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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 4. novembrī saņemta 
biedrības “Sabiedrība par atklātību - Delna” vēstule Nr. 3.4./2022-24 ar lūgumu precizēt iepriekš 
pašvaldības 2022. gada 3. novembra vēstulē Nr. 1.2.-8/1925 (turpmāk - Vēstule) sniegto informāciju 
par pašvaldības veiktajām darbībām, izpildot likuma “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu 
objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” (turpmāk - Likums) 
prasības. 

Izskatot vēstuli, papildus sniedzam šādu informāciju. 
Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 448 “Latvijas Republikas teritorijā 

esošo demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts” (turpmāk – MK 
noteikumi) noteikto objektu demontāžas darbu veicējs (turpmāk - būvuzņēmējs) tika izvēlēts, 
pamatojoties uz Likuma 7. pantu, proti, saskaņā ar veiktās cenu aptaujas rezultātiem ar būvuzņēmēju 
tika noslēgts līgums par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un demontāžas darbu veikšanu, 
kura līgumcena - 40 779,89 euro bez PVN. Savukārt informācijai (dokumentiem) par būvuzņēmēju, 
tostarp, cenu aptaujas dokumentācijai, ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un 
šāda informācija publiski nav pieejama. 

Pašvaldība Vēstulē jau ir sniegusi atbildi par Daugavpilī demontējamo objektu demontāžas 
finansējuma avotiem, proti, saskaņā ar Likuma 8. pantu un Ministru kabineta 2022. gada 16. augusta 
noteikumiem Nr.516 “Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas, kā arī fizisko un juridisko 
personu ziedojumu uzskaites un izlietošanas kārtība Latvijas Republikas teritorijā esošo padomju un 
nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžai” valsts finansēs ne vairāk kā 50 procentus no 
kopējām objektu demontāžas izmaksām pēc fizisko un juridisko personu ziedoto resursu izlietojuma 
(uz šīs vēstules sagatavošanas brīdi tie ir 1 177,77 euro), savukārt pašvaldības objektu demontāžas 
finansējuma daļa būs atkarīga no Daugavpils valstspilsētas domes pieteikuma (pieteikums Nr. 
173/2022) izskatīšanas rezultātiem Satversmes tiesā. 

Kā norādīts Vēstulē, Daugavpils pašvaldība, nodrošinot ar Likumu noteiktā pienākuma izpildi, 
bija izsludinājusi publisku iepirkumu, tāpēc publiski pieejama bija arī iepirkuma (identifikācijas Nr. 
DPP 2022/124) pretendentu identificējoša informācija. 

 
Ar cieņu, 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i.     T.Dubina 
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