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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 

 

 

2012.gada 24.maijā 

Rucavas novada Rucavas pagastā 
 

APSTIPRINĀTI 

ar Rucavas novada domes 

24.05.2012. sēdes lēmumu 5.2. (prot. Nr.10) 

 

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012. GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2 

 
„Par airu laivu reģistrēšanas un lietošanas kārtību Rucavas novada Rucavas 

pagasta publiskajā ūdenstilpnē - Papes ezers” 
 

  
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par 

 pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43. 

panta pirmās daļas 2.punktu  

 

I. Vispārīgie jautājumi. 

1. Šie noteikumi nosaka airu laivu reģistrēšanas un lietošanas kārtību Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā esošajā publiskajā ūdenstilpnē – PAPES ezerā.  

 

2. Noteikumos lietotie termini:  

 

2.1. airu laiva- kuģošanas līdzeklis, kas paredzēts braukšanai, izmantojot airi (airus) vai 

motoru, kura jauda nepārsniedz 3,68 kW (5Zs) un garums nepārsniedz 12m.  

 

II. Airu laivu reģistrācija. 

3. Airu laivu reģistrēšanu organizē nodibinājums „Papes dabas parka fonds” neatkarīgi no 

to izmantošanas veida.  

4. Airu laivu reģistrācija tiek ieviesta, lai nodrošinātu licencētās makšķerēšanas, medību 

un rūpnieciskās zvejas kontroli, uzlabotu kuģošanas drošību un veiktu atbilstošus 

pasākumus airu laivu zaudējuma vai neatļauta lietojuma gadījumos. 
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5. Lai nodrošinātu airu laivu uzskaiti, tiek izveidots nodibinājuma „Papes dabas parka 

fonds” airu laivu vietējais reģistrs, kurš ietver ziņas par airu laivām. 

6. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jau reģistrētās laivas šajā reģistrā tiek iekļautas 

ar jau esošajiem numuriem. 

7. Šajā reģistrā norāda katras airu laivas tehniskos datus un tā īpašnieku (valdītāju) - 

fizisko vai juridisko personu, adresi un laivas turēšanas laivu bāzi vai piestātni. 

8. Reģistrējot airu laivu, tai piešķir attiecīgu reģistrācijas numuru un īpašniekam 

(valdītājam) izsniedz airu laivas reģistrācijas karti (turpmāk - airu laivu karte). 

Reģistrācijas numuru īpašnieks (valdītājs) uzkrāso (uzlīmē) uz airu laivas. Papildus var 

reģistrēt arī airu laivas vārdu. Šādā gadījumā vārdu arī norāda airu laivas kartē, un 

īpašnieks (valdītājs) uzkrāso (uzlīmē) to uz airu laivas. Vairākām airu laivām nevar 

piešķirt reģistrācijas numuru ar vienādu burtu un ciparu kombināciju, kā arī vienādu 

vārdu. 

9. Uz reģistrētajām airu laivām jābūt diviem vienādiem, skaidri salasāmiem reģistrācijas 

numuriem, kas uzkrāsoti (uzlīmēti) airu laivas priekšgalā uz sānu bortiem. Numuriem 

jābūt skaidri salasāmiem, ne mazākā augstumā par 15 cm. Uz tumšas krāsas airu laivām 

reģistrācijas numuriem jābūt baltā krāsā, bet – uz gaišas krāsas laivām – melnā krāsā. 

Reģistrācijas numuru uzkrāsošana uz airu laivu bortiem ir to īpašnieku (valdītāju) 

pienākums ar sekojošu reģistrācijas numuru sistēmu: vietējiem iedzīvotājiem - “P” – 

“numurs”, pārējiem Latvijas (ārvalstu) airu laivu īpašniekiem – “PV” – “numurs”. 

10. Ja mainās vismaz viens no reģistrējamiem tehniskajiem datiem, kā arī dati par 

īpašnieku (valdītāju) vai reģistrācijas apliecībā norādīto turētāju, desmit dienu laikā pēc 

attiecīgajām pārmaiņām tās reģistrē. 

11. Airu laivu reģistrē uz tā īpašnieka (fiziskās vai juridiskās personas) vārda. Ja airu 

laivai ir vairāki īpašnieki, to pēc visu īpašnieku savstarpējas vienošanās reģistrē uz viena 

līdzīpašnieka vārda.  

12. Airu laivu var tikt reģistrēta uz tādas fiziskās personas vārda, kura ir sasniegusi 16 

gadu vecumu ar viena tās vecāka (aizbildņa) piekrišanu. 

13. Lai reģistrētu airu laivu, nodibinājumā „Papes dabas parka fonds” jāuzrāda: 

13.1. dokumenti vai iesniegums, kas apliecina airu laivas tehniskos datus, 

13.2. īpašuma vai valdījuma tiesības apliecinošs dokuments vai apliecinājums, norādot 

fiziskās personas vārdu, uzvārdam, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai juridiskās 

personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi.  

14. Katrai airu laivai izsniedz tikai vienu airu laivas reģistrācijas karti. Ja tā pieder 

vairākiem īpašniekiem, to izsniedz uz viena līdzīpašnieka vārda ar atzīmi “kopīpašums”. 

15. Airu laivu un reģistrācija notiek Rucavas novada domē: „Pagastmāja”, Rucava, 

Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477. 

16. Airu laivu reģistrācija ir bezmaksas. 

17. Ja airu laiva ir gājusi bojā vai ir izbeigta tā ekspluatācija, airu laivu noraksta, 

atbilstoši tās īpašnieka iesniegumam, un airu laivas karti nodod nodibinājumā „Papes 

dabas parka fonds”.  

18. Nodibinājuma „Papes dabas parka fonds” airu laivu reģistrā iekļautās ziņas par 

juridiskajai personai piederošu airu laivām ir pieejama ikvienam, ja to neierobežo citi 

normatīvie akti. 

19. Informāciju par fiziskajai personai piederošu airu laivu var iegūt tiesībaizsardzības 

iestādes, valsts un pašvaldību iestādes, ja šādas tiesības ir paredzētas normatīvajos aktos. 
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20. Informācijas saņēmējs ir atbildīgs par to, ka iegūtā informācija tiek izmantota tikai 

dienesta funkciju veikšanai, un nav tiesīgs nodot to trešajām personām. 

21. Nodibinājuma „Papes dabas parka fonds” airu laivu reģistrā iekļautās ziņas par airu 

laivām un to īpašniekiem valsts un pašvaldību iestādēm tiek sniegtas bez maksas. 

 

III. Airu laivu lietošana. 

22. airu laivu var lietot:  

22.1. katru dienu diennakts gaišajā laikā; 

22.2. Papes ezerā var iebraukt tikai ar reģistrētām airu laivām, pamatojoties uz šiem 

noteikumiem. 

 

IV. Darbības, kuras Papes ezera teritorijā aizliegtas vai ierobežotas. 

23. Iebraukšana Papes ezerā ar airu laivu ir aizliegta līdz 15.martam. 

24. Iebraukšana Papes ezerā ar airu laivu ir atļauta no Rucavas un Nīcas novadu 

apstiprinātajām laivu bāzēm un piestātnēm, un privātajām piestātnēm, kas robežojas ar 

ezeru, kuras zemes īpašnieks izmanto personiskām vajadzībām. 

 

V. Kontrole par saistošo noteikumu ievērošanu. 
25. Kontroli par saistošo noteikumu ievērošanu veic Rucavas novada pilnvarotas 

personas. 

 

VI. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu. 
26. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu vainīgās personas tiek sauktas 

pie administratīvās atbildības. 

27. Ieņēmumi no naudas sodiem par šo noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti Rucavas 

novada domes pamatbudžetā. 

28. Naudas soda samaksa pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpuma sekas un 

segt materiālos zaudējumus. 

 

VII. Nobeiguma noteikumi. 

29. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Rucavas novada 

domes informatīvajā izdevumā „Duvzares vēstis” vienlaikus ar Licencētās makšķerēšana 

saistošajiem noteikumiem Papes ezerā. 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja      Līga Stendze 
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     LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr.90000059230 
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Paskaidrojuma raksts 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.2 

“Par airu laivu reģistrēšanas un lietošanas kārtību Rucavas novada Rucavas 

pagasta publiskajā ūdenstilpnē - Papes ezers” 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja      Līga Stendze 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Nepieciešamība sakārtot laivu reģistrēšanas kārtību Papes ezerā. 

Airu laivu reģistrācija tiek ieviesta, lai nodrošinātu licencētās 

makšķerēšanas, medību un rūpnieciskās zvejas kontroli, uzlabotu 

kuģošanas drošību un veiktu atbilstošus pasākumus airu laivu 

zaudējuma vai neatļauta lietojuma gadījumos.  

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību kādā tiek organizēta laivu 

reģistrēšanas kārtība Rucavas novada Rucavas pagasta publiskajā 

ūdenstilpnē – Papes ezers, lai aizsargātu vidi, veiktu kontroli un 

uzlabotu drošības pasākumus kuģošanas laikā. Ar šo saistošo 

noteikumu palīdzību tiek noteikti airu laivu īpašnieku pienākumi 

un tiesības. Paredzēta arī iespējamā atbildība par saistošo 

noteikumu neievērošanu. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības 

budžetu. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav 

nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba 

vietas. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām   

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras. 

 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Notika konsultācijas ar Papes dabas parka fonda valdes 

priekšsēdētāju Intu Medni. 

7.Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem 

sagatavots saistošo noteikumu 

projekts  

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par 

 pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43. 

panta pirmās daļas 2.punktu  
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