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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par zvejas limitu pieprasījumu Baltijas jūras piekrastē 2018.gadam 

komersantiem Rucavas novadā (Informatīvs) (Ziņo Lauksaimniecības, vides 

aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

2. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem komersantiem 

(Ziņo A. Bārdulis)  

3. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu tīkliem komersantiem 

(Ziņo A. Bārdulis)  

4. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz akmeņplekšu tīkliem komersantiem 

(Ziņo A. Bārdulis)  

5. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem komersantiem 

(Ziņo A. Bārdulis) 

6. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju vadiem komersantiem 

(Ziņo A. Bārdulis) 

7. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz renģu stāvvadiem komersantiem 

 (Ziņo A. Bārdulis) 

8. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu mencu nozvejai komersantiem 

(Ziņo A. Bārdulis) 

9. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz apaļo jūrasgrunduļu murdiem 

komersantiem 

(Ziņo A. Bārdulis) 

10. Par zvejas nomas tiesību nepiešķiršanu uz lucīšu murdiem komersantiem 

(Ziņo A. Bārdulis) 

11. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem pašpatēriņam 

(Ziņo A. Bārdulis) 

12. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu tīkliem pašpatēriņam 

(Ziņo A. Bārdulis) 

13. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņam  

(Ziņo A. Bārdulis) 

14. Par zvejas nomas tiesību nepiešķiršanu mencu nozvejai pašpatēriņam  

(Ziņo A. Bārdulis) 

15. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā  

(Ziņo A. Bārdulis) 

16. Par papildus pieteikšanās izsludināšanu uz pārpalikušajiem zivju āķiem  

(Ziņo A. Bārdulis) 

17. Par papildus pieteikšanās termiņa izsludināšanu uz pārpalikušajiem zivju 

vadiem komerczvejai (Ziņo A. Bārdulis) 
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1. Par zvejas limitu pieprasījumu Baltijas jūras piekrastē 2018.gadam 

komersantiem Rucavas novadā (Informatīvs) 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Bārdulis) 

 

2017.gada 1. decembrī pulksten 9 Rucavas novada domē uz sapulci tika 

sasaukti uzņēmēji, kuri bija iesnieguši iesniegumus par rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomu Baltijas jūrā, Rucavas novada piekrastē uz 2018. gadu: IK”Rucavas Segliņi”, 

SIA „Piestātne 85”,SIA „Marlin 11”, IK „Asarītis” un SIA “Virkavi R”. Sarunu 

rezultātā uzņēmēji vienojās par šādām prasībām uz zvejas limitu sadali komersantiem 

2018.gadam Rucavas novadā: 
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1. 
IK “Rucavas 

Segliņi” 
8 

- 
8 - - - 1 273 

2 

2. 
SIA „Piestātne-

85” 
12 

4 
8 10 100 2 1 968 

4 

3. SIA „Marlin 11” 55 20 10 15 - - - 2000  

5. IK „Asarītis” 15 - - 10 - 2 - 249 1 

6. SIA “Virkavi R” 6 - 1 10 - - - 241 3 

 Kopā: 96 24 27 45 100 4 2 3731 10 

 

Sēdes telpā ienāk deputāts A.Rolis. 

 

 

2. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem komersantiem 

(Ziņo A. Bārdulis)  

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 14.12.2017.(protokols Nr. 14) ieteikumu un pamatojoties uz 

30.11.2009.MK noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. pielikumu, kur redzams, ka Rucavas 

novadam ir piešķirti 149 zivju tīkli, no kuriem 25 grunts tīkli izmantojami 

specializētai apaļā jūrasgrunduļa zvejai laikposmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, 

likuma “Par pašvaldībām”21.pantu, 29.12.2016. apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes 

ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā” un personīgajiem iesniegumiem, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju tīkliem: 

1. IK Rucavas Segliņi, Reģ.Nr.42102030042, 8 gab. 

2. SIA „Piestātne 85”, Reģ.Nr. 42103059204, 16 gab. (no kuriem 4 grunts 

tīkli izmantojami specializētajai apaļā jūrasgrunduļa zvejai laikaposmā no 

1. aprīļa līdz 30. jūnijam) 
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3. SIA „Marlin 11”, Reģ.Nr.42103053610, 75 gab. (no kuriem 20 grunts tīkli 

izmantojami specializētajai apaļā jūrasgrunduļa zvejai laikaposmā no 1. 

aprīļa līdz 30. jūnijam) 

4. IK „Asarītis”, Reģ.Nr.42102030733, 15 gab. 

5. SIA “Virkavi R”, Reģ. Nr. 42103078313, 6 gab. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

3. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu tīkliem komersantiem 

(Ziņo A. Bārdulis)  

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 14.12.2017.(protokols Nr. 14) ieteikumu un pamatojoties uz 30.11.2009. 

MK noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2.pielikumu, kur redzams, ka Rucavas 

novadam ir piešķirti 39 reņģu tīkli, likumu “Par pašvaldībām”21.pantu 29.12.2016 

apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas 

jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā” un 

personīgajiem iesniegumiem 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz renģu tīkliem: 

1. IK Rucavas Segliņi, Reģ.Nr.42102030042, 8 gab. 

2. SIA „Piestātne 85”, Reģ.Nr. 42103059204, 8 gab. 

3. SIA „Marlin 11”, Reģ.Nr.42103053610, 10 gab. 

4. SIA “Virkavi R”, Reģ. Nr. 42103078313 1 gab. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

4. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz akmeņplekšu tīkliem 

komersantiem 

(Ziņo A. Bārdulis)  

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 14.12.2017.(protokols Nr. 14) ieteikumu un pamatojoties uz 

30.11.2009.MK noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2.pielikumu, kur redzams, ka Rucavas 

novadam ir piešķirti 45 akmeņplekšu tīkli, likumu “Par pašvaldībām”21.pantu, 

29.12.2016 apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas 

līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā” un personīgajiem iesniegumiem, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz akmensplekšu tīkliem. 

1. SIA „Piestātne 85”, Reģ.Nr. 42103059204, 10 gab. 

2. SIA „Marlin 11”, Reģ.Nr.42103053610, 15 gab. 
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3. IK „Asarītis”, Reģ.Nr.42102030733 ,10 gab. 

4. SIA “Virkavi R”, Reģ. Nr. 42103078313 10 gab 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

  

 

5. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem komersantiem 

(Ziņo A. Bārdulis) 

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 14.12.2017.(protokols Nr. 14) ieteikumu un pamatojoties uz 

30.11.2009.MK noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2.pielikumu, kur redzams, ka Rucavas 

novadam ir piešķirti 4000 zivju āķi, likumu “Par pašvaldībām”21.pantu, 29.12.2016 

apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas 

jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā” un 

personīgajiem iesniegumiem, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju āķiem: SIA „Piestātne 85”, Reģ.Nr. 

42103059204, 100 gab. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

6. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju vadiem komersantiem 

(Ziņo A. Bārdulis) 

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 14.12.2017.(protokols Nr. 14) ieteikumu un pamatojoties uz 

30.11.2009.MK noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2.pielikumu, kur redzams, ka Rucavas 

novadam ir piešķirti 5 zivju vadi, likumu “Par pašvaldībām”21.pantu, 29.12.2016 

apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas 

jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā” un 

personīgajiem iesniegumiem, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju vadiem: 

1. IK „Rucavas Segliņi” Reģ.Nr. 42102030042, 1 gab. 

2. SIA „Piestātne 85”, Reģ. Nr. 42103059204, 1 gab. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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7. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz renģu stāvvadiem komersantiem 

 (Ziņo A. Bārdulis) 

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 14.12.2017.(protokols Nr. 14) ieteikumu un pamatojoties uz 

30.11.2009.MK noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2.pielikumu, kur redzams, ka Rucavas 

novadam ir piešķirti 4 renģu stāvvadi, likumu “Par pašvaldībām”21.pantu, 29.12.2016 

apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas 

jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā” un 

personīgajiem iesniegumiem, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz renģu stāvvadiem; 

1. IK „Asarītis”, Reģ.Nr.42102030733 , 2 gab. 

2. SIA „Piestātne 85”, Reģ. Nr. 42103059204, 2 gab. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

8. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu mencu nozvejai komersantiem 

(Ziņo A. Bārdulis) 

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 14.12.2017.(protokols Nr. 14) ieteikumu un pamatojoties uz 04.12.2017 

saņemto Zemkopības ministrijas vēstuli nr. 4.1-2e/2995/2017 un grozījumiem MK 

noteikumos Nr. 1375, kas no 2018. gada 1. janvāra paredz mainīt mencu piezvejas 

Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī un pašpatēriņa zvejas nosacījumus, paredzot, ka 

komersantiem Rucavas novadā  piešķiramais mencu nozvejas apjoms nedrīkst 

pārsniegt 3731 kg. Kā arī pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”21.panta pirmo 

daļu,  29.12.2016 apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā” un personīgajiem iesniegumiem, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Piešķirt zvejas nomas tiesības mencu nozvejai: 

1. IK „Rucavas Segliņi”, Reģ.Nr. 42102030042, 273 kg 

2. IK „Asarītis”Reģ.Nr.42102030733, 249 kg 

3. SIA „Piestātne 85”, Reģ. Nr. 42103059204, 968 kg 

4. SIA „Marlin 11”, Reģ.Nr.42103053610, 2000 kg 

5. SIA “Virkavi R”, Reģ. Nr. 42103078313, 241 kg 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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9. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz apaļo jūrasgrunduļu 

 murdiem komersantiem 

(Ziņo A. Bārdulis) 

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 14.12.2017.(protokols Nr. 14) ieteikumu un pamatojoties grozījumiem MK 

noteikumos Nr. 1375, kas no 2018. gada 1. janvāra paredz, ka Rucavas novadam ar 

2018. gadu tiks piešķirti 10 apaļo jūrasgrunduļu murdi, likumu “Par 

pašvaldībām”21.pantu, 29.12.2016 apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās 

zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas 

novada administratīvajā teritorijā” un personīgajiem iesniegumiem, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz apaļā jūrasgrunduļa murdiem: 

1. IK „Asarītis”, Reģ.Nr.42102030733, 1 gab. 

2. IK „Rucavas Segliņi”, Reģ.Nr. 42102030042, 2 gab. 

3. SIA „Piestātne 85”, Reģ. Nr. 42103059204, 4 gab. 

4. SIA “Virkavi R”, Reģ. Nr. 42103078313, 3 gab. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

10. Par zvejas nomas tiesību nepiešķiršanu uz lucīšu murdiem komersantiem 

(Ziņo A. Bārdulis) 

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 14.12.2017.(protokols Nr. 14) ieteikumu un pamatojoties uz 

30.11.2009.MK noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2.pielikumu, kur redzams, ka Rucavas 

novadam nav piešķirti lucīšu murdi, likumu “Par pašvaldībām”21.pantu un 

personīgajiem iesniegumiem, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Nepiešķirt zvejas nomas tiesības uz lucīšu murdiem 

1. IK Rucavas Segliņi, Reģ.Nr.42102030042; 

2. SIA „Piestātne 85”, Reģ.Nr. 42103059204; 

3. SIA “Virkavi R”, Reģ. Nr.42103078313. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

11. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem pašpatēriņam 

(Ziņo A. Bārdulis) 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 8. un 19. punktos 

nepiedalās J.Veits. 
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Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 14.12.2017.(protokols Nr. 14) ieteikumu un pamatojoties uz 

30.11.2009.MK noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. pielikumu, kur redzams, ka Rucavas 

novadam ir piešķirti 149 zivju tīkli, no kuriem 25 grunts tīkli izmantojami 

specializētai apaļā jūrasgrunduļa zvejai laikposmā no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, 

likuma “Par pašvaldībām”21.pantu, 29.12.2016 apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes 

ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā”, kā arī to, ka iedalot pieprasītos 

zivju tīklus  visiem noteiktajā termiņā iesniegtajiem pieprasījumiem, pāri palika 3 

zivju tīkli un bija iespējams pāri palikušos zivju tīklus iedalīt pirmajiem trīs 

pieprasītājiem, kuri iesniegumus bija iesnieguši pēc noteiktā termiņa, un 

personīgajiem iesniegumiem, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju tīkliem pašpatēriņam: 

1. Edvīns Ate p.k.290948-11903,1 gab. 

2. Julius Grigas p.k.130574-18030, 1 gab. 

3. Elita Roga p.k.081250-10859, 1 gab. 

4. Velta Brizga p.k.091243-11902, 1 gab. 

5. Ainars Ceplenieks p.k.241168-11910, 1 gab. 

6. Ainars Štībelis p.k.311269-11910, 1 gab. 

7. Andris Grudulis p.k.160777-11908, 1 gab. 

8. Lauris Veits p.k. 240893-11936, 1 gab. 

9. Sergejs Larins  p.k. 100448 – 11913, 1 gab 

10. Donats Spalis p.k. 050542-12950, 1 gab 

11. Kaspars Lībeks p.k.130880-11911, 1 gab. 

12. Zigurds Spirģis p.k.280846-11938, 1 gab. (laikaposmā no 1. aprīļa līdz 30. 

jūnijam grunts tīkla limits izmantojams arī specializētajai apaļā jūrasgrunduļa 

zvejai) 

13. Jānis Stepanovs p.k.220484-11915, 1 gab. 

14. Ainars Dambenieks p.k.041261-11901, 1 gab. 

15. Ēriks Mangalis p.k.210157-11909, 1 gab. 

16. Arturs Ķūšis p.k.070461-11905, 1gab. 

17. Andrejs Ivanovs p.k. 010463 – 10851, 1 gab 

18. Daina Kāpostiņa p.k.060152-11909, 1 gab. 

19. Jānis Veits p.k.260358-11926, 1 gab. 

20. Raivis Vindigs p.k.240775-11906, 1 gab. 

21. Oļģerts Ceplenieks p.k.200244-11911, 1 gab. 

22. Paulius Grigas p.k. 374051 – 30793, 1 gab 

23. Gunārs Mielavs p.k. 081271-11936, 1 gab 

24. Igors Stepanovs p.k. 250458 – 11917, 1 gab 

25. Andris Ogorcevs p.k. 140869 – 11910, 1 gab 

26. Armands Grīnbergs p.k.090680-12878, 1 gab 

27. Aivo Eidiņš p.k. 220368-10871, 1 gab 

28. Antanas Eidukas, p.k. 240740-18008, 1 gab  

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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12. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu tīkliem pašpatēriņam 

(Ziņo A. Bārdulis) 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 2.1. un 1.10. 

punktos nepiedalās J.Veits.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 14.12.2017.(protokols Nr. 14) ieteikumu un pamatojoties uz 30.11.2009. 

MK noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2.pielikumu, kur redzams, ka Rucavas 

novadam ir piešķirti 39 reņģu tīkli, likumu “Par pašvaldībām”21.pantu 29.12.2016 

apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas 

jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā” un 

personīgajiem iesniegumiem 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Piešķirt zvejas nomas tiesības uz renģu tīkliem pašpatēriņam: 

1.1. Andris Grudulis p.k.160777-11908, 1 gab. 

1.2. Paulius Grigas p.k. 374051 – 30793, 1 gab 

1.3. Julius Grigas p.k.3740513033, 1 gab. 

1.4. Edvīns Ate p.k.290948-11903,1 gab. 

1.5. Gunārs Mielavs p.k.081271-11936, 1 gab. 

1.6. Kaspars Lībeks p.k.130880-11911, 1 gab. 

1.7. Igors Stepanovs p.k. 250458 – 11917, 1 gab. 

1.8. Arturs Ķūsis p.k.070461-11905, 1gab. 

1.9. Ainars Ceplenieks p.k.241168-11910, 1 gab. 

1.10. Jānis Veits, p.k.260358-11926, 1 gab. 

1.11. Elita Roga p.k.081250-10859, 1 gab. 

1.12. Raivis Vindigs p.k.240775-11906, 1 gab 

 

2. Nepiešķirt zvejas nomas tiesības uz renģu tīklu: 

2.1. Lauris Veits p.k. 240893-11936; 

2.2. Andrejs Ivanovs p.k.010463-10851; 

2.3. Sergejs Larins p.k. 100448 – 11913; 

2.4. Velta Brizga p.k.091243-11902; 

2.5. Aivo Eidiņš p.k. 220368-10871; 

2.6. Andris Ogorcevs p.k. 140869 – 11910; 

2.7. Ainars Dambenieks p.k.041261-11901 gab. 

 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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13. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņam  

(Ziņo A. Bārdulis) 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 1.2. un 1.5. 

punktos nepiedalās deputāts J.Veits.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 14.12.2017.(protokols Nr. 14) ieteikumu un pamatojoties uz 

30.11.2009.MK noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2.pielikumu, kur redzams, ka Rucavas 

novadam ir piešķirti 4000 zivju āķi, likumu “Par pašvaldībām”21.pantu, 29.12.2016 

apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas 

jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā” un 

personīgajiem iesniegumiem, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1.Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju āķiem pašpatēriņam: 

1.1. Julius Grigas p.k.130574-18030, 100 gab. 

1.2. Lauris Veits p.k. 240893-11936, 100 gab. 

1.3. Sergejs Larins  p.k. 100448 – 11913, 100 gab 

1.4. Donats Spalis p.k. 050542-12950, 100 gab 

1.5. Jānis Veits p.k.260358-11926, 100 gab. 

1.6. Raivis Vindigs p.k.240775-11906, 100 gab. 

1.7. Paulius Grigas p.k. 374051 – 30793, 100 gab 

2. Nepiešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju āķiem: Aivo Eidiņš p.k. 220368-10871 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

14. Par zvejas nomas tiesību nepiešķiršanu mencu nozvejai pašpatēriņam  

(Ziņo A. Bārdulis) 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 7. un 15. punktos 

nepiedalās J.Veits.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 14.12.2017.(protokols Nr. 14) ieteikumu un pamatojoties uz 04.12.2017 

saņemto Zemkopības ministrijas vēstuli nr. 4.1-2e/2995/2017 un grozījumiem MK 

noteikumos Nr. 1375, kas no 2018. gada 1. janvāra paredz, ka turpmāk pašpatēriņa 

zvejniekiem nebūs nepieciešams iedalīt nozvejas apjoma limitu līdz 200 kg, jo tie 

drīkstēs paturēt mencu piezvejā līdz 10 % no kopējā nozvejas apjoma. Tas paredzēts 

Ministru kabineta 2017. gada 7. augusta noteikumos Nr.460 “Grozījumi Ministru 

kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju 

teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos””. Šis nozvejas apjoms netiks 

ieskaitīts kopējā mencas nozvejas kvotas apguvē, un tā turpmāk tiks dalīta tikai 

komerczvejniekiem, tāpēc pašpatēriņa zvejniekiem limitos patlaban sadalītā mencu 

apjoma daļa tiks saglabāta komerczvejai; 

               Tā kā pašpatēriņa zvejas apjoms no limitiem tiks izslēgts, komerczvejā tiem 

zvejniekiem, kam nebūs iedalīts atsevišķs mencu nozvejas apjoma limits, būs iespēja 

https://likumi.lv/ta/id/156709-noteikumi-par-rupniecisko-zveju-teritorialajos-udenos-un-ekonomiskas-zonas-udenos
https://likumi.lv/ta/id/156709-noteikumi-par-rupniecisko-zveju-teritorialajos-udenos-un-ekonomiskas-zonas-udenos
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paturēt mencu lomā, izmantojot kopējo Baltijas jūras piekrastei (noteikumu projekta 

1.1. un 1.4.  apakšpunkts) vai Rīgas jūras līča piekrastei noteikto nesadalīto piezvejas 

apjoma limitu. Tāpat Baltijas jūras piekrastē komerciālajā zvejā paredzēts: ja mencu 

piezvejas apjoms ir būtisks – gadā sasniegtu 100 kg, zvejniekam pašvaldībā būs 

jāsaņem mencu nozvejas apjoma limits (noteikumu projekta 1.2. un 1.4. apakšpunkts). 

Ievērojot likumu “Par pašvaldībām”21.pantu, 29.12.2016 apstiprināto 

”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas jūras 

piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā” un 

personīgajiem iesniegumiem, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Neiedalīt pieprasītos mencu nozvejas apjomus šādiem pieprasītājiem: 

1. Edvīns Ate p.k.290948-11903; 

2. Julius Grigas p.k.130574-18030; 

3. Elita Roga p.k.081250-1 

4. Ainars Ceplenieks p.k.241168-11910; 

5. Ainars Štībelis p.k.311269-11910; 

6. Andris Grudulis p.k.160777-11908; 

7. Lauris Veits p.k. 240893-11936; 

8. Sergejs Larins  p.k. 100448 – 11913; 

9. Donats Spalis p.k. 050542-12950; 

10. Kaspars Lībeks p.k.130880-11911; 

11. Zigurds Spirģis p.k.280846-11938; 

12. Ēriks Mangalis p.k.210157-11909; 

13. Arturs Ķūšis p.k.070461-11905; 

14. Andrejs Ivanovs p.k. 010463 – 10851; 

15. Jānis Veits p.k.260358-11926; 

16. Raivis Vindigs p.k.240775-11906; 

17. Oļģerts Ceplenieks p.k.200244-11911; 

18. Paulius Grigas p.k. 374051 – 30793; 

19. Gunārs Mielavs p.k. 081271-11936; 

20. Igors Stepanovs p.k. 250458 – 11917; 

21. Andris Ogorcevs p.k. 140869 – 11910; 

22. Aivo Eidiņš p.k. 220368-10871; 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

15. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā  

(Ziņo A. Bārdulis) 

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 14.12.2017.(protokols Nr. 14) ieteikumu un pamatojoties uz “Zvejniecības 

likuma” 7. panta 6. punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9 punkta 

7.9.1. daļu 3.3 punktu, 3. pielikumu, kurā noteikts, ka limits murdiem Papes ezerā ir 

52 gabali,  29.12.2016 apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā” un personīgajiem iesniegumiem 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju murdu Papes ezerā:  

1. Zigurds Spirģis p.k.280846-11938, 1 gab. 

2. Igors Stepanovs p.k. 250458 – 11917, 1 gab 

3. Julius Grigas p.k.3740513033, 1 gab; 

4. Harijs Lākutis p.k. 110665-10840, 1 gab. 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

16. Par papildus pieteikšanās izsludināšanu uz pārpalikušajiem zivju āķiem  

(Ziņo A. Bārdulis) 

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 14.12.2017.(protokols Nr. 14) ieteikumu un pamatojoties uz 

30.11.2009.MK noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2.pielikumu, kur redzams, ka Rucavas 

novadam ir piešķirti 4000 zivju āķi, kā arī ņemot vērā, ka pēc zivju āķu sadalījuma 

saskaņā ar 29.12.2016 apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību 

nomas līgumi Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā” un personīgajiem iesniegumiem, nav izņemti 3200 zivju 

āķu.  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Ievietot sludinājumu Rucavas novada domes mājas lapā www.rucava.lv un 

informatīvajā izdevumā “Duvzares Vēstis” aicinot piekrastes zvejniekus, kuri 

nav pieteikušies uz zivju āķiem 2018. gadam, iesniegt iesniegumus par zivju 

āķu piešķiršanu Rucavas novada domes kancelejā.  

2. Izskatīt iesniegumus pretendentiem, kuri iesniegumus iesnieguši pēc noteiktā 

termiņa 2017. gada 20. oktobra ar lūgumu piešķirt zivju āķus 2018. gadam 

piekrastes zvejai. 

3. Pāri palikušos zivju āķus izsniegt pieprasītājiem līdz brīdim, kamēr tiek 

izņemts viss Rucavas novadam piešķirtais zivju āķu limits. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

17. Par papildus pieteikšanās termiņa izsludināšanu uz pārpalikušajiem zivju 

vadiem komerczvejai  

(Ziņo A. Bārdulis) 

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 14.12.2017.(protokols Nr. 14) ieteikumu un pamatojoties uz 

30.11.2009.MK noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2.pielikumu, kur redzams, ka Rucavas 

http://www.rucava.lv/
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novadam ir piešķirti 5 zivju vadi, kā arī ņemot vērā, ka pēc zivju āķu sadalījuma 

atbilstoši pieņemtajiem kritērijiem, nav izņemti 3 zivju vadi.  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Ievietot sludinājumu Rucavas novada domes mājas lapā www.rucava.lv un 

informatīvajā izdevumā “Duvzares Vēstis” aicinot piekrastes komerc 

zvejniekus, kuri nav pieteikušies uz zivju vadiem 2018. gadam, iesniegt 

iesniegumus par zivju vadu piešķiršanu Rucavas novada domes kancelejā.  

2. Pāri palikušos zivju vadus izsniegt pieprasītājiem līdz brīdim, kamēr tiek 

izņemts viss Rucavas novadam piešķirtais zivju vadu limits. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 12.25 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                         14.12.2017. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

14.12.2017. 

  

http://www.rucava.lv/
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  IZRAKSTS 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr.90000059230 

 “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, 

 tālrunis 63467054, fakss 63461186, e-pasts: dome@rucava.lv, www.rucava.lv 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 
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17. Par papildus pieteikšanās termiņa izsludināšanu uz pārpalikušajiem zivju 

vadiem komerczvejai  

(Ziņo A. Bārdulis) 

 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības patstāvīgās 

komitejas 14.12.2017.(protokols Nr. 14) ieteikumu un pamatojoties uz 

30.11.2009.MK noteikumiem Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2.pielikumu, kur redzams, ka Rucavas 

novadam ir piešķirti 5 zivju vadi, kā arī ņemot vērā, ka pēc zivju āķu sadalījuma 

atbilstoši pieņemtajiem kritērijiem, nav izņemti 3 zivju vadi.  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Antra Ate, Andis 

Bārdulis, Līga Jaunzeme, Andis Rolis, Romārs Timbra, Jānis Veits); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Ievietot sludinājumu Rucavas novada domes mājas lapā www.rucava.lv un 

informatīvajā izdevumā “Duvzares Vēstis” aicinot piekrastes komerc 

zvejniekus, kuri nav pieteikušies uz zivju vadiem 2018. gadam, iesniegt 

iesniegumus par zivju vadu piešķiršanu Rucavas novada domes kancelejā.  

2. Pāri palikušos zivju vadus izsniegt pieprasītājiem līdz brīdim, kamēr tiek 

izņemts viss Rucavas novadam piešķirtais zivju vadu limits. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena 

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs           (personiskais paraksts)                        Jānis Veits  
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