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1. Par domes attieksmi pret 2013.gada 19.martā laikrakstā „ Rēzeknes vēstis” publicēto 

informāciju 

 

 

Sēdi vada – Novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

Protokolē – pašvaldības kancelejas vadītāja Marita Stepanova 

 

Piedalās-  

Deputāti –   Edgars Puksts, Pēteris Laganovskis, Juris Ločmelis, Juris Poikāns, Antoņina Babāne, 

Anita Vorkale, Tālis Mūrnieks, Silvija Jaudzema, Arvīds Urtāns,  Aleksandrs Šarkovskis, Inese 

Nagle, Andrejs Ivanovs 

Nepiedalās –  

 Deputāti  - Aivars Lipskis, Sandra Palma – aizņemti pamatdarbā  

 

Klātesošās personas-  juriste Vera Lipska, laikraksta“ Ludzas zeme“ korespondente Iveta Čigāne 
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Par domes attieksmi pret 2013.gada 19.martā laikrakstā „ Rēzeknes vēstis” publicēto 

informāciju 

/I.Silicka/ 
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 Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka nolasīja deputātiem laikrakstā „ Rēzeknes vēstis” 

publicēto  Viktora Veredas  informāciju.  

I.Silicka pamatoja, ka pretargumenti uz gandrīz visiem vēstulē minētajām  ziņām  ir 

atrodami novada domes sēžu protokolos, laikrakstu publikācijās, novada domes informatīvajā 

izdevumā un  pašvaldības mājas lapā, jo priekšsēdētājam nav tādu tiesību pieņemt lēmumus 

vienpersoniski. Domes priekšsēdētāja uzskata , ka avīzē publicētā informācija ir sadalāma divās 

daļās, pirmajā daļā par bezatbildību  ir aizskarti domes deputāti, otrajā daļā minētā informācija ir 

attiecināma uz viņu pašu. 

Par sporta zāles renovāciju domes priekšsēdētāja sniedza informāciju,ka novada domes 

sēdē par šo lēmumu nobalsoja „ par”  14 no 15 deputātiem (nepiedalījās Silvija Jaudzema). To 

apliecina novada domes sēžu  lēmumi, laikrakstu publikācija, ievietotā informācija pašvaldības 

mājaslapā, novada domes informatīvajā izdevumā. 

Domes priekšsēdētāja piekrīt, ka SIA „Riveta” ,kura bankrotēja un ar kuru tagad notiek 

tiesu darbi, zāles  renovācijas darbus veica nekvalitatīvi, taču objektu ekspluatācijā pieņēma 

sertificēti speciālisti-projektētājs, būvuzraugs, Ludzas būvvaldes vadītājs . 

Par izteiktajiem pārmetumiem, ka atjaunotā Vienības iela ir pārāk šaura, priekšsēdētāja 

informēja, ka speciālisti apkopoja  ielas izmantošanas intensitātes datus, veica mērījumus , notika 

vairākas sabiedriskās apspriešanas, bet  uz to ieradās tikai daži ieinteresētie  Kārsavas iedzīvotāji. 

Projekta  saskaņošana  tika veikta ar Satiksmes ministriju,atbildīgie par projekta izstrādi 

projektēšanas birojs  SIA „R& Projekti” ,  par ielas būvniecību SIA „ Ceļu pārvalde”.  

Domes priekšsēdētāja I.Silicka, teica, ka ne Rīgas mērs N.Ušakovs varēja paredzēt, ka A/S 

„ Krājbanka” kraha rezultātā pašvaldība pazaudēs 10 miljonus latu, ne arī Kārsavas novada 

pašvaldība  varēja paredzēt, ka pazaudēs 750 000 latu. 

Deputāts J.Poikāns teica, ka ,ja deputāti būtu pieņēmuši lēmumu par to, kurā bankā glabāt 

novada pašvaldības nauda līdzekļus, tad nebūtu tāda liela nauda ieguldīta A/S” Krājbanka”, jo 

neviens uzņēmējs neiegulda līdzekļus vienā bankā. 

Uz to domes priekšsēdētāja atbildēja, ka 2011.gadā pašvaldības līdzekļi glabājās četrās 

bankās. 

Deputāts J.Ločmelis izteica viedokli, ka pēc laikraksta publikācijas ir redzams, ka autors ar 

rakstu ir apvainojis  priekšsēdētāju, bet kā deputāts viņš atzīst , ka ir balsojis par 

iepriekšminētajiem lēmumiem, bet apvainots nejūtas. 

Deputāte A.Vorkale uzskata, ka tā ir neslavas celšana visam novadam. 

Deputāts A.Šarkovskis  norādīja, ka ir zemiski rīkoties tādā veidā, ja  vadītājai ir  pieļautas 

kļūdas, tad par tām ir jānorāda atklāti, nevis slēpjoties aiz neesoša cilvēka uzvārda. 

 Kopējais viedoklis izskanēja, ka balsojums nav nepieciešams, bet  priekšsēdētājai nevajag  

klusēt un deputāti akceptēja domu, ka  laikrakstā minētie apvainojumi ir jāatspēko un jāgriežas 

tiesā.  

                                                                         

 

Sēde slēgta plkst. 18.00 

 

Sēdi vadīja                                                 Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka 

 

Sēdi protokolēja                        Pašvaldības kancelejas vadītāja M.Stepanova 

 



 


