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    Nr.366 

                 (protokols Nr.15,  6.§.) 

Par padomju režīmu slavinoša objekta demontāžu Gaujienas pagastā 

2022.gada 16.jūnijā tika pieņemts likums “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu 

objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” (turpmāk – 

Likums), bet  2022.gada 14.jūlijā tika pieņemti uz Likuma 4.panta otrās daļas pamata izdotie 

Ministru kabineta noteikumi Nr.448 “Latvijas Republikas teritorijā esošo demontējamo padomju 

un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts” (turpmāk – Noteikumi Nr.448). Attiecībā uz 

Smiltenes novadu šajā sarakstā iekļauts objekts Nr. 43 “Kaujas vieta, kur 1944. gada septembrī 

Sarkanās armijas daļas forsēja Gauju “, kas atrodas Gaujienas pagastā uz fiziskai personai 

piederošas zemes. 

Saskaņā ar Likumu objekta demontāžas ierosinātājs ir pašvaldība, demontāžu pašvaldība 

var realizēt saviem spēkiem vai pērkot pakalpojumu, kā arī par demontāžas darbiem informējams 

zemes īpašnieks. 

Ņemot vērā augstāk minēto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2022. gada 24. augusta atzinumu (protokols Nr.10)  un 

pamatojoties un likuma “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas 

aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā”  4. panta otro daļu, 5. panta otro daļu, 

6. panta  ceturto – septīto daļām, 9. panta 1. daļu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.448 

“Latvijas Republikas teritorijā esošo demontējamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo 

objektu saraksts”, atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" – (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, 

Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervins Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze 

Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, 

Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Uzdot Gaujienas pagasta pārvaldei: 

1.1.  nodrošināt pieminekļa “Kaujas vieta, kur 1944. gada septembrī Sarkanās armijas daļas 

forsēja Gauju” demontāžu līdz 2022. gada 31. oktobrim; 

1.2. Par plānoto demontāžu informēt nekustamā īpašuma “Jaunrāmnieki” īpašnieku; 

1.3. Pirms demontāžas uzsākšanas veikt pieminekļa fotofiksāciju un dokumentēšanu, 

dokumentēšanas rezultātus nodot arī Latvijas Okupācijas muzejam. 

2. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektora vietniecei teritorijas pārvaldības un 

sadarbības jautājumos. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
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