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2022.gada 25.maijā                            Nr. 224 

                  (protokols Nr. 12, 2.§.) 
 

Par galvojumu SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” aizņēmuma ņemšanai 

 

Izskatot SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” (vienotās reģistrācijas numurs 

40003189328) 2022. gada 16.maija iesniegumu Nr. 1.2/40 „Par galvojumu SIA „Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca” aizņēmuma ņemšanai”, Smiltenes novada pašvaldības dome konstatē: 

- Pašvaldības kapitālsabiedrība uzsākusi realizēt būvprojektu “Sarkanā Krusta Smiltenes 

slimnīcas ēku pārbūve un teritorijas labiekārtošana” izstrādi un autoruzraudzību. 

- Pašvaldības kapitālsabiedrībai 2022./2023. gadā nepieciešams aizņēmums būvprojekta 

“Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas ēku pārbūve un teritorijas labiekārtošana” izstrādei. 

Būvprojekta “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas ēku pārbūve un teritorijas labiekārtošana” 

izstrāde un autoruzraudzība” izstrādes izmaksas sastāda 202 506,81 EUR (divi simti divi 

tūkstoši pieci simti seši eiro un 81 cents) apmērā, no kuriem plānots 85% aizņēmums no 

Latvijas Republikas Valsts kases 172 130,79 EUR (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši 

viens simts trīsdesmit eiro un 79 cents) un 15% apmaksās SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 

slimnīca” no saviem finanšu līdzekļiem 30 376,02 EUR (trīsdesmit tūkstoši trīs simti 

septiņdesmit seši eiro un 02 cents); 

- pašvaldības kapitālsabiedrība lūdz pieņemt par to Smiltenes novada pašvaldības domes 

lēmumu atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

- aizņēmums tiek ņemts no Latvijas Republikas Valsts kases uz 5 gadiem ar aizdevēja 

piedāvāto procentu likmi; 

Smiltenes novada pašvaldības domei SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” pieder kapitāla 

daļas 100 % apmērā. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 „Noteikumi par 

pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” (turpmāk – Noteikumi) 11.punkta nosacījumiem, 

pašvaldība var sniegt galvojumu kapitālsabiedrībai un, ievērojot Noteikumu 14.punktu, pašvaldībai 

ir tiesības slēgt galvojuma līgumu tikai pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomi  pozitīva lēmuma saņemšanas. 

Ievērojot Noteikumu 11.punkta 11.2. apakšpunkta nosacījumus, pašvaldības dome pieņem 

lēmumu par galvojuma sniegšanu, kurā norādīta kapitālsabiedrība, kuras aizņēmumam tiek sniegts 

galvojums, pašvaldības kapitāla daļu skaits attiecīgajā kapitālsabiedrībā (procentuāli), aizdevējs – 

Valsts kase vai cits aizdevējs, galvotā aizņēmuma mērķis, apmērs, procentu likme, atmaksas 

termiņš, pamatsummas atliktais maksājums (ja nepieciešams) un galvojuma saistību izpildes 

garantijas. 

Pamatojoties uz augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās 

daļas 2.punktu, 21. panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 26.panta 

pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 „Noteikumi 
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par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 11.2. apakšpunktu un 14.punktu, atklāti balsojot ar 

12 balsīm “PAR” (Astrīda Harju, Mārtiņš Vīgants, Gita Mūrniece, Raivis Vizulis, Andris 

Abrāmovs, Dainis Aļeksējevs, Inga Ērgle, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ainārs Mežulis, Otārs 

Putrālis, Toms Markss), “PRET”- nav, “ATTURAS - nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome   

 

NOLEMJ: 

1. Sniegt 2022. gadā galvojumu Pašvaldībai piederošai kapitālsabiedrībai ar kapitāla daļu skaitu 

100% SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” (vienotās reģistrācijas numurs 40003189328) tās 

aizņēmuma ņemšanai no Latvijas Republikas Valsts kases: 

1.1. aizņēmuma mērķis - būvprojekts “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas ēku pārbūve un 

teritorijas labiekārtošana” izstrādes īstenošanai EUR 172 130,79 (viens simts septiņdesmit divi 

tūkstoši viens simts trīsdesmit eiro un 79 cents), lai nodrošinātu minētā būvprojekta finansēšanu;  

1.2. aizņēmumu izņemt līdz 2023. gada decembrim; 

1.3. minēto aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2023.gadā ar aizņēmuma atmaksas termiņu 5 (pieci) 

gadi; 

1.4. plānotā aizņēmuma procentu likme: aizdevēja noteiktā procentu likme aizņēmuma 

izsniegšanas dienā. 

2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar Smiltenes novada pašvaldības 

budžetu. 

3. Par lēmuma izpildi un dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbild SIA „ Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 

valdes loceklis Didzis Lūkins un Smiltenes novada Centrālās administrācijas Finanšu nodaļas 

vadītājs Jānis Adienis. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektoram Andrim Lapiņam. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                Edgars Avotiņš 

 

 


