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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 26.maijā                                              Nr. 266 

                       (protokols Nr.8,  4.§.) 

         

Par projekta pieteikuma iesniegšanu “EUCF” programmā  

 

        Eiropas pilsētu finansēšanas mehānisma (turpmāk- EUCF) iniciatīva 2020.gadā radīta ar 

mērķi atbalstīt Eiropas, tostarp Latvijas novadu pašvaldības investīciju koncepciju izstrādē, kas 

saistītas ar to klimata un enerģētikas rīcības plānos noteikto darbību īstenošanu. EUCF aicina 

Latvijas novadu pašvaldības pieteikties finansējumam 60 000 eiro apmērā klimata un 

enerģētikas rīcības plānu īstenošanai. Finansējumu ir iespējams saņemt, lai paātrinātu 

ieguldījumus ilgtspējīgā enerģijā un sniegtu ieguldījumu lielu investīciju projektu 

sagatavošanā, tai skatā tehniskās dokumentācijas izstrāde, ekonomiskā pamatojuma analīze, 

juridiskais atbalsts u.c. Programmas mērķis ir uzlabot vairāk pašvaldību darbinieku kapacitāti, 

atvieglot piekļuvi privātajiem, ES finanšu, konsultāciju pakalpojumiem. Pieteikumus granta 

saņemšanai var iesniegt pašvaldības no 31 valsts, tostarp 27 ES valstīm, kā arī Norvēģijas, 

Islandes, Lihtenšteinas un Lielbritānijas. 

        Smiltenes novada dome plāno iesniegt līdz šā gada 31.maijam  EUCF projekta pieteikumu 

“Pasākumi energoefektivitātes uzlabošanai Smiltenes Sarkanā krusta slimnīcas ēkai”, kura 

mērķis ir izstrādāt un sagatavot tehnisko dokumentāciju Smiltenes Sarkanā krusta slimnīcas 

ēkām energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai. Projekta rezultātā tiktu 

sagatavots tehniskais būvprojekts Smiltenes Sarkanā krusta slimnīcas ēkām, lai veiktu 

energoefektivitātes pasākumus. 

Saskaņā ar Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam uzdevumu 3.3.7.: 

“Uzlabot sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un 

tehnisko aprīkojumu” un ņemot vērā Smiltenes novada domes Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2020. gada 18. maija atzinumu (sēdes protokols Nr.6), atklāti balsojot ar 

12 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars 

Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis 

Lapiņš, Vairis Tralla), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome  

 

NOLEMJ: 

1. Sagatavot projekta pieteikumu “Pasākumi energoefektivitātes uzlabošanai Smiltenes 

Sarkanā krusta slimnīcas ēkai” un iesniegt EUCF izsludinātajā projektu konkursā 

“Grants pašvaldībām jaunu investīciju projektu attīstībai”. 

2. Atbildīgais par projekta pieteikuma sagatavošanu Attīstības un plānošanas nodaļa. 

3. Lēmuma kontroli veikt domes izpilddirektoram. 
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