
Juridiskās un lietvedības nodaļas informācija par paveikto 2016.gadā 

Laika periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim Rēzeknes novada pašvaldības 

elektroniskajā dokumentu aprites sistēmā “FIBU lietvedība” reģistrēts: 

1) Saņemtā korespondence – 6683; 

2) Nosūtītā korespondence – 3905; 

3) Līgumi – 2241, t.sk. 991 sadaļā “Līgumu saraksts”, 912 sadaļā “Zemes nomas/telpu 

īres un vienošanās saraksts”, 338 sadaļā “Kopējais lauksaimniecības zemes nomas 

līgumu saraksts”; 

4) Rēķini (pavadzīmes) – 2317; 

5) Rīkojumi – 1724; 

6) Īstermiņa dokumenti (pilnvaras, izziņas, uzziņas, apliecinājumi, u.c.)  – 2603. 

 

Par nodaļas darbinieku sagatavotajiem dokumentiem 

Juridiskās un lietvedības nodaļas darbinieki savas kompetences ietvaros sagatavojuši 

šādus dokumentus: 

1) 6 saistošo noteikumu projektus un paskaidrojuma rakstus (jauni saistošie 

noteikumi), kā arī veikuši citu nodaļu sagatavoto 9 saistošo noteikumu projektu un 

paskaidrojuma rakstu koriģēšanu un 2 saistošo noteikumu tekstu konsolidēšanu 

ievietošanai pašvaldības mājaslapā; 

2) 28 nolikumu, noteikumu, kārtību projektus, kā arī veikuši citu nodaļu sagatavoto 

17 nolikumu, noteikumu, kārtību projektu koriģēšanu 6 noteikumu, nolikumu 

tekstu konsolidēšanu ievietošanai pašvaldības mājaslapā; 

3) 32 lēmumu projektus par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai; 

4) 28 lēmumu projektus par pašvaldības nekustamo īpašumu nosacīto cenu 

apstiprināšanu; 

5) 3 lēmumu projektus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu izbeigšanu; 

6) 1 lēmuma projektu par nekustamā īpašuma pirkšanu; 

7) 9 lēmumu projektus par pašvaldības dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās; 

8)  233 lēmumu projektus par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā; 

9) 12 lēmumu projektus par piekrišanu nekustamo īpašumu iegūšanai īpašumā; 

10) 96 lēmuma projekti par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli; 

11) 27 vienošanos projektus par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas kārtības 

noteikšanu; 

12) 3 atzinumu projektus administratīvo aktu apstrīdēšanas lietās; 

13) 14 lēmuma projektus administratīvo aktu apstrīdēšanas lietās; 

14) 89 lēmuma projektus dažādās jomās; 

15) 103 nostiprinājuma lūgumus pašvaldības nekustamo īpašumu ierakstīšanai 

zemesgrāmatās un atdalīšanai, tiesību pārgrozīšanai un dzēšanai, jaunu tiesību 

nostiprināšanai; 

16) 40 uzziņas par pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām; 

17) 58 kreditora prasījumi notāram par nodokļa parādu mirušām personām; 

18) 139 dzīvesvietas deklarācijas; 

19) 662 rīkojumus, no tiem 173 rīkojumus par personālsastāvu, 480 rīkojumus par 

atvaļinājumiem, 9 rīkojumus par praktikantiem; 

20) 34 līgumus darba tiesisko attiecību nodibināšanai un 116 vienošanās par grozījumiem 

darba līgumos; 

21) 709 rīkojumi par komandējumiem: par ārzemju komandējumiem – 84; par 

komandējumiem – 625; 

22) 3 prasības pieteikumi par zaudējumu atlīdzināšanu pašvaldībai;  

23) 2 prasījumus maksātnespējas administratoriem par nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu; 

24) 23 pieteikumus par objektu dzēšanu no valsts kadastra informācijas sistēmas; 



25) 295 pilnvaras pašvaldības administrācijas, pagastu pārvalžu un citu iestāžu 

darbiniekiem un privātpersonām; 

26) 102 rīkojumus dažādos pamatdarbības jautājumos; 

27) 868 izziņas, no kurām 26 izziņas (apliecinājumi), 76 izziņas par dzīvesvietu; 573 

izziņas par atteikumu izmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu, 193 izziņas par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā; 

28) 961 domes sēžu protokolu izrakstus; 

29) 63 pastāvīgo komiteju sēžu protokolu izrakstus; 

30) 352 atbildes uz iesniegumiem un citus iniciatīvas dokumentus; 

31) 688 līgumi, neskaitot iepirkumu līgumus, kā arī citu nodaļu sagatavoto līgumu 

koriģēšana un saskaņošana; 

32) 17 paskaidrojumi tiesām civillietās un administratīvajās lietās, kā arī citām 

institūcijām; 

33) 12 darba laika uzskaites tabeles darbiniekiem; 

34) 24 darba laika uzskaites tabeles deputātiem un komisiju locekļiem. 

 

Par nodaļas darbinieku sagatavotajiem protokoliem 

Juridiskās un lietvedības nodaļas darbinieki savas kompetences ietvaros sagatavojuši šādus 

protokolus: 

1) 29 Rēzeknes novada domes sēžu protokolus; 

2) 28 Finanšu pastāvīgās komitejas sēžu protokolus; 

3) 25 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēžu protokolus; 

4) 25 Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēžu protokolus; 

5) 21 Teritoriālās pastāvīgās komitejas sēdes protokolu; 

6) 31 Teritorijas attīstības, plānošanas, tautsaimniecības, vides un infrastruktūras 

jautājumu pastāvīgās komitejas sēdes protokolu; 

7) 1 Sociālo jautājumu komisijas sēžu protokolus;  

8) 4 Komunālo jautājumu komisijas sēdes protokolus; 

9) 2 Vides aizsardzības fonda padomes sēžu protokolus; 

10) 22 Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas protokolus; 

11) 99 komisijas jautājumu izskatīšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

sēžu protokolus; 

12)  28 ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisijas sēžu 

protokolus; 

13) 75 iepirkumu komisiju sēžu protokoli. 

 

Par administratīvo pārkāpumu lietvedību 

Administratīvā komisijas sēdēs izskatītas 214 administratīvo pārkāpumu lietas, kurās 

pieņemti 214 lēmumi. 9 pieteikumi iesniegti tiesu izpildītājam par naudas soda piedziņu un 4  

brīdinājumi nosūtīti par naudas soda izpildi. Kopumā uzlikti naudas sodi EUR 3668,50 apmērā, 

no kuriem piedzītā nauda summa – EUR 2258.68. 

 

Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas lietvedību 

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sēdēs izskatītas 19 administratīvo aktu 

apstrīdēšanas lietas, kurās pieņemti 22 lēmumi un sniegti 3 atzinumi. Administratīvo aktu 

apstrīdēšanas komisijā apstrīdēti: 1) 1 Sociālā dienesta lēmums; 2) 1 Vecākā zemes lietu 

speciālista lēmums; 3)   3 Būvvaldes brīdinājumi par lēmumu piespiedu izpildi, 3 Būvvaldes 

atzinumi, 6 Būvvaldes atzinumi un 5 Būvvaldes izpildrīkojumi. Izskatot sūdzības administratīvo 

aktu pastrīdēšanas komisijas sēdēs tika atcelts 1 Būvvaldes izpildrīkojums un 1 Būvvaldes 

būvinspektora atzinums par būves pārbaudi. Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 3 lietās 

iesniegumi tika atstāti bez izskatīšanas. 

 



Par valsts amatpersonu sarakstiem 

Veicot grozījumus valsts amatpersonu sarakstā, izdarīti un iesniegti EDS 27 grozījumi 

valsts amatpersonu sarakstos.  

 

Par personu dzīvesvietas deklarāciju 

Laika periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim Rēzeknes novada pašvaldības 

administrācijā dzīvesvieta deklarēta 139 personām un  izsniegtas 76 izziņas par deklarēto 

dzīvesvietu.  

 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas lietām 

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajai daļai tika 

pārdoti 24 pašvaldības nekustamie īpašumi un noslēgti 25 pirkuma līgumi, tostarp 13 nomaksas 

pirkuma līgumi, par kopējo summu 74 518,85 euro un 3 vienošanās pie tiem. Pirkuma līgumu 

skaits un kopējās summas: 

1) Audriņu pagastā – divi, 3618,94 euro; 

2) Bērzgales pagastā – divi, 5472,80 euro; 

3) Čornajas pagastā – divi, 9122,23 euro; 

4) Dricānu pagastā – viens, 4929,28 euro; 

5) Griškānu pagastā – divi, 1467,24 euro; 

6) Ilzeskalna pagastā – viens, 7128,89 euro; 

7) Kaunatas pagastā – trīs, 11 464,37 euro; 

8) Lūznavas pagastā – divi, 3216,67 euro; 

9) Maltas pagastā – divi, 6656,63 euro; 

10) Nautrēnu pagastā – viens, 1573,92 euro; 

11) Ozolaines pagastā – divi, 9932,10 euro; 

12) Ozolmuižas pagastā – viens, 941,22 euro; 

13) Rikavas pagastā – viens, 1615,21 euro; 

14) Stoļerovas pagastā – divi, 5569,08 euro; 

15) Vērēmu pagastā – viens, 1810,27 euro. 

 Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 “Kārtība, 

kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā 

iegūto līdzekļu izlietošana Rēzeknes novada pašvaldībā” 25.1.apakšpunktu 7451,89 euro ir 

ieskaitāmi pašvaldības budžetā, 67 066,96 euro – pagastu pārvalžu budžetos. 

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajai daļai tika 

uzsāktas 51 pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana. Uzsākot pašvaldības nekustamo 

īpašumu atsavināšanas, tika izdoti 53 rīkojumi par administratīvo aktu izdošanas termiņu 

pagarināšanu un 51 rīkojums par pagastu pārvalžu darbībām. 

 

Par iepirkumiem 

Sagatavoti 27 iepirkumu nolikumi un 28 nolikumi pārbaudīti (pagastu pārvalžu un citu 

pašvaldības iestāžu sagatavotie).  

Izsludināti iepirkumi – 27, t.sk. 7 konkursi, t.sk. 6 izsludināti arī Eiropas Vēstnesī, un      

20 iepirkumi Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.
2
 panta kārtībā, t.sk. 2 iepirkumi par 

PIL 2.pielikuma pakalpojumiem.  

No tiem:  

1) 4 – par preču piegādi;  

2) 15 – par pakalpojumu sniegšanu, t.sk. 5 konkursi (4 no tiem izsludināti arī Eiropas 

Vēstnesī), 2 PIL 2.pielikuma pakalpojumi; 

3) 8 – par būvdarbiem, t.sk. 2 konkursi (izsludināti arī Eiropas Vēstnesī). 

No tiem pārtraukti – 6 iepirkumi PIL 8.
2
 panta kārtībā un 1 arī Eiropas Vēstnesī 

izsludinātais konkurss.  



Noslēgti 18 iepirkumu līgumi, t.sk. par preču piegādi – 4 līgumi; 4 līgumi par būvdarbu 

veikšanu; 10 līgumi par pakalpojumu sniegšanu. 

Kopējā līgumu summa – EUR 511388,36, t.sk. piegādes līgumu kopējā summa –         

EUR 89140,96; būvdarbu līgumu kopējā summa – EUR 197017,54; pakalpojumu līgumu kopējā 

summa – EUR 225229,86.       

 

Par tiesvedību 

Nodaļas darbinieki sagatavoja paskaidrojumus tiesai 15 lietās, 2 prasības pieteikumus 

(iesniegti pirmās instances vispārējās jurisdikcijas tiesā) un 1 sūdzību par administratora lēmumu 

maksātnespējas procesā, kā arī piedalījušies 11 tiesas sēdēs. Kopumā tiesās izskatītas 19 lietas, 

kurās pašvaldība ir procesa dalībnieks, t.sk.  

1) Administratīvajā rajona tiesā – 6 (4 labvēlīgi nolēmumi, viens nelabvēlīgs, un viena 

lieta izbeigta); 

2) Administratīvajā apgabaltiesā – 2 (labvēlīgi nolēmumi); 

3) vispārējās jurisdikcijas pirmās instances tiesā – 9, t.sk. 1 administratīvo pārkāpumu 

lieta (labvēlīgs nolēmums), 5 par īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamo īpašumu 

(pašvaldība atzina prasību), 1 par atņemtā valdījuma atjaunošanu (labvēlīgs 

nolēmums), 1 par īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā (tiesvedība izbeigta) un 1 

sūdzības lieta par administratora lēmumu (labvēlīgs nolēmums); 

4) vispārējās jurisdikcijas otrās instances tiesā – 2 (viens labvēlīgs, viens nelabvēlīgs 

nolēmums). 

Labvēlīgo nolēmumu īpatsvars – 83 %. 

Nozīmētas izskatīšanai 2017.gadā – 6 lietas, t.sk. Administratīvajā apgabaltiesā – 3 lietas, 

vispārējās jurisdikcijas pirmās instances tiesā – 3 lietas, t.sk. viena lieta pēc pašvaldības prasības 

par zaudējumu piedziņu. 

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

164 lēmumi par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu nodoti Latvijas 

Republikas zvērinātiem tiesu izpildītājiem. 

2016.gadā Latvijas Republikas zvērinātiem tiesu izpildītājiem uz piedziņu tika nodoti 164 

lēmumi, kuru kopējā summa sastāda EUR 45 621,36. Zvērinātiem tiesu izpildītājiem, veicot 

piedziņu, Rēzeknes novada pašvaldības kontā 2016.gadā ir pārskaitīti EUR 26 269,86. 

 

Par arhīva darbu 

Veicot dokumentu sagatavošanu nodošanai arhīvā sašūtas un apstrādātas 219 lietas, 

sagatavoti nodošanai Rēzeknes zonālajam valsts arhīvam 2 lietu apraksti un 8 uzskaites saraksti,                       

sagatavoti 2 Fonda apraksti un sastādīti 2 akti par lietu iznīcināšanu. 

 

Jautājumu sagatavošanai izskatīšanai pastāvīgajās komitejās, sniegtas konsultācijas citu 

nodaļu vadītājiem un darbiniekiem, pagastu pārvalžu vadītājiem un darbiniekiem. Bez tam 

nodaļas kompetences ietvaros sniegtas dažādas juridiska rakstura, u.c. konsultācijas 

apmeklētājiem un pieteikumu iesniedzējiem. 

 

 

Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja                               I.Turka  

 


