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Juridiskās un lietvedības nodaļas informācija par paveikto 2020.gadā 

2021.gada 15.janvārī, Rēzeknē 

 

Laika periodā no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim Rēzeknes novada pašvaldības 

elektroniskajā dokumentu aprites sistēmā “FIBU lietvedība” reģistrēts: 

1) saņemtā korespondence – 8100; 

2) nosūtītā korespondence – 3412; 

3) pilnvaras – 66; 

4) līgumi – 950; 

5) zemes nomas/ telpu īres līgumi (t.sk. pagastu pārvaldēs reģistrētie) – 648; 

6) lauksaimniecības zemes nomas līgumi (t.sk. pagastu pārvaldēs reģistrētie) – 552; 

7) rēķini – 2593; 

8) izziņas – 2054; 

9) rīkojumi – 1276; 

10) domes lēmumi - 1047. 

 

Par nodaļas darbinieku sagatavotajiem dokumentiem 

Juridiskās un lietvedības nodaļas darbinieki savas kompetences ietvaros sagatavojuši 

šādus dokumentus: 

1) 4 saistošo noteikumu projektus un paskaidrojuma rakstus (jauni saistošie 

noteikumi un grozījumi), veikuši citu nodaļu sagatavoto 15 saistošo noteikumu 

projektu un paskaidrojuma rakstu koriģēšanu, kā arī 13 saistošo noteikumu 

konsolidēšanu; 2 saistošo noteikumu projektus un paskaidrojuma rakstus,  kuru 

izskatīšana pastāvīgo komiteju un domes sēdēs nav novirzīta (par dzīvojamai mājai 

funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu, par nekustamo īpašumu 

uzturēšanu Rēzeknes novadā); 

2) 2 noteikumu projektus,  31 nolikumu projektus un 2 kārtību projektus, veikuši 

citu nodaļu sagatavoto 32 nolikumu projektu un 3 noteikumu projektu koriģēšanu, 

kā arī 3 noteikumu un 7 nolikumu konsolidēšanu; 2 noteikumu projektus, kuru 

izskatīšana pastāvīgo komiteju un domes sēdēs nav novirzīta (par autotransporta 

izmantošanas kārtību, par videokonferences organizēšanu pašvaldības domes un 

komitejas sēdēs); 

3) 126 lēmumu projektus par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai; 

4) 148 lēmumu projektus par nosacītās cenas noteikšanu/nosacīto cenu apstiprināšanu; 

5) 30 lēmumu projektus par dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatās; 

6) 3 lēmumu projektus par pašvaldības īpašuma nodošanu bez atlīdzības valstij;  

7) 3 lēmumu projektus par atsavināšanu izbeigšanu; 

8) 73 lēmuma projektus par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē; 

9) 23 lēmuma projektus par nekustamā īpašuma pārdošanu elektroniskā izsolē; 

10) 10 lēmuma projektus par kustamas mantas pārdošanu izsolē; 

11) 2 lēmuma projektus par nekustamo īpašumu maiņu; 

12)  13 lēmuma projektus par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli; 

13)  2 lēmuma projekti par telpu nomu bez izsoles; 

14)  2 lēmuma projekti par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā; 

15)  3 lēmumu projektus par piekrišanu nekustamo īpašumu iegūšanai īpašumā; 

16)  7 lēmumu projektus par telpu nomas līgumu pārjaunošanu, līguma termiņa 

pagarināšanu; 

17) 4 lēmuma projektus  par izmaiņām bāriņtiesu sastāvos; 

18) 1 lēmuma projektu par parakstu vākšanas vietu noteikšanu; 

19) 1 lēmuma projektu par pašvaldības izdevuma izslēgšanu no masu informācijas 

līdzekļu reģistra; 

20) 2 lēmuma projektus amatpersonu amatu savienošanas jautājumos; 
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21) 13 lēmuma projektus darba tiesisko attiecību jomā; 

22) 4 lēmuma projektus par līgumu slēgšanu ar kapitālsabiedrībām; 

23) 1 lēmuma projektu par līdzdalību kapitālsabiedrībā ar izvērtējumu; 

24) 25 lēmuma projektus par dažādām jomām (bāriņtiesu nolikumu grozījumiem, 

izglītības iestāžu likvidācija, par tiesu nolēmumu izpildi, par telpu nomas līguma 

termiņa izbeigšanu, par NĪN parāda dzēšanu, par nekustamo īpašumu maiņu, par telpu 

nomas maksas samazināšanu, par garāžu nomu no VNI, utml.); 

25) 12 lēmumus Administratīvo aktu apstrīdēšanas lietās; 

26) 400 lēmumus – izpildrīkojumus par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu; 

27) 727 brīdinājumus – par administratīvā akta piespiedu izpildi; 

28) 24 atgādinājumus/brīdinājumus par parāda esamību; 

29) 95 lēmumus par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi; 

30) 388 nostiprinājuma lūgumus pašvaldības īpašuma reģistrācijai 

zemesgrāmatā/pašvaldības nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatās, tiesību 

pārgrozīšanai un dzēšanai, jaunu tiesību nostiprināšanai; 

31)  99 uzziņas īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā/pašvaldības nekustamo īpašumu 

ierakstīšanai zemesgrāmatās; 

32) 70  kreditora prasījumus notāram par nodokļa parādu mirušām personām; 

33) 6 prasījumus maksātnespējas administratoriem par nekustamā īpašuma nodokļa 

parādu; 

34) 3 pieteikumus par objektu dzēšanu no valsts kadastra informācijas sistēmas; 

35) 38 dzīvesvietas deklarācijas; 

36) 1112 rīkojumus personālvadības jautājumos, no tiem 153 rīkojumus par 

personālsastāvu, 439 rīkojumus par atvaļinājumiem, 5 rīkojumus par praktikantiem; 

241 komandējumu rīkojumu; 

37) 38 līgumus darba tiesisko attiecību nodibināšanai un 129 vienošanās par grozījumiem 

darba līgumos, kā arī 4 uzņēmuma līgumus; 

38) 204 rīkojumu, no kuriem 23 rīkojumus atbilstoši vadības norādījumiem, 21 rīkojumu 

par pastāvīgo komiteju un domes sēžu norisi, 5 rīkojumus ārkārtas situācijas jomā, 2 

rīkojumus par dzīvesvietas deklarēšanas amatpersonām, 144 rīkojumus pašvaldības 

īpašumu atsavināšanas jautājumos, kā arī 9 rīkojumus dažādās jomās (trauksmes 

celšanas, publisko pakalpojumu, valsts amatpersonu, komisiju izveidošanai un 

darbībai, utml. jomās);  

39) 60 pilnvaras administrācijas darbiniekiem, pārvalžu vadītājiem, fiziskām 

personām/administrācijas, pagastu pārvalžu un citu iestāžu darbiniekiem un 

privātpersonām; 

40) 1040 izziņas, no kurām 707 izziņas par atteikumu izmantot pašvaldības pirmpirkuma 

tiesības uz nekustamo īpašumu, 241 izziņas par piekrišanu lauksaimniecības zemes 

iegūšanai īpašumā, 8 izziņas par personu deklarēto dzīvesvietu, 79 izziņas par ēku 

piederību; 5 izziņas par darbinieku darba stāžu; 

41) 989 domes sēžu protokolu izrakstus; 

42) 93 atbildes uz iesniegumiem un citi iniciatīvas dokumenti;  

43) 230 līgumu sagatavošana, neskaitot iepirkumu līgumus, kā arī citu nodaļu sagatavoto 

līgumu koriģēšana un visu iesniegto līgumu un vienošanos saskaņošanu; 

44) 14 paskaidrojumi tiesām civillietās un administratīvajās lietās;  

45) 2 prasības pieteikumus tiesām; 

46) 96 darba uzskaites tabeles darbiniekiem; 

47) 12 darba uzskaites tabeles deputātiem; 

48) 1 darbinieku atvaļinājuma grafiku; 

49) 5 iekšējo/atklāto konkursu sludinājumus; 

50) 6 pieņemšanas/nodošanas aktus. 
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Par nodaļas darbinieku sagatavotajiem protokoliem 

Juridiskās un lietvedības nodaļas darbinieki savas kompetences ietvaros sagatavojuši šādus 

protokolus: 

1) 31 Rēzeknes novada domes sēdes protokolu; 

2) 22 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēžu protokolus; 

3) 33 Finanšu pastāvīgās komitejas sēžu protokolus; 

4) 26 Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja sēžu protokolus; 

5) 15 Teritoriālās pastāvīgās komitejas sēžu protokolus; 

6) 26 Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēžu protokolus; 

7) 1 Komunālo jautājumu komisijas sēdes protokols; 

8) 24 Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas protokolus; 

9) 2 Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdes 

protokolus; 

10) 81 komisijas jautājumu izskatīšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

sēžu protokolus; 

11) 29 ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisijas sēžu 

protokolus; 

12) 11 amatu konkursu protokolus; 

13) 130 iepirkumu komisiju sēžu protokolu; 

14) 2 apvienojamo Rēzeknes, Viļānu un Varakļānu pašvaldību deputātu kopsapulču sēžu 

protokolus; 

15) 7 apvienojamo Rēzeknes, Viļānu un Varakļānu pašvaldību Finanšu komisiju sēžu 

protokolus. 

 

Par administratīvo pārkāpumu lietvedību 

Administratīvā komisijas sēdēs izskatītas 144 administratīvo pārkāpumu lietas, kurās 

pieņemti 144 lēmumi. 0 pieteikumi iesniegti tiesu izpildītājam par naudas soda piedziņu un 0 

brīdinājumi nosūtīti par naudas soda izpildi. Kopumā uzlikti naudas sodi EUR 4296 apmērā, no 

kuriem piedzītā nauda summa – EUR 1937,00. 

 

Par administratīvo aktu apstrīdēšanas lietvedību 

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sēdēs izskatītas 12 administratīvo aktu 

apstrīdēšanas lietas, kurās pieņemti 12 lēmumi. Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā 

apstrīdēti: 1) 3 Sociālā dienesta lēmumi; 2) 6 Būvvaldes lēmumi; 3) 1 Būvvaldes izpildrīkojums; 

4) 1 Būvvaldes atzinums; 5) 1 Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu speciālista 

lēmums.  

Izskatot sūdzības administratīvo aktu pastrīdēšanas komisijas sēdēs 1 Būvvaldes 

izpildrīkojums, 5 Būvvaldes lēmumi, 1 Zemes pārvaldības dienesta vecākā zemes lietu 

speciālista lēmums un 2 Sociālā dienesta lēmumi atstāti negrozīti, savukārt, 1 Būvvaldes lēmums 

daļēji atcelts, par 1 Sociālā dienesta lēmumu atteikts ierosināt lietu un atteikts sūdzību izskatīt 

pēc būtības un par 1 Būvvaldes lēmumu atteikts ierosināt lietu un atteikts sūdzību izskatīt pēc 

būtības. 

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 2 lietās iesniegumi tika atstāti bez 

izskatīšanas, 1 lietā pieņemot lēmumus par atteikšanos uzsākt lietvedību, netika novērsti trūkumi 

Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas noteiktajā termiņā (iesniegums nebija parakstīts 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā) un 1 lieta skatīta netika, jo iesniedzējs nokavēja Būvvaldes 

lēmuma apstrīdēšanas termiņu.   

 

Par valsts amatpersonu sarakstiem 

Veicot grozījumus valsts amatpersonu sarakstā, izdarīti un iesniegti EDS 48 grozījumi 

valsts amatpersonu sarakstos.  
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Par personu dzīvesvietas deklarāciju 

Laika periodā no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim Rēzeknes novada pašvaldības 

Juridiskās un lietvedības nodaļas atbildīgie darbinieki – amatpersonas par personu dzīvesvietu 

deklarāciju veikušas 38 personu dzīvesvietas deklarēšanu un izsnieguši 8 izziņas par personu 

deklarēto dzīvesvietu.  

 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu lietām 

1. Par atsavināšanu Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 

ceturtās daļas kārtībā 

2020.gadā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu 

tika ierosinātas 120 pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas lietas, kurās tika izdoti 

rīkojumi par administratīvo aktu izdošanas termiņu pagarināšanu un pagastu pārvalžu darbībām. 

2020.gadā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu 

tika atsavināts 147 pašvaldības nekustamais īpašums, par ko tika noslēgti 65 pirkuma līgumi, 

tajā skaitā arī Nomaksas pirkuma līgumi: 

1. trīs Bērzgales pagastā – 3 365,05 euro; 

2. četri Čornajas pagastā – 39 064,39 euro; 

3. astoņpadsmit Dricānu pagastā – 44 632,70 euro; 

4. trīs Gaigalavas pagastā – 6 652,45 euro; 

5. četri Griškānu pagastā – 15 260,96 euro; 

6. seši Ilzeskalna pagastā – 55 669,47 euro; 

7. seši Kaunatas pagastā – 24 373,32 euro; 

8. divi Kantinieku pagastā – 3 304,07 euro; 

9. deviņi Lendžu pagastā – 17 804,06 euro; 

10. piecpadsmit Lūznavas pagastā – 43 159,73 euro; 

11. desmit Maltas pagastā – 27 470,39 euro; 

12. viens Mākoņkalna pagastā – 1 473,93 euro; 

13. septiņi Nautrēnu pagastā – 11 249,21 euro; 

14. seši Ozolaines pagastā – 5 758,65 euro; 

15. divi Ozolmuižas pagasts – 6 199,07 euro; 

16. četrpadsmit Pušas pagasts – 24 274,69 euro; 

17. deviņi Rikavas pagastā – 15 253,27 euro 

18. divi Sakstagala pagastā – 43 637,18 euro; 

19. piecpadsmit Silmalas pagastā – 24 972,05 euro 

20. septiņi Strūžānu pagasts – 16 166,94 euro; 

21. četri Vērēmu pagastā – 7 538,19 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 no EUR–359 410,12 

EUR 287 527,99 ir ieskaitāmi pašvaldības budžetā, bet EUR 251 586,87 – pagastu pārvalžu 

budžetos. Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumu Nr.6 

25.2.apakšpunktu no EUR–77 819,65,  EUR 15 563,93 ir ieskaitāmi pašvaldības budžetā, bet 

EUR 62 255,72– pagastu pārvalžu budžetos. 

 

2. Par atsavināšanu izsoles kārtībā jeb Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkta kārtībā 

2020.gadā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

1.punktu tika ierosinātas 70 pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas lietas un 3 

pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas lietas un 16 pašvaldības nekustamo īpašumu 

atsavināšanas lietas, kas tika izsolītas elektroniskā izsoļu vietnē, no kuriem 8 nekustamajiem 

īpašumiem bija atkārtota elektroniskā izsole, jo iepriekšējās izsoles bija neveiksmīgas. Tātad 

kopsummā tika sagatavoti 97 pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles noteikumi un līgumi, kas ir 
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izsoles noteikumu neatņemamā sastāvdaļa kā arī lēmuma projekti. Izsolēm, kas notiek 

elektroniskā izsoļu vietnē, papildus tiek gatavoti sludinājuma teksti gan latviešu, gan angļu 

valodā, kā arī tiek apkopotas pašvaldības nekustamā īpašuma bildes, kuras tiek izvietotas 

elektronisko izsoļu vietnē. 

Izsoles kārtībā tika atsavināti 25 pašvaldības nekustamie īpašumi par ko tika noslēgti 

pirkuma līgumi: 

1. viens Audriņu pagastā – 1 258,58 euro; 

2. viens Bērzgales pagastā – 4 861,55 euro; 

3. viens Čornajas pagastā – 7 700,00 euro; 

4. divi Gaigalavas pagastā – 41 861,20 euro; 

5. seši Griškānu pagastā – 20 626,21 euro; 

6. trīs Ilzeskalna pagastā – 26 657,47 euro; 

7. viens Kaunatas pagastā – 3 788,40 euro; 

8. trīs Nautrēnu pagastā – 11 646,08 euro; 

9. divi Stoļerovas pagastā – 26 200,00 euro; 

10. viens Vērēmu pagastā – 2 597,14 euro; 

11. divi Mākoņkalna pagastā – 31 929,28 euro - elektronisko izsoļu vietnē; 

12. viens Nagļu pagastā – 18 200,00 euro - elektronisko izsoļu vietnē; 

13. viens Stružānu pagastā – 951,00 euro - elektronisko izsoļu vietnē. 

Izsoles kārtībā tika atsavinātas 6 pašvaldības kustamās mantas vienības, par ko tika 

noslēgti pirkuma līgumi: 

1. viens  (cirsma) Gaigalavas pagastā – 12 953,60 euro; 

2. viens  (cirsma) Stoļerovas pagastā – 38 000,00 euro; 

3. divi (transportlīdzekļi) Stoļerovas pagastā – 1 320 euro; 

4. divi (transportlīdzekļi) administrācija– 1 558,00 euro; 

 

3. Par pašvaldībai piederoša īpašuma atsavināšanu nododot bez atlīdzības valstij  

2020.gadā pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro 

daļu, tika atsavināti, nododot bez atlīdzības valstij šādi Rēzeknes novada pašvaldībai piederoši 

īpašumi: 

1) vienpadsmit dzīvokļu īpašumi, kas atrodas Jaunatnes ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, 

Rēzeknes novadā - Aizsardzības ministrijas personā; 

2) viens nekustamais īpašums (sastāv no zemes vienības 1,62 ha platībā), Gaigalavas 

pagastā - Zemkopības ministrijas personā; 

3) viens nekustamais īpašums (sastāv no zemes vienības 3,22 ha platībā), Stružānu pagastā 

- Zemkopības ministrijas personā. 

 

 4. Par pašvaldībai piederoša īpašuma atsavināšanu maiņas kārtībā 

2020.gadā pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38.panta 

pirmo, otro un trešo daļu, tika atsavināts, viens nekustams īpašums, veicot Rēzeknes novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma (sastāv no zemes vienības 0,0899 ha platībā, nosacītā cena 1 

290,00 euro) maiņu pret līdzvērtīgu privātpersonai piederošo nekustamo īpašumu (sastāv no 

zemes vienības 0,1127 ha platībā, nosacītā cena 1 390,00 euro). 

 

5. Par īpašumu iegūšanu pašvaldības īpašumā 

Lai nākotnē realizētu Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam 

Investīciju plānā iekļauto projekta ideju par Rēzeknes novada kultūrvēstures mantojuma 

saglabāšanu un attīstību, saskaņā ar Rēzeknes novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam, 

Rīcības plāna rīcības virziena - RV 10 uzdevumu - U23, iegādāts privātpersonām piederošs 

nekustamais īpašums „Rozes pils” Mākoņkalna pagastā, (sastāv no zemes vienības 10,4 ha 

platībā) par nekustamā īpašumu nosacīto cenu 9 900,00 euro. 

 



6 

 

Līdztekus iepriekšminētajiem darbiem, 2020.gadā tik veikts vairāk nekā 350 pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu reģistrācijas zemesgrāmatās darbs, tajā skaitā arī citas pašvaldības 

teritorijā Rēzeknes novada pašvaldībai piederošu īpašumu (garāžu) reģistrācija zemesgrāmatā.   

 

Par iepirkumiem 

Sagatavoti 33 iepirkumu nolikumi. 

Izsludināti iepirkumi – 33, t.sk. 11 atklāti konkursi, 1 iepirkums saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 10.pantu par PIL 2.pielikuma pakalpojumiem, 1 sarunu 

procedūra PIL 8.panta septītās daļas 3.punktā noteiktajā kārtībā, 20 iepirkumi PIL 9.pantā 

noteiktajā kārtībā (no tiem 3 iepirkumi par PIL 2.pielikuma pakalpojumiem). 

No tiem:  

1) 9 – par preču piegādi, t.sk. 4 atklāti konkursi (no tiem 3 izsludināti arī Eiropas 

Savienības Oficiālajā Vēstnesī), 1 sarunu procedūra PIL 8.panta septītās daļas 

3.punktā noteiktajā kārtībā un 4 iepirkumi PIL 9.pantā noteiktajā kārtībā;  

2) 14 – par pakalpojumu sniegšanu, t.sk. 3 atklāti konkursi, 1 iepirkums saskaņā ar PIL 

10.pantu par PIL 2.pielikuma pakalpojumiem, 10 iepirkumi PIL 9.pantā noteiktajā 

kārtībā (no tiem 3 iepirkumi par PIL 2.pielikuma pakalpojumiem); 

3) 10 – par būvdarbiem, t.sk. 4 atklāti konkursi un 6 iepirkumi PIL 9.pantā noteiktajā 

kārtībā. 

No tiem: 

pārtraukti – 4 iepirkumi PIL 9.pantā noteiktajā kārtībā un 1 iepirkums saskaņā ar PIL 

10.pantu par PIL 2.pielikuma pakalpojumiem; 

izbeigti bez rezultāta – 2 iepirkumi PIL 9.pantā noteiktajā kārtībā. 

Noslēgti 28 iepirkumu līgumi, t.sk. par preču piegādi – 8 līgumi; 10 līgumi par būvdarbu 

veikšanu; 10 līgumi par pakalpojumu sniegšanu. 

Kopējā līgumu summa – EUR 3 249 861,98, t.sk. piegādes līgumu kopējā summa –         

EUR 1 645 285,55; būvdarbu līgumu kopējā summa – EUR 1 375 410,85; pakalpojumu līgumu 

kopējā summa – EUR 229 165,58.     

 

Par tiesvedībām 

Nodaļas darbinieki sagatavoja paskaidrojumus tiesai 14 lietās, 2 prasības pieteikumus 

vispārējās jurisdikcijas tiesai (par zemes robežu strīdu un līgumsoda piedziņu), kā arī 

piedalījušies 11 tiesas sēdēs. Kopumā tiesās izskatītas 15 lietas, kurās pašvaldība ir procesa 

dalībnieks, t.sk.:  

1) Administratīvajā rajona tiesā – 6 (5 labvēlīgi nolēmumi, viens nelabvēlīgs); 

2) vispārējās jurisdikcijas pirmās instances tiesā – 4, t.sk. 2 par īpašuma tiesību atzīšanu uz 

nekustamo īpašumu (pašvaldība atzina prasību), 1 par juridiskā fakta (valstij piekritīga 

bezmantinieku manta) konstatēšanu (pašvaldībai nebija iebildumu) un 1 administratīvā 

pārkāpuma lieta (spriedums labvēlīgs); 

3) vispārējās jurisdikcijas otrās instances tiesā – 2 (1 labvēlīgs un 1 nelabvēlīgs 

spriedums); 

4) Administratīvajā apgabaltiesā – 2 (labvēlīgi nolēmumi); 

5) Augstākās tiesas Senātā – 1 (labvēlīgs nolēmums). 

Labvēlīgo nolēmumu īpatsvars – 87 %. 

Nozīmētas izskatīšanai 2021.gadā uz atskaites sniegšanas brīdi – 3 lietas (2 vispārējās 

jurisdikcijas pirmās instances tiesā un 1 Administratīvajā rajona tiesā). 

Sagatavots un nosūtīts 1 aprēķins par būvvaldes lēmuma piespiedu izpildes izdevumiem. 

Par aprēķinu iesniegta sūdzība Administratīvajā rajona tiesā, kura noraidīta. Sakarā ar to, ka 

persona labprātīgi nav veikusi samaksu, sagatavots lēmums-izpildrīkojums, kurš iesniegts 

Zvērinātam tiesu izpildītājam. 
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Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

Tika sagatavoti 95 lēmumi uz personu iesniegumiem par nokavēto nekustamā īpašuma 

nodokļa labprātīgu izpildi. 

Izdoti 400 lēmumi - izpildrīkojumi par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

piedziņu. Tika sagatavoti un iesniegti 250 pieteikumi zvērinātiem tiesu izpildītājiem par lēmumu 

par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā izpildi.  

2020.gadā tika izsūtīti 727 brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu izpildi, kopējā 

summa sastāda EUR 390 054,15, pēc brīdinājuma saņemšanas nekustamā īpašuma nodokļu 

maksātāji ieskaitīja EUR 97 671,62. 2020.gadā tika izsūtīti 400 lēmumi – izpildrīkojumi, kopējā 

summa sastāda EUR 221 896,51, pēc lēmums – izpildrīkojuma saņemšanas ieskaitīja EUR 

52 727,17.  Latvijas Republikas zvērinātiem tiesu izpildītājiem uz piedziņu tika nodoti 250 

lēmumi – izpildrīkojumi, kuru kopējā summa sastāda EUR 123 298,66.  

 

Par arhīva darbu 

Veicot dokumentu sagatavošanu nodošanai arhīvā sašūtas un apstrādātas 28 lietas, 

sagatavoti nodošanai Rēzeknes zonālajam valsts arhīvam 9 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, iestāžu, tajā skaitā, pagastu pārvalžu vadītājiem un 

darbiniekiem. Bez tam nodaļas kompetences ietvaros sniegtas dažādas juridiska rakstura, u.c. 

konsultācijas apmeklētājiem un pieteikumu iesniedzējiem. Nodaļas darbinieki ir veikuši 

pienākumus kā darba grupu locekļi, kā arī piedalījušies darba grupu ziņojumu sagatavošanā. 

 

 

Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītāja                                                                       I.Turka  

 


