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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Usāne.
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Usāne.
1. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo A. Usāne
Sakarā ar ielu un ceļu investīciju projektu “Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu
māju iekšpagalma un skolas piebraucamo ceļu atjaunošana Jaunsilavās, Turku
pagastā, Līvānu novadā” un “Jaunatnes un Mehanizatoru ielas atjaunošana Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā” īstenošanu, un ņemot vērā, ka saskaņā ar iepirkuma
rezultātiem projekta “Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalma un skolas
piebraucamo ceļu atjaunošana Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā” būvdarbu
izmaksas ar PVN sastāda 138859,02 EUR, būvuzraudzības pakalpojumi ar PVN
4235,00 EUR un autoruzraudzība 1200,00 EUR, un projekta “Jaunatnes un
Mehanizatoru ielas atjaunošana Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā”
būvdarbu izmaksas ar PVN sastāda 100161,10 EUR, būvuzraudzības pakalpojumi ar
PVN 4598,00 EUR un autoruzraudzība ar PVN 2500,00 EUR, līdz ar to ielu un ceļu
renovācijas kopējās izmaksas sastāda 251553,12 EUR , un atbilstoši likuma „Par
valsts budžetu 2015.gadam” 14. panta sestās daļas 1.punktu, kurā noteikts, ka
pašvaldība var ņemt aizņēmumu ceļu un ielu investīciju projektiem, nodrošinot
pašvaldības līdzfinansējumu 20% apmērā no projektu kopējām izmaksām, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22. un 24. pantu, „Likuma par budžetu un finanšu
vadību” 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu nr.
196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 201242,00 EUR (divi simti viens tūkstotis
divi simti četrdesmit divi euro) apmērā uz desmit gadiem ar Valsts kases noteikto
gada aktuālo procentu likmi 2015.gada septembrī ar mērķi veikt projekta “Jaunsilavas
ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalma un skolas piebraucamo ceļu atjaunošana
Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā” un projekta “Jaunatnes un Mehanizatoru
ielas atjaunošana Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā” īstenošanu ar atlikto
pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu domes budžetā,
garantējot aizņēmuma atmaksu ar pašvaldības budžetu.
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2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers.

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas
2015.gada 29.jūlija pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu
Nr.03792/027/2015-NOS, izpildu lietā Nr.00010/027/2013, un par piedziņas vēršanu
uz T. I., personas kods (personas kods), piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas
(adrese), ar kadastra nr. (numurs), konstatēts, ka T. I., personas kods (personas kods),
par nekustamo īpašumu (adrese), ar kadastra nr. (numurs) ir nekustamā īpašuma
nodokļa parāds 83,83 EUR apmērā, kas piedzenams bezstrīda kārtībā un saskaņā ar
likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.,
18., 20., 26. pantu un 29. pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, un Latvijas
Civilprocesa likuma 539. panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A.
Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.11-2(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no T. I.”.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
2. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Lilijas Solovjovas
2015.gada 29.jūlija pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu
Nr.08703/029/2015-NOS, izpildu lietā Nr.01001/029/2015, un par piedziņas vēršanu
uz O. M., personas kods (personas kods), piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas
(adrese), ar kadastra nr. (numurs), konstatēts, ka O. M., personas kods (personas
kods), par nekustamo īpašumu (adrese), ar kadastra nr. (numurs) ir nekustamā
īpašuma nodokļa parāds 34,24 EUR apmērā, kas piedzenams bezstrīda kārtībā un
saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29. pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14.
pantu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539. panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
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M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.11-2(2) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no O. M.”.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
Sēde beidzas plkst.1645
Protokols parakstīts 2015. gada
Sēdes vadītājs
domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

A. Usāne

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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