
 
 

     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 

2018. gada 16.aprīlī                    Nr.7 

Sēde sasaukta pulksten 8.30 

Sēdi atklāj pulksten 8.30 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Zuļģe 

 

Piedalās: 

Domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme, Daiga 

Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Romārs Timbra  

Nepiedalās: deputāti Antra Ate, Gundega Zeme (pamatdarba dēļ) 

 

Piedalās: 

pašvaldības darbinieki: Rucavas novada domes sekretāre Santa Zuļģe, izpilddirektors 

Edgars Bertrams, jurists Gints Šķubers 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par paredzētās darbības “Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas novada 

Rucavas pagasta Ķirbas purvā” akceptēšanu 

 

 

1. Par paredzētās darbības “Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas novada 

Rucavas pagasta Ķirbas purvā” akceptēšanu 

 

Izskatot SIA “Compaqpeat”, reģ. Nr. 40003562596, iesniegumu, kas reģistrēts 

Rucavas novada domē 2018. gada 9.aprīlī ar reģ.Nr.2.1.13/490, un iepazīstoties ar tā 

pielikumiem: Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu Nr.1-n “Par derīgo izrakteņu 

(kūdras) ieguves kūdras atradnē “Ķirbas, Tīreļa purvs” ietekmes uz Eiropas nozīmes 

īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas liegumu “Ķirbas purvs” 

novērtējuma ziņojumu un SIA “Vides eksperti” veikto derīgo izrakteņu (kūdras) 

ieguves kūdras atradnē “Ķirbas, Tīreļa purvs” ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) dabas liegumu “Ķirbas purvs” 

novērtējuma ziņojuma aktuālo redakciju novērtējuma ziņojumu kūdras ieguves 

paplašināšanai Rucavas novada Rucavas pagasta “Ķirbas, Tīreļa purvā” Rucavas 

novada dome konstatē, ka: 

1. SIA „Compaqpeat“ lūdz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akceptēt SIA 

„Compaqpeat“ paredzētās darbības „Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas 

novada Rucavas pagasta „Ķirbas“ purva daļā nekustamajos īpašumos „Lejas 

Liepiņas“ kadastra Nr.64840040561 un „Purva Liepiņas“ kadastra 

Nr.64840040562. 

2. Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta 2. daļu 

attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija, 

vispusīgi izvērtējusi ziņojumu, pašvaldības un sabiedrības viedokli un 

ievērojot kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai 

neakceptēšanu. 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 

deputāts Romārs Timbra. 

Pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22.panta 2. daļu un 

ņemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 16. aprīļa atzinumu Nr. 1-n 

“Par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē “Ķirbas, Tīreļa purvs” ietekmes 

uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) – dabas liegumu 

“Ķirbas purvs” novērtējuma ziņojumu 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Andis Bārdulis, Līga 

Jaunzeme, Daiga Ķēdže, Andis Rolis, Irēna Šusta, Jānis Veits); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, NOLEMJ:  

1. Akceptēt paredzētās darbības kūdras ieguves paplašināšanai Rucavas novada 

Rucavas pagasta „Ķirbas purva“ daļā – nekustamajos īpašumos „Lejas Liepiņas“ 

kadastra Nr.64840040561 un „Purva Liepiņas“ kadastra Nr.64840040562, 

atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 16.aprīļa atzinumam Nr.1-n 

un derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē “Ķirbas, Tīreļa purvs” 

ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 

2000) dabas liegumu “Ķirbas purvs” novērtējuma ziņojumam un ievērojot 

normatīvo aktu prasības. 
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2. Lēmumu nosūtīt ierosinātājam SIA “Compaqpeat” un kompetentajai institūcijai – 

Vides pārraudzības valsts birojam. 

3. Lēmumu  triju dienu laikā pēc tā pieņemšanas ievietot  www.rucava.lv. 

4. Lēmumu piecu darbdienu laikā nosūtīt publicēšanai laikrakstā “Kurzemes 

Vārds”. Publikācijā norādīt likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.panta 

2. daļā noteikto informāciju. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram E.Bertramam. 

 

 

 

Sēde tiek slēgta plkst. 8.35 

 

 

Protokola pielikumā domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits  

                         16.04.2018. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Zuļģe 

16.04.2018. 

 

http://www.rucava.lv/

