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Par papildus informācijas sniegšanu par padomju un nacistisko režīmu  
slavinošu pieminekļu demontāžas organizēšanu Daugavpilī 
 

Daugavpils pilsētas pašvaldībā (turpmāk - pašvaldība) 2022. gada 22. novembrī saņemta 
biedrības “Sabiedrība par atklātību - Delna” 2022. gada 21. novembra vēstule Nr. 3.4./2022-26 ar 
lūgumu sniegt papildus informāciju par pašvaldības veikto cenu aptauju, izpildot likuma “Par 
padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas 
Republikas teritorijā” (turpmāk - Likums) prasības. 

Izskatot lūgumu, sniedzam šādu pieprasīto informāciju: 
- kārtību, kādā pašvaldībā tiek nodrošināts normatīvajos aktos iepirkumu jomā reglamentēto 

iepirkumu un iepirkumu procedūru organizēšanas process, kā arī kārtību, kādā veicami 
normatīvajos aktos iepirkumu jomā nereglamentētie iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena 
piegāžu, pakalpojumu, būvdarbu līgumiem ir mazākā par normatīvajos aktos iepirkumu jomā 
noteiktajām līgumcenu robežām, nosaka Noteikumi par iepirkumu organizēšanu, kas 
apstiprināti ar pašvaldības domes priekšsēdētāja 2021. gada 2. marta rīkojumu Nr. 41 
(pieejami - https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/dokumenti/normativie-
akti?dokument=5386); 

- ņemot vērā publiskā iepirkuma (identifikācijas Nr. DPP 2022/124) procedūras rezultātus un 
iespējamo Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputātu balsojumu par  nepieciešamā 
finansējuma piešķiršanu, kā arī, lai sasniegtu mērķi ar mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu, 
pašvaldība 2022. gada 12. oktobrī nosūtīja uzaicinājumu piedalīties cenu aptaujā 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un demontāžas darbu veikšana” (turpmāk – 
cenu aptauja) pieciem pretendentiem, nosakot, ka piedāvājums pašvaldībā iesniedzams līdz 
2022. gada 13. oktobrim, plkst. 15.00. Savukārt pēc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 
domes deputātu balsojama 2022. gada 13. oktobra domes sēdē (neatbalstot nepieciešamā 
finansējuma piešķiršanu), kā arī ievērojot to, ka cenu aptaujas rezultātā tika saņemts 
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, 2022. gada 13. oktobrī tika pieņemts lēmums par 
cenu aptaujas rezultātiem un 2022. gada 14. oktobrī ar attiecīgo būvuzņēmēju tika noslēgts 
līgums par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un demontāžas darbu veikšanu 
(pielikumā), kura izpildes termiņš tika noteikts līdz 2022. gada 31. oktobrim (ieskaitot); 

- pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, kas noteic, ka 
tikai dome var apstiprināt budžeta grozījumus, kā arī ņemot vērā publiskā iepirkuma 
(identifikācijas Nr. DPP 2022/124) procedūras rezultātus, 2022. gada 13. oktobrī Daugavpils 
valstspilsētas domes deputāti izskatīja jautājumu par nepieciešamā finansējuma 57 386,67 
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euro ar PVN apmērā piešķiršanu no pašvaldības 2022. gada budžeta un to neatbalstīja (domes 
sēdes protokols (sk. 5.§), audiofails pieejams - 
https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/dokumenti/domes-sedes). Savukārt, pamatojoties uz 
cenu aptaujas rezultātiem, grozījumi pašvaldības 2022. gada budžetā šādam mērķim nebija 
nepieciešami. 

Pielikumā: Anonimizēts 2022. gada 14. oktobra līgums par būvniecības ieceres dokumentācijas 
izstrādi un demontāžas darbu veikšanu. 

Ar cieņu, 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i.     T.Dubina 
 
I.Limbēna 654 04304 
 

  


