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Informācija par jauno 
Jēkabpils pilsētas domes 
deputātu sastāvu



Svētki Jēkabpilī iesāksies 
ar Bebru Brīvdabas 
brokastīm

Jēkabpils pilsētas svēt-
ku dienā – 11.jūlijā, tūlīt pēc 
pilsētnieku pamodināšanas 
ar ugunsdzēsēju auto taurēm 
un pūtēju orķestra fanfarām, 
pulksten 10.00 asfaltētajā 
laukumā pie Bebru mikrora-
jona lielveikala „Beta” sāksies 
iedzīvotāju tikšanās jeb ak-
cija BEBRU BRĪVDABAS 
(turpmāk BB) BROKASTIS. 
Akcijas vadītājs, intrigai šo-
brīd vēl vārdā nesaukts, to-
mēr visiem pazīstams un 
atraktīvs personāžs, visus 
klātesošos aicinās uz rīta mal-
tīti pie BB BROKASTU kop-
galda. Jautru omu nodrošinās 
un noteikti apetīti veicinās 
pavārmākslu cildinošās de-
jas „Pavāri”, kā arī „Ķiļķēns 
un klimpa” vidējās paaudzes 
deju kolektīvu „Kreicburga” 
(Krustpils kultūras nams) un 
„Zīlānietis” (Zīlānu kultūras 
nams) izpildījumā. Jāpiebilst, 
ka ar pankūku cepšanas aro-
du varēs iepazīties uz vietas 
– to, kā notiek cepšana brīvā 
dabā, demonstrēs un degus-
tāciju nodrošinās Jēkabpils 
amatnieku biedrība. 

Dažkārt ir tā, ka die-
nu skrējienā ēdienreizes ir 
vienīgie brīži, kad ģimene, 
lai gan tikai uz īsu brīdi, sa-
nāk kopā. Ģimene un pilsēta 
– arī te var vilkt paralēles. 
Dzīvojam kaimiņos, kopā sa-
nākam reti. Tāpēc, nākot uz 
BB BROKASTĪM, iedzīvotā-
ji tiek lūgti ņemt līdzi kādu 
kārumu, pašgatavotas sviest-
maizes vai ko citu – neko lie-
lu un neko daudz, tikai tik, 

lai ne tikai vārdiski iezīmētu 
piederību vienām mājām, vie-
nam mikrorajonam un vienai 
pilsētai. 

To cik mēs, Jēkabpils ie-
dzīvotāji, esam dažādi, tai 
pašā laikā bezgala interesanti, 
koši un atraktīvi, dažam var-
būt pat līdz šim neredzēti – BB 
BROKASTĪS klātesošajiem 
rādīs mūsu pilsētas nacionā-
lo biedrību amatierkolektīvi: 
Jēkabpils krievu biedrības 
vokālais ansamblis „Rodņik”, 
ukraiņu kultūrizglītojošās 
biedrības „Javir” ansamblis, 

baltkrievu biedrības „Spat-
kane” vokālais ansamblis 
„Žuravinka”, poļu kultūras 
biedrības „RODACY” vokālais 
ansamblis un Krustpils kultū-
ras nama vokālais ansamblis 
„Bariņa”. 

BB BROKASTU laikā tiks 
pasniegtas Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības balvas vairākās 
nominācijās, tai skaitā „La-
bākais Bebru mikrorajona 
sētnieks”, „Labākais Bebru 
mikrorajona mājas vecākais” 
un „Labākais Bebru mik-
rorajona kooperatīvā nama 

pārvaldnieks”.
Kā īpašie viesi BB BRO-

KASTĪS koncertēs Limbažu 
kultūras nama kapela „Labi, 
ka tā!”.

Jāpiebilst, ka BB BRO-
KASTU kopgaldā ar savu ar-
tavu piedalīsies un piederību 
savai pilsētai apliecinās liel-
veikala „Beta” kolektīvs.

Krustpils kultūras nama 
reklāmas un mārketinga 

speciāliste
Anita Sproģe

Partija „LPP/LC” – 2392 balsis, 25.58%, 4 vietas
Leonīds Salcevičs
Edgars Lamba
Māris Dimants
Aleksandrs Deinis

„Jaunais laiks” – 1014 balsis, 10.84%, 2 vietas
Aivars Kraps
Miervaldis Ziediņš

Politisko apvienību partija „Saskaņas centrs” – 
1551 balss, 16.58%, 2 vietas

Broņislavs Ivanovskis
Vladimirs Reskājs

„Latvijas Zaļā partija” – 1294 balsis, 13.84%, 2 vietas
Aigars Nitišs
Modris Lācis

„PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” – 
472 balsis, 5.05%, 1 vieta

Nataļja Čehova

„Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība” – 
720 balsis, 7.70%, 1 vieta

Jānis Raščevskis

„Tautas partija” – 896 balsis, 9.58%, 1 vieta
Dainis Dzērvītis

Pašvaldību vēlēšanās piecu procentu barjeru nepārvarēja 
un Jēkabpils pilsētas domē neiekļuva deputātu kandidāti no 

„Sabiedrība citai politikai” – 249 balsis, 2.66%;
„Demokrāti. LV” – 101 balss, 1.08%;
Apvienība „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – 293 balsis, 

3.13%;
„Jaunlatvija” – 174 balsis, 1.86%.
Ar Jēkabpils pilsētas domes vēlēšanu rezultātiem var ie-

pazīties internetā Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā 
www.cvk.lv, kā arī Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 
120 (vestibilā pie Vienas pieturas aģentūras).

Līdz 29.jūnijam Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības Apbal-
vojumu piešķiršanas padome 
aicina izvirzīt kandidātus 
„Gada jēkabpilietis 2009” 
nominācijai.

Goda nosaukums „Gada 
jēkabpilietis 2009” tiks pie-
šķirts atbilstoši pašvaldības 
noteikumiem par „Apbalvo-
jumu, goda rakstu un dāvi-
nājumu piešķiršanas kartību 
Jēkabpils pilsētas domē”, tās 
ieguvējs saņems arī naudas 
balvu. 

Atskatoties uz aizvadīto 
gadu, jēkabpilieši tiek aicināti 
iesniegt priekšlikumus goda 
nosaukuma kandidātiem. Tas 
ir aicinājums atcerēties jēkab-
piliešus, kuri aizvadītajā gadā 
ir snieguši nozīmīgu ieguldīju-
mu pilsētas attīstībā, ar savu 
rīcību guvuši atzinību mūsu 

pilsētas iedzīvotāju vidū, kuru 
vārds un darbi izskanējuši aiz 
mūsu pilsētas robežām.

Priekšlikumi jāiesniedz 
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, 
Brīvības ielā 120, Vienas pie-
turas aģentūrā. Iesniedzējs 
var būt juridiska persona, 
valsts un pašvaldību iestā-
de, nevalstiskā organizācija 
un fi zisku personu grupa (ne 
mazāk kā 10 cilvēki). Pietei-
kums noformējams aizpil-
dot anketu, kas ir pieejama 
tiešsaistē Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības mājas lapā 
http://www.jekabpils.lv vai 
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, 
Vienas pieturas aģentūrā.

Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības 

Apbalvojumu piešķiršanas 
padome

Nominēsim „Gada 
jēkabpilieti 2009”

Tik vienotībā mūsu spēks
4. jūlijā jēkabpilieši tiek 

aicināti piedalīties Vienotības 
skrējienā no Strūves parka 
līdz Bebru mikrorajonam. Ko-
mandas sastāvā vismaz pieci 
cilvēki no pilsētas pašvaldības 
deputātiem un darbiniekiem, 
no uzņēmumiem, iestādēm, 
skolām, nevalstiskajām orga-
nizācijām, interešu grupām 
un citiem kolektīviem. 

Īsi sakot, skrējienā varēs 

startēt ikviens Jēkabpils ie-
dzīvotājs vai tās viesis neatka-
rīgi no dzimuma un vecuma, 
nodarbošanās, partejiskās 
piederības un fiziskās saga-
tavotības. Sportiskākie dalīb-
nieki varēs šo distanci skriet 
individuāli ar laika kontroli, 
šo vēlmi izsakot līdz skrējiena 
sākumam. 

Savā pulkā aicinām arī 
Aknīstes, Jēkabpils, Krust-

pils, Salas un Viesītes novadu 
komandas. 

Pārvietoties varēs ne tikai 
kājām, bet arī ar citiem videi 
draudzīgiem līdzekļiem – 
skrituļslidām, skrituļdēļiem, 
velosipēdiem, skrejriteņiem. 
Mazie bērni, droši vien, ar 
vecāku piepalīdzību pārvieto-
sies ratiņos, cilvēki ar kustību 
traucējumiem – ratiņkrēslos. 
Ātrums nebūs noteicošais, 

bet gan komandu atraktivitā-
te, noformējums, saliedētība, 
jautrība, skanīgums. Ļaujiet 
vaļu radošajam garam!

Pulcēšanās un dalības pie-
teikšana 4. jūlijā Strūves par-
kā no 10.00 līdz 10.50. Finišā 
dalībniekus gaidīs balvas un 
zivju zupa. Informācija pa tāl-
ruņiem 65232573, 26320116. 
Uz tikšanos kuplā skaitā!

Māris Jaudzems

Foto: no pašvaldības foto arhīva

Jēkabpils pilsētas svētku programmu skatīt 7.lpp.
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Pamatojoties uz LR li-
kumu “Par pašvaldībām” 
14.panta trešo daļu, 21.pan-
ta pirmās daļas 16.punktu, 
41.panta 1.daļas 1.punktu, 
ņemot vērā Finanšu komite-
jas 2009.gada 24. marta lēmu-
mu (protokols Nr.7,2.§),

Jēkabpils pilsētas dome 
nolemj:

1. Apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.13 “Grozīju-
mi 1998.gada 29.aprīļa sais-
tošajos noteikumos Nr.3 “Par 
sabiedrisko kārtību, namu, 
to teritoriju un būvju uzturē-
šanu, sanitārās tīrības un za-

ļumstādījumu uzturēšanu un 
administratīvo atbildību Jē-
kabpils pilsētā”” (pielikumā).

2. Saistošie noteikumi tri-
ju dienu laikā pēc to paraks-
tīšanas rakstveidā un elektro-
niskā veidā nosūtāmi Reģio-
nālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijai.

3. Saistošos noteikumus 
publicē vietējā laikrakstā vai 
bezmaksas izdevumā, izliek 
redzamā vietā pašvaldības 
domes ēkā un pakalpojumu 
centros, ja Reģionālās attīs-
tības un Pašvaldību lietu mi-
nistrijas atzinumā nav izteikti 

iebildumi par pieņemto sais-
tošo noteikumu tiesiskumu 
vai pašvaldībai likumā noteik-
tajā termiņā atzinums nav 
nosūtīts.

4. Saistošos noteikumus 
ne agrāk kā četras un ne vēlāk 
kā sešas nedēļas pēc to pie-
ņemšanas publicēt Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības informa-
tīvajā izdevumā.

5. Kontroli par šī lēmuma 
izpildi veikt Kancelejai.

Sēdes vadītājs
Jēkabpils pilsētas domes 

priekšsēdētājs L.Salcevičs

Pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām” 15.pan-
ta pirmās daļas 2.punktu, 
21.panta pirmās daļas 16. 
punktu,21.panta pirmās da-
ļas 23.punktu, 41.panta pir-
mās daļas 1.punktu, 43. pan-
ta pirmās daļas 9.punktu un 
43.panta trešo daļu, Latvijas 
administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 211.2 pantu un ņe-
mot vērā 30.04.2009. Taut-
saimniecības komisijas lēmu-
mu, protokols Nr.5,3.§, 

Jēkabpils pilsētas dome 
nolemj:

1. Apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr.16 „Grozījumi 
Jēkabpils pilsētas domes 2008.

gada 19.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Jēkabpils 
pilsētas kapsētas uzturēšanas 
un darbības saistošie noteiku-
mi”” (1.pielikums).

2. Saistošos noteikumus 
triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniskā veidā nosūt atzi-
numa sniegšanai Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijai.

3. Ja Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministri-
jas atzinumā nav izteikti ie-
bildumi par pieņemto saisto-
šo noteikumu tiesiskumu vai 
pašvaldībai likumā noteiktajā 
termiņā atzinums nav nosū-

tīts, publicēt pieņemtos sais-
tošos noteikumus Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības informa-
tīvajā izdevumā “Jēkabpils 
Vēstis” un izlikt redzamā vie-
tā pašvaldības ēkā.

4. Saistošie noteikumi stā-
jas spēkā nākošajā dienā pēc 
to pilna teksta publicēšanas 
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Jē-
kabpils Vēstis”.

5. Kontroli par lēmuma 
izpildi veikt Izpilddirektoram 
un Kancelejai.

Sēdes vadītājs 
Jēkabpils pilsētas 

domes priekšsēdētājs                                                       
L.Salcevičs

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
LĒMUMA PROJEKTS

Jēkabpilī 2009.gada 14.maijā (protokols Nr.11., 3.§)                                                  Nr.190

Par grozījumiem saistošajos noteikumos

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Saistošie noteikumi Nr. 16

APSTIPRINĀTI
ar 14.05.2009. Domes lēmumu Nr.190

(protokols Nr.11.,3.§)

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 2.punktu,

21.panta pirmās daļas 16. punktu, 
41.panta pirmās daļas 1.punktu,

 43. panta pirmās daļas 9.punktu,
43.panta trešo daļu

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 211.2 pantu

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 19.februāra saistošajos 
noteikumos nr.3

„Jēkabpils pilsētas kapsētas uzturēšanas un darbības saistošie 
noteikumi”

Izdarīt Jēkabpils pilsētas 
domes 2009.gada 19.februā-
ra saistošajos noteikumos Nr. 
3 „Jēkabpils pilsētas kapsē-
tas uzturēšanas un darbības 
saistošie noteikumi” šādus 
grozījumus: 

1. Izslēgt saistošo noteiku-
mu 17.punktu un 18.punktu.

2. Saistošo noteikumu 71. 
punktu izteikt šādā redakcijā: 

„71. Saistošo noteikumu 
izpildi kontrolē un ir tiesīgi 
sastādīt administratīvo pār-
kāpumu protokolus par admi-
nistratīvajiem pārkāpumiem, 
kas paredzēti šajos saistošajos 
noteikumos, Jēkabpils paš-

valdības Administratīvās liet-
vedības inspektors, Jēkabpils 
pašvaldības kārtībnieks un 
Valsts policijas darbinieki.”

Jēkabpils pilsētas domes 
priekšsēdētājs L.Salcevičs

Inga Virsnīte,
attīstības un investīciju nodaļas 
projektu administratore

2009. gada 20. maijā Jē-
kabpils pilsētas pašvaldība 
un Valsts izglītības attīstības 
aģentūra parakstīja vienoša-
nos par ERAF projekta „Da-
baszinātņu kabinetu uzlabo-
šana Jēkabpils 2. vidusskolā 
un Jēkabpils 3. vidusskolā” 
īstenošanu. Līdz 2008./2009. 
mācību gada beigām būs 
paveikti visi nepieciešamie 
priekšdarbi projekta veik-
smīgai realizācijai. Uzsākot 
2010./2011. mācību gadu, 
Jēkabpils 2. vidusskolas un 

Jēkabpils 3. vidusskolas sko-
lēnu rīcībā būs izremontēti 
ķīmijas, bioloģijas, fizikas un 
matemātikas kabineti, kas 
būs aprīkoti ar atbilstošām 
mēbelēm. Projekta aktivitā-
tes tiks īstenotas pakāpeniski, 
paredzams, ka projekts ilgs 
līdz 2010. gada beigām. Šajā 
laikā abu skolu dabaszināt-
ņu un matemātikas kabineti 
tiks nodrošināti ar iekārtām, 
piederumiem, aprīkojumu, 
tiks iegādātas un uzstādītas 
nepieciešamās tehnoloģijas. 
Katrā skolā tiks aprīkotas 25 
darbavietas darbam ar da-
toru. Tāpat tiks nodrošināta 
nepieciešamā materiāli teh-

niskā bāze, mācību materiālu 
un mācību programmatūras 
iegāde, kā arī bibliotēku un 
mācību video fondu pilnvei-
de pēc Izglītības un zinātnes 
ministrijas rekomendējošā 
saraksta un atbilstoši katras 
skolas vajadzībām.

Esam priecīgi par iespē-
ju palielināt ieguldījumus 
skolu materiāli tehniskās bā-
zes attīstībā un spert soli uz 
priekšu, lai nodrošinātu vien-
līdzīgas iespējas kvalitatīvas 
vispārējās vidējās izglītības 
iegūšanai, uzlabotu skolēnu 
vispārējās zināšanas un veici-
nātu jauniešu interesi par da-
baszinātnēm un matemātiku.

Izdarīt Jēkabpils pilsētas 
pašvaldības 1998.gada 29.ap-
rīļa saistošajos noteikumos 
Nr.3 “Par sabiedrisko kārtību, 
namu, to teritoriju un būvju 
uzturēšanu, sanitārās tīrības 
un zaļumstādījumu uzturē-
šanu un administratīvo atbil-
dību Jēkabpils pilsētā” šādu 
grozījumu:

1. Izteikt noteikumu I 
daļas “Vispārīgie noteikumi” 
3.10.punktu jaunā redakcijā:

“3.10. valsts policijas dar-
binieki un Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības Sabiedriskās 
kārtības uzraudzības sektora 

administratīvās lietvedības 
inspektors un kārtībnieks par 
administratīvajiem pārkāpu-
miem, kas paredzēti šo saisto-
šo noteikumu II daļas „Seviš-
ķā daļa” punktos”.

2. Izteikt noteikumu  
I daļas “Vispārīgie noteikumi” 
4.punktu jaunā redakcijā:  

“4. Transportlīdzekļu ap-
stāšanās un stāvēšanas notei-
kumu kontroli veikt, sastādīt 
administratīvo pārkāpumu 
protokolus, izskatīt adminis-
tratīvo pārkāpumu lietas uz 
uzlikt administratīvo sodu 
saskaņā ar Latvijas Adminis-

tratīvo pārkāpumu kodeksa 
149.10 pantu ir tiesīgs Jē-
kabpils pilsētas pašvaldības 
Nekustamā īpašuma apsaim-
niekošanas nodaļas konsul-
tants nekustamā īpašuma 
jautājumos un Jēkabpils pilsē-
tas pašvaldības Sabiedriskās 
kārtības uzraudzības sektora 
administratīvās lietvedības 
inspektors un kārtībnieks”.

Sēdes vadītājs
Jēkabpils pilsētas domes 

priekšsēdētājs L.Salcevičs

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
LĒMUMS

Jēkabpilī 2009.gada 2.aprīlī (protokols Nr.8., 3.§)                                                   Nr.131

Par grozījumiem saistošajos noteikumos

JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
2009.gada 2.aprīlī                                                                        Saistošie noteikumi Nr. 13
Jēkabpilī                                                                                     (sēdes protokols Nr. 8., 3.§) 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 12.punktu, Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 

211.² panta pirmās daļas, 211³. pantu un 247.pantu

Grozījumi 1998.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.3
“Par sabiedrisko kārtību, namu, to teritoriju un būvju 

uzturēšanu, sanitārās tīrības un zaļumstādījumu uzturēšanu un 
administratīvo atbildību Jēkabpils pilsētā”

Taps jauni ķīmijas, bioloģijas, 
fizikas un matemātikas 
kabineti

Irēna Pastare,
attīstības un investīciju nodaļas 
projektu administratore

Š. g. 6. martā starp Jēkab-
pils pilsētas pašvaldību un 
Valsts reģionālās attīstības 
aģentūru tika noslēgta vie-
nošanās par projekta „Pirm-
skolas izglītības iestāžu infra-
struktūras attīstība Jēkabpils 
pilsētā” realizēšanu.

Projekts norit pilnā spa-
rā – iepirkuma procedūra 

par būvdarbu veikšanu ir 
jau noslēgusies, un konkur-
sa uzvarētāji drīzumā uzsāks 
pirmsskolas izglītības iestādes 
rekonstrukciju, Jaunā ielā 43, 
un pirmsskolas izglītības ies-
tādes renovāciju Meža ielā 9, 
Jēkabpilī. Pašlaik vēl notiek 
pretendentu piedāvājumu 
izvērtēšana.

Šī projekta īstenošanas 
rezultātā nākošā gada sep-
tembrī pirmsskolas izglītības 

iestādes varēs apmeklēt vai-
rāk kā 370 mazie jēkabpilieši. 
Pateicoties jaunajiem bērnu-
dārziem, rinda uz tiem mūsu 
pilsētā samazināsies pat vai-
rāk kā uz pusi. 

Esam gandarīti, ka jau 
nākošgad mūsu pilsēta iegūs 
divas jaunas un modernas 
pirmsskolas izglītības ies-
tādes, kuras padarīs laimī-
gus daudzus mazos un lielos 
jēkabpiliešus.

Uzsāks pirmsskolas 
izglītības iestāžu 
rekonstrukciju

Bibliotēkas neapkalpos lasītājus 
darbinieku atvaļinājuma laikā

Jēkabpils pilsētas bibliotē-
ka uz darbinieku atvaļināju-
ma laiku būs slēgta apmeklē-
tājiem no šī gada 1.jūlija līdz 
31.jūlijam, savukārt, Jēkab-
pils pilsētas bērnu bibliotēka 
būs slēgta no 1.augusta līdz 
31.augustam. 

Jēkabpils pilsētas biblio-

tēkas lietotāji interneta pa-
kalpojumus varēs izmantot 
Jēkabpils pilsētas bērnu bib-
liotēkas interneta lasītavā,  
Pasta ielā 39. (darba laiks: 
pirmdien – piektdien no plkst. 
10.00 līdz 18.00, sestdien, 
svētdien – slēgts).

Obligāto literatūru iespēju 

robežās varēs saņemt Jēkab-
pils pilsētas bibliotēkā. Radu-
šos apstākļu dēļ skolniekiem 
lūgums savlaicīgi plānot laiku 
obligātās literatūras lasīšanai. 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas 
direktore  

Renāte Lenša

Par ģimnāzijas direktoru 
apstiprina Valerjanu Vizuli
A. Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

11.jūnija Jēkabpils pilsē-
tas domes sēdē par Jēkabpils 
Valsts ģimnāzijas direktoru 
apstiprināts Valerjans Vizu-
lis, kurš šajā izglītības iestā-
dē ilgus gadus bija direktora 
vietnieks mācību darbā, kā arī 
matemātikas skolotājs. 

Savukārt, no pērnā gada 
decembra bija apstiprināts 
par direktora pienākumu iz-
pildītāju. Jēkabpils pilsētas 
domes izpilddirektors Dai-
nis Līcis sacīja, ka atbilstoši 
prasībām vakar pieņemtais 
domes lēmums tiks nosūtīts 
saskaņošanai ar Izglītības un 
zinātnes ministriju. 

Pagājušā gada novem-
brī pašvaldība, veicot iekšējā 

audita revīziju, konstatēja 
pārkāpumus skolas grāmat-
vedības uzskaitē, kā dēļ no 
direktores amata pienākumu 
pildīšanas pēc pašas vēlēšanās 
atteicās toreizējā ģimnāzijas 
direktore I. Poļevska. Kā in-
formēja D. Līcis, audita atzi-
numa materiāli nodoti policijā 
un pašlaik dome gatavo pie-
teikumu tiesai par zaudējumu 
atlīdzināšanu.

Jēkabpils  
pilsētas pašvaldība

Jēkabpils  
pilsētas pašvaldība
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Jēkabpils pilsētas pašvaldībā  
divos iepriekšējos gados izpildītais un kārtējam gadam 

pieņemtais budžets

Pamatbudžets

Jēkabpils pilsētas pamatbudžets 2008.gadam sastādīts sa-
skaņā ar LR likumiem “Par budžetu un finanšu vadību”, “Par 
pašvaldību budžetiem”, “Par valsts budžetu 2008.gadam”,  
LR MK 18.12.2007. noteikumiem Nr. 913 “Noteikumi par paš-
valdību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales 
kārtību 2008.gadā”. 

Ieņēmumi

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā 2008.gadā salīdzinājumā 
ar 2007.gadu izmaiņu nav, galvenie ieņēmumu avoti ir palikuši 
kā iepriekšējos budžeta gados. Kopš 2004.gada pašvaldība ne-
saņem dotācijas no finansu izlīdzināšanas fonda (2003.gadā tie 
bija Ls 55473, 2002.gadā – Ls 152401). Tas liecina, ka pilsētas 
budžeta vērtētie ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma un nekusta-
mā īpašuma nodokļu ieņēmumi) sedz pašvaldībai aprēķināto 
finanšu nepieciešamību un ir saistīti ar izmaiņām iedzīvotā-
ju ienākuma nodokļa sadalījumā starp valsti un pašvaldībām 
(2005.g. – 27%/73%, 2006.g. – 25%/75%, 2007.g. – 21%/79%, 
2008.g. – 20%/80%). Pašvaldības īpatsvara koeficients kopējos 
sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos 2001.gadā bija 
1,6913019%, 2002.gadā – 1,6388007, 2003.gadā – 1,68331467, 
2004.gadā –1,69862627, 2005.gadā – 1,66030654, 2006.gadā – 
1,66030654, 2007.gadā – 1,65583646, 2008.gadā – 1,62996714.

Visos pārskata periodos pašvaldības pamata ieņēmumus, 
kas ir vairāk nekā ½ no kopējiem ieņēmumiem, veido ieņēmumi 
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN). 2008.gadā IIN ieņēmu-
mi attiecībā pret 2007.gadu auguši par 18 %. Minēto ieņēmumu 
apjoms nav tieši atkarīgs no pašvaldības darbības, tāpēc pieau-
gums ir saistīts ar tā administrācijas VID darbību un nodokļu 
maksātāju aktivitāti, kā arī ar izmaiņām iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa sadalījumā starp valsti un pašvaldībām. Kaut arī pie-
dzīti nodokļa parādi par iepriekšējiem periodiem, kā arī pārpil-
dīta FM noteiktā NĪN prognoze, nodokļu par īpašumu (NĪN) 
apjoms ir samazinājies par 29 % sakarā ar grozījumiem nodokļa 
bāzes noteikšanā. Tāpēc no valsts budžeta saņemta NĪN prog-
nozes samazinājuma kompensācija Ls 17912.

Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa auguši 1,14 reizes, neno-
dokļu ieņēmumi samazinājušies par 16%. Savukārt ieņēmumi 
par iestāžu pakalpojumiem no citām pašvaldībām (norēķini) 
2007.gadā bija Ls 159153, 2008.g. – Ls 155800

Saņemtie maksājumi (mērķdotācijas no valsts budžeta, da-
žādas dotācijas, savstarpējo norēķinu veidā saņemtie un mak-
sājumi no citiem budžetiem) 2008.gadā veidoja 29,4 %, 2007.g. 
– 32,4%  no kopējiem ieņēmumiem. 

2008.gadā ir saņemti aizdevumi Ls 3559184, t.sk. Pils rajo-
na siltumtrašu rekonstrukcijai – Ls 242744 un energoapgādes 
rekonstrukcijai – Ls 100000, ēku Brīvības ielā 120 un Brīvī-
bas 45 renovācijai (papildus) – Ls 173947, ēkas Brīvības ielā 
120 renovācijas gaitā konstatēto neparedzēto darbu veikšanai 
– Ls 224153, kapličas būvniecībai Jēkabpils pilsētas kapos –  
Ls 252834 (atlik. 2009.g.), siltummezglu programmas realizāci-
jai – Ls 400000, SIA „Jēkabpils siltumtīkli” pamatkapitāla pa-
lielināšanai (siltumapgādes nodrošināšanai) – Ls 800000, SIA 
„Jēkabpils ūdens” pamatkapitāla palielināšanai (pašvaldības 
līdzfinansējums) projektā „Ūdenssaimniecības attīstība”– Ls 
772506 (atlik. 2009.g.), Ledus ielas jaunbūve – Ls 593000 (atlik. 
2009.g.). 2007.gadā bija saņemti aizdevumi Ls 690000.

Kopumā pret plānoto 2008.gada pamatbudžeta ieņēmumu 
izpilde ir 100,0 %. 

Izdevumi

Pašvaldības budžeta izdevumu struktūra 2008.gadā, salī-
dzinot ar 2007.gadu, būtiski nav mainījusies, atsevišķos gadī-
jumos rādītājus ietekmējušas strukturālās izmaiņas izdevumu 
klasifikācijā.

Ik gadu pieaugot domes funkcijām, pārvaldes izdevumi 
2007.g. sastādīja Ls 882241, 2008.gadā – Ls 867683. Atbalstam 
Valsts policijai 2007.gadā izlietoti – Ls 1320, 2008.g. – Ls 2655. 

Ik gadu pieaug norēķinu summas ar Jēkabpils rajona pado-
mi – 2007.g. šim mērķim izlietoti Ls 92192, 2008.g. – Ls 117963.

Izdevumi, kas saistīti ar domes pārējo ekonomisko darbī-
bu, dalību dažādās organizācijās, projektos, audita pakalpoju-
miem, domes darbības informatīvo nodrošinājumu un, sākot ar  
2003.gadu, arī ar sabiedrisko pakalpojumu regulatora uztu-
rēšanas izdevumiem, 2008.g. sastādīja Ls 258778 (2007.g. –  
Ls 249581). Līdz 2006.g šajā sadaļā bija iekļauti izdevumi NVO 
atbalstam un integrācijai, kuri tagad atspoguļoti 08.000 sadaļā.

Izdevumi dzīvokļu vides aizsardzībai un pašvaldību te-
ritoriju un mājokļu apsaimniekošanai kopā 2008.gadā bija  
5,7 milj. Ls, 2007.g. – 3,1 milj., 2006.g. – 1,5 milj. Ls, 2005.g. –  
0,87 milj. Ls , 2004.g. – 0,5 milj. Ls. Atšķirības finansējumu ap-
jomos pa gadiem izskaidrojams ar to, ka auguši izdevumi infra-
struktūras, dzīvojamo māju iekšējo kvartālu, pašvaldības īpašu-
mu, sakārtošanai, galvenokārt ieguldot aizņēmumu līdzekļus.

Veselības aprūpe nav pilsētas pašvaldības autonomā funk-
cija, un 2008.gadā šī joma netika finansēta, bet Jēkabpils pilsē-

tas dome 2007.gadā Krustpils doktorāta izveidošanā ieguldījusi  
Ls 7263. 

2008.gadā kultūrai un sportam, koncertiem, svētku orga-
nizēšanai, kā arī kultūras iestāžu un bibliotēku uzturēšanai, 
arī minēto iestāžu darbinieku atalgojuma paaugstinājumam 
(iedaļas 08.000 izdevumi 2008.gadā) sastādīja 1,53 milj. Ls, t.i. 
10% no kopējiem izdevumiem (2007.g. – 1,51 milj. Ls, t.i. 12,6% 
no kopējiem izdevumiem, 2006.g. – 0,9 milj. Ls jeb 11,3% no 
kopējiem izdevumiem). Ar 2007.gadu šajā sadaļā norādīti arī 
izdevumi NVO atbalstam un integrācijai.

Tāpat kā iepriekšējos budžeta gados, arī 2008.gadā papil-
dus izdevumus prasīja izmaiņas pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogu atalgojumā, kā arī tehnisko darbinieku atalgojuma 
palielinājums. Skolu izdevumi pieauguši sakarā ar pedagogu 
atalgojumu palielinājumu no valsts mērķdotācijām, tehnisko 
darbinieku atalgojuma paaugstinājumu, papildus štata vienību 
iedalīšanu. Minētie iemesli un kapitālie ieguldījumi ir pamats 
izglītības iestāžu finansējuma apjoma pieaugumam – salīdzinot 
ar 2007. gadu, tie pieauguši par 916,9 tūkstošiem latu.

Izdevumi sociālajai palīdzībai, sociālajiem pabalstiem, soci-
ālo dienestu un iestāžu uzturēšanai un bāriņtiesas uzturēšanai, 
palielinās ik gadu – 2008.gadā, salīdzinājumā ar 2007.g., tie au-
guši par 33,5% .

Būtisks ir saņemto kredītu atmaksu apjoms – 2008.gadā  
Ls 251789, 2007.g. – Ls 239476, 2006.g. – Ls 221036. Aizdevu-
mu procentu nomaksai, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, paš-
valdība 2008.gadā ir izlietojusi Ls 128765, 2007.g. – Ls 64336, 
2006.g. – Ls 51513. 

Kopumā pašvaldības faktiskie izdevumi 2008.gadā pret plā-
noto izpildīti 100 % apmērā. 

Speciālais budžets

Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūra  
2008.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu, palikusi nemainīga. Atse-
višķos gadījumos rādītājus ietekmējušas strukturālās izmaiņas 
izdevumu klasifikācijā.

Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 2008.gadā bija  
Ls 19634 (2007.g. – 16884, 2006.gadā – Ls 15266), no ku-
riem tika finansēti pasākumi ar vides aizsardzību saistītiem 
objektiem.

Autoceļu fonda ieņēmumi tiek plānoti, pamatojoties uz 
Jēkabpils rajona pašvaldību ceļu un ielu fonda līdzekļu sa-
dali. 2008.gadā pašvaldība saņēma finansējumu Ls 1021505  
(2007.g. – Ls 771870, 2006.g. – Ls 457637), no kuriem lielāko 
daļu izlietoja pakalpojumu apmaksai par ielu uzturēšanu un 
kapitālo remontu. 

Ieņēmumi no privatizācijas sastādīja Ls 55815, (2007.g. –  
Ls 27246, 2006.g. – Ls 138439, ieskaitot no nedzīvojamo ob-
jektu privatizācijas Ls 91016). Privatizācijas fonda līdzekļi ir 
izlietoti privatizācijas procesa administrēšanas pasākumiem, 
izdevumiem kapitālieguldījumiem, aizdevumu izsniegšanai uz-
ņēmumiem, kā arī pašvaldības īpašumu uzturēšanai. Sakarā ar 
izmaiņām normatīvajā bāzē un dzīvokļu privatizācijai pakļauto 
objektu samazināšanos, 2008.gadā krasi samazinājās ieņēmumi 
no dzīvokļu privatizācijas. Ieņēmumi no dzīvokļu atsavināšanas 
tiek ieskaitīti pašvaldības pamatbudžetā.

2008.gadā speciālajā budžetā ienāk arī ziedojumi un dā-
vinājumi, kuru apjoms bija Ls 26039 (2007.g. – Ls 9152,  
2006.g. – Ls 9008). Ziedots tika galvenokārt izglītībai, kā arī 
kultūras un sporta iestādēm un pasākumiem.

Par 2009. gada budžetu

Darbs pie 2009.gada budžeta sastādīšanas izvērtās par grū-
tāko un sāpīgāko Jēkabpils pilsētas attīstībai pēdējo desmit 
gadu laikā. Globālā ekonomiskā krīze un valdības novadītie 
kontrolskaitļi lika pašvaldības Budžeta komisijai samazināju-
ma virzienā četras reizes pārstrādāt 2009.gada budžeta pro-
jektu. Rezultātā šo ”izdzīvošanas budžetu” ir izdevies izveidot 
sabalansētu starp prognozētajiem ieņēmumiem un izdevumu 
rādītājiem. Lielo projektu realizēšanai, kuros iesaistīts Eiropas 
Savienības (ES) programmu un fondu līdzfinansējums, Valsts 
investīciju programmu (VIP) finansējums, bez pamatbudžeta 
būs jāizmanto arī kredītresursi.

Pilsētas attīstībai ļoti svarīga ir attīstības plānu realizācijas 
resursu papildinātība, jo pašvaldības budžets ir nepietiekams 
integrētu attīstības plānu izpildei, bet bažas rada ”kredītportfe-
ļa” procentuālais pieaugums, kas tuvojas kritiskai robežai.

Kā prognozējamie riski veiksmīgai 2009.gada finansiāli – 
ekonomiskai darbībai jāmin arī:

• neprognozējamais finansiāli – ekonomiskās krīzes ilgums 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2008. gada publiskais pārskats

N.P.K. Nosaukums, reģ.nr. Kopējo 
daļu skaits

Domes 

līdzdalība

Domes 

līdzdalība,%

Daļas 
vērtība,LVL

Adrese

1. SIA “Jēkabpils ūdens” 
45403000395

3265255 3265255 100 1,- Jaunā ielā 60, 
Jēkabpilī

2. Biedrība “Jēkabpils 
žēlsirdības kustība”, 
40003103298

10000 1900 19,0 100,- Jaunā iela 
39A, 
Jēkabpilī

3. SIA “Vide - 2001”, 
45403009411

2400 100 4,17 1,- Rīgas ielā 
150a, 
Jēkabpilī

4. Biedrība “Izglītības 
iniciatīvu centrs”, 
45403009498

2000 200 4,00 50,- Rīgas iela 
216b, 
Jēkabpils

5. Biedrība “Daugavas 
savienība”, 40003234246

100 2,99 50,- Lāčplēša iela 
1, Aizkraukle

6. SIA “Jēkabpils 
uzņēmējdarbības atbalsta 
centrs”, 45403006627

1500 44,12 50,- Brīvības iela 
229, Jēkabpils

7. SIA “Jēkabpils sporta 
centrs”, 45403006839

866548,00 433274 50 1,- Brīvības iela 
289, Jēkabpilī

8. SIA “Vidusdaugavas 
televīzija”, 40003452864

20 500 25,00 100,- Brīvības iela 
2d, Jēkabpils

9. SIA “Jēkabpils 
pakalpojumi”, 
45403006010

15100 51,89 100,- Zemgales iela 
24/1, 
Jēkabpils

10. SIA “Jēkabpils siltums”, 
40003007778

1478022 1478022 100 1,- Nameja ielā 
4a, Jēkabpils

11. SIA “JK Namu pārvalde”, 
45403000484

401021 401021 100 1,- Andreja 
Pormaļa 39, 
Jēkabpils

12. Biedrība “Latvijas Pilsētu 
savienība”, 40008012968

0 0 0 0 Brīvības ielā 
48, Ogre

13. SIA “Vidusdaugavas 
SPAAO”, 55403015551

5891 20 1,- Lāčplēša iela 
1, Aizkraukle, 
LV 5101

14. SO “Jēkabpils 
kokapstrādes 
uzņēmējdarbības parks”, 
50008079261

0 0 0 0 Brīvības ielā 
120, Jēkabpilī

15. SO “Zemgales tūrisma 
asociācija”, 40008079946

0 0 0 0 Bauska, 
Rātslaukums 
1, LV-3901

16. SIA „Pils rajona namu 
pārvalde”,45403004912

2500 2500 100 1 Pils Rajons 
219-46, 
Jēkabpils

1.tabula. Saraksts par Domes līdzdalību kapitālsabiedrībās un biedrībās uz 31.12.2008.1.tabula. Saraksts par Domes līdzdalību kapitālsabiedrībās un biedrībās uz 31.12.2008.

Ar 2009.gada  28. maija (protokols Nr.12., 5. §) lēmumu Nr. 217 „ Par Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2008. gada publiskā pārskata apstiprināšanu”  
Jēkabpils pilsētas dome ir apstiprinājusi Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2008. gada publisko pārskatu. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība paziņo, ka ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2008.gada publisko pārskatu var iepazīties:  
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Vecpilsētas laukumā 3, Jēkabpilī, tālr.65236777, 65207305, Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā: www.jekabpils.lv,  

kā arī pašvaldības informatīvajā laikrakstā „Jēkabpils Vēstis”.
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un iekšzemes kopprodukta pieauguma (IKP) patreizē-
jais krituma rādītājs;

• tam sekojoša stagnācija uzņēmējdarbībā;
• bezdarba pieaugums (no 3,9% uz 01.02.2008.g. līdz 7,9 % 

uz 01.02.2009.g.);
• garantiju trūkums un neprognozējams valsts administrē-

tais un garantētais nodokļu plūsmas finansējums;
• dažāda veida sociāli – ekonomiskie riski u.c. rādītāji.
Lai sastādītu un sabalansētu 2009.gada pašvaldības budže-

tu saskaņā ar aktualizēto Jēkabpils pilsētas attīstības program-
mu, tika noteiktas sekojošas budžeta prioritātes:

• pašvaldības finansējuma un līdzfinansējuma nodrošinā-
šana ES struktūrfondu, Valsts mērķdotāciju un inves-
tīciju apguvei, kas veicina arī „lokālu ekonomikas sildī-
šanu” mūsu pilsētā;

• sociālās palīdzības nodrošināšana sociālajām riska gru-
pām – dzīves līmeņa saglabāšanai.

Šogad paredzētie lielākie investīciju projekti ar Eiropas 
Struktūrfondu līdzfinansējumu, kuru īstenošanai paredzēts šo-
gad ņemt aizdevumu Valsts kasē:

• Pilsētvides atjaunošana un kultūras dzīves veicināšana, 
rekonstruējot Krustpils saliņas estrādi un tiltu;

• Jēkabpils Vecpilsētas laukuma rekonstrukcija jauna tū-
risma produkta attīstībai;

• Satiksmes drošības uzlabošana pie Jēkabpils rajona cen-
trālās slimnīcas;

• Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras 
attīstība Jēkabpilī;

• Dabaszinātņu kabinetu uzlabošana Jēkabpils 2. un  
3. vidusskolās;

• Rīgas, Madonas un Varoņu ielu rekonstrukcija.
Tāpat ir paredzēts turpināt projekta „Jauna Daugavas šķēr-

sojuma izbūve Jēkabpilī” uzsākšanas un sagatavošanas darbus, 
lai savlaicīgi pieteiktu šo projektu Reģionālās attīstības un paš-
valdību lietu ministrijā un Satiksmes ministrijā Eiropas finan-
sējuma saņemšanai. 

Lai īstenotu energoefektivitātes pasākumus, ir plānots īste-
not projektus ar valsts mērķdotācijām:

• Jēkabpils 2.vidusskolas energoefektivitātes paaugstinā-
šana, 3.kārta; 

• Krustpils kultūras nama renovācija, 2. un 3.kārta.
Citi investīciju projekti, kuri saistīti ar infrastruktūras un 

pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu Jēkabpils pilsētā:
• Ledus ielas jaunbūve Jēkabpils pilsētā;
• kapličas būvniecības pabeigšana Jēkabpils pilsētas kapos;
• iekšējo kvartālu remonts pašvaldībai piederošo daudzdzī-

vokļu dzīvojamo māju pagalmos;
• lietus ūdens kanalizācijas izbūve Ķieģeļu ielas mikrora-

jonā, 3.kārta.
Lai virzītos uz pilsētas attīstības vīzijas – darbīgu loģistikas 

un ražošanas pilsētu Zemgales, Vidzemes un Latgales satiksmju 
plūsmu krustpunktā, pilsētu, kura veido harmonisku dzīves tel-
pu izglītotai, radošai, laimīgai un pārtikušai ģimenei  – sasnieg-
šanu un realizētu budžeta gadā plānotos darbus, nepieciešams:

• plānot publiskos iepirkumus, sastādot iepirkuma proce-
dūras veikšanas grafikus, kvalitatīvi izstrādājot doku-
mentus iepirkumam;

• tāmju izpildītājiem stingri sekot finansējuma plūsmām, 
darbu izpildes termiņiem, nepieciešamo dokumentu 
esamībai;

• veicināt reālu atbalstu uzņēmējdarbībai;
• turpināt bezdarbnieku integrācijas programmu, no-

drošinot līdzekļu piesaisti no Valsts Nodarbinātības 
dienesta;

• maksimāli piesaistīt struktūrfondu līdzekļus dažādu pro-
jektu realizācijā.

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums divos 
iepriekšējos gados

Uz 2008.gada 1.janvāri pašvaldības lietošanā bija  
457 zemes gabali ar kopējo platību 487,0 ha un kadastrālo vēr-
tību Ls 825069,–.

Uz 2008.gada 1.janvāri pašvaldības īpašumā bija  
421 zemes gabali ar kopējo platību 524,7 ha un kadastrālo vēr-
tību Ls 828455,–.

Uz 2007.gada 1.janvāri pašvaldības lietošanā bija  
438 zemes gabali ar kopējo platību 480,6 ha un kadastrālo vēr-
tību Ls 663917,–.

Uz 2007.gada 1.janvāri pašvaldības īpašumā bija  
417 zemes gabali ar kopējo platību 499,7 ha un kadastrālo vēr-
tību Ls 1337882,–. 

Pašvaldības kapitāla vērtības  
uzņēmumos

Jēkabpils pilsētas domes patstāvīgo, deleģēto un pagaidu 
funkciju izpildei ir vairāki sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumi 
ar pašvaldības kapitāla daļām. Šo uzņēmumu darbu koordinē 
Pilsētsaimniecības departaments.

(Skat. 1.tabulu 3.lpp.)

Publiskās un privātās investīcijas infrastruktūrā 
pašvaldības administratīvajā teritorijā

2008. gadā Jēkabpilī pieņemtas ekspluatācijā 75 ēkas un 
būves, tai skaitā:

• 54 sabiedriskās ēkas un būves,
• 7 ģimenes mājas,
• 14 saimniecības ēkas.
(Skat. 2.tabulu 4.lpp.)
Kopējais izpildīto būvdarbu apjoms naudas izteiksmē ir  

14 miljoni 838 tūkstoši latu, t. sk. pilsēta ir apguvusi 2 milj.  
361 tūkstoti latu pašvaldības līdzekļu un valsts investīciju. 

Īpaši jāatzīmē tādi pilsētai nozīmīgi objekti kā:
• Jēkabpils 2. vidusskolas energoefektivitātes paaugstinā-

šana Jaunā ielā 44;
• Sporta nama ēkas ārkārtas projektēšanas un būvniecības 

darbi Brīvības ielā 2j;
• Pašvaldības administratīvās ēkas (pašvaldības Sociālā 

pārvalde) rekonstrukcija Brīvības ielā 45; 
• Pašvaldības administratīvās ēkas renovācija (administrā-

cija) Brīvības ielā 120.
Šo ēku būvdarbos ieguldīti valsts un pašvaldības līdzekļi. 

Pašvaldības administratīvās ēkas Brīvības ielā 120 renovācijas 
projektā īpaša uzmanība pievērsta vēsturisko arhitektonisko 
detaļu (logu rāmji, aprāmējumi, ēkas karnīze, fasādes apgais-
mojums) atjaunošanai un saglabāšanai. Ierīkots arī pacēlājs, lai 
pašvaldības Vienas pieturas aģentūra būtu pieejama cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām.

Pēc rekonstrukcijas administratīvās ēkas Brīvības ielā 45 
galvenais ieguvums ir no jauna uzbūvētais lifts, kas nodrošina 
apmeklētāju piekļuvi visiem ēkas stāviem.

Rekonstruējot Sporta nama ēku, veikta nesošo konstrukciju 
pastiprināšana, izbūvēta vēdināšanas sistēma, zāles un sadzī-
ves telpu kosmētiskais remonts.

Īstenojot Jēkabpils 2. vidusskolas energoefektivitātes pa-
augstināšanas projektu Jaunā ielā 44, veikta divslīpņu jumta 
izbūve, logu nomaiņa, ārsienu siltināšana mācību korpusa un 
internāta ēkām. 2008. gada rudenī veikta arī Pils rajona siltum-
trašu rekonstrukcija.

2008. gadā veiktas ielu un ietvju rekonstrukcijas un re-
monti par 459 108 Ls. Turpināta šķiroto atkritumu konteineru 
laukumu izbūve (Nameja ielā 14, Dārzu ielā 1). Izbūvēti jau-
ni ielu apgaismojuma līniju posmi Bebru, Neretas, Celtnieku, 
Aldaunas, Ozolu–Artilērijas ielās. Par pašvaldības līdzekļiem 
izbūvēts Mini triangulācijas punkts Strūves parkā, kas ir in-
teresants izziņas materiāls brīvā dabā, dodot iespēju pilsētnie-
kiem un viesiem redzēt vēsturisko torni maketa formātā. Pār-
svarā būvdarbus esam veikuši pašu spēkiem, apgūstot jaunas 
būvniecības tehnoloģijas un materiālus, kā arī prasmi organizēt 
plašus būvdarbus. Kā ģenerāluzņēmējs lielākajos pilsētas ob-
jektos (Brīvības 120, Kļavu 1, Nākotnes 2, Pasta 95) ir strādājis 
SIA „Jēkabpils PMK”. Veiksmīgi strādājušas arī SIA „Ošukalns 
– Celtniecība”, SIA „LC būve”, SIA „Jēkabpils pakalpojumi – 
būvniecība”, SIA „Hektors”.

Nozīmīgākās publiskās investīcijas 2008. gadā:  
• Kokapstrādes rūpnīcas „Krustpils” jaunbūve Zīlānu ielā 

93a, īpašnieks – SIA „Gaujas koks”;
• Ēkas rekonstrukcija, izbūvējot daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju Pasta ielā 95;
• Lielveikalu Kļavu ielā 1 un Nākotnes ielā 2 jaunbūves, 

īpašnieks – SIA „Brēķu nami”.
Īpaši uzteicama ir projekta autoru un būvētāju sadarbība, 

veicot ēkas rekonstrukciju Pasta ielā 95 – ir izdevies saglabāt 
ēkas bijušo arhitektūru un apvienot to ar jauniem akcentiem, 
gala rezultātā iegūstot ēku, kas teicami iekļaujas Pasta ielas 
savdabīgajā mazpilsētas noskaņā. Ēkai izveidots arī lietotājiem 
ērts iekšpagalms ar saimniecisko un atpūtas zonu. 

2008. gadā vērojama interesanta tendence – tiek sakārto-

2004.gads 2005.gads 2006.gads 2007. gads 2008.gads
Ekspluatācijā nodotie 

objekti:

t. sk. Sabiedriskās ēkas
         individuālās būves

96

83
13

95

55
40

90

58
32

91

68
23

75

54
21

Ekspluatācijā nodoto 

objektu vērtība (Ls)

t. sk. par valsts un 
pašvaldības līdzekļiem

5 208 756

2 578 591

4 244 467

2 472 752

3 392 322

1 233 814

15 236 855

3 984 491

14 000 838

2 000 361
Izdotās būvdarbu atļaujas 136 129 132 103 83

2.tabula. Būvniecība 2008. gadā Jēkabpils pilsētā

Projekta 

nosaukums/

mērķis

Finansējuma avots/

kur iesniegts

Projekta kopējā 

summa

Jēkabpils 

pilsētas domes 

līdzfinansējuma 

summa

Realizēšanas 

periods

Pilotprojekta 
izveide jauniešu 
noziedzības līmeņa 
mazināšanai 
Zemgales 
plānošanas reģionā

Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instruments un 
Norvēģijas valdības 
divpusējā finanšu 
instruments

22 099,04 EUR, no 
kā 19 889,14 EUR 

ir grants, 
2 209,90 EUR Valsts 
budžeta finansējums

– 2008.

Iepazīt neiepazīto 
Daugavas krastos

Biedrība „Daugavas 
savienība”

1100 LVL 500 LVL 2008.

3.tabula.      Projekti, kas tika ieviesti/uzsākti 2008. gadā

Projekta nosaukums Kur iesniegts/ 

finansējuma avots

Projekta 

kopējā summa

Jēkabpils 

pilsētas domes 

līdzfinansējuma 

summa

Realizēšanas 

periods

Jēkabpils Vecpilsētas 
laukuma rekonstrukcija 
jauna tūrisma produkta 
attīstībai

Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra/ERAF

737 552 LVL 140 135 LVL 16.04.2009.–
16.07.2010. 

„Krustpils (Ādamsona) 
saliņas estrādes un tilta 
rekonstrukcija”

Reģionālās un pašvaldību lietu 
ministrija/ERAF

2 133 918 LVL 192 053 LVL 23.03.2009.– 
22.09.2010.

Pirmskolas izglītības 
iestāžu infrastruktūras 
attīstība Jēkabpils pilsētā

Valsts reģionālās attīstības 
aģentūru/ERAF

2 539 257 LVL 1 388 068 LVL 01.04.2009.–
30.09.2010.

Dabaszinātņu kabinetu 
uzlabošana Jēkabpils 2. 
vidusskolā un Jēkabpils 
3. vidusskolā

Izglītības un zinātnes ministrija 354 394 LVL 177 041 LVL 05.2009.– 
06.2009.

Satiksmes drošības 
uzlabošana pie Jēkabpils 
rajona centrālās 
slimnīcas un poliklīnikas

Satiksmes ministrija/ERAF

Preventīvi pasākumi 
jauniešu noziedzības 
mazināšanai Zemgalē

Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instruments un 
Norvēģijas valdības divpusējā 
finanšu instruments (Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība piedalās kā 
partneris Zemgales plānošanas 
reģionam)

354 334 EUR 24 944 EUR 09.2009. – 
02.2011.

2.tabula. Būvniecība 2008. gadā Jēkabpils pilsētā

2004.gads 2005.gads 2006.gads 2007. gads 2008.gads
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Finansējuma avots/
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finanšu instruments un 
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instruments
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kā 19 889,14 EUR 

ir grants, 
2 209,90 EUR Valsts 
budžeta finansējums

– 2008.

Iepazīt neiepazīto 
Daugavas krastos

Biedrība „Daugavas 
savienība”

1100 LVL 500 LVL 2008.

3.tabula.      Projekti, kas tika ieviesti/uzsākti 2008. gadā
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finansējuma avots

Projekta 

kopējā summa

Jēkabpils 

pilsētas domes 

līdzfinansējuma 

summa
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periods

Jēkabpils Vecpilsētas 
laukuma rekonstrukcija 
jauna tūrisma produkta 
attīstībai

Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra/ERAF

737 552 LVL 140 135 LVL 16.04.2009.–
16.07.2010. 

„Krustpils (Ādamsona) 
saliņas estrādes un tilta 
rekonstrukcija”

Reģionālās un pašvaldību lietu 
ministrija/ERAF

2 133 918 LVL 192 053 LVL 23.03.2009.– 
22.09.2010.

Pirmskolas izglītības 
iestāžu infrastruktūras 
attīstība Jēkabpils pilsētā

Valsts reģionālās attīstības 
aģentūru/ERAF

2 539 257 LVL 1 388 068 LVL 01.04.2009.–
30.09.2010.

Dabaszinātņu kabinetu 
uzlabošana Jēkabpils 2. 
vidusskolā un Jēkabpils 
3. vidusskolā

Izglītības un zinātnes ministrija 354 394 LVL 177 041 LVL 05.2009.– 
06.2009.

Satiksmes drošības 
uzlabošana pie Jēkabpils 
rajona centrālās 
slimnīcas un poliklīnikas

Satiksmes ministrija/ERAF

Preventīvi pasākumi 
jauniešu noziedzības 
mazināšanai Zemgalē

Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instruments un 
Norvēģijas valdības divpusējā 
finanšu instruments (Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība piedalās kā 
partneris Zemgales plānošanas 
reģionam)

354 334 EUR 24 944 EUR 09.2009. – 
02.2011.

3.tabula. Projekti, kas tika ieviesti/uzsākti 2008. gadā

2004.gads 2005.gads 2006.gads 2007. gads 2008.gads
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2.tabula. Būvniecība 2008. gadā Jēkabpils pilsētā

Projekta 

nosaukums/

mērķis

Finansējuma avots/

kur iesniegts

Projekta kopējā 

summa

Jēkabpils 

pilsētas domes 

līdzfinansējuma 

summa

Realizēšanas 

periods

Pilotprojekta 
izveide jauniešu 
noziedzības līmeņa 
mazināšanai 
Zemgales 
plānošanas reģionā

Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instruments un 
Norvēģijas valdības 
divpusējā finanšu 
instruments

22 099,04 EUR, no 
kā 19 889,14 EUR 

ir grants, 
2 209,90 EUR Valsts 
budžeta finansējums

– 2008.

Iepazīt neiepazīto 
Daugavas krastos

Biedrība „Daugavas 
savienība”

1100 LVL 500 LVL 2008.

3.tabula.      Projekti, kas tika ieviesti/uzsākti 2008. gadā

Projekta nosaukums Kur iesniegts/ 

finansējuma avots

Projekta 

kopējā summa

Jēkabpils 

pilsētas domes 

līdzfinansējuma 

summa

Realizēšanas 

periods

Jēkabpils Vecpilsētas 
laukuma rekonstrukcija 
jauna tūrisma produkta 
attīstībai

Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra/ERAF

737 552 LVL 140 135 LVL 16.04.2009.–
16.07.2010. 

„Krustpils (Ādamsona) 
saliņas estrādes un tilta 
rekonstrukcija”

Reģionālās un pašvaldību lietu 
ministrija/ERAF

2 133 918 LVL 192 053 LVL 23.03.2009.– 
22.09.2010.

Pirmskolas izglītības 
iestāžu infrastruktūras 
attīstība Jēkabpils pilsētā

Valsts reģionālās attīstības 
aģentūru/ERAF

2 539 257 LVL 1 388 068 LVL 01.04.2009.–
30.09.2010.

Dabaszinātņu kabinetu 
uzlabošana Jēkabpils 2. 
vidusskolā un Jēkabpils 
3. vidusskolā

Izglītības un zinātnes ministrija 354 394 LVL 177 041 LVL 05.2009.– 
06.2009.

Satiksmes drošības 
uzlabošana pie Jēkabpils 
rajona centrālās 
slimnīcas un poliklīnikas

Satiksmes ministrija/ERAF

Preventīvi pasākumi 
jauniešu noziedzības 
mazināšanai Zemgalē

Eiropas Ekonomikas zonas 
finanšu instruments un 
Norvēģijas valdības divpusējā 
finanšu instruments (Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība piedalās kā 
partneris Zemgales plānošanas 
reģionam)

354 334 EUR 24 944 EUR 09.2009. – 
02.2011.

4.tabula. Projektu pieteikumi, kas tika iesniegti 2008. gada beigās4.tabula .Projektu pieteikumi, kas tika iesniegti 2008. gada beigās

Nr. p. k. Projekta nosaukums Objekta vērtība, 

LVL

1. Jēkabpils pilsētas Krustpils kultūras nama renovācija, II un III kārta 217 791,00
2. Jēkabpils 2. vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana, III kārta 14 286,00
5.tabula

Iesniegtie, bet neatbalstītie projektu pieteikumi 2008. gadā
Nr. p. k. Iestādes nosaukums/

finansējuma avots

Projekta nosaukums Projekta apjoms

1. Bērnu un ģimenes lietu 
ministrija/valsts budžets

Sākumskolas vecuma bērnu 
dienas centrs Jēkabpilī

12 500 LVL

2. Bērnu un ģimenes lietu 
ministrija/valsts budžets

Jēkabpils Jaunatnes iniciatīvu 
centrs

25 000 LVL

3. Bērnu un ģimenes lietu 
ministrija/valsts budžets

Jēkabpils skeitparka 
apjumšana

25 000 LVL

4. Bērnu un ģimenes lietu 
ministrija/valsts budžets

Bērnu rotaļu laukuma izveide 
Jēkabpils stadiona teritorijā

3 750 LVL

5. Bērnu un ģimenes lietu 
ministrija/valsts budžets

Bērnu rotaļu un atpūtas 
laukums Jēkabpilī

28 750 LVL

6. Izglītības un zinātnes ministrija Sporta inventāra palīdzības 
programma

2100,40 LVL

7. Sabiedrības integrācijas fonds Baļotes ezera un Donaviņas 
upes sistēmas attīrīšana un 
labiekārtošana (Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība bija 
plānojusi piedalīties kā 
partneris)

5000 EUR (Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējums)

8. Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu 
ministrija/Eiropas Ekonomikas 
zonas finanšu instruments un 
Norvēģijas valdības divpusējā 
finanšu instruments

Jēkabpils reģionālās attīstības 
aģentūras izveidošana

7 000 LVL (Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējums ik 
gadu līdz 2016. gadam

6.tabula

Projektu pieteikumi, kuru iesniegšana tika atcelta sakarā ar smago finansiālo situāciju 

pašvaldības budžeta veidošanā

Nr. p. k. Programmas 

nosaukums

Projekta nosaukums Projekta apjoms

1. INTERREG IVC Jēkabpils rajona un pilsētas risku 
vadības stratēģijas izstrāde (Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības bija plānojusi 
piedalīties kā partneris Jēkabpils rajona 
padomei)

560 000 LVL

5.tabula

Valsts mērķdotācijas pašvaldībai no Valsts budžeta 2008. gadā



Jēkabpils VĒSTIS 5.

ti objekti pilsētas nomalēs, piemēram, administratīvās ēkas 
rekonstrukcija Madonas ielā 24, īpašnieks LL KU SIA „Via-
dukts”, veikala – ofi sa telpu un darbnīcas rekonstrukcija Jaunā 
ielā 79 c, īpašnieks SIA „Specprojekts”. Jēkabpils pilsētas būv-
valde vienmēr ir veicinājusi vēsturiskās koka apbūves saglabā-
šanu – pagājušā gadā veikta koka veikala ēkas rekonstrukcija 
Rīgas ielā 163, īpašnieks SIA „Nero plus”. 

No Ģimenes mājām uzteicamas:
• Jaunbūve Līkā ielā 11 (īpašnieks Z. Polis) – lakoniska 

arhitektūra, veiksmīgi izmantots trīsstūrveida zemes-
gabals starp divām ielām, projekta autors a/s „Komu-
nālprojekts”, arhitekte D. Lukševica.

• Jaunbūve Blaumaņa ielā 1 a (īpašnieks A. Kalniņš), arhi-
tekte M. Druviņa, dvīņu māja Daugavas aizsargdambja 
pakājē.

• Rekonstrukcija Jāņa Raiņa ielā 42 (īpašnieks E. Muktu-
pāvels), arhitekte I. Savina, teicami pārbūvēta neliela 
savrupmāja, kura nodrošina tās iedzīvotājiem visas ne-
pieciešamās ērtības.

Ģimenes mājas un saimniecības ēkas 2008. gadā nodotas 
ekspluatācijā par 177 442  latiem.

Lai izvērtētu padarīto, Jēkabpils pilsētas dome jau deviņus 
gadus pēc kārtas izsludina konkursu par labāko pagājušā gada 
būvi. Tajā piedalās visas ēkas un būves, kuras uzbūvētas un 
pieņemtas ekspluatācijā 2008. gada laikā. Jebkurš iedzīvotājs, 
fi rma, uzņēmums vai kolektīvs var iesniegt priekšlikumus Jē-
kabpils pilsētas Būvvaldei ne tikai par to, kura ir vislabākā, 
visinteresantākā ēka Jēkabpilī, kura būve iedzīvotājus uzrunā 
garāmejot, kuras arhitektūrā izdevies saglabāt savas pilsētas 
īpatno smaržu, kurā var justies ērti un mājīgi, bet arī par to, 
kas nav izdevies. Ejot pa mūsu pilsētu mēs katru dienu skatām 
gan mūsu veiksmes, gan neizdošanās.

Kā jebkurās sacensībās, arī šajā konkursā kāds būs uzvarē-
jis, bet kāds tikai tieksies uz uzvaru. 

Konkursa „Būve 2008” vērtēšanas komisija par labākajām 
2008. gada būvēm atzina ģimenes māju Līkā ielā 11 (īpašnieks 
Zigis Polis) un ēkas rekonstrukcija, izbūvējot daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju Pasta ielā 95 (īpašnieks Uldis Helmuts Put-
niņš). Labāko ēku īpašnieki tika apbalvoti ar piemiņas balvām 
un pie ēkas piestiprināmām plāksnītēm.

Zvērināta revidenta atzinumi par pašvaldības, tās 
iestāžu un uzņēmumu saimniecisko darbību

SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs” veiktā revīzija kon-
statēja, ka 2008. gada fi nanšu pārskats tika veikts atbilstoši 
pašvaldību budžeta iestāžu gada pārskata sagatavošanas ins-
trukcijai. 2008. gada fi nanšu pārskats visos būtiskajos aspektos 
sniedz patiesu priekšstatu par Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
fi nansiālo stāvokli uz 2008.gada 31. decembri un naudas plūs-
mu 2008.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas MK 2007. gada 
13. novembra noteikumiem Nr. 749 “Valsts budžeta iestāžu un 
pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība”. Vadības zi-
ņojumā ietvertā informācija atbilst domes Finanšu pārskatam. 
(Skatīt pielikumu Nr.3 )

Pašvaldības lēmums par iepriekšējā 
aimnieciskā gada darbību

Jēkabpils pilsētas domes sēdes notiek regulāri. 2008.gadā 
notikušas 28 domes sēdes, notikušas divas ārkārtas sēdes. Svi-
nīgās sēdes nav bijušas. Domes sēdēs pieņemts 561 lēmums.

 2009.gada 28.maija domes sēdē ar lēmumu Nr.___ (pro-
tokols Nr.) tika apstiprināts Jēkabpils pilsētas 2008. gada 
pārskats. 

Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos
2008. gada sākumā Jēkabpils pilsētas pašvaldība aktuali-

zēja Jēkabpils pilsētas Attīstības programmu 2007. – 2013. ga-
dam, saskaņā ar kuru dažādām valsts iestādēm tika iesniegti 
vairāki projektu pieteikumi, no kuriem vairāki ir guvuši atbal-
stu, savukārt daži no tiem  noraidīti.

(Skat. 3.–7.tabulu 4.–5.lpp.)

Pasākumi, lai veicinātu iedzīvotāju informētību 
par pašvaldības darbību un viņu iespējām piedalīties 

lēmumu apspriešanā
2008. gadā Jēkabpils pilsētas pašvaldība turpināja sadarbī-

bu ar reģionālajiem, kā arī republikas nozīmes masu medijiem, 
lai informētu pašvaldības iedzīvotājus par domes lēmumiem, 
saistošajiem noteikumiem, pilsētas attīstības plāniem, kul-
tūras, izglītības, sporta iestāžu un komunālo uzņēmumu ak-
tualitātēm. Regulāri informācija par jaunumiem tiek sniegta 
medijiem: „Radio 1”, „Radio SWH” Jēkabpils studija, „Vidus-
daugavas TV”,  „Brīvā Daugava”, „Jaunais Vēstnesis”, „Lat-
gales Laiks”, „Latgolys Radeja” un citiem. Sadarbība tiek tur-
pināta arī ar valsts lielāko mediju pārstāvētajiem žurnālistiem 
no laikraksta “Diena”, „Neatkarīgā Rīta avīze”, “Latvijas Avī-
ze”. Aktuālākās preses relīzes tiek nosūtītas arī ziņu portāliem 
www.leta.lv, www.bns.lv.  Turpinās sadarbība ar „Latvijas 
Radio 1” programmu un programmu „Doma laukums”, kā arī 
vairākām LTV radošajām grupām. Latvijas TV 1. kanālā tiek 
translēti Rēzeknes TV radošās grupas sagatavotie sižeti par pil-
sētai aktuālām tēmām. 

2008. gadā turpinājās darbs pie portretfi lmām par izciliem 
Jēkabpils cilvēkiem. Iesākta trešā fi lma par aizsaulē aizgājušo 
skolotāju Arvīdu Ozoliņu. 

Šogad tika aizsākta tradīcija Valsts proklamēšanas svētkos, 
18. novembrī, Jēkabpils Goda pilsoņi, ordeņiem apbalvotie cil-
vēki un radošā inteliģence tika aicināta uz svinīgo pieņemšanu 
pie Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja. 

Ik mēnesi tiek izdota pašvaldības avīze „Jēkabpils Vēstis”. 
Regulāri pašvaldībā notiek preses konferences, kurās infor-

mē par pašvaldībai un tās iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem.
2008. gadā aktivizējusies sadarbība ar NVO. Biedrību un 

nodibinājumu projektu realizēšanai piešķirti 14 110 Ls. No in-
tegrācijas līdzekļiem nevalstiskās organizācijas saņēmušas fi -
nansējumu 9245 Ls kultūras, sporta, pašpalīdzības pasākumu 
organizēšanai. 

 Lai stiprinātu saikni ar iedzīvotājiem, uzsvērtu viņu lomu 
un ieguldījumu pilsētas attīstībā, aktivizētu viņu līdzdalību, or-
ganizētas vairākas aktivitātes:

• Jēkabpils Goda pilsoņa statusa piešķiršana;

• nosaukuma “Gada jēkabpilietis” piešķiršana;
• pašvaldība iesaka apbalvojumam ar Trīszvaigžņu ordeni 

u.c.;
• iedzīvotāju apbalvošana valsts svētkos;
• mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana un 

pieņemšana pie domes priekšsēdētāja;
• domes priekšsēdētāja pieņemšana daudzdzīvokļu māju 

mikrorajonos;
• konkursi pilsētā: „Sakoptākā māja” Pilsētas svētkos, 

„Daiļdārzs Jēkabpilī”, „Būve 200*”.
Aktīva un daudzpusīga sadarbība pašvaldībai ir ar Ielu ko-

mitejām, kas uztur saikni ar pilsētas iedzīvotājiem individuālo 
dzīvojamo māju mikrorajonos un pilsētas nomalēs. Ielu komi-
teju dalībnieki informē pašvaldības speciālistus par nepiecie-
šamajiem labiekārtojuma pasākumiem pārraugāmajos mikro-
rajonos, par sociālām problēmām ģimenēs un veic citus sabied-
riskus darbus.

2008. gadā Jauniešu dome organizēja vairākus pasākumus 
pilsētas iedzīvotājiem, piemēram “Laime kabatā”, “Pūķi Jēkab-
pils debesīs” un citas aktivitātes. 

Būtiski pieaugot interneta nozīmei sabiedrības informēša-
nā, īpaša vērība pievērsta Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājas 
lapai www.jekabpils.lv, lai nodrošinātu pēc iespējas daudzpusī-
gāku informāciju par pašvaldības aktualitātēm. 

Lai sekmētu dialogu ar sabiedrību, 2008. gadā domes va-
dība, kā arī pašvaldības speciālisti vairākkārt piedalījās disku-
sijās ar skolu jauniešiem, pedagogiem, pirmsskolas izglītības 
iestāžu darbiniekiem, Ielu komiteju priekšsēdētājiem, nevals-
tisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī uzņēmējiem, informējot 
par pilsētas attīstību, pašvaldības darbu un citām pašvaldības 
aktualitātēm.

Veiktie pasākumi pašvaldības vadības 
pilnveidošanai

1. Iegūta Latvijas Darba devēju konfederācijas un Valsts 
kancelejas gada atzinība nominācijā „Par labas pārvaldības 
principu ieviešanu pašvaldībā”. 

2. Jēkabpils pilsētas pašvaldība kā pirmā pašvaldība Latvijā 
ieguvusi BSA (Business Software Alliance) atzinības sertifi kātu 
par kvalitatīvu programmatūras resursu vadību, izprotot ne-
pieciešamību lietot licencētās datorpogrammas un legālu dator-
programmu pārvaldībās nozīmi. 

3. Iegūts Standarta ISO 9001:2000 sertifi kāts, kas liecina 
par to, ka Jēkabpils pašvaldībā darbība norit saskaņā ar Valsts 
pārvaldi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

4. Turpinās veiksmīgs darbs kvalitātes vadības sistēmas uz-
turēšanā un pilnveidošanā, par ko liecina SIA „Bureu Veritas 
Certifi cation” ISO 9001:2000 uzraudzības audita rezultāti, kas 
liecina par to, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldības ieviestā un uz-
turētā kvalitātes sistēma atbilst standarta prasībām. 

a) Izveidojot kvalitātes vadības sistēmas struktūras un do-
kumentācijas izstrādāšanas un vadības projektu, izstrā-
dātā struktūra un iekšējo normatīvo aktu vadības procesa 
apraksta projekts tika izveidots kā sistēma, kas darbosies 
digitāli interaktīvajā vadības sistēmā (i-Grafx program-
mā), kā arī veikta darbinieku apmācība lietot šo sistēmu. 

b) Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas gaitā tika veikta 
darbinieku apmācība procesu aprakstu veidošanā.

c) Veikta vadības sistēmas procesu atbilstība, nosakot kri-
tēriju procesu izpildes atbilstībai un atbilstošu procesu 
mērījumiem. 

d) Veikta pašvaldības piegādātāju snieguma analīze. Snie-
gums tiek vērtēts Līgumu reģistrā, kurš pieejams kvali-
tātes vadības sistēmā, kur tiek fi ksēti iepirkumu līgumu 
slēdzēji, līgumu termiņi, atbildīgie par izpildes kontroli, 
sadarbības vērtējums, piezīmes. 

5. Pieņemts darbā darbinieks, kurš veic eksperta pienāku-
mus NVO (nevalstisko organizāciju) lietās un nodrošina paš-
valdības sadarbības un sociālā dialoga veicināšanu ar pilsētas 
sabiedriskajām organizācijām.

6. Pieņemts darbā darbinieks, kurš veic personāla vadītāja 
funkcijas un nodrošina personāla politikas īstenošanu Jēkab-
pils pilsētas pašvaldībā.

7. Uzsākts darbs pie personāla atalgojuma un novērtēšanas 
sistēmas izveidošanas. 

8. Veikta darbinieku amata aprakstu aktualizācija, un uz-
sākts darbs pie Amatu aprakstu reģistra izveidošanas, to ie-
kļaujot digitāli interaktīvajā kvalitātes vadības sistēmā.

9.Administrācijas darbiniekiem organizēts seminārs par lie-
tišķo etiķeti. 

10. Uzsākts darbs pie personāla apmācību, semināru un kva-
lifi kācijas paaugstināšanas pasākumu novērtēšanas sistēmas. 

11. Pilnveidots darbs pie iekšējās informācijas sistēmas 
„Portal” darbinieku vajadzībām: veikta elektroniskās doku-
mentu vadības sistēmas ievietošana iekšējā informācijas aprites 
sistēmā „Portal”, nodrošinot darbiniekiem iespēju, atrodoties 
savās darba vietās, piekļūt visiem dokumentiem, kuri nepiecie-
šami pienākumu izpildei.

12. Nodrošinot domes funkciju efektīvu darbību, izveidota 
jauna elektroniskās dokumentu vadības sistēma – domes sēžu 
un fi nanšu komitejas dokumentācijas ievietošana sistēmā „Por-
tal”, kas ir pieejama ne tikai deputātiem, bet arī administrāci-
jas darbiniekiem, savu pienākumu izpildei. 

13. Aktualizēti iekšējie normatīvie dokumenti atbilstoši 
reālajai situācijai pašvaldībā (piemēram, iekšējās darba kārtī-
bas noteikumi, ētikas kodekss).

14. Tika apkopota iedzīvotāju sniegtā informācija – veikta 
aptauja „Attieksme pret Jēkabpili”, un ir izvērtētas saņemtās 
sūdzības un pateicības par pašvaldības darbu.

15. Nodrošinot pašvaldības funkciju veikšanu, 2008.gadā 
tika pastiprināti kontrolētas kapitālsabiedrības ar pašvaldības 
kapitāla daļām.

Iesniegtie, bet neatbalstītie projektu pieteikumi 2008. gadā

4.tabula .Projektu pieteikumi, kas tika iesniegti 2008. gada beigās

Nr. p. k. Projekta nosaukums Objekta vērtība, 

LVL

1. Jēkabpils pilsētas Krustpils kultūras nama renovācija, II un III kārta 217 791,00
2. Jēkabpils 2. vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana, III kārta 14 286,00
5.tabula

Iesniegtie, bet neatbalstītie projektu pieteikumi 2008. gadā
Nr. p. k. Iestādes nosaukums/

finansējuma avots

Projekta nosaukums Projekta apjoms

1. Bērnu un ģimenes lietu 
ministrija/valsts budžets

Sākumskolas vecuma bērnu 
dienas centrs Jēkabpilī

12 500 LVL

2. Bērnu un ģimenes lietu 
ministrija/valsts budžets

Jēkabpils Jaunatnes iniciatīvu 
centrs

25 000 LVL

3. Bērnu un ģimenes lietu 
ministrija/valsts budžets

Jēkabpils skeitparka 
apjumšana

25 000 LVL

4. Bērnu un ģimenes lietu 
ministrija/valsts budžets

Bērnu rotaļu laukuma izveide 
Jēkabpils stadiona teritorijā

3 750 LVL

5. Bērnu un ģimenes lietu 
ministrija/valsts budžets

Bērnu rotaļu un atpūtas 
laukums Jēkabpilī

28 750 LVL

6. Izglītības un zinātnes ministrija Sporta inventāra palīdzības 
programma

2100,40 LVL

7. Sabiedrības integrācijas fonds Baļotes ezera un Donaviņas 
upes sistēmas attīrīšana un 
labiekārtošana (Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība bija 
plānojusi piedalīties kā 
partneris)

5000 EUR (Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējums)

8. Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu 
ministrija/Eiropas Ekonomikas 
zonas finanšu instruments un 
Norvēģijas valdības divpusējā 
finanšu instruments

Jēkabpils reģionālās attīstības 
aģentūras izveidošana

7 000 LVL (Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības 
līdzfinansējums ik 
gadu līdz 2016. gadam

6.tabula

Projektu pieteikumi, kuru iesniegšana tika atcelta sakarā ar smago finansiālo situāciju 

pašvaldības budžeta veidošanā

Nr. p. k. Programmas 

nosaukums

Projekta nosaukums Projekta apjoms

1. INTERREG IVC Jēkabpils rajona un pilsētas risku 
vadības stratēģijas izstrāde (Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības bija plānojusi 
piedalīties kā partneris Jēkabpils rajona 
padomei)

560 000 LVL

7.tabula

Projektu pieteikumi, kuru iesniegšana tika atcelta 
sakarā ar smago fi nansiālo situāciju pašvaldības budžeta veidošanā

6.tabula



Jēkabpils VĒSTIS6.

Ineta Buka, 
arhitektūras – plānošanas 
nodaļas vadītāja, galvenā 
arhitekte

2009.gada 7.aprīlī tika 
veiktas izmaiņas Ministru 
kabineta noteikumos Nr.112 
„Vispārīgie būvnoteikumi”. 
Šie noteikumi regulē un nosa-
ka būvniecības kārtību valstī.

Noteikumu izmaiņas at-
vieglo procedūru, kādā tiek 
veikta fasāžu un jumtu re-
novācija, remontu veikšana, 
jumta segumu nomaiņa, fa-
sāžu siltināšana. Pozitīvās 
izmaiņas ir tās, ka fasāžu 
remontiem un renovācijai ir 
jāpiemēro atvieglota procedū-
ra. Vairs nav jāizstrādā būv-
projekts, bet ir jāaizpilda ēkas 
fasādes vienkāršotās renovā-
cijas apliecinājuma karte.

Šo apliecinājuma karti aiz-
pilda speciālists – sertificēts 
arhitekts.

Apliecinājuma kartē tiek 

aprakstīti fasāžu un jumta 
segumu materiāli, tiek pievie-
nota zemes grāmata, zemes 
robežu plāns, aktuālā inven-
tarizācija lieta, fasāžu rasēju-
mi, paskaidrojuma raksts.

No prakses varu teikt, ka 
apliecinājuma kartes izstrā-
de un saskaņošana būvvaldē 
aizņems mazāk laika – līdz 
nedēļai. Līdz ar to ēku īpaš-
nieki būvdarbus var uzsākt 
daudz ātrāk nekā tad, ja veic 
būvprojekta izstrādi.

Ar ēkas fasādes vienkāršo-
tās renovācijas apliecinājuma 
kartes izstrādi var veikt arī 
logu nomaiņu, nemainot logu 
izmērus un dalījumus.

Jāatgādina, ka īpašas 
prasības fasāžu apdares ma-
teriālu izvēlei ir Jēkabpils un 
Krustpils vēsturisko centru 
teritorijā. Šajās teritorijās fa-
sādēm izmantojami dabiskas 
izcelsmes materiāli – koka 
dēļu apšuvums, apmetums, 
ķieģeļu mūris. Vēsturiskā 

centrā nav izmantojams plast-
masas dēļu apšuvums, neap-
šūtas guļbaļķu ēkas imitācija. 
Būtu vēlams, lai šo principu 
ievērotu arī pārējā pilsētas 
teritorijā.

Kādas ir tendences apda-
res materiālu izvēlei Jēkab-
pilī? Biežāk lietotie jumta 
seguma materiāli ir RUUK-
KI metāla seguma plātnes,  
ONDULINE jumta seguma 
plāksnes un bituma šindeļu 
segums. Ļoti reti tiek izman-
toti jumta kārniņi. Atgādinā-
šu, ka aizliegta ir azbestce-
menta plātņu izmantošana.

Fasādes Jēkabpilī visbie-
žāk apdarina ar koka dēļu ap-
šuvumu, krāsotu apmetumu, 
vēsturiskā centrā izmanto arī 
dekoratīvā ķieģeļa apšuvumu.

Vēlreiz pieminēšu, ka 
logus drīkst mainīt tikai sa-
glabājot esošo dalījumu. Izvē-
loties logus, pievērsiet uzma-
nību, lai logi būtu verami un 
vēdināmi.

Par izmaiņām fasāžu un 
jumtu remontu kārtībā

A. Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzņēmums „Jēkabpils sil-
tums” saņēmis pirmos datus 
no SIA „Horus Laboratory” 
par siltumtrašu tehnisko 
stāvokli Jēkabpilī. Trašu iz-
vērtējumu veica izmantojot 
aerotermogrāfijas diagnosti-
ku pērnā gada decembrī un 
šī gada aprīlī. SIA „Jēkabpils 
siltums” valdes priekšsēdētājs 
Aleksandrs Karpenko sacīja, 
ka projekts veikts, lai sasnieg-

tu divus mērķus: noteiktu 
un izvērtētu siltumtrašu vis-
pārējo tehnisko stāvokli un 
posmus trasēs, kur redzamas 
lielākās siltuma noplūdes un 
iespējamās avāriju vietas, kā 
arī lai zinātu precīzas trašu 
izvietojumu shēmas un pre-
cīzas koordinātas, jo trases ir 
20 – 40 gadus vecas un nav 
saglabājušās izpildshēmas to 
atrašanās vietām. Pēc pirmo 
aerotermogrāfijas diagnos-
tikas rezultātu saņemšanas 
uzņēmuma vadība secināja, 
ka kopumā siltumtrašu teh-

niskais stāvoklis pilsētā ir 
viduvējs. Atsevišķās vietās 
siltumtrašu stāvoklis ir labs, 
piemēram, tajās vietās, kur 
tika atjaunoti siltumtrašu 
posmi. Taču ir posmi, kuros 
ar aerotermogrāfijas palī-
dzību uzrādītas vietas, kur 
trases ir avārijas stāvoklī un 
nepieciešams veikt steidzamu 
remontu. Pie iepriekšminētās 
metodes lietderības ir pozitīvi, 
ka uzņēmums var redzēt prio-
ritāri, kuri avārijas darbi ir 
jāveic vispirms. Pēc pirmajiem 
datiem var secināt, ka siltum-

trašu remonts steidzami ne-
pieciešams atsevišķos posmos 
Rīgas ielā, Brīvības ielā, pretī 
katoļu baznīcai, Jaunās ielas 
posmā no Nākotnes līdz Meža 
ielai un citur. 

Pašlaik no aptuveni 26 km 
siltumtrašu pilsētā ir renovēti 
8 km.

Siltumtrašu novērtēšana 
ar aerotermogrāfijas diag-
nostiku izmaksāja aptuveni  
35 000 latu, un šos izdevumus 
no sava budžeta apmaksāja 
SIA „Jēkabpils siltums”.Uz-
ņēmumu speciālisti norāda, 

ka izpētē ieguldītā nauda at-
maksāsies jau gada laikā. Jau 
patlaban ar aerotermogrāfijas 
palīdzību ir noteiktas vietas, 
kur ir siltuma zudumi, bet, 
precīzus datus iegūstot, var 
veikt avārijas vietu novērša-
nu, tādējādi samazinot kopē-
jos siltuma zudumus trasēs. 
Ja patlaban siltuma zudumi 
trasēs ir aptuveni 25 %, tad 
mērķis būtu panākt, lai zu-
dumi trasēs samazinātos līdz 
12 – 14%. 

Uzņēmuma SIA „Horus 
laboratory” pārstāvis Arnis 

Kadakovskis iedzīvotājiem 
ieteica siltināt ēkas un veikt 
to energoauditu. Tas būtu 
efektīvākais veids izdevumu 
samazināšanai par patērēto 
siltumenerģiju. Visi rezultāti 
un apkopojums par Jēkabpilī 
veikto aerotermogrāfijas diag-
nostiku būs zināmi gada no-
galē. Jēkabpils ir trešā pilsēta 
Latvijā, kur siltumtrašu izvēr-
tējumam izmantota aeroter-
mogrāfijas metode. Iepriekš 
tas veikts arī Rīgā un Liepājā. 

Saņemti pirmie aerotermogrāfijas dati  
par siltumtīkliem

Gaļina Tropa,  
direktores vietniece  
mācību darbā

Jēkabpils vakara vidus-
skolā mācību process orga-
nizēts atbilstoši sešām Izglī-
tības un zinātnes ministrijā 
licencētām un akreditētām 
izglītības programmām. Inte-
resenti ar izglītības program-
mām var iepazīties vakara vi-
dusskolā pie sekretāres.

Divās vispārējās vidējās 
izglītības programmās (lat-
viešu un krievu plūsmās) tiek 
piedāvāts vispārizglītojošais 
virziens, kurā samērots pie-
dāvājums dažādiem mācību 
priekšmetu veidiem. Jaunieši, 
kuriem ir lielāks pārtraukums 
mācībās, arī var droši nākt uz 
vakara vidusskolu – tur tiek 
organizētas konsultācijas mā-
cību vielas papildus apguvei. 
Skolēni paši var izvēlēties 
optimālāko mācību režīmu – 
dienā, vakarā un sestdienās, 
atbilstoši audzēkņu darba, 
ģimenes un sadzīves apstāk-
ļiem. Tā kā vakara vidusskolā 
stundu skaits ir mazāks nekā 
dienas mācību iestādēs, tad 

skolēniem vairāk laika jāvelta 
patstāvīgajam darbam. Skolē-
nu uzņemšana 10. klasēs no-
tiek pamatizglītības apliecību 
konkursa kārtībā.

Tiem jauniešiem, kas da-
žādu ģimenes, darba u.c. ob-
jektīvu un subjektīvu apstāk-
ļu dēļ nav savlaicīgi pabeiguši 
pamatskolu, tiek piedāvātas 
mācības pedagoģiskās korek-
cijas klasē. Skolēnus šajā kla-
sē uzņem no 14 gadu vecuma 
(tos, kuriem vecuma neatbils-
tība ar saviem vienaudžiem 
– klases biedriem ir vismaz 3 
gadi), un viņi var mācīties bez 
vecuma ierobežojumiem līdz 
pamatizglītības iegūšanai.

J a u n u m s   – 
2009./2010.m.g. tiek piedāvā-
ta iespēja mācīties pedagoģis-
kās korekcijas 8., 9. klasēs arī 
vakaros. 

Skolēni un viņu vecāki 
tiek aicināti pieteikties pe-
dagoģiskās korekcijas klasēs 
savlaicīgi, jo vietu skaits šajās 
klasēs ir ierobežots. Doku-
menti tiek pieņemti iesnieg-
šanas secībā. Pamats audzēk-
ņa iesaistīšanai korekcijas 
klasē ir skolēna liecība. 

Skolēni tiks uzņemti arī 
vispārējās pamatizglītības pe-
dagoģiskās korekcijas (izlīdzi-
nošā izglītības programma) 
9.klasē (latviešu plūsmā). Tā 
domāta skolēniem, kuri 9.kla-
si beiguši ar liecību, kurā ir 
ieraksts „Pamatizglītības ie-
guve turpināma”. Šajā izglītī-
bas programmā mācību vielas 
apguvei ir paredzēts lielāks 
konsultāciju skaits priekš-
metos, kuros vērtējums ir ze-
māks par 4 ballēm.

Jāinformē, ka Jēkabpils 
vakara vidusskolai no 1.sep-
tembra būs jauna adrese – Jē-
kabpilī, Palejas ielā 32.

Dokumenti tiek pieņemti 
līdz 30. jūnijam Meža ielā 9 un 
no 6. augusta līdz 21. augus-
tam no plkst. 9:00 līdz 14:00 
Palejas ielā 32. Ar informāciju 
par vakara vidusskolu, izglītī-
bas programmām un nepiecie-
šamajiem dokumentiem var 
iepazīties skolas mājas lapā 
www.jvv.lv. 

Būsiet gaidīti Jēkabpils 
vakara vidusskolā!

Tā l r u n i s  u z z i ņ ā m : 
65231464

Izglītības ieguves iespējas  
vakara vidusskolā

„Latvijas Forums”  
Jēkabpilī
A. Sleže,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste

30. maijā vienlaicīgi  
12 Latvijas pilsētās, to-
starp arī Jēkabpilī, tika 
aizsākta sabiedrības pār-
maiņu kustība “Latvijas 
Forums”. 

Latvijas Valsts prezidenta 
Stratēģiskās analīzes komisi-
ja kopā ar sadarbības partne-
riem aicināja ikvienu, kas ga-
tavs aktīvi domāt un rīkoties, 
nevis pasīvi gaidīt, kad lietas 
atrisināsies pašas par sevi, sa-
nākt kopā, lai atrastu dažādus 
praktiskus un īstenojamus 
risinājumus krīzes laika pār-
varēšanai, kā arī tos, kuri var 
sadarboties praktisku ideju īs-
tenošanā. Foruma mērķis bija 
apvienot dažādu uzskatu un 
pārliecību pārstāvjus diskusi-
jai par valsts tālāko attīstību. 
Jēkabpilī uz forumu pulcējās 
vairāk nekā 60 cilvēki, kuri 
aktīvi iesaistījās diskusijās un 
izteica savus priekšlikumus, 
kā palīdzēt sev un sabiedrībai 
grūtajā laikā. Forumu Jēkab-
pilī vadīja žurnālists Sandijs 
Semjonovs. Savukārt 10.jūni-
jā uz tikšanos Rīgas pilī aici-
nāja Valsts prezidents Valdis 
Zatlers un Stratēģiskās ana-
līzes komisijas priekšsēdētājs 
Roberts Ķīlis, lai pārrunātu 
“Latvijas Foruma” 12 pilsētu 
diskusiju rezultātus un dis-
kusiju ietvaros radītās idejas. 
No Jēkabpils tajā piedalījās 
foruma koordinatore Jēkab-
pilī, Krustpils kultūras nama 
direktore Ruta Kalniņa.

Pārdomas par “Latvijas 
Forumu” Jēkabpilī – 
žurnālista un foruma 

Jēkabpilī vadītāja 
Sandija Semjonova 

skatījumā
„Biju viens no tiem div-

padsmit moderatoriem, kuri 
maija pēdējā sestdienā iesais-
tījās “Latvijas Forumā”, lai 
diskutētu par iedzīvotāju paš-
organizēšanās iespējām. Jāsa-
ka godīgi, ka sākotnēji ideja 
nešķita savlaicīga pēc nedē-
ļas gaidāmo vēlēšanu un arī 
saulaino laika apstākļu dēļ. 
Vēsture rāda, ka varas verti-
kālē var panākt izmaiņas ti-

kai aktīvi rīkojoties. Kā saka, 
“Domā globāli, bet rīkojies uz 
vietas!” 

Cilvēku apātija, neticība 
varai, kas pāraugusi arī neti-
cībā savai valstij un galu galā 
arī pašiem sev, kļuvusi par 
biedējoši augošu tendenci visā 
valstī. To parāda arī nupat 
notikušo vēlēšanu aktivitāte – 
tikai mazliet vairāk nekā puse 
balsstiesīgo aizgāja izteikt 
savu viedokli, lai arī kāds tas 
būtu. Līdzšinējo varas politi-
ķu solījumi par treknajiem ga-
diem, nemitīgie valsts naudas 
izsaimniekošanas gadījumi un 
varas vienaldzība cilvēkiem 
radījusi apātiju pret politiku.

Kopš neatkarības atgūša-
nas ir pagājuši tikai divdesmit 
gadi un jau nopietni tiek uz-
dots jautājums par to, vai šī 
valsts nav zaudēta, vai tā nav 
bankrotējusi ideālu un latvis-
kās pašapziņas trūkuma dēļ. 

Šis ir īstais brīdis, lai 
uzrunātu cilvēkus laukos. 
Kungi, izbrauciet ārpus Rī-
gas un palūkojiet, ko cilvēki 
domā? Lielākai daļai vienīgā 
saikne ar varu ir TV “kastē” 
redzamais “Dombura šovs” 
vai “Latvijas Avīzes” raksti. 
Nevienu aptaustāmu politiķi 
cilvēki nav redzējuši kopš pa-
gājušās Saeimas vēlēšanām. 

“Latvijas Foruma” disku-
sija Jēkabpilī man šķita no-
derīga. Lai arī brīžiem “tvai-
ka nolaišana” patiešām bija 
aktuāla, taču svarīgākais bija 
tas, ka cilvēki redzēja – viņu 
idejas tiek uzklausītas un 
ņemtas vērā. Un šoreiz nav 
runa par valsts pamatfunkci-
ju vai pārvaldes sistēmas aiz-
stāšanu, bet tādu vienkāršu 
bagātā – nabadzīgākā kaimiņa 
izlīdzēšanu.

Diskusijā Jēkabpilī atra-
dām vairākus veidus, kā eko-
nomiskās krīzes laikā varam 
sadarboties paši, “apejot” 
valsts varu. Pirmkārt, bērnu 
vecāki sākuši apzināt, kā ci-
tās pilsētās darbojas patruļu 
sistēma, lai paši varētu uz-
raudzīt drošību, vai skolēni 
vakaros neklīst apkārt, nesēž 
spēļu zālēs un nedzer alkoho-
lu. Jēkabpilī nav pašvaldības 
policijas un drošība ir būtisks 
jautājums. Interesanta bija 

ideja par “dižķibeles” aģentū-
ru, kas sākotnēji varētu šķist 
kā birokrātijas pielikums, bet 
patiesībā domāts kā infor-
mācijas centrs. Tajā ik dienu 
varētu pieteikties cilvēki, kuri 
meklē darbu, bet darba devējs, 
lai vajadzības gadījumā uz da-
žām dienām atrastu strādnie-
ku. Šajā centrā varētu nodot 
lietotas drēbes, kuras naba-
dzīgākas ģimenes paņemtu. 
Tāpat arī atstāt pārtiku, kas 
nonāktu pie konkrēta adre-
sāta. Tas būtu kā alternatīvs 
sociālais centrs.

Jēkabpilieši piedāvāja pār-
tikušākajiem iedzīvotājiem 
uzņemties rūpes par nabadzī-
gajiem, nepieciešamības gadī-
jumā tos kaut kur aizvedot vai 
nopērkot pārtiku. 

Valstiski, protams, ideju 
bija daudz vairāk. Esot jāap-
tur likumdošanas punkti, kuri 
pašlaik kavē vai “birokratizē” 
uzņēmējdarbību. Bizness esot 
jāstimulē ar likumdošanas 
vienkāršošanu. Jēkabpilieši 
uzskata, ka valstiski ir jādo-
mā par skolēnu nodarbinā-
šanu vasarās un pašvaldības 
pētniecisko darbu pasūtīšanu 
skolās, kur darbus veiktu sko-
lēni vai studenti.

Manuprāt, būtisks ietei-
kums ir arī skaidru vērtību 
un vīziju formulēšana par to, 
kāds ir mūsu valsts mērķis un 
kādu gribam redzēt Latviju? 
Un šoreiz, tas noteikti nav 
stāsts par vienošanos starp 
oligarhiem, bet gan par katra 
paša vēlmi rīkoties un darīt! 

Būtu tikai pašsaprotami, 
ja kāds vai kādi no “Latvijas 
Foruma” dalībniekiem uz-
ņemtos rūpes par savu grū-
tībās nonākušo kaimiņu vai 
radinieku. Un kādēļ gan rū-
pes par, piemēram, vienu vecu 
cilvēku nevarētu uzņemties 
arī Valsts prezidents Valdis 
Zatlers? Kāds teiks, kas tas 
ir pārāk maz un tā ir cīņa ar 
sekām, nevis cēloņiem. Es 
teiktu, ka palīdzīgas rokas 
pasniegšana ir ļoti liels solis 
un sākums uz labāku dzīvi 
ikdienā visā valstī! Tikai tā 
varēsim atgūt ticību varai un 
arī mūsu Latvijai!”



Jēkabpils VĒSTIS 7.

PILSĒTAS SVĒTKI – 2009 
Jēkabpilī, Bebru mikrorajonā

PILSĒTĀ 

4. jūlijs 11.00 – Jēkabpiliešu vienotības skrējiens, 
veltīts Pilsētas svētkiem  
(Strūves parks – Bebri)

8. – 10. jūlijs – Viktorīna jaunajiem erudītiem 
“Bebriņš – gudrinieks”  Jēkabpils pilsētas 
bērnu bibliotēkā

10. – 12.jūlijs „Liliju izstāde” Krustpils pilī 

10. jūlijs PILSĒTĀ 

09.00 – 18.00 „Liliju izstāde” Krustpils pilī 
(Rīgas ielas – 216b)

11.00  Konference „V.Orehovam – 100” 
Krustpils pilī

17.00  G. Kalves grāmatas “Līnis” atklāšanas svētki 
Krustpils pilī (rīko Galvenā bibliotēka)

*19.00 III Starptautiskais Tautas mūzikas festivāls. 
Vēstures muzeja brīvdabas nodaļā “Sēļu Sēta” 

17.00 Orientēšanās sacensības “Vai pazīsti Bebru 
mikrorajonu?” (plkst. 16.30 – dalībnieku 
pulcēšanās pie viesnīcas “Daugavkrasti”) 

18.15 Velokross un veiklības braucieni 
(plkst. 18.00 – dalībnieku pulcēšanās pie 
viesnīcas “Daugavkrasti”)

11. jūlijs PILSĒTĀ

7.00 – 10.00 Makšķerēšanas sacensības 
„Ne asakas“(plkst.06.30 – dalībnieku 
pulcēšanās pie viesnīcas „Daugavkrasti“)

10.00 Ekumēniskais dievkalpojums Krustpils 
evanģeliski luteriskajā baznīcā.

10.00 – 18.00 Jēkabpils mākslas skolas audzēkņu 
diplomdarbu un pedagogu darbu izstādes 
Mākslas skolā

13.00 – 14.00 Ugunsdzēsēju aprīkojuma 
demonstrējumi, konkursi pie Jēkabpils 
ugunsdzēsēju depo

no 12.00 Motodeltaplāna lidojumu 
paraugdemonstrējumi virs Daugavas, skatīt 
iepretim Vecpilsētas laukumam. Lidojumi 
tikai labos laika apstākļos.

no 12.00 „Mercedes-Benz” automašīnu reklāmas 
akcija, bezmaksas testa braucieni pie 
degvielas uzpildes stacijas VIADA

*13.00 – 17.00 Vizināšanās ar lidmašīnu. Iesēšanās 
Krustpils lidlaukā. (Biļetes cena – Ls 10.00 
pieaugušajiem, Ls 5.00 bērniem)

13.00; 14.30; 16.00 Bezmaksas autobusa ekskursija 
„Jēkabpils – mākslas un mūzikas  pilsēta”. 
Izbraukšana no Jēkabpils autoostas.  
(Tālr. 29322037). 

14.00 – 18.00 Vizināšanās ar 5–vietīgu ātrumlaivu 
Daugavā, iepretī Bebru ielai

Bebru mikrorajonā 
(pie veikala „Beta”) 

Bebru Brīvdabas Brokastis 
09.30 Bebru mikrorajona modināšana – muzikāls 

pūtēju brauciens ar  ugunsdzēsēju auto

10.00  BB brokastis – Bebru mikrorajona iedzīvotāju 
kopīgas brokastis. 
 Nacionālo biedrību un citu mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvu koncerts. Nominācijas: 
„Labākais sētnieks”, „Labākais mājas 
vecākais”, „Labākais kooperatīvā nama 
pārvaldnieks”.

10.00 Pilsētas jauno fotogrāfu darbu izstāde 
„Kultūras vērtības Jēkabpilī”

10.00 Jēkabpils mākslas skolas mākslinieku plenērs
11.30 – 12.00 Metālkalumu simpozija „4x4” 

atklāšana
12.00 – 16.00 „VIASAT LATVIJA” digitalizācijas 

prezentācijas pasākums pie degvielas uzpildes 
stacijas „RNSD”

13.00 – 17.00 Žurnālistu diena 56.zemessardzes 
kājnieku bataljonā. Notiks iepretim  
veikalam „Beta”

 Centrālā skatuve 

12.00 Pilsētas svētku svinīga atklāšana. 
12.15 Jēkabpils koru un deju kolektīvu koncerts 

„Tev, Jēkabpils”
13.45 Nominācija „Gada jēkabpilietis 2009”

Jēkabpils mūziķu un deju grupu koncerts 

14.00 Santa Kasparsone 
14.20 V.Filipska hip – hop deju grupa
14.30 Grupa „Vajadzīga soliste”
14.50 Bērnu un jauniešu centra Tērpu teātris
15.00 Grupa “Kristīne un Alvis”
15.20 Deju grupa „Kendi”
15.30 Grupa „Codax” 
15.50 Estrādes deju grupa „INTER“
16.00 Grupa „Kāpnes” 
16.20 Austrumu deju studija „Amira”
16.30 Grupa „Daugavieši” 
16.50 Deju grupa „Kendi”
17.00 Grupa „Rasa”
17.20 Austrumu deju studija „Amira” 
17.30 Grupa „Nasta” 

Starpbrīdis

19.00 – 20.30 Valmieras teātra aktieru liegās 
mūzikas grupa „Žerāri” 

20.30 – 22.00 Jolanta Gulbe un grupa „ Riga Groove 
Electro”

22.00 – 22.40 Grupa „Triānas parks”
22.40 – 24.00 Grupa „Opus Pro”
24.00 – 1.30 Grupa „Tumsa”
01.30 – 5.00 Grupa „No pusvārda” 

Pie centrālās skatuves darbojas: 
Amatnieku tirdziņš, brīvdabas kafejnīcas, 
atrakcijas /spēles, 
„Lec Un Minies” – traktorvilcieniņš, 
velokarti, „bundžas”, „mucas“u.c. 

Pie tirdzniecības centra „DEPO”

*10.30 – 19.00 Sacensības ielu futbolā. Komandu 
reģistrēšanās spēlēm no 9.00 līdz 10.00. 
Komandā – 4 spēlētāji. (Dalības maksa 
pieaugušajiem Ls 4,–, bērniem Ls 2 – 3,–)

 
Pie tirdzniecības centra „RIMI” 

(Sporta aktivitātes) 
12.30 – 16.00 

Svaru bumbu celšanas paraugdemonstrējumi 
(Pasaules čempions Ņikita Sekretovs u.c); 
Sacensības “Jaunais Jēkabpils spēkavīrs”; 
Konkurss “Jēkabpils dižvīrs 2009”;  
Jēkabpils pilsētas čempionāts galda hokejā 
(pieteikšanās līdz plkst. 12.00);  
Basketbola metieni;  
Falungun (eksotiskie ķīniešu vingrojumi) 
paraugdemonstrējumi;  
Austrumu cīņu klubi „TAN – GUN” un 
„T.K.D.”; 
Sporta deju klubs „Alianse”;  
BJC karsējmeitenes;  
Darbojas „Brīvais batuts”.

15.00 – 16.00 Sporta aktivitātes „Jēkabpils vingro”

16.00 – 18.00
Hip – hop deju studija „D – pro” (Rīga);  
Brak dance deju grupas „Justified”,  
„Urban Rockets” (Daugavpils);  
Break dance deju studija „Jump b – boy” 
(Jēkabpils). 
Repgrupas un reperi:
Mc Niks 
Mc Cepums 
Mc Rušan 
MBPK 
DJ Gondzo

Pie tirdzniecības centra „MEGO”
18.00 – 19.00 Jauno mūziķu grupas 

“TAX AUTHORITY” (Koknese) koncerts

KENA PARKĀ

No 11.00
*Jurģa parka atrakcijas bērniem; 
Tūrisma taka, piepūšamās atrakcijas, futbols, 
Bērnu un jauniešu centra radošās darbnīcas 
u.c.  
Mākslas skolas aktivitātes: Body art – seju 
apgleznošana, radošās darbnīcas bērniem, 
spēle „Čipolino piedzīvojumi“, portretu 
zīmēšana 

14.00 – 18.00 Gaisa pūķu izgatavošana. 
(plkst. 18.00 pūķu palaišana Bebru 
mikrorajonā)

Koncerti  
„DZIEDĀDAMI, DANCODAMI VASARIŅU 

SVEICINĀM !”

Bērniem: 

12.00 Dzied un dejo bērnudārza „Auseklītis” bērni
12.20 Dzied YAMAHA mūzikas skolas Jēkabpils 

klases audzēkņi ar vecākiem
12.30 Uzstājas Jēkabpils Tautas nama vokālie 

ansambļi: „Dziesmiņa”, „Kamolītis” un 
„Supermeitenes”

13.15 Uzstājas Jēkabpils bērnu un jauniešu centra 
popgrupa „Zvanotiņas” 

13.25 Bērnu un jauniešu centra Tērpu teātra 
uzvedums 

13.35 Uzstājas Jēkabpils pamatskolas vokālie 
ansambļi 

13.55 Uzstājas jaunākā deju grupa „Inter” 
14.00 Dzied Krustpils kultūras nama vokālie 

ansambļi:  
„Mazās pelītes”„Pelītes”„Ding – dong”

14.30 Dejo „Pastalnieki” 
15.00 Rīgas Cirka mākslinieku priekšnesumi
15.40 Spēlē Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 

Kazanovas orķestris. 

16.00 – 17.30 
Jaunie ģitāristi (Bērnu un jauniešu centrs); 
Tērpu teātris (Bērnu un jauniešu centrs); 
Deju grupa „Inter”(Krustpils kultūras nams); 
„V.Filipska deju studija”(Jēkabpils); 
Deju grupa „Stop time Dance 
Studio”(Daugavpils); 
Deju grupa „Mead Headz – (Rēzekne); 
Deju grupa „Amnezy Funk” (Aizkraukle).

17.30 – 19.00
Mūzikas grupas (Bērnu un jauniešu centrs); 
Rokgrupa „Radioalice” (Rīga); 
GLAM ROKGRUPA 
„KISS of the DOLLS”(Rīga).

Koncerts un balle senioriem:

19.00 – 22.00
Eiropas dejas; 
Līnijdejas; 
Grupa „Sandra”.

Muzeja brīvdabas nodaļā „Sēļu sēta”

Amatierteātru izrādes

14.00 Variešu pagasta amatierteātra izrāde „Pie 
doktora”

15.00 Rēzeknes nacionālo biedrību kultūras nama 
amatierteātra izrāde „Slāvu kāzas” (krievu 
valodā)

Fotoizstāde „Bebru rajons fotogrāfijās” 

* Pasākumiem ir ieejas maksa.



Jēkabpils VĒSTIS8.

Nākamais 
laikraksta numurs 

iznāks 3. jūlijā

Izdevējs Jēkabpils pilsētas dome
Reģistrācijas apliecība Nr.1831, atbildīgā par izdevumu 

Elīna Bite, tālrunis 65207324. 
Datorsalikums SIA “RK Media”. 

Iespiests SIA “Erante”, Jēkabpils.

  Laimi, lai tā vienmēr soļo blakus,
  Sauli, lai tā vienmēr spīd,
  Veselību, kas ir visu mīļa,
  Dzīvesprieks lai garām neaizslīd. 

Saulainas dienas, gaišumu sirdī, 
labu veselību!

Sveicam jūnija jubilārus:

Arvīdu Kriškānu, Jāni Stūrīti, Maiju Saharovu, 
Ināru Punduri, Annu Maskoriču, Zigfrīdu Kalvānu, Jāni Tomulaiti, 

Valti Anaiti, Gitu Anaiti.
JRIB valde

Sveicam!
Šodien, 18.jūnijā, dzimšanas dienu svin

73 jubilāri.

Vecākais jubilārs ir Oskars Zauers (1921.), 
jaunākie jubilāri ir Evelīna Radionova (2008.) 

un Gundars Hugo Broks (2008.).

Vārda dienu svin 40 Alberti.

Sporta pasākumi 2009.gada jūlijā

Vēl nav kastaņi beiguši ziedēt,
Meža rozes kad ziedus sāk vērt,
Bet pie durvīm jau vasaras saulgrieži
Liek siet vainagā gadus, kas bijuši...
Nekad nezaudē smaidu un cerību,
Tad ar mūžību noslēgsi derību,
Un neko tev neiespēs padarīt
Likteņlēmējs – visvarenais laiks.

Sveicam savus jubilārus MALVĪNI ŽINKU, TEKLU SAKSONI, 
ANNU ŠČADRO, VIJU ĢIPTERI.

Ielu komitejas.

22.06. plkst. 20:00
Vēstures muzeja Brīvdabas nodaļā Sēļu sēta

Jēkabpils Tautas teātra izrāde

R. Blaumanis „Trīnes grēki”
Režisore Inta Ūbele

Ieeja brīva

Jēkabpils rajona Invalīdu biedrībā, Brīvības ielā 229 
JŪLIJĀ notiks šādi pasākumi:

15. jūlijā plkst. 7.00 (izbraukšana no autoostas) ekskursija uz Rundāles pili 
un Bauskas muzejiem. Pieteikties personīgi Invalīdu biedrībā līdz 8. jūlijam. 
Tel. 26712629.

22. jūlijā plkst. 11.00 Salātu diena.

Latvijas Nacionālās operas mākslinieku koncerts 
Jēkabpilī, Krustpils pils parka laukumā 

19. jūlijā plkst. 17:00
I daļa

1. Dž. Rosini   Uvertīra operai „Žagata zagle”, atskaņo orķestris
2. G. Doniceti  Koris no operas „Lucia di Lammermoor”, 
   dzied M. Jenčs un koris
3. G. Doniceti  Lindas ārija no „Linda di Chamounix”, dzied Kristīne Gailīte
4. G. Doniceti  Raimondo ārija un koris no operas „Lucia di Lammermoor”,
   dzied Egils Siliņš un koris 
5. G. Doniceti  Nemorīno ārija no operas „Mīlas dzēriens”, 
   dzied Viesturs Jansons
6. A. Pontielli    Kankans no operas „Džokonda”, atskaņo orķestris 
7. K. Sen-Sans  Dalilas ārija no operas „Samsons un Dalila”, 
   dzied Kristīne Zadovska
8. Ž. Bizē.   Eskamiljo kuplejas no operas „Karmena”, dzied Egils Siliņš
9. Ž. Bizē   Habanēra no operas „Karmena”, dzied Kristīne Zadovska
10. P.Maskanji.  Turidu ārija no operas „Zemnieka gods”, 
   dzied Karloss Moreno un koris
11. Dž. Rosini.  Bazilio ārija no operas „Seviljas bārddzinis”, 
   dzied Krišjānis Norvelis
12. G. Doniceti   Dulkamāras un Nemorīno duets no operas „Mīlas 
dzēriens”, dzied Viesturs Jansons, Krišjānis Norvelis 

II daļa
1. Dž. Verdi   Uvertīra operai „Likteņa vara”, atskaņo orķestris
 2. Dž. Verdi.  Eboli ārija no operas „Dons Karloss”, dzied Kristīne Zadovska
3. Dž. Verdi.  Otello ārija „Dio mi potevi”  no operas „Otello” 3.cēl., 
   dzied Karloss Moreno  
4. Dž.Verdi.   Filipa ārija no operas „Dons Karloss”, dzied Krišjānis Norvelis 
5. Dž. Verdi.  Fiesko ārija no operas Simons Bokanegra”, 
   dzied Krišjānis Norvelis un koris
6. Dž. Verdi.  Čigānu koris no operas „Trubadūrs”, izpilda koris
7. Dž. Verdi.  Vergu koris no operas „Nabuko”, izpilda koris
8. Dž. Verdi.  Kvartets no operas „Rigoleto”, 
   dzied K.Gailīte, K. Zadovska, V. Jansons, E. Siliņš
9. G. Doniceti  Sekstets no operas „Luccia di Lammermoor”, 
   dzied K. Gailīte, K. Zadovska, V. Jansons, M. Jenčs,  
   E. Siliņš, K. Norvelis 

Bis: Dzīru dziesma no Dž. Verdi operas „Traviata”, 
dzied visi koncerta dalībnieki

Ieeja: Ls 3,00. Ieejas biļetes „Biļešu paradīzes” kasēs vai internetā  www.bilesuparadize.lv
Pirmskolas vecuma bērniem ieeja brīva.

Ceļat augstu Jāņuguni,
Lai tā tālu atspīdētu,
Dziedat skaņi Jāņu dziesmas,
Lai tās tālu noskanētu.

Lai tiek skaisti rotāta un 
Līgo dziesmām piedziedāta 

ikviena sēta! 
Līksmus Līgo svētkus!

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Datums Laiks Vieta Pasākums
01.07. 18:30 Stadions Latvijas II līgas čempionāts futbolā 

Jēkabpils SC/RSS 2 : Preiļi 2
04.07. 11:00 Strūves parks Vienotības skrējiens veltīts pilsētas svētkiem

10.-11.07. 11:00 Stadions Latvijas čempionāts vieglatlētikā 
junioriem un ,,B’’grupai 

11.07. 16:00 Stadions Latvijas I līgas čempionāts futbolā 
Jēkabpils SC/RSS : FK ,,Tukums’’

Sporta programma pilsētas svētkos:
10.07. 17:00 Viesnīca 

,,Daugavkrasti’’
Orientēšanās sacensības ,,Vai pazīsti Bebru 

mikrorajonu?
18:15 Viesnīca 

,,Daugavkrasti’’
Velokross un veiklības brauciens.

11.07. 07:00 Daugava pie 
Bebriem

Makšķerēšanas sacensības ,,Ne asakas!’’

10:00 t/c ,,Rimi’’ 
stāvlaukums

• Sacensības svarbumbu celšanā 
,,Jaunais Jēkabpils spēkavīrs’’; 

• Galda hokeja turnīrs; 
• Basketbola metieni; 
• Konkurss ,,Jēkabpils dižvīrs 2009’’; 
• Paraugdemonstrējumi taekvondo, karatē, 

svarbumbu celšanā

15.07. 18:00 Stadions Latgales jaunatnes čempionāts futbolā U-18 
Jēkabpils RSS - Smiltene

16.07. 19:00 Stadions Latvijas II līgas čempionāts futbolā 
Jēkabpils SC/RSS 2 : Kalupe

18.07. 10:00 JSC ēka 
Brīvības - 289, 

3.stāvā, 

Rajona atklātais čempionāts ātrspēlē 
64-lauciņu dambretē

18.07. 18:00 Stadions Latvijas I līgas čempionāts futbolā 
Jēkabpils SC/RSS : FK ,,Kauguri’’

22.07. 18:30 Stadions Latvijas II līgas čempionāts futbolā 
Jēkabpils SC/RSS 2 : Preiļi 2

25.07. 16:00 Stadions Latvijas I līgas čempionāts futbolā  
Jēkabpils SC/RSS : FK ,,Auda’’ (Rīga)

29.07. 14:00 Stadions Latgales jaunatnes čempionāts futbolā U-13 
Jēkabpils RSS – Blāzma 2

30.07. 17:00 Stadions Latgales jaunatnes čempionāts futbolā 
U-14 Jēkabpils RSS – Pļaviņas

Jūlijā Pirm-
dienās  
19:00

Stadions Rajona atklātais čempionāts futbolā 7:7

Paziņojums
SIA „Jēkabpils siltums” informē, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem, kas tiek veikti, 

lai sagatavotu katlumājas 2009. / 2010. gada apkures sezonai, no 2009. gada 15. jūnija tiks 
pārtraukta karstā ūdens padeve no Celtnieku ielas katlumājas un apmēram no 2009. gada 
30. jūnija no Tvaika ielas katlumājas (ja datums tiks mainīts, informēsim atkārtoti). 
Tehniskie remontdarbi tiks paveikti mēneša laikā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. 


