SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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)
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
pilsētas parka teritorijā) tālāko ziemeļu punktu;
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.
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.
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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, apstāšanos vai stāvēšanu ūdenstilpju
piekrastes zonā (10 m joslā no krasta līnijas), uzliek naudas sodu 50,00 EUR.
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.

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”.

Pielikums
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
1.2. Ilgāja ezers (Latvijas daļa)

Alūksnes pilsēta, Jaunalūksnes pagasts
Veclaicenes pagasts
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1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Indzera ezers
Murata ezers (Latvijas daļa)
Sudalezers (Alūksnes novada daļa)
Vaidavas ezers

Alsviķu pagasts
Veclaicenes pagasts
Zeltiņu pagasts
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
3.2. Ķiploku ezers
3.3. Lūkumīša ezers
3.4. Pātraža ezers
3.5. Pullanu ezers
3.6. Raipala ezers
3.7. Ievas ezers
3.8. Smilšāja ezers
3.9. Sūnekļa ezers
3.10. Muižas ezers
3.11. Siseņu ezers

Mālupes pagasts
Zeltiņu pagasts
Mārkalnes pagasts
Zeltiņu pagasts
Alsviķu pagasts
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes pagasts
Veclaicenes pagasts
Jaunlaicenes pagasts
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
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.4/2017 „Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes
zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
1.1. Nepieciešams aktualizēt saistošos noteikumus „Alūksnes novada publisko un pašvaldības
ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”
(turpmāk – saistošie noteikumi), kā nosaka likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas
2.un 4.punkts, tā kā publiskā lietošanā esošo ūdenstilpju aizsardzība un uzturēšana, kā arī
sabiedriskās kārtības nodrošināšana uz šīm ūdenstilpēm, to salām un piekrastes zonā ir aktuāls
pašvaldības pienākums.
1.2. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai Alūksnes novada publiskajās un pašvaldības
ūdenstilpēs, to salās un piekrastes zonā nodrošinātu sabiedrisko kārtību, uzturētu sanitāro tīrību
un nodrošinātu to ekoloģisko aizsardzību. Noteikumi paredz, kāda kārtība ir jāievēro Alūksnes
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novada publiskajās un pašvaldības ūdenstilpēs, to salās un piekrastes zonā, kā arī nosaka, kādas
sankcijas pret šo Saistošo noteikumu pārkāpējiem var tikt piemērotas Saistošo noteikumu
neievērošanas gadījumos.
1.3. Saistošie noteikumi ir saistoši visā Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju,
to salu un piekrastes zonas teritorijā visām personām, kas tur uzturas. Personas, kas pārkāpj šos
Saistošos noteikumus, ir saucamas pie administratīvās atbildības šajos Saistošajos noteikumos
paredzētajā kārtībā un apmēros, ja viņu darbībā nav paredzēta Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktā administratīvā atbildība.
2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. Saistošo noteikumu projekts paredz kārtību, kādā uzturamas laivu piestātnes, kā tiek
organizēta mehānisko ūdens transporta līdzekļu atrašanās un kustība publiskajās un pašvaldības
ūdenstilpēs, autotransporta kustība uz ūdenstilpju ledus, noteiktas prasības atpūtas, ugunskuru
kurināšanas un telts celšanas vietām pie Alūksnes novada publiskajām un pašvaldības
ūdenstilpēm, kā arī to, kā tiek nodrošināta sabiedriskā kārtība izmantojot ūdenstilpes Alūksnes
novadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
3.1. Plānojot Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” darbībai nepieciešamos
pašvaldības budžeta līdzekļus, jāvadās pēc šajos saistošajos noteikumos aģentūrai noteiktās
kompetences un jāparedz finansējums šo uzdevumu realizēšanai.
3.2. Saistošie noteikumi paredz naudas sodus par saistošo noteikumu normu nepildīšanu, kas
varētu papildināt pašvaldības budžeta ieņēmumus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
4.1. Tiešie ieguvēji būs Alūksnes novada iedzīvotāji un tā viesi, kuri nolēmuši pavadīt brīvo
laiku novada ūdenstilpju krastos, izmantot pašvaldības un uzņēmēju pakalpojumus. Netiešie
ieguvēji būs tūrisma pakalpojumu sniedzēji – viesu mājas novada ūdenstilpju apkārtnē.

