
Apstiprināts 
Ar Nīcas novada domes 

2018. g.15. janvāra  sēdes  lēmumu 
(protokols Nr. 1) 

N O L I K U M S 
 

„Par  izlozes organizēšanu zvejošanas nomas tiesību (zvejas rīku) iegūšanai 
Baltijas jūras piekrastē un Liepājas  ezerā Nīcas novada teritorijā 

2018. gadā’’ 
 
 1. Izlozi zvejošanas nomas tiesību (zvejas rīku) iegūšanai Baltijas jūras piekrastē un Liepājas  ezerā 
Nīcas novada teritorijā 2018. gadā’’ organizē, vada, protokolē un realizē ar Nīcas novada domes 
priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija 3 cilvēku sastāvā. 
 2. Ar domes sēdes lēmumu tiek noteikts izlozes datums un vieta ne vēlāk kā  mēneša laikā pēc 
19.01.2018. 
 3. Izloze tiek veikta uz nesadalītajām zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) Baltijas jūras piekrastē 
un Liepājas ezerā Nīcas novada teritorijā. 
 4. Izlozē ir tiesības piedalīties tām fiziskajām personām, kuras iesniegušas iesniegumu Nīcas novada 
domē līdz 19.01.2018. par zvejošanas nomas tiesības (zvejas rīkus) Baltijas jūras piekrastē un Liepājas  ezerā 
Nīcas novada teritorijā 2018. gadā un kuru iesniegums nav noraidīts ar domes lēmumu. 
 5. Komisija rakstiski informē izlozes dalībniekus vismaz 2 nedēļas pirms izlozes. 
 6. Ja fiziskā persona- izlozes dalībnieks- pats nevar piedalīties izlozē, tā var pilnvarot citu personu 
dalībai izlozē tās vārdā. 
 7. Ja fiziskā persona vai tās pilnvarotā persona nav ieradusies uz izlozi- tā zaudē iespējas iegūt 
zvejošanas nomas tiesības (zvejas rīkus). 
 8. Attiecīgi uz izlozi neieradušos fizisko personu skaitam tiek samazinātas lozes bez nekāda uzraksta. 
 9. Izlozei tiek sagatavotas vienāda izmēra un krāsas ar novada domes zīmogu apstiprinātas lozes, uz 
kurām ir norādīta atbilstoša zvejas vieta- jūra vai ezers- un attiecīgais zvejas rīks (saskaņā ar pieejamajiem 
zvejas rīkiem), un atbilstoši izlozes dalībnieku skaitam lozes bez jebkāda uzraksta. 
 10. Izloze tiek rīkota vispirms par zvejošanas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) Baltijas jūras piekrastē 
Nīcas novada teritorijā pa pieejamajiem zvejas rīkiem, tad par zvejošanas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) 
Liepājas ezerā Nīcas novada teritorijā. 
 11. Dalībnieku izlozes kārtība tiek noteikta sekojoši: 
iesniegumu iesniegšanas kārtībā, 
ja ir vienāds iesniegšanas datums- pēc iesniedzēja uzvārda alfabēta kārtībā. 
 12. Izlozes gaita tiek protokolēta, protokolu paraksta visi komisijas locekļi. 
 13. Pēc izlozes beigām izlozes uzvarētājiem ir tiesības parakstīt attiecīgo zvejošanas nomas tiesību 
(zvejas rīku) līgumu un protokolu 2018. gadam. 
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