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LATVIJAS REPUBLIKA 
 NĪCAS NOVADA  DOME 

Reă.Nr. 90000031531, Bārtas ielā 6,  Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads, p.n. Nīca, LV-3473, 
tālrunis  63469049, fakss 63489502,e-pasts:  dome@nica.lv  

Nīcā 
 

2013.gada 20.septembrī                                                                                        Protokols Nr.3 
 
Darba grupas sanāksme atklāta plkst.10.00 
Nīcas novada domes ēkā Bārtas ielā 6, Nīcā  

 
Sanāksmē piedalās:  

1. Agris PETERMANIS  Nīcas novada domes priekšsēdētājs 
2. Evija KALĒJA, teritorijas plānotāja 
3. Māra KALVĀNE, SIA „Metrum” 
4. Inguna KŪLIĥA SIA „Metrum” 
5. Uldis KRILOVS (Grīnvalti) 
6. Jānis AUSĒJS  Nīcas novada domes deputāts 
7. Ingars KALĒJS (Rude) 
8. Māris NIEDOLS Nīcas novada iedzīvotājs 
9. Anda VEIDELE OtaĦėu pagasta pārvaldes vadītāja 
10. Vitauts LOKUŠJUS (Klampju ciems) 
11. Ieva ĖERGALVE (Jūrmalciems) 
12. Sandra PANKOKA  Nīcas novada  domes deputāte 
13. Ivars DREIJERS  īpašuma „Varavīksnes” pārstāvis 
14. Dace VECBAŠTIKA  vides speciāliste 
15. Raivis KUPŠIS  (OtaĦėi) 
16. Edgars BETRAMS  pārstāvis no Dabas aizsardzības pārvaldes 
17. Ingrīda KLANE  pārstāve no Dabas aizsardzības pārvaldes 
18. Roberts BĒRZIĥŠ pārstāvis no Vides pārvaldes 
19. Andrejs ŠAKALS izpilddirektors 
20. Ivars PAVASARS  SIA „Vides eksperti” pārstāvis 

 
Sanāksmes vadītāja:  Māra KALVĀNE, SIA „Metrum” teritorijas plānotāja/ arhitekte  
  
Sanāksmi protokolē: Evita KALĒJA, Nīcas novada domes teritorijas plānotāja 
 
Darba kārtībā: 
 

1. Par īpašuma „Varavīksnes” plānoto izmantošanu 
2. Par atĜauto izmantošanu Bernātu dabas parkā. 
3. Fizisku un juridisku personu iesniegumu izskatīšana. 
4. Par izmaiĦām TIAN un polderu teritorijas. 

 
E.Kalēja: Sasveicinās ar darba grupas dalībniekiem un izstāsta šīs sanāksmes kārtību. 
Pateicas Dabas pārvaldes un vides pārvaldes pārstāvjiem par ierašanos uz sanāksmi.  
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I.Dreijers – pastāsta par īpašuma „Varavīksnes” iecerēto attīstību.  
U.Krilovs  - jautā kas ir vieglā ražošana. 
M.Kalvāne  -  pastāsta par jaunām izmaiĦām likumdošanā. Piebilst, ka pēc jaunajiem MK 
noteikumiem Nr. 240  ražošana nav iekĜauta publiskajā teritorijā. Nolasa no MK noteikumiem 
skaidrojumu par vieglo ražošanu un lauksaimniecības ražošanu. 
A.Petermanis  - jautā vai  pašvaldība var nodefinēt sīkāk  pieminētos skaidrojumus. 
M.Kalvāne  - atbild, ka var. 
A.Petermanis – vēršas pie darba grupas ar  jautājumu vai vēlamies tajā īpašumā redzēt ražošanu 
vai nē. Pozitīvais ir tas, ka atrodas ceĜa malā, ir jau esoša būve. 
U.Krilovs – piebilst, ka īpašums ir degradēta teritorija. Izsaka priekšlikumu nodefinēt tā, lai pēc 
tam nevar ierīkot fermu. 
A.Petermanis  -  saka, ka varam to nodefinēt. Īpašums atrodas šosejas malā, ciema malā, 
elektrība ir. Plānotā attīstība nav plānota ar smakām un trokšĦiem. 
S.Pankoka – pajautā ko saka kaimiĦi. 
I.Dreijers – atbild, ka ar kaimiĦiem nav runāts. 
A.Petermanis -  pastāsta, ka sabiedrība tiks iepazīstināta ar izstrādāto teritorijas plānojumu. Arī 
pirms būvniecības  uzsākšanas ir sabiedriskā apspriešana. Pēc sabiedriskās apspriešanas, deputāti 
pieĦem lēmumu par  būvniecības akceptēšanu vai noraidīšanu. 
A.Šakals – īpašums ir degradēta teritorija, nav patīkama. Ierosina veidot zaĜuma joslu gar šoseju. 
U.Krilovs -  piekrīt, ka ir precīzi jānodefinē termins vieglā ražošana un noteikti jāapzaĜumo. 
I.KūliĦa  - piebilst, ka zaĜo zonu pat par iezīmēt kartē. 
M.Kalvāne -  stāsta, ka viĦasprāt, īpašumam vajadzētu likt lauksaimniecības teritoriju kā 
indeksēto un noteikt, ka indeksētā teritorijā var tikai vieglo ražošanu. 
I.KūliĦa -  piebilst, ka gadījumā ja mainās īpašnieks, lai īpašumā neattīstās cita veida ražošana. 
U.Krilovs  - ierosina  atĜaut attīstīt īpašumu bez detālplānojuma izstrādes. 
A.Petermanis -  pastāsta, ka tas ir viens no galvenajiem šā dokumenta izstrādes uzdevumiem, 
samazināt detālplānojuma izstrādes skaitu. 
M.Kalvāne -  papildina, ka  vēl ir iespēja plānoto būvniecību apspriest  būvniecības ieceres 
apspriešanā. Arī šajā  pasākumā  iedzīvotāji tiek iepazīstināti ar plānoto būvniecību, kuras laikā 
ikviens  iedzīvotājs var iesniegt pašvaldībai savus priekšlikumus vai iebildumus par plānoto 
būvniecību. 
U.Krilovs – spriež, ka domā vairāk par institūciju nosacījumiem. 
I.Kalējs -  saka, ka ir jāieliek apzaĜumošanas zona. 
M.Kalvāne -  paskaidro, ka tos  būvvalde var pieprasīt  plānošanas un arhitektūras uzdevumā. 
A.Petermanis – jautā darba grupai vai atbalstām I.Dreijera iesniegumu. 
Darba grupai pretenziju nav. 
M.Kalvāne  -  pastāsta par izmaiĦām Bernātu dabas parkā. Reāli dabā ir vairākas ēkas. Ir kvartāls 
ar esošām ēkām.  1.redakcijā pašvaldības īpašumā  bija DA-2, ar domu attīstīt parku, lieguma 
zonā ir atstāts mežs, tur kur ir neitrālā zona  jūras krastā, tur ir ieplānots DA-2.Parāda kartē kādas 
izmaiĦas ir veiktas, Ħemot vērā dabas pārvaldes un vides pārvaldes institūcijas atzinumus. 
Piedāvājam Bernātu kūrorta teritoriju, ar domu attīstīt rekreāciju būves. Publisko apbūvi arī 
atstājam tur kur ir reālas ēkas dabā. DA-2 ir plānoti tūrisma un atpūtas objekti, DA- 4 nedaudz 
intensīvāka apbūve, bet nesasniedzot publiskās apbūves perspektīvas. Šis piedāvājums ir tāds, 
tāpēc, ka viena daĜa (tagadējā DA4) jau tikai pielikta pie Publiskās teritorijas, jo apbūve tika 
paredzēta ne tikai tur kur ir jau esošas ēkas, bet arī blakus zemes gabalos. 
A.Petermanis -  jautā ar kādu mērėi DA-4,  kādi ir iespējamie būvju veidi. 
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M.Kalvāne – atbild tūrismam un rekreācijai.  Kā skatās uz to dabas un vides pārvaldes? Vai viĦi 
kategoriski pasaka nē, vai tomēr ar kaut kādiem nosacījumiem to visu var  izrunāt. 
A.Petermanis – lūdz atgādināt sniegtās iebildes. 
M.Kalvāne – nolasa dabas pārvaldes un vides pārvaldes atzinumus. Izsaka priekšlikumu noteikt 
apbūves blīvumu  ne vairāk kā 5%. 
A.Petermanis  -  pēc nolasītā atzinuma viĦi vēlas lai tiek vispār izĦemta apbūve ārā no Bernātu 
dabas parka? 
M.Kalvāne – tā  to var saprast. PieĜauju, ka nav detalizēti skatīts un līdz ar to ir neprecīzi 
uzrakstīts. 
A.Petermanis - tad sarkanais krāsojums paliek kā apbūve un tālāk nodefinēt ko var būvēt ar visu 
apbūves blīvumu. Nevis kā privātapbūvi, bet sabiedrībai nepieciešamo. 
U.Krilovs  -  jautā vai tas būtu DA-4 teritorijā? 
M.Kalvāne -  parāda kartē kuri  zemes gabali būs DA-4.  
D. Vecbaštika  - jautā cik lieli ir zemes gabali. 
A.Petermanis  - atbild, ka mazāki pa 1 ha, varētu būt aptuveni 0.5 ha. 
U.Krilovs -  iesaka pārdomāt ko no tā visa iegūst, ko zaudējam. 
A.Petermanis – nav mērėis celt mājas, bet atpūtas centrus. 
D. Vecbaštika -  jautā vai mēs varam  noteikt īpašniekiem to darīt. 
A.Petermanis  - paskaidro, ka varam  ar teritorijas plānojuma palīdzību. 
U.Krilovs -  ierosina dot iespēju cilvēkiem būvēt ne tikai dabu skatīt. Tad parādītos Bernātos 
dzīvība. 
A.Petermanis  - aicina akceptēt SIA „Metrum” piedāvāto priekšlikumu par  Bernātu dabas parku. 
M.Kalvāne -  ierosina uzklausīt vides pārvaldes un dabas pārvaldes speciālistu viedokĜus. 
A.Petermanis – tagad pārvaldes darbinieki zina mūsu redzējumu un piedāvājumu dabas parkam. 
I.Kalējs -   cik ilgstošam laikam ir šis plānojums? 
A.Petermanis  - 12 gadiem. 
M.Kalvāne – Ĝoti izplest to kvartālu nebūtu nozīmes, tas ir plānojums uz 12 gadiem, arī 
infrastruktūra ir jāsakārto līdz jau esošai apbūvei. 
U.Krilovs – ja ir lietojums DA4, zemes vērtība samazinās vai palielinās. 
M.Kalvāne – salīdzinot ar ko? 
U.Krilovs  -  ar esošo situāciju.  
M.Kalvāne – manuprāt, nē. 
A.Petermanis  -  DA4 ir vērtīgāks nekā DA2? 
M.Kalvāne -  dabas un apstādījumu teritorijā primāri nav  vērsts uz apbūvi. 
A.Petermanis  - ar mērėi būvēt nevis privātmājas, bet sabiedrības interešu apmierinātību vērsta 
infrastruktūra. 
M.Niedols –  jautā, kad šī karte kad ir tapusi. 
M.kalvāne –  atbild, ka tā ir pirmā redakcija. 
M.Niedols – Bet  kur ir  vērā Ħemtie iesniegumi? Gar ceĜu bija DA2. 
I.KūliĦa un M.Kalvāne sameklē kartē īpašumu, pa kuru M.Niedols uzdod jautājumu. 
M.Kalvāne  - secina, ka nav pārzīmēti jaunie iesniegumi, kuri ir akceptēti. 
I.KūliĦa  - pastāsta, ka darbā kartē ir iezīmēts, bet nav pārlikts uz īsto karti. Tu ir DA2. 
A.Petermanis – vai apbūvi tur pieĜauj. 
M.Kalvāne – nelielu. 
M.Niedols –  norāda, ka otrā pusē ceĜam ir izcirsti koki. 
U.Krilovs – mēs mainām uz tūrismu un runājam arī par antropogēno slodzi. Vai mēs neejam 
pretējā virzienā? Samazinām uz parku šo slodzi, saglabājam dabas  vērtības. Uzbūvējam 
privātmājas un Ĝaujam dzīvot. 
A.Petermanis  -  lūdz D. Vecbaštikai atgādināt par  Bernātu dabas parka koncepciju. Kāpēc ir 
vajadzīga šāda vieta, kur cilvēkiem atbraukt un atpūsties. 
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D.Vecbaštika  - Lai būtu plašāks pakalpojums tūristiem un iespēja nopelnīt novada Ĝaudīm. Jo 
Bernāti jau ir vēsturiski iegājies kā atpūtas vieta pie jūras elpojot svaigu priežu meža gaisu. 
U.Krilovs – Man tas atgādina kā Palangā, iela uz jūru. 
A.Petermanis – Kāds ir jūsu priekšlikums? 
U.Krilovs – Dzīvojamo māju apbūve un viss. 
A.Petermanis – Tad tā kĜūs par sabiedrībai slēgtu teritoriju un VIP zonu. 
I.Pavasars – Jautā kāpēc šī apbūve līdz šim nav notikusi, ja reiz esošais teritorijas plānojums to ir 
pieĜāvis. 
A.Petermanis – 2008. gada krīze un villa Alma nodega. Krīzes laikā Nīcas novadā privātmāju 
apbūve nav apstājusies. 
I.Pavasars – kāpēc pirms krīzes tur nav notikusi intensīva attīstība 
A.Petermanis – manuprāt, tā ir sabiedrības ieinteresētība par brīvā laika pavadīšanu.  Pēdējos trīs 
gados ir Ĝoti jūtama lietuviešu tūristu apmešanās novada viesu mājās. To nosaka ekonomiskā 
situācija. 
A.Šakals – nav arī attīstīta infrastruktūra. Elektrība nav, ceĜš ir tāds kāds ir. Uz šo brīdi arī nav 
piedāvājums 
A.Petermanis – ir jābūt kaut kādai pievienotai vērtībai. Attīstām skulptūras, kāpnes. Un ja 
cilvēks visu dienu ir nolēmis pavadīt Bernātos, tad šobrīd viĦam nav kur padzert tēju vai 
apmeklēt WC. Uz šo brīdi ir divi priekšlikumi – Māras par tūrisma attīstības struktūru un Krilova 
kunga par savrupmāju. 
U.Krilovs -  tā būtu VIP zona, kur uzstādīt arī nosacījumus tiem iedzīvotājiem, kuri  būvēs 
privātmājas. Piemēram, jādeklarējas Nīcas novadā. 
A.Petermanis – To mēs nevaram piespiest izdarīt. 
M.Kalvāne – Tas ir plānots kā parka kūrorta zona. Ja paliekam pie savrupmāju apbūves tad tā ir 
slēgtā zona, visas takas uz jūru slēgtas. Kā dabas teritoriju mēs varam atstāt, līdz ar to sabiedrībai 
būs pieejamas dabas takas un pieejas jūrai. 
A.Šakals – Ja būs VIP zona, tad visapkārt būs tikai žogi. 
U.Krilovs - Man liekas, ka neiet kopā ar visu to ko mēs cenšamies panākt, saglabāt dabu, neĜaut 
to un vēl daudz citas lietas. Dabas parkā cenšamies ielikt iedzīvotāju pieejamību, vispār neiet 
kopā ar dabas parka koncepciju. 
D.Vecbaštika – Ir jāveido tā lai cilvēki brauktu baudīt dabu, pastaigāties. Slodze ir, bet tas viss 
novērsīs to haosu, kurināt ugunskuru kur vien ienāk prātā, tā tiktu sakārtota vide. 
A.Petermanis – Mēs kā pašvaldība aizstāvam sabiedrības intereses. Intereses ir, lai varētu 
sabiedrība pameklēt un lai tur būtu ko darīt. Vai darba grupai ir kāds jautājums par šīm tēmām? 
Lūdzam dabas un vides pārvaldēm izteikt savus viedokĜus. 
I.Klane – stāsta par to, ka dabas pārvalde nesaskaĦo zemes kategorijas maiĦas. Svarīgs 
arguments ir biotopi. Esmu iepazinusies arī ar Vides pārraudzības biroja atzinumu. Birojs 
rekomendē izvērtēt un pievērst īpašu uzmanību dabas parka „Bernāti” Z daĜai. 
A.Petermanis -  lūdz izteikties Pavasara kungam 
I.Pavasars – viens pamatojums jau šodien izskanēja tas ir sabiedrības rekreācijas intereses. Vēl 
var detalizētāk mēăināt aprakstīt iespējamās ietekmes. 
I.Klane -  piebilst, ka varbūt neitrālās zonās, dabas parka zonās. 
A.Petermanis -  norāda, ka šīs nav lieguma zonas, un dabas parka zonās saskaĦā ar teritorijas 
plānojumu ir pieĜaujama apbūve. Vai tagad jūs kā dabas aizsardzības institūcija noraidāt mūsu 
priekšlikumu, vai tomēr atbalstāt izprotot mūsu argumentus. Aicinu jūs paskatīties uz sabiedrības 
interesēm. Mēs apbūvi neprasām visā dabas parkā, bet tikai tur kur jau viĦa ir esoša ar mērėi 
attīstīties. Biotopi – mežainas jūrmalas kāpas, pēc 50 gadiem tos būs paĦēmusi jūra. Šobrīd mēs 
cenšamies iedot dabas parkam kādu sabiedrības lietojumu cilvēku labsajūtai. 
M.Kalvāne –  Kas varētu būt tie instrumenti? Teritorijas plānojuma ietvaros mēs nesūtīsim jaunu 
biotopu plānojumu izpēti. Tas nav šī dokumenta uzdevums. 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 2. DAěA 

Nīcas novada dome 79 

R. BērziĦš -   vides pārvalde nenostājas par vai pret kaut ko. nevaram stingri to pateikt. Ir vides 
novērtējums.  Ir svarīgi zināt gan no pašvaldības, gan no privātīpašniekiem kur tad atrodas  īpaši 
aizsargājamie biotopi. Tad arī kĜūtu skaidrs, ka nāk uz vides pārvaldi ar saviem apbūves 
priekšlikumiem. Kopš strādāju vides pārvaldē esmu bijis par to, ka ir jāveido infrastruktūras 
objekti: ceĜi, stāvlaukumi. Ja arī paliek individuālā apbūve īpaši antropogēno slodzi neietekmē. 
Galvenais lai ir atzīmētas lietas pēc likumdošanas prasībām. 
M.Kalvāne – paskatījos jūs atzinumā. Viens iebildums bija, ka ir nepārtrauktā josla un otrs, ka 
nav izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Vai tas varētu būt kā ierobežojošais faktors šai attīstībai?  
R.BērziĦš - ja nav dabas aizsardzības plāna, tad pirms katras darbības veikšanas ir sākotnējais 
vides novērtējums. Dabas aizsardzības plānu izstrādā kopā ar vides pārvaldi un dabas 
aizsardzības pārvaldi, līdz ar to šajā dokumentu tapšanas gaitā pašvaldība  jau vienojas kādas 
darbības var darīt un ko nevar darīt dabas parkā. 
A.Petermanis – jautājums dabas aizsardzības pārvaldei: Kad jūs izstrādāsiet dabas aizsardzības 
plānu? 
D. Vecbaštika – iepriekšējā dabas aizsardzības plānā nebija runa par apbūvi. 
A.Petermanis – dabas aizsardzības plāns tika strādāts 2004. gadā kā viens no pirmajiem kur  vērā 
neĦēma vietējos apstākĜus un vietējās intereses. Tajā bija Ĝoti daudz pretrunu. 
I.Pavasars – jā, protams, ir dabas aizsardzības plāna neesamība un vēl ir tāds kā ietekmes uz vidi 
novērtējums Natura 2000. Jā būtu paredzams dabas aizsardzības plāns, tad tā plāna ietvaros 
varētu veikt šo procedūru. No otras puses – privātīpašniekiem -  kur varētu būt apbūve  veikt 
novērtējumu uz Natura 2000, tā būtu kā papildus procedūra. Tā procedūra aizĦem nepilnu gadu. 
M.Kalvāne – vēl pastāv jautājums vai ir nepieciešams dublēt likumdošanu, esmu pret to, bet lai 
cilvēkiem  viss būtu vienkopus to varam ierakstīt. 
A.Petermanis – nerunājam par privāto apbūvi, paliek publiskā infrastruktūra zinām mērėi un 
zinām kāpēc. Mēs vēlamies gadu kavēt, vai lai sāk uzreiz darboties. Vai nepietiek ar sākotnējo 
ietekmes uz vidi vērtējumu? 
R. BērziĦš  - man patika Pavasara kunga ideja, brīdināt īpašniekus par papildus procedūru pirms 
būvniecības. 
U.Krilovs  - vai mēs ar visām  izpētēm neaiziesim tik tālu kā ar Liepājas ezeru. Viss ir tik Ĝoti 
ierobežots un norobežots, ka  no ezera ir tikai dubĜu bedre. 
A.Petermanis -  Māra, kas notiek, ja mēs nemainām savu plānojumu sakarā ar dabas parku. 
Atstājam kā bija 1. redakcijā. Vides pārvalde iedod negatīvu atzinumu, kas notiek? 
M.Kalvāne  -  ja atstājam kā bija 1. redakcijā, tad mēs nebūsim Ħēmuši vērā viĦu atzinumu. 
A.Petermanis -  ja ir negatīvs atzinums var apstiprināt teritorijas plānojumu. 
M.Kalvāne – pārvalde pēc tam to var apstrīdēt ministrijā  un ministrija var atcelt. Ir vēl tāds 
plānošanas instruments kā lokālplānojums. Tad pašvaldība saskaĦā ar visiem privātīpašniekiem 
izstrādātu biotopu kartējumu un uz tā  pamata veidotu lokālplānojumu. 
A.Petermanis – tā ir vieglāka procedūra nekā ietekme uz Natura 2000 
M.Kalvāne – savā ziĦā jā, jo pēc procedūras lokālplānojums ir līdzīgs detālplānojumam, tikai 
nav vajadzīgi saskaĦojumi ar privātīpašniekiem. Faktiski procedūra ir līdzīgi teritorijas 
plānojumam un viĦš nebeidzas ar administratīvo aktu. Var virzīt konkrētus jautājumus ne tik 
sīkās detaĜās kā detālplānojums. 
A.Petermanis – ja mēs veicam lokālplānojumu, tad vienalga vajag ietekmes uz Natura 2000. 
M.Kalvāne -  institūcijas to var paprasīt. 
I.Pavasars – manuprāt, arī ar lokālplānojumu nonāktu pie tā paša par ko runājām – sakne ir 
biotops. Tas ir dabas pārvaldes uzdevums. Varbūt viĦi atĜautu plānot apbūvi, bet viĦu darbs ir 
aizsargāt biotopu, ko prasa Eiropa – nesamazināt. Ir biotopu kartes, kuras ir aizsūtītas Eiropai un 
Eiropa skatās  kāpēc platības samazinās. Manuprāt, biotopu kartēšana nav tik Ĝoti dārga, noteikti 
tā ir lētāka kā Natura 2000. 
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R. BērziĦš – smagākais jautājums ir par tām platībām. Brīžiem pat tā biotopu kartēšana kĜūst 
smieklīga. Ja vides pārvalde un dabas aizsardzības pārvalde izsniedz negatīvu atzinumu 
pašvaldība var apstiprināt teritorijas plānojumu, tad tikai ir jārēėinās ar tām sekām, jo sāksies 
riĦėa dancis. 
A.Petermanis – Dace,  pašvaldība savam īpašumam, kur gribam attīstīt dabas un skulptūru parku, 
takas. Kas tajā dokumentā bija sacīts 
D.Vecbaštika – Mēs varam, jo plānojums pašvaldības īpašumam paredz tikai izvietot skulptūras, 
informācijas centrus, šūpoles un dažādas latviskas zīmes, tur nav jānocērt neviens vērtīgs koks, 
takas jau ir izveidojušās laika gaitā, jaunu taku izveide netiek plānota, tur nav paredzēta apbūve 
tā ir tikai labiekārtošana. Dokumentā bija minēts pārtraukt automašīnu kustību, iesaka veikt arī 
kopšanas cirtes. 
A.Petermanis – vaicā  izstrādātājiem ko gribam atstāt kā bija 1. Redakcijā, vai palikt pie 
piedāvātā varianta. 
D.Vecbaštika – jautā cik no tās teritorijas ir uzrakstījuši iesniegumus, ka vēlētos kaut ko attīstīt. 
I.KūliĦa parāda kartē. 
D.Vecbaštika – privātmāju nevēlas neviens? 
M.Kalvāne –principā nē, tikai daži prasīja, kā vietu kur dzīvot, ja īpašumā attīsta biznesu. Es 
aicinu uz kompromisa variantu. Ja cilvēkam ir mežs ar biotopiem, tad viĦš var sākt ar 
labiekārtojumu nelielu mazu kafejnīcu. Teritorijas plānojums nav uz mūžīgiem laikiem. Pēc tam 
ir iespējas mainīt kaut ko vairāk. Nedodam liekas cerības. 
A.Petermanis – varbūt mēs vēl varam aizsūtīt īpašniekiem vēstules, lai taisa biotopu kartējumus. 
M.Kalvāne – ja kādam ir intereses, tad to var darīt. 
E. Bertrams – varbūt tur var dabūt eksperta slēdzienu. 
A.Petermanis – kurš strīdu gadījumā pieaicina ekspertu, tas, kurš nepiekrīt? Dabas aizsardzības 
pārvalde to nevar veikt? Mums vajag tāpēc, ka vēlamies sabiedrībai piedāvāt iespēju. Vēl ir otrs 
jautājums, ja eksperts pasaka nē, tad vai mūsu vēlme ir īstenojama. 
E.Kalēja – jums dabas aizsardzības mājas lapā ir datu bāze Ozols, vai mēs varam izmantot šos 
datus, cik ticami viĦi ir? 
I.Klane -  datu bāzes dati Ozolam nav Ħemti no „gaisa” viĦi ir vākti un apkopoti dažādu projektu 
ietvaros. 
A.Petermanis – vērtējot mūsu teritorijas plānojumu jūs salikāt kopā  ar datu bāzi Ozols? 
I.Klane – jā, skatījāmies. 
A.Petermanis – tātad paliekam pie varianta – labiekārtojums, kafejnīca, slēpju noma. 
M.Kalvāne -  apbūves blīvums ne vairāk kā 5%. 
Darba grupa piekrīt M.Kalvānes izstrādātajam variantam. 
A.Petermanis – slēdzam diskusiju par Bernātiem. Tālākā darba kārtībā jautājumu izskatīšana. 
Viesi turpina piedalīties? 
R. BērziĦš – kādi jautājumi? 
M.Kalvāne – privātpersonu iesniegumi un polderu izmatošana. Sakarā ar Liepājas ezeru es 
gribētu sākt ar Dabas aizsardzības atzinumā minēto un aizrādīja, ka ir plānota pieeja īpašo 
liegumu zonā. Lai gan ir minēts, ka uzturēšanās ir atĜauta zināmos periodos. Jo nav loăiski Ħemt 
nost pieeju ezeram vispār, ja šie noteikumi par Liepājas ezera izmantošanu pasaka, ka var pieiet 
pie ezera izĦemot konkrētu periodu. Ir Ĝoti jocīgi, ka Nīca ir pie Liepājas ezera, bet klāt tikt nav 
iespējams. 
M.Niedols – pa esošo ceĜu nedrīkst iet? 
M.Kalvāne – pa ceĜu var, bet jautājums ir  institūcijai vai tas ir liels pārkāpums, ja teritorijas 
plānojumā būtu šī te pieeja Liepājas ezeram. 
A.Petermanis – pieeja varētu būt tāda pati  kā Liepājā pa koka laipām.  
M.Niedols – ir esošs ūdens ceĜš. 
A.Petermanis – ir divas lietas kā piekĜūt Liepājas ezeram, laivojot vai ar  kājām. 
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E. Bertrams – kādā veidā tur ir doma pārvietoties? 
M.Niedols – doma ir braukt pa esošo ūdens ceĜu ar laivu. Parāda kartē kā ceĜš iet. 
M.Kalvāne – tas ir kanāls. 
A.Veidele -  tur tikko nostiprināja dambi, tas ko  rādīji tur ir kanāls. Teritorija aiz kanāla bija 
pĜavas kur pĜāva sienu. 
E. Bertrams – šobrīd tur tiek apsaimniekots un pĜauts. Apsaimniekošana ir atĜauta. Ir panākts, ka 
var pārvietoties pa dambi un makšėerēt no dambja. Pa kanālu nav atĜauts pārvietoties ar laivām. 
A.Petermanis – tātad ar laivām braukt nedrīkst, kas var iniciatēt, ka ir jāmaina Liepājas ezera 
izmantošanas un apsaimniekošanas noteikumi, dabas pārvalde? 
E.Bertrams – dēĜ vienas laivas ceĜa to nedarīs. 
I.Kalējs -  pie Liepājas ezera ir tikai viena reāla pieeja no OtaĦėu pagasta. Vairāk reālu pieejas 
vietu nav. Ir izveidojusies tāda situācija, ka mēs domājam pa maziem putniem, bet nedomājam 
par cilvēkiem kas ir apkārt. Ezers kĜūst par dīėi. Pēc pāris gadiem vispār tāda ezera vairs nebūs. 
E.Bertrams – tad kad tika izstrādāti MK noteikumi pašvaldība un iedzīvotāji varēja dot 
priekšlikumus. 
I.Kalējs – ar vietējiem bija sanāksme mēs devām priekšlikumus un norādījām kur ir 
nepieciešamas pieejas, nekā no tā nav jaunajos MK noteikumos. Tāpat veidojas absurda situācija 
par OtaĦėes upes tīrīšanu – tajā vietā kur  ietek Liepājas ezerā. Veica  upes tīrīšanu, bet ieteku 
Liepājas ezerā neiztīrīja. Tur ir aizaudzis šausmīgi. Tad kāda jēga ir vispār tīrīt upi, ja aptuveni 
50 metrus atstāj netīrītus, jo tā ir Natura 2000 teritorijā. 
I.Klane – mēs konsultējāmies ar Urtāni, un bija negatīvs atzinums. 
A.Petermanis – tad paĦemam pieejas no Liepājas ezera apsaimniekošanas noteikumiem un tad 
vēl vajadzētu paskatīties kur mēs gribētu šīs pieejas ezeram un dot Ministru kabinetam  
priekšlikumus grozīt apsaimniekošanas noteikumus. Laiveniekiem ir oficiāla pieeja ezeram. Vai 
vēl kaut kur Nīcas novadā būtu vajadzīga pieeja ezeram šobrīd? 
U.Krilovs – Tādi pati situācija ir no MaiĜraga uz leju. 
A.Petermanis – tur es devu  oficiālās pieejas no teritorijas plānojuma. 
M.Kalvāne – ir jāsaprot vai mēs kā pašvaldība vēl varam kaut ko plānot vai nevaram. Tad 
automātiski pārceĜam pieejas ezeram no MK noteikumiem un 23. jautājums ir jānoraida. 
U.Krilovs – jautājums institūcijām, kas nesīs atbildību, ja laika gaitā ezers pārvērtīsies par purvu. 
M.Kalvāne – ierosina uzlikt esošās pieejas ezeram no MK noteikumiem un plānotās pieejas, lai 
būtu pamats veikt MK noteikumu grozījumus. Jo apskatot Liepājas ezera robežas sanāk, ka 
Liepājas ezera teritorijā ir iekĜauts dambis, kas ir hidrotehniska būve. Tad rodas jautājums kāds 
sakars ir dabas  liegumam Liepājas ezers ar hidrotehnisko būvi? 
E.Kalēja – turpinām ar iesniegumu Nr. 1. Parāda kartē kur atrodas minētie zemes gabali. 
Darba grupa nolemj atbalstīt. 
M.Kalvāne – nolasa iesniegumu Nr. 2. Parāda kartē kur atrodas minētais īpašums.  
Darba grupa nolemj neiekĜaut īpašumu ciema teritorijā, bet iekĜaut publiskās apbūves teritorijā ar 
indeksu 2. Tas dos iespēju būvēt dzīvojamo māju un sadalīt pa zemes īpašumu vairākos zemes 
gabalos. 
M.Kalvāne  - nolasa 3. iesniegumu. 
E.Kalēja -  parāda kur īpašums atrodas kartē, kāda ir esošā krasta kāpu aizsargjosla un kādu vēlas 
īpašnieks.  Dara zināmu, ka saskaĦā ar dabas aizsardzības mājas lapā ievieto datu bāzi OZOLS 
šajā īpašumā ir aizsargājamie biotopi.  ĥemot vērā norādītos biotopus nav iespējams samazināt 
krasta kāpas aizsargjoslu. 
Darba grupa noraida 3. iesniegumu. 
E.Kalēja -  atgādina, ka iesniegumu Nr. 4 tika skatīts sanāksmes sākumā.  Nolasa iesniegumu Nr. 
5. Parāda kartē. 
Darba grupa atbalsta iesniegumu Nr. 5 
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III Institūciju un kaimiĦu pašvaldību sniegtie atzinumi par teritorijas plānojuma 1.redakciju, t.sk. 
Nīcas novada pašvaldības pieprasījuma vēstules  

3.1. Institūciju sniegtie atzinumi, t.sk. Nīcas novada pašvaldības pieprasījuma vēstules  

3.1.1.Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija 
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3.1.2. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes reăiona meliorācijas nodaĜa 
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3.1.3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Kurzemes reăiona brigādes Liepājas 1.daĜa 
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3.1.4. Latvijas Ornitoloăijas biedrība 
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3.1.5. Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs 
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3.1.6. Kurzemes plānošanas reăions 
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3.1.7. Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūra 
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3.1.8. Dabas aizsardzības pārvalde  



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 2. DAěA 

Nīcas novada dome 102 

 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 2. DAěA 

Nīcas novada dome 103 

 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 2. DAěA 

Nīcas novada dome 104 

 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 2. DAěA 

Nīcas novada dome 105 

3.1.9. Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecība  
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3.1.10. VA „Civilās Aviācijas aăentūra 
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3.1.11. AS „Latvijas Gāze”  
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3.1.12. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija 
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3.1.13. VVD Liepājas reăionālā vides pārvalde  
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3.1.14. LR Zemkopības ministrija 
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3.1.15. VAS „Latvenergo”, AS „Sadales tīkls” 
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3.1.16. LR Aizsardzības ministrija 
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3.1.17. Veselības inspekcija 
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3.1.18. VAS „Latvijas Valsts meži” Dienvidkurzemes mežsaimniecība 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 2. DAěA 

Nīcas novada dome 133 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 2. DAěA 

Nīcas novada dome 134 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 2. DAěA 

Nīcas novada dome 135 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 2. DAěA 

Nīcas novada dome 136 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 2. DAěA 

Nīcas novada dome 137 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 2. DAěA 

Nīcas novada dome 138 

3.1.19. LR Satiksmes ministrija 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 2. DAěA 

Nīcas novada dome 139 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 2. DAěA 

Nīcas novada dome 140 

 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 2. DAěA 

Nīcas novada dome 141 

3.1.20. VAS „Latvijas Gaisa satiksme” 
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3.1.21. SIA „Lattelecom” (atzinums netika sniegts) 
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3.2. KaimiĦu pašvaldību sniegtie atzinumi, t.sk. Nīcas novada pašvaldības pieprasījuma vēstule 

3.2.1. Rucavas novada dome 
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3.2.2. GrobiĦas novada dome 
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3.2.3. Liepājas pilsētas dome 
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3.3. Pārskats par institūciju un kaimiĦu pašvaldību atzinumiem 

Nr. 
p.k. 

Institūcija/ 
atzinuma saĦemšanas datums 

Prasības atzinumos 
Komentārs par iestrādi Nīcas novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 

pilnveidotajā 1.redakcijā 

1.  Vides aizsardzības un reăionālās 
attīstības ministrija 

Nīcas novada domē saĦemts 
21.12.2012. 

(..) Līdz ar to ministrija atzinumu par Nīcas novada teritorijas plānojuma 
1.redakciju nesniegs. 

Neskatoties uz to, ka Nīcas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskā 
apspriešana norit jau vairāk kā divas nedēĜas, pašvaldības mājas lapā internetā 
www.nica.lv sadaĜā pašvaldība/teritorijas plānošana nav iespējams iepazīties ar 
publiskajai apspriešanai nodoto teritorijas plānojuma dokumentāciju. Informācija 
par publisko apspriešanu un saite uz teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA 
„Metrum” mājas lapā www.metrum.lv ievietotajiem Nīcas novada teritorijas 
plānojuma materiāliem ievietota pašvaldības mājas lapas sākumlapā 2012.gada 
17.decembrī, t.i., 11 dienas pēc publiskās apspriešanas sākšanās, un 
papildinoties šai sadaĜai ar aktuālo informāciju, tā vairs nav pirmajā lapā. 
Tādējādi tiek apgrūtināta informācijas par Nīcas novada teritorijas plānojuma 
1.redakciju pieejamību interesentiem. 

Ievērojot Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantā noteiktās sabiedrības 
tiesības piedalīties teritorijas plānošanas procesā, aicinām pašvaldību 
nodrošināt interesentiem iespēju iepazīties ar izstrādāto Nīcas novada 
teritorijas plānojuma 1.redakciju pašvaldības mājas lapā internetā tā, lai tā 
būtu viegli atrodama.  

Informācija par Nīcas novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas publisko apspriešanu 
ievietota pašvaldības mājas lapā www.nica.lv tā, 
lai tā būtu viegli atrodama - pirmajā lapā. 

2.  VAS Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi / Kurzemes 
reăiona meliorācijas nodaĜa 

Atzinums rakstīts 07.01.2013. 

(..) Teritorijas plānojuma aprakstošajā daĜā, punkta 2.6.1.tabula (aizsargdambju 
garums) jāprecizē. Aprakstošā daĜā un grafiskajā daĜā jāparāda regulētās 
valsts nozīmes ūdensnoteku asis, polderu teritorijas, meliorētās 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes novadā. Minēto informāciju var saĦemt 
Kurzemes reăiona meliorācijas nodaĜā pa e-pastu: ints.freibergs@zmni.lv. 
Pamatojoties uz augstāk minēto, Kurzemes reăiona meliorācijas nodaĜa lūdz 
precizēt Nīcas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju. 

Regulētās valsts nozīmes ūdensnotekas 
teritorijas plānojuma projektā ir uzrādītas, bet to 
asis nav iespējams grafiski noteikt mēroga 
precizitātes dēĜ. 

Polderu teritorijas - ir uzrādītas gan grafiskajā 
daĜā, gan paskaidrojumu raksta shēmā „Nīcas 
novada riska teritorijas un objekti” 

Institūcijas 05.09.2011. izsniegtajos nosacījumos 
nebija ietverta prasība „uzrādīt  meliorētās 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes teritorijas 
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plānojumā”. ĥemot vērā teritorijas plānojuma 
mēroga precizitāti, nav iespējams precīzi uzrādīt 
meliorētās zemes un to robežas. 

3.  Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests / Kurzemes 
reăiona brigāde / Liepājas 1.daĜa 

Nīcas novada domē saĦemts 
27.12.2012. 

VUGD Kurzemes reăiona brigādes Liepājas 1.daĜa izskatīja Nīcas novada 
teritorijas plānojuma 1.redakcijas projektu un neiebilst pret tā realizāciju. 

- 

4.  AS „Sadales tīkli”  

Nīcas novada domē saĦemts 
07.01.2012. 

AS „Sadales tīkls” Rietumu reăionam nav iebildumu par Nīcas novada izstrādāto 
teritorijas plānojuma 1.redakciju 2013.-2025.gadam. 

- 

5.  Latvijas Ornitoloăijas biedrība 
(LOB) 

Nīcas novada domē saĦemts 
04.05.2012. 

(..) Kopumā LOB iebildumu pret teritorijas plānojuma 1.redakciju nav. 
Rekomendējama katra atsevišėa apbūves vai cita saimnieciskās darbības 
projekta, kas var būt pretrunā ar putnu aizsardzības interesēm detalizēta 
izvērtēšana pirms tā realizācijas, jo detalizēta iespējamo risku izvērtēšana 
teritorijas plānojuma izvērtējuma ietvaros nav iespējama nepietiekamā laika un 
finanšu resursu dēĜ. 

- 

6.  Latvijas Vides ăeoloăijas un 
meteoroloăijas centrs 

Nīcas novada domē saĦemts 
02.01.2012. 

Atbildot uz Nīcas novada domes paziĦojumu par Nīcas novada teritorijas 
plānojuma 1.reakciju, VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” 
(turpmāk Centrs) apstiprina, ka informācija, ko Centrs 2011.gada 25.jūlija vēstulē 
Nr.4-3/1149 sniedza Nīcas novada domei par Centra īpašumā esošajiem 
objektiem Nīcas novada administratīvajā teritorijā un to aizsargjoslām, pilnībā 
iestrādāta Nīcas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijā.  

- 

7.  GrobiĦas novada dome 

Nīcas novada domē saĦemts 
10.01.2013. 

GrobiĦas novada dome ir iepazinusies ar sagatavoto Nīcas novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakciju. 

GrobiĦas novada domei nav iebildumu pret izstrādāto Nīcas novada teritorijas 
plānojuma 1.redakciju. 

- 

8.  Kurzemes plānošanas reăiona 
administrācija 

SIA „Metrum” saĦemts 15.01.2012. 

(..) Kurzemes plānošanas reăiona Plānošanas nodaĜai nav iebildumu pret 
sagatavoto Nīcas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju. 

- 

9.  Latvijas Ăeotelpiskās 
informācijas aăentūra (LĂIA) 

Nīcas novada domē saĦemts 
11.01.2013. 

(..) Izvērtējot Nīcas novada mājas lapā pieejamos Nīcas novada teritorijas 
plānojuma materiālus, lūdzam sagatavojot plānojuma gala redakciju, novērst 
šādas konstatētās nepilnības: 

1. Teritorijas plānojuma 1.sējumā „Paskaidrojuma raksts” IV „Teritorijas 
plānojuma atsevišėu risinājumu apskats” 4.4.sadaĜā „Aizsargjoslas un tauvas 
josla” precizēt teritorijas plānojuma periodu, jo šajā sadaĜā ir minēts 
plānojums 2012.-2024.gadam. 

2. Teritorijas plānojuma Paskaidrojuma raksta 4.4.sadaĜā „Aizsargjoslas un 
tauvas josla” papildināt punktu par Ekspluatācijas aizsargjoslām, to 
uzskaitījumu papildinot ar aizsargjoslām ap ăeodēziskajiem punktiem.  

3. Teritorijas plānojuma 3.sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” III „Vispārīgie noteikumi teritoriju izmantošanai” 3.13.sadaĜā 
„Aizsargjoslas” ir minēts par aizsargjoslām ap ăeodēziskajiem punktiem un 
dota atsauce uz 10.pielikumu „Nīcas novada ăeodēzisko punktu saraksts”. 
Ăeodēzisko punktu sarakstā ir jānodala valsts ăeodēziskā tīkla punkti un 
vietējā ăeodēziskā tīkla punkti – no 10.pielikumā iekĜautā punktu skaita 30 
punkti ir valsts ăeodēziskā tīkla punkti (G2 un N1), bet 51 punkts (G3, T1, T2, 
T3 un T4) ir tikai daĜa no novada teritorijā esošajiem vietējā ăeodēziskā tīkla 
punktiem. Sarakstam ir jāpievieno arī poligonometrijas punkti un nivelēšanas 
punkti, kuri arī ir vietējā ăeodēziskā tīkla sastāvdaĜa un tiem jānosaka 
aizsargjoslas. Precizēts vietējā ăeodēziskā tīkla punktu saraksts pieejams 
pašvaldībā pie atbildīgā darbinieka par vietējo ăeodēzisko tīklu. Ăeodēzisko 
punktu sarakstā norādīt arī pagastu, kurā atrodas punkts.  

4. Teritorijas plānojuma 3.sējuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” IV „Vispārīgie noteikumi teritoriju apbūvei” 4.3.sadaĜā „Prasības 
ēku un būvju rekonstrukcijai, restaurācijai un remontam” ir jāiekĜauj punkts 
par darbu saskaĦošanu, ja būvē atrodas ăeodēziskais punkts, ar: 

a) Latvijas Ăeotelpiskās informācijas aăentūru, ja būvē atrodas valsts 
ăeodēziskā tīkla punkts; 

b) Vietējo pašvaldību, ja būvē atrodas vietējā ăeodēziskā tīkla punkts.  

Nīcas novadā atrodas 9 N1 klases nivelēšanas sienas zīmes (sienas 

 
 
 

1. Teritorijas plānojuma periods precizēts uz 
2013.-2025.gadam 
 
 

2. Precizēta Paskaidrojuma raksta 4.4.sadaĜa 

 

3. Precizēts TIAN 10.(pilnv.red.-9.)pielikums, 
tabulā uzrādot tikai valsts ăeodēziskā tīkla 
punktus, jo Nīcas novada pašvaldībā pašlaik 
notiek darbs pie vietējā ăeodēziskā tīkla (t.sk. 
poligonometrijas un nivelēšanas punktu) 
precizēšanas un aktualizācijas un nav pieejami 
precīzi dati. Aizsargjoslas jebkuram ăeodēziskā 
tīkla punktam nosaka atbilstoši Aizsargjoslu 
likuma 20.pantam. ĥemot vērā mēroga 
noteiktību, grafiskās daĜas kartēs attēlotas tikai 
tās aizsargjoslas, kuru platums ir lielāks par 10 
metriem. 

 

4. TIAN IV nodaĜas 4.3.sadaĜa neattiecas uz 
būvdarbu vai projekta saskaĦošanu. Ierosinātais 
papildinājums ietverts TIAN VII nodaĜas 7.4. 
sadaĜā „Būvtiesību īstenošanas kārtība. 
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markas un reperi), kas var tikt iznīcinātas vai bojātas ēku rekonsrtukciju, 
restaurāciju vai renovāciju laikā. Tāpat sienas zīmes var būt arī vietējā 
ăeodēziskā tīkla punkti. Tāpēc nepieciešams norādīt, ka, atbisltoši Aizsargjoslu 
likuma prasībām, visi rekonstrukciju, restaurāciju vai renovāciju projekti 
jāsaskaĦo ar ăeodēzisko punktu turētājiem.  

5. Teritorijas plānojuma grafiskās daĜas kartēs nepieciešams: 

- norādīt izmantoto ăeotelpisko pamatdatu sagatavošanas gadu atbisltoši 
Noteikumu 61.punktam – saskaĦā ar 2011.gadā noslēgto licences līgumu 
par ăeotelpisko datu kopu izmantošanu Nīcas novadam nodotas 2009.gadā 
sagatavotas LĂIA topogrāfiskās kartes un 2010.gadā sagatavotas 
ortofotokartes; 

- teritorijas plānojuma kartēs novērst esošu ēku apzīmējuma pielietojumu 
drupām (pielikums 1.un 2.attēls). 

Aktuālā informācija par LĂIA produktiem un pakalpojumiem, kā arī Vietvārdu 
datubāze un Valsts ăeodēzisko tīklu datubāze, pieejama mājas lapā 
http://map.lgia.gov.lv/. Aktuālie LĂIA ăeotelpiskie pamatdati skatāmi Karšu 
Pārlūkā http://kartes.lgia.gov.lv/kartes.html.  

Pielikumā 1.un 2.attēls (Nīcas novada teritorijas plānojuma kartes fragments un 
LĂIA 2009.gada topogrāfiskās kartes M 1:10 000 fragments).  

 

 

 

5. Teritorijas plānojuma grafiskās daĜas kartes 
papildinātas ar nepieciešamo informāciju, kā arī 
precizēti esošo ēku apzīmējumi atbilstoši 
topogrāfiskā plāna pamatnei. 

10.  Dabas aizsardzības pārvalde 

Nīcas novada domē saĦemts 
14.01.2013. 

(..) (1) Paskaidrojuma rakstā: 

1) 45.lpp 2.8.1.nodaĜu iesakām nosaukt „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 
un mikroliegumi”, Ħemot vērā, ka šeit sniegta informācija arī par novadā 
esošajiem mikroliegumiem. Informējam, ka mikroliegumi nav iekĜauti īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk - ĪADT) kategorijā, to izveidošanu, 
aizsardzību un apsaimniekošanu nosaka Ministru Kabineta 18.12.2012. 
noteikumi Nr.45 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un 
apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to 
buferzonu noteikšanu”. Turpretim ĪADT sarakstā iekĜaut arī dabas 
pieminekĜus, Ħemot vērā, ka likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām” otrajā nodaĜā noteikto ĪADT kategorijās iekĜauti arī dabas 
pieminekĜi (ăeoloăiskais un ăeomorfoloăiskais dabas piemineklis „Pūsēnu 
kalns”, aizsargājamie koki (dižkoki) un teritorija ap kokiem vainagu 

(1) Paskaidrojuma rakstā: 

1. Precizēts 2.8.1. nodaĜas nosaukums un 
saturs. 
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projekcijas platībā, arī 10 metru platā joslā no tā, kā arī dižakmeĦi ar 10 
metru platu joslu ap tiem).  

2) Dabas parku „Bernāti” un „Pape” teritorijas nepieciešams atzīmēt atbilstoši 
Ministru kabineta 09.03.1999. noteikumiem Nr.83 „Noteikumi par dabas 
parkiem” (saskaĦā ar Ministru kabineta 20.09.2011.noteikumiem Nr.714 
„Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumos Nr.83 
„Noteikumi par dabas parkiem”). 

3) (..) 

4) 63.lpp 4.1.1.apakšnodaĜā veikt labojumu: patreizējās dabas parka „Bernāti” 
robežas noteiktas ar Ministru kabineta 20.09.2011.noteikumiem Nr.714 
„Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumos Nr.83 
„Noteikumi par dabas parkiem””. 

(2) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi: 

1) 18.lpp. 123.1.apakšpunktā dota atsauce uz Ministru kabineta 31.10.2006. 
noteikumiem Nr.892 „Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs”. Informējam, ka 
minētie noteikumi ir zaudējuši spēku un ar 01.01.2013. stājas spēkā Ministru 
kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr.935 „Noteikumi par koku ciršanu mežā”. 

2) 5.3.3. nodaĜā „Dabas un apstādījumu teritorijas” - šeit ietilpst apstādījumu 
teritorijas, kurās atrodas arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumi 
un/vai īpaši aizsargājamie biotopi. Teritorijās ar apzīmējumu (DA) – no jauna 
veidojamas zemes vienības minimālā platība ir 3 hektāri, izĦemot gadījumus, kad 
nepieciešams atdalīt zemesgabalu daĜas labiekārtotas publiskās ārtelpas 
ierīkošanai un publiski pieejamu izeju uz jūru nodrošināšanai. Teritorijas 
plānotajā (atĜautajā) izmantošanas kartē dabas parka „Bernāti” dabas parka un 
dabas lieguma zonās atzīmētas dabas un apstādījumu teritorijas (DA). Šāds 
pieĜaujamais zemes dalījums ir pretrunā ar Ministru kabineta 08.04.2004. 
noteikumu „Dabas parka „Bernāti” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi” 5.punktu, kas nosaka aizliegumu sadalīt esošos zemes īpašumus 
mazākās vienībās.  

3) 6.2.nodaĜā „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas” nav minētas sekojošas 
teritorijas – dižakmeĦi un aizsargjoslas ap tiem, kā arī aizsargājama jūras 
teritorijas „Nida-Pērkone”. ĥemot vērā, ka teritorijas izmantošanas un apbūves 

 
 
 

2. Teritorijas plānojuma grafiskās daĜas kartēs 
precizētas dabas parku „Bernāti” un „Pape” 
teritorijas. 

 

3.  

4. Precizēta Paskaidrojuma raksta 
4.1.1.apakšnodaĜa  

 

(2) Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos: 

1) Precizēts. 

 

2) Precizēti noteikumi zemesgabalu sadalei, 
nosakot ka dabas parka „Bernāti” teritorijā 
aizliegts sadalīt esošos zemes īpašumus 
mazākās vienībās. Teritorijas plānotās (atĜautās) 
izmantošanas kartē precizēta atĜautā 
izmantošana dabas lieguma teritorijā. 
 
 
3) Aizsargājamā jūras teritorija „Nida-Pērkone” 
atrodas ārpus Nīcas novada administratīvās 
teritorijas, tāpēc TIAN 6.2 nodaĜā nav minēta. 
TIAN 6.2. nodaĜas nosaukums ir precizēts, 
nodaĜa papildināta ar MK noteikumiem Nr.45. 
Pievienots Mikroliegumu saraksts, kas atrodas 
ārpus Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju robežām. 
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noteikumos nav minēti Nīcas novadā esošie mikroliegumi, iesakām 6.2.nodaĜu 
nosaukt - „Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi”, pievienojot tai 
arī mikroliegumu sarakstu un nosakot, ka to apsaimniekošana iespējama 
atbilstoši Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr.45 „Noteikumi par 
mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī 
mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” nosacījumiem.  

4) Lūgums norādīt, ka dabas lieguma „Liepājas ezers” aizsardzības un 
izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabineta 03.01.2013. noteikumi Nr.5 
„Dabas lieguma „Liepājas ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi”, kas stājušies spēkā 08.01.2013. 

(3) Teritorijas plānotās (atĜautās) izmantošanas karte:  

1) Grīnvaltu ciemā pie Liepājas pilsētas robežas un Pērkones ciemā, virzienā uz 
jūru no viesu nama „VērbeĜnieki”, Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjsolā plānota 
tūrisma un rekreācijas teritorija DA-2. Vēršam uzmanību, ka šajās teritorijās 
sastopami Latvijā un Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi – ar lakstaugiem 
klātas pelēkās kāpas (2130*) un mežainas piejūras kāpas 2180, tādēĜ lūdzam 
iekĜaut nosacījumu, ka pirms iepriekš neapbūvētu teritoriju apbūves veicama to 
bioloăiskā izpēte, nosakot īpaši aizsargājamu biotopu un sugu klātesamību un 
izvietojumu, kā arī apbūves plānojumā ievērtējamas eksperta rekomendācijas 
īpaši aizsargājamu biotopu un sugu aizsardzībai.  

2) Dabas parka „Bernāti” teritorijā (Bernātu ciemā) dabas parka zonā plānota 
publiskā apbūve (P-1) un tūrisma un rekreācijas teritorija DA-2. Lūdzam noteikt 
plānoto (atĜauto) izmantošanu, kurā apbūve nav primārā izmantošana, jo teritoriju 
aizĦem Latvijas un Eiropas Savienības īpaši aizsargājams biotops mežainas 
piejūras kāpas 2130. Lieguma zonā plānota tūrisma un rekreācijas teritorija DA-
2. Informējam, ka Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
16.16.punkts nosaka ierobežojumus zemes kategorijas maiĦai. 

3) dabas parka „Bernāti” dabas lieguma zonā, pirms ăeoloăiskā ăeomorfoloăiska 
dabas pieminekĜa nav atzīmēts esošais auto stāvlaukums un atpūtas vieta. 

4) Kalnišėu ciemā dabas parka „Pape” dabas parka zonā (pie Ezerskolas 
upurakmens kulta vietas) plānota apmežojama teritorija, daĜēji skarot Latvijā un 

Nīcas novada dižakmeĦi, kam ir noteikts kultūras 
pieminekĜa statuss ir iekĜauti TIAN 6.1.nodaĜā. 
SaskaĦā ar Aizsargjoslu likumu, dižakmeĦiem, 
kas nav noteikti kā kultūras pieminekĜi, 
aizsargjoslas nenosaka.  
 

4) Precizēts. 
 
 
 
(3) Teritorijas plānotās (atĜautās) 
izmantošanas kartē: 

1) Viesu nama „VērbeĜnieki” teritorijai ir spēkā 
esošs detālplānojums, kura ietvaros ir veikta 
biotopu izpēte. Papildināts TIAN 5.3.3.nodaĜa ar 
nosacījumiem par biotopu izpētes veikšanas 
nepieciešamību. 
 
 
 
2) Jautājums izskatīts teritorijas plānojuma 
izstrādes darba grupā 20.09.2013., piedaloties 
arī DAP pārstāvjiem. Teritorijas plānojuma 
pilnveidotajā redakcijā ir precizēta  plānotā 
(atĜauto) izmantošanu, kurā apbūve nav primārā 
izmantošana, nosakot funkcionālo zonējumu 
„Dabas un apstādījumu teritorija” (DA; DA2 vai 
DA4), izĦemot kvartāla daĜu ar esošu apbūvi, kur 
noteikta Publiskās apbūves izmantošana (P1). 
Dabas parka „Bernāti” dabas lieguma zonā 
apbūve nav plānota. 
 
3) Precizēts 
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Eiropas Savienībā aizsargājamu biotopu - ozolu meži 9160.  

5) Dabas lieguma „Liepājas ezers” regulējamā režīma zonā, no Rumbas polderu 
stacijas ezera virzienā ieplānotā publiskā piekĜuve ezeram ir pretrunā ar Ministru 
kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr.5 „Dabas lieguma „Liepājas ezers” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 13.punktu un 
13.6.apakšpunktu, kas nosaka, ka uzturēšanās regulējamā režīma zonā ir 
pieĜaujama tikai no brīža, kad uz Liepājas ezera ir izveidojusies ledus sega vai 
bezledus periodā no 1.decembra līdz 31.martam.  

6) Sezonas lieguma zonā lūgums plānot laivu piestātnes atbilstoši Ministru 
kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr.5 „Dabas lieguma „Liepājas ezers” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 1.pielikumam, jo minēto 
noteikumu 21.punkts nosaka, ka no 15.marta līdz 20.jūnijam aizliegta 
saimnieciskā darbība un citu veidu darbība, kā arī uzturēšanās, iebraukšana 
Liepājas ezerā pieĜaujama tikai no šo noteikumu 1.pielikumā norādītajām 
kuăošanas līdzekĜu piestātnēm pa 20 m platu joslu.  

 

 

 

 

 

 

 

7) Lūgums dabas parku „Bernāti” un „Pape” robežas atzīmēt saskaĦā ar Ministru 
kabineta 20.09.2011. noteikumiem Nr.714 „Grozījumi Ministru kabineta 
1999.gada 9.marta noteikumos Nr.83 „Noteikumi par dabas parkiem””. 

8) Norādām, ka nav Ħemti vērā Dabas aizsardzības pārvaldes 27.07.2011. 
Nr.D3.15.86 Nīcas novada teritorijas plānojuma nosacījumos ietvertais – 
atzīmētas teritorijas, kuras migrāciju laikā atpūtai un barības ieguvei izmanto 
migrējošie putni, attēlotas ar Sosnovska latvāĦiem invadētās platības un 
aizsargjoslas ap ūdenstecēm nav atzīmētas atbilstoši Aizsargjoslu likuma 

4) Precizēta apmežojamā teritorija, taču pirms 
plānotās darbības realizācijas tā jāsaskaĦo ar 
DAP, jo atrodas  dabas parka „Pape” dabas 
parka zonā. 
5) Precizēts. 
 
 
 
 
6) Veicot saimniecisko darbību dabas lieguma 
teritorijā ir jāievēro atbilstošie normatīvie akti, kas 
to regulē. Minētie ierobežojumi ir sezonāla 
rakstura un nav attiecināmi uz teritorijas 
plānojuma risinājumiem kopumā.  Teritorijas 
plānojumā laivu piestātnes ir plānotas  Ħemot 
vērā „Dabas lieguma Liepājas ezers” pielikumu. 
Papildus ir plānots perspektīvais laivu ceĜš gar 
Liepājas ezera malu (precīzāk – poldera 
apvedkanālu) līdz Bārtas upei, kurš būtu 
īstenojams pēc tam,  ja tiek veikti  grozījumi MK 
noteikumos attiecībā uz Liepājas ezera 
izmantošanu un/vai robežām, jo šobrīd spēkā 
esošajos normatīvajos aktos Dabas liegumā ir 
ietverta arī daĜa no meliorācijas sistēmas – 
polderu hidrotehniskājām būvēm (kanāli un 
aizsargdambji), kas pēc būtības nevar būt īpaši 
aizsargājami dabas (!) objekti. 
 
7) Precizēts 
 
8) Nīcas novada teritorijā tikai vienā 
zemesgabalā ir konstatēta ar Sosnovska 
latvāĦiem invadēta platība (saskaĦā ar 
pašvaldības sniegto informāciju), kas ietverta 
plānojuma grafiskajā daĜā;  ir sagatavota papildus 
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7.pantam, nosakot aizsargjoslu ne mazāk kā visas applūstošās teritorijas 
platumā.  

(..)  

shēma paskaidrojuma rakstā (attēls Nr.32), kur 
atzīmētas teritorijas, kuras migrāciju laikā atpūtai 
un barības ieguvei izmanto migrējošie putni. 
Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas ir 
noteiktas atbilstoši aizsargjoslu likumam, ietverot 
visu applūstošo teritoriju ar applūšanas varbūtību 
reizi 10 gados (10%). 

11.  Valsts meža dienests / 
Dienvidkurzemes virsmežniecība 

Nīcas novada domē saĦemts 
14.01.2013. 

(..) 1) Teritorijas plānojuma 123.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā: „meža zemē 
– meža likuma 13.pants un 18.12.2012. MK noteikumi Nr.935 „Noteikumi par 
koku ciršanu mežā””; 

2) 123.2.punktā: „ārpus meža zemes – 02.05.2012. MK noteikumi Nr.309 
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža””; 

3) 125. un 317.punktos ir atsauce uz spēkā neesošiem 03.10.2006. MK 
noteikumiem Nr.819 „Parku ierīkošanas kārtība un apsaimniekošanas 
pamatprincipi”. Par parkiem likumdevējs runā Meža likuma devītajā nodaĜā. Par 
parku un mežaparku izveidošanai mežā un to apsaimniekošanai izstrādātajiem 
noteikumiem vairāk informācija pieejama 
www.mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/2012gads/11/151112-zm-03/ (noteikumu projekts 
izsludināts VSS 15.11.2012.); 

4) 135.punkā ir atsauce uz vairs spēkā neesošiem noteikumiem Nr.806 par 
transformāciju mežā. Ar 01.01.2013. stājās spēkā 18.12.2012. MK noteikumi 
Nr.889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, 
aprēėināšanas un atlīdzināšanas kārtību”; 

5) 431.2.3. un 431.7.punktos tekstā labot vārdu „transformācija” uz vārdu 
„atmežošana”. 

Izsakām priekšlikumu izvērtēt iespēju teritorijas plānojumā (3.2.punktā) iestrādāt 
atsauci uz ăenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas iespējām vai aizliegumu 
novada teritorijā.  

1) Precizēts. 

 

2) Precizēts. 

3) TIAN 125.punkts (pilnv.red. – 46.punkts) - 
precizēts, 317.punkts – svītrots  

(TIAN punktu numerācija pilnveidotajā projekta 
redakcijā ir mainīta) 

 

 

 

4) Precizēts. 

 

 

5) Precizēts. 

 

Neattiecas uz teritorijas plānojumu. 

12.  VA „CIVILĀS AVIĀCIJAS 
AĂENTŪRA” 

Nīcas novada domē saĦemts 

(..) dara zināmu, ka neiebilst pret Nīcas novada teritorijas plānojuma pirmo 
redakciju, ja tiek ievēroti likuma „Par aviāciju” 41.panta nosacījumi.  

- 
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14.01.2013. 

13.  AS „Latvijas Gāze” / Gāzapgādes 
attīstības departaments 

Nīcas novada domē saĦemts 
16.01.2013. 

(..) Detalizētu informāciju un precizētas esošo un plānoto pārvades gāzesvadu, 
sadales gāzesvadu un to iekārtu novietnes, kā arī to ekspluatācijas un drošības 
aizsargjoslas uzrādīt detālplānojumos, kā arī izstrādājot topogrāfiskos plānus, 
ielu, ceĜu, jaunbūvju, rekonstrukciju un inženierkomunikāciju tehniskajos 
projektos.  

Nav iebildumu Nīcas novada teritorijas plānojuma tālākai apstiprināšanai 
pašvaldībā.  

PieĦemts zināšanai. 

 

 

 

14.  Valsts kultūras pieminekĜu 
aizsardzības inspekcija 

Nīcas novada domē saĦemts 
18.01.2013. 

(..) Izvērtējot interneta vietnē pieejamo materiālu, Inspekcija kultūras mantojuma 
aizsardzības aspektā teritorijas plānojuma materiālos konstatējusi šādas 
neprecizitātes teksta un grafiskajā daĜā: 

1. Nīcas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu VI sadaĜas 
383.punktu iesakām rakstīt šādā redakcijā: „arheoloăisko pieminekĜu 
teritorijās nav pieĜaujama jaunu objektu būvniecība, karjeru izstrāde, jaunu 
ceĜu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi”. 

2. Plānojuma paskaidrojuma raksta 4.tabulā precizēt formulējumu. Jābūt: 
„valsts aizsardzībā esošie kultūras pieminekĜi”. 

3. Nīcas novada plānotās izmantošanas grafiskajā materiālā nepareizi norādīta 
GraviĦu akmens un liepas – kulta vietas (valsts aizsardzības Nr.1379) 
atrašanās vieta. 

Inspekcijā tiek veikta kultūras pieminekĜu teritoriju digitalizācija un precizēšana 
un arī pēc novada teritorijas plānojuma apstiprināšanas iespējamas pieminekĜu 
teritorijas izmaiĦas. TādēĜ lūdzam plānojuma teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos iekĜaut nosacījumu, ka kultūras pieminekĜu teritoriju un to 
aizsargjoslu izmaiĦas nav uzskatāmas par novada teritorijas plānojuma 
grozījumiem. 

Lūdzam koriăēt Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
1.redakciju, novēršot minētās neprecizitātes.  

Pielikumā: kartogrāfiskais materiāls uz 1 lp.  

 

 

1. Precizēts. 

 

 

2. Precizēts. 

 

3. Precizēts. 

 

4. Papildināta nodaĜa 7.8.”Teritorijas plānojuma 
grozīšanas kārtība” atbilstoši ierosinājumam. 

15.  Valsts vides dienesta Liepājas (..) Teritorijas plānojuma izstrādē nav ievēroti Pārvaldes 2011.gada 16.augusta  
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reăionālā vides pārvalde 

Nīcas novada domē saĦemts 
21.01.2013. 

vēstules Nr.5.5.-11./1001 nosacījumi teksta un grafiskās daĜas materiālos un ir 
nepieciešams veikt sekojošus plānojuma uzlabojumus: 

- Paskaidrojuma raksts: 

1) SadaĜā „2.3.2. ŪdeĦu un mežu teritorijas” minēts, ka lielākais meža zemju 
īpatsvars Nīcas novada teritorijā ir OtaĦėu pagastā, tādējādi iesakām 
pārbaudīt sadaĜā „2.1.3. Nīcas un OtaĦėu pagastu teritorijas” minēto, ka 
2,3% OtaĦėu pagasta teritorijas klāj meži. 

2) SadaĜā „2.6.1. Riska zonas (joslas), teritorijas un objekti” nav minēti urbumi 
Baltijas jūras krasta erozijas procesu rezultātā no cietzemes teritorijas jau 
nokĜuvuši jūras ūdeĦu apskalotajā pludmales zonā un ogĜūdeĦražu izpētes 
urbumi, t.sk. Nīcas pagastā, nekustamajā īpašumā „Maigas”. 

3) SadaĜas „2.8.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti” virsraksts 
jāpapildina ar vārdu – mikroliegumi. SadaĜas teksts jāpapildina ar 
likumdošanu par mikroliegumu izveidošanu, aizsardzību un 
apsaimniekošanu. 

4) SadaĜā „4.1. Priekšlikumi Bernātu ciema teritoriju attīstībai Bernātu dabas 
parku teritorijā” minētas jaunas apbūves teritorijas dabas parka „Bernāti” 
dabas parka zonā, kas ieplānotas, pamatojoties uz zemes īpašnieku 
iesniegumiem. Esošās un plānotās apbūves teritorijās dabas parks tiks 
sadalīts ar nepārtrauktu apbūves teritoriju zonu virzienā no ziemeĜiem uz 
dienvidiem, kas nav izvērtēts no dabas parka „Bernāti” īpaši aizsargājamo 
sugu un biotopu aizsardzības un izmantošanas viedokĜa un nav izstrādāts 
Dabas aizsardzības plāns.  

5) SadaĜas „4.2. Alternatīvo enerăijas resursu izmantošana” tekstā vārdi – vēja 
ăeneratori jānomaina ar vārdiem – vēja elektrostacijas.  

6) SadaĜas „4.4. Aizsargjoslas un tauvas joslas” teksts jāpapildina: tauvas josla 
jānosaka 20 m platumā gar Baltijas jūras piekrasti atbilstoši Zvejniecības 
likuma 9.pantam. 

- Kartē „Nīcas novada teritorijas pašreizējā izmantošana”: 

1) Nav iezīmēti apzinātie izpētes urbumi, t.sk. pludmales zona un īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās.  

 
 

- Paskaidrojuma raksts: 

1. Precizēta Paskaidrojuma raksta 2.8.1. 
sadaĜa. 

 
 

2. Paskaidrojumu raksta sadaĜa 2.6.1. 
papildināta ar informāciju un shēmu. 

 
 
 

3. Precizēts. 

 

 
4. Jautājums izskatīts teritorijas plānojuma 
izstrādes darba grupā 20.09.2013., piedaloties 
arī LRVP pārstāvjiem. Teritorijas plānojuma 
pilnveidotajā redakcijā ir precizēta  plānotā 
(atĜauto) izmantošanu, kurā apbūve nav primārā 
izmantošana, nosakot DA2 un DA4, izĦemot 
kvartāla daĜu ar esošu apbūvi, kur noteikta 
izmantošana P1. 

5. Precizēts 
 
6. Precizēts 
 
 

- Kartē „Nīcas novada teritorijas pašreizējā 
izmantošana”: 

1) Paskaidrojumu raksta sadaĜa 2.6.1. papildināta 
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2) Nav iezīmētas rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves ar monitoringa 
urbumiem. 

 

 

 

 

 

 

- Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi: 

1) 38.1.punktā izĦemt vārdus – ja tā platība lielāka par 5 ha, jo ar derīgo 
izrakteĦu ieguvi saistītā likumdošanā nav noteikti platības ierobežojumi 
derīgo izrakteĦu ieguves vietām.  

2) 93.punktā tekstu aiz vārdiem – būvēšana papildināt ar vārdiem – teritorijas 
inženiertehniskā sagatavošana. 

3) 180.2.2.1.punktā KaĦieris upei 10 m aizsargjoslas vietā noteikt 50 m 
aizsargjoslu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7.pantam, jo KaĦieres garums pēc 
„ūdens saimniecisko iecirkĦu klasifikatora (ŪSIK 2005)” ir 12 km.  

4) 268.4.1.punktu izĦemt, jo reăionālā vides pārvalde neizdod tehniskos 
noteikumus dziĜurbumu ierīkošanai. 

5) 386.punktu papildināt ar tekstu par mikroliegumiem un ar tiem saistīto 
likumdošanu. 

6) 270.9.punktā vārdi – vēja ăeneratori jānomaina ar vārdiem – vēja 
elektrostacijas. 

7) 397.punktu papildināt ar tekstu par lokālplānojumu un ar to saistīto izstrādes 
kārtību atbilstoši MK noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

8) 431.2.5.punktu izĦemt, jo detālplānojumu izstrādei reăionālā vides pārvalde 

ar informāciju un shēmu. 

2) rekultivētās sadzīves atkritumu izgāztuves un 
monitoringa urbuma atrašanās vietas (zemes 
vienību kadastra numuri)  ir iekĜautas 
paskaidrojumu raksta sadaĜā 2.6.3.. 
 
ĥemot vērā, ka atbilstoši MK 16.10.2012. 
noteikumu Nr. 711 prasībām teritorijas plānojuma 
sastāvā nav nepieciešama karte, kurā ir attēlota 
pašreizējā izmantošana, minētā karte projekta 
pilnveidotajā redakcijā nav aktualizēta. 
 

- Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi: 

1) Svītrots no TIAN. 
 
 
2) Svītrots no TIAN, jo nosaka citi normatīvie akti. 
 
3) Precizēts. 
 
 
4) Svītrots no TIAN. 
 
5) NodaĜa papildināta ar  tekstu par 
mikroliegumiem un ar tiem saistīto likumdošanu 

6) Precizēts. 
 
 
 
 
7) Precizēts. 
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neizdod tehniskos noteikumus, bet izdod – nosacījumus.  

Pamatojoties uz augstāk minēto, Pārvalde izsniedz negatīvu atzinumu par Nīcas 
novada teritorijas plānojuma 1.redakciju. 

 
 
8) Precizēts. 

16.  Rucavas novada dome 

Nīcas novada domē saĦemts 
21.01.2013. 

Izskatot Nīcas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiālus, neiebilstam 
plānojuma risinājumiem. Turpmākajā darbā pie teritorijas plānojuma izstrādes 
iesakām pilnveidot grafiskās daĜas noformējumu (piemēram – ciemu robežas, 
dabas parka „Pape” funkcionālo zonējuma apzīmējumi u.tml.), uzlabojot kopējo 
karšu uztveramību. 

- 

17.  Latvijas Republikas Zemkopības 
ministrija 

Nīcas novada domē saĦemts 
21.01.2013. 

(..) un par Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietvertajām normām 
izsaka šādus priekšlikumus: 

1. Precizēt 123.punktu, jo spēkā ir 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.935 
„Noteikumi par koku ciršanu mežā”.  

2. 125.punkts. Informējam, ka normatīvie akti par parku ierīkošanas kārtību 
zaudējuši spēku ar 01.01.2013. Pārskatāmā laika posmā Zemkopības 
ministrija paredz iesniegt Ministru kabinetā apstiprināšanai šo noteikumu 
jauno redakciju. 

3. 135. un 136.punkts. Informējam, ka normatīvie akti par meža zemes 
transformāciju zaudējuši spēku ar 01.01.2013. Lūdzam Ħemt vērā Meža 
likuma 1.panta 3.punktā lietoto terminu „atmežošana” un 41.panta normas, 
kas reglamentē būvniecību, derīgo izrakteĦu ieguvi, lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju ierīkošanu un īpaši aizsargājamo biotopu ierīkošanu 
mežā.  

4. 304. un 334.punkts. Informējam, ka ministru kabineta 20.07.2004. noteikumi 
Nr.619 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par 
laukaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas 
atĜaujas” zaudējuši spēku ar 01.07.2009. Attiecībā uz darbībām meliorētajā 
zemē, informējam, ka 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 

 
 
 
1. Precizēts. 
 
2. Svītrots no TIAN. 
 
 
 
 
 
3. Precizēts. 
 
 
 
 
 
 
4. Precizēts. 
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ietekmēt meliorācijas sistēmas darbību, nepieciešami valsts sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” izdoti 
tehniskie noteikumi. 

5. Precizēt 337.5.apakšpunktu, jo nav viennozīmīgi saprotams apakšpunktā 
ietvertais regulējums, kas aizliedz veikt jebkuru darbību, kas paātrinātu 
virszemes ūdeĦu noteci, jo attiecībā uz meliorētajām zemēm prasības, kas 
zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāievēro meliorācijas sistēmas 
izmantošanā, kopšanā un saglabāšanā, nosaka Ministru kabineta 2010.gada 
3.augusta noteikumi Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un 
uzturēšanas noteikumi”. 

 
 
5. Svītrots no TIAN. 

18.  AS „Latvenergo” 

Nīcas novada domē saĦemts 
06.02.2013. 

(..)  

AS „Latvenergo” nav iebildumu par Nīcas novada izstrādāto teritorijas 
plānojuma 1.redakciju. 

AS „Sadales tīkls” nav iebildumu par Nīcas novada izstrādāto teritorijas 
plānojuma 1.redakciju. 

AS „Latvijas elektriskie tīkli”. Internetā pieejamais Nīcas novada teritorijas 
plānojuma projekts no pārvades tīkla viedokĜa kopumā atzīstams par 
pieĦemamu. 

Lūdzam papildināt teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta 2.4.nodaĜu 
„Satiksmes un inženierinfrastruktūras objektu attīstība” ar šādu teikumu: 
„Paredzēta elektroenerăijas pārvades tīkla 110kV elektrolīnijas ierīkošana starp 
transformatoru apakšstaciju Nr.69 „Nīca”, Nīcas pagastā un apakšstaciju Nr.64 
„Ezerkrasts”, Liepājā, Ezera ielā 100” un attēlot to plānojuma grafiskajā daĜā, 
izmantojot Nīcas un OtaĦėu pagastu esošo teritorijas plānojumu grafiskajās 
daĜās attēlotās plānotās 110kV elektrolīnijas trasi.  

Pielikumā: Nīcas pagasta karte ar plānoto 110kV elektrolīnijas trase – 1 lpp.  

 

- 

 

- 

 

- 

 

Papildināts paskaidrojumu raksts un grafiskā 
daĜa. 

19.  Aizsardzības ministrija 

Nīcas novada domē saĦemts 
06.02.2013. 

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

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

2) Nīcas nov., Nīcas pag., Jūrmalciemā, Jūrmalciema radiobāka, kadastra 

 

1) Norādītais kadastra Nr. ir privātīpašums un 
neattiecas uz objektu. Precizēts - objekts atrodas 
zemesgabalā ar kadastra Nr. 64780190289. 
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Nr.64785190132; 

3) Nīcas nov., Nīcas pag., Jūrmalciemā, Jūrmalciema krasta novērošanas 
punkts, kadastra Nr.64780190174, kuram, saskaĦā ar Ministru kabineta 
27.06.2006. noteikumu Nr.508 „Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts 
aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu” 2.10.punktu, 
noteikta 25 m aizsargjosla ap valsts aizsardzības objektu. 

ĥemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams precizēt Nīcas novada teritorijas 
plānojuma 1.redakcijas grafisko daĜu. 

2) Precizēts - kartē pievienota piktogrammma pie 
radiobākas. 

3) Jau bija ietverts 1.redakcijā. 

20.  Veselības inspekcija 

Nīcas novada domē saĦemts 
28.01.2013. 

(..) 

Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcijas Kurzemes 
kontroles nodaĜai kopumā nav iebildumu Nīcas novada teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gadam 1.redakcijas risinājumiem, ar nosacījumu III sējumā 
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” veikt sekojošas korekcijas: 

- SadaĜā 4.7. Prasības teritorijas labiekārtojumam – ārtelpas elementiem, to 
vizuālajam un mākslinieciskajam noformējumam 219.punktā ar sekojošu 
tekstu: Publiskajos objektos ar lielu apmeklētāju skaitu, tai skaitā masu 
pasākumu vietas un rekreācijas objektu vietas, ir jānodrošina ar publiski 
pieejamām tualetēm iekĜaut sekojošo prasību: 

Attālums no visattālākās vietas, kur uzturas cilvēki, līdz tualetēm nedrīkst 
pārsniegt 75 m. Stadionos, arēnās, brīvdabas estrādēs un citās brīvdabas 
izklaides būvēs attālums no tālākās skatītāju vietas līdz tualetēm nedrīkst 
pārsniegt 150 m (LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves” – 91.punkta prasības); 

- SadaĜā 4.11. Prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām un citiem riska 
objektiem, lai novērstu pretrunas 242.punktā, ar sekojošu tekstu: „Attālums 
no degvielas uzpildes stacijām ar pazemes rezervuāriem šėidrās degvielas 
glabāšanai līdz pirmskolas bērnu iestāžu un skolu zemesgabalu robežām 
vai līdz dzīvojamo un sabiedrisko ēku un būvju sienām jāpieĦem ne mazāk 
par 50 m. Šis attālums jānosaka no degvielas pildnēm un degvielas 
pazemes rezervuāriem.” Veikt teksta korekcijas. 

1) Konkretizējot publisko ēku un būvju grupas līdz kuru ēku sienām ir 
pieĜaujams noteiktais 50 m attālums, jo punkta sākumā nosauktās iestādes 

 

 

 

- Nav Ħemts vērā, jo atbilstoši MK 03.02.2009. 
noteikumu Nr.108. 3.punktam, normatīvā akta 
projektā neietver normas, kas dublē augstāka vai 
tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās 
ietverto normatīvo regulējumu. 

- Precizēts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gandrīz visi nosacījumi jau ir noteikti citos 
normatīvajos aktos, tāpēc nodaĜa likvidēta un 
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– pirmskolas izglītības iestādes un skolas arī ir publiskas (sabiedriskas) 
ēkas un būves atbilstoši LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves” 
1.pielikumā noteiktām publisko ēku un būvju funkcionālām grupām, 

2) Nosakot iespēju samazināt šo attālumu, bet ne vairāk kā par 25 m, ja 
degvielas uzpildes stacija paredzēta tikai vieglo automobiĜu uzpildei un ne 
vairāk par 500 uzpildēm dienā; 

- SadaĜā 4.12. Prasības aizsardzībai pret trokšĦiem, vibrāciju un smakām 
248.punktā: norādīt arī 25.01.2011. MK noteikumiem Nr.76 „Noteikumi par 
trokšĦa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās”; 

- SadaĜā 4.15. Vispārīgās prasības teritoriju inženiertehniskajai apgādei 
268.4.3.punktā ar tekstu: „aku konstrukcijai jāatbilst šādām prasībām...” 
iekĜaut sekojošas prasības: 

- grodu akas dibenā ierīko 20-30 cm biezu grunts vai akmens šėembu 
segumu, smilšu oĜu vai porainā betona filtru. 

- grodu aku jānosedz ar vāku vai dzelzsbetona pārseguma lūku, kuru 
noslēdz ar vāku.  

- SadaĜā 5.3.4. Pludmales teritorija:  

Noteikt peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtību atbilstoši 
10.01.2012. MK noteikumu Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas 
kārtība” prasībām, kā arī sadaĜā iekĜaut sekojošas prasības: 

1) peldūdens kvalitātei peldvietās jāatbilst 06.07.2010. MK noteikumu Nr.608 
„Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un 
prasībām sabiedrības infromēšanai” prasībām; 

2) peldvietās veikt peldūdens kvalitātes monitoringu, novērtēšanu un 
sabiedrības informēšanu atbilstoši 06.07.2010. MK noteikumu Nr.608 
„Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un 
prasībām sabiedrības informēšanai” prasībām.  

daĜēji pārcelta uz jauno nodaĜu 3.8. Prasības 
riska teritoriju izmantošanai  

- Svītrots no TIAN, jo pamatnosacījumi 
inženierpgādei jau ir ietverti MK 30.04.2013. 
noteikumos  Nr. 240. 

 

 

 

- Atbilstoši MK 30.04.2013. noteikumiem 
Nr. 240 pludmales ir ietvertas 5.3.3.nodaĜā, bet 
priekšlikumi par peldūdeĦu kvalitāti ietverti 5.3.1. 
nodaĜā. 

21.  Latvijas valsts meži / 
Dienvidkurzemes 
mežsaimniecība 

LVM ir izskatīta Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
1.redakcija un konstatēts, ka plānojumā ir iekĜauti nosacījumi, kas neatbilst LVM 
interesēm: 
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Nīcas novada domē saĦemts 
05.02.2013. 

- Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijā derīgo 
izrakteĦu ieguves teritorijas netiek noteiktas kā atsevišės zemes 
izmantošanas veids; 

- Nīcas novada teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā nav iekĜautas potenciālās 
derīgo izrakteĦu ieguves vietas valsts mežu teritorijā, kā arī mežu teritorijās 
derīgo izrakteĦu ieguve nav noteikta kā galvenā izmantošana, faktiski jaunu 
atradĦu ierīkošana ar teritorijas plānojuma nosacījumiem tiek maksimāli 
apgrūtināta.  

LVM Nīcas novadā apsaimnieko vairāk kā 12276,45 ha meža zemes un savu 
meža infrastruktūras objektu izbūves vajadzībām izmanto valsts mežu teritorijās 
esošās derīgo izrakteĦu atradnes, kuras pēc izmantošanas rekultivē – apmežojot, 
neatstāj pēc izstrādes degradētu vidi, tādēĜ teritorijas plānojumā būtu 
nepieciešams atrast risinājumu, kas pieĜauj derīgo izrakteĦu ieguvi valsts mežu 
teritorijā. 

LVM priekšlikums problēmas risinājumam ir šāds: 

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5.3.2.sadaĜas Mežu teritorija 
(M) 294.punktu Galvenā izmantošana papildināt ar apakšpunktu: 

294.3. Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana –  

294.3.1. Derīgo izrakteĦu ieguve, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde; derīgo 
izrakteĦu teritoriju un karjeru rekultivācija. 

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5.3.2.sadaĜas Mežu teritorija 
(M) papildināt ar jaunu punktu –  

Derīgo izrakteĦu ieguves teritorijas maksimālā platība nedrīkst pārsniegt 5 
hektārus un nepārsniedzot 10% no zemes vienības platības. 

3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5.3.2.sadaĜas Mežu teritorija 
(M) 295. Papildizmantošana papildināt ar jaunu punktu – kā atĜauto 
izmantošanas veidu paredzēt Vēja ăeneratoru uzstādīšanu.  

(..) ĥemot vērā iepriekšminēto un Nīcas novada teritorijas plānojuma 
Paskaidrojuma raksta 4.2.punktā par Alternatīvo enerăijas resursu izmantošanu 
minēto informāciju, par novada teritorijas piemērotību efektīvai vēja enerăijas 

- Atbilstoši MK 30.04.2013. noteikumiem 
Nr. 240 derīgo izrakteĦu ieguve ir viens no 
teritorijas izmantošanas veidiem „Rūpnieciskās 
apbūves un teritorijas izmantošanas” veidu 
grupā.  

 

 

 

 

 

 

 

- Atbilstoši MK 30.04.2013. noteikumiem 
Nr. 240 derīgo izrakteĦu ieguve ir paredzēta kā 
papildizmantošana Mežu teritorijās. 

 

 

 

- ĥemts vērā un noteikumu projekts 
papildināts. 

 

- Atbilstoši MK 30.04.2013. noteikumiem  
Nr. 240  vēja elektrostacijas  ir viens no teritorijas 
izmantošanas veidiem „Tehniskās apbūves 
teritorijas izmantošanas”  veidu grupā, bet 
„Tehniskās apbūves teritorijas izmantošana” nav 
ietverta kā atĜautais izmantošanas veids Mežu 
teritorijās. Noteikumi vēja elektrostaciju 
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apguvei, lūdzam Nīcas novada Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos attiecībā uz Meža zemēm, kā Papildizmantošanu atĜaut 
Vēja Elektrostaciju, Vēja parku būvniecību, ievērojot Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu vispārīgo prasību teritoriju inženiertehniskajai apgādei 
270.punkta – Energoapgāde, nosacījumus. 

Pielikumā kartogrāfiskā informācija par AS „Latvijas valsts meži” valdījumā 
esošām teritorijām, kuras potenciāli izmantojamas vēju elektrostaciju apbūvei.  

Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi sadaĜās 5.3.2. Mežu teritorija (M) un 5.3.5. 
Lauku zemes (L) attiecīgi 304. un 334.punkti nosaka: „Mežus ieaudzē 
mazvērtīgās, lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, kuras normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā var transformēt meža zemē. To nosaka Ministru kabineta 
02.05.2012. noteikumi Nr.308 „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un 
plantāciju meža noteikumi”. Ja transformējamā platība ir meliorēta, 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas pieteikums izsniedzams 
attiecīgajā reăionālajā lauksaimniecības pārvaldē. Šāds noteikums ir pretrunā ar 
LR likumdošanu, jo:  

1. Ja tās ir lauksaimniecībā neizmantojamās zemes, tad nav nepieciešami 
saskaĦojumi par apmežošanu; 

2. Ja tās domātas mazvērtīgas lauksaimniecībā izmantojamas zemes, tad 
atbilstoši Lauksaimniecības un lauku attīstības likumam „Lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiĦa veicama atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai”, kas nozīmē, ka zemes lietošanas 
kategorijas maiĦa veicama atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
likumā noteiktajai kārtībai.  

Savukārt, Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.308 „Meža atjaunošanas, 
meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” nosaka darbības meža 
zemēs meža atjaunošanas termiĦus, kārtību, kādā mežaudzi atzīst par atjaunotu 
vai ieaudzētu, atjaunotās un ieaudzētās jaunaudzes kopšanas termiĦu, kārtību, 
kādā atjauno vai ieaudzēto jaunaudzi atzīst par koptu, kārtību, kādā meža 
reproduktīvo materiālu izmanto meža atjaunošanā un ieaudzēšanā, plantāciju 
meža ieaudzēšanas, reăistrēšanas, apsaimniekošanas un tā koku ciršanas 
kārtību. MK noteikumi Nr.308 attiecas uz meža zemēm, bet, lai lauksaimniecībā 

izvietošanai ir ietverti  MK 30.04.2013. 
noteikumu  Nr. 240  8.3.nodaĜā. 

 
 
 
 
 
 

- Precizēts. 
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izmantojamo zemi varētu pārveidot par lauksaimniecībā neizmantojamo zemi, 
piemēram, mežu, zemi apbūvei vai ūdenskrātuvi, tai jābūt saskaĦā ar spēkā 
esošo teritoriālo plānojumu un pēc lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
pārveidošanas tās īpašniekam ir jārīkojas atbilstoši nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likumam un trīs mēnešu laikā jāierosina kadastra datu aktualizācija 
Valsts zemes dienestā.  

Vairāki Nīcas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas tekstuālajā daĜā minētie 
normatīvie akti ir zaudējuši spēku: 

123.1.meža zemēs – meža likuma 39.pants un 31.10.2006. Ministru kabineta 
noteikumi Nr.892 „Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs”; 

135. Meža zemes transformāciju veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ko 
nosaka Ministru kabineta 28.09.2004. noteikumi Nr.806 „Meža zemes 
transformācijas noteikumi”.  

Mežsaimniecībai ir iebildumi pret vairāku teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu punktu redakcijām: 

123.punkts. Prasības koku ciršanai novada teritorijā jānosaka ar atsevišėiem 
Nīcas novada domes saistošajiem noteikumiem, kā arī jāievēro: 

123.1. meža zemēs – Meža likuma 39.pants un 31.10.2006. Ministru kabineta 
noteikumi Nr.892 „Noteikumi par koku ciršanu meža zemēs”; 

123.2. ārpus meža zemes – 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr.309 
„Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”. 

Nav saprotams, ar kādiem novada domes saistošajiem noteikumiem paredzēts 
reglamentēt koku ciršanu meža zemēs. Meža izmantošanu un apsaimniekošanu 
regulē 24.02.2000. likums „Meža likums” un ar to saistītie normatīvie akti. 

139.punkts. Pašvaldības, komersantu un māju ceĜu pievienojumus valsts 
autoceĜiem veido atbilstoši detālplānojumiem, Ħemot vērā Ministru kabineta 
07.07.2008. noteikumu Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju 
ceĜu pievienošanu valsts autoceĜiem” prasības. 

LVM autoceĜu būve tiek veikta saskaĦā ar būvprojektu, kur arhitektūras 
plānošanas uzdevumu izdod pašvaldības būvvalde. Projekts tiek saskaĦots ar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Precizēts. 

 

- Precizēts. 
 

 

 

 

- Precizēts. 

 

 

 

 

 

 

- Svītrots no TIAN.  Noteikumu 7.1.nodaĜā ir 
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institūcijām, kas izdevušas tehniskos noteikumus (t.sk. VAS Latvijas valsts ceĜi), 
būvvaldi. LVM uzskata, ka detālplānojuma pieprasīšana šādos gadījumos 
dublētu jau pastāvošo projekta izstrādes procesu un ir lieka. 

300.punkts. Mežos aizliegts: 

300.1. veikt darbības, kas veicina paātrinātu virszemes noteci un izraisa augsnes 
erozijas attīstību; 

LVM iebilst pret šādu redakciju. Meža meliorācijas sistēmu renovācija, arī bojātu 
caurteku nomaiĦa paātrina virszemes ūdeĦu noteci. Meža meliorācijas sistēmu 
renovācija ir mērėtiecīgs un pamatots solis mežaudžu kvalitātes un 
produktivitātes palielināšanai.  

305.punkts. Vietas ar īpašiem noteikumiem: 

305.2. Ar M-2 apzīmētajā vietā nolūki, kādos atĜauts izmantot zemi, ir jauna 
meža ierīkošana (apmežošana), apsaimniekošana un kopšana. Apmežojot 
mazvērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, jāĦem vērā to ainaviskā un 
ekoloăiskā vērtība. Lauksaimniecības zemes apmežošanai nepieciešams 
izstrādāt lokālo ainavu plānu un meža apsaimniekošanas plānu. Noteikumos nav 
definējuma, kas ir „lokālais ainavu plāns” un „meža apsaimniekošanas plāns”, 
līdz ar to nav saprotama iepriekšminēto dokumentu nepieciešamība. 

Nīcas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas grafiskajā un 
tekstuālajā sadaĜās nav ietverti visi LVM nosacījumi, tādēĜ LVM iebilst pret Nīcas 
novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas apstiprināšanu.  

noteikti gadījumi kad nepieciešama 
detālplānojuma izstrāde. 

 

 

 

 

 

 

- Precizēts. 

 

 

 

 

- Precizēts. 

 
 

 

 

22.  LR Satiksmes ministrija 

Nīcas novada domē saĦemts 
25.01.2013. 

(..) Teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā attēlot autoceĜa V1222 Nīca – OtaĦėi – 
GrobiĦa attīstībai nepieciešamās teritorijas pilnā apmērā atbilstoši vektordatiem, 
kas tika pievienoti VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 2011.gada 27.jūlija vēstules 
Nr.2.2/2120 pielikumā. AutoceĜa V1222 rekonstrukcijai nepieciešama 60 m plata 
josla uz katru pusi no autoceĜa ass visā tā garumā, jo autoceĜu vairākās vietās ir 
paredzēts arī taisnot. Turklāt pēc rekonstrukcijas projekta īstenošanas, autoceĜš 
būs valsts nozīmes reăionālais autoceĜš, no kā izriet, ka aizsargjoslai būs jābūt 
60 m uz katru pusi no autoceĜa ass. 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā saglabāt autoceĜa A11 aizsargjoslu šobrīd 

- Precizēta plānojuma grafiskā daĜa. 
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spēkā esošā teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā noteiktajā platumā, ciemu 
teritorijās sarkano līniju nosakot 100 m platumā uz katru pusi no autoceĜa ass. 
Attiecīgi nepieciešams labot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 
201.punktu, nosakot, ka ciemu teritorijās būvlaide nav tuvāk autoceĜam kā 
sarkanā līnija. Šādi labojumi nodrošinātu, ka gar autoceĜu tiktu saglabāta no 
apbūves brīva josla, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu un labvēlīgu dzīves vidi 
transporta infrastruktūrai pieguĜošajās teritorijās (piemēram, dzīvojamā apbūve 
nebūs tiešā transporta infrastruktūras ietekmes zonā, kur ir paaugstināts trokšĦu 
un piesārĦojuma līmenis), kā arī netiks nelabvēlīgi ietekmēta satiksmes 
organizācija. Izvērtējot esošo situāciju Nīcas novada teritorijā, var secināt, ka 
šobrīd gar autoceĜu A11 zeme pārsvarā ir bez apbūves, līdz ar to, savlaicīgi 
plānojot pārdomātu teritorijas attīstību, ir iespējams nodrošināt Nīcas novada 
ciemu iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi.  

 

 

 

Tā kā Nīcas novada teritoriju skar Liepājas lidostā uzstādītas augstas frekvences 
riĦėa darbības radiobākas DVOR/DME tālās aizsargjoslas daĜa, uzskatām par 
lietderīgu, saskaĦā ar Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumos Nr.415 
„Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap civilās 
aviācijas drošībai paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekĜiem” noteikto 
metodiku, minēto aizsargjoslas daĜu atspoguĜot novada teritorijas plānojuma 
grafiskajā daĜā. Aizsargjoslas grafisko izvietojumu saskaĦot ar VAS „Latvijas 
gaisa satiksme”. 

Paskaidrojuma raksta 32.lpp. precizēt Liepājas lidlauka statusu atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumos Nr.537 „Noteikumi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„Aviasabiedrība „Liepāja” lidlauka statusu, lidlauka teritorijas robežām un šīs 
teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanu” noteiktajam (valsts nozīmes, nevis 
reăionālas nozīmes lidlauks). 

Paskaidrojuma raksta 5.tabulā attēloti vairāki plānotā velomaršruta Eurovelo 
EV10 trases varianti. Aicinām maršruta trasi pēc iespējas nenoteikt gar valsts 
galveno autoceĜu A11, pa kuru notiek kravas transporta kustība, kas radītu 

- Atbilstoši Aizsargjoslu likuma grozījumiem 
13.pantā Teritorijas plānojumā aizsargjoslas 
(sarkanās līnijas) gar autoceĜiem ciemu robežās 
plānojumā vairs nenosaka. SaskaĦā ar  MK 
30.04.2013. noteikumiem  Nr. 240 (6.3. nodaĜu) 
apbūves noteikumu 4.pielikumā ir iekĜauti ciemu 
ielu paraugšėērsprofili, tos sadalot pa 
atbilstošām ielu kategorijām.  

- Būvlaides gar autoceĜiem ir precizētas 
atbilstoši  MK 30.04.2013. noteikumu  Nr. 240 
7.4. nodaĜas prasībām. ĥemot vērā esošo 
apbūvi un zemesgabalu struktūru ciemos, nav 
iespējams noteikt sarkanās līnijas un būvlaides 
prasītajā platumā. AutoceĜu aizsargjoslas (ielu 
sarkanās līnijas) ciemu teritorijās jānosaka 
turpmākajā plānošanas procesā, izstrādājot 
teritoriju lokālplānojumus vai detālplānojumus. 

- Precizēta plānojuma grafiskā daĜa. 

 

 

 

 

 

- Precizēts. 

 

 

-  Paskaidrojuma rakstā ietvertajai shēmai ir 
tikai informartīvs raksturs, kurā apkopoti 
pašvaldības sniegtie priekšlikumi par iespējamo 
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paaugstinātu bīstamību velosipēdistiem.  veloceliĦu un velomaršrutu izvietojumu novada 
teritorijā.  

23.  VAS „Latvijas gaisa satiksme” 

Nīcas novada domē saĦemts 
25.01.2013. 

(..) Nīcas novada teritorijā neatrodas LGS piederošie tehniskie līdzekĜi, tomēr, 
balstoties uz 2012.gada 19.jūnija MK noteikumiem Nr.415 „Noteikumi par 
ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap civilās aviācijas drošībai 
paredzētajiem navigācijas tehniskajiem līdzekĜiem”, Nīcas novada teritoriju skar 
Liepājas lidostā uzstādītas Ĝoti augstas frekvences riĦėa darbības rediobākas 
DVOR/DME tālās aizsargjoslas daĜa. Kaut arī tālai aizsargjoslas daĜai (riĦėa 
rādiuss no 3 līdz 15 km) ir tikai informatīvs raksturs, LGS uzskata par lietderīgu 
atspoguĜot to novada teritorijas plānojumā. Radiobākas DVOR/DME koordinātes: 
WGS-84 (56° 30`45,99903”; 21°05`05,05256), LKS-92 (266959,917; 
320626,371); Elipsoide height (m) – 37,706; MSL height (m) – 13.425. 

Precizēta plānojuma grafiskā daĜa. 

 

24.  Liepājas pilsētas dome 

Nīcas novada domē saĦemts 
28.01.2013. 

Izskatot Jūsu vēstuli par atzinuma sniegšanu Nīcas novada teritorijas plānojuma 
1.redakcijai, darām zināmu, ka nekustamais īpašums, kas robežojas ar Liepājas 
pilsētu, paredzēts Jauktai publiskajai un dzīvojamajai apbūvei (P2). Izstrādājot 
minēto plānojumu, nav Ħemts vērā tas, ka perspektīvā, kā tas norādīts Liepājas 
pilsētas teritorijas plānojumā, Dienvidu kapsētu paredzēts paplašināt līdz 
Liepājas robežai, līdz ar to mainīsies arī kapsētas aizsargjosla.  

Nekustamajam īpašumam, kas robežojas ar 
Liepājas pilsētu, Jauktas izmantošanas apbūve 
jau ir paredzēta spēkā esošajā Nīcas novada 
teritorijas plānojumā. Liepājas pilsētas jaunajā 
teritorijas plānojumā plānotā kapsētas 
aizsargjosla nav noteikta, līdz ar to tā ir 
jāprecizē/jānosaka turpmākajā kapsētas 
plānošanas un projektēšanas procesā, atkarībā 
no kapsētas  apbedījumu teritoriju plānojuma un 
veida. Vietējās pašvaldības pienākums ir noteikt 
savā administratīvajā teritorijā esošo kapsētu 
aizsargjoslas un atbilstoši Aizsargjoslu likuma 
33.panta (10).daĜai aizsargjoslu robežu dati 
jāiesniedz Valsts zemes dienestam (no 
01.01.2014.). 
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IV Pārskats par saĦemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem 

Nr. 
p.k. 

Priekšlikums / 
saĦemšanas datums Priekšlikums 

ĥemts vērā / 
Nav Ħemts vērā 

Pamatojums, ja iebildums vai priekšlikums nav Ħemts vērā / 
Piezīmes 

 1. Visvaldis Vecvagars 

„Zalkšneši” 

Nīcas novada domē 
saĦemts 06.12.2012.  

Lūdzu izskatīt jautājumu par zemes īpašuma „Zalksneši” 
iekĜaušanu ciema teritorijā. 

Uzskatu, ka, neiekĜaujot minēto īpašumu ciema teritorijā, pagasts 
nonācis zināmā pretrunā ar izdoto atĜauju renovēt uz īpašuma 
atrodošo ēku. Pamatojoties uz atĜauju, tika pasūtīts un izgatavots 
projekts un, zinot, ka celtniecības procesā būs nepieciešama 
elektrība un ūdens, īpašumam tika pievadīta elektrība un veikts 
dziĜurbums.  

Ja tālākā sarakste ar pagastu viesa zināmu optimismu, ka pagastam 
tiešām viena no prioritātēm ir tūrisma attīstība, tad, neiekĜaujot 
„Zalksnešus” ciema teritorijā, liekas, ka tas tā nav.  

„Sīpolu” (?) apbūves iespējas galvenokārt ir ierobežotas, tāpēc, ka 
esam izvēlējušies lauku tūrismu tā īstajā izpratnē, proti, pie katras 
viesu mājas piekĜaujas pietiekami liela zemes platība, lai atpūtnieks 
tajā justos neierobežoti brīvs.  

DaĜēji Ħemts 
vērā 

Atbilde sniegta 07.01.2013. Nr. 3-08/9a: 

Nīcas pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas laikā (2004.gadā) un 
2.redakcijas laikā (2007. gadā), minētais īpašums tika ietverts Bernātu 
ciema teritorijā. 2007.gada 13.aprīlī Vides ministrija nepiekrita Nīcas 
pagasta teritorijas plānojuma ciemu robežu saskaĦošanai.  

2007. gada 30.maijā, Nīcas pagasta padomes priekšsēdētājs un Nīcas 
pagasta teritorijas plānojuma izstrādātāja SIA „EgG”  pārstāvis E.BērziĦš  
tikās ar  Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Vides 
ministrijas pārstāvēm, lai vienotos jautājumā par ciemu robežām Baltijas 
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā. Diemžēl ministrijas 
pārstāves neĦēma vērā Nīcas pagasta priekšsēdētaja argumentus atstāt 
Bernātu ciema robežas tādas, kādas tās tika plānotas Nīcas pagasta 
teritorijas plānojuma 2.redakcijas laikā (2007.gadā). 

Par ēku, kura atrodas uz jūsu zemes gabala „Zalkšneši” būvvaldes 
vadītājs O.Dejus sniedz atbildi: 

Īpašumā saglabājusies sliktā tehniskā stāvoklī esoša padomju armijas 
robežapsardzes  būve (novērošanas tornis). Īpašuma tiesības uz būvi 
nav nostiprinātas zemesgrāmatā t.i. – nav apliecinātas īpašumtiesības 
uz ēku kādai konkrētai personai. Pamatojoties uz iepriekš minēto 
vispirms nepieciešams pierādīt īpašumtiesības uz ēku un reăistrēt to 
zemesgrāmatā. 2003. gadā izstrādātajam būvprojektam īpašumā 
„Zalkšneši” ir beidzies derīguma termiĦš (1997.gada 1 aprīĜa MK 
noteikumi Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 110. punkts nosaka: „Ja 
būvdarbi nav uzsākti, akceptētā izvērstā skiču projekta vai akceptētā 
tehniskā projekta derīguma termiĦš ir divi gadi. Būvvalde pagarina 
akceptētā izvērstā skiču projekta vai akceptētā tehniskā projekta 
derīguma termiĦu uz diviem gadiem, ja būvvaldē ir saĦemts attiecīgs 
pasūtītāja iesniegums minētā būvprojekta akcepta derīguma termiĦa 
laikā. Būvprojekta akcepta derīguma termiĦu var pagarināt tikai vienu 
reizi. 

Nīcas novada dome ir izsūtījusi vēstules Aizsardzības ministrijai un 
Valsts robežsardzei, kuri šobrīd risina jautājumu par ēku/būvju piederību, 
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kura atrodas uz  nekustamā  īpašuma „Zalkšneši”. 

Darba grupas viedoklis: 

25.05.2013. pašvaldībā papildus ir iesniegts eksperta slēdziens par 
īpašumā esošajiem īpaši aizsargājamiem biotopiem. ĥemot vērā biotopu 
izpētes materiālus, darba grupa atbalsta ciema robežas un Krasta kāpu 
aizsargjoslas korekciju, iekĜaujot ciema teritorijā nekustamā īpašuma 
austrumu daĜu, kurā neatrodas īpaši aizsargājami biotopi. 

 2. PS „BALTIC OIL 
CORPORATION” 

Vecpilsētas ielā 19, Rīgā, 
LV-1050 

Iesniegumu parakstījusi 
S.Poželaite 

Nīcas novada domē 
saĦemts 02.01.2013. 

Pamatojoties uz to, ka Nīcas novada teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi paredz iespēju īstenot derīgo izrakteĦu ieguves 
rūpniecību, vēlamies izteikt priekšlikumu iekĜaut Nīcas novada 
Bernātu ciema teritorijas plānotajā (atĜautajā) izmantošanā valsts 
nozīmes derīgo izrakteĦu ogĜūdenražu izpēti un eksperimentālo 
ieguvi dabas parka „Bernāti” neitrālajā zonā, 17,28 ha platībā PS 
„BALTIC OIL CORPORATION” licences laukumā ogĜūdeĦražu izpētei 
nekustamajos īpašumos: 

1) zemesgabals ar kadastra numuru 64780080368 (adrese – Liepājas 
rajona Nīcas pagasta „Jūrkāpas”) 13,46 ha platībā; 

2) zemesgabalā ar kadastra numuru 64780080065 (adrese – Liepājas 
rajona Nīcas pagasta „Maigas”) sastāvā ietilpstošā zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 64780080367 1,46 ha platībā; 

3) zemesgabalā ar kadastra numuru 64780080064 (adrese – Liepājas 
rajona Nīcas pagasta „Terviti”) sastāvā ietilpstošā zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 64780080365 2,36 ha platībā. 

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. 

Valsts nozīmes derīgo izrakteĦu ogĜūdeĦražu izpētes un 
eksperimentālās ieguves darbi plānoti degradētā (bijušā padomju 
armijas kara bāzes) teritorijā, kurā neatrodas ne valsts aizsardzībā 
esoši, ne vietējas nozīmes kultūras pieminekĜi. Tādējādi ogĜūdeĦražu 
izpētes un eksperimentālās ieguves darbi būtiski netraucētu 
raksturīgās kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai, kā arī dabas parka 

Nav Ħemts vērā Atbilde sniegta 17.01.2013. Nr. 3-08/43. 
Īpašumi „Jūras kāpas”, „Terviti” un „Maigas” atrodas dabas parkā 
„Bernāti” un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, 
kur pamatojoties uz 05.02.1997. „Aizsargjoslu likuma”   36.panta 3.daĜas 
4.punktu aizliegts iegūt un izmantot derīgos izrakteĦus, izĦemot 
pazemes ūdeĦu ieguvi ūdensapgādes vai rekreācijas vajadzībām.  
Izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojuma 1. redakciju, tika Ħemti 
vērā regulāro stacionāro pētījumu dati (G.Eberhards  „Jūra uzbrūk! Ko 
darīt? Izdevējs Latvijas Universitāte 2004.gads), kas tiek veikti no 
1992.gada, atklātās Baltijas jūras piekrastē gada vidējie krasta 
noskalošanas ātrumi vietām sasniedz 2-3.5m (Bernātu ragā). Tas 
nozīmē, ka īpašumi „Jūraskāpas” un „Maigas” ir pakĜauti  krasta erozijas 
draudiem. 
Pēc  Zemesgrāmatas datiem nekustamie īpašumi „Jūraskāpas”, „Terviti” 
un „Maigas” nav reăistrēti uz SIA „Baltic Oil Corporation” vārda.  

Darba grupas viedoklis: 

Priekšlikums nav atbalstīts, jo norādītie nekustamie īpašumi atrodas 
Dabas parka „Bernāti” teritorijā, kur nav pieĜaujams attīstīt derīgo 
izrakteĦu ieguves un rūpnieciskās apbūves teritoriju. Teritorijas 
plānojums paredz dabas parka teritorijā attīstīt tikai ar tūrismu un atpūtu 
saistītus objektus un labiekārtot parku. 

Arī Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
16.16.punkts nosaka ierobežojumus zemes kategorijas maiĦai. 
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teritorijas tūrisma infrastruktūras veidošanai. 

Pēc derīgo izrakteĦu ogĜūdeĦražu izpētes un eksperimentālās 
ieguves teritorijas ekspluatācijas izbeigšanas veicama saskaĦota 
rekultivācija, teritoriju transformējot, piemēram, uz rekreācijas 
teritoriju.  

Pielikumā: teritorijas attēls kartē 

 3. SIA „Piejūra Energy” 

Dzirnavu iela 92-3, Rīga, 
LV-1050 

Iesniegumu parakstījusi 
pilnvarotā persona Ăirts 
Folmanis 

Nīcas novada domē 
saĦemts 11.01.2013. 

(..) SIA „Piejūra Energy” kā zemes gabala (kadastra numurs 6478 010 
0057) īpašnieks, kura īpašuma tiesības reăistrētas Liepājas 
zemesgrāmatu nodaĜas Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.235, pēc adreses: „Līvi”, Nīcas pagasts, Nīcas novads, lūdz 
Nīcas novada domi izskatīt iespēju un mainīt šī zemes gabala 
lietošanas mērėi, nosakot tam rūpniecisko statusu, saistībā ar to, 
ka uz minētā zemesgabala, pamatojoties uz Nīcas novada domes 
Būvvaldes izsniegto BūvatĜauju Nr.19/12, tiek īstenota Biogāzes 
ražošanas un koăenerācijas stacijas būvniecība atbilstoši 
būvprojektam, kas akceptēts būvvaldē 2011.gada 12.jūlijā (Nr.13). 

Pielikumā: 
1. Nīcas novada domes Būvvaldes BūvatĜaujas Nr.19/12 apliecināta 
kopija uz 1 lpp; 
2. SIA „Piejūra Energy” 20.07.2011. pilnvaras Nr.2007/2011-01 
apliecināta kopija uz 1 lpp; 
3. Lursoft 09.01.2013. izziĦa par SIA „Piejūra Energy” amatpersonu 
paraksta tiesībām uz 3 lpp. 

ĥemts vērā Atbilde sniegta 16.01.2013 Nr. 3-08/38. 
Izvērtējot izstrādāto teritorijas plānojuma 1. redakciju nekustamam 
īpašumam „Līvi” ir plānoti divi lietošanas mērėi – publiskās apbūves 
teritorija un rūpniecības apbūves teritorija. 
Vēstulē ir sniegt atbildi, vai iesniedzējs piekrīt Nīcas novada teritorijas 
plānojuma izstrādātai 1. redakcijai attiecībā uz nekustamo īpašumu 
„Līvi”, vai vēlas lai zemes gabalam „Līvi” ir viens lietošanas mērėis -  
rūpniecības apbūves teritorija. 

Darba grupas viedoklis: 

Atbalstīt iesniegumu un noteikt daĜēji kā Rūpnieciskās apbūves teritoriju 
(R) un daĜēji kā Publiskās apbūves teritoriju (P). 

 4. Ilze Leigūte 

Caunu iela 1, Liepāja, LV-
3401 

Nīcas novada domē 
saĦemts 15.01.2013. 

Lūdzu rast iespēju, izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojumu, 
mainīt īpašuma – SIDRABI (kadastra Nr. 64780070077) teritorijas 
izmantošanas veidu no lauksaimniecībā izmantojamas teritorijas 
uz publiskās apbūves teritoriju (P-2). 

ĥemts vērā Atbilde sniegta 16.01.2013. nr. 3-08/39. 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai.  
Darba grupas viedoklis: 

Atbalstīt iesniegumu, jo plānotā publiskās apbūves teritorija (P2) sniedz 
plašākas iespējas attīstīt komercdarbību. 

 5. SIA „OtaĦėu 
Dzirnavnieks” 

„Dzirnavnieks”, OtaĦėu 
pag., Nīcas nov., LV-3475 

Parakstījis valdes loceklis 

Lūdzam izskatīt iespēju zemi, kas atrodas nekustamā īpašuma 
„Paužēnu Zveji”, kadastra Nr. 6480 007 0048 un nekustamā 
īpašuma „Dzirnavnieks”, kadastra Nr. 6480 007 0027, 
detālplānojumā (?) paredzēt kā zemi ražošanas vajadzībām. 

Pielikumā: zemes robežu plāns. 

ĥemts vērā Atbilde sniegta 16.01.2013. Nr. 3-08/41. 

Darba grupas viedoklis: 

Atbalstīts ar nosacījumu, ka papildus jāparedz apstādījumu josla gar 
dzīvojamās apbūves teritoriju. 
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Ričards Riepšs 

Nīcas novada domē 
saĦemts 11.01.2013. 

 6. Stasis Rudis 

Svētes iela 5B, Liepāja 

Nīcas novada domē 
saĦemts 15.01.2013. 

Skatīt arī iesniegumu 
Nr.53 

Lūdzu, izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojumu, daĜu no mana 
īpašuma „ReiĦu Šėilas”, iekĜaut apzīmējumā L-1 kā lauku 
dzīvojamā apbūve ar minimālo platību 1 ha.  

Iemesli: uz mana īpašuma atrodas trīs citiem īpašniekiem piederošas 
ražošanas ēkas, kuras jaunajā teritorijas plānojumā apzīmētas kā 
rūpnieciskās apbūves teritorija (kokapstrāde), ar kuriem ir panākta 
vienošanās, ka viĦi atpērk šo teritoriju. Un atlikusī daĜa vairs 
nesastāda 3 hektārus. Bet ir vēlēšanās tur izveidot divas lauku 
saimniecības ar dzīvojamo apbūvi pa 1 hektāram.  

DaĜēji Ħemts 
vērā 

Atbilde sniegta 16.01.2013 Nr. 3-08/40. 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 

Skatīt iesniegumu Nr.53, kas iesniegts  Nīcas novada domē 24.07.2013. 

 7. Ausma Pumpure 

„EzeriĦi”, Nīcas pag., 
Nīcas nov. 

Nīcas novada domē 
saĦemts 17.01.2013. 

Es, Ausma Pumpure, nepiekrītu, ka mans nekustamais īpašums 
„EzeriĦi” tiek atzīmēts jaunajā Nīcas novada teritorijas plānojumā 
2013.-2025.gadam kā rūpnieciskā zona. 

Lūdzu manu zemes īpašumu „EzeriĦi” ar kadastra Nr. 6478 010 
0039 atstāt kā lauksaimniecībā izmantojamo zemi, jo nākotnē 
plānoju nodarboties tikai ar lauksaimniecību.  

ĥemts vērā Atbilde sniegta 23.01.2013. Nr. 3-08/77. 
Pēc Zemesgrāmatas datiem nekustamais īpašums „EzeriĦi”, ir reăistrēts  
kā  kopīpašums uz  Ausmas Pumpures  un JāĦa Pumpura vārda. 
Atbildes vēstulē lūgts Nīcas novada domē iesniegt arī JāĦa Pumpura 
priekšlikumu par plānoto turpmāko attīstību īpašumā „EzeriĦi”. 

Darba grupas viedoklis: 

Noteikt kā L1 teritoriju – Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija ciemu 
teritorijās, kur galvenā izmantošana ir Dzīvojamā apbūve un teritorijas 
izmantošana.  Minimālā zemes vienības platība ir 1 hektārs un ir 
aizliegta rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana 

 8. Ilgvars Pirtnieks 

„ViĜĦi”, OtaĦėu pag., Nīcas 
nov. 

Nīcas novada domē 
saĦemts 17.01.2013. 

Es, Ilgvars Pirtnieks, nepiekrītu, ka mans nekustamais īpašums 
„JaunviĜĦi” tiek iezīmēts jaunajā Nīcas novada teritorijas plānojumā 
2013.-2025.gadam kā rūpnieciskā zona. 

Lūdzu manu zemes īpašumu „JaunviĜĦi” ar kadastra 
Nr.64780100045, atstāt kā lauksaimniecībā izmantojamo zemi, jo 
nākotnē plānoju nodarboties tikai ar lauksaimniecību. 

ĥemts vērā Atbilde 23.01.2013. Nr. 3-08/78. 
Pēc Zemesgrāmatas datiem nekustamais īpašums „JaunviĜĦi”, nav 
reăistrēts  uz  Ilgvara Pirtnieka vārda. 
Nīcas novada domē pilnvaras kopija iesniegta 29.janvārī. 

Darba grupas viedoklis: 

Noteikt kā L1 teritoriju – Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija ciemu 
teritorijās, kur galvenā izmantošana ir Dzīvojamā apbūve un teritorijas 
izmantošana.  Minimālā zemes vienības platība ir 1 hektārs un ir 
aizliegta rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana 

 9. Visvaldis Vecvagars Piedaloties Nīcas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskajā DaĜēji Ħemts Skatīt 1.iesniegumu. 
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„Zalkšneši” 

Nīcas novada domē 
saĦemts 17.01.2013. 

Skatīt arī iesniegumu Nr.1 

apspriešanā š.g. 11.janvārī, man neizdevās saklausīt loăiskus 
argumentus mana īpašuma neiekĜaušanai ciema teritorijā. 

Tāpēc ceram sagaidīt paskaidrojumus, kuri pārliecinātu, ka iecere 
tālāk attīstīt vairāk nekā pirms divdesmit gadiem veiksmīgi uzsākto un 
turpināto biznesu lauku tūrismā, ir kĜūdaina un Nīcas pagastam 
apgrūtinoša.  

Par cik „Zalkšnešu” sakārtošanā jau ir ieguldītas zināmas finanses, 
tad atstājam sev iespēju griesties visās iespējamās instancēs, lai 
panāktu sev labvēlīgu rezultātu.  

vērā 
Atbilde sniegta 23.01.2013. Nr. 3-08/80 

Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Vēl ir viena atbildes vēstule 10.05.2013. Nr. 3-08/552 

Nīcas novada domes teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas 
sanāksmes dalībnieki, kārtējā tikšanās reizē izskatīja visus iesniegtos 
iesniegumus par Nīcas novada teritorijas plānojuma 1. redakciju. Darba 
grupā izskanēja ierosinājums par iespēju Bernātu ciema robežu  pavirzīt 
Jūsu īpašumā „Zalkšneši” nedaudz tuvāk Baltijas jūrai. Lai būtu tiesisks 
pamats to izdarīt, lūdzam jūs Nīcas novada domē līdz š.g. 1. jūlijam 
iesniegt sertificēta biotopa eksperta slēdzienu par biotopiem īpašumā 
„Zalkšneši” (kad.Nr. 6478 008 8888). 

25.05.2013. pašvaldībā papildus ir iesniegts eksperta slēdziens par 
īpašumā esošajiem īpaši aizsargājamiem biotopiem. 

10. Jānis Ausējs 

Bārtas 2-3, Nīca 

Nīcas novada domē 
saĦemts 23.01.2013. 

Lūdzu, neiekĜaut „Viesturu” zemi, kad.Nr. 6478 010 0108 
rūpnieciskās apbūves teritorijā. Lūdzu atstāt kā lauksaimniecības 
zemi. 

ĥemts vērā Atbildes vēstule 24.01.2013. Nr. 3-08/83 

Pēc Zemesgrāmatas datiem nekustamais īpašums „Viesturi”, ir reăistrēts  
kā  kopīpašums uz  J.Ausēja J.Alviėa, V.Alviėa  un R.Ponomarenko 
vārda. 
Atbildes vēstulē lūgts Nīcas novada domē iesniegt arī J.Alviėa, V.Alviėa  
un R.Ponomarenko priekšlikumus par plānoto turpmāko attīstību 
īpašumā „Viesturi”. 

Darba grupas viedoklis: 

Noteikt kā L1 teritoriju – Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija ciemu 
teritorijās, kur galvenā izmantošana ir Dzīvojamā apbūve un teritorijas 
izmantošana.  Minimālā zemes vienības platība ir 1 hektārs un ir 
aizliegta rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana 

11. SIA „Būvniecība ABC” 

Vītolu 12/16-2, Liepāja 

Nīcas novada domē 
saĦemts 23.01.2013. 

Sakarā ar Nīcas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas publisko 
apspriešanu, lūdzam noteikt zemesgabala „Smiltāji”, kad. Nr. 6478 
005 0104 izmantošanas veidu DA-2 un P-2 (līdzīgi kā blakus ar 
kad.Nr. 6478 005 0007). 

ĥemts vērā Atbildes vēstule 24.01.2013. Nr. 3-08/82 

Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 
Darba grupas viedoklis: 

Atbalstīt iesniegumu, Ħemot vērā arī blakus esošo nekustamo īpašumu 
izmantošanu. 

12. Agita Herbsta  

Dorupes iela 41-3, Liepāja 

Nīcas novada domē 
saĦemts 23.01.2013. 

Sakarā ar Nīcas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas publisko 
apspriešanu, lūdzu noteikt zemesgabala „Mežsplītes”, kad.Nr. 6478 
008 0265 izmantošanas veidu DA-2. 

ĥemts vērā Atbilde sniegta 24.01.2013 nr. 3-08/81 

Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 
Darba grupas viedoklis: 
Atbalstīt iesniegumu, Ħemot vērā arī blakus esošo nekustamo īpašumu 

izmantošanu. 

13. Maira Cibule 

Ugāles 1/3-34, Liepāja, 
LV-3407 

Īpašums „Jaunie Kadeăi” 
(Kad.Nr.6478 019 0078) 

SIA „Metrum” saĦemts 
29.01.2013. 

Iepazīstoties ar Nīcas novada Jūrmalciema teritorijas plānojuma 
1.redakciju, uzmanību piesaistīja divas svarīgas tēmas. 

1. E.BērziĦš izstrādātajā 2007.gada teritorijas plānojumā bija 
paredzēti vairāki koplietošanas ceĜi (paralēli galvenajam ceĜam, pa 
kuru iebrauc Jūrmalciemā, un metot loku ar Panoka piemiĦas vietu) 
ar mērėi: 

1.1. Uzlabot iedzīvotāju savstarpējo komunicēšanu. 

1.2. Privātīpašniekiem būtu vieglāk uzturēt ceĜu, kas ved uz viĦu 
īpašumu, jo tad būtu mazāks lietotāju skaits uz šo privāto ceĜu 
posmu. 

Jaunajā plānojumā kā pašvaldības autoceĜš ir palicis tikai galvenais 
iebraukšanas ceĜš, ceĜš līdz molam un neliela daĜa ciema vidū. Kā 
šādas pārmaiĦas uzlabos Jūrmalciema iedzīvotāju dzīves kvalitāti? 

2. Jaunajā plānojumā redzam Ĝoti paviršu novadgrāvju (tekoĦu) 
attēlojumu, tas ir fragmentārs un kĜūdains. (Ironiski, ka jaunajā plānā 
vienīgais novadgrāvis, kas it kā iziet līdz jūrai, ir Peldes tekoĦa, kuras 
ilggadīgā aizsērējuma dēĜ 2007.g. decembrī īpašums „Jaunie Kadeăi” 
bija pilnībā applūdis). 

Novadgrāvju regulāra kopšana ir Ĝoti svarīga, jo tie regulē 
gruntsūdens līmeni, īpaši periodos, kad ir lielāks nokrišĦu daudzums, 
sevišėi problēmas ir rudeĦos un pavasaros, kad Jūrmalciemā ir 
mazāk iedzīvotāju, un daudzi tikai vasarā dzīvojošie neizprot šo 
problēmu. 

Sekas novadgrāvju nekopšanai: 

2.1. Tiek apdraudēta aizjomu ainava. 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

Darba grupas viedoklis: 

Iesniegumu Ħemt vērā ciktāl tas ir attiecināms uz teritorijas plānojuma 
izstrādes mērogu un ievērojot LR normatīvos aktus. 

Izstrādātāja komentārs: 

1. Grafiskajā daĜā papildus iezīmēti 2007.gada plānojumā plānotie ceĜi 
Jūrmalciemā 

2. Teritorijas plānojuma grafiskās daĜas izstrādei tiek izmantota 
topogrāfiskā plāna pamatne ar mēroga precizitāti 1:10 000, līdz ar to tajā 
nav attēloti visi meliorācijas grāvji, strauti vai tekoĦas. Ūdensteces 
nosaukums „tekoĦa” nav definēts nevienā no LR normatīvajiem aktiem, 
līdz ar to TIAN sadaĜā tās ietvert nevar. TIAN sadaĜā ir noteiktas 
aizsargjoslas regulētām ūdensnotekām atbilstoši Aizsargjoslu likumā 
noteiktajam regulējumam.  

Grafiskā daĜa ir  papildināta ar novadgrāvjiem (tekoĦām) Jūrmalciemā, 
atbilstoši spēkā esošajā Nīcas pagasta teritorijas plānojumā noteiktajam.  
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„Grāvju sistēmas prasa patstāvīgu uzturēšanu un uzraudzīšanu. 
Grāvju gali, kas iziet uz atklātu smilšaino pludmali, tiek aizpūsti ar 
smiltīm, aizsērē un vairs nenovada lieko mitrumu. Tas pats notiek arī 
ar pašiem grāvjiem. To var redzēt mūsdienās - liela daĜa grāvju netiek 
apsaimniekota un lietainā laikā aizjomi slīkst ūdenī.” (citāts no Inieses 
Stūres grāmatas „Jūrmalciema aizjomu ainavu stāsti”). 

Pamazām šīs vietas pārpurvojas, aizaug ar krūmiem, veidojot Ĝoti 
pateicīgu vidi odu populācijas attīstībai. 

2.2. Ietekmē ceĜu stāvokli. Ilgi stāvošās ūdens peĜėes ar laiku 
padara tos neizbraucamus. 

2.3. Nedarbojas privātmāju kanalizācijas sistēmas, jo 
gruntsūdens līmenis ir pārāk augsts. 

2.4. Ietekmē dzeramā ūdens kvalitāti. Vairākās mājās pārtikā 
izmanto akas ūdeni.\ 

2.5. Ciema iedzīvotāji izmanto arī sausās tualetes, un bieži ir 
jūtama nepatīkama smaka, pārvietojoties pa ciemu. 

Pirms diviem gadiem visā Jūrmalciemā bija problēmas ar pārāk 
augsto gruntsūdens līmeni. Iedzīvotāju sapulcē Nīcas novada 
pārstāvji pauda sekojošu viedokli par problēmas risināšanu: „SaskaĦā 
ar Latvijas Republikas likumdošanu, meliorācijas sistēmu uzturēšana 
un lietošanas kārtība ir tikai un vienīgi zemes īpašnieka pienākums un 
atbildība”. 

Realitātē novadgrāvju sistēmas nav dokumentētas. „Jūrmalciema 
teritorijā meliorācijas sistēmas nav izbūvētas un nekādas informācijas 
mūsu rīcībā nav”. (Citāts no LAD Dienvidkurzemes reăionālās 
lauksaimniecības pārvaldes vadītāja J.Lota vēstules 08.01.2008.) 

Tātad Nīcas novada pārstāvja piedāvātais mehānisms problēmu 
risināšanai  civiltiesiskā kārtībā nedarbojas, jo: 

a) Šie novadgrāvji teritorijas plānojumā nav dokumentēti kā 
meliorācijas sistēmas. 

b) Privātīpašniekiem zemes īpašumu dokumentos nav 
informācijas par novadgrāvjiem, kuri šėērso viĦu īpašumus, kurus 
jākopj obligāti un kurus pēc izvēles. 
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Izpratne par to, cik svarīga ir gruntsūdeĦu pārvaldība, mums sāka 
rasties no 2007.gada decembra, kad īpašums „Jaunie Kadeăi” bija 
pārplūdis. Problēma tika atrisināta privāti, īpašumam plūdi vairs 
nedraud. 

Izstudējot Ūdens apsaimniekošanas likumu, plūdu risku novērtēšanas 
un pārraudzības nacionālo programmu, kā arī ES rekomendācijas par 
gruntsūdens apsaimniekošanu, sapratām, ka šīm novadgrāvju 
sistēmām ir jābūt infrastruktūras daĜai, un to nedrīkst atstāt 
privātīpašnieku atbildībā, sevišėi tāpēc, ka lielai daĜai nav ne 
informācijas, ne sapratnes par šo tēmu.  

Vai, izstrādājot jauno teritorijas plānojumu, nav īstais laiks pievērst 
uzmanību novadgrāvju sistēmu nozīmei ciema attīstībā? 

Tas varētu būt labs sākums informācijas deficīta likvidēšanai un 
apkārtējās vides sakārtošanai.  

14. Oskars Dejus 

Griezes 

Nīcas novada domē 
saĦemts 30.01.2013. 

(..) Iepazīstoties ar Teritorijas plānojuma 1.redakciju, var konstatēt, 
ka, neskatoties uz to, ka plānojumā lietotie būvniecības termini un 
3.sējums attiecas arī uz būvniecību, būvniecības nozares speciālisti 
nav bijuši plānojuma izstrādātāju darba grupā. 

Paskaidroju iepriekš minēto apgalvojumu pamatotību: teritorijas 
plānojums sevī ietver Apbūves noteikumus. Teritorijas izmantošanas 
un Apbūves noteikumi ir galvenais dokuments, kas reglamentē 
atĜauto būvniecību Nīcas novadā (pēc Būvniecības likuma un 
Vispārīgiem būvnoteikumiem, kas ir primāri). Arī Nīcas novada 
Apbūves noteikumi jāizstrādā saistībā ar spēkā esošo Būvniecības 
likumu un 1997.gada 1.aprīĜa MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie 
būvnoteikumi”, kas ir galvenie normatīvie dokumenti būvniecībā 
Latvijā. 

Nīcas novada Apbūves noteikumos būvniecības terminu skaidrojums 
ir atšėirīgs no tā, kā tie paši termini skaidroti 1997.gada 1.aprīĜa MK 
noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk tekstā – 
Vispārīgie būvnoteikumi), kas izdoti saskaĦā ar Būvniecības likuma 
2.panta cetruto daĜu. (..) 

Priekšlikumi: 

(..) Tas nozīmē, ka Nīcas novada teritorijas plānojumā jālieto 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

Atbilde sniegta 12.02.2013. nr. 3-08/128 
 Atbildes vēstulē Nīcas novada dome atgādina, ka iesniedzējs tika 
mutiski aicināts uz Nīcas novada teritorijas plānojuma darba grupas 
sanāksmēm. Diemžēl uz nevienu sanāksmi iesniedzējs neieradās. SIA 
„Metrum” pārstāve – arhitekte Māra Kalvāne ir izteikusi vēlmi satikties ar 
Jums klātienē un izrunāt jūsu priekšlikumus par Nīcas novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025. gadam 1. redakciju 3.sējumu – „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”. 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 

Iesniegumu Ħemt vērā ciktāl tas ir attiecināms uz teritorijas plānojuma 
izstrādi un ievērojot LR normatīvos aktus. 

Izstrādātāja komentārs: 

Teritorijas plānojums un tā sastāvā esošie teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi tiek izstrādātti saskaĦā ar Teritorijas attīstības 
plānošanas likumu, Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumiem Nr. 711, 
kā arī Ħemot vērā vismaz 100 citus normatīvos aktus, kas regulē dažādu 
jomu attīstību, saglabāšanu vai aizsardzību. 
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būvniecības termini analogi, kādi tie ir būvniecību reglamentējošajos 
normatīvajos aktos (pašreiz spēkā esošajā Būvniecības likumā un 
Vispārīgos būvnoteikumos), tādā veidā nodrošinot likumdošanas aktu 
saskaĦotību, ievērojot likumdošanas aktu hierarhijas principu. 

Acīmredzot būvniecības speciālistu nav teritorijas plānojuma 
izstrādātāju darba grupā, jo būvniecības termini tiek definēti atšėirīgi 
no Būvniecības likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos 
sastopamajiem. (..) Tiesiskā kārtība nosaka: ja konstatē pretrunu 
starp dažāda juridiska spēka tiesību normām, piemēro to tiesību 
normu, kurai ir augstāks juridiskais spēks. Lūgums novērst pretrunas 
starp tiesību normām Nīcas novada teritorijas plānojumā. 

Piemēri (pretrunas) no plānojuma 1.redakcijas: 

Nīcas novada teritorijas plānojumā: 

51.Mazēka – Apbūves noteikumu izpratnē (tātad var būt savādāka 
izpratne nekā MK noteikumos ?) brīvstāvoša ēka, kuras pamatu 
laukums (kas tas par terminu?) nepārsniedz 25 kv.m., un kas būvēta 
koka konstrukcijās (Vispārīgos būvnoteikumos nav norādīts 
konstrukciju materiāls!) un, izmantojot dabīgus fasāžu un jumta 
ieseguma materiālus (piem., koka skaidas, niedras, salmus, māla 
dakstiĦus, velēnas, u.c.), Ħemot vērā Latvijas lauku amatniecības 
būvtradīcijas (kas tas?). Mazēkas (būtiska nozīme ir arī, vai vārds 
lietots vienskaitlī vai daudzskaitlī!) izvieto jebkurā teritorijā, kurā 
apbūve ir atĜauta, ja tās apjoms un būvlieta ir saskaĦota Nīcas 
novada būvvaldē. 

MK noteikumos (VBN) termina mazēka skaidrojums: 

Mazēka – vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 
m2. 

Nīcas novada teritorijas plānojumā: 

Jumta izbūve – jumta stāva telpas (kādreiz to sauc par mansardu?), 
kas ir piemērotas ēkas atĜaujai izmantošanai un kuru kopējā platība 
1,6 m augstumā nepārsniedz 60% no stāva platības (no kurienes? 
LBN?), kas atrodas zem tās. Šīs telpas ir būvētas, izmantojot slīpā 
jumta konstrukciju radīto telpu virs ēkas augšējā stāva pārseguma. 

Latvijas būvnormatīvā: 

Jau pēc Nīcas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskās 
apspriešanas ir stājušies spēkā Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi 
Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi”, kas ir par pamatu Nīcas novada teritorijas plānojuma 
pilnveidotajā redakcijā ietvertajiem risinājumiem. Pilnveidojot Nīcas 
novada teritorijas plānojuma 1.redakciju, ir pārskatīti, rediăēti un 
pilnveidoti arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 

Atbilstoši Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumiem Nr.108 „Normatīvo 
aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 3.punktu normatīvajā aktā 
(pašvaldības saistošie noteikumi - TIAN) neietver normas, kas dublē 
augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto 
regulējumu. Tai pašā laikā, pašvaldība ir tiesīga noteikt individuālu 
regulējumu vai papildināt un detalizēt citos normatīvajos aktos noteikto, 
t.i., noteikt individuālu regulējumu, kas attiecas tikai uz konkrētās 
pašvaldības teritoriju. Minētais risinājums tika izmantots, detalizējot 
mazēkas būvniecības nosacījumus un definējot terminu jumta izbūvei, 
kas jau līdz šim tiek izmantots daudzās Latvijas pašvaldībās. Nīcas TP 
TIAN pilnveidotajā redakcijā abi termini svītroti. 
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Mansarda stāvs – starp jumta norobežojošajām konstrukcijām, 
ārsienām un augšējā stāva pārsegumu (bēniĦos) izbūvēts stāvs 
(telpas ar iekšējo apdari), kuram ir noteikts izmantošanas mērėis; 

Vispārlietojamā terminoloăijā: Jumta izbūve saprotams, kā: mājai 
uzbūvēt jumtu! Jumts ir viena no būtiskākajām (ja ne pati būtiskākā) 
mājas konstrukcijām. Uzliekot mājai sliktu jumtu, jūs Ĝoti saīsinot 
mājas kalpošanas laiku un otrādi. 

Nīcas novada teritorijas plānojumā: 

Parādījušies termini, kuri līdz šim nav bijuši Nīcas TIAN, tādi parasti 
tiek lietoti pilsētās: 

67.Rakšanas darbi – darbi, kas saistīti ar rakšanu dziĜāk par 30 cm 
(?), bet sarkano līniju robežās jebkurā dziĜumā (?). 

67.1. Rakšanas atĜauja – noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas 
apliecina tiesības veikt rakšanas darbus konkrētā vietā un laikā (?), 
pēc saskaĦota projekta (darba zīmējuma). 

Nīcas novada saistošie noteikumi: 

Nīcas novada dome nav izdevusi saistošos noteikumus par 
rakšanas atĜaujām, nav tādas atĜaujas spēkā esošajā Nīcas 
novada teritorijas plānojumā; 

Vispārīgie būvnoteikumi: 

Būvniecību reglamentējoši normatīvi akti nenosaka tādu atĜauju 
izsniegšanu. 

Apbūves noteikuma kontroles iespēja: 

Kāds projekts (būvprojekts; būvprojekta sastāvs?), darba zīmējums 
(darba zīmējums; sastāvs?). Vispārīgajos būvnoteikumos ir noteikts, 
kam ir jāizstrādā būvprojektu. Rakšanas atĜaujas ir aktuālas pilsētās 
(pie biežu inženiertīklu izbūves, rekosntrukcijas), un tiek izdotas uz 
pašvaldības izdoto saistošo noteikumu pamata. Ja Nīcas novadā tas 
būs aktuāli, tad pašvaldība var izdot saistošos noteikumus. Citādi, 
būvinspektoram būs jāmēra, cik dziĜa bedrīte ir izrakta, un jāsoda par 
saistošo noteikumu pārkāpšanu. Rakšanas darbi jāsaskaĦo ar 
trešajām personām, ja skar to īpašums. Ja jūs savā īpašumā izraksiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teritorijas plānojums un TIAN nosaka, nevis jaunu kārtību attiecībā uz 
rakšanas darbu veikšanu, bet tikai rada iespēju pašvaldībai šo jomu 
nākotnē regulēt. Ja pašvaldība uzskatīs par nepieciešamu izdot jaunus 
saistošos noteikumus un regulēt rakšanas darbu norisi pašvaldības 
teritorijā, tad arī minētie TIAN punkti varēs darboties pilnvērtīgi.  

Nīcas TP TIAN pilnveidotajā redakcijā termins „Rakšanas atĜauja” 
svītrots. 
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30 cm dziĜu grāvīti ūdens novadīšanai, tad tas būs pārkāpums (?), jo 
nebūs rakšanas atĜauja. Un, kāds būs paredzēts sods Nīcas novada 
administratīvajā teritorijā par rakšanu bez atĜaujas? 

Nīcas novada teritorijas plānojumā: 

71.Sabiedriski nozīmīga būve – apbūves noteikumu izpratnē (?) 
publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt 
cilvēkiem, ražošanas ēkas un būves (tai skaitā lauksaimnieciskas 
ražošanas ēka un būve), tornis, tilts, ceĜa pārvads, tunelis (ja tas ir 
garāks par 100 metriem), vairāk nekā viena stāva apakšzemes būve, 
kā arī kulta celtne, izglītības un kultūras iestāde, sporta būves, 
degvielas uzpildes stacija, gāzes uzpildes stacija, tehniskās apkopes 
stacija, pazemes autostāvvietas, ēkas un būves, kas augstākas par 
20 metriem. 

Vispārīgie būvnoteikumi (VBN): 

25.2 Sabiedriski nozīmīga būve – ēka, kurai ir vairāk nekā pieci 
virszemes stāvi, publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties 
vairāk nekā simt cilvēkiem, ražošanas vai noliktavas ēka, kuras 
kopējā platība ir lielāka par 1000 m2, tornis, kā arī tilts, ceĜa pārvads, 
tunelis, ja tas ir garāks par 100 m, vai vairāk nekā viena stāva 
apakšzemes būve. Pašvaldība vietējos apbūves noteikumos papildus 
var noteikt sabiedriski nozīmīgas būves attiecīgajā teritorijā.  

Nīcas novada teritorijas plānojumā: 

48.Lauku tūrismam izmantojama māja – apbūves noteikumu 
izpratnē (?) atbilstoši normatīvo aktu prasībām izbūvēta viensētas 
dzīvojamā māja vai tās daĜa, kas iekārtota tikai viesu uzĦemšanai, kur 
ap māju ir dārzs vai viesu atpūtai izmantojama platība. 

344.2. Zemes vienībā atĜauts būvēt vienu dzīvojamo māju. 

MK noteikumos par ēku un būvju klasifikāciju: 

Vai nu dzīvojamā ēka (kods 1110) vai viesu nams un tam līdzīga 
lietojuma ēka (kods: 1211 vai 1212). Būvniecību ierosinot, būtiski ir 
būvprojektā pareizi klasificēt: kāda lietojuma ēka tiks būvēta. 
Izstrādājot būvprojektu, tajā obligāti jānorāda projektētās ēkas 
klasifikācijas kods saskaĦā ar MK Nr.1620 „Ēku un būvju 
klasifikācija”. Līdz ar to rodas jautājums: cik tad dzīvojamās mājas var 

 

 

 

 

 

Nīcas TP TIAN pilnveidotajā redakcijā termins „ Sabiedriski nozīmīga 
būve” svītrots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lauku tūrismam izmantojama māja” ir viens no atĜautās izmantošanas 
veidiem atbilstoši  MK 30.04.2013. noteikumiem Nr. 240 (Tūrisma un 
atpūtas iestāžu apbūve, kods 12003).  

Nīcas TP TIAN pilnveidotajā redakcijā termins svītrots, jo gan definīcija, 
gan konkrētas prasības ir noteiktas Latvijas valsts standartā LVS 200-
4:2000. SaskaĦā ar minēto standartu tā ir viensēta vai dzīvojamā māja. 

 

 

 

 

 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 2. DAěA 

Nīcas novada dome 180 

būvēt vienā īpašumā; lauku tūrismam izmantojamā ēka pēc ēku un 
būvju klasifikācijas arī būs dzīvojamā māja!  

Nīcas novada teritorijas plānojumā: 

189. Ēku un būvju rekonstrukcija, restaurācija un remonts (?) veicami 
atbilstoši Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie 
būvnoteikumi” un citu normatīvo aktu prasībām. 

Būvniecības likums, VBN: 

Būvniecības likums skaidro vārdu: būvniecība; VBN skaidro vārdus: 
rekonstrukcija, renovācija, restaurācija. Nīcas novada teritorijas 
plānojumā rakstīts: remonts (?) veicams atbilstoši.... Remontiem nav 
īpašu noteikumu VBN!. Varbūt teritorijas plānojumā definēt, ko 
nozīmē vārds „remonts”? 

Nīcas novada teritorijas plānojumā: 

56. Palīgēka – ēka vai būve, kas tiek izmantota zemes vienības 
atĜautās izmantošanas jeb galvenās ēkas funkciju nodrošināšanai un 
ir ar to funkcionāli saistīta, piemēram, viesu nams (?), personāla 
dzīvojamā māja (?), auto garāža, nojume, darbnīca, pirts, siltumnīca, 
saimniecības ēka, dārza inventāra noliktava, malkas šėūnis, pagrabs 
u.c., ar platību līdz 60 kv.m. Ja šāda ēka savienota ar galveno ēku vai 
iebūvēta galvenajā ēkā, tā uzskatāma par galvenās ēkas daĜu.  

58. Pansija – izmantošana, kas ietver vienas ăimenes dzīvojamo 
māju, kura ir pieejamas personai vai personām, kas kā tūrists īslaicīgi 
apdzīvo minēto dzīvojamo māju un kas var ietvert arī ēdināšanas 
pakalpojumus. 

22.12.2009. MK noteikumi Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”: 

MK noteikumu 10.punkts nosaka: „Nosakot galveno lietošanas veidu, 
ievēro būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un 
attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu. 
Būves galvenajam lietošanas veidam un telpu grupas lietošanas 
veidam jāatbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām un šo 
noteikumu pielikumā esošajiem skaidrojumiem”. 

Palīgēkas: pie dzīvojamām mājām un nedzīvojamām ēkām 
uzbūvētas saimniecības ēkas, individuālās garāžas, siltumnīcas, 

 

 

 

Nīcas TP TIAN pilnveidotajā redakcijā nodaĜa „Prasības ēku un būvju 
rekonstrukcijai, restaurācijai un remontam” svītrota. 

 

 

Nīcas TP TIAN pilnveidotajā redakcijā  termins „palīgēka” svītrots, jo ir 
jau noteikts Aizsargjoslu likumā un 22.12.2009. MK noteikumos Nr.1620. 

 

 

 

 

 

 

„Pansija” ir viens no Latvijas valsts standartā LVS 200-1:2009 
noteiktajiem viesnīcu tipiem. 

Nīcas TP TIAN pilnveidotajā redakcijā  termins „pansija” svītrots, jo gan 
definīcija, gan konkrētas prasības ir noteiktas Latvijas valsts standartā 
LVS 200-1:2009. 
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pagrabi, nojumes, tualetes u.tml. ēkas (kods: 127402). 

Pansija tiek klasificēta kā: Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas: 
viesnīcas, moteĜi, pansijas un līdzīgas īslaicīgas apmešanās ēkas 
(telpu grupas) ar restorānu vai bez tā, kā arī atsevišėas restorānu un 
bāru ēkas (telpu grupas) (kods 1211). Citur neklasificētas īrējamas 
ēkas (telpu grupas īslaicīgās apmešanās ēkas) atpūtai un brīvdienu 
pavadīšanai, tūristu apmetnes, bērnu vai ăimeĦu brīvdienu apmetnes 
un kempingi (kods 121). 

Nīcas novada teritorijas plānojumā: 

81. Tūristu un atpūtas mītne – īslaicīgas apmešanās īrējamas ēkas 
un teritorijas atpūtai un brīvdienu pavadīšanai atbilstoši Latvijas valsts 
standartu prasībām. 

81.1. Kempings – atbilstoši Latvijas valsts standarta prasībām (?) 
izveidota viesu izmitināšanas un apkalpošanas vieta, kurā ir 
iespējams novietot teltis, treilerus un viesu transporta līdzekĜus kopējā 
vai atsevišėās stāvvietās un kur teritorijā var tikt izvietotas vieglas 
konstrukcijas būves (kas tas ir – mazēkas, šėūĦi vai kas cits?); 

81.2. Viesnīca – atbilstoši Latvijas valsts standartu prasībām 
izveidota izmantošana, kas ietver viesu (tūristu) īslaicīgas 
izmitināšanas un apkalpošanas mītni, kurā ir vismaz desmit numuru 
un ar to saistītās būves un labiekārtojumu; 

81.3. Viesu nams – atbilstoši Latvijas valsts standartu prasībām 
izveidota izmantošana, kas ietver viesu (tūristu) īslaicīgas 
izmitināšanas, kurā ir vismaz pieci numuri un ar to saistītās būves un 
labiekārtojumu.  

 

86. Vides pieejamība – iespējas cilvēkiem ar kustību, redzes vai 
dzirdes traucējumiem pārvietoties vidē atbilstoši plānotajai (šeit 
nepieciešams vārds: būves) funkcijai. 

Vispārīgie būvnoteikumi (VBN): 

27) vides pieejamība – iespēja cilvēkiem ar kustību, redzes vai 
dzirdes traucējumiem pārvietoties vidē atbilstoši plānotajai būves 
funkcijai; 

 

 

 

 

Nīcas TP TIAN pilnveidotajā redakcijā  termini „Tūristu un atpūtas mītne” 
un tam pakārtotie / saistītie termini ir svītroti, jo tos nosaka dažādi 
Latvijas valsts standarti.  

MK 30.04.2013. noteikumos Nr. 240 „Tūrisma un atpūtas iestāžu 
apbūve” ir viens no teritorijas izmantošanas veidiem, kods 12003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nīcas TP TIAN pilnveidotajā redakcijā termini  „Vides pieejamība” un 
„Viensēta” svītroti, jo ir noteikti MK 30.04.2013. noteikumos Nr. 240. 
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87. Viensētu apbūve – Apbūves noteikumu izpratnē savrupa, 
kompakta apbūve zemes vienības vispiemērotākajā vietā, ko veido 
dzīvojamā (pēc visa iepriekš 1.lasījumā redakcijā ir jābūt vārdam – 
dzīvojamās) un saimniecības ēkas ar pagalmu (pagalmiem), koku 
stādījumiem un košumdārziem apbūves vienības robežās. Šāda 
apbūves vienības platība nepārsniedz 0,5 hektārus (no kurienes 
definīcija?). 

89.2. Zemes starpgabals – zemesgabals, kura platība ir mazāka par 
Apbūves noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai 
kura konfigurācija nepieĜauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu 
apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu 
koplietošanas ielai vai ceĜam. 

 

56.8. Pagrabs – brīvstāvoša, zemē iedziĜināta būve. 

 

- rūpnieciskā apbūve, lūdzu skaidrojumu! 

 

268.4.4. grodu, urbtās un dzītās akas maksimāli jāattālina no 
iespējamiem ūdens... Kas ir dzītās akas? 

Skat. terminus no 02.05.1996 likums „Par zemes dzīlēm”: 

10) grodu aka – ar grodiem nostiprināta ūdens Ħemšanas ietaise 
pazemes ūdeĦu uztveršanai; 

13) ūdens ieguves urbums – ar caurulēm nostiprināta ūdens 
Ħemšanas ietaise pazemes ūdeĦu uztveršanai; 

No kurienes šādi terminu skaidrojumi? 

Nīcas novada teritorijas plānojumā: 

92.7. raktu dekoratīvu (?) dīėu ierīkošanai; 

92.8. rekreācijas dīėu ierīkošanai, 

16.03.2010. MK noteikumi Nr.261 „Meliorācijas sistēmu un 
hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”: 

 

 

 

 

 

Termins „Zemes starpgabals” Nīcas TP TIAN pilnveidotajā redakcijā ir 
saglabāts, jo tas ir noteikts tikai likumā „Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likums” un ir attiecināms tikai uz  publiskai personai 
piederošu zemesgabalu. Apbūves noteikumos šis termins tiek attiecināts 
uz jebkuru apbūvei vai citai izmantošanai neizmantojamu zemesgabalu, 
neatkarīgi no tā īpašuma piederības. 

Nīcas TP TIAN pilnveidotajā redakcijā termins  „Pagrabs” svītrots, jo ir 
noteikts 22.12.2009. MK noteikumos Nr.1620, bet „pagrabstāvs”  
noteikts LBN 211-98. 

Termins „Rūpnieciskā apbūve” noteikts  MK 30.04.2013. noteikumos Nr. 
240 

 

Nīcas TP TIAN pilnveidotajā redakcijā noteikumu punkts 268.4. ar 
apakšpunktiem ir svītroti, jo prasības ir ietvertas  MK 30.04.2013. 
noteikumos Nr. 240 8.1. nodaĜā. 

 

 

 

Nīcas TP TIAN pilnveidotajā redakcijā ir precizēti noteikumu punkti par 
dīėiem un to iedalījumu, jo Latvijas normatīvajos aktos nav precīzi 
noteikta robeža starp dīėi un ūdenskrātuvi, kā arī nav regulēti to platību 
ierobežojumi. 
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1. Noteikumi nosaka īpašu būvniecības procesa kārtību meliorācijas 
sistēmām un hidrotehniskajām būvēm (turpmāk – hidromelioratīvā 
būvniecība). 

5.2.3. raktu dīėu ierīkošana bez līmeĦa regulēšanas būvēm, ja dīėa 
virsmas laukums vienas zemes vienības robežās nepārsniedz 0,1 ha; 

15. Būvprojektu izstrādā meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju 
jaunbūvēm un esošo meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju vai to 
daĜu renovācijai un rekonstrukcijai, izĦemot šo noteikumu 5.punktā 
minētos gadījumus.  

Manis minētās konstatētās pretrunas ir tikai daĜa no nepilnībām tieši 
par Apbūves noteikumiem. Tā ir joma, kurā man ir pieredze un 
nepieciešamās prasmes. (..) Dokuments esošajā redakcijā ir absolūti 
nepieĦemams, neatbilstošs spēkā esošajiem būvniecību 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Būtiska ir pareiza terminu 
lietošana, lai nepieĜautu dažādu noteikumu interpretāciju. Esošais 
būvniecības likums un Vispārīgie būvnoteikumi nepieĜauj dažādu 
terminu interpretāciju. Ieviešot vārdu salikumu: Apbūves noteikumu 
izpratnē, nevar esošam terminam (kurš fiksēts ar MK noteikumiem) 
dot savādāku skaidrojumu. Vai teritorijas plānojumā 1.redakcijā vispār 
ir atsauce uz Būvniecības likumu un Vispārīgiem būvnoteikumiem.  

Es nepretendēju uz Teritorijas plānojuma recenzenta lomu. Tas ir 
jādara speciālistiem (acīmredzot to nevar izdarīt telpiskās plānošanas 
speciālisti), kuri par to saĦem samaksu (kā Teritorijas plānojuma 
izstrādātāji). 

Man kā Nīcas novada iedzīvotājam ir svarīgi; lai izstrādātais 
dokuments būtu kvalitatīvs, t.i., Nīcas novada izdevumi Teritorijas 
plānojuma izstrādei būtu pamatoti.  

15. Astrīda Glaudāne 

„Noras”-21, Rude, Nīcas 
nov. 

Nīcas novada domē 
saĦemts 31.01.2013. 

(?) Atpūtas vietu kempinga veidā manā īpašumā „Bērzi”, kad.Nr. 
64800070064. 

Pielikumā: zemes robežu plāns 

- Atbilde sniegta 12.02.2013. nr. 3-08/127. 

Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 

Īpašumam „Bērzi” ir noteikta atĜautā izmantošana DzS, kas pieĜauj kā 
papildizmantošanu realizēt arī tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi (viesu 



Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu. 2. DAěA 

Nīcas novada dome 184 

nams, pansija, utt.). Līdz ar to nav nepieciešams noteikt citu 
izmantošanas veidu. 

16. Daira BērtiĦa 

„Dzintarnieki”, Nīcas pag. 

Nīcas novada domē 
saĦemts 30.01.2013. 

Lūdzu piešėirt teritorijas plānā manam īpašumam „KapaiĦi” zemes 
gabalam kad.Nr.64780190175 P2 – publiskā un privātā apbūve.  

ĥemts vērā Atbilde sniegta 12.02.2013. nr. 3-08/122 

Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 

Atbalstīt iesniegumu, jo plānotā publiskās apbūves teritorija (P2) sniedz 
plašākas iespējas attīstīt komercdarbību. 

17. Dzintra Tīda 

Sūnu iela 7-1, Liepāja 

Nīcas novada domē 
saĦemts 30.01.2013. 
 
Sk. arī 50.iesniegumu 

 

Es, Dzintra Tīda, esmu Nīcas novada Grīnvaltu ciema teritorijas, 
zemes īpašuma „Vecdzintarnieki”, īpašniece. 

Mani priekšlikumi Nīcas novada teritorijas plānojumam: 

1. Lūdzu zemes īpašumā iezīmēto savrupmājas apbūves teritoriju 
(DzS) iekĜaut publiskās apbūves teritorijā, kur galvenā atĜautā 
izmantošana ir publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, kā arī 
dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana (P-2). 

2. Lūdzu teritorijas plānošanā atĜaut otru atsevišėu piebrauktuvi 
zemes īpašumam „Vecdzintarnieki” no autoceĜa Liepāja – Nīca pa 
vēsturiski izveidojušos armijas iebrauktuvi, kura iet pa kāpas 
pārrāvumu un turpinās zemes gabalā. 

Paskaidrojumi: Man pieder viens no lielākajiem zemes īpašumiem 
Grīnvaltu ciemā, bet nokĜūšana līdz īpašumam pa servitūtu ceĜu, caur 
pieciem citiem īpašumiem, jau tagad ne vienmēr ir iespējama 
(piemēram, 2012.gada novembrī un decembrī, kad vienā no šiem 
zemesgabaliem tika veikti labiekārtošanas darbi, izmantojot 
traktortehniku). 

Zemes īpašums „Vecdzintari” robežojas ar autoceĜu Liepāja – Nīca 
135 metru garumā. Plānojamā piebrauktuve ir vairāk kā 100 metru 
attālumā no blakus esošajiem pievadceĜiem, ar Ĝoti labu ceĜa 
pārredzamību.  

Pielikumi: 
1. Zemes īpašuma „Vecdzintarnieki” jaunais teritoriālais plānojums; 
2. Plānojamā īpašuma piebrauktuve kāpas pārrāvumā ar skatu uz 
autoceĜu Liepāja – Nīca; 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

Atbilde sniegta 12.02.2013. Nr. 3-08/124 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai.  

Darba grupas viedoklis: 

Atbalstīta zonējuma maiĦa uz P2,  jo plānotā publiskās apbūves teritorija 
(P2) sniedz plašākas iespējas attīstīt komercdarbību, bet piebrauktuves 
un piekĜuves teritorijas plānojuma līmenī nerisina.  

Jaunas piebrauktuves ierīkošana no valsts autoceĜa jārisina 
detālplānojumā vai ceĜa izbūves būvprojektā.  
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3. Plānojamā īpašuma piebrauktuve, skatoties no autoceĜa Liepāja-
Nīca; 
4. Satelītfotogrāfija. 

18. Indulis Kalns 

Nīcas novada iedzīvotājs, 
arhitekts 

Nīcas novada domē 
saĦemts 28.01.2013. 

(..) Izvērtējot Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus 
(turpmāk TIAN), man ir iebildumi pret TIAN 238.punktā noteiktajām 
prasībām.  

- TIAN 238.punkts kā obligātu prasību nosaka, ka Nīcas novada 
lauku teritorijās ārpus ciemu robežām, dzīvojamās ēkas un palīgēkas 
būvējamas ar divslīpu jumtiem (jumta slīpums noteikts 30-45 grādi), 
izmantojot tradicionālos materiālus. Jumtiem jāparedz iesegums, kas 
atdarina vēsturisko materiālu, formu, krāsu, faktūru. Šāda prasība 
tiek minēta (atsauce apspriedes protokolos uz Piekrastes apbūves 
vadlīnijām, autors arh. J.Saknītis), lai saglabātu vēlamo Kurzemes 
viensētas identitāti. 

Teritorijas plānojuma prakse, kad TIAN tiek izvirzītas noteiktas 
prasības, aizliedzot citus risinājumus, tiek pielietota, lai saglabātu 
kādu īpašu, kultūrvēsturiski nozīmīgu, ainaviski vērtīgu vidi. Nīcas 
novada teritorijas plānojumā šāda obligāta prasība varētu būt tikai 
vēsturiskajiem zvejniekciemiem vai aizsargjoslās ap tiem, vērtīgām-
izcilām skatu perspektīvām (norādītas teritorijas plānotā (atĜautā) 
izmantošanas zonējumā) vai vietām, kuras pamatotas ar lokāliem 
ainavu plāniem (TIAN 10.1.P.). Tās ir īpaši saudzējošas vides, kurās 
saglabājusies vesturiskās apbūves struktūra, mērogs, apjomu 
proporcijas un ir vienoti arhitektoniskie formveides elementi (apdare, 
būvdetaĜas). Uzskatu, ka TIAN 238.p. obligātās prasības ir 
nepamatotas visai Nīcas novada lauku teritorijai ārpus ciemu 
robežām, jo aizliedz mūsdienīgas arhitektūras risinājumu praksi 
(piemēram, privātmāja „Drupu māja” Sakas pagastā, arhitekti 
U.Lukševics un M.Ošāns, privātmāja „Tiripiri” Engures novadā, 
arhitekts A.Kleinbergs, Brīvdienu māja Rojas pagastā, arhitekte 
Z.Gaile, šie ir tikai daži piemēri, kas ieguvuši nozares profesionāĜu 
atzinību Latvijā) un aizliedz ekonomisku apvērsumu dēĜ izvēlētus 
jumtu slīpumus un jumtu iesegumu materiālus. Mani novērojumi 
liecina, ka Nīcas novadā plaši izplatīti ir gan šėiedrcementa un 
bitumena lokšĦu, gan metāla lokšĦu jumtu iesegumi, kuru montāžas 
specifikācija nepieprasa 30-45 grādu leĦėus un cilvēki tos ir 
izvēlējušies saimnieciski – ekonomisku nevis estētisku apsvērumu 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

Atbilde sniegta 12.02.2013. nr. 3-08/117. 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai.  

Darba grupas viedoklis: 

Precizēt TIAN punktus, saglabājot izvirzītās prasības  ievērot vietējās 
būvtradīcijas un arhitektoniskos risinājumus. 

Izstrādātāja komentārs: 

Precizēta TIAN 238. un 239.punta redakcija (punktu numerācija 
pilnveidotajā redakcijā ir mainīta). 
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dēĜ. 

Ilustrācijai kā piemēru aprakstīšu vienkāršu iespējamo risinājumu, 
kurš izpilda pašreiz noteiktās TIAN 286.p.noteiktās prasības, bet 
nerisina vēlamo vides kvalitāti – tātad tiek uzbūvēta 1,5 stāvus augsta 
ēka ar pusloka ailas logiem un durvīm, ārsienām ir pulēta granīta 
plākšĦu apšuvums, jumtam ir 45 grādu leĦėis, bet jumta iesegumam 
paredzēta metāla skārda iesegums, kurš faktūrā imitē māla daksiĦus. 
Rezultātā ir iegūta TIAN atbilstoša, bet aplikatīva, mākslīgas 
identitātes imitācijas formveide, kura neatbilst ne vēlamajai 
vēsturiskajai Kurzemes viensētas identitātei, nedz arī atspoguĜo 
mūsdienīgus arhitektoniskos risinājumus.  

Ierosinu: 

- Rediăēt TIAN 238.punktu un obligātās prasības jumtu slīpumiem 
un ieseguma materiāliem noteikt tikai vēsturiskajos zvejniekciemos un 
aizsargjoslās ap tiem, kā arī vērtīgām-izcilām skatu perspektīvām vai 
līdzīgi kā TIAN 239.punktā, arī šīs prasības definēt kā ieteicamās 
jumtu formas, materiālus, krāsu un faktūru. 

- Papildināt TIAN 237.punktu un aizliegt Baltijas jūras piekrastes 
ainavas aizsardzības teritorijā viensētu un lauku ēku apdarē lietot 
oriăinālo apdares materiālu imitācijas materiālus (piemēram: jumta 
metāla skārda iesegums, kurš faktūrā imitē māla dakstiĦus, ārsienu 
apdares plastikāta dēlīši „saidings”, kuri imitē koka dēĜu apšuvumu).  

19. Jānis Kalējs 

„Mazkalēji”, OtaĦėu pag., 
Nīcas nov. 

Nīcas novada domē 
saĦemts 30.01.2013. 

Lūdzu iekĜaut Rudes ciema teritorijā apbūvei manu zemes gabalu 
0,59 ha ar kadastra Nr.64800070168. 

2012.gada maijā esmu apmežojis zemi 5 ha platībā ar kadastra 
Nr.64800030108 (apstiprināts projekts D: 10-02-L22300-000385). 
Lūdzu iezīmēt mežu teritorijas plānojumā.  

Pielikumā: 

Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reăionālās 
lauksaimniecības pārvaldes 06.11.2012. vēstule Nr.02.3/2-11/2857 
Jānim Kalējam Par pārskatu izvērtēšanu un izmaiĦām projekta 
iesniegumā Nr.10-02-L22300-00038 uz 2 lp. 

Nav Ħemts vērā 

 

ĥemts vērā 

Atbilde sniegta 12.02.2013. nr. 3-08/126 

Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 
Darba grupas viedoklis: 
Darba grupas viedoklis: 

Minētais zemes īpašums tieši nerobežojas ar Rudes ciemu, tāpēc tā 
iekĜaušana ciema teritorijā nav pamatota, jo plānojums neparedz ciema 
paplašināšanu šajā virzienā. Apmežotā teritorija noteikta kā M2. 

20. Maira Cibule (..) 1. E.BērziĦa izstrādātajā 2007.gada teritorijas plānojumā bija 
paredzēti vairāki koplietošanas ceĜi (paralēli galvenajam ceĜam, pa 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

Atbildes sniegta 12.02.2013. Nr. 3-08/123 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
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Ugāles iela 1/3-34, 
Liepāja, LV-3407 

Nīcas novada domē 
saĦemts 29.01.2013. 

Skatīt 13.iesniegumu 

kuru iebrauc Jūrmalciemā, un metot loku ar Pankoka piemiĦas vietu) 
ar mērėi: 

1.1 Uzlabot iedzīvotāju savstarpējo komunicēšanu. 

1.2 Privātīpašniekam būtu vieglāk uzturēt ceĜu, kas ved uz viĦu 
īpašumu, jo tad būtu mazāks lietotāju skaits uz šo privāto ceĜu 
posmu. 

Jaunajā plānojumā kā pašvaldības autoceĜš ir palicis tikai galvenais 
iebraukšanas ceĜš, ceĜš līdz molam un neliela daĜa ciema vidū. Kā 
šādas pārmaiĦas uzlabos Jūrmalciema iedzīvotāju dzīves kvalitāti? 

2.Jaunajā plānojumā redzam Ĝoti paviršu novadgrāvju (tekoĦu) 
attēlojumu, tas ir fragmentārs un kĜūdains (ironiski, ka jaunajā plānā 
vienīgais novadgrāvis, kas it kā iziet līdz jūrai, ir Peldes tekoĦa, kuras 
ilggadīgā aizsērējuma dēĜ 2007.gada decembrī īpašums „Jaunie 
Kadeăi” bija pilnībā applūdis). (..)  

Sekas novadgrāvja nekopšanai: (..). Realitātē novadgrāvju sistēmas 
nav dokumentētas. „Jūrmalciema teritorijā meliorācijas sistēmas nav 
izbūvētas un nekādas informācijas mūsu rīcībā nav.” (citāts no LAD 
dienvidkurzemes reăionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja 
J.Lota vēstules 08.01.2008.). 

Tātad Nīcas novada pārstāvja piedāvātais mehānisms problēmu 
risināšanai civiltiesiskā kārtībā nedarbojas, jo: 

a) Šie novadgrāvji nav dokumentēti kā meliorācijas sistēmas 
teritorijas plānojumā. 

b) Privātīpašniekiem zemes īpašumu dokumentos nav informācijas 
par novadgrāvjiem, kuri šėērso viĦu īpašumus, kurus jākopj obligāti 
un kurus pēc izvēles.  

(..) Izstudējot Ūdens apsaimniekošanas likumu, plūdu risku 
novērtēšanas un pārraudzības nacionālo programmu, kā arī ES 
rekomendācijas par gruntsūdens apsaimniekošanu sapratām, ka šīm 
notekgrāvju sistēmām ir jābūt infrastruktūras daĜai, un to nedrīkst 
atstāt privātīpašnieku atbildībā, sevišėi tāpēc, ka lielai daĜai nav ne 
informācijas, ne sapratnes par šo tēmu.  

Vai, izstrādājot jauno teritorijas plānojumu, nav īstais laiks 

darba grupai.  

Sk. 13.iesniegumu. 
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pievērst uzmanību novadgrāvju sistēmu nozīmei ciema attīstībā? 

Tas varētu būt labs sākums informācijas deficīta likvidēšnai un 
apkārtējās vides sakārtošanai.  

21. Marika Niedola 

„Šėiperi”, Nīcas novads 

Nīcas novada domē 
saĦemts 28.01.2013. 

Lūdzu mainīt man piederošās zemes izmantošanas veidu ar kadastra 
numuru 64780140004 ar nosaukumu „Ūdri” no lauku zemes uz 
savrupmāju un apbūves teritoriju DzS; kadstra numuru 64780130007 
ar nosaukumu „Šėiperi” no publiskās apbūves teritorijas uz 
savrupmāju un apbūves teritoriju DzS.  

ĥemts vērā Atbilde sniegta 12.02.2013. nr. 3-08/125. 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai.  
 
Darba grupas viedoklis: 

Atbalstīt iesniegumu,  Ħemot vērā arī blakus esošo nekustamo īpašumu 
izmantošanu. 

Zemesgabalam „Ūdri” noteikts DzS1. 

Zemesgabalam „Šėiperi” noteikts DzS. 

22. Rasma Kalna 

„Nīckrasti” 

Nīcas novada domē 
saĦemts 28.01.2013. 

(..) Salīdzinot spēkā esošo teritorijas plānojumu (spēkā no 
26.09.2007.) ar izstrādāto Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam 1.redakciju (2013.gada janvāris), esmu konstatējusi 
būtisku atšėirību teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošanas zonējumā 
man piederošajā zemesgabalā (kad.Nr.64780090123) ar adresi 
„Nīckrasti”, Nīcas pagasts, Nīcas novads. Spēkā esošais plānojums 
īpašumā paredz teritorijas plānoto (atĜauto) izmantošanas zonējumu – 
lauksaimniecībā izmantojamā teritorija (ZL). Izstrādātā Nīcas novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcija paredz plānoto 
(atĜauto) zemes izmantošanas veidu (zonējumu) – polderu teritorija 
(L3). Salīdzinājumu skatīt iesnieguma pielikumā. 

Izvērtējot Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
1.redakcijas paredzēto plānoto (atĜauto) izmantošanu, secinu, ka 
izstrādātās redakcijas risinājums ir vērtējams kā būtisks 
apgrūtinājums man piederošajam īpašumam, jo plānotais (atĜautais) 
zemes izmantošanas veids īpašumā aizliedz: 

- zemesgabalā esošo fermas būvju un ēku rekonstrukciju (būvju 
apjomu palielināšanu, būvju funkcijas maiĦu); 

- jaunu būvju būvniecību; 

- spēkā esošā plānojumā noteiktās atĜautās izmantošanas: 
(lauksaimniecības produktu ražošanai un glabāšanai nepieciešamās 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

Atbilde sniegta 14.02.2013. nr. 3-08/133. 
Iepazīstoties ar materiāliem un Jūsu argumentiem Nīcas novada dome, 
secina, ka spēkā esošajā teritorijas plānojumā Jūsu īpašums „Nīckrasti” 
(kad.nr. 6478 009 0123) atrodas nacionālās nozīmes lauksaimniecībā 
izmantojamā teritorijā un dzīvnieku novietnes teritorijā, kā arī polderu 
pavasara palu max 1% ūdens līmeĦa applūduma robežā. 
Izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojumu 2013. – 2025. gadam, 
Nīcas novada dome atbilstoši likumdošanai pieprasīja datus un 
informāciju vairākām institūcijām, tajā skaitā arī Kurzemes reăiona 
Meliorācijas daĜai (par poldera teritorijām). Applūstošās teritorijas ar 
applūduma varbūtību reizi 100 gados (1%) tika   pārnestas no spēkā 
esošā Nīcas pagasta teritorijas plānojuma. Datus par applūstošām 
teritorijām izsniedz Latvijas Vides Ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs. 
Nīcas novada dome nav tiesīga izstrādes stadijā esošajam  Nīcas 
novada teritorijas plānojumā no poldera teritorijas un applūstošas 
teritorijas izĦemt ārā Jums piederošo īpašumu „Nīckrasti”, jo ir jāievēro 
institūciju izsniegtie dati un nosacījumi. 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 

Polderu teritorijas ir jāprecizē, atbilstoši saĦemtajai informācijai no 
Zemkopības ministrijas nekustamiem īpašumiem 2013.gada septembrī. 
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būves; pakalpojuma objekti, kas funkcionāli saistīti ar 
lauksaimniecisko ražošanu; būve mājlopiem, u.c.). 

(..) Lūdzu Nīcas novada domi paredzēt, ka zemesgabalam 
(kad.Nr.64780090123) ar adresi „Nīckrasti”, Nīcas pagasts, Nīcas 
novads, plānotais (atĜautais) zemes izmantošanas veids (zonējums) ir 
Lauku zemes teritorija (L). Zonējuma robežas paredzot atbilstoši 
spēkā esošajam teritorijas plānojumam (skatīt pielikumu). 

Pielikumā: spēkā esošā teritorijas plānojuma (spēkā no 26.09.2007.) 
un izstrādātā Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
1.redakcijas (2013.gada janvāris) salīdzinājums un plānotās (atĜautās) 
zemes izmantošanas neatbilstības konstatējums.  

Polderu teritorijā jāievēro  Ministru kabineta 28.05.2013. noteikumi Nr. 
291. 

Izstrādātāja komentārs: 

Pirms apbūves veikšanas poldera teritorijā jāveic nepieciešamie 
teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas darbi, lai samazinātu 
iespējamo applūšanas risku. 

Poldera teritorija ir iespējami applūstošā platība, ja ūdeni nesūknē. 

Nīcas TP pilnveidotajā redakcijā ir precizēti nosacījumi ar polderu izbūvi 
apgrūtinātajās teritorijās, no noteikumiem svītrojot iepriekš noteikto 
funkcionālo zonējumu L3. Zemesgabala daĜai noteikts funkcionālais 
zonējums L. 

23. Renārs Reinfelds 

Jūrmalas iela 6, Liepāja 

Nīcas novada domē 
saĦemts 30.01.2013. 

Lūgums detālplānojumā (!) iezīmēt ūdens ceĜu no „Ezerkrastiem” līdz 
Bārtas upei, kā arī laivu piestātni, lai attīstītu tūrismu „Ezerkrastos”, 
kas savukārt atpūtniekiem dotu iespēju nokĜūt Liepājas ezerā ar laivu 
makšėerēt. 

Priekšlikums: Sakarā ar to, ka aizsargdambis pagājušā gadā tika 
rekonstruēts 12 km garumā, ir vēlme, lai tiktu no Bārtas upes līdz 
OtaĦėu upītei izveidot riteĦbraucēju taku vai nelielas atpūtas 
(piestātnes) vietas.  

Kadastra Nr.64800060042. 

DaĜēji Ħemts 
vērā  

Atbilde sniegta 12.02.2013 nr. 3-08/121. 

Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 

Dabas lieguma „Liepājas ezers” teritorijā papildus jāievēro  Ministru 
kabineta 03.01.2013. noteikumi Nr.5 „Dabas lieguma „Liepājas ezers” 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Noteikumi nosaka 
atĜauto izmantošanu lieguma teritorijā, līdz ar to gājēju taku, veloceĜu vai 
piestātĦu izbūvi var realizēt tikai saskaĦā ar minētajiem noteikumiem. 

24. Vladimirs BarĦevs, Olga 
BarĦeva, Māris ViĜumsons, 
Marita ViĜumsones, kurus 
uz pilnvaru pamata pārstāv 
Vladimirs VasiĜjevs 

Dzelzavas iela 69-3, Rīga, 
LV-1084 

Nīcas novada domē 
saĦemts 30.01.2013. 

(..) Pilnvarotais pārstāvis, savu pārstāvāmo vārdā paziĦo, ka nepiekrīt 
Nīcas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijai, uzskata, ka ir 
nepareizi noteiktas zemes gabala „Diānas”, ar kadastra Nr. 6478 001 
0026 apbūves teritorijas sekojošu apsvērumu dēĜ. 

(..) speciālisti, izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojumu, balstās 
uz Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas aăentūras direktora 
A.Leitasa 2008.gada 14.novembrī SIA „Metrum” I.Ozolas kundzei 
sniegto atbildi uz pieprasījumu, kurā norādījis, ka Liepājas ezera 
maksimālais ūdens līmenis ar 10% varbūtību zemes gabala „Diānas” 
posmā ir 0,89 m Baltijas jūras sistēmā. Uzskatu, ka šādas atbildes 
vēstules Ħemšana vērā pašvaldības un SIA „Metrum” plānojuma 
izstrādes taktikā nav korekta sekojošu apsvērumu dēĜ: 

2013.gada 9.janvārī Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

Atbilde sniegta 12.02.2013. 

Nīcas novada dome iepazīstoties ar iesniegtiem materiāliem secina, ka 
2008. gada 14. novembrī Latvijas vides ăeoloăijas un meteoroloăijas 
aăentūra 10% applūstošo teritoriju īpašumā „Diānas” ir noteikusi veicot 
statiskos aprēėinus uz 2008.gadā izgatavotās topogrāfiskās kartes 
ar mēroga noteiktību M 1:500 (kur 1cm plānā ir 5 metri dabā), bet 
2013.gada 9.janvārī – teorētiskos aprēėinus uz  topogrāfiskās 
kartes, kura izgatavota laika posmā no 1975.-1985.gadam ar 
(aptuveno) mēroga noteiktību M1:5000 ( kur 1cm plānā ir 50 metri 
dabā). 
Izstrādājot Nīcas novada  teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1. 
redakciju Ħemti vērā un ietverti visi  Nīcas novada domē apstiprinātie 
detālplānojumi tajā skaitā arī detālplānojums „Diānas”.  Detālplānojums 
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centra valdes locekli sniedza V.BarĦevam atbildes vēstuli Nr. 4-6/71, 
norādot, ka: 

- Liepājas ezera maksimālā ūdens līmeĦa ar 1% un 10% 
pārsniegšanas varbūtībām atzīmes interesējošo zemes gabalu 
šėērsgriezumā tika iegūtas, veicot teorētiskos aprēėinus, kas balstīti 
uz iepriekš minētās novērojumu stacijas datiem. 

- Liepājas ezera maksimālais ūdens līmenis ar 1% pārsniegšanas 
varbūtību zemes gabalu „MāriĦi” ar kadastra Nr. 6478 001 0057 un 
„Diānas” ar kadastra Nr. 6478 001 0026 posmā ir 1,17 m Baltijas 
jūras sistēmā (m BS), ar 10% pārsniegšanas varbūtību – 0,92 m BS. 

Latvijas Vides ăeoloăijas un meteoroloăijas centra 2013.gada 
9.janvāra atbildei pievienots plāns – zemes īpašumu applūšanas riska 
robežas, arī no kura ir skaidri redzams, ka plānotajā Nīcas novada 
teritorijas plānojumā apbūves teritorija ir noteikta riska applūšanas 
teritorijā pie Liepājas ezera ūdens līmeĦa ar 10% varbūtību.  

(..) no grafiskās daĜas, kurā ietilpst Grīnvaltu ciema teritorijas plānotā 
(atĜautā) izmantošana nav saprotams, kāpēc virszemes objektu 
aizsargjosla sakrīt ar dabas liegumu līniju, un tajā nav ietverta melna 
līnija – riska applūšanas teritorija pie Liepājas ezera ūdens līmeĦa ar 
10% varbūtību. 

(..) 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. 

Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daĜas 4.punkta saturu 
Satversmes tiesa ir noskaidrojusi lietā Nr.2006-09-03 un secinājusi, 
ka minētā norma: 

- pirmkārt, aizliedz celt ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma 
varbūtību vismaz reizi simt gados, izĦemot īslaicīgas lietošanas 
būves un mazēkas lauku apvidū; 

- otrkārt, aizliedz celt īpaši paredzētas aizsargbūves vai veikt 
teritorijas uzbēršanu ēku un būvju, tostarp īslaicīgas lietošanas būves 
un mazēkas lauku apvidū; 

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 
aprobežojumus. 
Izstrādātajā Nīcas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijā ir ietverta 
10% applūstošā teritorija un applūšanas riska teritorija. Applūstošās 
teritorijas apzīmējumi ir norādīti katrā Nīcas novada teritorijas plānojuma 
1. redakcijas grafiskās daĜas plānā. 

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”. 

Izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1. 
redakciju ir Ħemti vērā jaunākie  un spēkā esošie likumdošanas akti. 

Dabas lieguma „Liepājas ezera” lieguma zonā atrodas tikai daĜa no 
nekustamā īpašuma „Diānas”. Minētajā zonā  nekustamajā īpašumā 
„Diānas” detālplānojums un Nīcas novada teritorijas plānojuma 1 
.redakcija  apbūvi neparedz.   

Minētajā īpašumā celtniecības darbi nenotiek. Iesniegumā ir minēts – 
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.  
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 

Zemes gabalam „Diānas”, ar kadastra Nr. 6478 001 0026 ir izstrādāts un 
spēkā esošs detālplānojums, kas izstrādāts ar mēroga precizitāti 1:500. 
Tā kā detālplānojums nav juridiski atcelts un teritorijas plānojums tiek 
izstrādāts ar mēroga precizitāti 1:10 000, tad nav pamata veikt 
grozījumus attiecībā uz noteikto aizsargjoslu izvietojumu. Grozījumus 
spēkā esošā detālplānojumā var veikt tikai izstrādājot jaunu 
detālplānojumu, atbilstoši Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumos 
Nr.711 noteiktajai kārtībai. 
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- treškārt, atĜauj veikt applūstošas teritorijas uzbēršanu vai 
aizsargbūvju celtniecību nolūkā aizsargāt no plūdiem ēkas un būves, 
kas tur atrodas pirms šīs normas spēkā stāšanās. Šajā gadījumā 
atĜaujas teritorijas uzbēršanai vai aizsargbūvju celšanai izsniedzamas 
tādā veidā, lai minētās darbības pēc iespējas mazāk pārveidotu 
applūstošās teritorijas (sk. Satversmes tiesas 2007.gada 8.februāra 
spriedumu lietā Nr.2006-09-03 13.punktu). 

(..) Nepieciešams Ħemt vērā to, ka šā plānojuma izstrādes procesā 
vietējai pašvaldībai jāievēro likumos un Ministru kabineta noteikumos 
ietvertās tiesību normas. Šajā gadījumā par nozīmīgāko esot 
atzīstams Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daĜas 4.punkts, kas 
vietējai pašvaldībai liedz ciema robežās ietvert un vēlāk Ĝaut apbūvet 
tādas teritorijas, kas atzīstamas par applūstošām.  

2012.gada 24.janvārī Vladimirs VasiĜjevs kā Vladimira BarĦeva, 
Olgas BarĦevas, Māra ViĜumsona, Maritas ViĜumsones pilnvarotais 
pārstāvis ir griezies Latvijas Vides ăeoloăijas un meteoroloăijas 
centrā ar iesniegumu izskaidrot, vai Latvijas Vides, ăeoloăijas un 
meteoroloăijas aăentūras direktors A.Leitass 2008.gada 14.novembrī 
sniedza SIA „Metrum” I.Ozolas kundzei šo atbildi uz iesniegumu, un 
gadījumā, ja LVĂMA direktors A.Leitass 2008.gada 14.novembrī 
sniedza SIA „Metrum” I.Ozolas kundzei šo atbildi uz iesniegumu, 
lūdza pamatot, kāpēc šīm atbildēm ir tik būtiskas atšėirības. Atbilde 
uz šo iesniegumu joprojām nav saĦemta, taču tiklīdz atbilde tiks 
saĦemta, nekavējoties piestādīsim to Jūsu rīcībā.  

2009.gadā tika izstrādāts detālplānojums par dzīvojamo māju 
celtniecību nekustamajā īpašumā „Diānas”, šis zemes gabals atrodas 
dabas lieguma „Liepājas ezers” lieguma zonā, kura ir iekĜauta 
projektā NATURA-2000. Vēršu Jūsu uzmanību uz to, ka uz zemes 
gabala „Diānas” notiek celtniecības darbi – teritorijā apūdeĦošanas 
zonā ir uzbērta grunts, kas ir par iemeslu tam, ka tiek applūdinātas 
„Diānas” kaimiĦu teritorijas. Uzskatu, ka tas ir rupjš pārkāpums un ja 
tiks apstiprināts plānotais pašvaldības un SIA „Metrum” izstrādātais 
Nīcas novada teritorijas plānojums, tas novedīs pie rupja tiesību 
normu – Satversmes 115.panta un Aizsargjoslu likuma 37.panta 
pirmās daĜas 4.punkta pārkāpuma. 

ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī vadoties no Satversmes 

Atbilstoši iesniegtajiem materiāliem, teritorijas plānojumā ir precizēta 
aizsargjosla zemesgabalā ar kadastra Nr. 6478 001 0057. 

Atbilstoši Nīcas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un pilnveidotās 
redakcijas TIAN 7.8.nodaĜas nosacījumiem, applūstošo teritoriju un to 
robežu precizēšana nav Nīcas novada teritorijas plānojuma grozījumi, un 
šo teritoriju un to robežu grozīšana jāveic atbilstoši MK 03.08.2008. 
noteikumu Nr.406 prasībām, izmantojot aktuālus topogrāfiskā 
uzmērījuma datus ar mēroga precizitāti 1:500.  
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115.panta un Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daĜas 4.punkta, 

Lūdzam: 

- (..); 

- Veikt Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
1.redakcijā grozījumus un noteikt zemes gabala „Diānas”, 
kad.Nr. 6478 001 0026 un citu zemes gabalu 1% un 10% ūdens 
līmeĦa applūduma robežas un noteikt apbūves teritorijas atbilstoši 
LVĂMC 2013.gada 9.janvāra atbildes vēstulei Nr.4-6/71 un tai 
pievienotajam plānam, kā arī, ievērojot Satversmes 115.panta un 
Aizsargjoslu likuma 37.panta pirmās daĜas 4.punkta nosacījumus. 

Pielikumā: 
1. LVĂMC direktora A.Leitass 2008.gada 14.novembra atbildes 
vēstules kopija. 
2. LVĂMC 2013.gada 9.janvāra atbildes vēstul Nr.4-6/71 ar plānu 
kopiju. 
3. Pilnvaru kopijas. 
4. Fotoattēla kopija. 

25. Jānis Pumpurs 

„EzeriĦi”, Nīcas pag., 
Nīcas nov. 

Nīcas novada domē 
saĦemts 29.01.2013. 

Sk. arī 7.iesniegumu 

Es, Jānis Pumpurs, nepiekrītu, ka mans nekustamais īpašums 
„EzeriĦi” tiek iezīmēts jaunajā Nīcas novada teritorijas plānojumā 
2013.-2025.gadam kā rūpnieciskā zona. 

Lūdzu manu zemes īpašumu „EzeriĦi” ar kad.Nr.64780100039 atstāt 
kā lauksaimniecībā izmantojamo zemi, jo nākotnē plānoju 
nodarboties tikai ar lauksaimniecību.  

ĥemts vērā 

 

Atbilde sniegta 12.02.2013 Nr. 3-08/130 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 

Atbalstīt iesniegumu. 

Sk. 7.iesniegumu. 

26. Edgars Putra 

„Jaunjoži”, Nīcas novads, 
LV-3471 

Nīcas novada domē 
saĦemts 30.01.2013. 

Nīcas novada plānojamā teritorijā atrodas man piederošs 
nekustamais īpašums ar kad.Nr. 6478 007 0022 (turpmāk-Īpašums). 

(..) Konstatēju, ka 2013.-2025.gada teritorijas plānojuma grafiskajā 
daĜā ir ieplānots publiskais kājceĜš uz Baltijas jūrmalas pludmali caur 
man piederošo Īpašumu. 

Papildus atkārtoti konstatēju, ka spēkā esošajos pašvaldības 
saistošajos noteikumos – Nīcas pagasta teritorijas plānojumā, tā 
grafiskajā daĜā – kartē, publiskais kājceĜš uz Baltijas jūrmalas pludmali 
nav plānots caur man piederošo Īpašumu, bet plānots citos blakus 
īpašumos pa jau vēsturiski izveidojušos kājceĜu.  

ĥemts vērā 

 

Atbilde sniegta 27.02.2013.. 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 

ĥemot vērā Nīcas TP izstrādes laikā saĦemtos zemes īpašnieku 
iesniegumus, darba grupa ir izvērtējusi esošo situāciju dabā, Nīcas TP 
pilnveidotajā redakcijā iekĜaujot jaunu kājāmgājēju publiskās piekĜuves 
ceĜa priekšlikumu šajā rajonā - esošo gājēju ceĜu pie „Rietavu” mājām no 
autoceĜa līdz pludmalei. 
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(..) Secinu, ka Nīcas novada teritorija splānojuma 2013.-2025.gadam 
uzsāktā izstrāde (vadītājs A.Petermanis) ar plānoto publisko kājceĜu 
caur man piederošo Īpašumu aizskar manas tiesības un tiesiskās 
intereses, kas noteiktas: 

- LR Satversmes 105.pantā (..), 

- Likuma „Par pašvaldībām”, tā 15.p.13.p. (ar ko noteiktas 
pašvaldības funkcijas, tai nosakot nekustamo īpašumu pielietošanas 
mērėus). 

- Valsts pārvaldes iekārtas likuma 2.pantā, 10.panta 4.daĜā (valsts 
pārvaldei, atsevišėai iestādei vai amatpersonai, īstenojot valsts 
pārvaldes funkcijas, nav savu interešu), 

- Teritorijas attīstības plānošanas likuma 7.panta 1.daĜas 4.punktā 
un 5.punktā, 

- MK noteikumus Nr.711, 

- Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3.panta teritorijas 
attīstības plānošanas principa – 2.punktā – pēctecības principā – 
jaunus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus izstrādā, 
izvērtējot spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus un to 
īstenošanas praksi, ar spēkā esošo Attīstības plānošanas sistēmas 
likuma 1.pantu (..). 

Pamatojoties uz: (..), esmu ieplānojis un jau uzsācis, tostarp jau 
ieguldot naudas līdzekĜus, man piederošo Īpašumu izmantot saskaĦā 
ar spēkā esošo teritorijas plānojumu - pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem, kas neplāno Īpašumā kājceĜu publiskām vajadzībām, 
tostarp publiskā kājceĜa vajadzībām uz Baltijas jūrmalas pludmali, kā 
arī neesmu plānojis apstākli, ka man piederošo Īpašumu vai tā daĜu 
saskaĦā ar LR Satversmes 105.pantā, Aizsargjoslu likuma 36.panta 
5.daĜā noteikto nākotnē valsts vai pašvaldība plānos atsavināt pret 
atlīdzību. 

Lūdzu,  

Amatpersonu mainīt nodomu uz šo faktisko rīcību ieplānot publisko 
kājceĜu uz Baltijas jūras pludmali manā Īpašumā un, pamatojoties uz 
faktiem šajā iesniegumā, izsniegt man izziĦu (vai domes lēmumu, kas 
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neaizskar manas tiesības un tiesiskās intereses, kas Ĝauj man turpināt 
uzsākto biznesa plānu man piederošajā Īpašumā saskaĦā ar spēkā 
esošo teritorijas plānojumu, ar kuru nav plānots publiskais kājceĜš 
man piederošā Īpašumā; izziĦu vai lēmumu, kas apstiprina, ka Nīcas 
novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gada uzsāktā izstrāde 
attiecībā pret man piederošo Īpašumu ir mainīta un netiek 
plānots publiskais kājceĜš uz Baltijas jūrmalas pludmali caur 
man piederošo Īpašumu, pamatojoties uz Attīstības plānošanas 
sistēmas likuma 1.pantu, APL 10.p., APL 15.p.2.daĜu, Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 7.panta 1.daĜas 4.punktu un 5.punktu.  

(..) 

27. Igors Jeršovs 

„GaiĜi”, Nīcas novads, LV-
3473 

Nīcas novada domē 
saĦemts 30.01.2013. 

Nīcas novada plānojamā teritorijā atrodas man piederošs 
nekustamais īpašums „GaiĜi” ar kad.Nr. 6478 007 0086 (turpmāk – 
Īpašums). 

(..) Konstatēju, ka 2013.-2025.gada plānojuma grafiskajā daĜā vairs 
nav ieplānots publiskais kājceĜš uz Baltijas jūrmalas pludmali caur 
man piederošo Īpašumu un tam pretim atrodošos īpašumu pa īsāko, 
vēsturiski izveidojušos kājceĜu uz Baltijas jūrmalas pludmali, ko vēl 
šodien regulāri izmanto vietējie iedzīvotāji.  

Papildus atkārtoti konstatēju, ka spēkā esošajos pašvaldības 
saistošajos noteikumos – Nīcas pagasta teritorijas plānojumā, tā 
grafiskajā daĜā – kartē, publiskais kājceĜš uz Baltijas jūrmalas pludmali 
ir plānots caur man piederošo Īpašumu un pretim man piederošajam 
Īpašumam citā īpašumā pa īsāko ceĜu uz Baltijas jūrmalas pludmali, 
ko izmanto iedzīvotāji joprojām kā vēsturiski izveidojušos. 

SaskaĦā ar APL 91.panta 1.daĜu esmu konstatējis, ka Nīcas novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gada uzsāktā izstrāde (izstrādes 
vadītājs A.Petermanis) ar plānoto publisko kājceĜu, kas vairs neiet 
caur man piederošo Īpašumu pa īsāko ceĜu uz Baltijas jūrmalas 
pludmali, aizskar manas tiesības un tiesiskās intereses (..seko 
atbilstošo normatīvo aktu konkrētu punktu uzskaitījums). 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

Atbilde sniegta 27.02.2013. 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 

ĥemot vērā Nīcas TP izstrādes laikā saĦemtos zemes īpašnieku 
iebildumus, kas ir izskatīti darba grupā, darba grupa ir izvērtējot esošo 
situāciju dabā un vadoties no Aizsargjoslu likuma 36.panta 
nosacījumiem (ievērojot ~ 1 km attālumu starp  publiskajām piekĜuves 
vietām pludmalei),  Nīcas TP pilnveidotajā redakcijā iekĜauts jauns 
kājāmgājēju publiskās piekĜuves ceĜa priekšlikums šajā rajonā  - esošs 
gājēju ceĜš pie „Rietavu” mājām no autoceĜa līdz pludmalei. 

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

Iesniegumi, kas saĦemti pēc noteiktā Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas laika (pēc 2013.gada 31.janvāra) 

28. Zvērināta advokāte Una 
Petrauska ĥinas Petrauskas, 
Andra Petrauska, Juoapas 

(..) Mēs visi dzīvojam nekustamajā īpašumā „Jūrmalas”, tā ir 
mūsu vienīgā dzīves vieta. 

ĥemts vērā Atbilde sniegta 12.02.2013 Nr. 3-08/120 
Nīcas novada dome paskaidro, ka īpašums „Jūrmalas” izstrādātajā 
Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijā nav 
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Petrauska vārdā un uzdevumā  

„Jūrmalas”, Nīcas pag., Nīcas 
nov. 

Nīcas novada domē saĦemts 
01.02.2013. 

SaskaĦā ar piedāvāto projektu: 

1. Mūsu īpašums „Jūrmalas” atradīsies rūpnieciskās apbūves 
teritorijā. Tas neatbilst faktiskajai situācijai, proti, nekustamais 
īpašums „Jūrmalas” saskaĦā ar aktuālo un spēkā esošo 
inventarizācijas lietu, kā arī ierakstiem zemesgrāmatā, ir 
dzīvojamā māja. Tā ir mūsu dzīvesvieta, mūsu dzīvojamā māja. 
Līdzīgi kā pārējai Grīnvaltu teritorijai, arī mūsu īpašumam 
vajadzētu atrasties savrupmāju apbūves teritorijā.  

2. Gar mūsu īpašumu, kā arī dzīvojamo māju, ir plānots ierīkot 
publisko piebrauktuvi jūrai. Tas nozīmē, ka pašreizējais 
pievedceĜš mūsu mājai tiks pārveidots par publisku ceĜu. Šobrīd 
minētā ceĜa platums ir tāds, ka pa to nevar pārvietoties 
vienlaikus 2 automašīnas. Šis ceĜš iet tieši gar mūsu īpašuma 
robežu (ar Nīcas pagasta padomes 1997.g. 20.01. lēmumu Nr.5 
noteikts apgrūtinājums – ceĜš 0,0074 km), no dzīvojamās ēkas 
(mājas stūra ap 3 m attālumā) un tās ieejas durvīm tas atrodas 
aptuveni 7 metrus, no elektrības uzskaites skapja aptuveni 2 
metri (elektrības uzskaites skapis atrodas uz robežlīnijas), 
citiem sanitārām komunikācijām – 5-10 metrus. 

Izveidojot publisko piebrauktuvi, būtu nepieciešams izveidot arī 
aizsargjoslu. Taču, Ħemto vērā esošo objektu izvietojumu, nav 
iespējams izveidot aizsargjoslas, lai mazinātu autotransporta 
negatīvo ietekmi uz mūsu īpašumu, kā arī nodrošinātu drošību. 

ĥemot vērā šos faktus, uzskatām, ka publiskās piebrauktuves 
izveidošanu gar mūsu īpašumu, pārkāptu normatīvo aktu 
prasības un aizskar mūsu tiesības uz privāto īpašumu, drošību. 

Projektā ir redzamas 3 plānotās publiskās piebrauktuves jūrai 
Grīnvaltos un tā tuvumā. ĥemot vērā Liepājas pilsētas tuvumu, 
Grīnvaltiem nav objektīva nepieciešamība tādā intensitātē 
piebrauktuves jūrai. Intensīva piejūras teritorijas noslogošana ar 
autotransportu radīs negatīvu ietekmi ne tikai uz Grīnvaltu 
iedzīvotāju privāto dzīvi, tiesībām uz privātumu, kā arī uz vidi un 
piejūras dabisko sistēmu saglabāšanu. 

No mūsu rīcībā esošām ziĦām, servitūtu ceĜš tika izveidots gar 
ZiemeĜu pusi nekustamam īpašumam „Spīdolas” ar mērėi 

iekĜauts rūpnieciskās apbūves teritorijā, bet gan dabas un apstādījumu 
teritorijā (DA) un publiskās apbūves teritorijā (P). Sīkāk par teritorijā 
atĜauto izmantošanu variet iepazīties www.metrum.lv mājas lapā, sadaĜā 
Nīcas novada teritorijas plānojums 2013 - 2025. gadam 1. redakcija 3. 
sējums „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 
Aizsargjosla likuma 36.panta 5. daĜa nosaka, ka Pašvaldībai vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā ir jāparedz iespēja kājāmgājējiem 
piekĜūt pludmalei un vietas automašīnu (transportlīdzekĜu) stāvvietu 
ierīkošanai. Vietējā pašvaldība organizē gājēju celiĦu ierīkošanu, Ħemot 
vērā esošo apbūvi un īpašumu robežas, kā arī to, ka celiĦi nedrīkst 
atrasties tālāk par vienu kilometru cits no cita, izĦemot gadījumu, kad to 
nav iespējams nodrošināt dabā esošo apstākĜu dēĜ. Ja nepieciešams, 
pašvaldība vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā var noteikt 
īpašuma tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekĜūt 
pludmalei arī bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas. Zemes 
īpašniekiem ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja tādi radušies 
aprobežojuma noteikšanas dēĜ. Zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru un 
aprēėināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.  
 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 
 
Darba grupas viedoklis: 
Atbalstīt iesniegumu, precizējot plānotās gājēju takas izvietojumu plānā. 
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nodrošināt piekĜuvi jūrai. TādēĜ nav saprotams, kāpēc tiek 
mākslīgi veidota pilnīgi jauna piebrauktuve jūrai. 

ĥemot vērā iepriekš norādīto, iebilsam pret Nīcas novada 
teritorijas plānojuma 1.redakciju attiecībā uz Grīnvaltiem, 
lūdzam Nīcas novada teritorijas plānojumā veikt sekojošas 
izmaiĦas: 

1. Nekustamo īpašumu „Jūrmalas” iekĜaut savrupmāju 
apbūves teritorijā. 

2. Norādīt, ka ceĜš uz un gar neksutamo īpašumu „Jūrmalas” 
ir mājas pievedceĜš, nevis publiskā piebrauktuve jūrai, 
nepalielinot ar Nīcas pagasta padomes 1997.gada 20.janvāra 
lēmumu Nr.5. noteikto apgrūtinājumu – ceĜš 0,0074 km. 

Pielikumā: Advokāta Unas Petrauskas orderis.  

29. SIA „EgG”  

Šarlotes iela 6-25, Rīga, LV-
1001 

parakstījis valdes priekšsēdētājs 
Egons BērziĦš 

SaĦemts elektroniski 
01.02.2013. uz Nīcas novada 
domes e-pasta adresi  
 
Sk. arī 40.iesniegumu 

Lūdzu precizēt izstrādātā Nīcas novada teritorijas plānojuma 
1.redakciju atbilstoši detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem 
„Dižkurši” (kadastra Nr. 6478 006 0672), „Mazie ReiĦi” (kadastra 
Nr. 6478 006 0666) un „Martas” (kadastra Nr. 6478 006 4444) 
risinājumiem. 

Detālplānojuma grafiskie dati iesniegti teritorijas plānojuma 
izstrādātājai SIA „Metrum” projekta vadītājai Mārai Kalvānei.  

DaĜēji Ħemts 
vērā 

 

Nīcas novada domē pieĦemtss iesniegums - zināšanai, jo E. 
BērziĦš ir īpašumu detālplānojuma izstrādātājs un iesniegums ir 
iesniegts bez elektroniskā paraksta. 
Minētais detālplānojums nav pabeigts, un Ħemot vērā Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma pārejas noteikumu 9.punktu, tā 
izstrāde 2013.gadā ir pārtraukta, par ko ir informēti zemesgabalu 
īpašnieki. 
 

Izstrādātāja komentārs: 

Izstrādājot detālplānojuma 1.redakciju ir detalizēti izvērtēta 
plānojamā teritorija un izstrādāts šīs teritorijas attīstības 
priekšlikums, Ħemot vērā gan vides (ir veikta biotopu ekspertīze), 
gan arhitektoniski telpiskos aspektus. Detālplānojuma 1.redakcija 
ir saskaĦota ar detālplānojuma teritorijā ietverto zemes īpašumu 
īpašniekiem.  

Teritorijas plānojumā ir Ħemti vērā detālplānojuma izstrādes 
materiāli, ciktāl tie ir attiecināmi uz teritorijas plānojuma izstrādes 
mērogu un pielīdzināmi jaunajai teritorijas izmantošanas veidu 
klasifikācijai un funkcionālajām zonām. 

30.  Žanete Šavrova 

K.Barona iela 64-5, Rīga 

Nīcas novada domē saĦemts 
01.02.2013. 

Skatīt arī 34.iesniegumu 

(..) Esmu nekustamā īpašuma „Spīdolas”, Nīcas pagasts, Nīcas 
novads, īpašniece. Minēto īpašumu izmanto mana ăimene 
privātām vajadzībām, kā arī tas tiek izmantots zirgu izjādēm un 
Reitera terapijai. 

SaskaĦā ar piedāvāto projektu, cauri visam manam īpašumam 
pa vidu (t.sk. starp aploku un stalli) ir plānots noteikt 
piebraucamo ceĜu jūrai. Projektētais ceĜš iet cieši gar īpašumā 
esošām būvēm un citiem objektiem. Izveidojot šādu ceĜu, mana 
īpašuma lietošana tam paredzētajiem mērėiem faktiski nav 
iespējama. Tā, piemēram, piebraucamais ceĜš iet cieši gar 2 
dzīvojamo māju jaunbūvēm.  

Izveidojot publisko piebrauktuvi būtu nepieciešams izveidot arī 
aizsargjoslu. Taču, Ħemto vērā esošo objektu izvietojumu nav 
iespējams izveidot nekādas aizsargjoslas, lai mazinātu 
autotransporta negatīvo ietekmi uz manu īpašumu, kā arī 
nodrošinātu drošību. 

Projektā redzamas 3 plānotās publiskās piebrauktuves jūrai 
Grīnvaltos un tā tuvumā. ĥemot vērā Liepājas pilsētas tuvumu 
Grīnvaltiem, nav objektīva nepieciešamība tādā intensitātē 
piebrauktuves jūrai. Intensīva piejūras teritorijas nosologošana 
ar autotransportu radīs negatīvu ietekmi ne tikai uz Grīnvaltu 
iedzīvotāju privāto dzīvi, tiesībām uz privātumu, kā arī uz vidi un 
piejūras dabisko sistēmu saglabāšanu. 

Vēlos arī papildus uzsvērt, ka nekustamā īpašuma „Spīdolas” 
īpašnieki jau reiz nodrošināja servitūta ceĜu caur savu zemi gar 
tā ZiemeĜu pusi ar mērėi nodrošināt piekĜuvi jūrai. Tāpēc nav 
saprotams, kāpēc tiek mākslīgi veidota pilnīgi jauna 
piebrauktuve jūrai, turklāt šėērsām pāri visam „Spīdolu 
īpašumam”. 

ĥemot vērā šos faktus, uzskatu, ka publiskās piebrauktuves 
izveidošana caur manu īpašumu pārkāpj normatīvo aktu 
prasības un aizskar manas tiesības uz privāto īpašumu, 
drošību, tādēĜ es iebilstu pret Nīcas novada teritorijas plānojuma 
1.redakciju attiecībā uz Grīnvaltiem, lūdzu Nīcas novada 
teritorijas plānojumā veikt sekojošas izmaiĦas: 

ĥemts vērā Atbilde sniegta 12.02.2013 Nr. 3-08/118 
Aizsargjosla likuma 36.panta 5. daĜa nosaka, ka Pašvaldībai vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumā ir jāparedz iespēja kājāmgājējiem 
piekĜūt pludmalei un vietas automašīnu (transportlīdzekĜu) stāvvietu 
ierīkošanai. Vietējā pašvaldība organizē gājēju celiĦu ierīkošanu, Ħemot 
vērā esošo apbūvi un īpašumu robežas, kā arī to, ka celiĦi nedrīkst 
atrasties tālāk par vienu kilometru cits no cita, izĦemot gadījumu, kad to 
nav iespējams nodrošināt dabā esošo apstākĜu dēĜ. Ja nepieciešams, 
pašvaldība vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā var noteikt 
īpašuma tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekĜūt 
pludmalei arī bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas. Zemes 
īpašniekiem ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja tādi radušies 
aprobežojuma noteikšanas dēĜ. Zaudējumu atlīdzības veidu, apmēru un 
aprēėināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.  
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 
Atbalstīt iesniegumu,  precizējot plānotās gājēju takas izvietojumu plānā. 
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1. Nenoteikt piebrauktuvi jūrai gar nekustamo īpašumu 
„Jūrmalas” un cauri nekustamam īpašumam 
„Spīdolas”. 

31. Līga Ratniece – Kadeăe 

Dārza 5/7 – 44, Liepāja 

Nīcas novada domē saĦemts 
04.02.2013. 

„Dižkadeăi” (kad.Nr. 6478 019 0172, Nr. 6478 021 0030, 
Nr. 6478 0190 150). Lūdzu jaunajā Nīcas novada teritorijas 
plānojumā saglabāt esošā teritorijas plānojuma redakciju, kura 
nosaka, ka servitūta ceĜš ir pārcelts maksimāli tuvu zemes 
robežai. Zemes gabala kadastra Nr. 6478 019 0172. Lūdzu 
neiekĜaut cauri mūsu īpašumam arī vietējās nozīmes ceĜu, kas 
nav nepieciešams, bet vienkārši ielikts (?) un liedz mums 
izmantot aptuveni 0,1 ha platības.  

Tā kā zemes īpašuma kad.Nr. 6478 019 0172 atrodas 
rūpnieciska būve – Zivju pieĦemšanas punkts, tad, lūdzu, arī 
zemei piešėirt rūpnieciskās apbūves teritorijas statusu. 

Lūgums zemes gabalam ar kad.Nr. 6478 019 0150 saglabāt 
perspektīvās apbūves statusu (viensēta). 

Pielikumā: izkopējums no kartes ar iesniedzēja komentāriem. 

ĥemts vērā 

 

Atbilde sniegta 12.02.2013 Nr. 3-08/119. 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 
Atbalstīt iesniegumu, Ħemot vērā esošo nekustamo īpašumu 
izmantošanu. 

32. Dace Dāvida 

„Krogzemji”, OtaĦėu pag., Nīcas 
novads 

Nīcas novada domē saĦemts 
13.03.2013. 

SaskaĦā ar Nīcas novada teritorijas plānojumu 2013.-
2025.gadam, atĜaut nekustamajā īpašumā „Krogzemji” otro 
zemes gabalu (7,98 ha) apmežot.  

Pielikumā: zemes robežu plāns 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

 

Atbilde 18.03.2013. nr. 3-08/224 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 

Pēc zemes robežu plāna eksplikācijas redzams, ka otrā zemes vienība ir 
meliorēta. Ja zemes vienībā nav izbūvēta drenu sistēma, tad apmežot 
drīkst, ievērojot likumdošanas aktus. Ja ir drenu sistēma, tad pirms 
apmežošanas jāizstrādā meliorācijas sistēmas pārkārtošanas projekts, 
paredzot drenu pārbūvi, lai  pārbūves gadījumā neciestu pierobežnieki.  

33. Mirdza Paipere un Gunārs 
Brundzulis 

Dzintaru ielā 88-31, Liepāja un 
Dzintaru ielā 97/99-90, Liepāja 

Nīcas novada domē saĦemts 
07.03.2013. 
 

Lūdzam paredzēt Nīcas novada plānā iespēju īpašumam 
„EzergaĜi” (kadastra Nr.64780050064) sadalīt pa 1 ha.  

Pielikumā: zemes robežu plāns 

Nav Ħemts vērā Atbilde 11.03.2013. Nr. 3-08/202 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 

ĥemot vērā, ka īpašums sastāv no 2 zemes vienībām, nav iespējams 
atbalstīt iesniegto priekšlikumu, jo vienas zemes vienības platība ir 
0.99ha, bet otras 0,60 ha. 

34. Žanete Šavrova 

K.Barona iela 64-5, Rīga 

Nīcas novada domē saĦemts 
19.03.2013. 

Skatīt arī 30.iesniegumu 

Ar šo mēs izsakām iebildumus par to Nīcas teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gadam 1.redakcijā ieplānoto publisko 
piebrauktuvi Baltijas jūrai, kas būtiski aizskar mūsu, 
nekustamā īpašuma „Spīdolas”, Nīcas pag., Nīcas nov. un 
nekustamā īpašuma „Jūrmalas” Nīcas pag., Nīcas nov., 
īpašnieku Latvijas Republikas Satversmes 105.pantā garantētās 
tiesības uz īpašumu. 

(..) PiekĜuvi Baltijas jūrai var nodrošināt pa dabā jau esošo 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izveidoto piebraucamo un 
gājēju ceĜu (skat.plānu ar iezīmējumu pielikumā), neierīkojot 
jaunu publisko piebrauktuvi Baltijas jūrai, kā tas ieplānots Nīcas 
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijā. Jānorāda, 
ka, saglabājot piekĜuvi Baltijas jūrai pa jau dabā esošo 
piebrauktuvi un gājēju ceĜu, pašvaldībai nebūs jāizvērtē 
jautājums par zaudējuma atlīdzības izmaksāšanu minēto 
nekustamo īpašumu īpašniekiem. 

Nepieciešamība saglabāt un/vai uzlabot piekĜuvi Baltijas jūrai pa 
jau dabā esošo piebraucamo un gājēju ceĜu un neierīkojot jaunu 
publisko piebrauktuvi Baltijas jūrai, ir būtiski tāpēc, lai netiktu 
aizskartas sabiedrības intereses, proti, nekustamā īpašuma 
„Spīdolas” (kadastra Nr. 6478 003 0022) teritorijā jau daudzus 
gadus darbojas sertificēts reitterapijas centrs. Reitterapija ir 
traumu un neiroloăisku saslimšanu ārstēšanas metode ar zirgu 
palīdzību. Centra darbība tiks pilnībā iznīcināta, ja caur 
nekustamā īpašuma „Spīdolas” tiks ierīkots tāds piebraucamais 
un gājēju ceĜš, kā tas pašlaik ieplānots Nīcas teritorijas 
plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijā. Ir nepieciešams 
saglabāt un ievērot drošu attālumu no reitterapijas centra 
atrašanās vietas līdz gājēju un braucamajam ceĜam, ko var 
nodrošināt tikai neskarti (vai ar minimālām izmaiĦām), 
saglabājot īpašuma „Spīdolas” esošo apbūvi un īpašuma 
robežas un to dabā jau izveidoto piebraucamo un gājēju ceĜu, 
kas norādīts pielikuma plānā. 

Pretējā gadījumā nav iespējama īpašuma „Spīdolas” 
izmantošana reitterapijas centra vajadzībām, jo ir jāĦem vērā, 
ka reitterapijas centrā ārstējas cilvēki ar kustību traucējumiem 

ĥemts vērā Atbilde 22.03.2013. Nr. 3-08/266 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 
Atbalstīt iesniegumu,  precizējot plānotās gājēju takas izvietojumu plānā. 

Skatīt arī 30.iesniegumu. 
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un tos ārstē ar zirgu palīdzību, un šos speciāli apmācītos 
dzīvniekus uztrauc vai var traumēt tiešā tuvumā garām 
braucošie transporta līdzekĜi vai nejaušu garāmgājēju 
neprognozējama uzvedība. 

Pašreizējai Nīcas teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
1.redakcijā norādītajai publiskajai piebrauktuvei Baltijas jūrai pa 
nekustamā īpašuma „Spīdolas” un nekustamā īpašuma 
„Jūrmalas” teritoriju nav loăiska pamatojuma un, realizējot šādu 
piekĜuvi Baltijas jūrai, pašvaldība rīkotos pretēji labas 
pārvaldības un samērīguma principam, jo nekustamā īpašuma 
īpašnieku pamattiesībām un sabiedrībai nodarītais kaitējums 
būs lielāks nekā sabiedrības reālais ieguvums. 

ĥemot vērā iepriekš minēto, lūdzam nodrošināt piekĜuvi Baltijas 
jūrai pa dabā jau esošo, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
izveidoto piebraucamo un gājēju ceĜu, kā tas atspoguĜots šīs 
vēstules pielikumā iezīmētajā plānā. 

Lūdzam šos iebildumus pievienot Nīcas novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijai un tos izvērtēt 
atbilstoši labas pārvaldības principiem. 

Pielikumā: 

1) Plāns (shēma) ar iezīmētu dabā esošu gājēju un 
braucamo ceĜu, pa kuru lūdzam nodrošināt piekĜuvi 
Baltijas jūrai un iekĜaut Nīcas novada teritorijas 
plānojumā 2013.-2025.gadam. 

35. Mirdza Paipare un Gunārs 
Brundzulis 

Dzintara ielā 97/99-90, Liepāja, 
LV-3416 

Nīcas novada domē saĦemts 
27.03.2013. 
 
 

Lūdzam iekĜaut īpašumu „EzergaĜi”, kadastra Nr. 6478 005 0064 
publiskās apbūves teritorijā (P2).  

Lūdzam šo jautājumu izskatīt Nīcas novada teritorijas 
plānojuma darba grupā. 

ĥemts vērā Atbilde 03.04.2013. Nr. 3-08/298. 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 

Atbalstīt iesniegumu, jo plānotā publiskās apbūves teritorija (P2) sniedz 
plašākas iespējas attīstīt komercdarbību.  

36. MārtiĦš Ēlerts Lūdzu mainīt zonējumu man piederošajā īpašumā „Susuri” 
(kadastra Nr. 6478 006 0557), nosakot sekojošu zemes 

ĥemts vērā Atbilde sniegta 08.04.2013. nr. 3-08/303 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
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Šaurā iela 7, Liepāja, LV-3401 

Nīcas novada domē saĦemts 
03.04.2013. 

Skatīt arī iesniegumu Nr.41. 

izmantošanas veidu: 

- Īpašuma daĜai, kas atrodas kāpu aizsargjoslā noteikt zemes 
izmantošanas veidu DA-2 (tūrisma un rekreācijas teritorija), kas 
Ĝautu šajā īpašuma daĜā izvietot labiekārtošanas objektus, 

- Īpašuma daĜā, kas atrodas ārpus kāpu aizsargjoslas noteikt 
lietošanas veidu DzS.  

darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 

Atbalstīt iesniegumu, jo ir jau precizēta Krasta kāpu aizsargjosla 
izstrādājot jaunu īpašuma apgrūtinājumu plānu ar mēroga precizitāti 
1:500. 

37. Irina Fiksa 

Graudu 43-44, Liepāja 

Nīcas novada domē saĦemts 
11.04.2013. 

Skatīt arī iesniegumu Nr.42. 

Lūdzu jaunajā Nīcas novada teritorijas plānojumā 
nekustamajam īpašumam „Saules jūrmala”, kas atrodas Nīcas 
pagastā, Nīcas novadā (kadastra Nr. 6478 007 0070) noteikt 
atĜauto izmantošanas mērėi – dabas un apstādījumu teritorija ar 
īpašajiem noteikumiem DA-2, kas atĜauj izmantot zemi ar 
tūrismu un rekreāciju saistītu objektu attīstībai un teritorijas 
labiekārtošanai. 

ĥemts vērā Atbilde sniegta15.04.2013. nr. 3-08/335 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 
 
Darba grupas viedoklis: 

Atbalstīt iesniegumu, jo  pašvaldībā  papildus ir iesniegts eksperta 
slēdziens par īpašumā esošajiem īpaši aizsargājamiem biotopiem. 

38. Igors Jeršovs 

„GaiĜi”, Nīcas novads, LV-3473 

Nīcas novada domē saĦemts 
21.03.2013.  

Skatīt arī iesniegumu Nr.27. 

Es, I.Jeršovs, 11/01/2013 piedalījos Nīcas novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas sabiedriskajā 
apspriešanā, kas redzams no plānojuma 1.redakcijas 
sabiedriskās apspriešanas protokola. 

Sabiedriskajā apspriešanā izteicu savu priekšlikumu, tieši vēršot 
uzmanību uz kĜūdām Nīcas novada plānojumā, kurā iztrūkst 
kājceĜa plānojums pretim īpašumam „GaiĜi” reizē ar plānojamo 
autostāvvietu pie īpašuma „GaiĜi”. Izteicu priekšlikumu novērst 
kĜūdas plānojuma kartē – grafiskajā daĜā uz vietas sabiedriskajā 
apspriešanā, kĜūdas, kas ir pretrunā ar Teritorijas plānošanas 
attīstības likuma 3.panta 2.punktu, 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; un 
spēkā esošo Nīcas pagasta teritorijas plānojumu. 

KĜūdas netika novērstas, bet pašvaldības vadītājs tikai apsolīja, 
ka pie šī jautājuma mēs vēl atgriezīsimies. (..) 

(..) iesniedzu iesniegumu pašvaldībai 30.01.2013., lūdzot kĜūdas 
izlabot (skatīt iesniegumu Nr.30).  

Uz savu iesniegumu 30.01.2013. esmu saĦēmis atbildi 
27.02.2013. Nr.3-08/162. No atbildes atkal izriet tikai solījumi 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

Atbilde sniegta 22.04.2013 nr. 3-08/368. 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai.  

Darba grupas viedoklis: 
Skatīt iesniegumu Nr.27, par gājēju takas – publiskās piekĜuves vietas 
noteikšanu Nīcas TP pilnveidotajā redakcijā. 
Atbalstīt priekšlikumu par publiskim pieejamas autostāvvietas 
izveidošanu. 

Izstrādātāja komentārs: 

Atbilstoši MK 16.10.2012. noteikumu Nr.711 nosacījumiem (84.punkts) – 
publiskās apsriešanas laikā nav pieĜaujams veikt izmaiĦas teritorijas 
plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonējumā un izmantošanas 
aprobežojumos. 

Teritorijas plānojuma izstrādei tiek izmantots aktuāls topogrāfiskā 
uzmērījuma plāns ar mēroga precizitāti 1:10 000, kurā ir attēloti esošie 
ceĜi, ēkas, meži u.c. topogrāfiskie elementi. Teritorijas plānojuma 
izstrādes laikā ne pašvaldībai, ne arī plānotājiem nav tiesību šo 
topogrāfiskā plāna pamatni grozīt, mainīt vai precizēt. 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā pašvaldībai ir jāparedz iespēja 
kājāmgājējiem piekĜūt pludmalei, ievērojot Aizsargjoslu likuma 
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(..). Tomēr atbildē 27.02.2013. nr.3-08/159 pat solījumi nav 
konkretizēti, ka kĜūdas, E.Kalējai un A.Petermanim pieĜaujot 
likumu pārkāpumus, izstrādājot Nīcas novada teritorijas 
plānojumu, teritorijas plānotāji novērsīs. (..) 

TādēĜ, pamatojoties uz faktu, ka īpašumā „GaiĜi” turpinu sniegt 
kempinga pakalpojumus, autostāvvietas pakalpojumus (attēls 
pielikumā Nr.3), kas kā tūrisma nozares attīstība ietilpst Nīcas 
pašvaldības attīstības prioritātēs un Ħemot vērā iepriekšminēto, 
lūdzu: 

- Iestrādāt izstrādājamā Nīcas novada plānojumā-
grafiskajā daĜā kājceĜa iezīmējumu uz Baltijas 
jūrmalas pludmali, to iezīmējot pretim īpašumam 
„GaiĜi”, 

- Iestrādāt izstrādājamā Nīcas novada plānojumā-
grafiskajā daĜā autostāvvietas apzīmējumu pie 
īpašuma „GaiĜi”, 

- Iestādi, pašvaldību, pašvaldības vadītāju god. 
A.PetermaĦa kungu mainīt savu nodomu, 
aprobežojoties ar solījumiem labot kĜūdas, pārkāpjot 
likumdošanas normatīvus, kam neseko konkrēta 
rīcība kĜūdu labošanā likumdošanas normatīvu 
ievērošanā pašvaldības vadītājam sadarbībā ar 
teritorijas plānošanas vadītāju E.Kalēju solidārā 
atbildībā pret likumu saskaĦā ar līgumu starp 
pašvaldību un teritorijas plānotājiem un sniegt 
konkrētu atbildi uz manu šo iesniegumu mēneša laikā. 
Man jāsaĦem atbilde, no kuras skaidri izriet, ka 
kĜūdas, kas ir pretrunā ar likumdošanas normatīviem 
un spēkā esošo Nīcas pagasta teritorijas plānojumu 
Nīcas novada plānojuma kartē – grafiskajā daĜā 
novērstas, plānojuma kartē kājceĜa iezīmējums pretim 
īpašumam „GaiĜi” uz Baltijas jūras pludmali iezīmēts, 
autostāvvietas iezīmējums pie īpašuma „GaiĜi” 
iezīmēts, iezīmējumi izdarīti atbilstoši spēkā esošajam 
Nīcas pagasta teritorijas plānojumam un saskaĦā ar 
Teritorijas plānošanas attīstības likuma 3.panta 

nosacījumus, kas arī ir ievērots Nīcas TP izstrādē. 
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2.punktu un 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. 

Lūdzu uz šo iesniegumu pašvaldības vadītāju god. 
A.PetermaĦa kungu sniegt konkrētu atbildi, kas ietilpst 
pašvaldības vadītāja un teritorijas plānošanas vadītājas 
E.Kalējas kompetencē (..). 

Pielikumā: 

1. Spēkā esošā Nīcas pagasta teritorijas plānojuma 
karte ar kājceĜa iezīmējumu uz Baltijas jūrmalas 
pludmali un autostāvvietas iezīmējumu pie īpašuma 
„GaiĜi”; 

2. Plānojamā Nīcas novada teritorijas plānojuma karte 
bez kājceĜa iezīmējuma uz Baltijas jūrmalas pludmali 
un bez autostāvvietas iezīmējuma pie īpašuma „GaiĜi”; 

3. Attēls kas apstiprina jau autostāvvietas pakalpojumu 
sniegšanu privātā teritorijā īpašumā „GaiĜi”. 

39. Edgars Putra 

„Jaunjoži”, Nīcas novads, LV-
3471 

Nīcas novada domē saĦemts 
22.03.2013. 

Skatīt arī iesniegumu Nr.26. 

Es, E.Putra, 11/01/2013 piedalījos Nīcas novada teritorijas 
plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas sabiedriskajā 
apspriešanā, kas redzams no plānojuma 1.redakcijas 
sabiedriskās apspriešanas protokola. 

Sabiedriskajā apspriešanā izteicu savu priekšlikumu, tieši vēršot 
uzmanību uz kĜūdām Nīcas novada plānojumā, kurā iezīmēts-
ieplānots kājceĜš uz Baltijas jūrmalas pludmali pretim un cauri 
man piederošam īpašumam ar kad.Nr.64780070022 reizē ar 
plānojamu autostāvvietu. Izteicu priekšlikumu novērst kĜūdas 
plānojuma kartē – grafiskajā daĜā uz vietas sabiedriskajā 
apspriešanā, kĜūdas, kas ir pretrunā ar Teritorijas plānošanas 
attīstības likuma 3.panta 2.punktu, 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; un 
spēkā esošo Nīcas pagasta teritorijas plānojumu. 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

 

Atbilde sniegta 22.04.2013 nr. 3-08/369. 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai.  

Darba grupas viedoklis: 

- Atbalstīt priekšlikumus par gājēju ceĜš un plānotās 
autosstāvvietas svītrošanu no īpašuma  ar kad.Nr. 6478 007 0022. 

- Neatbalstīt priekšlikumu par par gājēju takas – publiskās 
piekĜuves vietas noteikšanu Nīcas TP pilnveidotajā redakcijā  (Skatīt 
iesniegumus Nr.26. un 27). 

Izstrādātāja komentārs: 

Atbilstoši MK 16.10.2012. noteikumu Nr.711 nosacījumiem (84.punkts) – 
publiskās apsriešanas laikā nav pieĜaujams veikt izmaiĦas teritorijas 
plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonējumā un izmantošanas 
aprobežojumos. 
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KĜūdas noteikta novērstas, bet pašvaldības vadītājs tikai 
apsolīja, ka pie šī jautājuma mēs vēl atgriezīsimies. (..) 

(..) iesniedzu iesniegumu pašvaldībai 30.01.2013., lūdzot kĜūdas 
izlabot (skatīt iesniegumu Nr.26).  

Uz savu iesniegumu 30.01.2013. esmu saĦēmis atbildi 
27.02.2013. Nr.3-08/159. No atbildes atkal izriet tikai solījumi 
(..). Tomēr atbildē 27.02.2013. nr.3-08/159 pat solījumi nav 
konkretizēti, ka kĜūdas, E.Kalējai un A.Petermanim pieĜaujot 
likumu pārkāpumus, izstrādājot Nīcas novada teritorijas 
plānojumu, teritorijas plānotāji novērsīs. (..) 

TādēĜ, pamatojoties uz faktu, ka piederošo īpašumu ar 
kad.Nr.64780070022 esmu uzsācis un plānoju izmantot 
saskaĦā ar spēkā esošo Nīcas pagasta teritorijas plānojumu, 
lūdzu: 

- IzĦemt-izdzēst no novada plānojuma grafiskās daĜas 
plānojamo publisko kājceĜu caur man piederošo 
īpašumu ar kad.Nr. 6478 007 0022 reizē ar plānojamo 
auto stāvvietu (kas bija redzama kartē-plānojuma 
grafiskajā daĜā 1.redakcijas sabiedriskajā apspriedē); 

- Iestrādāt atpakaĜ izstrādājamā Nīcas novada 
plānojumā-grafiskajā daĜā kājceĜa iezīmējumu uz 
Baltijas jūrmalas pludmali, to iezīmējot pretim 
īpašumam „GaiĜi”; 

- Iestrādāt atpakaĜ izstrādājamā Nīcas novada 
plānojumā-grafiskajā daĜā autostāvvietas apzīmējumu 
pie īpašuma „GaiĜi”; 

- Iestādi, pašvaldību, pašvaldības vadītāju god. 
A.PetermaĦa kungu mainīt savu nodomu, 
aprobežojoties ar solījumiem labot kĜūdas, pārkāpjot 
likumdošanas normatīvus, kam neseko konkrēta 
rīcība kĜūdu labošanā likumdošanas normatīvu 
ievērošanā pašvaldības vadītājam sadarbībā ar 
teritorijas plānošanas vadītāju E.Kalēju solidārā 
atbildībā pret likumu saskaĦā ar līgumu starp 
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pašvaldību un teritorijas plānotājiem un sniegt 
konkrētu atbildi uz manu šo iesniegumu mēneša laikā. 
Man jāsaĦem atbilde, no kuras skaidri izriet, ka 
kĜūdas, kas ir pretrunā ar likumdošanas normatīviem 
un spēkā esošo Nīcas pagasta teritorijas plānojumu 
Nīcas novada plānojuma kartē – grafiskajā daĜā 
novērstas, novada plānojuma kartē kājceĜa 
iezīmējums pretim īpašumam „GaiĜi” uz Baltijas jūras 
pludmali iezīmēts, autostāvvietas iezīmējums pie 
īpašuma „GaiĜi” iezīmēts, iezīmējumi izdarīti atbilstoši 
spēkā esošajam Nīcas pagasta teritorijas plānojumam 
un saskaĦā ar Teritorijas plānošanas attīstības likuma 
3.panta 2.punktu un 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. 

Lūdzu uz šo iesniegumu pašvaldības vadītāju god. 
A.PetermaĦa kungu sniegt konkrētu atbildi, kas ietilpst 
pašvaldības vadītāja un teritorijas plānošanas vadītājas 
E.Kalējas kompetencē (..). 

40. Santa Osvalde 

Dzērves iela 19-41, Liepāja 

Nīcas novada domē saĦemts 
21.05.2013. 
 
Skat. arī 29.iesniegumu 

 

Lūdzu jaunajā Nīcas novada teritorijas plānojumā 
nekustamajam īpašumam „Dižkurši”, kas atrodas Nīcas 
pagastā, Nīcas novadā (kadastra Nr. 6478 006 0672) noteikt 
atĜauto izmantošanas mērėi – Publiskās apbūves teritorijas 
ar īpašajiem noteikumiem P2, kur galvenā atĜautā 
izmantošana ir publiskā apbūve un teritorijas izmantošana, kā 
arī dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana. 

Pielikumā: 
Zemesgrāmatas izraksta kopija; 
Zemes robežu plāna kopija 

ĥemts vērā Atbilde 23.05.2013 Nr. 3-08/611 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai.  

Darba grupas viedoklis: 

Atbalstīt iesniegumu, jo iesniegtais risinājums atbilst izstrādes stadijā 
esošam detālplānojumam. 

Izstrādātāja komentārs: 

Minētais detālplānojums nav pabeigts, un Ħemot vērā Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma pārejas noteikumu 9.punktu, tā izstrāde 
2013.gadā ir pārtraukta, par ko ir informēti zemesgabalu īpašnieki. 

41. MārtiĦš Ēlerts 

Šaurā iela 7, Liepāja, LV-3401 

Nīcas novada domē saĦemts 

Papildus iesniedz biotopu kartējumu (kad. Nr. 6478 006 0557). - Sk. iesniegumu Nr.36. 
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05.06.2013. – biotopu kartējums 

Skatīt arī iesniegumu Nr.36. 

42. Irina Fiksa 

Graudu 43-44, Liepāja 

Nīcas novada domē saĦemts 
03.06.2013. – biotopu kartējums 

Skatīt arī iesniegumu Nr.37. 

Papildus iesniedz biotopu kartējumu (kad. Nr. 6478 007 0070). - Sk. iesniegumu Nr.37. 

43. Alfrēds Pāvelsons 

„Silavirši” Pērkone, Nīcas 
pagasts, Nīcas novads 

Nīcas novada domē saĦemts  
24.05.2013. 

Lūdzu izĦemt ārā no īpašuma „Silavirši” (kad. Nr. 6478 006 
0190) publisko kājāmgājēju piekĜuvi jūrai, tālāk pa mājām – ceĜš  
neturpinās. Priekšā ierīkota bišu drava, piekĜuve jūrai caur 
īpašumu „Silavirši” nav iespējama. 

ĥemts vērā Atbilde sniegta 03.06.2013. Nr. 3-08/634 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai.  

Darba grupas viedoklis: 
Atbalstīt iesniegumu, Ħemot vērā esošo nekustamā īpašuma 
izmantošanu. 

44. SIA „Melne” 

Baznīcas iela 20/22-2, Rīga 

p.p. Armands Grūnpūkals 

Nīcas novada domē saĦemts  
28.05.2013. 

SIA „Melne” pieder nekustamais īpašums „Ziedlejas”, 
kad.Nr. 64780080261, 1,78 ha, kurš atrodas Nīcas novadā. SIA 
„Melne” lūdz noteikt privātmāju apbūvējamas zemes statusu 
īpašuma sastāvā esošajai teritorijai 0,04 ha apmērā, kura 
zemes robežu plānā ir iezīmēta un dabā eksistē kā pĜava. 

Pielikumā: 

1. Zemes robežu plāna kopija. 

2. Zemesgrāmatas apliecība skopija. 

3. Zemes gabala orto karte. 

4. Pilnvaras kopija. 

ĥemts vērā 
Atbilde sniegta 07.06.2013. Nr. 3-08/660  

Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai.  

Darba grupas viedoklis: 
Iesniegums atbalstīts, Ħemot vērā esošo nekustamā īpašuma 
izmantošanu. 

45. Eglons Brūns 

„Meldri” OtaĦėu pagasts, Nīcas 
novads 

Nīcas novada domē saĦemts 
05.06.2013. 

Lūdzu izskatīt iespēju manā īpašumā „Ezermeldri” 
(kad.Nr. 64800060054) atĜaut uzbūvēt skatu torni putnu un 
zvēru vērošanai un 2-3 atpūtas mājiĦas dabas vērotājiem un 
makšėerniekiem. 

ĥemts vērā Atbilde sniegta 07.06.2013. Nr. 3-08/658 

Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 

Atbalstīt iesniegumu. Priekšlikums noteikt teritorijas zonējumu – DA2, kā 
piemērotāko ierosinātajai darbībai. 

46. SIA „Dāvida darbnīca” 

Brīvības iela 80-2, Liepāja 

Nīcas novada domē saĦemts 
31.05.2013. 

Skatīt arī iesniegumu Nr.55 

Mainīt īpašuma „Varavīksnes” (kad.Nr. 6478 008 0189) 
izmantošanas veidu Nīcas novada teritorijas plānojumā uz 
izmantošanas veidu R un DzS-2. 

Nav Ħemts vērā 

 

Atbilde 07.06.2013. nr. 3-08/657 

Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 

Īpašums atrodas Bernātu ciema teritorijā, kur jau konceptuāli netiek 
paredzēta tik sīka zemesgabalu sadale kā zonā DzS2. Darba grupas 
priekšlikums – noteikt kā „Publiskās apbūves teritoriju” visā 
zemesgabalā, jo jauna ražošanas zona Bernātos nav paredzēta. 

Skatīt arī iesniegumu Nr.55. 

47. SIA „Forums Audits” 

Baltā iela 3/9, Rīga 

Parakstījis Ivars Reinhards 

Nīcas novada domē saĦemts 
31.05.2013. 

Lūdzu mainīt izmantošanas veidu zemesgabalam ar 
kad.Nr. 64780060041 Nīcas novada plānojumā uz 
izmantošanas veidu – DzS. 

Nav Ħemts vērā Atbilde 07.06.2013. nr. 3-08/656. 

Pēc Zemesgrāmatas datiem uz 07.06.2013. nekustamais īpašums 
„Brunči 1”, nav reăistrēts  uz SIA „Forums Audits” vārda. 

Nīcas novada dome lūdz iesniegt dokumentus, kuri apstiprina jūsu 
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Brunči 1”. 

Izstrādātāja komentārs: 

Iesniedzējs nav īpašnieks. Īpašumam  tika uzsākta detālplānojuma 
izstrāde  2007. gadā.  Ir bijusi sabiedriskā apspriešana. Tālāk nav 
turpināts. 

ĥemot vērā Teritorijas attīstības plānošanas likuma prasības, 
detālplānojuma izstrāde bija jāpabeidz līdz 31.12.2012. 

48. Uldis Krilovs 

„Kāpas”,Grīnvaltu c., Nīcas 
pagasts 

Nīcas novada domē saĦemts 
26.06.2013. 

Vēlos iesniegt savu priekšlikumu Nīcas novada teritorijas 
plānojumam 2013.–2025.gadam (TP), tā izstrādātajiem: 

TP 5.nodaĜā „ Noteikumi atsevišėu teritoriju izmantošanai un 
apbūvei” punktā 5.4.2. „Publiskās apbūves teritorija (P)” ir 
paredzēta 359. „Papildizmantošana”, kas paredz „Vieglās 
rūpniecības uzĦēmumu apbūvi” un „Sīkražošanu” ir pretrunas 
starp terminiem –  

„23.2. Papildizmantošana - teritorijas plānojumā noteikts 
teritorijas izmantošanas veids, ēkas vai būves būvniecība, kas ir 
pakārtots funkcionālajā zonā noteiktajiem izmantošanas veidiem 
,papildina, uzlabo vai veicina galveno atĜauto izmantošanu, t.sk. 

ĥemts vērā Darba grupas viedoklis: 

Iesniegumu Ħemt vērā ciktāl tas ir attiecināms uz teritorijas plānojuma 
izstrādi un ievērojot LR normatīvos aktus. 

Izstrādātāja komentārs: 

ĥemot vērā MK 30.04.2013. noteikumu Nr.240 prasības, no Nīcas TP 
TIAN pilnveidotās redakcijas ir svītrota ražošanas uzĦēmumu apbūve kā 
papildizmantošana visās „Publiskās apbūves teritorijās”.  

Termini „Papildizmantošana” un  „Vieglās rūpniecības uzĦēmumu 
apbūve”  ir noteikti minētajos MK noteikumus un tāpēc no Nīcas TP 
TIAN svītroti. 
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atĜautie telpu grupu veidi ēkās, kuru būvniecība ir atĜauta 
funkcionālās zonas un tās īstenošana iespējama atsevišėās 
vietās ar īpašiem noteikumiem, veicot būvniecības publisko 
apspriešanu vai izstrādājot detālplānojumu.” 

un  

„68.2. Vieglās rūpniecības uzĦēmumu apbūve - 
tekstilizstrādājumu, apăērbu un ādas izstrādājumu ražošanas 
uzĦēmumu, pārtikas rūpniecības uzĦēmumu, kokapstrādes 
uzĦēmumu, poligrāfijas un kinofilmu uzĦemšanas uzĦēmumu 
apbūve, arī preču ražošana, montēšana vai pārstrādāšana, lai 
iegūtu mazumtirdzniecībai, vairumtirdzniecībai vai 
pakalpojumiem derīgus 

galaproduktus, ja minētā darbība nerada būtisku piesārĦojumu.” 

Ir nepamatoti paplašināta „vieglās rūpniecības uzĦēmumu” 
definīcija. Vieglās rūpniecības uzĦēmumi nodarbojas ar 
audumu, apăērbu un apavu ražošanu.  

Zem esošā formulējuma „pārtikas rūpniecības uzĦēmumu, 
kokapstrādes uzĦēmumu, poligrāfijas un kinofilmu uzĦemšanas 
uzĦēmumu apbūve, arī preču ražošana, montēšana vai 
pārstrādāšana, lai iegūtu mazumtirdzniecībai, 
vairumtirdzniecībai vai pakalpojumiem derīgus galaproduktus,” 
var paredzēt darbības, kas saistītas ar: 

- jebkura veida, augu un dzīvnieku valsts, produktu pārstrādi, 

(kūpinātavas, kautuves, gaĜas cehi, konservu cehi, u.t.t.) 

- gateris, taras dēlīšu, palešu ražotne, saliekamo ēku koka 
paneĜu, frēzbaĜėu ražošana, u.t.t., 

- jebkura veida un apjoma metālapstrādes uzĦēmums, 

- jebkura veida rūpniecība,  preču ražošana, montēšana vai 
pārstrādāšana, lai iegūtu mazumtirdzniecībai, 
vairumtirdzniecībai vai pakalpojumiem derīgus 

galaproduktus” 

- jebkura piesārĦojošā darbība, kas „nerada būtisku 

ĥemot vērā ierosinājumu, Nīcas TP TIAN ir precizēta definīcija 
„sīkražošanai”, to papildinot ar „amatniecību”. Tā kā minētā izmantošana 
nav saistīta ar speciālu ēku un būvju izbūvi, tad tā tiek noteikta kā atĜautā 
izmantošana jebkurā apbūves teritorijā. 
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piesārĦojumu.” Cik būtisku? Būtisks ir tad, kad piesārĦojums ir 
neatgriezenisks un vide nav piemērota dzīvošanai?  

 

Šī paplašinātā „vieglās rūpniecības uzĦēmumu” definīcija ir 
pretrunā ar „Papildizmantošanas” definīciju – „izmantošanas 
veids, ēkas vai būves būvniecība, kas ir pakārtots funkcionālajā 
zonā noteiktajiem izmantošanas veidiem ,papildina, uzlabo vai 
veicina galveno atĜauto izmantošanu, …” un nav iedomājams, 
ka šīs iespējamās, atĜautās ražotnes, vienā „Publiskās apbūves 
teritorijā (P)” varētu tikt pakārtotas un papildinātu, uzlabotu vai 
veicinātu galveno izmantošanu – biroja ēkas, tirdzniecība, 
tūrisms, izglītība, veselības aizsardzība, sports, kultūra, 
reliăiskās iestādes u.c.. 

 

Izstrādātā „Vides pārskata” projektā „Nīcas novada teritorijas 
plānojumam 2013. – 2025. gadam” vairākkārt ir uzsvērts, ka 
galvenās vides problēmas Nīcas novadā, kā antropogēnie 
procesi, ir virszemes un pazemes ūdeĦu piesārĦojums 
ražotnēs, smakas un troksnis ciemu teritorijās.  

Kā risks tiek uztverta iespēja jaunu lauksaimniecības vai 
rūpniecības objektu izveide apdzīvotu vietu tuvumā, kur nu vēl, 
ciemu teritorijā – 5.1 „Balstoties uz pašreizējo pieredzi un 
problēmām, salīdzinoši nelielās ražošanas teritorijas ciemu 
robežās un to tuvumā ir risks traucējošām ietekmēm arī 
nākotnē.” 

 

Ar ieteikumiem: 

- 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; 

TādēĜ ierosinu „Publiskās apbūves teritorijās (P)”, ciemu 
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teritorijās, neparedzēt (nepieĜaut) nekādas atĜautās darbības, 
kas saistītas ar industriāliem trokšĦiem, smakām, smagā 
autotransporta regulāru kustību. IzĦēmums varētu būt klasiski 
vieglās rūpniecības uzĦēmumi -   audumu, apăērbu un apavu 
ražošana, pārējās ražotnes izvietojamas „Rūpniecības apbūves 
teritorijās (R)”.  

Ierosinu TP punktu 68.2 „Vieglās rūpniecības uzĦēmumu 
apbūve” izteikt šādā redakcijā: 

68.2  Vieglās rūpniecības uzĦēmumu apbūve - 
tekstilizstrādājumu, apăērbu un ādas izstrādājumu ražošanas 
uzĦēmumu, apbūve.  

Un TP punktu 68.1 „Sīkražošana” izteikt šādā redakcijā: 

68.1. Sīkražošana – amatniecība, preču ražošana nelielā 
daudzumā un ar vienkāršiem ražošanas līdzekĜiem, kuru kā 
atĜauto izmantošanu apbūves teritorijā izvērtē Būvvalde. 

49. Milda Līdeka 

ReiĦu meža ielā 14-104, Liepājā 

Nīcas novada domē saĦemts 
26.06.2013. 

 

Lūdzu pie Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam izstrādes, visu man piederošo nekustamo īpašumu 
ar kadastra Nr. 6478 019 0111 iekĜaut DzS (savrupmāju 
apbūves teritorijā). 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

Atbilde sniegta 16.07.2013 nr. 3-08/819. 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 
Šajā Jūrmalciema daĜā konceptuāli nav paredzēts zonējums DzS , lai 
saglabātu vēsturiski izveidoto apbūves struktūru, tāpēc var tikai precizēt 
L1 izvietojumu, saglabājot DA zonējumu Krasta kāpu aizsargjoslas 
teritorijā, kur jauna apbūve nav atĜauta. 
Ar L1 apzīmētajās vietās ciemu teritorijās galvenā izmantošana ir 
Dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana.  Minimālā zemes vienības 
platība ir 1 hektārs un ir aizliegta rūpnieciskā apbūve un teritorijas 
izmantošana. 

50. Dzintra Tīda 

Sūnu iela 7-1, Liepāja 

Nīcas novada domē saĦemts 
26.07.2013. 
 
Sk. arī 17.iesniegumu 

Pēc veiktās aizsargājamo biotopu izpētes, lūdzu, zemes 
gabalam „Vecdzintarnieki” zemes kadastra Nr. 6478 003 0027 
(DA), kurā nav aizsargājamie biotopi, precizēt par dabas un 
apstādījumu teritoriju, kurā atĜauts izmantot zemi ar tūrismu un 
rekreāciju sasitītu objektu attīstībai (DA-2). 

ĥemts vērā Atbilde sniegta 16.07.2013 nr. 3-08/817 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 
Atbalstīt zonējuma maiĦu uz DA2, Ħemot vērā iesniegtās biotopu 
ekspertīzes rezultātus. 
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51. Andris MaisiĦš 

„Mārsili” Klampju ciems, Nīcas 
pagasts, Nīcas novads 

Nīcas novada domē saĦemts 
27.06.2013. 

1.Lūdzu jaunajā Nīcas novada teritorijas plānojumā manā 
īpašumā „Mārsili” esošajam zemes gabalam ar kadastra Nr. 
6478 013 0091 mainīt esošo zemes lietošanas veiktu „jaukta 
darījuma dzīvojamās apbūves teritorija” JD uz „savrupmāju 
apbūvi” DzS-1. 

2. Papildus lūdzu, izstrādājamā teritorijas plānojuma grafiskajā 
daĜā „Klampjuciema un Bernātu ciema teritorijas plānotā 
(atĜautā) izmantošana (M1:5000)” manam īpašumam precizēt 
meža robežu, jo šobrīd nepabeigtā ēka (pirtiĦa) neatrodas 
mežā, bet gan pie meža. 

ĥemts vērā Atbilde sniegta 16.07.2013. Nr. 3-08/818 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 
Atbalstīt zonējuma maiĦu uz„savrupmāju apbūvi” DzS1 un precizēt meža 
robežu, Ħemot vērā esošo izmantošanu. 

52. Armands Kronbergs, 

Dace Gronberga 

„Aizpuri”, Klampju ciems, Nīcas 
pagasts 

Nīcas novada domē saĦemts 
27.06.2013. 

Īpašumā „Aizpuri” mainīt esošo izmantošanas veidu no 
publiskās apbūves (P) uz dzīvojamo apbūvi (DzS).  

ĥemts vērā Atbilde sniegta 16.07.2013. nr. 3-08/816 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai. 

Darba grupas viedoklis: 
Atbalstīt zonējuma maiĦu uz„savrupmāju apbūvi” DzS, Ħemot vērā 
esošo izmantošanu. 

53. Stasis Rudis 

Svētes iela 5B, Liepāja 

Nīcas novada domē saĦemts 
24.07.2013. 

Skatīt arī iesniegumu Nr.6 

Lūdzu, izstrādājot Nīcas novada teritorijas plānojumu, daĜu no 
mana īpašuma „ReiĦu Šėilas” iekĜaut Pērkones ciema teritorijā.  

Iemesli: uz mana īpašuma atrodas 3 citiem īpašniekiem 
piederošas ražošanas ēkas, zeme zem kurām jaunajā 
plānojumā apzīmētas kā rūpnieciskās apbūves teritorija 
(kokapstrāde), ar kuriem ir panākta vienošanās, ka viĦi atpērk 
šo teritoriju. 

Uz atlikušās daĜas, kas sastāda apmēram 2 ha, ir vēlēšanās 
izveidot divas lauku apbūves teritorijas ar dzīvojamo apbūvi.  

Pielikumā:  

1. Teritorijas plānojuma karte ar iezīmēto teritoriju 
iekĜaušanai Pērkones ciema teritorijā. 

2. Zemes robežu plāns. 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

Atbilde 29.07.2013. Nr. 3-08/843 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai.  

Darba grupas viedoklis: 

ĥemot vērā ka īpašumā atrodas ražošanas ēkas un būves, kā arī 
īpašums tieši nerobežojas ar Pērkones ciemu, darba grupa neatbalsta 
ierosināto Pērkones ciema robežas maiĦu. 

Darba grupa ierosina īpašumam noteikt divus funkcionālos zonējumus – 

„Rūpnieciskās apbūves teritorija” (R) – pie esošajām ēkām un būvēm, un 
„Publiskās apbūves teritorija” (P2) – pārējā zemesgabala daĜā.   

„Rūpnieciskās apbūves teritorijā” (R)   un „Publiskās apbūves teritorijā” 
(P2) ir atĜauta zemes vienības sadale sīkākās vienībās un dzīvoklis kā 
palīgizmantošana (P2). 
 

54. Raimonds Jonaitis 

Rucavas iela 4a, Liepāja, LV-
3401 

Tālr. 63484498 

Nīcas novada domē saĦemts 
26.07.2013. 

 

ĥemot vērā, ka nekustamais īpašums „Gaismas” (kad.Nr. 6478 
008 0441) atrodas Bernātu ciema teritorijā, lūdzu, samazināt: 

1.1. Jaunveidojamo zemes gabalu platību no 3 ha uz 1 ha 
viensētas ierīkošanai un nepieciešamo dzīvojamo un 
palīgēku, un būvju būvniecībai.  

1.2. Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslu no 300 m uz 
150 m.  

Nav Ħemts vērā Atbilde sniegta 07.08.2013. nr 3-08/851 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai.  

Darba grupas viedoklis: 

Nekustamais īpašums „Gaismas” daĜēji atrodas Bernātu ciema teritorijā, 
daĜēji ārpus. Jaunveidojamo zemes vienību platības nosaka tā atrašanās 
ciemā vai ārpus tā (1 ha vai 3 ha), līdz ar to, to nav iespējams mainīt 
nemainot ciema robežas. 

Bernātu ciema robeža šajā vietā ir noteikta pa  Baltijas jūras krasta kāpu 
aizsargjoslas robežu, kuru nav pamata grozīt, jo zemesgabala lielāko 
daĜu aizĦem īpaši aizsargājami biotopi, saskaĦā ar dabas aizsardzības 
pārvaldes ĪADT datu bāzē pieejamo informāciju. 
 

55. SIA „Dāvida darbnīca” 

Brīvības iela 80-2, Liepāja 

Uz pilnvaras pamata parakstījis 
Ivars Dreijers 

Nīcas novada domē saĦemts 
09.09.2013. 

Skatīt arī iesniegumu Nr.46 

Lūdzu iekĜaut Nīcas novada teritorijas plānojumā SIA „Dāvida 
darbnīca” piederošā nekustamā īpašuma „Varavīksnes”, kas 
atrodas Nīcas novadā Nīcas pagastā (kadastra Nr. 6478 008 
0189) izmantošanas veidu P (publiskā apbūves teritorija, kā arī 
papildizmantošana vieglās ražošanas uzĦēmumu apbūve). 

Pašreizējā attīstības perspektīva – SIA „Delta Energo” 
reă.Nr. 42103034906 granulu ražotne. 

Nekustamā īpašuma „Varavīsknes” teritorijā atrodas 
pussagruvusi liellopu ferma, kas pie ražošanas atĜaujas 
saĦemšanas tiks izremontēta ražotnes un salmu ruĜĜu novietnes 
vajdzībām (pašlaik tiek gatavots biznesa plāns projektam un 
finansējuma piesaistei). 

SIA „Delta Energo” ražo ekoloăiski tīra siena / salmu apkures 
granulas, kas nozīmē gan izejmateriāla (siena un salmu) 
iepirkumu no Nīcas pagasta saimniecībām, gan iespēju Nīcas 
pagasta iedzīvotājiem iegādāties ekoloăiski tīru un lētu 
kurināmo. Ražotne nerada troksni un apkārtējās vides 
piesārĦojumu, ražošanai nav nepieciešamas speciālas atĜaujas, 
jo netiek radīts troksnis un netiek piesārĦota apkārtējā vide. 
Šobrīd ražotne atrodas Liepājā, blakus mikrorajonam, gada 
laikā (no ražošanas uzsākšanas brīža) nav saĦemta neviena 

DaĜēji Ħemts 
vērā 

Atbilde sniegta 17.09.2013 nr. 3-08/991 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai.  

Darba grupas viedoklis: 

ĥemot vērā MK 30.04.2013. noteikumu Nr.240 prasības, no Nīcas TP 
pilnveidotajā redakcijā ir svītrota ražošanas uzĦēmumu apbūve kā 
papildizmantošana visās „Publiskās apbūves teritorijās”. Līdz ar to 
konkrēto iesniegumu atbalstīt nav iespējams. 

ĥemot vērā ierosināto darbību, vēsturisko apbūvi un teritorijas 
izmantošanu, darba grupa ierosina  nekustamajam īpašumam 
„Varavīsknes” noteikt funkcionālo zonējumu „Lauksaimniecības teritorija” 
ar indeksu L4, atĜaujot arī vieglās ražošanas uzĦēmumu apbūvi un 
papildus plānojot zaĜumu joslas gar īpašuma robežām. 
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sūdzība no iedzīvotājiem par ražotnes darbību. 

PārceĜot ražotni uz Nīcas pagastu, tiks radītas 15 darba vietas 
Nīcas pagasta iedzīvotājiem.  

56. SIA „Forums Audits” 

Baltā iela 3/9, Rīga 

Parakstījis Ivars Dreijers 

Nīcas novada domē saĦemts 
09.09.2013. 

Lūdzu iekĜaut Nīcas novada teritorijas plānojumā SIA „Forums 
Audits” piederošā nekustamā īpašuma ar nosaukumu Brunči 1 
(kadastra Nr. 6478 006 0041) daĜai, kura atrodas ārpus Baltijas 
jūras kāpu aizsargjoslas, izmantošanas veidu DzS-1 (plānotās 
savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas ar minimālo dalījumu 
1 ha).  

Pielikumā: Ivara Dreijera pilnvara 

ĥemts vērā Atbilde 17.09.2013. Nr. 3-08/990 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai.  

Darba grupas viedoklis: 

Atbalstīt priekšlikumu par atĜautās izmantošanas precizēšanu, Ħemot 
vērā esošo un plānoto izmantošanu blakus esošajos nekustamajos 
īpašumos. 
 

57. Silvija Ansule 

„Smilgas”, Nīcas pag., Nīcas 
nov. 

Nīcas novada domē saĦemts 
11.09.2013. 

Lūdzu iekĜaut man piederošo īpašumu „Smilgas” (kadastra 
numurs 64780080136) savrupmājas apbūves teritorijā. 

ĥemts vērā Atbilde 17.09.2013. nr. 3-08/989 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai.  

Darba grupas viedoklis: 

Atbalstīt priekšlikumu par atĜautās izmantošanas precizēšanu, Ħemot 
vērā esošo un plānoto izmantošanu blakus esošajos nekustamajos 
īpašumos. 

58. Jānis Tupesis 

Nīcas novada domē saĦemts 
28.06.2013. 

Lūdzu teritorijas plānojumā paredzēt apmežošanu manā 
īpašumā „Maztupeši” un „Ārnieki”, saskaĦā ar plānu pielikumā. 

ĥemts vērā Atbilde 16.07.2013. nr. 3-08/815 
Iesniegums nodots izvērtēšanai Nīcas novada teritorijas plānojuma 
darba grupai.  

Darba grupas viedoklis: 

Ja zemes vienībā nav izbūvēta drenu sistēma, tad apmežot drīkst, 
ievērojot likumdošanas aktus. Ja ir drenu sistēma, tad pirms 
apmežošanas jāizstrādā meliorācijas sistēmas pārkārtošanas projekts, 
paredzot drenu pārbūvi, lai  pārbūves gadījumā neciestu pierobežnieki. 
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V Cita informācija 

5.1. Valsts kultūras pieminekĜu aizsardzības inspekcija informatīva vēstule 
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5.2. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par izstrādāto Vides pārskatu 
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