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2016.gada 28.aprīlī

NOTEIKUMI Nr.1/2016
APSTIPRINĀTI
ar Alūksnes novada domes
28.04.2016. lēmumu Nr.144
(protokols Nr.8, 17.punkts)
Ar grozījumiem, kas izdarīti
ar Alūksnes novada domes
26.01.2017. lēmumu Nr.9
(sēdes protokols Nr.1, 9.punkts)
Par transportlīdzekļu iebraukšanu un stāvēšanu Alūksnes Pilssalā, Alūksnes Muižas
parkā, Tempļakalna parkā un Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas
2.punktu un 5.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu
1.1. Noteikumi izdoti ar mērķi saglabāt, aizsargāt un uzturēt kārtībā Alūksnes Pilssalas,
Alūksnes Muižas parka, Tempļakalna parka un Alūksnes Lielo un Mazo kapu teritorijā
esošos dabas un kultūras pieminekļus, to infrastruktūru, kā arī publiskā lietošanā esošās
Alūksnes ezera ūdeņu aizsargjoslas, sekmēt sabiedrisko kārtību, nodrošināt Alūksnes
Pilssalas, Alūksnes Muižas parka, Tempļakalna parka un Alūksnes Lielo un Mazo kapu
teritorijā rīkoto pasākumu organizāciju.
1.2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas iebraukšanai un/vai
stāvēšanai Alūksnes Pilssalā, Alūksnes Muižas parkā, Tempļakalna parkā un Alūksnes
Lielajos un Mazajos kapos, kas ir pašvaldības kultūrvēsturiskās un sabiedriskās
teritorijas ar ierobežotu transporta kustību.
1.3. Kontroli par šo noteikumu izpildi veic Alūksnes novada pašvaldības policijas
amatpersonas.
Alūksnes Pilssalā, Alūksnes Muižas parkā un Tempļakalna parkā ir atļauts iebraukt ar
transportlīdzekli pēc tam, kad ir saņemta attiecīga pašvaldības bezmaksas atļauja
(sarkanā krāsā) darba pienākumu veikšanai:
1.4.1. pašvaldības aģentūrai “SPODRA”, izsniedzot 4 (četras) beztermiņa atļaujas;
1.4.
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pašvaldības aģentūrai “ALJA”, izsniedzot 4 (četras) beztermiņa atļaujas;
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “RŪPE”, izsniedzot 2 (divas) beztermiņa atļaujas;
pašvaldības izpilddirektoram, izsniedzot 8 (astoņas) beztermiņa atļaujas;
Alūksnes kultūras centram, izsniedzot 2 (divas) beztermiņa atļaujas, un pēc
nepieciešamības terminētas atļaujas pasākumu mākslinieciskajam un tehniskajam
nodrošinājumam, saskaņā ar Alūksnes kultūras centra vai Alūksnes novada
pašvaldības kultūras un sporta nodaļas iesniegumu adresētu Alūksnes novada
pašvaldības Licencēšanas komisijai;
1.4.6. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai sporta pasākumu organizēšanai,
izsniedzot 1 (vienu) beztermiņa atļauju;
1.4.7. Valsts policijas operatīvajam netrafarētajam transportlīdzeklim, izsniedzot 1 (vienu)
beztermiņa atļauju;
1.4.8. akciju sabiedrībai “SADALES TĪKLS”, izsniedzot 1 (vienu) beztermiņa atļauju;
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

1.5. Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos ir atļauts iebraukt ar transportlīdzekli pēc tam, kad ir
saņemta attiecīga pašvaldības bezmaksas atļauja (sarkanā krāsā), darba pienākumu
veikšanai pašvaldības aģentūrai “SPODRA”, izsniedzot 4 (četras) beztermiņa atļaujas.
1.6. Alūksnes Pilssalā ir atļauts iebraukt ar transportlīdzekli un novietot to stāvēšanai
speciāli ierādītās vai attiecīgi ierīkotās autostāvvietās tikai šajā punktā paredzētajos
gadījumos, pēc tam, kad ir saņemta attiecīga pašvaldības bezmaksas atļauja (zaļā
krāsā):
1.6.1. Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai treneru darba nodrošināšanai,
izsniedzot 2 (divas) beztermiņa atļaujas;
1.6.2. pašvaldības izpilddirektoram pašvaldības darbības nodrošināšanai, izsniedzot 4
(četras) beztermiņa atļaujas.
1.7. Alūksnes Muižas parkā un Tempļakalna parkā ir atļauts iebraukt ar 1 (vienu)
transportlīdzekli pēc tam, kad ir veikta samaksa par aģentūras “SPODRA” sniegto maksas
pakalpojumu (kāzu, kristību un citu pasākumu gadījumos) teritoriju sakopšanai un
nokopšanai, un ir saņemta pašvaldības bezmaksas atļauja (dzeltenā krāsā), tajā norādot
transportlīdzekļa veidu un marku, reģistrācijas numuru, datumu un laiku, kurā notiek
pasākums.
1.8.Transporta līdzekļiem, kas iesaistīti remontu vai būvniecības darbu veikšanas
nodrošināšanai Alūksnes Pilssalā, Alūksnes Muižas parkā un Tempļakalna parkā, ir
atļauts iebraukt līdz būvlaukumam pēc tam, kad ir saņemta pašvaldības bezmaksas atļauja
(zilā krāsā), tajā norādot transportlīdzekļa veidu un marku, reģistrācijas numuru, laika
periodu, līdz būvniecības vai remontdarbu beigām, kas noteikts līgumā starp pašvaldību
un uzņēmēju.
1.9. Svītrots.
(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 26.01.2017. lēmumu Nr.9, protokols Nr.1, 9.p.,
kas stājas spēkā ar 30.01.2017.)

1.10. Svītrots.
(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 26.01.2017. lēmumu Nr.9, protokols Nr.1, 9.p.,
kas stājas spēkā ar 30.01.2017.)

1.11. Šo noteikumu 1.4., 1.5. un 1.6.punktā noteiktās bezmaksas atļaujas sagatavo un
izsniedz Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisija.
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1.12. Šo noteikumu 1.7. un 1.8.punktā noteikto bezmaksas atļauju saņemšanai Alūksnes
novada pašvaldības Licencēšanas komisijai adresēts iesniegums iesniedzams pašvaldības
kancelejā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, kurā norādīts:
1.12.1. iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un adrese (fiziskai personai) vai nosaukums,
reģistrācijas numurs un adrese (juridiskai personai);
1.12.2. atļaujas(-u) saņemšanas nepieciešamības pamatojums;
1.12.3. transportlīdzekļa(-u) veids un marka, reģistrācijas numurs, kam attiecīgā atļauja (-as)
paredzama(-as);
1.12.4. teritorija, datums un laiks, kurā notiek pasākums (attiecināms uz 1.7.punktā
noteiktajiem gadījumiem un teritorijām);
1.12.5. maksājuma dokuments vai tā kopija, kas apliecina, ka ir veikta samaksa par aģentūras
“SPODRA” sniegto maksas pakalpojumu (kāzu, kristību un citu pasākumu gadījumos)
teritoriju sakopšanai un nokopšanai (attiecināms uz 1.7.punktā noteiktajiem
gadījumiem un teritorijām).
1.13. Iesniegumus par atļauju izsniegšanu Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas
komisija izskata 10 (desmit) darba dienu laikā un pieņem lēmumu par:
1.13.1. bezmaksas atļaujas izsniegšanu;
1.13.2. atteikumu izsniegt bezmaksas atļauju.
1.14. Lēmuma par atļaujas izsniegšanu pieņemšanas gadījumā, tiek sagatavota bezmaksas
atļauja, kas tiek izsniegta iesniedzējam.
1.15. Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas lēmumu par atteikumu izsniegt
atļauju var pārsūdzēt Alūksnes novada domei 30 (trīsdesmit) dienu laikā no lēmuma
paziņošanas dienas.
1.16. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim izsniegtās bezmaksas atļaujas tiek anulētas,
par ko Alūksnes novada pašvaldības Licencēšanas komisija paziņo katram atļaujas
saņēmējam.
1.17. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Alūksnes novada pašvaldības 2014.gada
27.marta noteikumi Nr.5/2014 “Par atļauju izsniegšanu iebraukšanai Alūksnes Pilssalā,
Alūksnes Muižas parkā, Tempļakalna parkā” (apstiprināti ar Alūksnes novada domes
27.03.2014. lēmumu Nr.116 (protokols Nr.6, 38.punkts).
Domes priekšsēdētājs
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