuma avotiem (sausās tualetes, izvedamas notekūdeĦu 
krājtvertnes, dzīvnieku novietnes u.c.), tajā skaitā no kaimiĦu zemes 
vienībās novietotajiem. 

157. punktā notekūdeĦu attīrīšana Noteikumos Nr. 240 – sadaĜā 8.2. 
NotekūdeĦu savākšana noteiktas sekojošas prasības: 

1) Apbūves teritorijās nodrošina notekūdeĦu centralizētu savākšanu un 
attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vides aizsardzības jomā; 

2) Ja teritorijā nav izbūvēta centralizēta notekūdeĦu savākšanas sistēma, 
var veidot lokālas notekūdeĦu savākšanas sistēmas ar lokālām attīrīšanas 
iekārtām, ievērojot vides jomu regulējošo normatīvo aktu prasības; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Papildināts TIAN 156.2.1. (156.3.) 
punkts ar papildus prasībām  lokālās 
ūdens ieguves vietām. 
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3) Veidojot jaunas vai paplašinot esošas savrupmāju apbūves teritorijas, 
kurās dzīvojamo māju skaits pārsniegs 20, paredz centralizētas 
notekūdeĦu savākšanas sistēmas ierīkošanu; 

4) Savrupmāju apbūves teritorijās līdz centralizētās notekūdeĦu 
savākšanas sistēmas izbūvei, ievērojot spēkā esošo būvnormatīvu un 
vides jomu regulējošo normatīvo aktu prasības, var ierīkot individuālas 
attīrīšanas ietaises vai hermētiski izolētu krājrezervuāru katrā apbūves 
gabalā, paredzot iespēju pieslēgties centralizētajiem tīkliem. 

Latvijas Republikas veselības 
ministrija 

Veselības inspekcija 

Atkārtots - Nīcas novada domē 
saĦemts 09.01.2014. 

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaĜas nosacījumi teritorijas 
plānojuma izstrādei izsniegti 18.07.2011., Nr.137. Veselības inspekcijas 
atzinums Teritorijas plānojuma 1.redakcijai izsniegts 17.01.2013. ar 
Nr.75. Veselības inspekcijas atzinums pilnveidotai 1.redakcijai izsniegts 
26.11.2013. ar Nr. 11-16/24280/3370. Inspekcijas nosacījumi veikt 
Atzinumā norādītās korekcijas teritorijas plānojuma projektā izskatīti un 
daĜēji Ħemti vērā, veicot atbilstošās korekcijas attiecīgajās „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu” sadaĜās. 

Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, Veselības Inspekcijas Kurzemes 
kontroles daĜai nav iebildumu Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam pilnveidotās 1.redakcijas risinājumiem, ar nosacījumu 
pārskatīt Nīcas novada teritorijas plānojuma III sējuma „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” apakšnodaĜas 5.3.4. - 206.punktu; 
apakšnodaĜas 4.12. – 156.; 157.punktu, novēršot pretrunas ar 30.04.2013. 
MK noteikumu Nr.240 – 7.8., 8.1., 8.2. apakšnodaĜu prasībām. 

- 

 

 

 

 

 

- svītrots TIAN 206.6 apakšpunkts, jo 
daĜēji dublēja 30.04.2013. MK noteikumu 
Nr.240 7.8.apakšnodaĜas 140.punktu; 

 - redakcionāli precizēts TIAN 156.2. 
apakšpunkts. 

 - papildināts TIAN 157.punkts ar 157.7 
apakšpunktu. 

11.  Latvijas Republikas 
Satiksmes ministrija 

Nīcas novada domē saĦemts 
28.11.2013. 

Plānojuma paskaidrojuma raksta 16. attēlā un 5. tabulā, kā arī Plānojuma 
grafiskās daĜas teritorijas funkcionālā zonējuma kartē velomaršruts 
Eurovelo EV10 iezīmēts pa valsts galveno autoceĜu A11. Lūdzam 
maršruta trasi Plānojumā nenoteikt pa valsts galveno autoceĜu A11, pa 
kuru notiek kravas transporta kustība, lai neradītu paaugstinātu bīstamību 
velosipēdistiem. 

Precizēts paskaidrojumu raksta nodaĜas 
2.4.1. „Satiksmes infrastruktūras attīstība” 
teksts attiecībā uz plānoto  velomaršrutu 
Eurovelo EV10, kā arī attiecībā uz pārējiem 
plānotajiem veloceliĦiem, nosakot ka  
perspektīvā novada veloceliĦu un velo 
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Plānojuma grafiskajā daĜā autoceĜa A11 aizsargjoslu lauku teritorijā gar 
Bernātu ciemu attēlot tāpat kā tika attēlota Nīcas novada teritorijas 
plānojuma 2013. – 2025. gadam 1. redakcijas grafiskajā daĜā (skatīt 
attēlu pielikumā). 

Uzsākot apstiprinātā teritorijas plānojuma īstenošanu, lūdzam tā grafisko 
daĜu iesniegt ministrijā (*.pdf. un vektordatu *.dgn, *.dxf, *.dwg vai 
@.shp formātā), nosūtot to elektroniski uz e-pastu 
edvarts.krakts@sam.gov.lv un daiga.dolge@sam.gov.lv  

maršrutu attīstības shēma jāprecizē 
turpmākajā plānošanas procesā, konkrētus 
veloceliĦu izvietojuma un izbūves tehniskos 
risinājumus izstrādājot objekta 
būvprojektēšanas posmā. 

Precizēta  autoceĜa A11 aizsargjosla lauku 
teritorijā gar Bernātu ciemu. 

12.  Valsts kultūras pieminekĜu 
aizsardzības inspekcija 

Nīcas novada domē saĦemts 
29.11.2013. 

Inspekcijas norādījumi Nīcas novada teritorijas plānojuma izstrādei ir 
ievēroti un Inspekcijai kultūras mantojuma aizsardzības aspektā nav 
iebildumu pret iesniegto teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju. 

- 

13.  Latvijas Republikas Vides 
aizsardzības un reăionālās 
attīstības ministrijas  

Dabas aizsardzības pārvalde 

Nīcas novada domē saĦemts 
28.11.2013. 

(1) Paskaidrojuma rakstā: 

1) 47. lpp. 2.8.1. apakšnodaĜas 2. punktā, dabas parka „Pape” kopējā 
platība precizējama uz 10853 ha un tajā nav iekĜauta Baltijas jūras 
akvatorija, ko nosaka Ministru kabineta 2011. gada 20. septembra 
noteikumu Nr. 706 „Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” 3. punkts. 

2) 48. lpp. 2.8.1. apakšnodaĜas 4. punktā dabas liegums „Liepājas ezers” 
kopējā platība precizējama uz 4643 ha atbilstoši Ministru kabineta 2013. 
gada 3. janvāra noteikumu Nr. 5 „Dabas lieguma „Liepājas ezers” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 4. punktam. 
Papildus lūdzam veikt labojumu, norādot, ka dabas lieguma „Liepājas 
ezers” aizsardzības un izmantošanas kārtību nosaka augstāk minētie 
noteikumi. 

3) 49. lpp. 2.8.1. apakšnodaĜā dotas atsaucas uz mikroliegumu 
izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumiem Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un 

(1)  Paskaidrojuma rakstā: 

1) Precizēta  dabas parka „Pape” kopējā 
platība. 

 

 

2) Precizēta  dabas lieguma „Liepājas ezers” 
kopējā platība un redakcionāli labots teksts. 

 

 

 

3)  Redakcionāli labots teksts. 
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apsaimniekošanas noteikumi” (02.02.2001). Informējam, ka minētie 
noteikumi ir zaudējuši spēku ar Ministru kabineta 2012. gada 18. 
decembra noteikumi Nr. 940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas 
un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to 
buferzonu noteikšanu”. 

4) Paskaidrojuma rakstā 48. lpp. 2.8.1. apakšnodaĜā ietverta informācija 
atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes sniegtajai informācijai par 19 
aizsargājamiem kokiem un 5 dižakmeĦiem Nīcas novadā. Lūgums veikt 
papildinājumu, ka par aizsargājamu koku uzskatāms katrs koks, kas 
sasniedzis Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 
„ Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” 2. pielikumā noteiktos aizsargājamo koku 
apkārtmērus un atbilstoši šo noteikumu 38.1. punktam par 
aizsargājamiem ăeoloăiskajiem un ăeomorfoloăiskajiem pieminekĜiem 
uzskatāmi arī laukakmeĦi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk 
kubikmetru, un 10 metru plata josla ap tiem. 

(2) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos: 

1) 47. lpp. 249. punktā dota atsauce uz Ministru kabineta 2012. 18. 
decembra noteikumi Nr. 45 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas 
un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to 
buferzonu noteikšanu”, veikt noteikumu numura labojumu no Nr. 45 uz 
Nr. 940. 

(3) Teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas karte: 

1) Dabas lieguma „Liepājas ezers” regulējamā režīma zonā, no Rumbas 
polderu stacijas Bārtas upes virzienā pa poldera kanālu ieplānots laivu 
ceĜš, kas ir pretrunā ar Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra 
noteikumu Nr. 5 „Dabas lieguma „Liepājas ezers” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 13. punktu. 

2) Liepājas ezera DR stūrī plānoto laivu piestātni nepieciešams pārcelt no 

 

 

 

4)  Redakcionāli papildināts teksts ar 
papildus informāciju. 

 

 

 

 

 

 

(2) TIAN: 

1)  Labota atsauce uz MK noteikumiem 
TIAN 249.punktā. 

 

(3)  Teritorijas plānotās (atĜautās) 
izmantošanas kartē: 

1) Rumbas poldera kanāls ir hidrotehniska 
būve, kas nepieciešama poldera uzturēšanai 
un ekspluatācijai. ĥemot vērā minēto, kā arī 
sabiedrības ieteikumus nākotnē paredzēt 
iespēju izmantot Liepājas ezera dienvidu 
daĜu arī tūrisma un rekreācijas vajadzībām, 
tika paredzēts „plānotais laivu ceĜš”.  

Plānojuma galīgajā redakcijā  plānotajam 
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dabas lieguma „Liepājas ezers” regulējamās režīma zonas uz Bārtas upes 
kreiso krastu virzienā uz ezeru kā to nosaka Ministru kabineta 2013. gada 
3. janvāra noteikumu Nr. 5 „Dabas lieguma „Liepājas ezers” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi 1. pielikums. 

3) Dabas parka „Pape” robežas atzīmēt saskaĦā ar Ministru kabineta 
2011. gada noteikumiem Nr. 714 „Grozījumi Ministru kabineta 1999. 
gada 9. marta noteikumos Nr. 83 „Noteikumi par dabas parkiem”. 

Pārvalde secina, ka Nīcas novada teritorijas plānojuma (2013. – 2025. 
gadam) pilnveidotā 1. redakcija nav pretrunā ar īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju, kā arī sugu un biotopu aizsardzības mērėiem, ja plānojumā tiek 
veikti labojumi, kas minēti augstāk. 

laivu ceĜam kartes leăendā veikts 
precizējums - perspektīvā plānots laivu ceĜš, 
ja to paredz 03.01.2013.g, MK noteikumi 
Nr.5 „Dabas lieguma „Liepājas ezers” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 13. p. . 

2) Plānotā laivu piestātne pārcelta uz Bārtas 
upes kreiso krastu (ārpus dabas lieguma 
„Liepājas ezers” regulējamās režīma zonas). 

3) Dabas parka „Pape” robežas precizētas 
atbilstoši MK 2011. g. noteikumiem Nr. 714 
„Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 9. 
marta noteikumos Nr. 83 „Noteikumi par 
dabas parkiem”. 

14.  Latvijas Republikas 
Zemkopības ministrija 

Nīcas novada domē saĦemts 
09.12.2013. 

1) Visā tekstā precizēt normu atbilstību meža, meža zemes un 
atmežošanas jēdzieniem. 

Atbilstoši Meža likuma 1. pantā minētajām definīcijām un Zemes 
lietošas veidu klasifikatoram (21.08.2007. MK Noteikumi Nr. 562 
„Noteikumi par zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to 
noteikšanas kritērijiem”) mežs ir zemes lietošanas veids, bet meža zeme 
ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā 
arī mežā ietilpstošie pārplūdušie klajumi, purvi, lauces un tam piegulošie 
purvi. SaskaĦā ar šo definīciju meža zeme ietver dažādus zemes 
lietošanas veidus. Savukārt atmežošana ir personas darbības izraisīta 
meža pārveidošana citā zemes lietošanas veidā. Atmežošanas prasības 
neattiecas uz citiem meža zemēs ietilpstošiem zemes lietošanas veidiem, 
kā, piemēram, purviem, ceĜiem un pārējām zemēm. 

2) saskaĦā ar iepriekš minēto precizēt 49.1. un 49.2. apakšpunktu, 
nosakot, ka 18.12.2012. noteikumi Nr. 935 „Noteikumi par koku ciršanu 
mežā” nosaka prasības koku ciršanai mežā, nevis meža zemēs. Savukārt 

1)  Visā tekstā precizēta normu atbilstība 
meža, meža zemes un atmežošanas 
jēdzieniem. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Redakcionāli precizēti TIAN 49.1. un 
49.2. apakšpunkti. 
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02.05.2012. noteikumi Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 
nosaka koku ciršanas kārtību ārpus meža, nevis ārpus meža zemes. 

Papildus norādām, ka 49.1. punktā ir nepamatoti minēts Meža likuma 39. 
pants, jo šāda panta Meža likumā vairs nav. Prasības koku ciršanai 
nosaka Meža likuma trešā nodaĜa. Vienlaikus informējam, ka koku 
ciršanas nosacījumus Nīcas pašvaldības teritorijā nosaka arī citi 
normatīvie akti, piemēram, Aizsargjoslu likums un tam pakārtoti 
Ministru kabineta noteikumi, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
vispārējie un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī 
citi normatīvie akti. 

3) precizēt 3.5. nodaĜu, kas nosaka prasības meža zemēs, kurām 
nepieciešama atmežošana. 

Lai neradītu pārpratumus, lūdzam nesaistīt meža zemes jēdzienu ar 
atmežošanu, jo atmežot var tikai mežu. Līdz ar to arī atmežošanas 
prasības attiecas tikai uz mežu. 

Meža likuma 41. panta pirmajā daĜā ir noteikts, ka platību atmežo, ja tas 
nepieciešams būvniecībai, derīgo izrakteĦu ieguvei, lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes ierīkošanai un īpaši aizsargājamo biotopu 
atjaunošanai. 

Apbūves noteikumu projekta 57.1 apakšpunkts nosaka, ka atmežošana 
atĜauta tikai tad, ja tā nepieciešama, lai īstenotu būvniecību. Savukārt 
177.3 un 179. punktā ir paredzēts, ka mežu teritorijās kā 
papildizmantošana var būt arī derīgo izrakteĦu ieguve. Lai īstenotu 
izrakteĦu ieguvi mežā, platību ir nepieciešams atmežot. TādēĜ lūdzam 
novērst šo pretrunu. 

Vienlaikus lūdzam izvērtēt iespēju Nīcas novada teritorijā pieĜaut 
atmežošanu, ja tas nepieciešams lauksaimniecības zemju ierīkošanai vai 
īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai. Kārtību, kādā šajos gadījumos 
notiek atmežošana, nosaka 5.03.2013. MK noteikumi Nr. 118 „Kārtība, 

 

 

 

 

 

 

3)  Redakcionāli precizēta TIAN 3.5. 
nodaĜa. 
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kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz 
atĜauju tās ierīkošanai” un 18.06.2013. MK noteikumi Nr. 325 
„Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu 
dzīvotĦu atjaunošanu mežā”. 

4) izvērtēt aprobežojuma samērīgumu 125.6 apakšpunktā noteiktajam 
aizliegumam nožogot ūdeĦu, dabas un mežu teritoriju zemes gabalus vai 
to daĜas. 

Mežsaimniecības praksē nereti iežogo atjaunotās mežaudzes, lai 
samazinātu savvaĜas dzīvnieku postījumus. Tāpat dabas un meža 
teritorijās tiek iežogotas meža ganībām atvēlētās platības, kā arī platības 
savvaĜas dzīvnieku turēšanai. Savukārt ūdeĦu teritorijas var būt 
nepieciešams nožogot drošības apstākĜu dēĜ. 

5) precizēt 184. punktu, kas nosaka vietas ar īpašiem noteikumiem 
Zemkopības ministrija neiesaka teritorijas plānojumā attēlot M1 
teritorijas – īpaši aizsargājamos meža iecirkĦus, jo saskaĦā ar 
18.12.2012. noteikumiem Nr. 936 „Dabas aizsardzības noteikumi meža 
apsaimniekošanā” šiem iecirkĦiem ir noteikts pagaidu statuss ar 
izvērtēšanas periodu, kura laikā tiks izvērtēta to atbilstība mikroliegumu 
statusam. Neatbilstības gadījumā īpaši aizsargājamā meža iecirkĦa 
statuss tiek atcelts. 

Kā aizsargājamus mežus teritorijas plānojumā var atzīmēt mežus īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos, vides un dabas resursu 
aizsargjoslās un mežus valsts kultūras pieminekĜu teritorijās. Jāatzīmē, ka 
aprobežojumi šīm teritorijām tiek noteikti ar attiecīgajiem speciālajiem 
normatīvajiem aktiem. 

6) precizēt 201. punktu, jo zemes transformācijas procedūras vairs 
nepastāv ne lauksaimniecības zemēm, ne meža zemēm, kā arī kopumā 
jēdziens „transformācija” vairs netiek lietots normatīvajos aktos. 
Informējam, ka 02.05.2012. MK noteikumi Nr.308 „Meža atjaunošanas, 
meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” nenosaka kritērijus 

 

 

4) Precizēta TIAN 125.6.1. apakšpunkta 
redakcija, un papildus pievienots 126.6.4. 
apakšpunkts, nosakot izĦēmuma gadījumus, 
kas meža platību iežogošana ir atĜauta. 

 

 

 

5)  Precizēts TIAN 184.punkts un plānojuma 
grafsikā daĜa, svītrojot  M1 teritorijas – īpaši 
aizsargājamos meža iecirkĦus, Ħemot vērā 
atzinumā pausto pamatojumu. 

 

 

 

 

 

 

6)  Redakcionāli precizēts TIAN 201.punkts. 
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mazvērtīgo lauksaimniecībā neizmantojamo zemju noteikšanai. 
Noteikumi nosaka kritērijus un nosacījumus meža ieaudzēšanai. Lai 
veiktu darbības meliorētajā zemē, Meliorācijas likuma 4. pants nosaka, 
ka būvju un inženierkomunikāciju būvniecībai (izĦemot vienkāršotu 
rekonstrukciju un vienkāršotu renovāciju), pārvietošanai un 
rekonstrukcijai, kā arī derīgo izrakteĦu ieguvei un 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) precizēt 202. punktu, jo normatīvie akti, kas regulē meža ieaudzēšanu, 
neparedz meža iedzēšanai izstrādāt lokālo ainavu plānu, ne meža 
apsaimniekošanas plānu. Šādas prasības noteikšanas ir nepamatots 
administratīvais slogs zemes īpašniekiem. Papildus lūdzam visā 
dokumentā lietot vienādus terminus un aizstāt vārdu „apmežošana” 
attiecīgajos locījumos ar vārdiem „meža ieaudzēšana” attiecīgajos 
locījumos. 

 

 

 

 

 

7) Redakcionāli precizēts TIAN 202.punkts. 

Visā dokumentā aizstāts vārds 
„apmežošana” attiecīgajos locījumos ar 
vārdiem „meža ieaudzēšana” attiecīgajos 
locījumos. 

15.  Latvijas Republikas Rucavas 
novada dome 

Nīcas novada domē saĦemts 
14.12.2013. 

1. Izskatot Nīcas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 1. redakcijas 
materiālus, neiebilstam plānojuma risinājumam. 

- 

16.  Latvijas Valsts Meži 

Dienvidkurzemes 
mežsaimniecība 

Nīcas novada domē saĦemts 
12.12.2013. 

1. Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam pilnveidotajā 
1. redakcijā 125.6 punktā noteikts „Aizliegts nožogot zemesgabalus vai 
to daĜas”. 125.6.1. punkts – teritorijās, kur apbūve nav galvenais 
izmantošanas veids – „ŪdeĦu teritorijās” (Ū); „Dabas un apstādījumu 
teritorijās – pludmales” (DA5 un DA6) un „Mežu teritorijās” (M): 

Mežu teritorijās veicot saimniecisko darbību, platības iežogošanai var 
būt nepieciešama atsevišėos gadījumos: 

- ierīkojot derīgoizrakteĦu ieguves vietas – karjerus. Darba aizsardzības 

1. Precizēta TIAN 125.6.1. apakšpunkta 
redakcija, un papildus pievienots 126.6.4. 
apakšpunkts, nosakot izĦēmuma gadījumus, 
kas meža platību iežogošana ir atĜauta. 
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prasības derīgo izrakteĦu ieguvē nosaka, ka „Bīstamās zonas, kurās 
pastāv nopietnas un tiešas briesmas norobežo un norāda ar brīdinājuma 
zīmēm”: 

- atjaunojot mežu platības vai ierīkojot plantāciju mežaudzes, vietās ar 
lielu pārnadžu blīvumu, atsevišėos gadījumos platība tiek iežogota, lai 
pasargātu stādījumus no dzīvnieku postījumiem. 

2. Derīgo izrakteĦu ieguve Mežu teritorijās (M) tiek noteikta kā 
Papildizmantošana saskaĦā ar teritorijas detālplānojumu vai 
lokālplānojumu. Savukārt Lauksaimniecības teritorijās (L) 
detālplānojums vai lokālplānojuma netiek pieprasīts. 

Vēlamies norādīt, ka iepriekšminēto plānojumu izstrādei mežu teritorijā 
nav funkcionāla pamatojuma, bez tam šāda plānojuma izstrāde un 
saskaĦošana aizĦem būtisku laiku un finansu resursu. LVM derīgos 
izrakteĦus – granti un smilti pamatā izmanto uzĦēmuma meža 
infrastruktūras objektu izbūvei un uzturēšanai, kas, savukārt, nodrošina 
mežu teritoriju Galveno izmantošanu – mežsaimniecisko izmantošanu, 
meža teritoriju apsaimniekošanu. 

3. 202. punktā noteikts „Lauksaimniecības zemes apmežošanai 
nepieciešams izstrādāt lokālo ainavu plānu un meža apsaimniekošanas 
plānu”. 

LVM ir saĦemts skaidrojums no Vides aizsardzības un reăionālās 
attīstības ministrijas, ka termins „ainavu dizaina plāns” saskaĦā ar 
Teritorijas attīstības plānošanas likumu attiecināms uz tādu teritorijas 
plānošanas dokumentu veidu kā tematiskais plānojums, kurā atbilstoši 
plānošanas līmenim tiek risināti specifiski jautājumi, kas ir saistīti ar 
atsevišėu nozaru attīstību vai specifisku tematu, piemēram, ainaviski 
vērtīgām teritorijām. 

Tā kā Nīcas novada TIAN 2. daĜā Lietotie termini nav definēts kas ir 
„Lokālais ainavu plāns”, kā arī nav noteikts šāda plāna saturs, 

 

 

 

 

 

2.  Precizēta TIAN 260.7. punkta redakcija, 
nosakot, ka gadījumos, ja tiek veikta derīgo 
izrakteĦu ieguve mežā, detālplānojuma 
izstrāde nav nepieciešama. 

 

 

 

 

 

 

3.  Precizēta TIAN 202.punkta redakcija, 
svītrojot prasību izstrādāt  lokālo ainavu 
plānu un meža apsaimniekošanas plānu 
apmežojot mazvērtīgās lauksaimniecības 
zemes. 
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uzskatām, ka nav pamatojuma šāda dokumenta pieprasīšanai. 

249. punktā nav minēti pareizie MK noteikumi. Šobrīd spēkā Ministru 
kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr. 940 „Noteikumi par 
mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, 
kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”. 

Nīcas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas tekstuālajās 
daĜās ietverti LVM nepieĦemami nosacījumi, tādēĜ LVM iebilst pret 
Nīcas novada teritorijas plānojuma 1. pilnveidotās redakcijas 
apstiprināšanu. 

 

 

 

Labota atsauce uz MK noteikumiem TIAN 
249.punktā. 

17.  Latvijas Valsts CeĜi 

Nīcas novada domē saĦemts 
12.12.2013. 

1. Izvērtējot iesniegtos teritorijas plānojuma materiālus, paziĦojam, ka 
Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts ceĜi” nav iebildumu pret 
izstrādātā Nīcas novada teritorijas plānojuma (2013. – 2025. gadam) 
pilveidoto 1. redakciju. 

- 

18.  SIA „Lattelecom” 

Nīcas novada domē saĦemts 
20.12.2013. 

1. Atsaucoties uz Jūsu vēstuli, informējam, ka SIA Lattelecom nav 
iebildumu pret izstrādāto Nīcas novada teritorijas plānojuma pilnveidoto 
1. redakciju. 

- 

19.  Valsts aăentūra „Civil ās 
aviācijas aăentūra” 

Nīcas novada domē saĦemts 
27.12.2013. 

Valsts aăentūra „Civilās aviācijas aăentūra” Lidlauku standartu un 
drošības daĜa  ir saĦēmusi un izvērtējusi 2013.gada 4.novembra vēstuli  
Nr.3-08/1075, un dara zināmu, ka neiebilst pret  Nīcas novada teritorijas 
plānojuma (2013. – 2025. gadam) pilveidoto 1. redakciju ciktāl tas nav 
pretrunā ar likuma „Par aviāciju” 41.panta prasībām. 

Ja teritorijas plānojumā paredzētās vēja elektrostacijas vai citi gaisa kuău 
lidojumiem potenciāli bīstami objekti atbilst minētā likuma panta 
kritērijiem, tad pašvaldībai šo objektu būvei ir jāsaĦem  Valsts aăentūra 
„Civil ās aviācijas aăentūra” atĜauja. 

-  

 

 

TIAN  pilveidotajā 1. redakcijā ir iekĜauti 
gadījumi (277.punkta apakšpunktos), kad  
būvējot  gaisa kuău lidojumiem potenciāli 
bīstamus objektus  ir jāsaĦem atĜauja no  
Valsts aăentūra „Civilās aviācijas aăentūra”. 

20.  VSIA „Zemkop ības 
ministrijas nekustamie 
īpašumi” Kurzemes reăiona 

Kurzemes reăiona meliorācijas nodaĜa neiebilst  Nīcas novada teritorijas 
plānojuma pilveidotai 1.redakcijai. 

- 
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meliorācijas nodaĜa 

Nīcas novada domē saĦemts 
18.12.2013. 

21.  Aizsardzības ministrija 

Nīcas novada domē saĦemts 
02.12.2013 

Atsaucoties  Nīcas novada domes aicinājumam 04.11.2013. vēstulē nr. 3-
08/1074 sniegt atzinumu par teritorijas plānojumu, Aizsardzības 
ministrija informē, ka atbalsta Nīcas novada teritorijas plānojuma 
pilnveidotās 1. Redakcijas tālāku virzību, izsakot iebildumu – 
Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajam nekustamā īpašuma 
objektam Nīcas nov., Nīcas pag., DalbiĦi ar kadastra numuru 6478 019 
0008 (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 019 0289) nosakāma 
funkcionālā zona: tehniskās apbūves teritorija (TA). 

Zemes ierīcības projekta ietvaros š.g. novembrī ir pabeigta nekustamā 
īpašuma Nīcas nov., Nīcas pag., Jūrmalciems, Jūrmalciema krasta 
novērošanas punkts sadale, kā rezultātā Aizsardzības ministrija ierosina 
teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā aktualizēt jaunveidotās zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 6478 019 0243 robežas, saglabājot gan 
nodalītajai, gan paliekošajai zemes vienībai nemainīgu paredzēto 
tehniskās apbūves teritoriju. 

Vienlaikus Aizsardzības ministrija vērš uzmanību uz to, ka š.g. 28. 
Novembrī Saeimā trešajā lasījumā tiks skatīts likumprojekts „Grozījumi 
Aizsargjoslu likumā”, kas paredz Aizsargjoslu likuma 21. Panta 
nosaukumu grozīt uz „Aizsargjoslu ap navigācijas tehniskajiem 
līdzekĜiem un militārajiem jūras novērošanas tehniskajiem līdzekĜiem” 
un tā trešo daĜu izteikt sekojoši: „(3) Valsts aizsardzības vajadzībām 
paredzēto navigācijas tehnisko līdzekĜu un militāro  jūras novērošanas 
tehnisko līdzekĜu aizsargjoslu sarakstu, platumu un ierobežojumus 
nosaka Ministru kabinets. Aizsargjoslu maksimālais platums ap valsts 
aizsardzības vajadzībām paredzētajiem navigācijas tehniskajiem 
līdzekĜiem uz sauszemes ir 15 kilometru, skaitot no objekta centra. 
Aizsargjoslu maksimālais platums ap militārajiem jūras novērošanas 

Iebildums Ħemts vērā, precizēta funkcionālā 
zona Aizsardzības ministrijas valdījumā 
esošajam nekustamā īpašuma objektam 
Nīcas nov., Nīcas pag., DalbiĦi ar kadastra 
numuru 6478 019 0008 (zemes vienības 
kadastra apzīmējums 6478 019 0289). 

 

Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam grafisko daĜu izstrādā uz 
Latvijas ăeotelpiskās informācijas aăentūras 
izsniegtās topogrāfiskās kartes grafisko datu 
pamatnes un VZD kadastra informācijas 
sistēmas saĦemtās informācijas par zemes 
vienību kadastrālajām robežām.  
Pamatojoties uz 16.10.2012. MK 
Noteikumiem Nr. 711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 55.punktu prasībām SIA 
„Metrum” kopā ar Nīcas novada domi 
iekĜaujot teritorijas plānojumā citu 
institūciju sniegtos datus, nodrošina to 
nemainīgumu. Teritorijas plānojums nosaka 
teritoriju izmantošanu un izmantošanas 
ierobežojumus, nevis zemes vienību 
robežas. ĥemot vērā minēto, teritorijas 
plānojuma izstrādes nobeiguma posmā 
netiek aktualizēti zemes vienību robežu dati. 
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tehniskajiem līdzekĜiem uz sauszemes ir 8 kilometri, skaitot no objekta 
centra.”, kā arī noteikts, ka Ministru kabinetam deleăējumā paredzētie 
noteikumi jāizstrādā un jāapstiprina līdz 2014.gada 1. martam. Minētās 
jaunās tiesību aktu normas var radīt nepieciešamību veikt attiecīgus 
precizējumus arī Nīcas novada teritorijas plānojumā. 

Atbilstoši 16.10.2012. MK Noteikumu Nr. 
711 57.punktam sniedzot atzinumu par 
teritorijas plānojuma redakciju institūcijai 
jāizvērtē risinājumu atbilstība spēkā 
esošajiem nozari reglamentējošiem 
normatīvajiem aktiem. ĥemot vērā atzinumā 
sniegto informāciju par plānotajiem 
grozījumiem Aizsargjoslu likumā ir  
redakcionāli precizēts TIAN 
94.12.apakšpunkts. 

22.  AS „Latvenergo” 

Nīcas novada domē saĦemts 

02.12.2013 

Lūdzam Teritorijas izmatošanas un apbūves noteikumu 3.4.punktu 
„Prasības jaunveidojamo zemes vienību minimālajām platībām” 
papildināt atbilstoši 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr. 240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 
11.1. punktam, kas nosaka, ka prasības par zemes vienību minimālo 
platību nav attiecināmas, ja zemes vienība nepieciešama inženierbūvju 
vai publiskās infrastruktūras nodrošināšanai. 

Informējam, ka koncerna Latvenergo AS „Sadales tīkls” (par 20-0.4kV 
sprieguma elektriskajiem tīkliem) un AS „Latvijas elektriskie tīkli” (par 
110-330kV sprieguma elektriskajiem tīkliem) nav iebildumu par Nīcas 
novada izstrādāto teritorijas plānojuma pilnveidoto 1. Redakciju. 

ĥemot vērā, ka Nīcas novada teritorijas 
plānojums tiek izstrādāts ievērojot MK 
3.02.2009. noteikumu Nr.108 „Normatīvo 
aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 
3.punkta prasības, kas nosaka, ka: 
„Normatīvā akta projektā neietver normas, 
kas dublē augstāka vai tāda paša spēka 
normatīvā akta tiesību normās ietverto 
normatīvo regulējumu”,   Nīcas novada 
teritorijas plānojuma pilnveidotajā 
1.redakcijā tika svītrotas visas normas, kas 
dublē kādu no LR likumiem vai MK 
noteikumiem, kā arī netiek ietvertas normas, 
kas ir noteiktas 30.04.2013. Ministru 
kabineta noteikumos Nr. 240 „Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi”. 
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V Pārskats par saĦemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem
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Iedzīvotāju iesniegumi, kas saĦemti teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā no 04.11.2013. līdz 25.11.2013. 

1. Baiba Millere 

„Saulaines”, Nīca, Nīcas pag., 
Nīcas nov., LV-3473 

Nīcas novada domē saĦemts 
06.11.2013. 

Lūdzu Jūs mainīt Nīcas novada teritorijas plānojuma pilnveidoto 
1.redakciju līdz 2 (divu) kilometru rādiusā ap ciema robežām 
aizliegt Rūpniecisko apbūvi un teritorijas izmantošanu (atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijaa 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi. 3.pielikums, 
13.grupas kods), kas ietver vieglās rūpniecības uzĦēmumus, 
smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzĦēmumu apbūvi 
(metālapstrāde, gumijas rūpniecība, celulozes ražošana, 
ėīmiskās rūpniecības uzĦēmumi, atkritumu pārstrādes 
uzĦēmumi, t.sk. bīstamie atkritumi, kuru darbība var radīt pūtiski 
piesārĦojumu apkārtējai videi).  

DaĜēji Ħemts 
vērā 

Atbilde 14.11.2013 Nr. 3-08/1135 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 06.11.2013. Jūsu iesniegumu ar 
lūgumu mainīt Nīcas novada teritorijas plānojuma pilnveidoto 
1.redakciju līdz divu kilometru rādiusā ap ciema robežām aizliegt 
Rūpniecisko apbūvi, kas ietver vieglās rūpniecības uzĦēmumus, 
smagās rūpniecības un pirmsapstrādes uzĦēmumu apbūvi. 
         Jūsu iesniegums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
         Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas novada 
teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi informācijai 
par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”. 
 
Darba grupas viedoklis: 
ĥemot vērā esošo Rūpnieciskās apbūves uzĦēmumu izvietojumu 
Nīcas novadā, prasība aizliegt Rūpniecisko apbūvi un teritorijas 
izmantošanu līdz 2 (divu) kilometru rādiusā ap ciema robežām nav 
samērīga. Izvērtējot iespējamos riskus, kas var rasties attīstot 
smago rūpniecību novada teritorijā, nolemts noteikt 0,5 km 
aizlieguma zonu ap ciemiem un ciemu teritorijās, kur nav atĜauts 
izvietot smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzĦēmumu apbūvi, 
izĦemot koksnes pārstrādes uzĦēmumu apbūvi (priekšlikums 
iekĜauts TIAN 233.4.punktā). 

 

2.-3. Kristīne Jurjāne 

„Jaunie Baštiki”, Jūrmalciems, 
Nīcas pag., Nīcas nov. 

Nīcas novada domē saĦemts 
08.11.2013. 

Iepazīstoties ar Nīcas novada teritorijas plānojumu, redzu, ka 
gar manu īpašumu „Jaunie Baštiki” plānots ierīkot publisku 
piebrauktuvi jūrai un publisku kājāmgājēju taku uz jūru. Šīs 
paredzamās komunikācijas nopietni apdraud mana sakĦu dārza 
un teritorijas drošību. Nav saprotama pagasta vajadzība tieši 
caur viensētu teritorijām izbūvēt iebraucamo ceĜu, kas precīzi 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

Atbilde sniegta (viena uz visiem 3 iesniegumiem) 14.11.2013 Nr. 3-
08/1136 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 11.11.2013. Jūsu iesniegumu un 
iesnieguma papildinājumus Nr.1 un Nr.2 ar lūgumu mainīt Nīcas 
novada teritorijas plānojuma pilnveidotā 1.redakcijā publisko 
piebrauktuvi jūrai gar īpašumu „Jaunie Baštiki” un iezīmēt 
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atrodas paralēli Jūrmalciema galvenajam ceĜam un dublē tā 
funkcijas. Šajā gadījumā mans zemes gabals vienkārši nokĜūst 
ceĜu krustojumā un no vairākām pusēm ir pakĜauts vides 
piesārĦojumam, kas rodas no autoceĜiem. Šis viss ir pilnīgā 
pretrunā ar ekoloăiskās saimniekošanas modeli un zaĜās 
enerăijas izmantošanu, ko esmu izvēlējusies kā vienīgo 
iespējamo alternatīvu, lai saglabātu esošo vidi tīru un cik 
iespējams pirmatnīgu. 

Jebkura publiska komunikācija patiešām neatgriezeniski 
iespaido apkārtējo vidi, tā ir patstāvīgs cilvēku atstāts vides 
piesārĦojums atkritumu veidā, kā arī cilvēku plūsma, kas netiek 
kontrolēta ar regulāru pašvaldības policijas klātbūtni. Jau tāpat 
līdz šim es rūpējos par savai teritorijai piegulošā valsts ceĜa malu 
un regulāri savācu tur atstātās miskastes. Tāpat mana ăimene 
tīra jūras malu un nav reizes, kad mēs no jūras malas 
nepārnestu maisu ar atkritumiem. 

Ja Nīcas pagasta rīcībā ir kādi neizlietoti Eiropas fondu līdzekĜi, 
tad kopā ar apkārtējiem zemes īpašniekiem, mēs jau vairāku 
gadu garumā esam lūguši ierīkot tekoĦu, kas agrāk noslēdza 
grāvi, kas robežojas arī ar manu grunti, jūras malā ar cauruli 
zemē. Šī caurule jau sen ir aizbirusi. Neskatoies uz to mēs katru 
gadu tīrām savas terotorijas grāvjus un lauki tāpat ir slapji un 
ūdens laikā neaiztek prom, kas traucē laikus sākt zemes darbus 
pavasarī un kavē tās apstrādāšanu rudenī. Bet šis lūgums netiek 
uzklausīts un paredzamajā plānā, vēsturiski bijusī tekoĦa vispār 
ir izĦemta ārā, tas nozīmē, ka ne tikai mana teritorija, bet arī visu 
pārējo kaimiĦu zemes, līdz pat mežam, konkrētā gadalaikā 
vienkārši turpinās appurvoties. 

Tāpat vēlos saprast, uz kāda pamata pāri valsts nozīmes ceĜam 
tieši lauksaimniecības teritorijas vidū (ciema – dzīvojamā 
apbūve, min. 1 ha) jaunajā plānā atrodas Savrupmāju apbūves 
teritorija / DzS (min 0,35 ha). 

Diemžēl jaunie priekšlikumi Nīcas novada teritorijas plānojumā 
rosina domāt par kādu konkrētu pasūtītāju, kura vēlmes ir 

Jūrmalciemā esošās tekoĦas (grāvjus) pēc pievienotā grafiskā 
pielikuma. 
               Jūsu iesniegums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
                 Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”. 
 
Darba grupas viedoklis: 
Atbalsta vēsturiski izveidoto tekoĦu iezīmēšanu teritorijas plānojuma 
grafiskajā daĜā. 
ĥemot vērā iedzīvotāju iebildumus pret plānoto publisko 
piebrauktuvi jūrai, kā arī vadoties no Aizsargjoslu likuma 36.pantā 
noteiktās prasības, ka pašvaldībai vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumā ir jāparedz iespēja kājāmgājējiem piekĜūt pludmalei, un ja 

nepieciešams, pašvaldība var noteikt īpašuma tiesību 

aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekĜūt pludmalei arī 

bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas, darba grupa 
nolēma plānojuma galīgajā redakcijā noteikt to tikai kā gājēju taku, 
saglabājot iespēju kājāmgājējiem piekĜūt pludmalei. 
Iesniegumā minētā publiskās piekĜuves vieta (gājēju taka) ir noteikta 
arī spēkā esošajā Nīcas novada teritorijas plānojumā. 
Jūrmalciema galvenajam ceĜam paralēli plānotais ceĜš spēkā 
esošajā Nīcas novada teritorijas plānojumā ir noteikts kā 
koplietošanas ceĜš. Tāpēc plānojuma galīgajā redakcijā jāprecizē tā 
apzīmējums – “plānots koplietošanas ceĜš”, par ko tika panākta 
mutiska vienošanās ar Jūrmalciema iedzīvotāju pārstāvjiem 
plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publiskās apspriešanas 
sanāksmē Nīcas novada domē 8.11.2013.. 
Jūrmalciema galvenā ceĜa otrajā pusē noteiktā savrupmāju apbūves 
teritorija (DzS, min. 0,35ha) ir noteikta atbilstoši izstrādātam un 
spēkā esošam detālplānojumam īpašumam “Baštiki”, kas 
apstiprināts 11.10.2012.. 
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pretrunā ar esošo ciema iedzīvotāju un zemes īpašnieku 
izdzīvošanas vajadzībām.  

Nīcas novada domē saĦemts 
11.11.2013. 

 

Turpinot padziĜinātu situācijas izpēti, gribu informēt, ka esmu pret 
publiskās piebrauktuves jūrai ierīkošanu esošā servitūta ceĜa 
vietā. Servitūta ceĜš tiek izmantots privātai vajadzībai, lai piekĜūtu 
esošam zemes īpašumam, turpretī publiska piebrauktuve jūrai 
paredz 4 m platu grantētu ceĜa posmu, kas tieši apdraud manu 
privātīpašumu, gan ar nekontrolētu transporta plūsmu, gan ar 
vides piesārĦojumu. 

Lūdzu atjaunot Nīcas novada teritorijas plānojumā neiezīmētu, 
bet dabā esošu tekoĦu, kas robežo manu zemes īpašumu, palu 
ūdens novadīšana ir ekstremāli svarīga darbība, lai konkrētā 
laikā varētu sākt un beigt lauksaimniecības darbus. 

 

Nīcas novada domē saĦemts 
12.11.2013. 

 

ĥemot vērā piektdien, 8.novembrī, notikušo sabiedrisko 
apspriešanu Nīcas novada teritorijas plānojumam un pēc tam 
sekojošajās debatēs SIA „METRUM” pārstāvju izteikto 
aicinājumu pašiem atzīmēt kartē dabā esošus novadgrāvjus, šeit 
pievienotajā dokumentā esmu tos atzīmējusi ar zilu nepārtrauktu 
līniju. Novadgrāvja vai tekoĦas jēga ir tā, ka tā sākas meža 
teritorijā un beidzas jūras malā, no citas vietas sākties (kā šobrīd 
uzzīmētajā Nīcas novada teritorijas plānojumā tekoĦa, kas iet 
gar Undiėiem, sākas ceĜa malā) tai nav jēga, jo gluži praktiski 
ceĜš nav mitrākā vieta apkārtnē. Ja rodas šaubas par uzzīmētā 
patiesību, lūdzu, pārbaudiet dabā, kur skaidri var redzēt grāvjus 
un trubas, kas ieraktas zem zemes. Bez šiem novadgrāvjiem 
esošās teritorijas vienkārši nekontrolējami appludinās pavasara 
un rudens palu laikā, kā arī pārpludinātie grāvji iespaido 
dzeramā ūdens kvalitāti. 

Pielikumā karte ar iezīmētiem grāvjiem. 

 

 

4. Māris Šteingolds 

K.Uliha 132-23, Liepāja 

Nīcas novada domē saĦemts 

Nepiekrītu Nīcas novada teritorijas plānojumā plānotam 
iezīmētam publiskās piebrauktuves ceĜam uz jūru, kurš neparedz 
iezīmēto mērėi. 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

Atbilde 14.11.2013. Nr. 3-08/1137 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 11.11.2013. Jūsu iebildumu par 
Nīcas novada teritorijas plānojuma pilnveidotā 1.redakcijā publisko 
piebrauktuvi jūrai gar īpašumu „MaciĦi”. 
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11.11.2013. 
Iebilstu par šāda ceĜa izveidi, jo tas skar manu privātīpašumu 
Jūrmalciema teritorijā „MaciĦi” – apdraud tā drošību, rada 
papildu apgrūtinājumus, zaudējumus un neērtības, ko rada 
putekĜi, atgāzes, trokšĦi. 

Vēršu Jūsu uzmanību, ka lauku īpašumi nav iežogoti, tāpēc pie 
publiskas piebrauktuves tiek liegts pilnvērtīgi izmantot man 
piederošo privātīpašumu. 

Vēl būtiski iemesli, lai nepiekristu šāda ceĜa izbūvei, kas skar 
manu īpašumu, ir paredzēti Latvijas Republikas normatīvo aktu 
noteikumos, tiek izmainīta dabiskā vide, ainava un kāpu joslas. 

Pielikumā pievienoju zemes robeža plāna kopiju Nr. 6478 
19.0007 

               Jūsu iebildums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
                 Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”. 
 
Darba grupas viedoklis: 
Jūrmalciema galvenajam ceĜam paralēli plānotais ceĜš spēkā 
esošajā Nīcas novada teritorijas plānojumā ir noteikts kā 
koplietošanas ceĜš. Tāpēc plānojuma galīgajā redakcijā jāprecizē tā 
apzīmējums – “plānots koplietošanas ceĜš”, par ko tika panākta 
mutiska vienošanās ar Jūrmalciema iedzīvotāju pārstāvjiem 
plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publiskās apspriešanas 
sanāksmē Nīcas novada domē 8.11.2013.. 

 

5. Gatis Šuklais 

Bārtas iela 2-25, Nīca 

Nīcas novada domē saĦemts 
13.11.2013. 

Atbilstoši publiskai apspriešanai nodotajai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma pilnveidotajai redakcijai, man piederošais 
nekustamais īpašums „Jaunie Jēkabi” ar kadastra numuriem 
6478 019 0203 un 6478 019 0291 atrodas DA (dabas un 
apstādījumu teritorijas) un L1 (lauku dzīvojamā apbūve) 
teritorijās. SaskaĦā ar pilnveidoto redakciju, apbūve DA teritorijā 
nav iespējama. 

Ar Nīcas novada 08.03.2012. lēmumu Nr.63 (protokols Nr.3, 
punkts Nr.2) par šo nekustamo īpašumu ir uzsākta 
detālplānojuma izstrāde, kurā tiek paredzēts izveidot tūrisma 
objektu – kempingu ar vasaras mājiĦām (kopskaitā 8 gab.) un 
veikt teritorijas labiekārtojumu. 

Izvērtējot esošo situāciju un būvniecības ieceri, kā arī Ħemot 
vērā apstākli, ka daĜa no zemes gabala, kas atrodas teritorijā ar 
apzīmējumu DA, dabā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 
lūdzu, izskatīt iespēju nomainīt nekustamā īpašumā „Jaunie 

Nav Ħemts vērā Atbilde 19.11.2013 Nr. 3-08/1147 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 13.11.2013. Jūsu iesniegumu ar 
lūgumu mainīt nekustamā īpašumā „Jaunie Jēkabi” (kad.Nr. 6478 
019 0203 un 6478 019 0291) paredzēto izmantošanu DA (dabas un 
apstādījumu teritoriju) uz DA2 (tūrisma un atpūtas teritoriju). 
                Darām zināmu, ka Nīcas novada teritorijas plānojuma 
pilnveidotās 1.redakcijas teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos 186.1.2.punkts nosaka – Tūrismu un atpūtas iestāžu 
apbūve DA2 un DA4 apzīmētajās vietās – izmitināšana viesu mājās 
un cita veida īslaicīgās apmešanās vietās; kempingu, atpūtas 
transportlīdzekĜu  laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu 
ierīkošana, izĦemot Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā. 
                Īpašuma „Jaunie Jēkabi” daĜa, kurā jūs vēlaties mainīt 
izmantošanu atrodas Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā. 
                Jūsu iesniegums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
              Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
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Jēkabi” paredzēto izmantošanu DA (dabas un apstādījumu 
teritorijas) uz DA2 (tūrisma un atpūtas teritorija).  

Pielikumā: Zemesgrāmatas apliecības kopija uz vienas lapas un 
zemes robežplāna kopija uz vienas lapas.  

novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”, 
kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 
Darba grupas viedoklis: 

Priekšlikums nav atbalstāms, jo jaunas apbūves izvietošanu Baltijas 
jūras krasta kāpu aizsargjoslā aizliedz Aizsargjoslu likums. Līdz ar 
to nav pamata grozīt izstrādāto plānojuma redakciju. Plānoto apbūvi 
priekšlikuma iesniedzējs var realizēt zemesgabala daĜā, kas 
noteikta kā “L1” zona, un/vai turpinot uzsāktā detālplānojuma 
izstrādi atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam. 

6. Jānis Jūrmalis 

„JūrmaĜi”, Jūrmalciems, Nīcas 
pag., Nīcas nov. 

Nīcas novada domē saĦemts 
15.11.2013. 

Lūdzu noĦemt no īpašuma ar kad.Nr.6478 019 0200 pieturzīmes 
vietu, jo reāli dabā nav iespējams izveidot stāvlaukumu un ir 
esošs stāvlaukums īpašumā „ŽodziĦi”. 

Lūdzu izĦemt no mana īpašuma ar kad.Nr.6478 019 0122 gājēju 
taku uz jūru, jo taka tur nekad nav bijusi. Tūristi izmanto taku gar 
Ceplenieku mājām blakus sekoĦai. 

Īpašumam ar kad.Nr.6478 019 0107 ieplānot lauksaimniecības 
teritoriju ar iespēju sadalīt pa 1 ha.  

ĥemts vērā  Atbilde 19.11.2013 Nr. 3-08/1146 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 15.11.2013. Jūsu iesniegumu ar 
lūgumu mainīt nekustamā īpašumā „JūrmaĜi” (kad.Nr.6478 019 
0107) plānoto izmantošanu no publiskās apbūves uz 
lauksaimniecības teritoriju (L1), zemes gabalā ar (kad.Nr. 6478 019 
0122) - izĦemt gājēju taku uz jūru,  un zemes gabalā ar (kad.Nr. 
6478 019 0200)  noĦemt plānotā stāvlaukuma vietu. 
                Jūsu iesniegums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
              Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”, 
kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 
 
Darba grupas viedoklis: 

Atbalsta priekšlikumu par nekustamā īpašumā „JūrmaĜi” plānotās 
izmantošanas maiĦu no publiskās apbūves uz lauksaimniecības 
teritoriju (L1), Ħemot vērā ka šāda izmantošana ir noteikta arī blakus 
nekustamajiem īpašumiem. Darba grupai nav iebildumu noĦemt 
plānoto gājēju taku uz jūru un plānotā stāvlaukuma vietu, ja reāli 
dabā šī taka netiek izmantota kā publiskās piekĜuves vieta jūrai, un 
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tiek saglabāta otra – netālu esošā taka gar Ceplenieku mājām.  

7. Kārlis Kandevics 

„Zvejnieki – Grāmatnieki”, Nīcas 
pag., Nīcas nov. 

Nīcas novada domē saĦemts 
20.11.2013. 

Lūdzu manā īpašumā „Zvejnieki – Grāmatnieki” Nr. 
64780180002 mainīt atĜauto izmantošanu uz lauksaimniecības 
teritoriju. 

ĥemts vērā Atbilde 22.11.2013 Nr. 3-08/1154 
                Nīcas novada dome ir saĦēmusi 20.11.2013. Jūsu 
iesniegumu ar lūgumu mainīt atĜauto izmantošanu īpašumā 
„Zvejnieki – Grāmatnieki” (kad.Nr. 6478 018 0002) uz 
lauksaimniecības teritoriju. 
               Jūsu iesniegums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
                 Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks” 
kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 
 
Darba grupas viedoklis: 

Atbalsta priekšlikumu par atĜautās izmantošanas maiĦu īpašumā 
„Zvejnieki – Grāmatnieki” (kad.Nr. 6478 018 0002) uz 
lauksaimniecības teritoriju, Ħemot vērā ka šāda izmantošana ir 
noteikta arī blakus nekustamajiem īpašumiem. 

8. Igors Jeršovs 

„GaiĜi”, Nīcas pag., Nīcas nov. 

Nīcas novada domē saĦemts 

20.11.2013. 

Nīcas novada plānojamā teritorijā atrodas man piederošs 
nekustamais īpašums „GaiĜi” ar kad. Nr. 64780070086. Es, Igors 
Jeršovs, piedalījos 08/11/2013 Nīcas novada teritorijas 
plānojuma 2013. – 2025. gadam pilnveidotās 1. redakcijas 
sabiedriskajā apspriešanā, kas redzams no plānojuma 
pilveidotās 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas protokola. 

Izvērtējot Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. 
gadam pilnveidotās 1. redakcijas grafisko daĜu, konstatēju, ka 
pretim man piederošajam īpašumam „GaiĜi” vairs nav ieplānots 
kājceĜš uz Baltijas jūrmalas pludmali, kāds tas bija spēkā esošajā 
Nīcas pašvaldības teritoriālajā plānojumā. 

Ar kempinga pakalpojumiem īpašumā „GaiĜi” nodarbojas jau 
ilgstoši un spēkā esošajā teritoriālajā plānojumā iezīmēto kājceĜu 

ĥemts vērā Atbilde 22.11.2013 Nr. 3-08/1153 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 20.11.2013. Jūsu iesniegumu ar 
lūgumu: 

1) iestrādāt plānojuma grafiskajā daĜā, novēršot kĜūdu, 
kājceĜu pretim īpašumam „GaiĜi”, kāds ir spēkā esošajā 
Nīcas pašvaldības teritoriālajā plānojuma un saskaĦā ar 
Aizsargjoslu likuma 36.panta 5. daĜu; 

2) izstrādājot Nīca snovada teritorijas plānojumu 2013-
2025.gadam, Ħemt vērā spēkā esošos teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 3.panta 2.punktu, Attīstības 
plānošanas sistēmas likuma 1.pantu, Nīcas pašvaldības 
saistošos noteikumus, spēkā esošo Nīcas pašvaldības 
teritoriālo plānojumu, tā grafiskajā daĜa iestrādāto jau 
esošo un plānoto kājceĜu pretim man piederošam 
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kempinga viesi un vietējie iedzīvotāji ilgstoši izmanto, lai nokĜūtu 
uz Baltijas jūrmalas pludmali, kas zināms Nīcas pašvaldībai no 
maniem iepriekšējiem iesniegumiem ar pielikumu iesniegumam 
pašvaldībai, kas papildus apliecina reālas bezmaksas 
autostāvvietas atrašanos pie mana īpašuma „GaiĜi”, man 
personīgi slēdzot sezonālus līgumus un maksājot par kājceĜa 
izmantošanu minētā kājceĜa zemes gabala īpašniecei. 

No Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam 
pilnveidotās 1. redakcijas aprakstošās daĜas izriet: 

- ka plānojums tiek izstrādāts saskaĦā ar MK noteikumiem Nr. 
711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem”, kuri savukārt ir izdoti saskaĦā ar Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 7. panta pirmās daĜas 4. un 5. 
punktu; 

- citiem likumiem, tostarp Aizsargjoslu likumu, kas paredz 
ieplānot kājceĜus ne tālāk par 1 km citu no cita; 

- ka plānojums netiek izstrādāts saskaĦā ar: 

1. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3. panta 2. punktu – 2) 
pēctecības princips – jaunus teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus izstrādā, izvērtējot esošos attīstības plānošanas 
dokumentus un to īstenošanas praksi; 

2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 1. pantu – Likuma 
mērėis ir, nosakot attīstības plānošanas sistēmu, sekmēt valsts 
ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanos; 

3. Spēkā esošo Nīcas pagasta teritorijas plānojumu. 

Pamatojoties uz iepriekšējo, lūdzu: 

lūdzu iestrādāt plānojuma grafiskajā daĜā, novēršot kĜūdu kājceĜu 
pretim īpašuma „GaiĜi”, kāds ir spēkā esošajā Nīcas pašvaldības 
teritoriālajā plānojumā un saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 36. 
panta 5. daĜu. 

īpašumam „GaiĜi” uz Baltijas jūrmalas pludmali, ko 
ilgstoši un regulāri izmanto minētās autostāvietas pie 
īpašuma „GaiĜi” bezmaksas pakalpojuma izmantotāji un 
vietējie iedzīvotāji, kā arī kempinga „GaiĜi” viesi. 

    Jūsu iesniegums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas 
plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba grupas 
sanāksmē, informēsim rakstiski. 
    Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas novada 
teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi informācijai 
par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks” 
kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 

 
Darba grupas viedoklis: 

ĥemot vērā teritorijas plānojuma izstrādes laikā veiktās diskusijas, 
izstrādātos un publiski apspriestos variantus par iespējām noteikt 
publiskās piekĜuves vietas jūrai Nīcas novada teritorijā starp 
Pērkones un Bernātu ciemiem, kā arī vadoties no Aizsargjoslu 
likuma 36.pantā noteiktās prasības, ka pašvaldībai vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumā ir jāparedz iespēja kājāmgājējiem 

piekĜūt pludmalei, un ja nepieciešams, pašvaldība var noteikt 

īpašuma tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekĜūt 
pludmalei arī bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas, darba 
grupa nolēma plānojuma galīgajā redakcijā saglabāt visus 
plānojuma izstrādes laikā ierosinātos priekšlikumus šajā teritorijā.  

Konkrēti nekustamā īpašuma „GaiĜi” teritorijā, darba grupa atbalsta 
2012.gada jūnijā iesniegto un reāli dabā izvērtēto priekšlikumu par 
gājēju takas izveidi gar nekustamā īpašuma „GaiĜi” dienvidu robežu. 
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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 iespēju piekĜūt pludmalei arī bez nekustamā 
īpašuma īpašnieka piekrišanas. Zemes īpašniekam ir tiesības uz 
zaudējuma atlīdzību, ja tādi radušies aprobežojumu noteikšanas 
dēĜ. Zaudējumu atlīdzības veidu apmēru un aprēėināšanas 
kārtību nosaka Ministru kabinets. 

Izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojumu 2013. – 2015. 
gadam, Ħemt vērā spēkā esošos – Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 3. panta 2. punktu, Attīstības plānošanas 
sistēmas likuma 1. pantu, Nīcas pašvaldības saistošos 
noteikumus, spēkā esošo Nīcas pašvaldības teritoriālo 
plānojumu, tā grafiskajā daĜā iestrādāto jau esošo un plānoto 
kājceĜu pretim man piederošajam īpašumam „GaiĜi” uz Baltijas 
jūras pludmali, ko ilgstoši un regulāri izmanto minētās 
autostāvvietas pie īpašuma „GaiĜi” bezmaksas pakalpojuma 
izmantotāji un vietējie iedzīvotāji, kā arī kempinga „GaiĜi” viesi. 

9. Dzintra Tīda 

Sūnu iela 7-1, Liepāja 

Nīcas novada domē saĦemts 

21.11.2013. 

Par zemes gabalu „Vecdzintarnieki”, zemes kadastra Nr. 
64780030027.  

Teritorijas plānojuma 2013. - 2025. pilnveidotā 1. redakcijā nav 
pilnībā redzama teritorijas plānojuma darba grupas viedoklis 
(iesniegums Nr. 50 pēc 1. redakcijas izstrādes) atbalstīt 
zonējuma maiĦu no DA uz DA2 teritorijā, kurā nav aizsargājamie 
biotopi. 

Lūdzu Ħemt vērā biotopu ekspertīzi, precizēt teritorijas, kurās 
nav aizsargājamie biotopi. 

ĥemts vērā Atbilde  25.11.2013 Nr. 3-08/1157 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 21.11.2013. Jūsu iesniegumu ar 
lūgumu mainīt nekustamā īpašumā „Vecdzintarnieki” (kad.Nr. 6478 
003 0027) zonējuma maiĦu no DA uz DA2 teritoriju, kurā nav 
aizsargājamie biotopi. 
                Jūsu iesniegums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
              Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
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informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”, 
kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 
 
Darba grupas viedoklis: 

Plānojuma galīgajā redakcijā jāprecizē DA un DA2 teritoriju 
robežas, Ħemot vērā teritorijas, kurās nav aizsargājamie biotopi.  

10. Uldis Krilovs 
„Kāpas”, Nīcas pag., Nīcas nov. 
 
Nīcas novada domē saĦemts 
21.11.2013. 

 

TP nodaĜā 5.3.3. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) punktu 
186.1.2. papildināt ar teikumu „Dzīvoklis kā palīgizmantošana”. 

Tūrisma un atpūtas teritorijā plānoto un esošo infrastruktūras 
objektu, viesu māju, kempingu u.c. attīstība un ikdienas 
uzturēšana nav iedomājama bez apkalpojošā personāla 
klātbūtnes un pajumtes visas diennakts un sezonas garumā. 
Vairumā gadījumu tas ir vienas ăimenes uzĦēmums ar vēlmi 
dzīvot uz vietas. Dodot iespēju ămenes locekĜiem (vai 
pārvaldniekam un darbiniekiem) apkalpot klientus, nodrošināt 
servisu, pieskatīt materiālās vērtības visas diennakts garumā, 
varam nodrošināt vides tīrību, iecerēto pieejamību, legālus 
ienākumus. Var noteikt dzīvokĜa (ēkas) maksimālo apbūves 
platību, piemēram, 100 m2. Ja šāda iespēja netiek dota, tad 
vienīgais risinājums personālam ir konteinera tipa vagoniĦš vai 
treilera tipa mājiĦa, kas Nīcas TP netiek atĜauti. 

Mainīt punkta 260.6 formulējumu un izteikt to šādā redakcijā: 
„vēja elektrostaciju virs 20 Kw  ierīkošanai, teritorijās kur to 
ierīkošana ir atĜauta”. 
Ja LR normatīvie akti detālplānojumu vēja elektrostacijām līdz 20 
Kw neprasa un tās ir atĜautas saskaĦā ar Nīcas novada TP un 
tiek iesniegts būves būvniecības pieteikums būvvaldē, kura 
savukārt kontrolē ieceres atbilstību TP, likumdošanai, un tā 
izsniedz (atsaka) būvniecības iecerei arhitektūras un plānošanas 
uzdevumu, vai ir lietderīgi palielināt administratīvo slogu, 
būvniecības termiĦus, izmaksas? Detālplānojuma izstrādes 
izmaksas var sastādīt pat 50% - 75% un vairāk, no vēja 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

 Atbilde 29.11.2013 Nr. 3-08/1175 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 25.11.2013. Jūsu iesniegumu ar 
priekšlikumiem: 

1) Dabas un apstādījumu teritorijā (DA) punktu 186.1.2. 
papildināt ar teikumu „dzīvoklis kā palīgizmantošana”; 

2) Mainīt punkta 260.6. formulējumu iekĜaujot vārdus „virs 20 
Kw”; 

3) Izslēgt no Grīnvaltu ciema Jūsu īpašumu „Daki” (kad.Nr. 
6478 004 0023). 

 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir iekĜauti punkti 
par pieĜaujamo atsevišėu jaunveidojamo apbūves zemesgabalu 
platības samazināšanu ( 55.1 un 55.2. punkti)   
                Jūsu iesneigums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
              Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”, 
kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 

 
Darba grupas viedoklis: 

1) neatbalsta priekšlikumu par Dabas un apstādījumu teritorijas 
(DA) punkta 186.1.2. papildināšanu ar teikumu „dzīvoklis kā 
palīgizmantošana”, jo šādu izmantošanu DA zonā nepieĜauj MK 
30.04.2013. noteikumi Nr.240; 
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elektrostacijas izmaksām, atkarībā no tās jaudas. Pašreizējā 
formulējumā detālplānojums ir jāizstrādā visām elektrostacijām, 
pat sākot no 0.5Kw, nopērkamām lielveikalā, uzstādāmām 12m 
augstā mastā vai skursteĦa galā.  

Iezīmējot Grīnvaltu ciema robežas, lūdzu manu īpašumu „Daki”, 
kad.  Nr. 6478 004 0023, apiet, un izslēgt no Grīnvaltu ciema 
teritorijas. 

Sadalot, parcelējot zemes gabalus, lūdzu precizēt pieĜaujamās 
zemes gabalu platību dalījumu samazinājumu diferences 
gadījumos kad, piemēram, 1.9 ha zemes gabalu vēlas dalīt divos 
zemes gabalos pa 1.0ha un 0.9ha, kaut gan atĜautais, 
minimālais dalījums ir pa 1.0ha. Cik lielas % - tuālas 
neatbilstības pret atĜauto, minimālo dalījumu ir pieĜaujamas.      

2) atbalsta priekšlikumu par punkta 260.6. redakcionālām izmaiĦām, 
iekĜaujot vārdus „virs 20 Kw”, jo tādējādi tiks atbalstīta alternatīvās 
elektroapgādes izmantošana mājsaimniecībās, tām neuzliekot 
papildus administratīvo slogu; 

3) atbalsta priekšlikumu par īpašuma „Daki” plānoto izmantošanu 
(DA2) un tā izslēgšanu no Grīnvaltu ciema, Ħemot vērā tā 
izvietojumu ciema nomalē. 

11. Zenta Rasma ěebedeva 

Klaipēdas iela 70-17, Liepāja 

Nīcas novada domē saĦemts 

25.11.2013. 

Šis nav koplietošanas ceĜš un izbeidzas tas pie īpašuma 
„Pērkones Salnas”. Tālāk ir taka, pa kuru var nokĜūt pie mana 
īpašuma „SalniĦas”, kad. nr. 64780070140. Un tādam  projektam 
kā ceĜa izbūvei publiskai pieejai pie jūras nepiekrītu. Uzskatu, ka 
tā tiks traucēta mana un kaimiĦu privātīpašumu drošība. 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

 Atbilde 28.11.2013 nr. 3-08/1170 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 25.11.2013. Jūsu iebildumu ar 
lūgumu gar īpašumu „SalniĦas” (kad.Nr. 6478 007 0140) neveidot 
publisko pieeju Baltijas jūrai. 
              Jūsu iebildums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
                 Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks” 
kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 
 
Darba grupas viedoklis:  
ĥemot vērā iedzīvotāju iebildumus pret plānoto publisko 
piebrauktuvi/pieeju jūrai, kā arī vadoties no Aizsargjoslu likuma 
36.pantā noteiktās prasības, ka pašvaldībai vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā ir jāparedz iespēja kājāmgājējiem piekĜūt 
pludmalei, un ja nepieciešams, pašvaldība var noteikt īpašuma 

tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekĜūt 

pludmalei arī bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas, darba 
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grupa nolēma plānojuma galīgajā redakcijā noteikt to tikai kā gājēju 
taku, saglabājot iespēju kājāmgājējiem piekĜūt pludmalei. 

 

12.  Laimonis Šėila 

„Jankovski”, Nīcas pag., Nīcas 
nov. 

Nīcas novada domē saĦemts 

25.11.2013. 

Zemes gabala īpašums „Jankovski” Jūrmalciemā, kadastra Nr. 
64780190031, uz kura es dzīvoju, pašlaik atrodas tiesas 
izmeklēšanā nelikumīgas atsavināšanas procesā. Es, kā bijušais 
un likumīgais īpašnieks, lūdzu nomainīt teritorijas plānojuma 
statusu L1 (lauksaimniecības teritorija) uz statusu DzS 
(Savrupmāju apbūves teritorija). Blakus izstrādātajam 
detālplānojumam, es plānoju pievienoties norādītajam masīvam. 

ĥemts vērā Atbilde 02.12.2013 Nr. 3-08/1184 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 25.11.2013. Jūsu priekšlikumu ar 
lūgumu mainīt nekustamā īpašumā „Jankovski” (kad.Nr. 6478 019 
0031) paredzēto izmantošanu  no L1 (lauksaimniecības teritorija) uz 
DzS (dzīvojamā apbūves teritorija). 
                Jūsu priekšlikums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
              Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”, 
kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 

Darba grupas viedoklis: 

ĥemot vērā ka īpašums „Jankovski” atrodas blakus īpašumam 
“DziĜlejas”, kuram ir spēkā esošs detālplānojums, kas apstiprināts 
13.10.2011., un ir noteikta atĜautā izmantošana - DzS (dzīvojamā 
apbūves teritorija), darba grupa atbalsta ierosināto zonējuma maiĦu. 

13. Ojārs Kurps 

„Būvmeisteri”,  

Nīcas novada domē saĦemts 

25.11.2013. 

 

Lūdzam nomainīt teritorijas plānojuma statusu L1 
(lauksaimniecības teritorija) uz statusu DzS (Savrupmāju 
apbūves teritorija) mums piederošajā zemes gabalā 
„Būvmeisteri”, kadastra nr. 64780190101. Blakus esošajiem 
zemes gabaliem ir izstrādāts detālplānojums. Mēs plānojam 
pievienoties blakus esošajam masīvam. 

ĥemts vērā Atbilde 28.11.2013 Nr. 3-08/1166 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 25.11.2013. Jūsu priekšlikumu ar 
lūgumu mainīt nekustamā īpašumā „Būvmeisteri” (kad.Nr. 6478 019 
0101) paredzēto izmantošanu  no L1 (lauksaimniecības teritorija) uz 
DzS (dzīvojamā apbūves teritorija). 
                Jūsu priekšlikums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
              Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”, 
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kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 
 

Darba grupas viedoklis: 
ĥemot vērā ka īpašums „Būvmeisteri” atrodas blakus īpašumam 
“Baštiki”, kuram ir spēkā esošs detālplānojums, kas apstiprināts 
11.10.2012., un noteikta atĜautā izmantošana - DzS (dzīvojamā 
apbūves teritorija), darba grupa atbalsta ierosināto zonējuma maiĦu 
ar nosacījumu, ka pašvaldība noskaidros arī citu zemesgabalu 
īpašnieku viedokli, kas atrodas starp īpašumu „Būvmeisteri” un 
“Baštiki”. 
KaimiĦu īpašumu īpašniekiem nav pretenziju par zonējuma maiĦu 
uz DzS (dzīvojamā apbūves teritorija). Atbalstām ierosināto 
zonējuma maiĦu. 

14. Harijs Šėila 

Apšu iela 9, Liepāja 

Nīcas novada domē saĦemts 

25.11.2013. 

Nepiekrītu publiskās pieejas Baltijas jūrai plānošanu par 
servitūta ceĜu, kurš ved uz man piederošo īpašumu Nīcas 
„Skilles”. Šādu projektu noraidīju jau 2004. gadā pie Nīcas 
teritorijas plānošanas pirmreizējās apspriešanas. Piebrauktuve 
manam īpašumam nav paredzēta intensīvai auto – moto 
transporta lietošanai, tā kā piebrauktuves galā nav vietas 
automašīnu novietošanai. Neesmu pārliecināts, ka netiks bojāts 
un izbraukāts mans īpašums. Uzskatu, ka plānotā pieejas vieta 
Baltijas jūrai nav atbilstoša no dabas un ainavas saglabāšanas 
viedokĜa un aizskar apkārtējo īpašnieku tiesības uz privātumu. 
Iesaku atstāt vecā Nīcas pagasta teritoriālās plānošanas 
projektā iezīmētās pieejas jūrai. 

Nav Ħemts vērā Atbilde 28.11.2013 nr. 3-08/1165 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 25.11.2013. Jūsu iebildumu par 
pieeju pie Baltijas jūras pa servitūta ceĜu, kurš iet uz Jums 
piederošo īpašumu „Skilles”. 
                Jūsu iebildums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
              Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”, 
kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 
 
Darba grupas viedoklis: 
ĥemot vērā iedzīvotāju iebildumus pret plānoto publisko 
piebrauktuvi/pieeju jūrai, kā arī vadoties no Aizsargjoslu likuma 
36.pantā noteiktās prasības, ka pašvaldībai vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā ir jāparedz iespēja kājāmgājējiem piekĜūt 
pludmalei, un ja nepieciešams, pašvaldība var noteikt īpašuma 

tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekĜūt 

pludmalei arī bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas, darba 
grupa nolēma plānojuma galīgajā redakcijā noteikt to tikai kā gājēju 
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taku, saglabājot iespēju kājāmgājējiem piekĜūt pludmalei. 

 

15. Biruta Šarjakova 

„Pērkones – Salnas”, Nīcas 
pag., Nīcas nov. 

Nīcas novada domē saĦemts 

25.11.2013. 

Nepiekrītu projektam veidot publisku pieeju jūrai pa ceĜu, kas ved 
uz manu īpašumu „Pērkones Salnas”. Tā kā šis ceĜš nav 
koplietošanas ceĜš, tā uzturēšanai ir ieguldīti ievērojami līdzekĜi. 
TādēĜ vēlos to kā sava privātīpašuma sastāvdaĜu arī turpmāk 
izmantot pēc saviem ieskatiem.  CeĜš izbeidzas pie manām 
mājām, tālāk ir tikai taka, pa kuru kaimiĦi var piekĜūt saviem 
īpašumiem. Plānojot piebrauktuvi, nav paredzēta autostāvvieta. 
Tāpēc uzskatu, ka var tikt traucēta mana privātīpašuma 
neaizskaramība un manas dzīves telpas kvalitāte, nodarīts 
kaitējums apkārtējai videi un manam īpašumam. 

Nav Ħemts vērā Atbilde 28.11.2013. Nr. 3-08/1169 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 25.11.2013. Jūsu iebildumu ar 
lūgumu gar īpašumu „Pērkones Salnas” (kad.Nr. 6478 007 0015) 
neveidot publisko pieeju Baltijas jūrai. 
               Darām zināmu, ka saskaĦā ar zemesgrāmatas datiem 
jums nepieder īpašums „Pērkones Salnas”. Gadījumā, ja jums ir 
pilnvara, kura atĜauj rīkoties īpašnieka vārdā, lūdzam tās kopiju 
(uzrādot oriăinālu) iesniegt Nīcas novada domē 1 (vienas) nedēĜas 
laikā no vēstules saĦemšanas brīža. 
             Neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar Nīcas novada 
teritorijas plānotāju Evitu Kalēju (63489482). 
 
Darba grupas viedoklis: 
ĥemot vērā iedzīvotāju iebildumus pret plānoto publisko 
piebrauktuvi/pieeju jūrai, kā arī vadoties no Aizsargjoslu likuma 
36.pantā noteiktās prasības, ka pašvaldībai vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā ir jāparedz iespēja kājāmgājējiem piekĜūt 

pludmalei, un ja nepieciešams, pašvaldība var noteikt īpašuma 
tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekĜūt 

pludmalei arī bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas, darba 
grupa nolēma plānojuma galīgajā redakcijā noteikt to tikai kā gājēju 
taku, saglabājot iespēju kājāmgājējiem piekĜūt pludmalei. 

16. Ina Lāce 

„Stendzes”, Nīcas pag., Nīcas 
nov. 

Nīcas novada domē saĦemts 

25.11.2013. 

 

Iebilstu pret ieceri servitūta ceĜu, kurš ved uz „Stendzēm” 
pārvērst par koplietošanas ceĜu, un pa „Stendžu” īpašumu veidot 
gājēju taku pieejai uz Baltijas jūru, jo neesmu paredzējusi savu 
īpašumu atvēlēt publiskai lietošanai. Jau 2004. gadā uz Nīcas 
pagasta pirmreizējo teritorijas plānojumu „Stendzes”, „Reėi”, 
„Valgumi”, „Pērkones Salnas”, „Šėilas” pagastam iesniedza 
iebildumus. Iesniegumam pievienoju 2004. gada 15.08. rakstītu 
iesniegumu. Kadastra Nr. 64780070115. 

Nav Ħemts vērā Atbilde 28.11.2013. Nr. 3-08/1164 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 25.11.2013. Jūsu iebildumu par 
pieeju pie Baltijas jūras pa servitūta ceĜu, kurš ved uz īpašumu 
„Stendzes”. 
                Darām zināmu, ka saskaĦā ar zemesgrāmatas datiem 
jums nepieder īpašums „Stendzes”. Lūdzam Nīcas novada domē 
1(vienas) nedēĜas laikā no vēstules saĦemšanas brīža iesniegt 
dokumentu, kurš pierāda īpašuma tiesības uz īpašumu „Stendzes”. 
             Neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties ar Nīcas novada 
teritorijas plānotāju Evitu Kalēju (63489482). 
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Darba grupas viedoklis: 

ĥemot vērā iedzīvotāju iebildumus pret plānoto publisko 
piebrauktuvi/pieeju jūrai, kā arī vadoties no Aizsargjoslu likuma 
36.pantā noteiktās prasības, ka pašvaldībai vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā ir jāparedz iespēja kājāmgājējiem piekĜūt 
pludmalei, un ja nepieciešams, pašvaldība var noteikt īpašuma 

tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekĜūt 

pludmalei arī bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas, darba 
grupa nolēma plānojuma galīgajā redakcijā noteikt to tikai kā gājēju 
taku, saglabājot iespēju kājāmgājējiem piekĜūt pludmalei. 
 

17. Mirdza TiĜuga 

Ella Jansone 

Gunta Palapa 

Gatis Šuklais 

„MaciĦi”, „Mērnieki”, „Janīši”, 
„Jēkabi”, „GrantiĦi” 

Nīcas novada domē saĦemts 

25.11.2013. 

 

Iepazīstoties ar publiskai apspriešanai nodoto Nīcas novada 
Jūrmalciema detālplānojumu, mēs nepiekrītam publiskā ceĜa 
piekĜuvei uz jūru izbūvei, jo minētais ceĜš neaizved uz jūru, bet 
sākas un beidzas uz ceĜa „Klampji – Jūrmalciems”. Lūdzam 
saglabāt šo ceĜa posmu pēc esošās nozīmes (servitūta ceĜš). 
Lūdzam Nīcas novada teritorijas plānojumā iezīmēt novadūdeĦu 
tekoĦu, kura iet gar mūsu īpašumiem un izvads ir starp īpašumu 
ar kadastra numuru 64780190112 un īpašumu ar kadastra 
numuru 64780190099. 

ĥemts vērā Atbilde 29.11.2013. Nr. 3-08/1177 Atbilde nosūtīta Mirdzai TiĜugai 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 25.11.2013. Jūsu un E.Jansones, 
G.Palapas un G.Šuklā parakstītu iesniegumu ar neplānot publisku 
ceĜu izveidi uz Baltijas jūru, kā arī lūgumu Nīcas novada teritorijas 
plānojumā iezīmēt novadūdeĦu tekoĦu, kura atrodas gar Jūsu 
īpašumiem. 
                Jūsu priekšlikums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
              Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”, 
kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 
                 Par saĦemto atbildi, lūdzu, informēt pārējos iesnieguma 
parakstītājus. 
 
Darba grupas viedoklis: 
Atbalsta vēsturiski izveidoto tekoĦu iezīmēšanu teritorijas plānojuma 
grafiskajā daĜā. 
Jūrmalciema galvenajam ceĜam paralēli plānotais ceĜš spēkā 
esošajā Nīcas novada teritorijas plānojumā ir noteikts kā 
koplietošanas ceĜš. Plānojuma galīgajā redakcijā jāprecizē tā 
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apzīmējums – “plānots koplietošanas ceĜš”, par ko tika panākta 
mutiska vienošanās ar Jūrmalciema iedzīvotāju pārstāvjiem 
plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publiskās apspriešanas 
sanāksmē Nīcas novada domē 8.11.2013.. 

18. Valdis PĜavnieks 

„Skaldes”, Nīcas pag., Nīcas 
nov. 

Nīcas novada domē saĦemts 

25.11.2013. 

Lūdzu iekĜaut teritorijas plānojumā īpašuma „Skaldes”,kad. nr. 
64780220143 tās sastāvā esošās zemes vienības ar kad. apz. 
64780220141, kuras kopplatība ir 5,6 ha un no tā 1,2 ha ir 
lauksaimniecībā izmantojamā teritorija, kuru atĜaut apstādīt ar 
mežu. 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

Atbilde 29.11.2013. nr. 3-08/1178 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 25.11.2013. Jūsu priekšlikumu ar 
lūgumu īpašumā „Skaldes” (kad.nr. 6478 022 0143) sastāvā esošo 
zemes vienību (kad.apz.6478 022 0141) apmežot 1.2 ha platībā.  
                Jūsu priekšlikums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
              Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”, 
kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 
 
Darba grupas viedoklis: 
Neatbalsta zonējuma maiĦas priekšlikumu, bet ierosina izvērtēt 
iespēju izmantot zemesgabalu atbilstoši jebkurai atĜautajai 
izmantošanai, kas noteikta „Lauksaimniecības teritorijā”, t.sk. meža 
ieaudzēšanai, ja jūsu īpašumā esošie zemesgabali atbilst teritorijas 
plānojumā noteiktajiem kritērijiem, kad ir atĜauta meža ieaudzēšana. 

19. Andis Lācis 

„Stendzes”, Nīcas pag., Nīcas 
nov. 

Nīcas novada domē saĦemts 

25.11.2013. 

Iebilstu pret publiskas gājēju takas plānošanu caur manu 
īpašumu „Jūrmalas Stendzes” Nīcas novada teritorijas 
plānojuma pilnveidotajā 1. redakcijā. Jau 2004. gadā apkārtējo 
zemju īpašnieki izteica savus iebildumus pret šādu ieceri, un 
pašvaldība iedzīvotāju viedokli akceptēja, projektējot pieeju pie 
jūras citā, tai piemērotā vietā, tādēl jo vairāk ir nepieĦemama 
pašvaldības nekonsekvence, skatot divu īpašnieku strīdu, no 
kuriem viens vēlas, bet otrs nevēlas publisku pieeju pie jūras 
caur saviem īpašumiem, kā risinājumu piedāvājot pieeju pie 
jūras vietā, pret kuru jau iedzīvotāji ir izteikuši savu negatīvo 
attieksmi. 

Nav Ħemts vērā Atbilde 25.11.2013 Nr. 3-08/1174 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 25.11.2013. Jūsu iebildumu par 
pieeju pie Baltijas jūras pa servitūta ceĜu, kurš ved caur īpašumu 
„Jūrmalas Stendzes”. 
              Jūsu iebildums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
              Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”, 
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Plānojot piebraucamo ceĜu, kurš vestu līdz manam īpašumam 
64780070138, nav Ħemts vērā, ka patiesībā ceĜš ved tikai līdz 
īpašumiem „Pērkones Salnas” un „Stendzes”, tālāk ir tikai 
piebraukšanas celiĦš apkārtējiem īpašumiem, kurš tiek 
izmantots tikai nepieciešamības vajadzībām, maksimāli 
saudzējot dabas pamatni, uz kuras atrodas iebrauktās pēdas. 
Šeit nav paredzēta vieta autostāvvietai, celiĦš nav piemērots 
intensīvai slodzei, tur nav vietu, kur atstāt automašīnas vai 
apgriezties, nebojājot apkārtējos īpašumus, līdz ar to pastāv 
ievērojams risks, ka daudzi autobraucēji izlems doties vēl tālāk, 
iebraucot kāpu aizsargjoslā un nodarot vēl lielāku kaitējumu 
videi. 

Nīcas novads vienmēr ir lepojies ar savu unikālo dabu un 
ainavu. Vietā, kur caur manu īpašumu 64780070114 tiek plānota 
publiskā pieeja jūrai, ir vienas no augstākajām, bet arī ar 
vistrauslāko ekosistēmu kāpas ārpus Bernātu dabas parkam. 
Šajā vietā nekontrolēta cilvēku kustība var radīt neatgriezenisku 
kaitējumu kāpu noturībai, jebkurš kāpu bojājums šajā vietā 
pakĜauj tās paaugstinātam erozijas un noskalojuma riskam. 
Zemsedzi šeit var iznīcināt acumirklī, bet tās atjaunošanai 
nepieciešami gadu desmiti, tādēĜ nepiekrītu, ka caur manu 
īpašumu tiek plānota publiskā pieeja jūrai. Uzskatu, ka publiskās 
pieejas Baltijas jūrai jāveido vietās, kur jau ir viesu mājas vai 
kempingi, tur parasti jau ir sakārtota infrastruktūra pieejai jūrai, 
bez tam šo zemju īpašnieki jau par savas ikdienas dzīves modeli 
ir izvēlējušies atteikšanos no privātuma par labu biznesam. 

kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 

 
Darba grupas viedoklis: 

ĥemot vērā iedzīvotāju iebildumus pret plānoto publisko 
piebrauktuvi/pieeju jūrai, kā arī vadoties no Aizsargjoslu likuma 
36.pantā noteiktās prasības, ka pašvaldībai vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā ir jāparedz iespēja kājāmgājējiem piekĜūt 

pludmalei, un ja nepieciešams, pašvaldība var noteikt īpašuma 

tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekĜūt 

pludmalei arī bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas, darba 
grupa nolēma plānojuma galīgajā redakcijā noteikt to tikai kā gājēju 
taku, saglabājot iespēju kājāmgājējiem piekĜūt pludmalei. 

20. Juris Kraăis 

Dzintaru iela 97-15, Pāvilosta 

Nīcas novada domē saĦemts 

25.11.2013. 

Nepiekrītu projektam veidot publisko ceĜu uz jūru pa servitūta 
ceĜu, kurš ved gar un uz manu īpašumu „Reėi”. Esošo servitūta 
ceĜu vēlos izmantot pēc saviem ieskatiem, lai netiktu aizskartas 
manas tiesības uz privātumu. Ierosinu veidot publiskās pieejas 
uz jūru pie kempingiem vai viesu mājām, jo tur jau ir sakārtota 
atbilstoša infrastruktūra ceĜam uz jūru un īpašnieki par savas 
dzīves modeli ir izvēlējušies kontaktēties ar cilvēkiem. Mana 
īpašuma kadastra numurs ir 64780070048. 

Nav Ħemts vērā Atbilde 28.11.2013 Nr. 3-08/1163 
                Nīcas novada dome ir saĦēmusi 25.11.2013. Jūsu 
iebildumu ar lūgumu gar īpašumu „Reėi” (kad.nr. 6478 007 0048) 
neveidot publisko pieeju Baltijas jūrai. 
                Jūsu iebildums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
              Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
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novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”, 
kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 
 
Darba grupas viedoklis: 

ĥemot vērā iedzīvotāju iebildumus pret plānoto publisko 
piebrauktuvi/pieeju jūrai, kā arī vadoties no Aizsargjoslu likuma 
36.pantā noteiktās prasības, ka pašvaldībai vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā ir jāparedz iespēja kājāmgājējiem piekĜūt 

pludmalei, un ja nepieciešams, pašvaldība var noteikt īpašuma 

tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekĜūt 
pludmalei arī bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas, darba 
grupa nolēma plānojuma galīgajā redakcijā noteikt to tikai kā gājēju 
taku, saglabājot iespēju kājāmgājējiem piekĜūt pludmalei. 

21. SIA „Sunset Salsa” 

 „DziĜlejas” Nīcas pag., Nīcas 
nov. 

Nīcas novada domē saĦemts 

22.11.2013. 

Нам принадлежит земельный участok „DižgruntiĦi” kaд. N0 
64780190100 (Jūrmalciems). Прошу пomeнять  планируемoe 
назначение участkа c cтатуcа L1 на cтатуc DzS (Savrupmāju 
apbūves teritorija), таk как рядом уже  разработаный 
детальный план и мы планируем присоединиться k 
указаному масиву. 

ĥemts vērā  Atbilde 29.11.2013. Nr. 3-08/1176 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 25.11.2013. Jūsu priekšlikumu ar 
lūgumu mainīt nekustamā īpašumā „DižgruntiĦi” (kad.Nr. 6478 019 
0100) paredzēto izmantošanu no L1 (lauksaimniecības teritorija) uz 
DzS (dzīvojamā apbūves teritorija). 
                Jūsu priekšlikums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
              Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”, 
kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 

Darba grupas viedoklis: 
ĥemot vērā ka īpašums „DižgruntiĦi” atrodas blakus īpašumam 
“Baštiki”, kuram ir spēkā esošs detālplānojums, kas apstiprināts 
11.10.2012., un ir noteikta atĜautā izmantošana - DzS (dzīvojamā 
apbūves teritorija), darba grupa atbalsta ierosināto zonējuma maiĦu 
ar nosacījumu, ka pašvaldība noskaidros arī citu zemesgabalu 
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īpašnieku viedokli, kas atrodas starp īpašumu „DižgruntiĦi” un 
“Baštiki”. 

22. Turaids Šēfers 

 „Šmiti” Nīcas pag., Nīcas nov. 

Nīcas novada domē saĦemts 

25.11.2013. 

Vēlos iebilst pret iecerēto projektu par koplietošanas ceĜa 
izveidošanu gar „Rietavām”, kurš ved gar manu īpašumu. 
Uzskatu, ka tas nav nepieciešams, jo, cik mums zināms, nevienā 
no šī ceĜa īpašumiem netiek attīstīts publiskā tūrisma bizness, un 
šajā gadījumā īstenojot šo projektu, vietējiem iedzīvotājiem tiks 
radītas problēmas. Aicinu pašvaldību rast citu risinājumu un 
nodrošināt publisku pieeju jūrai gar īpašumu „GaiĜi” kā tas 
sākotnēji bija arī iecerēts. 

Nav Ħemts vērā   Atbilde 29.11.2013 Nr. 3-08/1179 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 25.11.2013. Jūsu iebildumu ar 
lūgumu gar īpašumu „Šmiti” (kad.nr. 6478 007 0040) neveidot 
publisko pieeju Baltijas jūrai. 
                Jūsu iebildums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
              Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”, 
kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 
Darba grupas viedoklis: 
ĥemot vērā iedzīvotāju iebildumus pret plānoto publisko 
piebrauktuvi/pieeju jūrai, kā arī vadoties no Aizsargjoslu likuma 
36.pantā noteiktās prasības, ka pašvaldībai vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā ir jāparedz iespēja kājāmgājējiem piekĜūt 

pludmalei, un ja nepieciešams, pašvaldība var noteikt īpašuma 
tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekĜūt 

pludmalei arī bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas, darba 
grupa nolēma plānojuma galīgajā redakcijā noteikt to tikai kā gājēju 
taku, saglabājot iespēju kājāmgājējiem piekĜūt pludmalei. 

23. Indra Latvele 

M.Ėempes iela 5-50, Liepāja 

Nīcas novada domē saĦemts 

25.11.2013. 

Iebilstu pret projektu veidot publisko pieeju Baltijas jūrai gar man 
piederošo īpašumu „Valgumi” Nīcas novadā. Projektu noraidīju 
jau 2004. gadā, jo tas aizskar manas tiesības uz privātumu un 
izvēli lietot uz manu īpašumu vedošo servitūta ceĜu pēc saviem 
ieskatiem. CeĜa posms, kas ved gar manu īpašumu uz Baltijas 
jūru, un plānots autotransporta lietošanai, nekad nav bijis ceĜš, 
bet tikai piekĜuves vieta tur vēsturiski esošajiem īpašumiem. Tur 
nav iespēju novietot automašīnas stāvēšanai un samainīties 
divām pretimbraucošām automašīnām. 

Nav Ħemts vērā  Atbilde 28.11.2013 Nr. 3-08/1168 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 25.11.2013. Jūsu iebildumu ar 
lūgumu gar īpašumu „Valgumi” (kad.nr. 6478 007 0010) neveidot 
publisko pieeju Baltijas jūrai. 
                Jūsu iebildums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
              Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
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izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”, 
kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 
 
Darba grupas viedoklis: 

ĥemot vērā iedzīvotāju iebildumus pret plānoto publisko 
piebrauktuvi/pieeju jūrai, kā arī vadoties no Aizsargjoslu likuma 
36.pantā noteiktās prasības, ka pašvaldībai vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā ir jāparedz iespēja kājāmgājējiem piekĜūt 

pludmalei, un ja nepieciešams, pašvaldība var noteikt īpašuma 

tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekĜūt 

pludmalei arī bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas, darba 
grupa nolēma plānojuma galīgajā redakcijā noteikt to tikai kā gājēju 
taku, saglabājot iespēju kājāmgājējiem piekĜūt pludmalei. 

24. Miks Jaunzems 

Lilija Kronberga 

Sallija Hartmane 

Jānis Jūrmalis 

Ella Jansone 

Jūrmalciems 

Nīcas novada domē saĦemts 

25.11.2013. 

Tā kā mūsu zemes gabali atrodas pie iecerētā piekĜuves ceĜa pie 
jūras (arī stāvvietas) mēs šo ieceri nevaram atbalstīt sekojošu 
iemeslu dēĜ: 

Tā kā mēs visi dzīvojam savos īpašumos – šī projekta 
realizēšana šajā vietā būtiski apdraudētu mūsu dzīves kvalitāti – 
klusumu, tīrību, drošību utt. 

Ar grūtībām ilgu gadu gaitā esam panākuši savstarpēju 
vienošanos starp kaimiĦiem (materiālu apsvērumu dēĜ tas nebija 
iespējams) un esam noslēguši līgumu ar autoceĜu 
apsaimniekotāju par ceĜa apsaimniekošanu un par to maksājam. 

Vasarā tūrisma plūsma no LT ar katru gadu palielinās un lielākā 
daĜa to nerespektē uzstādītās zīmes „privātīpašums” utt. 

Šajā iecerē novadītais ceĜš visos veidos atduras pret 
privātīpašumiem. 

Augusta mēnesī tika apzagtas mūsu mājas un šėūnīši. 

Uzskatām, ka abos Jūrmalciema galos pie baltajām zīmēm ir 
jābūt kartēm ar norādi par publisko piekĜuvi jūrai Jūrmalciema 
centrā, kur tā vēsturiski jau ir bijusi. Jūrmalciems nav tik liels, lai 

ĥemts vērā Atbilde 28.11.2013. Nr. 3-08/1167 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 25.11.2013. Jūsu, L.Kronbergas, 
S.Hartmanes, J.JūrmaĜa un E.Jansones iesniegumu par Nīcas 
novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 1.redakcijas publisko 
piebrauktuvi jūrai.    
                Tā kā jūsu iesniegtajā iesniegumā nav minēti ne īpašuma 
nosaukumi, ne zemes gabala kadastra nr. Nīcas novada domei nav 
saprotams par kuru piekĜuvi pie jūras ir iebildums. 
             Lūdzam 1 nedēĜas laikā no vēstules saĦemšanas brīža 
iesniegt Nīcas novada domē grafisko pielikumu, kurā norādīta 
iesniegumā minētā piekĜuve pie jūras. 
            Neskaidrības gadījumā lūdzu sazināties ar Nīcas novada 
teritorijas plānotāju Evitu Kalēju ( 63489482) 
                        Par saĦemto atbildi, lūdzu, informēt pārējos 
iesnieguma parakstītājus. 
 
Darba grupas viedoklis: 

Atbalsta priekšlikumu par plānotā piebraucamā ceĜa pie jūras un 
plānotā stāvlaukuma vietas atcelšanu, ja reāli dabā šī taka netiek 
izmantota kā publiskās piekĜuves vieta jūrai, un tiek saglabāta otra – 
netālu esošā taka gar Ceplenieku mājām, jo minētā taka atrodas 
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piekĜuves vietas būtu vairākas (tās lai paliek privātīpašnieku 
kompetencē, būs lielāka kārtība). 

Esam gatavi uzĦemt tos viesus un jūras mīlētājus, kuri būs 
gatavi uzĦemties atbildību par saviem apmeklējumiem un dot 
viĦiem izeju uz jūru. Taču nevēlamies, lai tas notiek pašplūsmā 
un izveidotos kārtējā piemēslotā teritorija ar salauztiem soliĦiem 
un gružu kaudzēm pie jūras. 

Šo iemeslu dēĜ kategoriski noraidām ieceri izveidot piekĜuvi jūrai 
šajā teritorijā. 

Un iesakām koncentrēties uz visiem jau zināmo, gatavo, plato 
ceĜu līdz jūrai Jūrmalciema centrā, kur jau ir gatava stāvvieta. 

ciema pašā ziemeĜu galā ar retu apdzīvojumu. 

25. Nīcas ciema iedzīvotāji 

Nīcas ciems, Nīcas pag., Nīcas 
nov. 

Nīcas novada domē saĦemts 

25.11.2013. 

Mēs ar savu parakstu apliecinām, ka esam PRET un lūdzam 
atcelt Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam 
pilnveidoto 1. redakciju, kas paredz Nīcas ciema teritorijā 
Rūpniecisko apbūvi ar sekojošiem C kategorijas piesārĦojošās 
darbības veidiem: 

metāla ražošana un apstrāde, minerālu izstrādājumu 
(minerālvielu pārstrādes) rūpniecība, naftas bāzēm, dzīvnieku 
novietnēm vai fermām, zivju un vēžveidīgo ražotnēm, 
lopkautuvēm, ėīmijas un bioloăijas laboratorijām, iekārtas 
iepakoto organisko un neorganisko ėīmisko vielu, ėīmisko 
produktu vai starpproduktu uzglabāšanai, ja uzglabā vairāk nekā 
10 tonnu ėīmisko vielu, ėīmisko produktu vai starpproduktu (MK 
noteikumi Nr. 1082, 30.11.2010. „Kārtība kādā piesakāmas A, B 
un C kategorijas piesārĦojošās darbības un izsniedzamas 
atĜaujas A un B kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai” 2. 
pielikums). Nīcas ciema teritorijā aizliegt paplašināt esošo un 
būvēt jaunas biogāzes ražošanas un koăenerācijas stacijas. 

Saite Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam 
pilnveidotā 1. redakcija: Nīcas ciema teritorijas plānotā (atĜautā) 
izmantošana: 

http://www.metrum.lv/data/files/teritoriju attistibas 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

Atbilde 09.12.2013. Nr. 3-08/1200 Atbilde sniegta Baibai Millerei 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 25.11.2013. Jūsu un vēl 60 
(sešdesmit) Nīcas ciema iedzīvotāju parakstītu iesniegumu ar 
lūgumu atcelt Nīcas novada teritorijas plānojuma pilnveidoto 
1.redakciju.  
                Nīcas novada dome dara zināmu, ka Nīcas novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotā 1. redakcijā 
(plānojuma saistošajā daĜā -  Nīcas novada teritorijas plānotā 
(atĜautā) izmantošana M 1:1500 (turpmāk tekstā – grafiskā daĜa) un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk tekstā – 
TIAN))  ir  jau iekĜauti Jūsu iesniegumā minētie ieteikumi: 
*ciemu teritorijās atĜauta tikai C kategorijas piesārĦojošo darbību 
veikšanai, atbilstoši likumā „Par piesārĦojumu” noteikto iedalījumu 
kategorijās  ( TIAN 145.punkts); 
* rūpnieciskās apbūves teritorijās nav pieĜaujama pašreizējo objektu 
rekonstrukcija un jaunu objektu būvniecība (TIAN 233.2.punkts): 
1) bez reăionālās vides pārvaldes tehnisko noteikumu saĦemšanas 
(TIAN 233.2.1.punkts); 
2) kas var būtiski ietekmēt vides kvalitāti, ko apliecina kompetentās 
institūcijas atzinums (TIAN 233.2.2. punkts) 
*ir ieplānota jauna perspektīvā attīstāma rūpnieciskās apbūves 
teritorija valsts mežā, kur pirms būvniecības uzsākšanas jāizstrādā 
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planosana/Nica/Pilnveidota 1.redakcija/03 Niicas ciem Planota 
izmant.pdf. Rūpnieciskās apbūves teritorija (apzīmējums R – 
violetā krāsā) Nīcas ciemā robežojas ar privātmāju apbūvi 
(smilšu krāsā DzS2), publisko apbūvi (rozā krāsā P) un 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi (baltā krāsā L1). 

Mēs, Nīcas ciema iedzīvotāji esam jau saskārušies, ka mūsu 
viedoklis netiek Ħemts vērā (sabiedriskās apspriešanas viedoklis 
PRET biogāzes ražošanas un koăenerācijas stacijas 
būvniecību). SIA „Piejūra Energy” pēc adreses: „Līvi”, Nīca, 
Nīcas pagasts, Nīcas novads, balstoties, balstoties uz 
iepriekšējo teritorijas plānojumu līdz 2013. gadam, rūpnieciskās 
apbūves teritorijā uzcēla biogāzes ražošanas un koăenerācijas 
staciju, pamatojoties uz Nīcas novada domes Būvvaldes 
izsniegto BūvatĜauju Nr. 19/12. Nīcas ciema iedzīvotāji ikdienas 
sastopas ar nepatīkamām smakām un tuvāko māju 
novadgrāvjos tiek novadīti biogāzes ražošanas un koăenerācijas 
stacijas, kā arī zivju pārstrādes rūpnīcas smakojošie, putojošie 
ūdeĦi. 

SIA „Vides Eksperti” vides pārskatā Nīcas novada teritoriālam 
plānojumam attiecībā uz Rūpniecisko apbūvi un izmantošanu 
Nīcas ciema teritorijā ir rekomendēts sekojošais: 

(Saite http://www.nica.lv/wp-content/uploads/2013/11/Vides-
parskats-no-jauna1.pdf  skatīt 23. lpp.) citāts no vides atzinuma: 

„5. Teritorijas plānojuma īstenošanas ietekmju uz vidi analīze 

5.1. Rūpnieciskās teritorijas 

Teritorijas plānojuma 1. redakcijā rūpniecības teritorijas 
izvietotas salīdzinoši „izkaisītā” veidā, acīmredzot lielā mērā 
vēsturiskajās zonās, kā, piemēram, bijušās fermu vai darbnīcu 
teritorijas ciemu robežās vai to tiešā tuvumā. Lielākā ražošanas 
zonu koncentrācija ir Nīcas, Rudes un OtaĦėu ciemu teritorijās. 
Taču nodaĜā „Esošais vides stāvoklis” jau tika norādīts uz 
atsevišėām lokālām problēmām ar smakām. Nīcas ciemā 

lokālplānojums (grafiskajā daĜā); 
* Nīcas ciemā rūpniecības apbūves teritorijās ir rūpnieciska rakstura 
ēkas, kurās notiek saimnieciskā darbība, kas atbilst rūpniecības 
apbūves teritoriju raksturojošai teritorijas izmantošanai (MK 
noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi 3. pielikums) 
* Nīcas novada teritorijas plānojumā 2013-2025 gadam ciemu 
teritorijās nav plānota neviena jauna rūpniecības apbūves teritorija.  
Grafiskā daĜā ir iezīmētas – esošās rūpniecības apbūves teritorijas.   
 * Lai veicinātu uzĦēmējdarbību un novada ekonomisko attīstību, 
teritorijas plānojuma risinājumi dod iespēju attīstīt atsevišėus 
rūpnieciskās apbūves veidus Lauksaimniecības teritorijās (L), kas 
plānotas ārpus ciemu robežām. Tā ir – lauksaimniecības 
ražošanas uzĦēmumu apbūve, kurai kā papildizmantošana atĜauta 
vieglās rūpniecības uzĦēmumu apbūve un noliktavu apbūve (skat. 
TIAN 5.3.4.nodaĜu). 
           Plānošanas procesā noteicošais ir esošā apbūve un tās 
esošā izmantošana. Rūpniecības teritorijas Nīcas ciemā ir 
izveidotas 20.gadsimtā un vēl joprojām pastāv. Šajās ēkās notiek 
rūpniecības rakstura ražošanas darbības. Lai mazinātu riskus un 
vizuālo ietekmi apkārtējiem iedzīvotājiem plānotāji starp rūpniecības 
apbūves zonu un dzīvojamo apbūves zonu ir paredzēta 
aizsargstādījumu joslas. 
              Tā kā vairāki jūsu ieteikumi jau ir iestrādāti Nīcas novada 
teritorijas plānojuma pilnveidotā 1.redakcijā Nīcas novada domei 
nav pamata atcelt Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam pilnveidoto 1.redakciju.  
            Lūdzam sniegt skaidrojumu jūsu ieteikumam: 
Izveidot vienu vai dažas rūpnieciskās attīstības zonas pietiekamā 
attālumā no apdzīvojuma. Ko jūs esiet domājuši ar vārdiem 
„pietiekams attālums” un „apdzīvojums”? SaskaĦā ar 
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 9.pantu Latvijas 
Republikā ir šādas apdzīvotās vietas: 1) pilsētas; 2) ciemi; 3) 
viensētas, bet termina „apdzīvojums” skaidrojums normatīvajos 
aktos nav ietverts. 
             SaskaĦā ar „Iesnieguma likuma” 6.panta 1.daĜu atbilde tiek 
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plānotā rūpniecības zona tieši robežojas ar dzīvojamās apbūves 
zonu. Kā jau minēts, jau pašlaik šeit ir neapmierinātība ar 
traucējošām smakām no zivju apstrādes ražotnes. Balstoties uz 
pašreizējo pieredzi un problēmām, salīdzinoši nelielās 
ražošanas teritorijas ciemu robežās un to tiešā tuvumā ir risks 
traucējošām ietekmēm arī nākotnē. 

Ieteikumi 

- izvērtēt nepieciešamību atsevišėajām nelielajām rūpniecības 
zonām ciemu teritorijās, it īpaši vienīgajai zonai Bernātu ciemā. 
Iespējams, tas ir tikai ēku izskats un raksturs, kas liek domāt par 
rūpniecisko zonējumu, bet saimnieciskā darbība, kas tur notiek 
vai varētu notikt atbilst citam zonējumam; 

- neplānot rūpniecisko apbūvi dzīvojamās zonas tuvumā vai, it 
īpaši, tieši robežojoties vienai ar otru; 

- līdzīgi kā apbūves noteikumos par dzīvnieku fermām, noteikt 
minimālos attālumus no rūpniecības objektiem līdz dzīvojamai 
apbūvei; 

- rūpnieciskajās zonās ciemu teritorijās plānot tikai C kategorijas 
piesārĦojošās darbības. 

Jāatzīmē, ka ciemu teritorijās rūpnieciskajā zonā atĜaujot tikai C 
kategorijas piesārĦojošās darbības tas negarantē, ka 
neveidosies traucējošas smakas vai citas traucējošas ietekmes, 
piemēram, trokšĦi. Tas tikai samazina šādu varbūtību. TādēĜ 
iestrādājot apbūves noteikumos šādu ierobežojumu un, Ħemot 
vērā novada stratēăiskos mērėus attīstīt arī daudzveidīgu 
uzĦēmējdarbību, būtu nepieciešams paredzēt piemērotā vietā 
ārpus ciemu teritorijas rūpnieciskās zonas B, A piesārĦojošām 
darbībām. Tās būtu ieteicams koncentrēt kādā vienā (piem. 
industriālā parka tipa zonā) vai dažās noteiktās vietās. Skat. arī 
tālāk sadaĜu par lauku zemēm – arī dzīvnieku fermas un 
lauksaimniecības produktu pārstrāde pakĜaujas tām pašām 
integrētā piesārĦojuma kontroles prasībām kā tradicionālā 

nosūtīta Jums. Lūdzam ar saĦemto atbildi informēt arī pārējos 
iesnieguma parakstītājus. 
            Ar Jūsu iesniegumā minētajiem priekšlikumiem tiks 
iepazīstināta Nīcas novada teritorijas plānojuma darba grupai. Par 
pieĦemto lēmumu darba grupas sanāksmē, informēsim Jūs 
rakstiski. 
             Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”, 
kā arī Nīcas novada interneta vietnē www.nica.lv. 
 
 
Darba grupas viedoklis: 

ĥemot vērā esošo Rūpnieciskās apbūves uzĦēmumu izvietojumu 
Nīcas novadā, prasība aizliegt Rūpniecisko apbūvi un teritorijas 
izmantošanu Nīcas ciemā nav samērīga. 

Pēc MK noteikumiem Nr.240 “Vispārīgie teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” koăenerācijas stacija, kā viens no 
energoapgādes uzĦēmumu veidiem ir atĜauta gan Tehniskās 
apbūves un teritorijas izmantošanas teritorijā, gan Rūpnieciskās 
apbūves teritorijā. 

Papildus plānojuma pilnveidotajā 1.redakcijā iekĜautajiem 
risinājumiem darba grupa ierosina noteikt aizliegumu izvietot 
smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzĦēmumu apbūvi ciemos 
un 0,5 km zonā ap ciemiem, izĦemot koksnes pārstrādes 
uzĦēmumu apbūvi, kā arī aizliegt izbūvēt jaunas koăenerācijas 
stacijas novada ciemu teritorijās (priekšlikumi iekĜauti TIAN 
205.4.; 207.; 233.4.; 238.punktā). 

Darba grupa ir izskatījusi iesniegumu un pievienojas argumentiem, 
kas minēti Nīcas novada pašvaldības 09.12.2013. sniegtajā atbildes 
vēstulē iesniedzējam Nr. 3-08/1200. 
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izpratnē rūpniecības uzĦēmumi. Tas ir A, B vai C piesārĦojošo 
darbību atĜauju saĦemšanas nosacījumam un no tā izrietošajām 
prasībām (Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumi 
Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas 
piesārĦojošās darbības un izsniedzamas atĜaujas A un B 
kategorijas piesārĦojošo darbību veikšanai”), kā arī virknei citu 
normatīvo aktu. 

Ieteikumi 

- izveidot vienu vai dažas rūpnieciskās attīstības zonas 
pietiekamā attālumā no apdzīvojuma; 

- ilgtermiĦā var paredzēt pilnīgi jaunu rūpniecisku zonu mežā un 
to pakāpeniski attīstīt, bet īstermiĦā nepieciešams investoriem 
pieejamāks risinājums. 

26. Anna Ilma Pelnēna 

„UpmaĜėuĦėi”, OtaĦėu pag., 
Nīcas nov. 

Nīcas novada domē saĦemts 

25.11.2013. 

19.08.2011. iesniedzu priekšlikumus Nīcas novada teritoriālajam 
plānojumam. 07.11.2013. Nīcas nov. dome ir sniegusi atbildi Nr. 
3 – 08/11, ka zemes gabalā ar kad. nr. 64800030159 ir atĜauta 
īpašuma apmežošana, savukārt Nīcas novada teritorijas 
plānojuma darba grupa nolēma nepieĜaut apmežošanu zemes 
gabalā ar kad. nr. 64800090080, kā atteikuma pamatojumu 
norādot, ka zemes gabals atrodas blakus valsts autoceĜam Nīca 
– OtaĦėi – GrobiĦa. Atteikums nav pamatots ar materiālo tiesību 
normām, kā arī nav Ħemti vērā faktiskie apstākĜi, ka minētā 
zemes vienība sastāv no vairākiem zemes gabaliem, kurus ar 
tehnisku nav iespējams apstrādāt, ka autoceĜu no mana zemes 
gabala šėir grāvis, kā arī ir iespējams noteikt buferzonu. 

Nav Ħemts vērā Atbildi 29.11.2013. nr. 3-08/1173 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 25.11.2013. Jūsu priekšlikumu ar 
lūgumu atĜaut apmežot zemes gabalu ar kad. Nr. 6480 009 0080. 
                Jūsu priekšlikums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
              Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”, 
kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 
 
Darba grupas viedoklis: 
ĥemot vērā saĦemto vēstuli no VAS “Latvijas valsts ceĜi” 
(20.12.2013., Nr.4.4.4/299.) “Par apmežošanu autoceĜa 
aizsargjoslā", kurā izklāstīti normatīvie akti kas aizliedz apmežot 
zemesgabalus autoceĜu aizsargjoslās, kā arī Ħemot vērā 
zemesgabala novietojumu reāli dabā, darba grupa neatbalsta jauna 
meža ieaudzēšanu zemes gabalā, kas atrodas autoceĜa 
aizsargjoslā. Citus īpašumā esošus zemes gabalus var izmantot 
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atbilstoši jebkurai atĜautajai izmantošanai, kas noteikta 
„Lauksaimniecības teritorijā”, t.sk. meža ieaudzēšanai, ja 
zemesgabali atbilst teritorijas plānojumā noteiktajiem kritērijiem, kad 
ir atĜauta meža ieaudzēšana. 

Iesniegumi, kas saĦemti pēc noteiktā Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās 1.redakcijas publiskās apspriešanas laika (pēc 2013.gada 25.novembra) 

27. PS „BALTIC OIL 
CORPORATION” 

Vecpilsētas iela 19, 

Rīga 

Nīcas novada domē saĦemts 

26.11.2013. 

Ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 12. marta rīkojumu Nr. 
193 „Par ogĜūdeĦražu izpētes un ieguves licences laukuma 
noteikšanu Liepājas rajona Nīcas pagasta „Jūraskāpās”, 
„Maigās”, „Tervitos”, saskaĦā ar kuru ogĜūdeĦražu izpētes un 
ieguves licences laukumā 17,28 ha platībā tika iekĜauts 
zemesgabals ar kadastra numuru 64780080368 (adrese – 
Liepājas rajona Nīcas pagasta „Jūraskāpas”) 13,46 ha platībā, 
zemesgabalā ar kadastra numuru 6478080065 (adrese – 
Liepājas rajona Nīcas pagasta „Maigas”) sastāvā ietilpstošā 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64780080367 1,46 ha 
platībā un zemesgabalā ar kadastra numuru 64780080064 
(adrese – Liepājas rajona Nīcas pagasta „Terviti”) sastāvā 
ietilpstošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 64780080365 
2,36 ha platībā (sk. http://likumi.lv/doc.php?id=189252),  Nīcas 
novada Bernātu ciema teritorijas plānotajā (atĜautajā) 
izmantošanā iekĜaujama valsts nozīmes derīgo izrakteĦu 
ogĜūdeĦražu izpēte un eksperimentālā ieguve dabas parka 
„Bernāti” neitrālajā zonā. 

Priekšlikums paredz plānotā (atĜautā) zonējuma maiĦu no 
teritorijām, kur apbūve nav galvenais to izmantošanas veids 
(PL1 „labiekārtota pludmales teritorija”, DA2 „tūrisma un 
rekreācijas teritorija”) uz rūpniecības apbūves teritoriju, 
zonējums R1 „derīgo izrakteĦu ieguves teritorija” vai noteikt to kā 
teritorijas papildus izmantošanu. 

OgĜūdeĦražu izpēte un ieguve ir iekĜaujama Nīcas novada 
teritorijas plānojumā Ħemot vērā, ka saskaĦā ar Latvijas Vides, 
ăeoloăijas un meteoroloăijas centra sniegto informāciju, Nīcas 
pagasta teritorijā atrodas Bernātu lokālpacēlums. Laika posmā 

Izskatīts un 

nav Ħemts vērā 

Atbilde 18.12.2013. nr. 3-08/1222 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 26.11.2013 Jūsu priekšlikumu par 
nekustamo īpašumu „Jūraskāpas”, „Maigas” un „Terviti” plānotā 
zonējuma  (DA 2 – tūrisma un rekreācijas teritorija) maiĦu uz 
rūpniecības apbūves teritoriju, zonējumu R1 (derīgo izrakteĦu 
ieguves teritorija). 
                 Vēršam uzmanību, ka 2009. gada  12.marta MK rīkojumā 
Nr. 193  „Par ogĜūdeĦražu izpētes un ieguves licences laukuma 
noteikšanu Liepājas rajona Nīcas pagasta „Jūraskāpās”, „Maigās” 
un „Tervitos”, 2. punktā ir teikts -  ievērojot Aizsargjoslu likuma 36. 
panta trešās daĜas 4. punktu, Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā 
ir aizliegts iegūt un izmantot derīgos izrakteĦus, tajā skaitā 
ogĜūdeĦražus.  Norādām, ka arī 2009.gada 11. novembra  
izsniegtajā  licencē Nr. 2  trešajā punktā ir ietverti vārdi – ievērojot 
normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus. 
                Pēc Zemesgrāmatas datiem nekustamie īpašumi 
„Jūraskāpas”, „Terviti” un „Maigas” nav reăistrēti uz SIA „Baltic Oil 
Corporation” vārda un Nīcas novada domes rīcība nav dokumenta, 
kurš apliecinātu Jūsu tiesības pārstāvēt pašvaldību iestādē minētos 
īpašumus, jo  saskaĦā ar Civillikumu īpašnieks ir tas, kurš ir 
ierakstīts Zemesgrāmatā un tikai īpašniekam vienam pašam  ir 
pilnīgas varas tiesības par īpašumu. 

 
Darba grupas viedoklis: 

Darba grupa savu viedokli kopš 2013.gada sākuma (kad tika 
izskatīts iepriekšējais iesniegums) nav mainījusi un priekšlikums 
nav atbalstāms, jo norādītie nekustamie īpašumi atrodas Dabas 
parka „Bernāti” teritorijā, kur nav pieĜaujams attīstīt derīgo izrakteĦu 
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no 1985. gada līdz 1992. gadam Rietumbernātu un 
Austrumbernātu apkaimē veikti seismiskie pētījumi (ap 60 – 80 
seismiskie profili, kopgarums – apmēram 600 – 800 km) un 
ierīkoti urbumi (Bernāti – 8, Bernāti – 6, Bernāti – 7, Bernāti – 2, 
Bernāti – 53, Bernāti – 24, Nīca – 1, Bernāti – 21, Bernāti – 20, 
Bernāti – 22), kuros ir veikti izmēăinājumu darbi. Minēto darbu 
rezultāti apliecina, ka Nīcas pagasta teritorijā atrodas 
perspektīva zemes iežu struktūra, kurā var atrasties ogĜūdeĦražu 
iegula. Baltijas jūras teritorijā veicot dziĜurbumus E – 5, E – 6, E 
– 23 tika konstatētas naftas pazīmes. Līdz ar to radās 
apstiprinājums, ka naftas iegulas var atrasties arī starp šiem 
jūras urbumiem un Kuldīgas naftas atradni. Veicot 
iepriekšminētos dziĜurbumus Nīcas pagasta teritorijā, tas arī 
apstiprinājās. 

Nīcas novada domes 2013. gada 17. janvāra atbildē Nr. 3 – 
08/43 atsauce uz Aizsargjoslu likuma 36. panta trešās daĜas 4. 
punktu, kas nosaka aprobežojumus Baltijas jūras piekrastes 
aizsargjoslā, aizliedzot iegūt un izmantot derīgos izrakteĦus, 
izĦemot pazemes ūdeĦu ieguvi ūdensapgādes vai rekreācijas 
vajadzībām, nevar būt par pamatu PS „BALTIC OIL 
CORPORATION” priekšlikuma noraidīšanai, Ħemot vērā PS 
„BALTIC OIL CORPORATION” kā licenciāta ekskluzīvas tiesības 
veikt ogĜūdeĦražu izpēti un ieguvi licences laukumā saskaĦā ar 
Ekonomikas ministrijas 2009. gada 11. novembra licenci 
ogĜūdeĦražu izpētei un ieguvei Nr. 2 (sk. pielikumā). 

Nīcas novada domei ir jāĦem vērā objektīvais nozīmīgums un 
iemesli, kuru dēĜ tika noteikts licences laukums ogĜūdeĦražu 
ieguvei un izpētei Liepājas rajonā Nīcas pagasta „Jūraskāpās”, 
„Maigas” un „Tervitos” un personu tiesībām, kas ieinteresētas 
ogĜūdeĦražu izpētē un ieguvē. 

SaskaĦā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 4. panta ceturto daĜu 
licences laukuma noteikšana ir priekšnoteikums licences 
ogĜūdeĦražu izpētei un ieguvei saĦemšanai. Attiecībā uz 
norādīto, pirms tika noteikts licences laukums, Ministru kabinetā 

ieguves un rūpnieciskās apbūves teritoriju. Teritorijas plānojums 
paredz dabas parka teritorijā attīstīt tikai ar kūrortu, tūrismu un 
atpūtu saistītus objektus un labiekārtot parku. 

Priekšlikums ir noraidāms, jo saskaĦā ar Aizsargjoslu likuma 36. 
panta trešās daĜas 4. punktu, Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā 
ir aizliegts iegūt un izmantot derīgos izrakteĦus, tajā skaitā 
ogĜūdeĦražus, kā arī plānotā derīgo izrakteĦu ieguves un 
rūpnieciskās apbūves teritorija atrodas Baltijas jūras piekrastes 
krasta erozijas riska zonā, kurā atbilstoši Nīcas teritorijas 
plānojumam ir aizliegta būvniecība. 
 
Ministru kabineta 08.05.2012. noteikumos Nr.321 „Noteikumi par 
valsts nozīmes derīgo izrakteĦu atradnēm” iesniegumā minētie 
zemesgabali nav noteikti kā valsts nozīmes derīgo izrakteĦu 
atradne. 
Līdz ar to, uzskatam, ka Jūsu iesniegumā minētais apgalvojums, ka 
Aizsargjoslu likuma 36. panta trešās daĜas 4.punkts nav attiecināms 
uz valsts nozīmes derīgiem izrakteĦiem neatbilst likuma būtībai.  

 

Šajā jautājumā papildus savu viedokli ir paudušas arī divas valsts 
institūcijas – Dabas aizsardzības pārvalde (07.01.2014., 
Nr.4.8/5/2014-N-E) un Valsts Vides dienesta Liepājas reăionālā 
vides pārvalde (3.01.2014., Nr. 5.5.-8./9), norādot uz pretrunām 
starp priekšlikumu un Aizsargjoslu likumu, kā arī informē, ka nav 
pabeigta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra ogĜūdeĦražu 
izpētei noteiktajā licences laukumā. 
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bija izvērtēts jautājums par iespēju noteikt licences laukumu 
ogĜūdeĦražu izpētei un ieguvei Liepājas rajonā Nīcas pagasta 
„Jūraskāpās”, „Maigas” un „Tervitos”, 2009. gada 12. martā 
pieĦemot rīkojumu Nr. 193 „Par ogĜūdeĦražu izpētes un ieguves 
licences laukuma noteikšanu Liepājas rajonā Nīcas pagasta 
„Jūraskāpās”, „Maigas” un „Tervitos”. 

PS „BALTIC OIL CORPORATION” ir pamats paĜauties, ka 
izsniegtā licence ogĜūdeĦražu izpētei un ieguvei Nr. 2 ir par 
pamatu realizēt licencē noteiktās ekskluzīvās tiesības un 
noteiktā licences laukumā veikt ogĜūdeĦražu izpēti un ieguvi. 
Līdz ar to Nīcas novada domei ir jāievēro Ministru kabineta 
2009. gada 12. marta rīkojumu Nr. 193 „Par ogĜūdeĦražu izpētes 
un ieguves licences laukuma noteikšanu Liepājas rajona Nīcas 
pagasta „Jūraskāpās”, „Maigas” un „Tervitos” un uz tā pamata 
2009. gada 11, novembrī izsniegto licenci ogĜūdeĦražu izpētei 
un ieguvei Nr. 2. 

Likuma „Par zemes dzīlēm” 3. pants nosaka, ka zemes dzīles un 
visi derīgie izraksteĦi, kas tajās atrodas, pieder zemes 
īpašniekiem. Zemes īpašnieks var rīkoties ar zemes dzīlēm, 
ciktāl šis likums un citi normatīvie akti neierobežo viĦa tiesības. 
Likums „Par zemes dzīlēm" neierobežo zemes īpašnieka 
tiesības izpētīt un iegūt ogĜūdeĦražus, ja tiek ievērotas likuma 
„Par zemes dzīlēm” 10. panta un 14. panta prasības. Licences 
laukumā iekĜautais nekustamais īpašums – zemesgabals ar 
kadastra apzīmējumu 64780080365 2,36 ha platību, kurš 
atrodas Bernātu dabas parkā, var tikt izmantots ogĜūdeĦražu 
izpētē un ieguvē, jo saskaĦā ar Ministru kabineta 2004. gada 8. 
aprīĜa noteikumiem Nr. 273 dabas parka „Bernāti” individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kas izdoti saskaĦā ar 
likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, dabas parka 
teritorijā nav aizliegts veikt ogĜūdeĦražu izpēti un ieguvi. 

PS „BALTIC OIL CORPORATION” priekšlikuma noraidīšana var 
tikt vērtēta kā tiesiskās paĜāvības principa pārkāpums no 
pašvaldības puses. Licenciāta tiesību aizskārums var radīt 
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negatīvas tiesiskās sekas, un nav izslēgtas materiālās prasības 
par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar licenciāta darbībām, 
ierosinot noteikt licences laukumu, personālsabiedrības 
izveidošanu, īpašuma tiesību ierobežojumu utml. 

Administratīvā procesa likuma 7. pantā noteikts, ka iestādes 
rīcībai jāatbilst tiesību normām. Iestāde darbojas normatīvos 
aktos noteikto pilnvaru ietvaros un savas pilnvaras var izmantot 
tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērėiem. 

Izvērtējot Aizsargjoslu likuma 36. panta trešās daĜas 4. punktā 
noteikto, ir konstatējams, ka aprobežojums Baltijas jūras 
piekrastes aizsargjoslā neattiecas uz ogĜūdeĦražu izpēti un 
ieguvi. Minētā tiesību norma nosaka vispārējo aprobežojumu 
iegūt un izmantot derīgos izrakteĦus. 

SaskaĦā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 1. panta: 

- 3. punktu derīgie izrakteĦi ir neorganiskas vai organiskas 
izcelsmes veidojumi (arī pazemes ūdeĦi), kuru izmantošana ir 
prakstiski iespējama un ekonomiski izdevīga; 

- 7. punktu valsts nozīmes derīgie izrakteĦi ir ogĜūdeĦraži 
(neapstrādāta nafta (jēlnafta), dabas gāze) un pazemes ūdeĦi 
(saldūdeĦi, minerālūdeĦi, termālie ūdeĦi un rūpniecībā 
izmantojamie ūdeĦi). 

Tādējādi Aizsargjoslu likuma 36. panta trešās daĜas 4. 
apakšpunkts nenosaka aizliegumu iegūt un izmantot valsts 
nozīmes derīgos izrakteĦus, kuru definīcija precīzi noteikta 
likuma „Par zemes dzīlēm” 1. panta 7. punktā. 

Ne Aizsargjoslas likums, ne likums „Par īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām” neliedz veikt ogĜūdeĦražu izpēti, kā arī 
izmantot esošās konstrukcijas – ogĜūdeĦražu dziĜurbumus 
ogĜūdeĦražu ieguvei. 

Bez tam kā redzams no Aizsargjoslas likuma 30. panta tiesību 
norma paredz atsevišėu regulējumu ap ogĜūdeĦražu ieguves 
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vietām, lai nodrošinātu ogĜūdeĦražu ieguves vietu un mazinātu 
iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēkiem šo ogĜūdeĦražu 
ieguves laikā. 

OgĜūdeĦražu izpēte Liepājas rajona Nīcas pagasta teritorijā 
uzsākta pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, bet 
ogĜūdeĦražu ieguve nenotika ogĜūdeĦražu ieguves 
nepietiekamās izpētes dēĜ. Valsts nozīmes derīgo izrakteĦu – 
ogĜūdeĦražu izpētes un ieguves tehnoloăijas ir progresējušas un 
tagad ir iespējama ogĜūdeĦražu izpētes un to ieguves iespēju 
izstrāde un šīs nozares attīstība Latvijā. 

SaskaĦā ar PS „BALTIC OIL CORPARATION” piedāvāto 
ogĜūdeĦražu izpētes un ieguves programmu, licenciāts veiks 
virszemes izpētes darbus (seismiskie pētījumi), kuras rezultātā 
tiks noteikta iespējamā perspektīvā iežu struktūra, kurā varētu 
atrasties ogĜūdeĦraži. Tas ir, virszemes darbos netiks izmantoti, 
izmainīti  zemes īpašuma dzīlēs esošie derīgie izrakteĦi, tiks 
precizēts cik lielā pazemes teritorijā varētu atrasties ogĜūdeĦraži 
un to ieguves perspektīvas. 

Šī brīža ekonimiskajā situācijā, plānojot ogĜūdeĦražu izpēti un 
ieguvi, pašvaldība kā zemes īpašnieks un valsts var iegūt 
nozīmīgus ieĦēmumus. Valsts nozīmes derīgā izrakteĦa – 
ogĜūdeĦražu ieguve ietekmēs makroekonomisko vidi, 
palielināsies ienākumi valsts budžetā. 

Veicot ogĜūdeĦražu izpēti un ieguvi ir iespējams nodrošināt 
zemes dzīĜu kompleksu, racionālu, vidi saudzējošu un ilgtspējīgu 
izmantošanu, kā arī ievērot zemes dzīĜu aizsardzības prasības 
likuma „Par zemes dzīlēm” noteiktajā kārtībā. Ir jāveic pasākumi, 
lai PSRS laikā ierīkotie dziĜurbumi tiktu standartizēti, nepieĜaujot 
negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi. 

Valsts nozīmes derīgo izrakteĦu ogĜūdeĦražu izpētes un 
eksperimentālās ieguves darbi plānoti degradētā (bijušajā 
Padomju armijas kara bāzes) teritorijā, kurā neatrodas ne valsts 
aizsardzībā esoši, ne vietējas nozīmes 
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28. Vladimira BarĦeva p.p. 
Vladimirs VasiĜjevs 

Dzelzavas ielā 69-3 

Rīga 

Nīcas novada domē saĦemts 

26.11.2013. 

Vladimirs VasiĜjevs kā Vladimira BarĦeva, kas ir Nīcas novadā 
esošā nekustamā īpašuma „MāriĦi” īpašnieks, kuru var aizskart 
Nīcas novada teritorijas plānojums 2013. – 2025. gadam, 
pilnvarotais pārstāvis, sava pārstāvāmā vārdā paziĦo, ka 
nepiekrīt Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. 
gadam pilnveidotajai 1. redakcijai sekojošu apsvērumu dēĜ: 

1. SIA „Metrum” izstrādātajā shēmā „Grīnvaltu ciema teritorijas 
plānotā (atĜautā) izmantošana ir nepareizi norādīta nekustamā 
īpašuma „Diānas” ar kadastra Nr. 64780010026 teritorija. No 
nekustamā īpašuma „Veiti” ar kadastra Nr. 64780010049 līdz 
Vladimiram BarĦevam piederošajam nekustamajam īpašumam 
„MāriĦi” ka kadastra Nr. 64780010057 starp nekustamajiem 
īpašumiem „Ozolnieki” ar kadastra Nr. 64780010013 un „Diānas” 
atrodas nevienam nepiederošs starpgabals. SIA „Metrum” 
izstrādātā shēmā „Grīnvaltu ciema teritorijas plānotā (atĜautā) 
izmantošana minētais zemes starpgabals nav atzīmēts kā 
nevienam nepiederošs zemes starpgabals, bet ir iekĜauts 
nekustamā īpašuma „Diānas” teritorijā. Sakarā ar to, ka minētais 
nevienam nevienam nepiederošais zemes starpgabals ir ceĜš, 
kas ved no nekustamā īpašuma „Veiti”, kadastra Nr. 
64780010049 līdz Vladimiram BarĦevam piederošajam 
nekustamajam īpašumam „MāriĦi”, kadastra Nr. 64780010057, 
tas fakts, ka minētais nevienam nepiederošais zemes 
starpgabals ir iekĜauts nekustamā īpašuma „Diānas”, kadastra 
Nr. 64780010026 teritorijā, skar Vladimira BarĦeva intereses. 

2. SIA „Metrum” izstrādātā shēmā „Grīnvaltu ciema teritorijas 
plānotā (atĜautā) izmantošana” atzīmētā applūšanas riska 
teritorijas robežlīnija nekustamā īpašuma „Diānas” teritorijā 
pilnīgi nesakrīt ar applūšanas riska teritorijas robežlīniju 
nekustamā īpašuma „Diānas” teritorijā, kas atzīmēta Nīcas 
pagasta 26.09.2007. saistošo noteikumu Nr. 7 pielikumā esošās 
shēmās, kā arī SIA „Metrum” izstrādātā shēmā „Grīnvaltu ciema 
teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana” atzīmēta virszemes 
ūdensobjektu aizsargjosla sakrīt ar dabas lieguma līniju. ĥemot 

Izskatīts un 

nav Ħemts vērā  

Atbilde 09.12.2013. Nr. 3-08/1199  
Nīcas novada dome ir saĦēmusi Jūsu iesniegumu par: 

- nevienam nepiederošu starpgabalu, kurš iekĜauts 
īpašumā „Diānas”; 

- applūstošo teritoriju īpašumā „Diānas”; 
- jūsuprāt, „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 3.panta 

neievērošanu. 
       Nīcas novada dome paskaidro, ka Nīcas novada teritorijas 
plānojums 2013.-2025.gadam (turpmāk tekstā – teritorijas 
plānojums) grafisko daĜu izstrādā uz Latvijas ăeotelpiskās 
informācijas aăentūras izsniegtās topogrāfiskās kartes grafisko datu 
pamatnes un VZD kadastra informācijas sistēmas saĦemtās 
informācijas par zemes vienību kadastrālajām robežām.  
Pamatojoties uz 16.10.2012. MK Noteikumiem Nr. 711 „Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
55.punktu prasībām SIA „Metrum” kopā ar Nīcas novada domi 
iekĜaujot teritorijas plānojumā citu institūciju sniegtos datus, 
nodrošina to nemainīgumu. Līdz ar to izvērtējot VZD sniegtos 
datus, Nīcas novada dome secina, ka nav nevienam nepiederošs 
zemes starpgabals starp īpašumiem „Ozolnieki” un „Diānas”.  
Pielikumā   Nr. 1 pievienojam VZD sniegto kadastra informāciju. 
         Nīcas novada dome vērš Jūsu uzmanību, ka SIA „Metrum” 
izstrādātā kartē „Grīnvaltu ciema teritorijas plānotā (atĜautā) 
izmantošana” atzīmēta  virszemes ūdensobjekta applūstošā 
teritorija (ar 10% varbūtību),  savukārt  Nīcas pagasta teritorijas 
plānojuma teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana Grīnvaltu ciems  
ir atzīmēta polderu pavasara palu max 1% ūdens līmeĦa 
applūduma robeža.   
          Izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam pilnveidoto 1.redakciju Ħemti vērā un ietverti visi  Nīcas 
novada domē apstiprinātie detālplānojumi tajā skaitā arī 
detālplānojums „Diānas”.  Detālplānojums ir detalizēts vietējās 
pašvaldības teritorijas daĜas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu 
prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves 
parametriem, kā arī precizētu zemes vienības robežas un 
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vērā Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centra 2013. 
gada 9. janvāra vēstulē un shēmā „Zemes īpašumu applūšanas 
riska robežas” norādīto, ir pamats secināt, ka Nīcas novada 
teritorijas plānojuma daĜa attiecībā uz nekustamo īpašumu 
„Diānas”, kas paredz Liepājas ezera applūstošo teritoriju apbūvi 
šajā objektā, ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes 
(turpmāk – Satversme) 115. pantu, kā arī neatbilst Aizsargjoslu 
likuma 37. panta pirmās daĜas 4. punktam. Nīcas novada 
teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam daĜa attiecībā uz 
nekustamo īpašumu „Diānas”, kadastra Nr. 64780010026, 
paredz Liepājas ezera applūstošo teritoriju apbūvi uz zemes 
gabala „Diānas”, kadastra Nr. 64780010026 (kur jau tagad 
notiek celtniecības darbi – teritorijā apūdeĦošanas zonā tiek 
veikta teritorijas uzbēršana), un ir par iemeslu tam, ka var tikt 
appludinātas „Diānas” kaimiĦu teritorijas, tostarp Vladimiram 
BarĦevam piederošais nekustamais īpašums „MāriĦi” ar 
kadastra Nr. 64780010057. 

3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3. pantā ir noteikti 
Teritorijas attīstības plānošanas principi. Uz dažiem no tiem 
Iesniedzējs vēlas vērst Jūsu uzmanību, pamatojot savu 
iesniegumu: 

- pēctecības princips – jaunus teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus izstrādā izvērtējot spēkā esošos attīstības 
plānošanas dokumentus un to īstenošanas praksi; 

- vienlīdzīgu iespēju princips – nozaru un teritoriālās, kā arī 
privātpersonu un sabiedrības intereses tiek vērtētas kopsakarībā 
ar mērėi veicināt attiecīgās teritorijas ilgtspējīgu attīstību; 

- savstarpējās saskaĦotības princips – teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentus izstrādā tos savstarpēji saskaĦojot un 
izvērtējot citos teritorijas attīstības plānošanas dokumentos 
noteikto. 

ĥemot vērā SIA „Metrum” izstrādātā shēmā „Grīnvaltu ciema 
teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana pieĜautās kĜūdas, var 

aprobežojumus. 
         Izstrādātajā Nīcas novada teritorijas plānojuma pilnveidotā 
1.redakcijā ir ietverta 10% applūstošā teritorija. Applūstošās 
teritorijas apzīmējumi ir norādīti katrā Nīcas novada teritorijas 
plānojuma pilnveidotā 1.redakcijas grafiskās daĜas plānā. 
        Vēršam uzmanību, ka ar 2008.gada 1.aprīli „Aizsargjoslu 
likumā” ir veikti grozījumi 37.panta pirmās daĜas 4.punktā un 
2008.gada 3.jūnijā ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr. 406 
„Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”.           
           Dabas lieguma „Liepājas ezera” lieguma zonā atrodas tikai 
daĜa no nekustamā īpašuma „Diānas”. Minētajā zonā nekustamajā 
īpašumā „Diānas” detālplānojums un Nīcas novada teritorijas 
plānojuma pilnveidotā 1.redakcija  apbūvi neparedz.   
        Minētajā īpašumā celtniecības darbi nenotiek. Jūs savā 
iesniegumā miniet – izbērta grunts. Iepazīstoties ar spēkā esošiem 
likumdošanas aktiem, kuri regulē būvniecību, termins „izbērta 
grunts” nav klasificējama kā celtniecība.  
         Nīcas novada domes rīcībā nav ziĦu, ka nekustamā īpašumā 
„Diānas” izbērtā grunts ir appludinājusi kaimiĦu teritorijas.  
         Nīcas novada dome kopā ar SIA „Metrum”, izstrādājot 
teritorijas plānojumu, ir ievērojusi „Teritorijas attīstības plānošanas 
likuma” 3.pantu. 
             Jūsu iesniegums tiks nodots Nīcas novada teritorijas 
plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba grupas 
sanāksmē, informēsim rakstiski. 
              Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”, 
kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 

Darba grupas viedoklis: 

Darba grupa nevar atbalsīt iesniegumā minētos priekšlikumus, jo 
pēc būtības iesniegumā ir apstrīdēts spēkā esošs detālplānojums 
nekustamam īpašumam „Diānas” un nekustamo īpašumu robežu 
jautājums, kas nav teritorijas plānojuma izstrādes jautājumi un par 
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secināt, ka Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3. pantā 
noteiktie Teritorijas attīstības plānošanas principi netika ievēroti. 

SaskaĦā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 23. panta 
pirmo daĜu, Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādā 
atbilstoši vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēăijai 
un ievērojot citus nacionālā, reīonālā un vietējā līmeĦa teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentus. 

ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Latvijas 
Republikas Satversmes 92., 115. pantu un Aizsargjoslu likuma 
37. panta pirmās daĜas 4. punktu, Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 2. pantu, 3. panta 2., 3., 6 un 8. punktiem, 
17. panta otro daĜu, 23. panta pirmo daĜu, Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 43.1. pantu. 

Lūdzu: 

1. PieĦemt Vladimira VasiĜjeva kā Vladimira BarĦeva, kas ir 
Nīcas novadā esošā nekustamā īpašuma „MāriĦi” īpašnieks, 
kuru var aizskart Nīcas novada teritorijas plānojums 2013. – 
2025. gadam, pilnvarotā pārstāvja iesniegumu – Atsauksmi par 
Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam 
pilnveidoto 1. redakciju. 

2. Veikt grozījumus shēmā „Grīnvaltu ciema teritorijas plānotā 
(atĜautā) izmantošana” atbilstoši spēkā esošajai Nīcas pagasta 
teritorijas plānojuma grafiskās daĜas shēmai „Teritorijas plānotā 
(atĜautā) izmantošana – Grīnvaltu ciems”, kas apstiprināta ar 
Nīcas pagasta padomes 2007. gada 26. septembra lēmumu 
(protokols nr. 14, punkts Nr. 1) „Par Nīcas pagasta teritorijas 
plānojuma un saistošo noteikumu Nr. 7 „Nīcas pagasta teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

ko nav tiesības lemt darba grupai.  

„Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 3.pantā ir noteikti teritorijas 
attīstības plānošanas principi, kurus savā darbībā ir ievērojusi 
teritorijas plānojuma izstrādes darba grupa, kuras sastāvā ir iekĜauti 
ne tikai profesionāli teritorijas plānotāji un domes darbinieki, bet arī 
sabiedrības pārstāvji no visiem Nīcas novada ciemiem. 

Darba grupa ir izskatījusi iesniegumu un pievienojas argumentiem, 
kas minēti Nīcas novada pašvaldības 09.12.2013. sniegtajā atbildes 
vēstulē iesniedzējam Nr. 3-08/1199.  

29. Haralds Kālis 

Baznīcas iela 23-27 Liepāja 

Sakarā ar to, ka esmu saĦēmis Nīcas novada vēstuli par 
teritorijas plānojuma pilnveidotās 1. redakcijas izstrādi Nīcas 
novadam, tajā skaitā man piederošajam nekustamajam 

Izskatīts un 

nav Ħemts vērā 

 Atbilde 09.12.2013. nr. 3-08/1204 
Nīcas novada domē 28.11.2013. ir saĦemta jūsu vēstule ar 
komentāriem par Nīcas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās 1. 
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Nīcas novada domē saĦemts 

28.11.2013. 

īpašumam „Veldres”, kadastra Nr. 64780080160, kas atrodas 
Bernātu ciemu teritorijā un vienlaicīgi Bernātu dabas parka 
teritorijā, vēlos norādīt un vērst uzmanību uz sekojošo. 

Man piederošais nekustamais īpašums „Veldres” atbilstoši  
spēkā esošajiem 26.09.2007. Nīcas pagasta saistošajiem 
noteikumiem „Nīcas pagasta teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” ir iekĜauts jauktas dabas pamatnes un 
darījumu apbūves teritorijās. Atbilstoši augstāk minētajiem 
noteikumiem ir noteikti nolūki, kādos plānots atĜaut izmantot 
teritoriju un būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz 
zemes, kas paredzēta jauktas dabas pamatnes un darījumu 
apbūves teritorijās un tie ir: mazumtirdzniecības un pakalpojumu 
objekts, apmeklētāju centrs, zinātnes iestāde, sporta un atpūtas 
objekts, sezonas rakstura apkalpes un labiekārtojuma objekts, 
saimniecības ēka, mazēka, dzīvoklis kā palīgizmantošana (var 
būt atsevišėa ēka). 

Ar šādu teritorijas plānojumu atbilstoši tiesiskās paĜāvības 
principam esmu rēėinājies un atbilstoši 26.09.2007. noteikumos 
paredzētajam lietošanas mērėim savā īpašumā 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 un 
dzīvot uz vietas, par ko Nīcas novada domi jau savlaicīgi esmu 
informējis savā 2011. gada 19. augusta vēstulē. 

SaskaĦā ar teritorijas plānojuma pilnveidoto 1. redakciju manam 
īpašumam ir noteikts funkcionāls zonējums DA4 (dabas un 
apstādījumu teritorija), kas ievērojami sašaurina tā izmantošanas 
mērėus un iespējas un ir pretrunā ar iepriekšējo mērėi – jauktas 
dabas pamatnes un darījumu apbūves teritorijas, kas pārkāpj 
augstāk minēto tiesiskās paĜāvības principu. 

Nav saprotams, ko nozīmē termins „teritorijas plānojuma 
pilnveidotā 1. redakcija”, jo cik man zināms, tad 26.09.2007. 
Nīcas pagasta saistošie noteikumi „Nīcas pagasta teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” nav atcelti un attiecīgi par 

redakcijas izstrādi. 
              Informējam, ka saskaĦā ar spēkā esošo Nīcas novada 
domes 12.11.2009. saistošiem noteikumiem Nr.13 „Par Nīcas 
novada teritorijas plānojumu” sadaĜas „Nīcas pagasta teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem” un grafisko daĜu 
nekustamais īpašums „Veldres”  atrodas jauktas dabas pamatnes 
un darījumu apbūves teritorijā.  Nolūki, kādos atĜauts izmantot 
teritoriju un būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes ir: 
apmeklētāju centrs; sezonas rakstura apkalpes un labiekārtojuma 
objekts; sporta un atpūtas pakalpojumu objekts; zinātnes un vides 
uzraudzības iestāde; būves un ierīces peldošo līdzekĜu 
apkalpošanai – laivu piestātnes; krasta stiprinājumi un 
hidrotehniskas būves ūdensnoteces nodrošināšanai; saimniecības 
ēka, mazēka; dzīvoklis kā palīgizmantošana (var būt atsevišėā ēkā). 
              Šobrīd izstrādes stadijā ir Nīcas novada teritorijas 
plānojums 2013.-2025. gadam. Uz doto brīdi (pilnveidoto 1. 
redakciju) Jūsu īpašums atrodas dabas un kūrortu teritorijā 
(DA4).  Nolūki kādos atĜauts izmantot zemi ir ar tūrismu un atpūtu 
saistītu objektu attīstība un teritorijas labiekārtošana, nodrošinot 
iespēju attīstīt ekotūrisma un veselības tūrisma attīstību. AtĜautas 
viesu mājas, cita veida īslaicīgas apmešanās vietas, kempings, 
transportlīdzekĜu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu 
ierīkošana. Ar DA4 apzīmētajā vietā zemesgabalu maksimālais 
apbūves blīvums un intensitāte ir 8%, zemes gabala minimālā brīvā 
teritorija nedrīkst būt mazāk par 80%. 
              Vēršam uzmanību, ka tieši izstrādes stadijā esošais 
teritorijas plānojums Ĝaus realizēt jūsu ăimenes vēlmes – attīstīt 
ăimenes tūrisma biznesu.                                          Nīcas novada 
dome paskaidro, ka šobrīd spēkā esošais  Nīcas novada domes 
12.11.2009. saistošiem noteikumiem Nr.13 „Par Nīcas novada 
teritorijas plānojumu” sadaĜas „Nīcas pagasta teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem” būs spēkā līdz tam brīdim, 
kad stāsies spēkā jaunie saistošie noteikumi, tāpat kā jebkurš 
ārējais normatīvais akts. 
             Izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025. 
gadam pašvaldība kopā ar izstrādātājiem SIA „Metrum” ievēro visus 
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kaut kādu pilnveidotu redakciju nevar būt runa. 

Līdz ar to uzskatu, ka teritorijas plānojuma pilnveidotā 1. 
redakcija nedrīkst būt pretrunā ar 26.09.2007. Nīcas pagasta 
saistošajiem noteikumiem „Nīcas pagasta teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” un jebkādā veidā 
pasliktināt mana īpašuma tiesisko stāvokli. Manuprāt, pretējā 
gadījumā Nīcas novada domei pieĦemot divus pretrunīgus 
saistošos noteikumus, kas pasliktina īpašuma tiesisko stāvokli 
un saskaĦā ar Administratīvā procesa likumu ir administratīvie 
akti, īpašniekam var rasties pamats pēdējo saistošo noteikumu 
apstrīdēšanai augstāk minēto iemeslu dēĜ. 

Savu viedokli pamatoju ar to, ka 26.09.2007. saistošo noteikumu 
darbības termiĦš nebija paredzēts tikai līdz 2013. vai 2014. 
gadam un attiecīgi īpašnieki, tajā skaitā arī es, ar to ir 
rēėinājušies. Arī Nīcas novada izveidošana un kopīga teritorijas 
plānojuma izveide manā ieskatā nevar būt pamats teritorijas 
lietošanas mērėu maiĦai, jo tie bija noteikti un apstiprināti jau līdz 
teritoriālajai reformai un attiecīgi esošais plānojums būtu 
iekĜaujams jaunajā plānojumā. 

Līdz ar to vēlos vērst Nīcas novada pašvaldības uzmanību uz 
augstāk minēto un lūdzu to Ħemt vērā izstrādājot novada 
teritorijas plānojumu, jo kā jurists saskatu tajā zināmus juridiskus 
riskus, kaut arī pats personīgi vismaz pašlaik bez galīgās un 
domes sēdē apstiprinātas saistošo noteikumu redakcijas neko 
apstrīdēt negatavojos, bet jārēėinās, ka to var darīt citi īpašnieki. 

spēkā esošos likumdošanas aktus, tajā skaitā arī  30.04.2013. 
Ministru kabineta noteikumus Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas  
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kuros noteikti 
funkcionālo zonējumu attēlošana teritorijas plānojumos, 
detālplānojumos un lokālplānojumos, kā arī teritorijas izmantošanas 
veidu klasifikators. Pamatojoties uz iepriekšminētiem Ministru 
kabineta noteikumiem Nīcas novada teritorijas plānojumā ir mainīti 
teritorijas funkcionālā zonējuma nosaukumi un to krāsas 
grafiskajā daĜā. 
               Šobrīd ir spēkā esošs Nīcas novada domes 12.11.2009. 
saistošie noteikumi Nr.13 „Par Nīcas novada teritorijas plānojumu” 
sadaĜas „Nīcas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”.  Uz doto brīdi Nīcas novadā ir spēkā divi Ĝoti atšėirīgi 
teritorijas plānojumi (Nīcas pagastā un OtaĦėu pagastā). Nīcas 
novada dome 09.06.2011. pieĦēma lēmumu uzsākt jaunu Nīcas 
novada teritorijas plānojuma izstrādi ar mērėi izstrādāt vienotu 
teritorijas plānojumu Nīcas novadam. Ar 08.11.2012. Nīcas 
novada domes lēmumu Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013-
2025.gadam 1.redakcija tika nodota publiskai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saĦemšanai.  Izvērtējot sabiedriskās 
apspriešanas laikā saĦemtos priekšlikumus, iebildumus un 
institūciju sniegtos atzinumus, Nīcas novada dome nolēma 
(12.08.2013. Nīcas novada domes lēmums) pilnveidot Nīcas 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 1. redakciju 
atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas 
rezultātiem.  
                   Pamatojoties uz „Teritorijas plānošanas likumu” (spēkā 
no 22.05.2002.- 01.12.2011.) un  „Teritorijas attīstības plānošanas 
likumu” (spēkā no 01.12.2011.) teritorijas plānojumu izstrādā 
administratīvai teritorijai. SaskaĦā ar „Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma” 4.pantu administratīva teritorija ir apriĦėis; 
republikas pilsēta un novads. 
                   Novada teritorijas plānojumā nosaka noteiktas prasības 
teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālo 
zonējumu (nevis lietošanas mērėi), publisko infrastruktūru, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.  
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Funkcionālais zonējums ir teritorijas iedalījums zonās, kurām ir 
atšėirīgas prasības atĜautajai teritorijas izmantošanai un apbūvei. 

Pašvaldība var noteikt lietošanas mērėi saskaĦā ar teritorijas 
plānojumu vai detālplānojumu, ja zemes īpašnieks ir uzrakstījis 
pieteikumu pašvaldībai ar lūgumu mainīt vai noteikt lietošanas mērėi 
zemes vienībai.   

Darba grupas viedoklis: 

Darba grupa ir izskatījusi iesniegumu un pievienojas argumentiem, 
kas minēti Nīcas novada pašvaldības 09.12.2013. sniegtajā atbildes 
vēstulē iesniedzējam Nr. 3-08/1204. 

Papildus darba grupa norāda, ka atbilstoši „Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma” 3.pantā noteiktajiem teritorijas attīstības 
plānošanas principiem, t.sk. savstarpējas saskaĦotības principam, 
izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojumu ir jāĦem vērā citos 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktais. Šajā 
gadījumā gan pašvaldībai, gan zemju īpašniekiem ir saistoši 
2004.gada 8.aprīlī apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Nr.273 
„Dabas parka „Bernāti” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”, kas arī ir par pamatu veiktajiem grozījumiem Nīcas 
novada teritorijas plānojumā salīdzinājumā ar šobrīd spēkā esošā 
teritorijas plānojuma risinājumiem. Dabas parks „Bernāti” ir iekĜauts 
Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā - Natura 
2000. 

Teritorijas plānojuma galīgā redakcija neparedz konkrētu risinājumu 
teritorijas turpmākās plānošanas procesam, par kura piemērošanu ir 
tiesīga lemt pašvaldība, izskatot konkrētu attīstības priekšlikumu vai 
pieĦemot lēmumu par vienota plānojuma (lokālplānojuma vai 
detālplānojuma) izstrādi vienai vai vairākām zemes vienībām. 

30. Viktors ěebedevs 

Šėēdes iela 13-49, Liepāja 

Nīcas novada domē saĦemts 

Nepiekrītu publiskai pieejai, kas ved uz Baltijas jūru, kas ved gar 
īpašumu  „Pērkones Salnas”. 

Izskatīts un 

nav Ħemts vērā 

 Atbilde 11.12.2013. Nr. 3-08/1208 
Nīcas novada dome ir saĦēmusi 05.12.2013. Jūsu iebildumu par 
pieeju pie Baltijas jūras pa servitūta ceĜu, kurš ved gar īpašumu 
„Pērkones Salnas”. 
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05.12.2013. 

 

              Jūsu iebildums tiks nodots izvērtēšanai Nīcas novada 
teritorijas plānojuma darba grupai. Par pieĦemto lēmumu darba 
grupas sanāksmē, informēsim rakstiski. 
              Sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar izstrādāto Nīcas 
novada teritorijas plānojuma gala redakciju. Lūdzam sekot līdzi 
informācijai par Nīcas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 
izsludināšanu laikrakstos „Nīcas novada vēstis” un „Kursas Laiks”, 
kā arī Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 

Darba grupas viedoklis: 
ĥemot vērā iedzīvotāju iebildumus pret plānoto publisko 
piebrauktuvi/pieeju jūrai, kā arī vadoties no Aizsargjoslu likuma 
36.pantā noteiktās prasības, ka pašvaldībai vietējās pašvaldības 
teritorijas plānojumā ir jāparedz iespēja kājāmgājējiem piekĜūt 

pludmalei, un ja nepieciešams, pašvaldība var noteikt īpašuma 
tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekĜūt 

pludmalei arī bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas, darba 
grupa nolēma plānojuma galīgajā redakcijā noteikt to tikai kā gājēju 
taku, saglabājot iespēju kājāmgājējiem piekĜūt pludmalei. 
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