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Par galvojuma sniegšanu ERAF projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca””
Pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Alūksnes slimnīca” 12.03.2012.
iesniegumu Nr.1-6/35, „Par galvojumu ERAF projekta realizācijai”, kas saņemts Apes novada domē
13.03.2012. un reģistrēts ar Nr. A/3-12.1./265 un 17.04.2012. iesniegumu Nr.59 „Par galvojumu
ERAF projekta īstenošanai”, kas saņemts Apes novada domē 18.04.2012. un reģistrēts ar
Nr. A/3-12.1./372, kā arī ņemot vērā SIA „Alūksnes slimnīca” un Veselības ekonomikas centra
01.12.2010. noslēgto līgumu Nr.3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/005 „Par Eiropas Savienības fonda
projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu”, 17.02.2011.
Līguma
3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/005
grozījumiem
Nr.1
un
Līguma
3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/005 grozījumiem Nr.2, kas noslēgti un parakstīti no Valsts aģentūras
„Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” puses 09.03.2012. un no SIA „Alūksnes slimnīca” puses
14.03.2012.,
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas
6. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts budžetu 2012.gadam” 20.panta septīto
daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem 26.panta pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta
25.03.2008. noteikumu Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 2. un
6.punktu un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 19.04.2012. lēmumu
(prot.Nr.7, 7.p.) „Par galvojumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Alūksnes slimnīca” ERAF
projekta realizācijai,
1.
Lūgt Pašvaldību Aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi, dot atļauju
Apes novada domei sniegt galvojumu SIA „Alūksnes slimnīca”, Reģistrācijas Nr. 40003252612,
ilgtermiņa aizņēmumam no Valsts kases ar Valsts kases noteiktajiem aizdevuma procentiem, Eiropas
Reģionālās attīstības fonda projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanai SIA
„Alūksnes slimnīca” uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību” īstenošanai,
proporcionāli Apes novada domei piederošām kapitāla daļām 18,08 % (astoņpadsmit procenti 08
simtdaļas) vai LVL 158 246.91 (viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit seši lati
91 santīms) apmērā, vai ekvivalents citā valūtā.

2.
Aizņēmuma pamatsummas apmaksas termiņu noteikt no 2012.gada jūlija līdz 2032.gada
jūnijam (ieskaitot).
3.
SIA „Alūksnes slimnīca” ilgtermiņa aizņēmumu proporcionāli Apes novada domei
piederošām kapitāla daļām garantēt ar Apes novada domes pamatbudžeta līdzekļiem.
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