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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2019. gada 27. februārī                              Nr. 3/2019 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada domes 

27.02.2019. lēmumu Nr. 25 

           (protokols Nr. 2, 7. 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 (10 m joslā no 

krasta līnijas), uzliek naudas sodu 50 EUR”. 

 

https://aluksne.lv/s_noteikumi/2019/0305/Pielikums_Nr.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 

 

 


