
 
 

     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 

2017. gada 1.jūnijs        Nr.9 

Sēde sasaukta pulksten 16.00 

Sēdi atklāj pulksten16.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

Piedalās: 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Viktors Čamans, Andis Rolis, Guntis Rolis 

Irēna Šusta, Liena Trumpika  

Nepiedalās: Līga Stendze, Romārs Timbra, Gundega Zeme (pamatdarba dēļ) 

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: 

Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors Guntis Ratnieks 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu īpašumā  

“Liepienu karjeri”, atradnē “Liepieni-2003.g.” Dunikas pagastā 

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, izpilddirektors G.Ratnieks) 

 

 

1. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 

īpašumā  “Liepienu karjeri”, atradnē “Liepieni-2003.g.” Dunikas pagastā 

(Ziņo priekšsēdētājs J.Veits, izpilddirektors G.Ratnieks) 

 

              Izskata SIA “CEĻU TILTU BŪVNIEKS”, vienotais reģistrācijas Nr. 

42103019682, juridiskā adrese Cukura iela 38A, Liepāja, iesniegumu 

(24.05.2017.Nr.2.1.8/746), kurā lūgts izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju smilts-grants un smilts atradnē „Liepieni-2003.g.”, zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 64520020087, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Iesniegumam pievienoti dokumenti atbilstoši MK noteikumu Nr.696 “Zemes 

dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

izsniegšanas kārtība” 27.3.punktu (Derīgo izrakteņu ieguves limits ar pielikumu, 

2017.gada 31.maijā Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes 

izsniegtie Tehniskie noteikumi Nr. LI17TN0135, atradnes pase ar pielikumu. 

Dunikas pagasta padome 2000.gada 22.decembrī ir noslēgusi zemes nomas 

līgumu ar SIA “CEĻU, TILTU BŪVNIEKS” par zemes gabalu ar kad.apz. 

64520020089 ar platību 2,99 ha, un zemes vienību ar kad.apz. 64520020087 platību 

7,15 ha, nomu uz 20 gadiem. 2016.gada 19.jūlijā zemes nomas līgums noslēgts jaunā 

redakcijā.  

2017.gada 03.martā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir 

akceptējis smilts-grants un smilts atradnes “Liepieni-2003.g.” noteikto platību - 73.88 

tūkst.m
2 
.  

2017.gada 07.martā Valsts vides dienests izsniedzis derīgo izrakteņu ieguves 

limitu smilts – grants un smilts atradnei “Liepieni- 2003.g.”. Saskaņā ar limitu, 

atradnē drīkst iegūt 238,28 tūkst.m
3 
smilti –granti un 182.26 tūkst.m

3 
smilti. 

Saskaņā ar spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu (2013.gada 

30.maijā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par 

Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”), īpašums atrodas derīgo 

izrakteņu atradņu teritorijā. 

              Pamatojoties uz 06.09.2011. MK noteikumiem Nr. 696 “Zemes dzīļu 

izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

izsniegšanas kārtība” 27.punktu, MK 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1055 

“Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4.punktu un iesniegumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. izsniegt SIA “CEĻU, TILTU BŪVNIEKS”, vienotais reģistrācijas 

Nr.42103019682, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-

grants un smilts atradnē “Liepieni-2003.g”, īpašuma “Liepienu karjeri” 

kad.Nr.64520020010, zemes vienībā ar kad.apz.64520020087, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 
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2. Zemes lietu speciālistei sagatavot zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus un 

bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 
 

 

 

 

Sēde tiek slēgta pulksten 16.15 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                          01.06.2017. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

01.06.2017. 
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     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 LĒMUMS 

Rucavas novada Rucavas pagastā 

2017. gada 1.jūnijā         prot. Nr.9, 1.p. 

 

Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu 

īpašumā  “Liepienu karjeri”, atradnē “Liepieni-2003.g.” Dunikas pagastā 

 

              Izskata SIA “CEĻU TILTU BŪVNIEKS”, vienotais reģistrācijas Nr. 

42103019682, juridiskā adrese Cukura iela 38A, Liepāja, iesniegumu 

(24.05.2017.Nr.2.1.8/746), kurā lūgts izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju smilts-grants un smilts atradnē „Liepieni-2003.g.”, zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 64520020087, Dunikas pagastā, Rucavas novadā. 

Iesniegumam pievienoti dokumenti atbilstoši MK noteikumu Nr.696 “Zemes 

dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

izsniegšanas kārtība” 27.3.punktu (Derīgo izrakteņu ieguves limits ar pielikumu, 

2017.gada 31.maijā Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes 

izsniegtie Tehniskie noteikumi Nr. LI17TN0135, atradnes pase ar pielikumu. 

Dunikas pagasta padome 2000.gada 22.decembrī ir noslēgusi zemes nomas 

līgumu ar SIA “CEĻU, TILTU BŪVNIEKS” par zemes gabalu ar kad.apz. 

64520020089 ar platību 2,99 ha, un zemes vienību ar kad.apz. 64520020087 platību 

7,15 ha, nomu uz 20 gadiem. 2016.gada 19.jūlijā zemes nomas līgums noslēgts jaunā 

redakcijā.  

2017.gada 03.martā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir 

akceptējis smilts-grants un smilts atradnes “Liepieni-2003.g.” noteikto platību - 73.88 

tūkst.m
2 
.  

2017.gada 07.martā Valsts vides dienests izsniedzis derīgo izrakteņu ieguves 

limitu smilts – grants un smilts atradnei “Liepieni- 2003.g.”. Saskaņā ar limitu, 

atradnē drīkst iegūt 238,28 tūkst.m
3 
smilti –granti un 182.26 tūkst.m

3 
smilti. 

Saskaņā ar spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu (2013.gada 

30.maijā apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2013 "Par 

Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”), īpašums atrodas derīgo 

izrakteņu atradņu teritorijā. 

              Pamatojoties uz 06.09.2011. MK noteikumiem Nr. 696 “Zemes dzīļu 

izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

izsniegšanas kārtība” 27.punktu, MK 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1055 

“Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4.punktu un iesniegumu 

mailto:dome@rucava.lv


5 
 

Rucavas novada domes 01.06.2017. ārkārtas sēde 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Viktors Čamans, Andis 

Rolis, Guntis Rolis, Irēna Šusta, Liena Trumpika, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. izsniegt SIA “CEĻU, TILTU BŪVNIEKS”, vienotais reģistrācijas 

Nr.42103019682, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-

grants un smilts atradnē “Liepieni-2003.g”, īpašuma “Liepienu karjeri” 

kad.Nr.64520020010, zemes vienībā ar kad.apz.64520020087, Dunikas 

pagastā, Rucavas novadā. 

2. Zemes lietu speciālistei sagatavot zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus un 

bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju. 

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

mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Liepājā, Lielā 

ielā 4. 
 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs   Jānis Veits 
 

 


