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Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu 
objektu demontāžu Valmieras novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā 
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, kas noteic, ka dome 
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, likuma “Par padomju un nacistisko 
režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” 
(turpmāk – Likums) 4.panta otro un trešo daļu, 5.panta otro daļu, Ministru kabineta 14.07.2022. 
noteikumu Nr.448 “Latvijas Republikas teritorijā esošo demontējamo padomju un nacistisko režīmu 
slavinošo objektu saraksts” (turpmāk – Noteikumi Nr.448.) pielikuma 46.un 47. punktu, Ministru 
kabineta 16.08.2022. noteikumu 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” (turpmāk – Noteikumi Nr.516), 
Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 11.08.2022. rīkojumu Nr. 4.1.1/22/221 “Par 
padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu izpētes un izvērtēšanas speciālistu darba grupas 
sastāva apstiprināšanu” (turpmāk – speciālistu darba grupa) 2.punktu, un minētās darba grupas 
15.08.2022. sniegto informācijas apkopojumu par Likuma 3. pantā noteiktajiem kritērijiem potenciāli 
atbilstošu padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu esamību Valmieras novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā,  
 
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars 
Štrombergs, Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis 
Olmanis, Jānis Skrastiņš, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, 
Toms Upners, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 
 
1. veikt šādu Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo objektu vai to elementu demontāžu: 

1.1. memoriāla Otrajā pasaules karā kritušajiem elements ”Mūžīgā uguns” un gāzes 
rezervuārs; 

1.2. memoriāla Otrajā pasaules karā kritušajiem elements “Zvaigzne”; 
2. uzdot Lēmuma 1.punktā un Noteikumu Nr.448 pielikuma 46. un 47.punktā minēto objektu 

demontāžu atbilstoši Likuma un citu normatīvo aktu prasībām nodrošināt Valmieras novada 
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei līdz 15.11.2022; 

3. lēmuma 1.punktā un Noteikumu Nr.448 pielikuma 46. un 47.punktā minēto objektu demontāžu 
finansēt no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, veicot grozījumus Pašvaldības 2022.gada 
budžetā; 

4. Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras novada pašvaldības Administrācija” 
struktūrvienībai “Finanšu un ekonomikas nodaļai” pieprasīt Likumā un Noteikumu Nr.516 
noteiktā kārtībā valsts maksājuma daļu par lēmuma 1.punktā un Noteikumu Nr. 448 pielikuma 
46. un 47.punktā noteikto objektu demontāžu; 

5. lēmums stājas spēkā 2022.gada 24.augustā. 
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Pielikumā: 1.pielikums Objekta memoriāla Otrajā pasaules karā kritušajiem elements 
“Zvaigzne” uz 3 lappusēm; 

 2.pielikums Objekta memoriāla Otrajā pasaules karā kritušajiem elements 
”Mūžīgā uguns” un gāzes vads kopā uz 5 lappusēm; 

 3.pielikums Objekts Sarkanās armijas karavīra izlūka B.Slosmaņa bojāejas vieta 
uz 3 lappusēm; 

 4.pielikums Objekts Sarkanās armijas karavīra M.Kovaļova bojāejas vieta uz 4 
lappusēm. 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


