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ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.103 

 

Par galvojuma saistību izpildi 

 

Ņemot vērā Valsts kases 2017. gada 22. marta vēstuli Nr.11-21.5.2/600 “Par galvojuma 

saistību izpildi”, kas reģistrēta Alūksnes novada pašvaldībā 2017. gada 22. martā ar Nr. ANP/1-

35/17/1181, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 30. pantu, 2012. gada 24. septembrī noslēgtā galvojuma līguma 

Nr.G/12/530 starp Valsts kasi, Alūksnes novada pašvaldību un Apes novada pašvaldību 

2.1.punktu, 

 

1. Segt 2012. gada 24.  septembrī noslēgtā aizdevuma līguma Nr.A1/1/12/529 starp Valsts 

kasi un SIA “Alūksnes slimnīca” pamatsummas maksājumu, kuram 2017. gada 20. martā 

bija noteikts atmaksas termiņš, proporcionāli galvotājam apmēram 81,92%, kas ir 

14 967,87 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit septiņu euro, 87 centu) 

apmērā, kā arī procentu un līgumsoda maksājumu saskaņā ar Valsts kases aprēķinu. 

2. Finansējumu nodrošināt Alūksnes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017. gadam 

apstiprinātā finansējuma valdības funkcijas koda 01721 „Alūksnes novada pašvaldības 

parāda maksājumi (apkalpošana, procentu atmaksa, pamatsummu atmaksa)” ietvaros, 

veicot pārkārtojumus no 4311 ekonomiskās klasifikācijas koda uz F400312220 

finansēšanas klasifikācijas kodu. 

3. Alūksnes novada pašvaldības Finanšu nodaļai nodrošināt augstākminēto līdzekļu 

pārkārtošanu nākamajos budžeta grozījumos. 

4. Alūksnes novada pašvaldības Grāmatvedībai izveidot debitoru parādu pret SIA 

“Alūksnes slimnīca” par lēmuma 1.punkta kopējo summu, kas sastāv no pamatsummas, 

procentu un līgumsoda maksājuma. 

5. SIA “Alūksnes slimnīca” valdei nodrošināt kreditoru parāda par labu Alūksnes novada 

pašvaldībai izveidi par lēmuma 1.punkta kopējo summu, kas sastāv no pamatsummas, 

procentu un līgumsoda maksājuma. 

6. SIA “Alūksnes slimnīca” atmaksāt lēmuma 1.punkta kopējo summu, kas sastāv no 

pamatsummas, procentu un līgumsoda maksājuma, 9 (deviņu) mēnešu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas. 

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanu. 
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