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LĒMUMS 

Smiltenē 
2021.gada 31. martā                                                 Nr. 173 

                         (protokols Nr.5 48.§.) 

 

Par līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības 

organizācija "SUSTENTO"” 
2020.gada 29.decembrī pašvaldība saņēma tiesībsarga atzinumu pārbaudes lietā Nr.2020-41-

26H, kurā tiesībsargs aicinājis domi lūgt ekspertu viedokli un kopīgi izvērtēt konkrēto situāciju 

attiecībā uz konkrēto būvi, kā arī norādījis, ka Latvijā viens no būvniecības jomas principiem ir 

vides pieejamības princips, saskaņā ar kuru būvniecības procesā tiek veidota vide, kurā ikviena 

persona var ērti pārvietoties un izmantot būvi atbilstoši tās lietošanas veidam, ka būve projektējama 

un būvējama tā, lai nodrošinātu vides pieejamību. Vides pieejamība ir iespēja cilvēkiem ar kustību, 

redzes vai dzirdes traucējumiem pārvietoties vidē atbilstoši plānotajai būves funkcijai. 

Sadarbības mērķis ir nodrošināt pašvaldības regulāru vides pieejamības novērtēšanu 

pašvaldībai piederošajās būvēs un teritorijās, konsultēt, sniegt atzinumus un saskaņojumus par 

vides pieejamības risinājumiem  pašvaldībā. 

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2021. gada 23. marta atzinumu (sēdes protokols Nr.4), un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Aigars 

Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze 

Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis 

Tralla, Vilnis Korulis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,   

Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

1. Slēgt līgumu ar biedrību “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija 

"SUSTENTO"” par vides pieejamības novērtēšanu pašvaldībai piederošajās būvēs un 

teritorijās, konsultēt, sniegt atzinumus un saskaņojumus par vides pieejamības 

risinājumiem  pašvaldībā ar līguma termiņu līdz 2021. gada 31. decembrim (pielikumā). 

2. Sadarbību no pašvaldības puses lēmuma 1. punktā noteiktā līguma izpildei nodrošina 

Smiltenes novada būvvalde. 

3. Pilnvarot domes priekšsēdētāju pašvaldības vārdā parakstīt lēmuma 1. punktā noteikto 

līgumu.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                            E. Avotiņš 
 

 
 
 


