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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2019. gada 27. februārī                              Nr. 3/2019 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada domes 

27.02.2019. lēmumu Nr.  

           (protokols Nr. 2, . punkts) 

 

Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. marta saistošajos noteikumos 

Nr. 4/2017 ,,Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes 

zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi” 

 

 Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām”43. panta  

pirmās daļas 2.un 4. punktu 

 

Izdarīt Alūksnes novada domes 2017. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 

,,Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas 

un sabiedriskās kārtības noteikumi” šādus grozījumus:  

 

1. Izteikt 1.1.punktu šādā redakcijā: 

“1.1. Alūksnes ezera iekšezers – Alūksnes ezera teritorija, ko no pārējā ezera šķir iedomāta 

līnija no Pussalas tālākā dienvidu punkta uz Alūksnes ezera krasta (Alūksnes Muižas parka 

teritorijā) tālāko ziemeļu punktu un kura izmantošana noteikta Alūksnes ezera un Alūksnes 

ezera iekšezera zonējumā (pielikums Nr. 2).” 

 

2. Papildināt ar 1.3. punktu šādā redakcijā: 

“1.3. Klusā atpūtas zona – Alūksnes ezera iekšezera teritorija, ko no pārējā ezera šķir 

iedomāta līnija no Tempļakalna ielas laivu ielaišanas vietas virzienā uz Pilssalas stadionu 

un no Pilssalas pontonu laipas Nr.3 virzienā uz atpūtas vietu “Līkais bērzs”.”  

 

3. Uzskatīt noteikumu esošo pielikumu “Alūksnes novada publisko un pašvaldības 

ūdenstilpju saraksts” par noteikumu pielikumu Nr. 1.  

 

4. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā: 

“11. Par mehānisko transportlīdzekļu, izņemot velosipēdus, un gadījumus, kur to atļauj ceļu 

satiksmes noteikumi, apstāšanos un stāvēšanu ūdenstilpju piekrastes zonā (10m joslā no 

krasta līnijas), uzliek naudas sodu 50 EUR”. 

 

http://aluksne.lv/s_noteikumi/2019/2502/pielikums_2_pret_...pdf
http://aluksne.lv/s_noteikumi/2019/2502/pielikums_1_pret_2.pdf


5. Papildināt ar 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 un 13.9 punktu šādā redakcijā: 

“13.1 Par pārvietošanos ar kuģošanas līdzekļiem, kuriem darbojas iekšdedzes dzinējs (izņemot 

glābšanas dienestu, Alūksnes ezera apsaimniekotājus un gadījumos, ja tas saistīts ar cilvēku 

dzīvības glābšanu un pakalpojumu sniedzējus, kuri pārvietojas pa iepriekš saskaņotu maršrutu 

ar Alūksnes ezera apsaimniekotāju) Alūksnes ezera iekšezera Klusajā atpūtas zonā, uzliek 

naudas sodu 50 EUR. 

13.2 Par iebraukšanu Alūksnes ezera iekšezera peldēšanās vietās ar jebkura veida kuģošanas 

līdzekļiem (izņemot glābšanas dienestu, Alūksnes ezera apsaimniekotājus un gadījumos, ja tas 

saistīts ar cilvēku dzīvības glābšanu) uzliek naudas sodu 30 EUR.  

13.3 Par iebraukšanu ar jebkura veida kuģošanas līdzekļiem ārpus Alūksnes ezera iekšezera 

peldēšanās vietām, neievērojot tur noteiktos ierobežojumus, uzliek naudas sodu 30 EUR.  

13.4 Par jebkura veida kuģošanas līdzekļa ātruma ierobežojuma pārsniegšanu Alūksnes ezera 

iekšezerā (izņemot glābšanas dienestu, Alūksnes ezera apsaimniekotājus un gadījumos, ja tas 

saistīts ar cilvēku dzīvības glābšanu un citos gadījumos, kuri saskaņoti ar Alūksnes ezera 

apsaimniekotāju) uzliek naudas sodu 20 EUR. 

13.5 Par atrašanos tuvāk par 200 m no Alūksnes ezera iztekas Alūksnes upes ar jebkura veida 

kuģošanas līdzekli uzliek naudas sodu 20 EUR.  

13.6 Par makšķerēšanas ierobežojumu pārkāpšanu Alūksnes ezera iekšezerā no laipas Nr.1, Nr.2 

un Nr.3 uzliek naudas sodu 20 EUR. 

13.7 Par peldēšanu alkohola vai psihotropo vielu ietekmē uzliek naudas sodu 70 EUR. 

13.8 Par hidroplāna nosēdināšanu vai pacelšanu Alūksnes ezera iekšezerā uzliek naudas sodu 

70 EUR. 

13.9 Par citu Noteikumos noteikto ierobežojumu neievērošanu publiskajās un pašvaldības 

ūdenstilpēs uzliek naudas sodu 30 EUR.” 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 

  



Alūksnes novada domes saistošo noteikumu projekta  

“Grozījumi Alūksnes novada domes 2017. gada 23. marta  

saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 ,,Alūksnes novada publisko  

un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un  

sabiedriskās kārtības noteikumi”” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Nepieciešams izstrādāt Alūksnes ezera zonējumu, lai nodalītu 

kuģošanas līdzekļu, peldētāju, makšķernieku u.c. zonas, noteikt 

administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Norādītas peldēšanas vietu zonas Alūksnes ezerā, Alūksnes ezera 

iekšezerā izdalīta klusā atpūtas zona ar papildus ierobežojumiem 

tās izmantošanā. Noteikta administratīvā atbildība par 

pārkāpumiem Alūksnes ezerā un Alūksnes ezera iekšezerā. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

Paredzēti izdevumi Alūksnes ezera zonu, kuģošanai bīstamo vietu 

iezīmēšanai dabā ar bojām un informatīvajām zīmēm peldēšanas 

vietās. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Būtiska ietekme netiek prognozēta. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var vērsties 

Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā “ALJA”, Pilssalas ielā 10, 

Alūksnē, Alūksnes novadā vai Alūksnes novada pašvaldībā, 

juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

Ja saistošo noteikumu projekts skar administratīvās procedūras, 

privātpersonas, pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas no Alūksnes 

novada pašvaldības, šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā 

spēkā stāšanās datuma Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra 

Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4210. 

Saistošie noteikumi tiks publicēti Alūksnes novada pašvaldības 

laikrakstā ,,Alūksnes Novada Vēstis” un ievietoti Alūksnes novada 

pašvaldības interneta mājas lapā www.aluksne.lv 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                            A. DUKULIS  

 

 

 
 
 

 


