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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.133 

 

Par nekustamo īpašumu Ziemeru ielā 4 un Ziemeru ielā 8, Alūksnē, Alūksnes novadā 

daļu  nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā 

 

Izskatot Nodrošinājuma valsts aģentūras iesniegumus “Par zemesgabala piešķiršanu”, 

kas saņemti un reģistrēti Alūksnes novada pašvaldībā 05.03.2021. ar   Nr. ANP/1-35/21/696 un 

31.03.2021. ar Nr. ANP/1-35/21/962, novada dome konstatē, ka: 

Alūksnes novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Ziemeru ielā 4, Alūksnē, 

Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 002 0118, sastāv no zemesgabala 2,0445 ha 

platībā.  

Alūksnes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošais nekustamais īpašums 

Ziemeru ielā 8, Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 002 0116, sastāv no 

zemesgabala 0,7262 ha platībā (zemes vienības platība var tikt precizēta normatīvos aktos 

noteiktā apjomā – kadastrālās uzmērīšanas gaitā). 

Iekšlietu ministrijai, tās funkciju nodrošināšanai, nepieciešama daļa no Alūksnes 

novada pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Ziemeru ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, 

aptuveni 1,5 ha platībā, un Ziemeru ielā 8, Alūksnē, Alūksnes novadā, aptuveni 0,19 ha platībā, 

administratīvās ēkas būvniecībai, kas paredzēta Iekšlietu ministrijas iestāžu un struktūrvienību 

izvietošanai Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 21. pantā, likuma “Par policiju” 3. pantā 

un Valsts robežsardzes likuma 5. pantā noteikto valsts pārvaldes funkciju (valsts drošība, 

sabiedriskā kārtība un drošība) veikšanai. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otrā daļa nosaka, ka 

atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas 

publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā 

par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas 

valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes 

uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas 

personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par 

atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais 

nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas 

lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības 

norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta 

pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības 

nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi. 

 



  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, Zemes ierīcības likuma 8. panta 

pirmās daļas 3. punktu, 

 

1. Pēc nekustamo īpašumu sadalīšanas, zemes ierīcības projekta izstrādes un reģistrācijas 

zemesgrāmatā, nodot bez atlīdzības valstij Iekšlietu ministrijas personā administratīvās 

ēkas būvniecībai un ar to saistīto infrastruktūras objektu izveidei plānoto zemes vienību 

Ziemeru ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, 1,69 ha platībā (zemes vienības platība var 

tikt precizēta normatīvos aktos noteiktā apjomā – kadastrālās uzmērīšanas gaitā), kas 

izveidota no: 

1.1. Pašreizējās zemes vienības Ziemeru ielā 4, kadastra apzīmējums 3601 002 0118, 

Alūksnē, Alūksnes novadā  daļas 1,5 ha platībā; 

1.2. Pašreizējās zemes vienības Ziemeru ielā 8, kadastra apzīmējums 3601 002 0116, 

Alūksnē, Alūksnes novadā daļas 0,19 ha platībā. 

2.  Noteikt, ka visu nepieciešamo darbību, kas saistītas ar nekustamo īpašumu Ziemeru 

ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 002 0118 un Ziemeru ielā 

8, Alūksnē, Alūksnes novadā, īpašuma kadastra Nr. 3601 002 0116 kadastrālo 

uzmērīšanu, sadali un zemes ierīcību, izdevumus sedz Alūksnes novada pašvaldība.  

3. Noteikt Iekšlietu ministrijai, attiecīgi par to izdarot atzīmi Zemesgrāmatā, aizliegumu 

atsavināt un apgrūtināt plānoto zemes vienību Ziemeru ielā 4, Alūksnē, Alūksnes 

novadā ar lietu tiesībām un pienākumu bez atlīdzības nodot to Alūksnes novada 

pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots valsts drošības, sabiedriskās kārtības un 

drošības funkciju veikšanai. 
 

Domes priekšsēdētājs                          A.DUKULIS   
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.134 

 

Par valsts budžeta finansējuma sadali Alūksnes novada pašvaldības profesionālās 

ievirzes izglītības iestādēm piemaksām COVID-19 pandēmijas laikā 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 9. aprīļa rīkojumu Nr. 236 “Par finanšu 

līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, 

Izglītības un zinātnes ministrijas 27.04.2021. rīkojumu Nr. 1-2e/21/145 “Par līdzekļu 

piešķiršanu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm”, kas reģistrēts Alūksnes novada 

pašvaldībā 05.05.2021. ar Nr. ANP/1-2/21/1350, 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. un 27.punktu, 

 

1. Apstiprināt valsts budžeta finansējuma sadalījumu 15 181 EUR (piecpadsmit tūkstošu 

viena simta astoņdesmit viena euro) apmērā profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

pedagogiem piemaksām par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību 

satura apguvei Covid-19 pandēmijas laikā saskaņā ar pielikumu. 

2. Noteikt, ka vienreizējas piemaksas apmērs ir 300,00 EUR, proporcionāli vienai 

pedagoga darba slodzei, tai skaitā piemaksas bruto apmērs 242,74 EUR un darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 57,26 EUR. 

3. Valsts budžeta finansējumu piemaksām izlietot līdz 2021. gada 31. maijam. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt iepriekš minētā finansējuma 

iekļaušanu Alūksnes novada pašvaldības budžetā 2021.gadam. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

https://aluksne.lv/zpp_dlemumi/2021/3105/Finansejuma_sadalijums_skolas.docx


Lēmums satur ierobežotas pieejamības informāciju – personas kodu 
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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

  

LĒMUMS Nr.135 

 

Par atļauju Aivitai EZERIŅAI savienot amatus 

 

Izskatot Alūksnes novada bāriņtiesas locekles Aivitas EZERIŅAS 05.05.2021. 

iesniegumu par amata savienošanu ar Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa 

Nr. 309 komisijas locekļa amatu, reģistrēts Alūksnes novada pašvaldībā 05.05.2021. ar Nr. 

ANP/1-42/21/1335, 

konstatējot, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar 

valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu 

pildīšanai, 

ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

6. panta pirmo un otro daļu, 7. panta ceturtās daļas 2) punkta b) apakšpunktu, 8.1 panta piektās 

daļas 1. un 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 67. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

atļaut Aivitai EZERIŅAI (personas kods [..]) savienot Alūksnes novada bāriņtiesas 

locekļa un Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanu iecirkņa Nr.309 komisijas locekļa 

amatus. 

Amatpersona nevar paļauties uz to, ka šī atļauja vienmēr būs spēkā. Atbilstoši Likuma 

8.1 panta sestajai daļai un Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmajai daļai, šis lēmums 

izdots ar atcelšanas atrunu. Amatpersonai savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski 

informēt Alūksnes novada pašvaldību, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir 

pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 

Atbilstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu 

konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz 

kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, amatpersonai ir pienākums jebkurā brīdī 

izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, 

savienojot amatus, pastāv iespēja, ka amatpersona var nonākt interešu konflikta situācijā. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, šo administratīvo aktu 

var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā,  LV-4201) 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 
 

 


