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Kandidātu saraksts
Leonīds Salcevičs
Vladimirs Ždanoks
Edgars Lamba
Andris Ungurs
Aleksandrs Deinis
Māris Dimants
Žanna Ivanova
Juris Bobrovs
Andris Blimhens
Aldis Kampāns
Diāna Šilko
Līga Midzene
Gunārs Cankalis

„LPP/LC” priekšvēlēšanu 
programma

Ģimene, mājas, darbs – 
katram jēkabpilietim! 

Jēkabpilī ir mūsu saknes. 
Šeit dzīvo mūsu ģimenes, te 
ir mūsu mājas un darbs. Mēs, 
LPP/LC apvienojušies pilsētas 
patrioti, aicinām visus labas 
gribas cilvēkus kopīgi vieno-
ties tādai politikai, kas izvei-
dotu Jēkabpili par skaistāku, 
drošāku, ekonomiski stabi-
lāku pilsētu, kurā aug pilsēt-

nieku labklājība un vienotība, 
kuras ekonomiskais poten-
ciāls dod lielu ieguldījumu re-
ģiona un valsts attīstībā. 

Mūsu partijas programma 
balstās uz trim pamatvērtī-
bām: ģimene, mājas, darbs. 
Ģimene – tā bija, ir un būs 
valsts un katra cilvēka dzīves 
pamats un spēka avots. Mā-
jas – tās ir katra cilvēka zaļā 
oāze, kur viņš atpūšas un uz-
krāj spēkus jauniem darbiem, 
jauniem izaicinājumiem. Tā 
ir vieta, kur viņu vienmēr 
gaida! Darbs – tā ir virzība 
un attīstība, jo aktīvs un ra-
žens darbs sabiedrības labā 
ar augstu pievienoto vērtību 
ir katras nācijas pastāvēšanas 
priekšnoteikums. 

Mēs esam par: 
– atklātu dialogu ar 

sabiedrību; 
– iedzīvotājiem drošu, vi-

siem pieejamu un sakārtotu 
pilsētvidi; 

– tādu sadzīves, darba, at-
pūtas apstākļu radīšanu, kas 

veicinātu speciālistu palikša-
nu Jēkabpilī; 

– visa veida uzņēmējdarbī-
bas atbalstu likumā noteikta-
jā kārtībā kā garantu nodokļu 
ieņēmumu palielināšanai, jau-
nu darbavietu radīšanu, kā arī 
esošo darbavietu saglabāšanu; 

– sociālo pakalpojumu 
klāsta paplašināšanu un kva-
litātes uzlabošanu; 

– dialogu ar sabiedriska-
jām organizācijām, ielu ko-
mitejām un kopīgu projektu 
īstenošanu; 

– lietišķu dialogu ar visām 
politiskajām partijām un uz-
ņēmējiem, kas veicinātu pilsē-
tas attīstību; 

– ģimenisko, garīgo vērtī-
bu popularizēšanu, sadarbību 
ar reliģiskajam konfesijām; 

– integrācijas procesiem 
sabiedrībā, atbalstot mazā-
kumtautību biedrības; 

– ES fondu piesaisti pilsē-
tas attīstībai; 

– racionālu, efektīvu, 
caurskatāmu pašvaldības un 

Eiropas Savienības (ES) fon-
du līdzekļu izlietojumu. 

Mēs esam pret: 
– politiskajiem strīdiem, 

kuri bremzē pilsētas attīstību; 
– lobēšanu un protek - 

cio nismu; 
– korupciju visās tās 

izpausmēs; 
– izmaksu pieaugumu pa-

kalpojumu sfērā; 
– jebkurām atkarībām: 

narkotikām, alkoholu, azart-
spēlēm u.c. 

Mēs apņemamies: 
1. Palielināt sociālo bu-

džetu, tādejādi krīzes aps-
tākļos palīdzot mazturīga-
jiem iedzīvotājiem, bērniem, 
pensionāriem. 

2. Izmantojot ES, pašval-
dības un, piesaistot privāto 
kapitālu, realizēt pilsētā iedzī-
votājiem vitāli svarīgu objek-
tu būvniecību, renovāciju un 
rekonstrukciju: 

– Sporta nama un stadio-
na 2. kārtas būvniecība; 

– Krustpils kultūras nama 

rekonstrukcija; 
– Ādamsona estrādes un 

tilta rekonstrukcija; 
– Krustpils pils ansambļa 

rekonstrukcija; 
– Jēkabpils pamatskolas 

paplašināšana, uzbūvējot jau-
nu korpusu un peldbaseinu; 

– programmas „Iekšējo 
kvartālu labiekārtošana” pa-
beigšana, programmas „Katrā 
mikrorajonā – bērnu rotaļu 
laukumu” pabeigšana; 

– turpināt attīstīt skolu un 
bērnudārzu infrastruktūru 
un materiāli tehniskas bāzes 
uzlabošanu, kā arī atbalstīt 
mūža izglītību u.c. 

3. Attīstīt pašvaldības dzī-
vojamo fondu, tādejādi nodro-
šinot jēkabpiliešus ar iespēju 
iegūt mājokli, īpaši atbalstot 
jaunas ģimenes, samazināt 
komunālos rēķinus, veicot 
kopā ar namu īpašniekiem 
plašu energoefektivitātes uz-
labošanas pasākumu kom-
pleksu (mājokļu siltināšana). 

4. Atbalstīt visa veida 

sporta, kultūras un atpūtas 
aktivitātes. 

5. Veikt pasākumus atka-
rību izraisošo cēloņu un seku 
novēršanai. 

6. Par ES un pašvaldības 
līdzekļiem realizēt projektu 
jauniešu noziedzības samazi-
nāšanai, kas paredz 16 video-
novērošanas kameru uzstādī-
šanu pilsētā. 

7. Investēt līdzekļus in-
dividuālo māju sektorā, uz-
labot infrastruktūru (ielas, 
kanalizācija, apgaismojums, 
ūdensvadi). 

8. Panākt to, lai Jēkabpils 
slimnīcai saglabātu daudzpro-
filu statusu. 

9. Turpināsim darbu 
pie jauniešu brīvā laika pa-
vadīšanas iespējām, izman-
tojot kultūras un sporta 
infrastruktūru. 

Izmantojot savu pieredzi 
un zināšanas, mēs turpināsim 
strādāt Jūsu labā!

Kandidātu saraksts
Aivars Kraps
Viktors Savins
Kaspars Skruzmans
Miervaldis Ziediņš
Juris Zālītis
Ilona Salmiņa
Indra Siliņa
Skaidra Putniņa
Velta Ozoliņa
Ilmārs Druviņš
Guntis Apsītis
Inese Bērziņa
Jānis Koļesinskis
Vladimirs Makarovs
Spodra Purviņa
Gatis Ūbelis

„Jaunais laiks” 
priekšvēlēšanu 

programma
Partijas Jaunais laiks 

darbības pamatprincipi ir go-
dīgums, profesionalitāte un 
atklātība. Mūsu prioritātes ir 
saimnieciskās attīstības veici-
nāšana un iedzīvotāju labklā-
jības līmeņa celšana. 

Pašvaldības pārvalde
Katru budžeta gadu no-

teiksim finanšu līdzekļu iz-

devumu prioritātes. Šobrīd 
atbalstām pašvaldības līdz-
finansējuma nodrošināšanu 
Eiropas Savienības struktūr-
fondu, valsts mērķdotāciju 
apguvei, sociālās palīdzības 
nodrošināšanu sociālajām ris-
ka grupām– dzīves līmeņa sa-
glabāšanai. Turpināsim darbu 
pie pašvaldības pārvaldes un 
iestāžu finanšu izdevumu da-
ļas, amatpersonu un darbinie-
ku skaita optimizēšanas. No-
drošināsim pašvaldības amat-
personu atbildību par uzticēto 
pienākumu izpildi. Turpinā-
sim aktualizēt un pilnveidot 
pašvaldības kvalitātes vadības 
sistēmu, nodrošināsim dar-
ba atklātību un informācijas 
apriti ar iedzīvotājiem, iz-
mantojot pašvaldības mājas 
lapu, informatīvo izdevumu 
„Jēkabpils Vēstis”, u.c. masu 
medijus. 

Tautsaimniecība, 
pilsētvide, transports un 
komunālā saimniecība
Atbalstīsim mazās un vi-

dējās uzņēmējdarbības attīstī-
bu Jēkabpils pilsētā, kas veici-

nās jaunu darba vietu rašanos 
un bezdarba samazināšanos. 
Pilsētas attīstībai turpinā-
sim piesaistīt dažādu fondu, 
valsts mērķdotāciju, privātās 
partnerības finanšu instru-
mentus. Uzņēmējdarbības un 
ražošanas attīstībai un inves-
toru piesaistei ieguldīsim lī-
dzekļus pašvaldības īpašumā 
esošo nekustamo īpašumu 
inženiertehnisko komunikāci-
ju izveidei. Aktivizēsim darbu 
pilsētas labiekārtošanā, turpi-
nāsim pilsētas ielu apgaismo-
juma rekonstrukciju un jaunu 
apgaismojuma līniju būvnie-
cību, parku, skvēru, ielu un 
ietvju sakārtošanu. 

Līdz 2010.gada beigām 
iesāksim un pabeigsim 
tādus projektus kā Jēkabpils 
Vecpilsētas laukuma rekon-
strukcija, satiksmes drošības 
uzlabošana pie Jēkabpils 
cen trālās slimnīcas, Krust-
pils (Ādamsona) sali ņas 
estrādes un tilta rekon-
strukcija, Jēkabpils pirms-
skolas izglītības iestāžu infra-
struktūras attīstība Jēkabpilī, 

dabaszinātņu kabinetu 
u z l a  b o š a n a  J ē k a b p i l s  
2. un 3.vidusskolās, Rīgas, 
Madonas un Varoņu ielas 
rekonstrukcija Jēkabpilī. 
Pabeigsim kapličas būvniecību 
Jēkabpils pilsētas kapos. 
Turpināsim iekškvartālu 
ielu rekonstrukciju. Sadar-
bosimies ar Iekšlietu un 
Tieslietu ministrijām par 
jaunu administratīvo ēku 
būvniecību Jēkabpils pilsētā. 

Veicināsim un atbalstīsim 
tādu projektu īstenošanu, kas 
siltumenerģijas un elektro-
enerģijas ražošanai izmanto 
atjaunojamos energoresursus. 
Turpināsim piesaistīt finanšu 
līdzekļus energoefektivitātes 
projektu īstenošanai pašvaldī-
bas īpašumā esošajās sabied-
riskajās ēkās un izstrādāsim 
noteikumus pašvaldības līdz-
finansējumam šo projektu īs-
tenošanai daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājās, neatkarīgi no 
īpašuma formas. Veicināsim 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
teritorijā „Zaļo tirdziņu” vie-
tu veidošanu. 

Sabiedriskā kārtība un 
drošība

Izveidosim pašvaldības 
policijas dienestu. Rūpēsimies 
par sabiedrisko kārtību un 
drošību pilsētā. 

Sociālā palīdzība un 
veselības aizsardzība
Izskaudīsim nelietderī-

gos tēriņus Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības Sociālās pārvaldes 
budžetā, iestādi reorganizējot, 
pārskatot saistošos noteiku-
mus (budžeta ietvaros) par 
sociālās palīdzības saņemšanu 
sociālā riska grupām, lai kat-
ram pašvaldības iedzīvotājam 
būtu mājoklis, siltums, pieeja-
ma veselības aprūpe un drošī-
ba par rītdienu. Aktualizēsim 
jautājumu par sociālās mājas 
izveidi. 

Veicināsim jaunu me-
dicīnas speciālistu piesaisti 
slimnīcai un atbalstīsim tās 
materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošanu. Iestājamies par 
dažādu iedzīvotāju grupu pa-
kāpenisku bezmaksas profi-
laktisko apskašu atjaunošanu 
reizi gadā. 

Izglītība, kultūra un sports
Piesaistīsim valsts mērķ-

dotācijas Krustpils kultūras 
nama renovācijai. Ievērojot 
pilsētas budžeta iespējas, fi-
nansiāli atbalstīsim nevalstis-
ko organizāciju aktivitātes. 

Veicināsim sporta pasā-
kumu organizēšanu (jaunie-
šiem, senjoriem un ģimenēm) 
ar minimālu finanšu līdzekļu 
izlietojumu. Atbalstīsim skeit-
parka pārklāšanu ar jumtu. 
Aktīva un veselīga dzīves 
veida veicināšanai ieviesīsim 
tradīciju ik gadu rīkot Jēkab-
pils pilsētas sporta svētkus. 
Atbalstīsim sporta un amatie-
ru makšķerēšanas tradīcijas, 
nodrošinot zivju resursu pa-
pildināšanu un atjaunošanu 
vietējās ūdenskrātuvēs. Tur-
pināsim Radžu ūdenskrātuves 
apkārtnes labiekārtošanu, uz-
labojot peldvietu un veselības 
trasi, izveidojot veloceliņus un 
slēpošanas trases, ierīkojot 
apgaismojumu. Tūrisma veici-
nāšanai atbalstīsim projektus, 
kuri saistīti ar mūsu dabas ba-
gātību – Daugavu.

Jēkabpils pilsētas domes vēlēšanas 2009.gada 6.jūnijs

Partiju saraksti, programmas

Kandidātu saraksts
Nataļja Čehova
Jurijs Zamarajevs
Mihails Aleksejevs
Jekaterina Ivanova
Leontīna Arhipova
Nikolajs Anuškevičs
Jānis Januļs

 Ludmila Kitova
Vladimirs Goršelatovs
Vera Anuškeviča
Larisa Vagale
Irina Veļičko
Pjotrs Suvorovs
Aleksandrs Krēsliņš

„PCTVL – Par cilvēka 
tiesībām vienotā Latvijā” 

priekšvēlēšanu 
programma

„Vienādi nodokļi – vienā-
das tiesības un iespējas”.

„Sociālā aizsardzība, līdz-
tiesība izglītībā un kultūrā”. 

Mūsu mērķis: 
– aizstāvēt visu iedzīvotā-

ju, kuri cieta no korumpētā 
nacionālistiskā režīma, inte-
reses, neatkarīgi no viņu pil-
sonības un nacionālitātes; 

– taisnīga pilsētas budžeta 
līdzekļu sadale, ņemot vērā 

visu pilsētas iedzīvotāju in-
tereses, t.sk. arī nelatviešus, 
aktīvus nodokļu maksātājus. 

Mūsu darbības principi: 
– atklāsme, godīgums, 

profesionālisms, lietderīga 
esošo līdzekļu izlietošana, 
kompetence. 

Mūsu prioritātes: 
– pastāvīgi aizstāvēt Jē-

kabpils pilsētas iedzīvotāju 
intereses, it īpaši dziļās eko-
nomiskās krīzes laikā, vis-
īsākā laikā izstrādāt pilsētas 
iedzīvotāju sociālās palīdzības 
programmu; 

1. „Jaunais laiks”

2. Partija „LPP/LC”

3. „PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā”
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Kandidātu saraksts
Aleksandrs Abdirazakovs
Igors Zubs
Aigars Silaraups
Ģirts Plānis
Aigars Stupāns
Aleksandrs Birznieks
Zane Zīmele
Sandris Plānis
Marita Karaseva
Ainārs Ludboržs
Lauris Baumanis
Vitālijs Mezencevs
Nataļja Lavrinoviča

„Demokrāti.lv” 
priekšvēlēšanu 

programma
Partijas “DEMOKRĀTI.

LV” darbības pamatprincipi 
– godīgums, profesionalitā-
te, atklātība. Mūsu mērķis ir 
nodrošināt vienlīdzīgu attiek-
smi pret iedzīvotājiem, godīgu 
pārvaldi pilsētā. Mūsu priori-
tātes ir saimnieciskās attīs-
tības veicināšana, rūpes par 

iedzīvotājiem. 
Budžets, finanses un 

saimnieciskā darbība
Pilsētas budžetam jābūt 

atbilstošam tādām prioritā-
tēm kā uzņēmējdarbības vei-
cināšana, rūpes par bērniem, 
jauniešiem, pensionāriem un 
maznodrošinātiem. Budžeta 
izlietojums – atklāts un sa-
protams katram iedzīvotājam. 
Nodrošināsim budžeta līdzek-
ļu racionālu izlietošanu, kā 
arī Domes darba atklātību. 
Palielināsim sabiedrisko un 
nevalstisko organizāciju lomu 
pilsētas nākotnes veidošanā. 
Jēkabpils pilsētas budžets 
būs racionāls un sabalansēts. 
Veiksim pašvaldības zemju 
fonda revīziju, paplašināsim 
apbūves sektoru, rezervē-
sim zemes lieliem investīciju 
projektiem. 

Veidosim pilsētu par atpa-
zīstamu tūrisma objektu ar vi-
dei labvēlīgu uzņēmējdarbību. 

Mazās un vidējās uzņēmējdar-
bības atbalsts un investīciju 
piesaiste veicinās jaunu dar-
ba vietu rašanos un sekmēs 
pilsētas attīstību. Sekmēsim 
uzņēmējdarbības attīstību, tai 
skaitā konsultāciju sniegšanā 
investīciju piesaistē pilsētai. 
Realizēsim projektus par sil-
tumapgādes optimitizāciju un 
renovāciju daudzdzīvokļu mā-
jās pilsētā, piesaistot Eiropas 
Savienības strukturālo fondu 
līdzekļus. Uzlabosim pašval-
dības ceļu uzturēšanas kār-
tību, īpašu uzmanību pievēr-
šot ziemas periodam. Pilsēta 
nākotnē jāveido arī kā tūris-
ma un atpūtas centrs. Mūsu 
priekšrocības ir neaprakstāmi 
skaistā daba un ģeogrāfiskais 
stāvoklis, plašas atpūtas un 
sporta iespējas. Līdzās tam, 
pilsētā attīstīsies videi drau-
dzīgi dažādi, moderno tehno-
loģiju uzņēmumi, kas radīs 
jaunas darba vietas. Pilsēta 

būs mūsdienīgs centrs un ve-
selīga dzīves telpa cilvēkam. 
Tautsaimniecības attīstība

Veidosim pastāvīgu sa-
darbību ar uzņēmējiem. Iz-
veidosim sabiedrisku centru 
dažādu izglītības programmu 
un uzņēmējdarbības vides uz-
labošanas projektu izstrādei 
un realizēšanai. Izveidosim 
uzņēmējdarbības atbalsta 
centru, lai rīkotu apmācības 
programmas, sniegtu konsul-
tācijas privātuzņēmumiem, 
veidotu mazo un vidējo uz-
ņēmēju tālākizglītības fondu 
un nodrošinātu uzņēmējus 
ar informāciju par ES fondu 
apguvi. Risināsim bezdarba 
problēmas, īpaši akcentējot 
nekvalificētā un pirmspensi-
jas vecuma iedzīvotāju iesaisti 
dažādos projektos. 

Sociālā palīdzība
Pilnveidosim sociālās pa-

līdzības un pabalstu sistēmu. 
Piešķirsim pabalstus mazno-

drošināto iedzīvotāju grupai 
komunālo maksājumu un iz-
glītības izdevumu segšanai. 
Maznodrošinātos iedzīvotā-
jus, kuriem nav centralizētas 
apkures sistēmas, nodrošinā-
sim ar kurināmo, jāsekmē šo 
iedzīvotāju labklājības paaug-
stināšana. Katrs cilvēks ir 
vērtība. Rūpēsimies par sub-
sidēto darba vietu radīšanu. 
Veidosim pilsētas struktūrvie-
nību, kas rūpēsies par iedzī-
votāju un īpašumu drošību. 
Veicināsim medicīnas aprūpes 
pieejamību ikvienam Jēkab-
pils pilsētas iedzīvotājam. 
Izglītība, kultūra, sports

Viens no pilsētas iedzīvo-
tāju labklājības līmeņa rādī-
tājiem ir izglītības un atpūtas 
iespēju pieejamība. Paplaši-
nāsim aktīvās atpūtas iespē-
jas pensionāriem. Veicināsim 
pilsētas kultūrvēsturiskā 
mantojuma izpēti un popu-
larizēšanu. Aktīvi iesaistīsim 

jauniešus kultūras un sporta 
pasākumos. Veiksim profilak-
tiskus pasākumus pret atka-
rību izraisošu vielu lietošanu. 

Izveidosim atbalsta grupu, 
kas nodarbosies ar: 

a)Eiropas Savienības lī-
dzekļu piesaisti pilsētas at-
tīstībai, palīdzību projektu 
izstrādē un sagatavošanā da-
žādās jomās; 

b)projektu izstrādātāju 
konsultēšanu par viņus inte-
resējošiem jautājumiem; 

c)projektu pieteikumu 
kvalitātes izvērtēšanu; 

d)projekta ieviešanas 
jautājumu konsultēšanu 
(iepirkums, finanšu vadība, 
atskaites); 

e)vides, izglītības, tūrisma 
un IT nozaru attīstību. 

Mūsu moto: Mēs esam 
saimnieki savās mājās, un Jē-
kabpils pilsēta ir mūsu mājas!

4. „Sabiedrība citai politikai”
Kandidātu saraksts
Viktors Vilkaušs
Ruslans Bajārietis
Anta Liģere
Judīte Grugule
Zigmunds Daščors
Ivars Ārmanis
Vairis Puiša
Modris Auzāns
Indra Skuja
Nikita Sekretovs
Mairis Eglītis
Dainis Mednis
Iveta Zeļenko
Kaspars Ozoliņš
Vilis Dābols

„Sabiedrība citai 
politikai” priekšvēlēšanu 

programma
Vai Tev arī radusies sajū-

ta, ka pie varas esošie nevar, 
neprot un negrib risināt jau-
tājumus pēc būtības, nespēj 
un pat nevēlas pieņemt adek-
vātus lēmumus, nemaz neru-
nājot par tādām it kā vienkār-
šām lietām kā — dot mums 
visiem cerību un ticību? 

Mūsu vīzija: mēs redzam 
Jēkabpili kā labklājīgu pilsētu 
ar augstu iedzīvotāju apmieri-
nātības līmeni. 

Mūsu mērķis: godīga, pro-

fesionāla, kompetenta, neliela 
un efektīva pārvalde Jēkabpi-
lī, kas strādā sabiedrības labā. 

Mūsu prioritāte: pašvaldī-
bas iedzīvotāju dzīves telpas 
kvalitāte visā tās administra-
tīvajā teritorijā. 

Mūsu līdzeklis: taisnī-
gums. Tas nozīmē — atbildēt 
par solījumiem, apliecināt 
godīgumu un tiesiskumu, ne-
izmantot varas dotās iespējas 
personīga vai partijas labuma 
gūšanai. 

Nodarbinātība, 
uzņēmējdarbība 

1. SCP izstrādās uzņēmēj-
darbības veicināšanas prog-
rammu, tās mērķis – uzlabot 
infrastruktūru, radīt jaunas 
darba vietas un palielināt paš-
valdības budžeta ieņēmumus. 

2. SCP izvērtēs un ma-
zinās birokrātiskās prasības 
pašvaldības līmenī, veicinot 
labvēlīgu uzņēmējdarbības 
vidi, īpaši atbalstot vietējos 
ražotājus. 

3. SCP veicinās moderna 
tirgus paviljona izbūvi zem-
nieku, amatnieku un mājražo-
tāju produkcijas realizēšanai. 

4. SCP veicinās sadarbī-
bu ar uzņēmējiem, piedāvājot 

uzņēmējdarbības sākšanai un/
vai turpināšanai pašvaldības 
zemes, telpas, infrastruktūru 
un citus resursus, kas netiek 
tieši izmantoti pašvaldības 
funkciju nodrošināšanai. 

5. SCP ieviesīs nekustamā 
īpašuma nodokļu atviegloju-
mus jaunu ražošanas investī-
ciju piesaistei. 

6. SCP turpinās aktīvu 
pašvaldības iesaistīšanos ES 
līdzekļu apguvē. 

7. SCP nodrošinās pašval-
dības iepirkumu procedūru 
atklātumu, brīvu konkuren-
ci, vienlīdzīgu un taisnīgu 
attieksmi. 

8. SCP meklēs iespēju ie-
saistīt bezdarbniekus apmak-
sātos pagaidu darbos. 

Sociālie jautājumi 
1. SCP sekmēs elastīgas 

sociālās politikas veidošanu. 
2. SCP meklēs risinājumu 

sociālās mājas izveidei. 
3. SCP rūpēsies par trans-

porta izdevumu kompensāci-
jas ieviešanu mazturīgajiem, 
pensionāriem un iedzīvotā-
jiem ar zemiem ienākumiem. 

4. SCP turpinās un piln-
veidos palīdzības sistēmu 
maznodrošinātajiem, attīstot 

zupas virtuves pakalpojumus, 
malkas piegādi, invalīdu aprū-
pi mājās. 

Drošība 
1. SCP veicinās ciešāku 

sadarbību ar Valsts policiju 
un zemessardzi iedzīvotāju 
drošībai. 

2. SCP organizēs Vecāku 
patruļas sadarbībā ar NVO, 
lai novērstu bērnu un jaunie-
šu klaiņošanu, iesaistīšanos 
noziedzībā, pasargātu no var-
darbības u.c. nelabvēlīgām 
ietekmēm. 

3. SCP iespēju robežās no-
drošinās ielu apgaismojumu 
diennakts tumšajā laikā. 

Satiksme, komunālie, in-
frastruktūras jautājumi 

1. SCP uzlabos pilsētas ie-
las un gājēju celiņus. 

2. SCP uzlabos daudzdzī-
vokļu namu iekšējo kvartālu 
ielu stāvokli. 

3. SCP atbalstīs notekūde-
ņu sistēmas pilnveidošanu pil-
sētā, turpinās ielu apgaismo-
juma uzlabošanu. 

4. SCP veicinās efektīvu 
valsts, pašvaldību, ES fondu 
līdzekļu izlietojumu ceļu in-
frastruktūras remontiem, uz-
turēšanai un uzlabošanai. 

5. SCP veicinās pilsētas 
siltumapgādes sistēmas ana-
līzi, apgūs un ieviesīs tehno-
loģijas, kas iedzīvotājiem ļaus 
samazināt maksu par apkuri. 

6. SCP optimizēs un sa-
kārtos pašvaldības valdījumā 
esošo māju apsaimniekotāju 
darbību atbilstoši saņemta-
jam finansējumam par ap-
saimniekošanu vai īri. 

7. SCP pārskatīs otra tilta 
būvniecības iespējas un izvie-
tojumu, valsts ekonomiskajai 
situācijai uzlabojoties. 

Izglītība, kultūra, sports 
1. SCP turpinās iesākto 

pirmsskolas izglītības iestāžu 
attīstību, atbalstīs jauna bēr-
nudārza izveidi. 

2. SCP veicinās visu vecu-
ma iedzīvotāju iesaistīšanos 
izglītības, kultūras un sporta 
pasākumos. 

3. SCP atbalstīs pilsētas 
vēsturisko objektu un arhi-
tektūras pieminekļu atjauno-
šanu un uzlabošanu. 

4. SCP atbalstīs multi-
funkcionāla atpūtas komplek-
sa izveidi pilsētā. 

5. SCP veicinās valsts mē-
roga kultūras un sporta pasā-
kumu rīkošanu pilsētā. 

6. SCP veicinās atpūtas 
vietu izveidi un uzlabošanu 
Kena parkā, Meža parkā, 
Daugavas aizsargdambī. 

Pārvalde 
1. SCP nodrošinās, lai 

pašvaldībās strādātu kom-
petenti speciālisti, un amati 
netiktu dalīti pēc politiskās 
piederības. 

2. SCP nodrošinās la-
bas pārvaldības principu, lai 
pašvaldība kalpotu saviem 
iedzīvotājiem. 

SCP gādās, lai pašvaldī-
bas un tās iestāžu darbā tiktu 
mazinātas korupcijas iespējas 
un regulāri sadarbosies ar tie-
sībaizsardzības institūcijām 
korupcijas novēršanai. 

Atklātība 
1. SCP nodrošinās iedzī-

votāju savlaicīgu informē-
šanu par pašvaldības lēmu-
miem, to pamatojumu un 
nepieciešamību. 

2. SCP organizēs regulā-
ras tikšanās ar iedzīvotājiem, 
lai apspriestu ierosinājumus 
un priekšlikumus. 

3. SCP pilnveidos tiešu at-
griezenisko saiti starp pašval-
dību un iedzīvotājiem.

5. „Demokrāti.lv”

6.Apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK
Kandidātu saraksts
Jānis Bērziņš
Juris Kozuliņš
Vilis Dardets
Biruta Bahmane
Renāte Lenša
Armands Dudeks
Zaiga Heniņa

Ainārs Labzovs
Smaida Ščerbicka
Anita Leja
Gunita Gorjačko
Anita Sproģe
Daina Lapiņa
Andris Dubrovskis

Apvienības „Tēvzemei 
un Brīvībai”/LNNK 

priekšvēlēšanu 
programma

Pašvaldībai ir dotas 
plašas pilnvaras, lai veidotu 
latviskāku un humānāku 
vidi, kurā dzīvojam, mums ir 

svarīgi, lai pašvaldību vadībā 
strādātu gudri, patstāvīgi 
domājoši cilvēki, Latvijas 
valsts patrioti, kuri spēj redzēt 
visu notiekošo kopskatā un 
perspektīvā. 

Latviska, izglītota un 
radoša Latvija sākas ar lat-

visku un radošu visattālāko 
Latvijas pilsētu vai novadu. 
Uzņēmējdarbībai atvērta un 
turīga Latvija top ne tikai 
valsts programmās un nodok-
ļu sistēmās – tā top arī cilvēku 
uzņēmībai atvērtās, modernās 
un gudrās pašvaldībās. 

Mūsu mērķis
Kvalitatīvu pašvaldības 

pakalpojumu nodrošināšana 
iedzīvotājiem, saskaņotas so-
ciālās palīdzības un veselības 
aprūpes sistēmas radīšana, 
augsti kvalitatīvas izglītī-
bas, radošas kultūras iespēju 

– atbalstīt uzņēmumus, 
kuri nodrošina Jēkabpils 
pilsētas iedzīvotājus ar dar-
bu un sniedz nepieciešamos 
pakalpojumus; 

– palielināt apmaksātā sa-
biedriskā darba apjomu bez-
darbniekiem un mazturīgiem; 

– turpināt pilsētas apku-
res sistēmas reorganizāciju, 
uzskatot par prioritāti māju 
siltināšanas pasākumu kom-
pleksu. Šim mērķim nekavējo-
ties izpildīt visus nosacījumus 
Eirofonda naudas piesaistei; 

– pazemināt komunālo pa-
kalpojumu tarifus; 

– nepieļaut pašvaldības 
uzņēmumu privatizāciju, pie-
saistīt pašvaldības pārvaldes 
darbā speciālistus–profesio-
nāļus, neatkarīgi no viņu po-
litiskās piederības un dzimtās 

valodas; 
– finansēt tikai pašus ne-

pieciešamākos celtniecības 
objektus, ņemot vērā pilsētas 
iedzīvotāju viedokli un faktis-
ko ekonomisko stāvokli; 

– uzlabot pilsētas ceļu stā-
vokli, nepieļaut ielu apgais-
mojuma atslēgšanu tumšajās 
nakts stundās; 

– savest kārtībā esošo 
pašvaldības dzīvokļu fondu 
līdz līmenim, kurš atbilstu 
elementārām sanitārām nor-
mām dzīvošanai tajos; 

– nepieļaut izlikšanu no 
dzīvokļa ģimenes ar bērniem, 
pensionārus un invalīdus, 
t.sk. arī no privatizētiem dzī-
vokļiem, bez citas dzīvojamās 
platības piešķiršanas; 

– palielināt sociālo dzīvok-
ļu skaitu maznodrošinātiem; 

– saglabāt pašvaldības 
pabalstus un pakalpojumus, 
t.sk. Medicīnas, izglītības, 
kultūras, drošības un kārtības 
uzturēšanai, kā minimums, 
iepriekšējā – pirmskrīzes 
apjomā; 

– nodrošināt pašvaldī-
bas uzņēmumos iedzīvotāju 
priekšlikumu, iesniegumu un 
sūdzību pieņemšanu, atbilžu 
sniegšanu un informācijas iz-
platīšanu krievu valodā, ievē-
rojot likuma prasības; 

– no pašvaldības budže-
ta līdzekļiem organizēt bez-
maksas kursus krievu valodā 
bezdarbnieku profesionālai 
apmācībai; 

– izlabot nacionālo nevien-
līdzību valstī un nodrošināt 
kultūras interešu īstenošanu 
tam pilsētas iedzīvotāju vairā-

kumam, kuriem dzimtā valo-
da ir krievu valoda; 

– no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem atbalstīt nacionālo 
mazākumtautību organizāciju 
darbību, pastāvīgi un vienlī-
dzīgi finansējot kultūras prog-
rammas skolās un nacionāla-
jās organizācijās; 

– dot iespēju nacionālajām 
mazākumtautību skolām iz-
vēlēties mācību programmas, 
kuras nodrošina nacionālās 
identitātes saglabāšanu; 

– no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem nodrošināt mazā-
kumtautību skolās klašu sa-
dali grupās, latviešu valodas 
apmācībai, ar mērķi kvalitatī-
vāk apgūt valsts valodu; 

– izveidot pilsētā jaunu sa-
biedrisko atpūtas vietu ģime-
nēm ar bērniem; 

– no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem uzturēt antihit-
leriskās koalīcijas dalībnie-
ku piemiņas vietas un brāļu 
kapus; 

– par pašvaldības budžeta 
līdzekļiem nodrošināt juri-
disko un finansiālo palīdzību 
daudzbērnu ģimenēm un ie-
dzīvotājiem ar zemu ienāku-
mu līmeni; 

– ieviest vienreizēju finan-
siālo palīdzību bērna piedzim-
šanas gadījumā; 

– iekārtot specializētus 
veikalus un aptiekas, kuros 
pilsētas maznodrošinātie ie-
dzīvotāji varētu iegādāties 
nepieciešamās preces par ze-
mākām cenām; 

– ierīkot bezmaksas vietas 
tirgū pārdevējiem – lauksaim-
niekiem, savas izaudzētās pro-

dukcijas realizācijai, tādejādi 
pazeminot tās pašizmaksu. 

Mēs, Partija „Par cilvē-
ka tiesībām vienotā Latvijā”, 
esam gatavi sadarboties ar 
visiem, kas grib strādāt Jē-
kabpils pilsētas iedzīvotāju 
interesēs. 

Mēs esam par to, lai Jē-
kabpils pilsētas domē tiktu 
ievēlēti tie cilvēki, kuri grib 
strādāt sabiedrības labā. 

Mēs esam par to, lai pilsē-
tas pašvaldības darbā propor-
cionāli piedalītos mazākum-
tautību pārstāvji, uzskatot, ka 
pamatā jāņem vērā profesio-
nālisms, nevis tautība. 

Mēs esam par to, lai sa-
biedrībā būtu sapratne un uz-
ticība, lai mūsu ģimenes būtu 
labklājīgas un turīgas.



Jēkabpils VĒSTIS 3.

Kandidātu saraksts
Aigars Nitišs
Armands Lībietis
Roberts Aišpurs
Modris Lācis
Agita Pleiko
Ainārs Cikanovičs
Ingrīda Kauranena
Edmunds Safonovs
Svetlana Zujeva
Juris Saldaks
Daiga Dille
Romāns Šatohins
Ilmārs Daņiļevičs
Maija Vilka
Jurijs Bebris
Rasma Buholce

„Latvijas Zaļā partija” 
priekšvēlēšanu 

programma
Latvijas Zaļās partijas de-

putātu kandidātiem ir svarīga 
ikkatra Jēkabpilī dzīvojošā un 
strādājošā labklājība, drošība 
un pārliecība par savu, ģime-
nes un bērnu nākotni. 

Mājoklis 
Jēkabpilī lielu daļu izde-

vumu ģimenēm veido maksa 
par apkuri. Māju renovēšana 
un siltināšana būtiski mazi-
na tēriņus par siltumu. Lai 
to paveiktu, dzīvokļu īpaš-
niekiem nepieciešams dibi-
nāt savas apsaimniekošanas 
organizācijas. 

Mēs izstrādāsim standarta 
dokumentu paketi apsaimnie-
košanas organizāciju dibinā-
šanai, konsultēsim dzīvokļu 
īpašniekus, iepazīstinot ar 
veiksmīgākajiem piemēriem 
Jēkabpilī. Tad jebkurai daudz-
dzīvokļu mājai šiem mērķiem 
daļu finansējuma varēs pie-
saistīt no ES fondiem. Tikai 
savā izveidotajā organizācijā 
Jūs lemsiet, kā labāk izlietot 
apsaimniekošanas naudu. 

Saturīgs brīvais laiks 
Jau gadiem jēkabpiliešiem 

sola ledus halli, boulinga zāli, 
bērnu pilsētiņas, labiekārtotu 
Radžu ūdenskrātuves apkai-
mi, sakoptus Kena un Pils 
parkus. Nav jāgaida, kamēr 
kāds to izdarīs. Tieši pilsētas 

pašvaldībai, konsultējoties 
ar nozaru, interešu izglītī-
bas speciālistiem, jārealizē 
atpūtas, sporta un izklaides 
centru izveide par līdzekļiem, 
kas bija paredzēti jauna tilta 
būvniecībai. Tādejādi pilsēt-
niekiem radīsies iespēja gan 
aktīvi pavadīt brīvo laiku, gan 
ar ģimenēm atpūsties sakoptā 
vidē pilsētas abos krastos. 

Vairāk uzņēmumu – 
ieguvēji ir iedzīvotāji 
Jēkabpils pašvaldības bu-

džeta lielāko ienākumu daļu 
veido uzņēmumu, pašvaldības 
un valsts iestāžu maksātais 
iedzīvotāju ienākuma nodok-
lis. Jo vairāk un attīstītāki 
uzņēmumi, jo lielākas iemak-
sas pašvaldības budžetā. Tā 
ir iespēja kvalitatīvi uzturēt 
ielas un ietves, izveidot labvē-
līgu apkārtējo vidi, organizēt 
jēkabpiliešiem interesantus 
kultūras, izglītības un sporta 
pasākumus. 

Pašvaldībai jānodrošina 
atsaucība, vienlīdzīga at-

tieksme uzņēmējiem un in-
dividuālā darba veicējiem, 
mazinot birokrātiskus šķērš-
ļus, atvieglojot uzņēmējdar-
bības sākšanu un attīstību. 
Atbalstīsim videi draudzīgu 
saimniekošanu un ideju par 
atjaunojamiem energoresur-
siem. Piesaistot investorus, 
izstrādāsim piedāvājumu ar 
ražošanai piemērotām vietām 
un nodokļu atvieglojumiem, 
kas dotu jaunas darba vie-
tas pilsētniekiem. Mēs īpaši 
vēlamies atbalstīt vietējos 
ražotājus, zaļos tirdziņus, lai 
pilsētniekiem būtu pieejams 
veselīgāks un lētāks vietējais 
produkts. 

Jēkabpils pašvaldības ad-
ministrācijā nepieciešams iz-
vērtēt veicamās funkcijas un 
darbinieku skaitu, samazinot 
uzturēšanas izmaksas un pa-
darot pārvaldi pēc iespējas 
efektīvāku un atsaucīgāku 
iedzīvotājiem. 

Pilsētvide 
Galvenais tuvāko gadu 

mērķis – kvalitatīvi ielu re-
monti, vēl neasfaltēto ielu 
uzturēšana, daudzstāvu 
namu apkārtnes, bērnu ro-
taļu laukumu, iekškvartālu 
labiekārtošana, aprīkotu māj-
dzīvnieku pastaigu laukumu 
izveidošana. Jāturpina ielu 
apgaismošanas projekts, īpa-
šu uzmanību pievēršot apgais-
mojumam pie gājēju pārejām. 

Teritorijām maģistrālo 
ceļu apkārtnē jābūt labiekār-
totām ar stāvvietām, Jēkab-
pils karti pie pilsētas robežas 
un informāciju par tūrisma 
objektiem un atpūtas iespē-
jām. Jēkabpils tēla veidošanas 
pamatā jābūt sakoptai, tīrai 
un pievilcīgai pilsētai ikdienā. 

Veselības aprūpe un  
sociālā joma 

Rūpējoties par sabiedrī-
bas veselību, pašvaldībai ir 
jānodrošina iedzīvotājiem fi-
zisko aktivitāšu iespējas par 
simbolisku līdzfinansējumu, 
sakārtojot tam piemērotu in-
frastruktūru un izmantojot 

jau esošo skolās, pilsētas sta-
dionā, baseinā, Mežaparkā. 

Jāveido ciešāka komuni-
kācija starp pašvaldības Soci-
ālo pārvaldi un ģimenes ārstu 
institūciju, laicīgi apzinot tos, 
kuriem nepieciešama sociālā 
palīdzība un primārā vese-
lības aprūpe, kas aizvietotu 
ārstēšanos dārgā slimnīcā. 
Sadarbībā ar slimnīcu veici-
nāsim medicīniskās mājas ap-
rūpes dienesta izveidi. 

Nedrīkst samazināt sociā-
lajā budžetā paredzētos līdzek-
ļus, plašāk jāinformē sabiedrī-
bu par pieejamiem pabalstiem, 
jāvienkāršo to saņemšana ve-
cuma pensionāriem, trūcīga-
jiem, bāreņiem, invalīdiem un 
daudzbērnu ģimenēm. Būtiski 
ir ieviest braukšanas atlaides 
mazturīgajiem. 

Nodrošināsim līdzdalību 
slimnīcas tālākai moderni-
zācijai gan ar pašvaldības lī-
dzekļiem, gan piesaistot ES 
struktūrfondus, tiem piešķi-
rot līdzfinansējumu.

7. Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”
Kandidātu saraksts
Broņislavs Ivanovskis
Anatolijs Grigorjevs
Aivars Ģirģens
Harijs Rotkājs
Inese Berķe
Jeļena Šapkina
Sergejs Eglītis
Valērijs Petrovs
Andris Rutko
Juris Krastiņš
Nadežda Kustova
Vadims Semoņenko
Ligita Sipko
Ļaļa Šuļceva
Vladimirs Reskājs
Zigmārs Zemzars

Politisko partiju 
apvienības „Saskaņas 

Centrs” priekšvēlēšanu 
programma

Pašvaldības pārvaldei 
jābūt vienkāršai, elastīgai 
un efektīvai, kā arī minimāli 
jāizmanto pašvaldību budžets 
aparāta uzturēšanai. 

Mēs esam par to, lai 
cilvēks būtu paēdis, siltumā 

un drošībā. Ir jāatbalsta tie, 
kas var, un jāpalīdz tiem, kas 
nevar. 

Labklājība, drošība un 
saskaņa

Sastādot pašvaldības bu-
džetu un izvēloties stratēģis-
kos attīstības virzienus, no-
drošināsim augstāko prioritā-
ti sociāliem jautājumiem. 

Nodrošināsim trūcīgo 
jēkabpiliešu sociālo aizsar - 
dzību. 

Izveidosim pašvaldības 
programmu dzīvojamā fonda 
attīstībai. 

Atbalstīsim ci lvēkus 
ar īpašām vajadzībām un 
viņu veidotās organizācijas, 
nodrošinot iespēju dzīvot 
pilnvērtīgu dzīvi. 

Piešķirsim nepieciešamo 
finansējumu policijai, lai 
nodrošinātu jēkabpiliešu 
drošību un kārtību pilsētā. 

Veicināsim naturalizācijas 
apmācību procesu un Latvijas 
pilsonības iegūšanu Jēkabpils 
pilsētas nepilsoņiem. 

Pašvaldība un iedzīvotāji 
Panāksim sabiedrības vie-

dokļa ievērošanu, pieņemot 
pilsētai svarīgus lēmumus. 

Veiksim pašvaldības uz-
ņēmumu un iestāžu saimnie-
ciskās darbības kontroli, lai 
nepieļautu finanšu līdzekļu 
nepamatotu un neadekvātu 
izlietošanu. 

Nepieļausim nelietderīgu 
nodokļu maksātāju līdzekļu 
izmantošanu nepārdomātiem 
projektiem. 

Nodrošināsim iedzīvotāju 
saskarsmi ar pašvaldības ies-
tādēm, pēc iespējas lietojot ap-
meklētāju dzimto valodu. 

Veicināsim pašvaldības sa-
darbību ar pilsētas sabiedris-
kām organizācijām. 

Uzņēmējdarbība
Nodrošināsim godīgas 

konkurences attīstību. 
Atbalstīsim vietējos uzņē-

mumus ražošanas attīstībā, 
veicinot jaunu darba vietu 
radīšanu. 

Palīdzēsim Jēkabpils pil-

sētas uzņēmumiem nodibi-
nāt sakarus ar stratēģiskiem 
partneriem ne tikai Eiropas 
Savienības ietvaros , bet arī ar 
austrumu kaimiņiem (Krievi-
ja, Baltkrievija, Kazahstāna 
u.c.) , ar mērķi veicināt vietējo 
uzņēmumu konkurētspēju. 

Atbalstīsim Jēkabpils Spe-
ciālās Ekonomiskās Zonas 
izveidi pilsētas iedzīvotāju 
interesēs. 

Izglītība 
Nepieļausim Jēkabpils 

mācību iestāžu skaita 
samazināšanu.

Nodrošināsim vienmērī-
gu un taisnīgu līdzekļu sadali 
pilsētas mācību iestādēm, sti-
mulēsim piemaksu piešķirša-
nu skolotājiem no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. 

Daļēji kompensēsim sko-
lotājiem papildus izdevumus, 
kas radušies, pildot darba 
pienākumus. 

Veicināsim izglītības un 
zinātnes līmeņa paaugsti-
nāšanu jau esošajās mācību 

iestādes un stimulēsim jaunu 
mācību iestāžu izveidi. 

Atbalstīsim kvalitatīvu 
latviešu valodas apguvi mazā-
kumtautību mācību iestādēs, 
nodrošinot mācību līdzekļu 
iegādi un pasniedzēju kvalifi-
kācijas paaugstināšanu. 

Nodrošināsim pašvaldī-
bas bērnu dārzu skaita palie-
lināšanu, atbalstīsim jaunās 
ģimenes. 

Pilnveidosim bērnu un ģi-
menes atbalsta programmu. 

Labiekārtošana 
Atbalstīsim dzīvojamo 

namu pagalmu pārplānošanu 
un rekonstruēšanu, pielāgo-
jot tos iedzīvotāju vajadzī-
bām. Sakārtosim ielu ietves 
un mikrorajonu iekšējo ceļu 
segumus. 

Organizēsim transport-
līdzekļu kustības problēmu 
kompleksa risināšanu. 

Nodrošināsim apgais-
mojumu pilsētas ielās un 
pagalmos. 

Sakopsim jau esošās un 

izveidosim jaunas pilsētas sa-
biedriskās atpūtas vietas. 

Kultūra, sports, tūrisms
Atbalstīsim nacionālo 

kultūras biedrību sadarbību, 
veicinot sabiedrisko saskaņu 
Jēkabpilī. 

Atbalstīsim dažādu tautu 
kultūras tradīciju saglabāšanu. 

Atbalstīsim esošās sporta 
skolas un klubus, lai nodro-
šinātu sporta nodarbības bēr-
niem un jauniešiem. 

Atbalstīsim tūrismam lab-
vēlīgas vides veidošanu. 

Nodrošināsim dabas aiz-
sardzības prasības aizsargāja-
mās dabas teritorijās. 

Attīstīsim kvalitatīvu in-
frastruktūru atpūtai pie Ra-
džu ūdenskrātuves. 

Mēs esam gatavi sadarbo-
ties ar visiem, kuri vēlas, lai 
Jēkabpils attīstītos kā rūpnie-
cības, tranzīta, tūrisma, izglī-
tības un kultūras centrs, kurš 
atvērts sadarbībai gan ar Rie-
tumiem, gan ar Austrumiem. 

8. „Latvijas Zaļā partija”

nodrošināšana, pilsētas eko-
nomiskā attīstība, investīci-
ju piesaiste, atbalsts mazās 
un vidējās uzņēmējdarbības 
attīstīšanai, jaunu darba vie-
tu radīšanai, veicinot jaunu, 
izglītotu cilvēku atgriešanos 
pilsētā. 

Tautsaimniecība un 
pilsētvide

Atbalstīsim kultūras man-
tojuma saglabāšanu, pieejamī-
bu un popularizēšanu tūristu 
piesaistīšanai. Sakārtosim 
pilsētas vēsturisko apbūvi, sa-
glabāsim pilsētas skvērus un 
parkus. 

Veicināsim un atbalstīsim 
īpašumu apsaimniekotāju 
sabiedrību izveidi, mājokļu 
energoefektivitātes paaugsti-
nāšanu un inženierkomunikā-
ciju uzlabošanu un nomaiņu. 

Sekmēsim ceļu un ielu 
apsaimniekošanai iedalīto lī-
dzekļu mērķtiecīgu izlietoša-
nu, veicot nokalpojušo trotu-
āru, ielu seguma nomaiņu un 
iekškvartālu ceļu labiekārto-
šanu un paplašināšanu. 

Apzinoties pastāvošo risku 
un rūpējoties par jēkabpiliešu 
drošību, ko rada bīstamo kra-
vu pārvadājumi pa dzelzceļu, 
centīsimies panākt glābšanas 
dienesta Krustpils dzelzceļa 
stacijas rajonā izveidi. 

Veidosim uzņēmējdarbībai 
godīgu un labvēlīgu vidi. Vei-
cināsim videi draudzīgu uzņē-
mējdarbību, kas nav pretrunā 
ar iedzīvotāju interesēm un 
ir vērsta uz pakalpojumu un 
infrastruktūras uzlabošanu 
pilsētā. Sniegsim mazajiem un 
vidējiem uzņēmējiem informa-

tīvu un izglītojošu atbalstu. 
Pašvaldības darbā nodro-

šināsim labas pārvaldības 
principu ievērošanu politiska-
jā un saimnieciskajā darbībā: 
skaidru noteikumu un stan-
dartu ievērošanu kā budžeta 
veidošanā tā arī administrē-
šanas procesā; vietējo inves-
tīciju un teritorijas attīstības 
plānošanu sadarbībā ar ne-
valstiskajām organizācijām, 
uzņēmējiem un iedzīvotājiem; 
atklātību pret privātpersonu 
un sabiedrību; garantēsim 
taisnīgu jebkuru pašvaldībā 
īstenojamo pārvaldes procesu 
norisi. 

Atbalsts ģimenēm,  
sociālā palīdzība un 

veselības aprūpe
Atbilstoši mācību prog-

rammām nodrošināsim skolas 

ar mācību grāmatām. Atbil-
stoši finansiālajām iespējām 
ģimenēm izsniegsim pabal-
stus skolas piederumu iegā-
dei. Nodrošināsim brīvpusdie-
nas pirmskolas izglītības ies-
tādēs un sākumskolas klasēs, 
daļēji apmaksātas pusdienas 
pārējiem vispārizglītojošo sko-
lu skolēniem. 

Rūpēsimies par veselības 
aprūpes pieejamību katram 
jēkabpilietim, nepieciešamī-
bas gadījumā sniedzot sociālo 
palīdzību, veicinot saskaņotas 
sociālās palīdzības un vese-
lības aprūpes sistēmas radī-
šanu un īpaši domājot par 
vismazāk sociāli aizsargātiem 
pilsētas iedzīvotājiem – bēr-
niem, veciem cilvēkiem un 
invalīdiem. 

Sociālās palīdzības snieg-

šanā veidosim partnerat-
tiecības ar nevalstiskajām 
organizācijām, draudzēm, 
privātpersonām. 

Sociālās palīdzības snieg-
šanā sadarbosimies ar nevals-
tiskajām organizācijām, drau-
dzēm, privātpersonām. 

Veicināsim sociāli izstum-
to un problemātisko ģimeņu 
integrāciju sabiedrībā. Izvei-
dosim Krīzes atbalsta centru. 
Kultūra, izglītība un sports 

Uzturēsim un popularizē-
sim nacionālo kultūru, tautas 
mākslas tradīcijas, nodroši-
nāsim pilsētas pašdarbības 
kolektīvu darbību un radošo 
izaugsmi. Ieviesīsim ģimenes 
ieejas biļetes uz pašvaldības 
kultūras iestāžu rīkotajiem 
pasākumiem. Atbalstīsim ra-
došu personību pašizaugsmes 

iespējas, veicināsim māksli-
nieku atpazīstamību Latvijā 
un ārvalstīs. 

Veicināsim kultūras un 
informācijas pieejamību kul-
tūras namos un bibliotēkās. 
Ekonomiskās krīzes laikā 
paplašināsim bezmaksas brī-
vā laika pavadīšanas iespē-
jas visiem vecuma posmiem, 
atbalstīsim pasākumus, kas 
sniedz psiholoģisku un izglī-
tojošu atbalstu krīzes seku 
pārvarēšanai. 

Nodrošināsim kvalitatī-
vas izglītības pieejamību visa 
mūža garumā. 

Veicināsim veselīgu dzīves 
veidu, atbalstot sporta akti-
vitātes, racionāli izmantojot 
sporta zāles un iestādes. Radī-
sim sporta komandām labvēlī-
gus izaugsmes apstākļus.

Kandidātu saraksts
Jānis Raščevskis
Inguna Breikša
Alberts Barkāns
Ārija Bokāne
Guntis Kalniņš

Oskars Elksnis
Juris Tužikovs
Dace Ščadro
Laima Sola
Aija Rancova
Uldis Mālnieks

Haralds Kurpnieks
Mārtiņš Krūmiņš
Aija Eglīte
Jurijs Abramenko

„Centriskā partija Latvijas 
Zemnieku savienība”  

priekšvēlēšanu 
programma

Mūsu pilsēta – mūsu 
atbildība! 

Pašvaldības pārvalde 
Mēs izvirzām uzdevumu 

saglabāt pēctecību pašvaldī-
bas labajos darbos un akti-
vitātēs, vienlaikus realizējot 
jaunas iniciatīvas. 

Veidosim pilsētu atbilsto-
šu nacionālās nozīmes attīs-
tības centram visās sfērās. 
Izmantosim pozitīvo pieredzi 
no lielajām pilsētām, lai uz-
labotu reģiona iedzīvotāju 

9. „Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība”



Jēkabpils VĒSTIS4.

Kandidātu saraksts
Juris Petrovs
Dzintars Audriņš
Aelita Žikare
Pēteris Lazdāns
Jurijs Tatarkins
Sandris Paslausks
Aleksandrs Gromovs
Marika Ustiņenkova
Antans Klevinsks
Andris Znotiņš
Raitis Ziediņš
Ingars Miglāns
Sergejs Aleksejevs
Jānis Šantars
Arvīds Veliks

„Jaunlatvija” 
priekšvēlēšanu 

programma
Misija: Pārvarēt krīzi un 

apmierināt katra iedzīvotā-
ja prasības, izveidojot viegli 
pārskatāmu administratī-
vās teritorijas pārvaldi, kurā 
piedalās dažādu tautību un 
sociālo grupu pārstāvji, kas 
attīsta savu pilsētu, nedalot 
to uz Krustpilī un Jēkabpilī. 
Pārvalde sadarbojas ar pilsē-
tas nevalstiskajām organizāci-
jām, reliģiskajām konfesijām, 
kara darbību dalībnieku or-
ganizācijām, uzskatot tos par 
kareivjiem, kuri pildīja doto 
zvērestu, apzinās globalizāci-
jas izaicinājumus un prot tos 

izmantot pilsētas labā, tic pil-
sētas un valsts attīstībai, spēj 
noteikt skaidrus mērķus un 
godprātīgi strādāt. 

Uzņēmējdarbības vide un 
nodarbinātība: 

1. Atbalstīsim privāto ini-
ciatīvu ražošanas un infra-
struktūras turpmākajā attīstī-
bā kā vienu no svarīgākajiem 
pilsētas ekonomiskā uzplau-
kuma priekšnoteikumiem. 

2. Uzņēmējdarbībai pie-
dāvāsim uz atvieglotiem no-
teikumiem pašvaldības infra-
struktūras izmantošanu vai 
citus objektus, kuri nav nepie-
ciešami pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai, veicinot jau-
nu darba vietu izveidi. 

3. Ieviesīsim nekustamā 
īpašuma nodokļa atviegloju-
mus jaunajiem uzņēmējiem 
un esošajiem uzņēmējiem, 
kuri veidos papildus darba vie-
tas, tajā skaitā arī invalīdiem. 

4. Aicināsim administratī-
vās teritorijas uzkopšanas dar-
bos piedalīties bezdarbniekus. 

5. Pilnveidosim un papla-
šināsim tirdzniecības vietas 
pilsētā, atbalstot īpaši ekolo-
ģiski tīru lauksaimniecības 
produktu ražotājus. 

6. Lieki nebirokratizēsim 
pašvaldības iepirkumu pro-
cedūru, lai nodrošinātu tās 

atklātumu un caurskatāmī-
bu pret visiem uzņēmējiem, 
ievērojot cenas un kvalitātes 
atbilstību. 

Sociālā vide: 
1. Atbalstīsim pilsētas 

transporta izdevumu kom-
pensāciju pensionāriem. 

2. Pārskatīsim un palieli-
nāsim līdzekļu sadali nevals-
tiskajām organizācijām, kuras 
sniedz sociālos pakalpojumus. 

3. Iespēju robežās izska-
tīsim jautājumu par skolu un 
pirmskolas izglītības iestāžu 
audzēkņu ēdināšanas izmak-
su samazināšanu. 

4.Izskatīsim līdzekļu pie-
saistes iespēju jaunas sociālās 
mājas izbūvei. 

Drošība: 
1.Sekmēsim sadarbību 

ar Valsts Policiju, izvērtējot 
iespēju to darbībā piesaistīt 
pašvaldības līdzekļus. 

2.Īpaši atbalstīsim sabied-
riskās organizācijas, kuras no-
drošinās jauniešu piesaisti pil-
sētai, cīnīsies pret narkomāni-
ju un pusaudžu noziedzību. 

3. Atbalstīsim pašvaldības 
policijas izveidi. 

Ceļi, infrastruktūra, 
dzīvojamais fonds un 

komunālie pakalpojumi: 
1. Atbalstīsim līdzekļu 

piesaisti esošā tilta klātnes 

nomaiņai un pagarināšanai. 
2. Meklēsim kompromisu 

ar zemju īpašniekiem, lai liku-
mīgi piesaistītu finansējumu 
iekšējo kvartālu attīstībai. 

3. Virzīsim un īstenosim 
ielas rekonstrukciju pie Jē-
kabpils RCS. 

4. Veicināsim Jēkab-
pils Vecpilsētas laukuma 
rekonstrukciju. 

5. Kontrolēsim pilsētas 
ceļu un ietvju atjaunošanas 
vai izveides kvalitāti, stingri 
pieprasot likumdošanā no-
teikto 2 gadu garantiju uz 
veiktajiem darbiem. 

6. Iespējami nodrošinā-
sim apgaismojumu diennakts 
tumšajā laikā. 

7. Veiksim pilsētas siltum-
apgādes uzņēmumu auditu 
un darba analīzi, izvērtēsim 
pašvaldības daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju siltummez-
glu darbības pareizību un 
reālo efektivitāti, samazinot 
iedzīvotāju mājokļu apkures 
izmaksas krīzes situācijā. 

8. Sadarbosimies ar dzī-

vokļu īpašniekiem daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju energo-
efektivitātes audita un siltinā-
šanas veikšanas pasākumos. 

9. Izvērtēsim iespēju par 
alternatīvās apkures ievieša-
nu mājās, kurās tā daļēji jau 
ir izveidota. 

10. Sakārtosim pašval-
dības valdījumā esošo māju 
apsaimniekotāju darbību at-
bilstoši saņemtajam finansē-
jumam par apsaimniekošanu 
vai īri. 

Informētība: 
1. Nodrošināsim pašval-

dības telpās iedzīvotāju ie-
sniedzamo dokumentu tulko-
šanu un noformējumu valsts 
valodā. 

2. Nepieņemsim lēmumus 
bez saskaņošanas ar iedzī-
votājiem, uz kuriem tie 
attiecas. 
Izglītība, kultūra un sports: 

1. Veicināsim jaunas pirm-
skolas izglītības iestādes iz-
būvi, veidojot jaunas darba 
vietas. 

2. Atbalstīsim Poļu sko-

las izbūvi, izmantojot vietējo 
darbaspēku. 

3. Izvērtēsim esošo sko-
lu un pirmskolas izglītības 
iestāžu telpu renovācijas 
problēmas. 

4.Atbalstīsim Jēkabpils 
pamatskolas pārbūvi un 
paplašināšanu. 

5. Paaugstināsim pedago-
gu darba apmaksu par darba 
kvalitāti. 

6. Turpināsim Krustpils 
kultūras nama un Ādamsona 
saliņas estrādes renovāciju, 
ietverot arī pilsētas kinozāles 
izbūvi. 

7. Attīstīsim Krustpils 
pils, parka un dīķa renovāciju 
un sakārtošanu. 

8. Meklēsim finansējuma 
iespēju Jēkabpils peldbaseina 
izbūvei. 

9. Turpināsim iedzīvotāju 
aktīvās atpūtas vietu izveidi. 

Veidosim sabiedrību, kurā 
katrs mūsu pilsētas iedzīvo-
tājs ir Latvijas bagātība un 
pamats tās labklājībai. Tā ir 
„Jaunlatvija”.

10. „Tautas partija”
Kandidātu saraksts
Dainis Dzērvītis
Modris Svilis
Ainars Vasilis
Normunds Teicāns
Aelita Bērziņa
Jonas Miškinis
Viktors Bebris
Gaida Avotiņa
Aivars Cimbulis
Mārīte Lazdiņa
Inese Griškūne
Mārtiņš Svilis
Baiba Griķe
Sarmis Kalniņš
Ārijs Balodis
Ainis Kāršenieks

„Tautas partija” 
priekšvēlēšanu 

programma
Jēkabpilieši! 
Mēs visi mīlam šo pilsētu 

un kopā veidosim to! 
Ja jūs uzticēsieties, mēs: 
Pašvaldības pārvalde 
1. Pilsētai svarīgu jautā-

jumu risināšanai izmantosim 

vietējos referendumus un 
aptaujas. 

2. Pilsētas attīstības jau-
tājumu risināšanā iesaistīsim 
uzņēmējus un citus aktīvus 
sabiedrības pārstāvjus. 

3. Aktivizēsim NVO līdz-
dalību pašvaldības darbā. 

4. Nodrošināsim pašval-
dības amatpersonu atbildību, 
sakārtojot un efektīvi izman-
tojot atalgojuma sistēmu. 

5. Samazināsim komisiju 
skaitu domē. 

6. Veiksim domes dienestu 
darba pienākumu pārskatīša-
nu un funkciju optimizāciju, 
lai uzlabotu darbu ar iedzīvo-
tājiem un samazinātu admi-
nistratīvās izmaksas. 

7. Likvidēsim apmaksātos 
pilnvarnieku amatus pašval-
dībai piederošos uzņēmumos. 

8. Nodrošināsim iedzī-
votājiem bezmaksas tālru-
ņa pakalpojumus saziņai ar 
pašvaldības Vienas pieturas 
aģentūru. 

Uzņēmējdarbība 
1. Radīsim investīcijām 

labvēlīgu vidi, sabalansējot 
to ar iedzīvotāju ērtībām un 
labklājību. 

2. Atbalstīsim pilsētas uz-
ņēmējus, piemērojot nekusta-
mā īpašuma nodokļa atlaides. 

3. Pašvaldības pasūtī-
jumos likuma robežās iz-
mantosim vietējo uzņēmēju 
pakalpojumus. 

4. Mazināsim birokrātiju 
uzņēmējdarbības attīstībai. 
Pilsētas apsaimniekošana 

1. Izbūvēsim esošā tilta 
pagarinājumu līdz Kurzemes 
ielai, apli Brīvības un Vienības 
ielu krustojumā un Draudzī-
bas alejas pagarinājumu. 

2. Rekonstruēsim Rīgas 
un Brīvības ielas. 

3. Turpināsim sakārtot 
siltumapgādes sistēmu. Ra-
dot konkurenci, samazināsim 
siltumenerģijas ražošanas iz-
maksas un cenas. 

4. Līdz 2010. gadam veik-

sim lietus kanalizācijas tīklu 
inventarizāciju un uzsāksim 
to rekonstrukciju. 

5. Sekmēsim daudzdzīvok-
ļu māju apsaimniekošanas sa-
biedrību izveidi. 

6. Līdz 2011.gadam izvei-
dosim velosipēdu transporta 
shēmu pilsētā un uzsāksim 
tās realizāciju. 

7. Sakopsim Daugavas 
krastus pilsētas centrālajā 
daļā. 

8. Uzlabosim ielu apsaim-
niekošanu, radot konkurenci. 

9. Pilsētas apgaismojumam 
iespēju robežās izmantosim al-
ternatīvās enerģijas avotus. 

Aprūpe, medicīna 
1. Turpināsim uzlabot so-

ciālo pakalpojumu sniegšanu 
un centra attīstību Brīvības 
ielā 45. 

2. Līdz 2011. gadam izvei-
dosim sociālo māju, pilsētas 
esošo resursu ietvaros. 

3. Uzsāksim ikmēneša bez-
maksas juridiskās konsultāci-

jas iedzīvotājiem, tās finansē-
jot no budžeta līdzekļiem. 

4. Veicināsim Jēkabpils 
centrālās slimnīcas attīstību, 
pakalpojumu pieejamību un 
kvalitāti. 

5. Turpināsim pilsētas bu-
džetā iekļaut līdzekļus jauno 
ārstu – speciālistu piesaistei. 

6. Ieviesīsim mammogrāfi-
jas izmeklēšanas metodi. 

7. Izveidosim dienas 
stacionāru. 

8. Reizi ceturksnī nodro-
šināsim ārstu – speciālistu 
bezmaksas konsultācijas 
maznodrošinātiem pilsētas 
iedzīvotājiem. 

Izglītība, kultūra, sports 
1. Turpināsim skolu 

materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošanu. 

2. Rosināsim Jēkabpils 
pamatskolas pārvietošanu uz 
pašreizējām ģimnāzijas ēkām, 
piebūvējot ledus halli vai peld-
baseinu un Valsts ģimnāzijas 
izvietošanu Jēkabpils pamat-

skolas ēkās, tās paplašinot un 
rekonstruējot. 

3. Līdz 2009. gada 1. sep-
tembrim izremontēsim dabas 
zinību kabinetus Jēkabpils  
2. un 3. vidusskolā. 

4. Līdz 2010. gada 1. sep-
tembrim rekonstruēsim divus 
bērnu dārzus, radot jaunas 
370 vietas. 

5. Līdz 2010. gada 1. jūli-
jam rekonstruēsim brīvdabas 
estrādi uz Ādamsona saliņas. 

6. Turpināsim Krustpils 
pils atjaunošanu. 

7. Rekonstruēsim Krust-
pils kultūras namu. 

8. Izveidosim pie Radžu 
ūdenskrātuves aktīvās at-
pūtas zonu, izmantojot ES 
līdzekļus. 

9. Pabeigsim stadiona un 
sporta nama rekonstrukciju. 

10. Uzliksim skeitparkam 
jumtu. 

Mēs esam atbildīgi tikai 
vēlētājiem un gatavi strādāt 
jēkabpiliešu labā!

11. „Jaunlatvija”

apkalpošanu. 
Izvērtēsim pilsētas do-

mes un iestāžu administratī-
vos izdevumus un funkcijas, 
novēršot to pārklāšanos un 
neefektivitāti. 

Uzklausīsim iedzīvotāju 
viedokļus un, pieņemot lēmu-
mus, ņemsim vērā atbilstoši 
iespējām. Skaidrosim nepo-
pulāro lēmumu nepieciešamī-
bu un iespējamās sekas. Savā 
darbībā mēs ņemsim vērā 
atklātības, demokrātijas un 
ekonomiskās lietderības prin-
cipus, apzinoties valsts un pil-
sētas finansiālās iespējas. 

Tautsaimniecība un 
attīstība 

Mūsu galvenais mērķis ir 
uzņēmējdarbībai, īpaši ražo-
šanai, labvēlīgas vides radīša-
na pilsētā, kā arī atbalsts ra-
žotāju iniciatīvām reģiona un 
valsts līmenī. Lai nodrošinātu 

valsts, investoru un Eiropas 
Savienības līdzekļu piesaisti 
pilsētai, veiksim organizato-
riskus pārkārtojumus pilsētas 
pārvaldes un uzņēmēju atbal-
sta struktūrās. 

Pašvaldības uzņēmu-
mu darbu virzīsim efektīvas 
saimniekošanas virzienā, kas 
ļaus samazināt pakalpoju-
mu dārdzību. Kā prioritāti 
mēs noteiksim ēku siltināša-
nas programmas uzsākšanu 
un māju apsaimniekošanas 
uzlabošanu. 

Atbalstīsim vietējo pārti-
kas un citu ražotāju produkci-
jas pārdošanu pilsētā, aktuali-
zējot moderna pilsētas tirgus 
jautājumu, izveidojot vairāk 
ielu tirdzniecības vietas un 
palīdzot organizatoriski. 

Pilsētas sakopšanā un 
infrastruktūras uzlabošanā 
papildus akceptētajiem pro-

jektiem izstrādāsim projek-
tus, kas piesaistītu Eiropas 
Savienības naudu tūrisma 
kultūrvēsturisko objektu sa-
kārtošanai un kustības dro-
šības uzlabošanai. Papildus 
tam, izmantosim iedzīvotāju 
iniciatīvu lētu apzaļumošanas 
projektu ieviešanai. 

Pārskatīsim pilsētas 
priori tāros projektus ERAF 
akti vitātes „Nacionālās un 
reģionālas nozīmes attīs-
tības centru izaugsmes veici-
nāšana līdzsvarotai attīs-
tībai” turpmākajām kārtām, 
galvenokārt atbalstot maģis-
trālo ielu, mikrorajonu un 
rūpniecisko zonu sakār-
tošanu, visos projektos pirm-
kārt nodrošinot kvalitāti. 

Sadarbosimies ar nova-
diem, lai kopīgi racionāli 
izmantotu pilsētas pierobežā 
izvietotās sociālās aprūpes un 

izglītības iestādes. 
Izglītība, kultūra, sports, 

nevalstiskās organizācijas 
Nodrošināsim pirmssko-

las, vispārējās, profesionālās 
ievirzes un ārpusskolas izglī-
tības iestāžu tīkla nepiecie-
šamo paplašināšanu (tostarp 
bērnudārzu izveidi) un kva-
litātes prasību ieviešanu. To 
paveiksim jau tuvākajā laikā, 
realizējot plānotos projektus. 
Rūpēsimies, lai jauniešiem ir 
iespēja lietderīgi izmantot brī-
vo laiku un veikt ārpusskolas 
darbu. 

Kultūras jomā saglabā-
sim esošās tradīcijas, veidojot 
daudzveidīgus kultūras un at-
pūtas pasākumus, veicināsim 
mazākumtautību iespējas sa-
glabāt savu etnisko identitāti. 
Maksimāli atbalstīsim esošos 
pašdarbības kolektīvus un 
veicināsim jaunu veidošanos. 

Turpināsim kultūras un 
sporta būvju kvalitātes uzla-
bošanu un atbalstu veselīgam 
dzīvesveidam. 

Nevalstiskajām organizā-
cijām izvirzīsim skaidrus mēr-
ķus. Konkursa veidā atbalstī-
sim tās jomas, kur organizāci-
ju iniciatīvas dod labumu un 
iesaista plašākas iedzīvotāju 
grupas, rosina cilvēkus ak-
tīvai darbībai pašu un savas 
pilsētas labā. 

Veselības un sociālā joma 
Veselības aprūpē veiksim 

Eiropas Savienības līdzekļu 
piesaisti Centrālajai slimnīcai. 
Šajā posmā tie tiks izmantoti, 
lai uzlabotu stacionāra nodaļu 
darba apstākļus, diagnostikas 
kvalitāti un pieejamību, kā 
arī, lai veicinātu informācijas 
tehno loģ i ju  i ev iešanu. 
Uz attīstītas materiāli 
tehniskās bāzes pamata 

realizēsim veselības aprūpes 
jauno speciālistu piesaistes 
programmu, nodrošinot 
kvalificētu veselības aprūpi 
tagad un ilgtermiņā. 

Sociālajā sfērā krīzes pe-
riodā iespēju robežās saglabā-
sim visus sociālās palīdzības 
veidus un strādāsim, lai uz-
labotu to kvalitāti. Radīsim 
iespēju nodrošināt telpas, kur 
dienas laikā varētu darboties 
pensionāri. Sakārtosim pil-
sētas sabiedriskā transporta 
biļešu atlaižu sistēmu. Nodro-
šināsim Eiropas Savienības, 
valsts un pašvaldības prog-
rammu, kura vērsta uz bērnu 
dzīves kvalitātes uzlabošanu, 
nodarbinātības veicināšanu, 
mūžizglītības ieviešanu. 

Mēs esam savas pilsētas 
patrioti, kopā varam padarīt 
mūsu dzīvi un pilsētu labāku.
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