
 

 

 

Šī gada februārī Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” saņēma Latvijas 

vides aizsardzības fonda lēmumu par projekta “Laivu nolaišanas vietas uzlabošana Alūksnes 

ezerā” apstiprināšanu. 

Projekta mērķis bija uzlabot laivu nolaišanas iespējas Alūksnes ezerā, izbūvējot laipu 

un laivu nolaišanas platformu un labiekārtojot pieguļošo teritoriju laivu nolaišanas vietā 

Ozolu ielā. Alūksnes ezers ir viens no Alūksnes galvenajiem apskates un rekreācijas 

objektiem, kas atrodas Alūksnes augstienē. Ezeram ir noteikts publisko ūdeņu statuss, tā 

ainaviskās pievilcības dēļ vieta ir kļuvusi tūristu iecienīta. Ar mērķi lietderīgi un efektīvi 

apsaimniekot Alūksnes ezera krasta zonu, pēdējos gados ir veikti dažāda apjoma 

labiekārtošanas darbi ap ezeru citviet. Realizējot projektu, nu ir labiekārtota laivu nolaišanas 

vieta Ozolu ielā, kas ir iecienīta pietauvošanās vieta makšķerniekiem un citiem Alūksnes ezera 

apmeklētājiem, kā arī atpūtas vieta tuvākajā apkārtnē esošo māju iedzīvotājiem. 

Projekta ietvaros izbūvēta laipa uz skrūvpāļiem ar metāla konstrukcijas rāmi, 25 metri 

gara un 1,5 metri plata. Alūksnes ezera apmeklētājiem tādējādi nodrošināta droša iekāpšana 

un izkāpšana no laivām, kā arī ir iespēja pietauvoties ar lielāka izmēra ūdens transporta 

līdzekļiem. Pilnībā sakārtota laivu nolaišanas vieta un ērta laivu nolaišana ūdenstilpē. 

Izveidota slīpa platforma, 10 m garumā un 6 m platumā ūdenstilpē uz grunts ieklājot 

dzelzsbetona plātnes. Izveidoti stiprināti piebraucamie ceļi ar dolomīta šķembām kanāla 

malās, kā arī izveidotas ērti pieejamas kanāla krasta nogāzes un sakopta ezera piekraste - 

novākts un izlīdzināts krasta joslas apaugums, izlīdzināta augsnes virskārta un ieklāts 

daudzgadīgais zālājs. 

Satiksmes regulēšanai izvietotas norādījuma zīmes, tādējādi labiekārtoto teritoriju 

sadalot zonās - transportlīdzekļiem paredzētā stāvlaukumā un zonās, kas paredzētas tikai 

laivu nolaišanai ar aizliegumu novietot transportlīdzekļus ilgstoši. Atpūtas iespējām uzstādīti 

labiekārtojuma elementi - 2 atpūtas soliņi un atkritumu urna. Tie pēc dizaina izvēlēti tādi paši 

kā citās atpūtas vietās ap Alūksnes ezeru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ar Latvijas vides un aizsardzības fonda atbalstu  

labiekārtota laivu nolaišanas vieta Alūksnes ezera krastā 
 



 

 

Laivu nolaišanas vieta 2018. gada nogalē 

 

 

 

Projekta “Laivu nolaišanas vietas uzlabošana Alūksnes ezerā” īstenošanas laikā,  

2019. gada vasarā 

  



 

 

Labiekārtota laivu nolaišanas vieta, 2019. gada rudenī 


