
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 
E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

 

2017. gada 23. martā                                                                     Nr.4/2017 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada domes 

23.03.2017. lēmumu Nr.74 

           (protokols Nr. 4, 23.punkts) 

 

PRECIZĒTI 

ar Alūksnes novada domes 

27.07.2017. lēmumu Nr. 228 

(protokols Nr. 11, 9. punkts) 

 

Grozījumi: Saistošie noteikumi Nr. 3/2019 

                    apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

                    2019. gada 27.februāra lēmumu Nr.25 

                    protokols Nr.2, 7.p. 

 

 

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, 

 

I Vispārīgie jautājumi 

       

1. Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju (pilns ūdenstilpju uzskaitījums šo 

noteikumu pielikumā), to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības 

noteikumos (turpmāk tekstā – Noteikumi) lietoto terminu skaidrojumi:  

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). 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019, kas apstiprināti ar 

2019. gada 27. februāra  lēmumu Nr.25, protokols Nr.2, 7.p., kas stājas spēkā ar 04.05.2019.) 

https://aluksne.lv/s_noteikumi/2019/0305/Pielikums_Nr.2.pdf


1.2. Piekrastes zona – 10 m tauvas josla ap ūdenstilpēm, ieskaitot upju iztekas, līdz privāto 

ūdenstilpju krasta zonai, vietās, kur privātās ūdenstilpes atrodas tuvāk par 10  m no 

publisko un pašvaldības ūdenstilpju krasta ūdens līnijas. 

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”. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019, kas apstiprināti ar 2019. 

gada 27. februāra  lēmumu Nr.25, protokols Nr.2, 7.p., kas stājas spēkā ar 04.05.2019.) 

2. Kontroli par šo Noteikumu ievērošanu un izpildi veic un administratīvo pārkāpumu 

protokolus sastādīt ir tiesīgas šādas amatpersonas: 

2.1. Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors un inspektori; 

2.2. Alūksnes novada pašvaldības policijas amatpersonas;  

2.3. Alūksnes novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji. 

II Sevišķie noteikumi 

 

3. Par laivu piestātnes neuzturēšanu tehniskā kārtībā, tās nenodrošināšanu ar drošu piekļuves 

trapu, uzliek naudas sodu 30,00 EUR.   

4. Par Ceļu satiksmes drošības direkcijā un Jūras administrācijas Kuģu reģistrā nereģistrējamu 

kuģošanas līdzekļu izmantošanu ūdenstilpēs bez iepriekšēja mutiska vai rakstiska 

saskaņojuma ar Alūksnes novada pašvaldības aģentūru “ALJA”, uzliek naudas sodu 

30,00 EUR. 

5. Par kuģošanas līdzekļu (izņemot Valsts kontrolējošajām institūcijām piederošo un darba 

pienākumu veikšanai izmantoto) izmantošanu ūdenstilpēs laika periodā no 1. marta līdz 

30. aprīlim, uzliek naudas sodu 50,00 EUR. 

6. Par kuģošanas līdzekļu (izņemot Valsts kontrolējošām institūcijām piederošo un darba 

pienākumu veikšanai izmantoto) izmantošanu diennakts tumšajā laikā ūdenstilpēs laika 

periodā no 1. novembra līdz 30. aprīlim, uzliek naudas sodu 50,00 EUR. 

7. Par kuģošanas līdzekļa atstāšanu bez uzraudzības, kā rezultātā šis kuģošanas līdzeklis brīvi 

dreifē ūdenstilpē, kuģošanas līdzekļa īpašniekam vai valdītājam uzliek naudas sodu 

50,00 EUR. 

8. Par kuģošanai neizmantojama (piemēram, bojāta) kuģošanas līdzekļa turēšanu ūdenstilpē vai 

tās piekrastes zonā, kuģošanas līdzekļa īpašniekam vai valdītājam uzliek naudas sodu 

70,00 EUR. 

9. Par izbraukšanu ar autotransportu uz ledus tam neparedzētās vietās, braukšanu pa ūdenstilpes 

ledu, izņemot gadījumu, kad tiek izmantota pašvaldības speciāli ierīkota auto trase un 

ierādīta vieta šo transporta līdzekļu uzbraukšanai uz ledus, vai nepieciešams sniegt palīdzību, 

kā arī apsaimniekot ūdenstilpi, uzliek naudas sodu 50,00 EUR. 

10. Par ugunskuru kurināšanu un telšu uzstādīšanu ūdenstilpju piekrastes zonā, izņemot tam 

speciāli norādītās un ierīkotās vietās, uzliek naudas sodu 30,00 EUR. 

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.  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019, kas apstiprināti ar 2019. gada 

27. februāra  lēmumu Nr.25, protokols Nr.2, 7.p., kas stājas spēkā ar 04.05.2019.) 

 

12. Par mehānisko transportlīdzekļu mazgāšanu ūdenstilpju tiešā tuvumā, uzliek naudas sodu 

50,00 EUR. 



13. Par lēkšanu ūdenī no ūdenstilpju tiltiem, uzliek naudas sodu 20,00 EUR. 

 

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. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019, kas apstiprināti ar 2019. gada 

27. februāra  lēmumu Nr.25, protokols Nr.2, 7.p., kas stājas spēkā ar 04.05.2019.) 

 

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.  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019, kas apstiprināti ar 2019. gada 

27. februāra  lēmumu Nr.25, protokols Nr.2, 7.p., kas stājas spēkā ar 04.05.2019.) 

 

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

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

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019, kas apstiprināti ar 2019. gada 

27. februāra  lēmumu Nr.25, protokols Nr.2, 7.p., kas stājas spēkā ar 04.05.2019.) 

 

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. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019, kas apstiprināti ar 2019. gada 

27. februāra  lēmumu Nr.25, protokols Nr.2, 7.p., kas stājas spēkā ar 04.05.2019.) 

 

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

kuģošanas līdzekli uzliek naudas sodu 20 EUR.  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019, kas apstiprināti ar 2019. gada 

27. februāra  lēmumu Nr.25, protokols Nr.2, 7.p., kas stājas spēkā ar 04.05.2019.) 

 

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

un Nr.3 uzliek naudas sodu 20 EUR. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019, kas apstiprināti ar 2019. gada 

27. februāra  lēmumu Nr.25, protokols Nr.2, 7.p., kas stājas spēkā ar 04.05.2019.) 

 

13.7 Par peldēšanu alkohola vai psihotropo vielu ietekmē uzliek naudas sodu 70 EUR. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019, kas apstiprināti ar 2019. gada 

27. februāra  lēmumu Nr.25, protokols Nr.2, 7.p., kas stājas spēkā ar 04.05.2019.) 

 

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

70 EUR. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019, kas apstiprināti ar 2019. gada 

27. februāra  lēmumu Nr.25, protokols Nr.2, 7.p., kas stājas spēkā ar 04.05.2019.) 

 



13.9 Par citu Noteikumos noteikto ierobežojumu neievērošanu publiskajās un pašvaldības 

ūdenstilpēs uzliek naudas sodu 30 EUR.” 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019, kas apstiprināti ar 2019. gada 

27. februāra  lēmumu Nr.25, protokols Nr.2, 7.p., kas stājas spēkā ar 04.05.2019.) 

 

 

III Noslēguma jautājums 

 

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošos 

noteikumus Nr. 8/2014 “Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un 

piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

   



Pielikums Nr.1 

Alūksnes novada domes 23.03.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017 

 

Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju saraksts 

 

1. Publisko ezeru saraksts: 

1.1.  Alūksnes ezers    Alūksnes pilsēta, Jaunalūksnes pagasts  

1.2.  Ilgāja ezers (Latvijas daļa)  Veclaicenes pagasts 

1.3.  Indzera ezers    Alsviķu pagasts 

1.4.  Murata ezers (Latvijas daļa)  Veclaicenes pagasts 

1.5.  Sudalezers (Alūksnes novada daļa) Zeltiņu pagasts 

1.6.  Vaidavas ezers    Ziemera pagasts 

 

2. Publisko upju saraksts: 

2.1.  Pededze – no Alūksnes upes ietekas līdz Alūksnes novada robežai 

2.2.  Vaidava – posmā pa Latvijas – Igaunijas robežu 

 

3. Pašvaldības ūdenstilpju saraksts: 

3.1.  Grundu ezers    Mālupes pagasts 

3.2.  Ķiploku ezers    Zeltiņu pagasts 

3.3.  Lūkumīša ezers    Mārkalnes pagasts 

3.4.  Pātraža ezers    Zeltiņu pagasts 

3.5.  Pullanu ezers    Alsviķu pagasts 

3.6.  Raipala ezers    Veclaicenes pagasts 

3.7.  Ievas ezers    Veclaicenes pagasts 

3.8.  Smilšāja ezers    Veclaicenes pagasts 

3.9.  Sūnekļa ezers    Veclaicenes pagasts 

3.10.  Muižas ezers    Jaunlaicenes pagasts 

3.11.  Siseņu ezers    Jaunalūksnes pagasts 

 

4. Publisko un pašvaldības ūdenstilpju saraksts, kuras atrodas īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijās: 

4.1. Dabas lieguma „Korneti-Peļļi” teritorijā: 

4.1.1. Smilšāja ezers   Veclaicenes pagasts 

4.1.2. Sūnekļa ezers   Veclaicenes pagasts 

4.1.3. Ilgāja ezers (Latvijas daļa) Veclaicenes pagasts 

4.1.4. Ievas ezers   Veclaicenes pagasts 

4.1.5. Raipala ezers   Veclaicenes pagasts 

 

4.2.  Aizsargājamā ainavu apvidus “Veclaicene” dabas teritorijā: 

4.2.1. Vaidavas ezers   Ziemera pagasts 

4.2.2. Murata ezers (Latvijas daļa) Ziemera pagasts 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 



 


