
 
 

     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 

 

2019. gada 19.decembrī                                                                           Nr.21 

Sēde sasaukta pulksten 11.00 

Sēdi atklāj pulksten 11.00 

 

Sēdi vada: novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits 

Protokolē: domes sekretāre Santa Ķūse 

 

Piedalās: 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, deputāti  Daiga Ķēdže, Andis 

Rolis, Romārs Timbra, Irēna Riežniece, Gundega Zeme. 

 

Nepiedalās:  

Deputāti Antra Ate, Andis Bārdulis, Līga Jaunzeme (pamatdarba dēļ). 

 

Piedalās: 

Domes sekretāre Santa Ķūse, izpilddirektors Edgars Bertrams, iepirkumu speciāliste 

Santa Zuļģe. 

 

 

Domes sēdes norise tiek fiksēta audio ierakstā.  

mailto:dome@rucava.lv
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Rucavas novada domes 2019. gada 19.decembrī ārkārtas sēde 

DARBA KĀRTĪBA 

1.Par zvejas rīku limita sadalījumu komerciālai zvejai 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis, iepirkumu speciāliste S.Zuļģe) 

1.1. Par zvejas limitu pieprasījumu un sadalījumu Baltijas jūras piekrastē 2020.gadam 

komerciālai zvejai Rucavas novadā (informatīvs) 

1.2. Par reņģu stāvvadiem 

1.3. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem komerciālai zvejai 

1.4.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu tīkliem komerciālai zvejai 

1.5. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz lucīšu murdiem komerciālai zvejai 

1.6. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem komerciālai zvejai 

1.7. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz akmeņplekstu tīkliem komerciālai zvejai  

1.8.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz apaļo jūrasgrunduļu murdiem komerciālai 

zvejai  

1.9. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu stāvvadiem komerciālai zvejai  

1.10. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju vadiem komerciālai zvejai 

 

2.Par zvejas rīku sadali pašpatēriņa zvejai 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis, iepirkumu speciāliste S.Zuļģe) 

2.1. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu pašpatēriņa zvejai (informatīvs) 

2.2. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem pašpatēriņa zvejai 

2.3.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu tīkliem pašpatēriņa zvejai 

2.4.Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņa zvejai 

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

 

3. Par papildus pieteikšanās izsludināšanu uz pārpalikušajiem zivju āķiem  

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis, iepirkumu speciāliste S.Zuļģe) 

 

4. Par papildus pieteikšanās termiņa izsludināšanu uz pārpalikušajiem zivju 

vadiem  

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis, iepirkumu speciāliste S.Zuļģe) 

 

 

1.Par zvejas rīku limita sadalījumu komerciālai zvejai 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis, iepirkumu speciāliste S.Zuļģe) 

 

1.1. Par zvejas limitu pieprasījumu un sadalījumu Baltijas jūras piekrastē 

2020.gadam komerciālai zvejai Rucavas novadā (informatīvs) 

 

Rucavas novada dome ir saņēmusi 7 iesniegumus no juridiskajām personām un 29 

iesniegumus no privātpersonām par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita piešķiršanu 

2020.gadam. 

2019.gada 18.decembrī Rucavas novada domē notika sapulce, kurā komerciālie 

zvejnieki, kuri iesnieguši iesniegumus par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Baltijas 

jūrā Rucavas novada piekrastē 2020.gadam, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumos 

Nr.1375 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 
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piekrastes ūdeņos” noteikto zvejas rīku skaita limitu sadalījumu Rucavas novadam, 

savstarpēji vienojās par zvejas rīku sadali komerciālajai zvejai un pašpatēriņa zvejai: 
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Limits 
130 50 62 2 4000 45 10 10 3 

1. 

SIA “Virkavi 

R”  

6 1 2   10 1   

2. 

SIA “Marlin-

11”  

50 25 4   15    

3. 
IK “Asarītis” 

15     10 1 3  

4. 

IK “Rucavas 

Segliņi” 

8  8 1   1  1 

5.   

SIA “Piestātne 

85” 

25 24 43 1 200 10 7 5 1 

6. 

SIA "Vētra 

SM" 
       2  

 

Komerciālai 

zvejai kopā 

piešķirts 

104 50 57 2 200 45 10 10 2 

  
Atlikums 

26 0 5 0 3800 0 0 0 1 

 

1.2. Par reņģu stāvvadiem 

 

2019.gada 21.novembrī Rucavas novada domes e-pastā saņemti SIA “R+R 

LTD”, reģ.Nr.41203001211, iesniegumi, kuros lūgts rezervēt vienu reņģu stāvvadu 

reņģu zvejai un piešķirt zvejas limitu Baltijas jūrā Rucavas novada piekrastē uz 

2020.gadu izmantojamiem zvejas rīkiem - vienu reņģu stāvvadu.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un Rucavas novada domes 29.12.2016. 

apstiprināto ”Kārtību kādā slēdzami rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi Baltijas 

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

iesniegumi par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu nākamajam gadam jāiesniedz līdz 

katra tekošā gada 20.novembrim. 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Daiga Ķēdže, Andis 

Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Nepiešķirt SIA “R+R LTD”, reģ.Nr.41203001211, zvejas nomas tiesības uz 

vienu reņģu stāvvadu. 
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Rucavas novada domes 2019. gada 19.decembrī ārkārtas sēde 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.3. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem komerciālai zvejai 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un 

(5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 

7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. 

pielikuma 17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits no 

2020.gada 1.janvāra - 180 zivju tīkli, no kuriem 2020.gadā 50 grunts tīkli izmantojami 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un  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 (Daiga Ķēdže, Andis 

Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju tīkliem: 

1. SIA "Virkavi R", reģ. Nr. 42103078313, 7 gab. (no kuriem 1 grunts tīkls 

izmantojams specializētajai apaļā jūrasgrunduļa zvejai laikaposmā no 1. aprīļa 

līdz 30. jūnijam) 

2. SIA "Marlin-11", reģ.Nr.42103053610, 75 gab. (no kuriem 25 grunts tīkli 

izmantojami specializētajai apaļā jūrasgrunduļa zvejai laikaposmā no 1. aprīļa 

līdz 30. jūnijam) 

3. IK "Asarītis", reģ.Nr.42102030733, 15 gab. 

4. IK "Rucavas Segliņi", reģ.Nr.42102030042, 8 gab. 

5. SIA "Piestātne 85", reģ.Nr. 42103059204, 49 gab. (no kuriem 24 grunts tīkli 

izmantojami specializētajai apaļā jūrasgrunduļa zvejai laikaposmā no 1. aprīļa 

līdz 30. jūnijam). 

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

1.4. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu tīkliem komerciālai zvejai 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un 

(5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 

7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. 
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pielikuma 17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits no 

2020.gada 1.janvāra - 62 reņģu tīkli. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un 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, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Daiga Ķēdže, Andis 

Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz reņģu tīkliem: 

1. SIA "Virkavi R", reģ. Nr. 42103078313, 2 gab.  

2. SIA "Marlin-11", reģ.Nr.42103053610, 4 gab.  

3. IK "Rucavas Segliņi", reģ.Nr.42102030042, 8 gab. 

4. SIA "Piestātne 85", reģ.Nr. 42103059204, 43 gab.  

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.5. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz lucīšu murdiem komerciālai zvejai 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un 

(5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 

7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. 

pielikuma 17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits no 

2020.gada 1.janvāra - 2 lucīšu murdi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un 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, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Daiga Ķēdže, Andis 

Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz lucīšu murdiem: 

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. 

 

1.6. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem komerciālai zvejai 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un 

(5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 
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par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 

7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. 

pielikuma 17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits no 

2020.gada 1.janvāra - 4000 zivju āķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un 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, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Daiga Ķēdže, Andis 

Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju āķiem:  

SIA "Piestātne 85", reģ.Nr. 42103059204, 200 gab.  

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.7. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz akmeņplekstu tīkliem 

komerciālai zvejai  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un 

(5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 

7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. 

pielikuma 17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits no 

2020.gada 1.janvāra - 45 akmeņplekstu tīkli.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un 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, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Daiga Ķēdže, Andis 

Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz akmensplekstu tīkliem: 

1. SIA "Virkavi R", reģ. Nr. 42103078313, 10 gab.  

2. SIA "Marlin-11", reģ.Nr.42103053610, 15 gab.  

3. IK "Asarītis", reģ.Nr.42102030733, 10 gab. 

4. SIA "Piestātne 85", reģ.Nr. 42103059204, 10 gab.  

 

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

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

 murdiem komerciālai zvejai  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un 

(5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 

7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. 

pielikuma 17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits no 

2020.gada 1.janvāra - 10 apaļo jūrasgrunduļu murdi.  

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un 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, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Daiga Ķēdže, Andis 

Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz apaļā jūrasgrunduļa murdiem: 

1. SIA "Virkavi R", reģ. Nr. 42103078313, 1 gab.  

2. IK "Asarītis", reģ.Nr.42102030733, 1 gab. 

3. IK "Rucavas Segliņi", reģ.Nr.42102030042, 1 gab. 

4. SIA "Piestātne 85", reģ. Nr. 42103059204, 7 gab.  

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.9. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz renģu stāvvadiem komerciālai 

zvejai  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un 

(5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 

7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. 

pielikuma 17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits no 

2020.gada 1.janvāra - 10 renģu stāvvadi. 

 Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un 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, 
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RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Daiga Ķēdže, Andis 

Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz reņģu stāvvadiem; 

1. IK "Asarītis", reģ.Nr.42102030733, 3 gab. 

2. SIA "Piestātne 85", reģ. Nr. 42103059204, 5 gab. 

3. SIA “Vētra SM”, reģ. Nr.52103100211, 2 gab. 

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

1.10. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju vadiem komerciālai zvejai 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un 

(5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 

7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. 

pielikuma 17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits - 3 

zivju vadi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un 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, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Daiga Ķēdže, Andis 

Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 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. 

 

2. Par zvejas rīku sadali pašpatēriņa zvejai 

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis, iepirkumu speciāliste S.Zuļģe) 

 

2.1. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu pašpatēriņa zvejai (informatīvs) 

 

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” (turpmāk “Kārtība”), lai iegūtu atļauju slēgt zvejas 

tiesību nomas līgumu un saņemt zvejas rīku limitu piekrastes ūdeņos un ezerā 

Rucavas novadā, personai ir jāiesniedz Rucavas novada domē vai Dunikas pagasta 

pārvaldē iesniegums līdz katra gada 20.novembrim. Pieprasījumu uz zivju tīkliem 
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pašpatēriņa zvejai iesniegušas 27 personas, uz reņģu tīkliem 23 personas, uz zivju 

āķiem 6 personas: 

[..] 

Saskaņā ar Kārtības 9.1.punktu zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai tiek 

iznomātas ar nosacījumu, ka gadījumā, ja zvejas rīku limits ir nepietiekams, lai 

apmierinātu visus zvejas nomu tiesību prasītājus, tad viena veida zvejas rīku 

izmantošana tiek atļauta ne vairāk par vienu rīku vienai personai, vai arī ne vairāk kā 

vienai personai no vienas mājsaimniecības (ar vienu deklarēto dzīves vietu); 

[..] 

Saskaņā ar Kārtības 9.2.punktu un 9.3.punktu priekšroka zvejas rīku 

izsniegšanai pašpatēriņa zvejai ir Rucavas novadā deklarētajiem zvejas rīku 

pieprasītājiem. Atlikušie zvejas rīki tiek iedalīti pieprasītājiem, kuriem Rucavas 

novada administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums. 

 

2 personas nav deklarētas Rucavas novadā, bet pieder nekustamais īpašums 

Rucavas novada administratīvajā teritorijā: 

[..] 

 

2 personas nav deklarētas Rucavas novadā un nepieder nekustamais īpašums 

Rucavas novada administratīvajā teritorijā: 

[..] 

 

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde sniedza uzziņu par 

2019. gadā noslēgto līgumu nosacījumu izpildi, par personām, kuras nav ieradušās 

saņemt zvejas licenci vai nav nodevušas nozvejas reģistrācijas žurnālus. Rūpnieciskās 

zvejas noteikumu pārkāpumi nav konstatēti. 

 

2.2. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju tīkliem pašpatēriņa zvejai 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 1.23. un 2.15. 

punktā nepiedalās J.Veits. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un 

(5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 

7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. 

pielikuma 17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits no 

2020.gada 1.janvāra - 180 zivju tīkli, no kuriem 2020.gadā 50 grunts tīkli izmantojami 

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

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un 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, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Daiga Ķēdže, Andis 

Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 
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1. Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju tīkliem pašpatēriņa zvejai: 

[..] 

 

2. Nepiešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju tīkliem pašpatēriņa zvejai: 

[..] 

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

2.3. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz reņģu tīkliem pašpatēriņa zvejai 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 2.15. punktā 

nepiedalās J.Veits.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un 

(5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 

7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. 

pielikuma 17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits no 

2020.gada 1.janvāra - 62 reņģu tīkli. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un 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, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Daiga Ķēdže, Andis 

Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

1. Piešķirt zvejas nomas tiesības uz reņģu tīkliem pašpatēriņa zvejai: 

[..] 

 

2. Nepiešķirt zvejas nomas tiesības uz reņģu tīkliem pašpatēriņa zvejai: 

[..] 

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4.  

 

2.4. Par zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju āķiem pašpatēriņa zvejai 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 6. punktā 

nepiedalās deputāts J.Veits.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un 

(5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 
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7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1375 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 2. 

pielikuma 17.punktu, kur noteikts, ka Rucavas novadam zvejas rīku skaita limits - 

4000 zivju āķi. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un 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, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Daiga Ķēdže, Andis 

Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju āķiem pašpatēriņa zvejai: 

[..] 

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

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

 

Rucavas novada dome ir saņēmusi 11 iesniegumus no privātpersonām par 

zvejas nomas tiesību piešķiršanu uz zivju murdiem Papes ezerā 2020.gadam. 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 5. punktā 

nepiedalās J.Veits.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu, 7.panta otro un sesto daļu, 11.panta otro un 

(5²) daļu, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 „Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4.1. un 

7.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 

„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 

izmantošanas kārtību” 13.punktu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.796 “Noteikumi 

par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 7.9.1. 

apakšpunktu 3.3 punktu, 3. pielikuma 2.punktu, kurā noteikts, ka limits murdiem 

Papes ezerā ir 52 gabali. 

Ņemot vērā Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās 

komitejas 19.12.2019.(prot.Nr.13) ieteikumu un 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, 

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Daiga Ķēdže, Andis 

Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

Piešķirt zvejas nomas tiesības uz zivju murdu Papes ezerā: 

[..] 

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 
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3. Par papildus pieteikšanās izsludināšanu uz pārpalikušajiem zivju āķiem  

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis, iepirkumu speciāliste S.Zuļģe) 

 

Pamatojoties uz 30.11.2009.Ministru kabineta 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 (Daiga Ķēdže, Andis 

Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); 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 2020. gadam, Rucavas novada domes 

kancelejā iesniegt iesniegumus par zivju āķu piešķiršanu.  

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

izņemts viss Rucavas novadam piešķirtais zivju āķu limits. 

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

4. Par papildus pieteikšanās termiņa izsludināšanu uz pārpalikušajiem zivju 

vadiem  

(Ziņo Lauksaimniecības, vides aizsardzības un zvejniecības pastāvīgās komitejas 

priekšsēdētājs A.Rolis, iepirkumu speciāliste S.Zuļģe) 

 

Pamatojoties uz 30.11.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1375 

„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes 

ūdeņos” 2.pielikumu, kur redzams, ka Rucavas novadam no 2020.gada 1.janvāra ir 

piešķirti 3 zivju vadi, kā arī ņemot vērā, ka pēc zivju āķu sadalījuma atbilstoši 

pieņemtajiem kritērijiem, nav izņemti 1 zivju vads.  

RUCAVAS NOVADA DOME, atklāti balsojot: PAR – 6 (Daiga Ķēdže, Andis 

Rolis, Irēna Riežniece, Romārs Timbra, Jānis Veits, Gundega Zeme); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

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

informatīvajā izdevumā “Duvzares Vēstis”, aicinot piekrastes 

komerczvejniekus, kuri nav pieteikušies uz zivju vadiem 2020. gadam, 

Rucavas novada domes kancelejā iesniegt iesniegumu par zivju vada 

piešķiršanu.  

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

izņemts viss Rucavas novadam piešķirtais zivju vadu limits. 

 

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

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

    

 

Sēde tiek slēgta pulksten 11.15. 

http://www.rucava.lv/
http://www.rucava.lv/
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Rucavas novada domes 2019. gada 19.decembrī ārkārtas sēde 

Protokola pielikumā: domes lēmumi. 

 

 

Sēdes vadītājs – priekšsēdētājs                   Jānis Veits 

                                    30.12.2019. 

 

Sēdes protokolētāja – sekretāre         Santa Ķūse 

30.12.2019. 

 


