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PAR NEPIECIEŠAMIEM PRECIZĒJUMIEM PAR PADOMJU UN 
NACISTISKO REŽĪMU SLAVINOŠU PIEMINEKĻU DEMONTĀŽAS 
ORGANIZĒŠANU DAUGAVPILĪ 

 

Biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) 2022. gada 3. novembrī 
saņēma Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) atbildi uz Delnas 
2022. gada 31. oktobra vēstuli. Vēstulē pašvaldība norāda sekojošo: 

• Pašvaldība veica publisko iepirkumu (identifikācijas Nr. DPP 2022/124) par 
pieminekļu demontāžas darbiem (turpmāk – iepirkums), lai nodrošinātu likumā 
“Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu 
un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” (turpmāk – Demontāžas 
likums) noteikto pienākumu izpildi, iepirkumu procedūru atklātumu, iespējamo 
pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

• Ņemot vērā iepirkuma procedūras rezultātus un to, ka pašvaldības budžetā 
šādam mērķim nebija nepieciešamā finansējuma, 2022. gada 13. oktobrī 
Daugavpils valstspilsētas domes deputāti izskatīja jautājumu par nepieciešamā 
finansējuma 57 386,67 euro ar PVN apmērā piešķiršanu no pašvaldības 
2022. gada budžeta un to neatbalstīja. 

• Ņemot vērā Daugavpils valstspilsētas domes 2022. gada 13. oktobra lēmumu, 
pamatojoties uz Demontāžas likuma 7. pantu, nepiemērojot publisko iepirkumu 
reglamentējošās tiesību normas, objekta Nr. 59 un objekta Nr. 60 būvniecības 
ieceres dokumentācijas izstrādes un demontāžas darbu veikšanas izmaksas 
sastāda 40 779,89 euro bez PVN. 

• Informācijai daļā par objektu demontāžas darbu veicēju (būvuzņēmēju) ir 
noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss. 

Ievērojot pašvaldības sniegto atbildi, Delna secina, ka pašvaldība nav sniegusi 
atbildi uz atsevišķiem Delnas uzdotajiem jautājumiem: 

• Kā tika izvēlēts uzņēmums, kurš faktiski veica pieminekļu demontāžas darbus? 
Vai ar to ir noslēgts iepirkuma līgums vai cits līgums vai vienošanās? Ja 



uzņēmums tikai izvēlēts cenu aptaujas rezultātā, kur ir pieejama informācija par 
notikušo cenu aptauju? 

• Pašvaldība norāda, ka demontāžas darbu veikšanas izmaksas sastāda 40 779,89 
euro bez PVN. Kāds ir šo izmaksu finansējuma avots? Kā tika pieņemts lēmums 
par līdzekļu piešķiršanu? 

• Informācijai daļā par objektu demontāžas darbu veicēju (būvuzņēmēju) ir 
noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss. Tas norāda uz to, ka 
pašvaldība apzinās šīs informācijas sensitīvo dabu. Kā pašvaldība skaidro 
apstākli, ka iepirkuma (identifikācijas Nr. DPP 2022/124) pretendentu 
identificējoša informācija ir publiski pieejama? 

 

 

“Sabiedrības par atklātību – Delna” direktore Inese Tauriņa 

 

*Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


