
 
 ALUKSNE MAAKONNA OMAVALITSUS 

 Registri number 90000018622  

Darza tänav 11, Aluksne, Aluksne maakond, LV - 4301, telefonid: 64381496, 29453047. e-post: dome@aluksne.lv. 

 www.aluksne.lv 

 AS “SEB banka”, kood UNLALV2X, konto nr LV58UNLA0025004130335 

 

 Aluksnes  

2021.aasta 25. novembris Koosoleku protokoll nr 18, 12.p. 
 

 

ALUKSNE MAAKONNA VOLIKOGU 

 OTSUS nr 334  

Siduva määruse nr  29/2021 „Aluksne maakonna omavalitsuse volikogu muudatused 

27.02.2020 siduvates määrustes 5/2020 „Kalapüügi luba Aluksne jäŗvel ” 

 

 
Kalandusseaduse § 10 lõike 5 alusel.  

Kinnitada siduvad määrused nr 29/2021 „Aluksne maakonna omavalitsuse volikogu 27. 

veebruari 2020.aasta siduvate määruste nr 5/2020 „Kalapüügi luba Aluksne järvel” "ja selle  

määruse seletuskiri.  

 

Linnavolikogu esimees                      / allkiri /                                         Dz.ADLERS /  

 

/pitsat: Läti Vabariik, Aluksne vald / 

mailto:dome@aluksne.lv


 

 

 

ALUKSNE MAAKONNA OMAVALITSUS 

registri nummber 90000018622 

DARZA  TN. 11, ALUKSNE, ALUKSNES MAAKOND LV- 4301, TELEFON 64381496, 

E-POST: dome@aluksne.lv 

A/S "SEB banka", KOOD: UNLALV2X, KONTO nr LV58UNLA0025004130335 

 

SIDUVAD MÄÄRUSED 

Aluksnes 

2021.aasta 25.novembris 

nr 29/2021  

KINNITUD  

Aluksne maakonna omavalitsuse 25.11.2021 volikogu otsus nr 334 

 (protokoll nr 18, punkt 12)                                                                                              

Muudatused  Aluksne  maakonna  omavalitsuse 27.02.2020 siduvates määrustes nr 

.5/2020 „Kalapüügi luba Aluksne jäŗvel” 

                                                                                                                     Välja antud 

                                                                           Kalandusseaduse  § 10 lõike 5 alusel 

 

 Teha Aluksne maakonna omavalitsuse 27.02.2020 siduvates määrustes N5/2020 „Kalapüügi 

luba Aluksne jäŗvel ” järgmised muudatused:  

            Tühistada lõige 14 järgmises sõnastuses:  

"14. Kalapüügi luba sisu ja andmed (näidised lisas 2) – kalapüügi loa tüüp, seeria ja number, 

hind, kehtivusaeg, asjaomase veekogu nimi,vähi- või odapüügi osaleja andmed, loa väljaandja 

allkiri.Loa saaja (v.a elektroonilised load), loa saaja ja tema isikukood, telefoninumber ja e-

posti aadress suhtlemiseks, samuti saaja allkiri (v.a elektroonilised load) ja loa väljaandmise 

kuupäev.  

 

2. Lõige 16 sõnastatakse järgmiselt: 

 "16. Elektroonilise loa vorm võib visuaalselt erineda eeskirjale lisatud loa näidisest , kuid see 

peab sisaldama kõiki käesoleva eeskirja punktis 14 nimetatud andmeid, välja arvatud 

väljaandja ja saaja allkiri. Elektroonilist luba ei pea trükkima ja selle olemasolu kontrollitakse 

selle numbri järgi. 

 

3.17. lõik: 

3.1. täiendada 17.1.lg teise lausega järgmises sõnastuses: „Aktuaalne teave kalapüügi loa 

müügi kohta on märgitud Interneti-lingile www.aluksnesezers.lv“; 

3.2. kustutada 17.2., 17.3. ja 17.4. lg. sõnad "välja arvatud alandatud tasu eest load".  

 

http://www.aluksnesezers.lv/


 

 

4.Tühistada lg.19. 

5. Lõige 23 sõnastatakse järgmiselt: 

 "23. Kõigil loaomanikel, olenemata nende liigist, on kohustus registreerida oma saak kohe 

pärast iga haugi või koha saaki (kui see jäetakse alles), märkides ära püügikuupäeva, liigi, 

püügi suuruse (kalade arv ja kaal) ja kalastusluba teisel poolel olevas tabelis, elektrooniliselt 

ostetud kalastuslubade puhul vastava veebisaidi jaotises "Loma reģistrācija".  

6. Lõige 24 sõnastatakse järgmiselt: 

 "24.Püügiaruanne tuleb esitada viie päeva jooksul pärast kalastusloa kehtivusaja lõppemist 

. 

7. Lõige 28 sõnastatakse järgmiselt: 

"28. Tagada kalastuluba olemasolu vastavalt käesoleva eeskirja lg. 17 ja 18.“ 

 

8. Lõigest 30 jäetakse välja sõnad "asub igas lubade müügikohas". 

 

9. Lõigest 36 sõnastatakse järgmiselt: 

 "36. Registreerida eeskirjas toodud saakide registreerimise korda rikkunud isikud ning 

teavitada 14 päeva jooksul saagiaruande esitamise vajadusest tegevusloal märgitud 

telefoninumbril või e-posti aadressil. Kui püügiaruannet selle aja jooksul ei esitata, teavitab 

korraldaja avastatud rikkumisest keskkonnakaitse- ja seireasutusi. 

10. Sõnastada  ümber lisa 2 (lisa 1)  

 

11. Sõnastada ümber lisa 3 (lisa 2) 

 
Linnavolikogu esimees                       /allkiri/                                                     Dz.ADLERS  
 

  



 

 

Lisa 1  

Aluksne  maakonna omavalitsuse volikogu 

2021.aasta 25 novembri Siduvad määrused nr  29/2021  

“Mudatused Aluksne maakonna omavalitsuse volikogu 27.02.2020 siduvates määrustes  

5/2020 „Kalapüügi luba Aluksne jäŗvel”  

 

Lisa 2 

Aluksnes maakonna volikogu 27.02.2020 eeskirjale  

„Kalapüügi luba Aluksne jäŗvel” 

 

  
                                                 KALAPÜÜGI LUBADE NÄIDISED 

 

 

ALUKSNE MAAKONNA 

OMAVALITSUSE 

AGENTUUR “ALJA” 

Reg nr 90010446069  

Pilssalas tn. 10, Aluksne, 

Aluksnes maakond, LV-4301 

ÜHEPÄEVA KALAPÜÜGI 

LUBA , VÄLJA ARVATUD 

HAUGIPÜÜK MAIS  

Aluksne järvel 

20__.aasta__.________ 

Loa hind 3,00 EUR 

 

Olen tutvunud eeskirjaga 

„Kalapüügi luba Aluksne 

jäŗvel” 

  _________________________  

(nimi, perekonnanimi) 

 

 

  _________________________  

(loa saaja allkiri)  

 

 

  _________________________  

(loa väljastamise kuupäev )  

 

 

  _________________________  

(telefon) 

 

ALUKSNE MAAKONNA OMAVALITSUSE AGENTUUR 

“ALJA” 

Reg nr 90010446069  

Pilssalas tn. 10, Aluksne, Aluksnes maakond, LV-4301, 

www.aluksnesezers.lv 

 

Keskkonnainspektor t. 26389199 

 

ÜHEPÄVA KALAPÜÜGI LUBA , VÄLJA ARVATUD 

HAUGIPÜÜK MAIS  

Aluksne järvel 

 

Kehtiv: 20__.aasta__._____ 

 

Loa hind 3,00 EUR 

 

Luba välja antud: _____________________________  

(nimi, perekonnanimi) 

 

Mida loasaajad peavad teadma  

1. Ilma isikuandmete ja püügikuupäeva märkimiseta loetakse 

litsents kehtetuks. 

2. Kalapüügil järgida Kalapüügi, vähipüügi ja allveejahi 

eeskirja ning Aluksne Maakonna volikogu siduvat määrust 

“Kalapüügi luba Aluksne jäŗvel” 

3.Saagiks on lubatud hoida 3 haugi. mille pikkus on 50–70 cm, 

millest üks haug võib olla üle 100 cm pikk (v.a maikuus 

veesõidikitega), 3 koha ja mitte üle viie kilogrammi. ahvenat, 

millest kolm ahvenat võivad olla pikemad kui 55 cm, samuti 

muud kalapüügi-, vähi- ja allveejahi eeskirja kohased kalad. 

4. Loodusliku sööda kalade või nende osade söödana 

kasutamine on keelatud 10. maist 30. juunini. 

5. Veesõidukitega veekogus on keelatud viibida pimedal ajal 1. 

http://www.aluksnesezers.lv/


 

 

 

(e-posti aaddres) 

 

 

Seeria DL  

nr 00000 

novembrist 30. aprillini. 

6.Loa kehtivusaeg (periood) on loal vastava päeva kohta märgitud 

kuupäev.  

 

Seeria DL  

nr 00000 

 

 

 (loa väljaandja allkiri) 

 

 
 

 

 

ALUKSNE MAAKONNA 

OMAVALITSUSE 

AGENTUUR “ALJA” 

Reg nr 90010446069  

Pilssalas tn. 10, Aluksne, 

Aluksnes maakond, LV-4301 

ÜHEPÄEVA  LUBA , 

HAUGIPÜÜGIKS MAIS  

Aluksne järvel 

 

20__.aasta__.________ 

 

Loa hind 10,00 EUR 

 

Olen tutvunud eeskirjaga 

„Kalapüügi luba Aluksne järvel” 

 

 __________________________  

(nimi, perekonnanimi) 

 

 

 __________________________  

(loa väljaandja allkiri)  

 

 

 __________________________  

(loa väljaandmise kuupäev) 

 

 

 __________________________  

(telefon) 

 

ALUKSNE MAAKONNA OMAVALITSUSE AGENTUUR 

“ALJA” 

Reg nr 90010446069, Pilssalas tn. 10, Aluksne, Aluksnes 

maakond, LV-4301, www.aluksnesezers.lv 

 

 Keskkonnainspektor t. 26389199 

 

ÜHEPÄEVA LUBA  , HAUGIPÜÜGIKS MAIS  

Aluksne järvel 

 

Kehtiv:  20__.aasta__.________ 

 

Loa hind 10,00 EUR 

 

Luba välja antud: …………………………………………_ 

(nimi, perekonnanimi) 

 

Mida loasaajad peavad teadma 

 1. Ilma isikuandmete ja püügikuupäeva märkimiseta 

loetakse luba kehtetuks. 

 2. Kalapüügil järgida kalapüügi, vähipüügi ja allveejahi 

eeskirjad ning Alūksne Maakonna volikogu siduvat määrust 

“Kalapüügi luba Aluksne jäŗvel” 

3. Saagiks on lubatud hoida 3 haugi pikkusega 50–70 cm, 

millest üks võib olla üle 100 cm pikk ja mitte rohkem kui viis 

kilogrammi ahvenid, millest kolm võib olla üle 35 cm 

pikkused. pikkus ja muud kalad vastavalt Kalapüügi, vähi- ja 

allveejahi eeskirjale. 

4. Loodusliku söödaga kala või selle osade, söödana 

kasutamine on keelatud 10. maist 30. juunini. 

 5. Loa kehtivusajaks (perioodiks) loetakse loal märgitud 

vastava päeva kuupäev.  

http://www.aluksnesezers.lv/


 

 

 

 

 __________________________  

(e-posti aadres) 

 

Seeria MD  

nr 00000 

 

 

Seeria MD  

nr 00000 

_______________________  

(loa väljaandja allkiri ) 

 

 

 

ALUKSNE MAAKONNA 

OMAVALITSUSE 

AGENTUUR “ALJA” 

Reg nr 90010446069  

Pilssalas tn. 10, Aluksne, 

Aluksnes maakond, LV-4301 

 

ÜHEPÄEVA LUBA, VÄLJA 

ARVATUD HAUGIPÜÜK 

MAIS  

Aluksne järvel 

 

Alates 20__.aasta__. _________ 

kuni 20__.aasta__. _________ 

 

Loa hind 15,00 EUR 

 

Olen tutvunud eeskirjaga 

„Kalapüügi luba Aluksne jäŗvel” 

 

  _________________________  

(nimi, prekonnanimi) 

 

 

  _________________________  

(loa saaja allkiri) 

 

 

  _________________________  

(loa väljaandmise kuupäev) 

 

 

  _________________________  

(telefon) 

 

__________________________  

 

ALUKSNE MAAKONNA OMAVALITSUSE AGENTUUR 

“ALJA” 

Reg nr 90010446069  

Pilssalas tn. 10, Aluksne, Aluksnes maakond, LV-4301, 

www.aluksnesezers.lv 

 

Keskkonnainspektor t. 26389199 

 

ÜHEPÄEVA  LUBA , VÄLJA ARVATUD HAUGIPÜÜK 

MAIS  

Aluksne järvel 

 

Kehtiv: alates 20__.aasta__. _________ 

kuni 20__.aasta__. _________ 

 

Loa hind 15,00 EUR 

 

Luba  välja antud: ………………………………………… 

 

(nimi, perekonnanimi) 

 

Mida loasaajad peavad teadma 
 1. Ilma isikuandmete ja püügikuupäeva märkimiseta loetakse 

luba kehtetuks.  

2. Kalapüügil järgi Kalapüügi, vähipüügi ja allveejahi eeskirja 

ning Alūksne Maakonna volikogu siduvat määrust “ “ 

„Kalapüügi luba Aluksne jäŗvel ” 

3. Saagiks on lubatud hoida 3 haugi pikkusega 50–70 cm, millest 

üks võib olla üle 100 cm pikk ja mitte rohkem kui viis kilogrammi 

ahvenid, millest kolm võib olla üle 35 cm pikkused. pikkus ja 

muud kalad vastavalt Kalapüügi, vähi- ja allveejahi eeskirjale. 

4. Loodusliku söödaga kala või selle osade , söödana kasutamine 

on keelatud 10. maist 30. juunini. 

5. Veesõidukitega veekogus on keelatud viibida pimedal ajal 1. 

novembrist 30. aprillini. 

 6. Loa kehtivusaeg on loal märgitud asjakohane ajavahemik 

(kuupäevast kuupäevani).  

http://www.aluksnesezers.lv/


 

 

(e-posti aadres) 

 

Seeria ML  

nr 00000 

 

 

 

 

Seeria ML  

nr 00000 

 ______________________  

(loa väljaandja allkiri) 

 

 

 

ALUKSNE MAAKONNA 

OMAVALITSUSE AGENTUUR 

“ALJA” 

Reg nr 90010446069  

Pilssalas tn. 10, Aluksne, Aluksnes 

maakond, LV-4301 

 

ÜHEKUU LUBA 

VÄHENDATUD TASUGA, 

VÄLJA ARVATUD 

HAUGIPÜÜK MAIS  

Aluksne järvel  
 

 

Alates 20__.aasta__. _______ 

kuni 20__aasta__. _________ 

 

Loa hind 10.00 EUR 

 Olen tutvunud eeskirjaga 

„Kalapüügi luba Aluksne jäŗvel” 

 

 

……………………………………  __________________________  
(nimi, perekonnanimi) 

 

…………………………………… 
 

 

  __________________________  
(loa saaja allkiri)  

 

 
 
 

 

…………………………………… __________________________  
(loa väljastamise kuupäev) 

 

  __________________________  
 

…………………………………… 
(telefon)  

 

 

 

ALUKSNE MAAKONNA OMAVALITSUSE AGENTUUR 

“ALJA” 

Reg nr 90010446069  

Pilssalas tn. 10, Aluksne, Aluksnes maakond, LV-4301 
www.aluksnesezers.lv 

 

Vides inspektora t. 26389199 

 
 

ÜHEKUU LUBA ALANDATUD TASUGA, VÄLJA 

ARVATUD  HAUGIPÜÜK MAIS  

Aluksne järvel 
 

 

Kehtib: Alates 20__.aasta__. _________ 
 kuni 20__.aasta__. _________ 

 

 

Loa hind 10,00 EUR 
 

Luba välja antud: ………………………………………… _________  

(nimi, perekonnanimi) 

 

Mida loasaajad peavad teadma 

1. Ilma isikuandmete ja püügikuupäeva märkimiseta loetakse 

luba kehtetuks 

 2. Kalapüügil järgida Kalapüügi-, vähipüügi- ja allveejahi 

eeskirja ning Alūksne Maakonna volikogu siduvat määrust 

„Kalapüügi luba Aluksne jäŗvel” 

3.Saagiks on lubatud hoida 3 haugi pikkusega 50–70 cm, 

millest üks haug võib olla üle 100 cm pikk (v.a maikuus 

veesõidikitega), 3 koha ja mitte üle viie kilogrammi. 

ahvenat, millest kolm ahvenat võivad olla pikemad kui 35 

cm, samuti muud kalapüügi-, vähi- ja allveejahi eeskirja 

kohased kalad. 

4. Loodusliku sööda kalade või nende osade söödana 

kasutamine on keelatud 10. maist 30. juunini. 

5. Veesõidukitega veekogus on keelatud viibida pimedal ajal 

1. novembrist 30. aprillini. 

http://www.aluksnesezers.lv/


 

 

 
 

  __________________________  
………………………………… 
 

(e-posti aadres) 

 

Seeria GS  

nr 00000 

6. Loa kehtivusaeg on loal märgitud asjakohane ajavahemik 

(kuupäevast kuupäevani). 

 

 

 

Seeris GS   

nr 00000  _______________________  

 _______________________  

(loa väljaandja allkiri )  

 

 

 

 

 

ALUKSNE MAAKONNA 

OMAVALITSUSE 

AGENTUUR “ALJA” 

Reg nr 90010446069  

Pilssalas tn. 10, Aluksne, Aluksnes 

Maakond, LV-4301 
 

 

 

 

ÜHEKUU LITSENTS 

VÄHENDATUD TASUGA, 

VÄLJA ARVATUD 

HAUGIPÜÜK MAIS  

Aluksne järvel 

 

 

Alates20__.aasta__. ________ 

kuni 20__.aasta__. _________ 
 

  

Loa hind 5,00 EUR 
 

Olen tutvunud eeskirjaga 

„Kalapüügi luba Aluksne 

jäŗvel” 
  __________________________  
(nimi, perekonnanimi) 

 

 

 __________________________  

(Loa saaja allkiri )  

 

 

 __________________________  

(loa välja andmise kuupäev) 

 

  __________________________  
(telefon) 

 

 

 __________________________  

(e-posti aadres) 

 
 

 
 

 
 

 

ALUKSNE MAAKONNA OMAVALITSUSE AGENTUUR 

“ALJA” 

Reg nr 90010446069  

Pilssalas tn. 10, Aluksne, Aluksnes maakond, LV-43011, 

www.aluksnesezers.lv 

 

Vides inspektora t. 26389199 

 
 

 

 

ÜHEKUU LUBA VÄHENDATUD TASUGA, VÄLJA 

ARVATUD HAUGIPÜÜK MAIS  

Aluksne järveL  
 

Kehtiv: alates 20__.aasta__. _________ 

kuni 20__.aasta__. _________ 

 

Loa hind 5,00 EUR 
 

 

 

Luba  välja antud: ___________________________  

(nimi, perekonanimi) 

 

Mida loasaajad peavad teadma  

1. Ilma isikuandmete ja püügikuupäeva märkimiseta loetakse 

luba kehtetuks. 

2. Kalapüügil järgida Kalapüügi, vähi- ja allveejahi eeskirja 

ning Alūksne Maakonna volikogu siduvat määrust “Olen 

tutvunud eeskirjaga „Kalapüügi luba Aluksne jäŗvel” 

3. Saagiks on lubatud hoida 3 haugi pikkusega 50–70 cm, 

millest üks haug võib olla üle 100 cm pikk (v.a maikuus 

ujuvvahenditest), 

3 koha ja mitte üle viie kilogrammi. ahvenat, millest kolm 

ahvenat võivad olla pikemad kui 35 cm, samuti muud 

kalapüügi-, vähi- ja allveejahi eeskirja kohased kalad. 

4. Loodusliku söödaga kala või selle osade,söödana 

kasutamine on keelatud 10. maist 30. juunini. 

5. Veesõidukitega veekogus on keelatud viibida pimedal ajal 1. 

novembrist 30. aprillini. 

6. Loa kehtivusaeg on loal märgitud asjakohane ajavahemik 

(kuupäevast kuupäevani). 

http://www.aluksnesezers.lv/


 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Seeria GS  

nr 00000 
 

 

   

 

Seeria GS 

nr 00000 

 _______________________  

(loa väljaandja allkiri) 
 

 
 

 

 

 
 

ALUKSNE MAAKONNA 

OMAVALITSUSE 

AGENTUUR “ALJA” 

Reg nr 90010446069  

Pilssalas tn. 10, Aluksne, 

Aluksnes maakond, LV-4301 

 

LASTE JA TEISMELISTE 

TASUTA lLUBA (1. JAANUAR 

– 31. DETSEMBER), VÄLJA 

ARVATUD HAUGIPÜÜK MAIS  

Aluksne järvel 

 
 

Alates 20__.aasta__. _________ 

kuni 20__.aasta  31. detsembrini 
 

Olen tutvunud eeskirjaga 

„Kalapüügi luba Aluksne 

jäŗvel ” 

 

 

 
  _________________________  

(nimi, perekonnanimi) 

 

 

 _________________________  

(loa saaja allkiri)  

 

 

 _________________________  

(loa väljaandmise kuupäev) 

 

  _________________________  

(telefon) 

 

 

 

ALUKSNE MAAKONNA OMAVALITSUSE AGENTUUR 

“ALJA” 

Reg nr 90010446069  

Pilssalas tn. 10, Aluksne, Aluksnes maakond, LV-4301, 

www.aluksnesezers.lv 

 

Keskkonnainspektor t. 26389199 

 

 

LASTE JA TEISMELISTE TASUTA  LUBA (1. JAANUAR – 

31. DETSEMBER), VÄLJA ARVATUD  HAUGIPÜÜK MAIS  

Aluksne järvel 

 
 

Kehtiv: alates 20__.aasta__. _________ 

kuni 20__.aasta 31. detsembrini 
 

 

Luba välja antud: ____________________________  

(nimi, perekonnanimi) 

 
 

Mida loasaajad peavad teadma 

1. Ilma isikuandmete ja püügikuupäeva märkimiseta loetakse 

litsents kehtetuks. 

2. Kalapüügil järgida Kalapüügi-, vähipüügi- ja allveejahi 

eeskirja ning Aluksne Maavolikogu siduvat määrust “Olen 

tutvunud eeskirjaga „Kalapüügi luba Aluksne jäŗvel” 

3. Saagiks on lubatud hoida 3 haugi pikkusega 50–70 cm, 

millest üks haug võib olla üle 100 cm pikk (v.a mai kuus 

ujuvvahenditel), 3 koha ja mitte üle viie kilogrammi. ahvenat, 

millest kolm ahvenat võivad olla pikemad kui 35 cm, samuti 

muud kalapüügi-, vähi- ja allveejahi eeskirja kohased kalad. 

4. Loodusliku söödaga kala või selle osade , söödana 

kasutamine on keelatud 10. maist 30. juunini. 

5. Veesõidukitega veekogus on keelatud viibida pimedal ajal 1. 

novembrist 30. aprillini. 

6. Load kehtivad märgitud kuupäevast kuni kõnealuse aasta 

31. detsembrini. 

  

http://www.aluksnesezers.lv/


 

 

 _________________________  

(e-posti aadres) 

 
 

Seeria GS 

nr 00000 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seeria GS 

nr 00000 

 _______________________  

(loa väljaandja allkiri) 
 

 
 



 

 

 

ALUKSNE MAAKONNA 

OMAVALITSUSE 

AGENTUUR “ALJA” 

Reg nr 90010446069  

Pilssalas tn. 10, Aluksne, 

Aluksnes maakond, LV-4301 

TASUTA ( 1. JAANUARIST 31. 

DETSEMBRINI) KALAPÜÜGI 

LUBA  KALASTAMISEKS 

KALDAL 
  ALUKSNE JÄRVEL 

 

Alates 20__.aasta__. _________ 

kuni 20__aasta 31. detsembrini 

 

 

Olen tutvunud  kalastamise 

eeskirjaga  „Kalapüügi luba 

Aluksne jäŗvel” 
 

  ________________________  

(nimi, perekonnanimi) 

 

 

 ________________________  

(loa saaja allkiri)  

 

 

 ________________________  

(loa väljaandja allkiri ) 

 

  ________________________  

(telefon) 

 

 

 ________________________  

(e-posti aadress) 

 
 

Seeria GB 

nr 00000 

 

 

ALUKSNE MAAKONNA OMAVALITSUSE AGENTUUR 

“ALJA” 

Reg nr 90010446069  

Pilssalas tn. 10, Aluksne, Aluksnes maakond, LV-4301, 

www.aluksnesezers.lv 

 

Keskkonnainspektor t. 26389199 

 

TASUTA ( 1. JAANUARIST 31. DETSEMBRINI) 

KALAPÜÜGi LUBA KALASTAMISEKS KALDAL 

ALUKSNE JÄRVEL 

 

Kehtiv: alates20__.aasta__. _________ 

kuni 20__.aasta  31. detsembrini 

 

Luba välja antud : ___________________________  

(nimi, perekonnanimi) 

 

Mida loa saajad peavad teadma  
1. Ilma isikuandmete ja püügikuupäeva märkimiseta 

loetakse luba kehtetuks. 

2. Kalapüügil järgida Kalapüügi, vähipüügi ja allveejahi 

eeskirja ning Alūksne Maavolikogu siduvat määrust 

“Alūksne järvel kalapüügi loa kohta”. 

3.Saagiks on lubatud hoida 3 haugi pikkusega 50–70 cm, 

millest üks haug võib olla üle 100 cm pikk (v.a maikuus 

ujuvvahenditest), 3 koha ja mitte üle viie kilogrammi. 

ahvenat, millest kolm ahvenat võivad olla pikemad kui 35 

cm, samuti muud kalapüügi-, vähi- ja allveejahi eeskirja 

kohased kalad. 

4. Loodusliku söödaga kala või selle osade , söödana 

kasutamine on keelatud 10. maist 30. juunini. 

 5.Load kehtivad märgitud kuupäevast kuni kõnealuse aasta 

31. detsembrini. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   Seeria GB  

nr 00000 

 _______________________  

(loa väljaandja allkiri) 
 
 

 

 

http://www.aluksnesezers.lv/


 

 

Lisa 2  

2021.aasta 25 novembri Siduvad määrused nr 29/2021  

 "Aluksne maakonna omavalitsuse volikogu muudatused  

27.02.2020 siduvates määrustes nr 29/2020 „Kalapüügi luba Aluksne järvel”  

 

 
 

Lisa 3  

Aluksne maakonna  volikogu   

27.02.2020 eeskirjale  

 „Kalapüügi luba Aluksne järvel” 
 

 

SAAGI ARVESTUSE NÄIDIS  TABEL  

 

 

KALA SAAGI ARVESTUS VORM 

Kalapüügi loa kehtivusajal püütud kala:  

 
Kuupäev  Liik  Arv  Kaal  

     

 
Kalastaja allkiri: 
 

Veebilehel www.epakalpojumi.lv, www.manacope.lv ja 

mobiilirakenduses "Mana Cope" ostetud loadele 

veebisaidi jaotises "Loma reģistrācja".  
 

 

 
 

 

Linnavolikogu esimees                  /allkiri/ Dz.ADLERS  

 

 



 

 

 

 

 

Siduvate eeskirjade eelnõu Aluksne maakonna omavalitsuse volikogu 27.02.2020 siduvate 

määruste muudatused määruses nr 5/2020  „Kalapüügi luba Aluksne jäŗvel ”  

Seletus kiri 

 

Seletuskirja osad  Esitatav teave  

1 projekti vajalikkuse 

põhjendus  

1.1. Sidumismääruste muutmine on vajalik Aluksne järve 

kalapüügi korraldamise korra täpsustamiseks, arvestades 

reguleerivat raamistikku.  

1.2. Siduvate määruste muudatused on välja töötatud vastavalt 

ministrite kabineti 19. oktoobri 2021.a määrusele „Muudatused 

ministrite kabineti määrustes nr  799 “Kalapüügi, vähipüügi ja 

allveejahi kord”.  

 1.3. Võttes arvesse Põllumajandusministeeriumi 20.10.2021 kirja 

nr  4.1-2e / 2024/2021.  

2. Projekti sisu 

lühikirjeldus  

Muudetud on lubade andmete, lubade saamise korra, püügi 

inventuuri, aruande esitamise tähtaja ja korra osas.  

 
 

 

3. Teave projekti 

kavandatava mõju 

kohta valla eelarvele  

Ei ole 

4. Teave projekti 

kavandatava mõju 

kohta 

ettevõtluskeskkonnal 

valla territooriumil  

Olulist mõju pole oodata.  

5. Teave 

haldusmenetluste 

kohta  

Kõik isikud, keda käesoleva eeskirja kohaldamine puudutab, 

võivad pöörduda Aluksne valla omavalitsuse agentuuri “ALJA”, 

Pilssalas tänav 1, Aluksne, Aluksne maakonda või Aluksne 

omavalitsusse, Darza tänav 11, Aluksne, Aluksne valla. 

 

Kui siduvate määruste eelnõu puudutab haldusmenetlusi, võivad 

üksikisikud pärast Aluksne maakonna omavalitsusest vastava 

otsuse saamist selle otsuse edasi kaevata Ringkonnakohtusse, 

Voldemara Baloža tänav 13A, Valmiera, LV-4210 ühe kuu 

jooksul ,alates selle otsuse jõustumisest.Siduvad määrused 

avaldatakse Aluksne valla teavitusväljaandes “Aluksnes novada 

Vestis” ja paigutatakse Aluksne valla kodulehele www.aluksne.lv.  

6. Teave 

üksikisikutega 

konsulteerimise 

kohta  

Konsultatsioonid pole toimunud. 

 

 

Linnavolikogu esimees                                  /allkiri/ Dz.ADLERS  

 

 
 


