
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMI 
(21.08.2013.) 

 
§1 

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklātā projektu konkursā 
"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 

 
 Pamatojoties uz Saulkrastu slimnīcas valdes priekšsēdētājas Santas Ancānes 
iesniegumu un 14.08.2012. MK noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 
3) punktu un 15. panta pirmās daļas 4) punktu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, G.Zonbergs, 
E.Brumermanis, B.Veide, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, M.Kišuro); „pret”- 
nav; „atturas”- nav, 
 
NOLEMJ: 

1. Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” piedalīties 
KPFI finansētajā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai” ar projekta pieteikumu „Saulkrastu slimnīcas ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana” par kopējo summu Ls 232 894,20 (divi simti 
trīsdesmit divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit četri lati, 20 santīmi), no kuriem Ls 
192 474,55 ir attiecināmās izmaksas un Ls 40 419,65 ir neattiecināmās izmaksas. 

2. Projekta iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējumu un finansējumu neattiecināmo 
izmaksu segšanai nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē Ls 82 764,05 apmērā 
un ieguldot to pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” 
pamatkapitālā. 

3. Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” ēkas, Ainažu 
ielā 34, Saulkrastos, kurā plānotas projekta aktivitātes, attīstības un investīciju 
stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks 
mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta. 

 
 
 

§2 
Par Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu 

 
Izskatot Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja E.Grāvīša 21.08.2013. 

iesniegumu „Par Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas izveidošanu”, pamatojoties uz 
likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
likums” 1.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu un 9.pantu, 
 
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par”- 9 (E.Grāvītis, N.Līcis, G.Zonbergs, 
E.Brumermanis, B.Veide, S.Ancāne, G.Lāčauniece, A.Deniškāne, M.Kišuro); „pret”- 
nav; „atturas”- nav, 
 
 
NOLEMJ: 

1. Izveidot Saulkrastu novada vēlēšanu komisiju 10 (desmit) locekļu sastāvā. 



2. Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās termiņu noteikt līdz 
2013.gada 18.septembrim. 

3. Kandidātu pieteikumi iesniedzami personīgi Saulkrastu novada domes sekretārei 
domes darba laikā, atbilstoši likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” prasībām. 

4. Lēmumu un pieteikuma veidlapu publicēt pašvaldības mājas lapā 
www.saulkrasti.lv un izlikt redzamā vietā pie domes ēkas. 

 
Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu veidlapa sēdes protokola pielikumā 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 
   
   
   
   
 


