


IEDZĪVOTĀJI
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JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018.GADA BUDŽETS

Izdevumu sadaļa



IZGLĪTĪBA JĒKABPILĪ 
Izglītības iestādes:

5 Pirmsskolas izglītības iestādes

5 Pamatizglītības iestādes

3 profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Jēkabpils mākslas 
skola, Jēkabpils sporta skola, Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skola, 

Interešu izglītības iestāde -Bērnu un Jauniešu centrs

Jēkabpils Tālākizglītības un tehnoloģiju centrs

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

3 Augstākās izglītības iestāžu filiāles 

2018./2019. mācību gadā Jēkabpilī  

3908 skolēni apmeklē vispārējās izglītības un pirmsskolas izglītības 
iestādes



JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA – ĢIMENEI DRAUDZĪGA 
PAŠVALDĪBA 

1. Pirmsskolas izglītības iestādēs nav rindu uz iestāšanos

2. Pieejama Zilā karoga pludmale Radžu 

ūdenskrātuvē un arvien tiek labiekārtota infrastruktūra 

visā pilsētā. Ik gadu tiek izbūvēti, kā arī atjaunoti 1-2 bērnu 

laukumi 

3. No šī gada pirmā septembra pašvaldība apmaksā 

ēdināšanu skolēniem 5.-9. klasēs (1. -4. klasēs apmaksā

valsts)

4. Skolēniem 2.- 3. klasēs tiek nodrošināta bezmaksas 

peldētapmācība



BĒRNA PIEDZIMŠANAS PABALSTS
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Līdzekļi pašvaldības budžetā (euro)

100 EURO PAR KATRU 
JAUNDZIMUŠO

Pamats, ja jaundzimušā dzīvesvieta
deklarēta Jēkabpilī un vienam no 
vecākiem dzīvesvieta deklarēta
Jēkabpilī ne mazāk kā 1 gadu pirms
pabalsta pieprasīšanas



SUVENĪRMONĒTA JAUNDZIMUŠO VECĀKIEM

Īpašā Jēkabpils 
suvenīrmonēta
ikvienam jaundzimušā 
bērniņa vecākam-
simboliski ģimenēm 
paliek piemiņa par to, 
ka bērniņa dzimšana 
reģistrēta tieši 
Jēkabpilī.

Pašvaldība izsaka 
paldies ģimenēm par 
Latvijas jaunās 
paaudzes veidošanu



ATVIEGLOJUMI MAKSAI PAR IZGLĪTOJAMĀ ĒDINĀŠANU 
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

50 % atbrīvojums no maksas bērniem un 
vienam no vecākiem, kura dzīves vieta 
deklarēta Jēkabpils pilsētā, iesniegums nav 
nepieciešams

Bērniem no daudzbērnu ģimenēm ēdināšana 
ir bez maksas, pamats iesniegums 

Trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem 3 
mēnešus pusgadā  (6 mēnešus gadā) atlikusī 
summa (50 %) tiek segta no sociālās 
palīdzības līdzekļiem, pamats  iesniegums

Finansējums 
pašvaldības 

budžetā 
2018.gads (pamats 

dzīves vieta): 
123 000 euro



BRĪVPUSDIENAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

• Visiem 
5.-9.  klašu
skolēniem

• No daudzbērnu ģimenēm (uz iesnieguma
pamata)

• No trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm (uz iesnieguma pamata)

10.-12. 
klašu

skolēniem

Valsts apmaksā pusdienas skolā visiem 1.-4. klašu skolēniem pusdienu maksa 1,42 euro
Pašvaldība piemaksā 0,13 euro

Pašvaldība apmaksā pusdienas skolā – pusdienu maksa 1,55 euro

Skolēniem no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuriem noteiktas mācības 
mājās, pašvaldības sociālais dienests piešķir 2 pārtikas talonus vienam skolēnam mēnesī 

(1 talona vērtība 21,50 euro) 

Finansējums 
pašvaldības 

budžetā
(1.-9.klase):

321 670 euro

Finansējums 
Sociālā dienesta 

budžetā

37 000 euro



PABALSTS UZSĀKOT MĀCĪBU GADU SKOLAS PIEDERUMU 
IEGĀDEI

Skolēnam no daudzbērnu 
ģimenes  - 40 euro apmērā, 
izmaksājot naudā

Skolēnam no trūcīgas ģimenes –
izsniedzot talonu skolas 
piederumu iegādei 40 euro
vērtībā

Līdzekļi pašvaldības budžetā (euro)
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BRAUKŠANAS MAKSAS ATLAIDES SABIEDRISKAJĀ 
TRANSPORTĀ

• bez maksaspirmsskolas vecuma 
bērniem

• bez maksasbērniem bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem 

bērniem, kuri atrodas 
ārpusģimenes aprūpē 

• 50 % apmērā no braukšanas 
kartes vērtības 1.- 12. klašu skolēniem

• atlikušo summu (50%) sedz no 
sociālās palīdzības līdzekļiem uz 
iesnieguma pamata

skolēniem no trūcīgām 
vai maznodrošinātām 

ģimenēm

Visi izglītojamie 

saņem atvieglojumus 

braukšanai pilsētas 

sabiedriskajā 

transportā 

Kopā: 83 120 EUR



SVĒTKU PABALSTS ZIEMSSVĒTKU PACIŅAS IEGĀDEI

• Piešķir vienu reizi gadā trūcīgai 
ģimenei par katru bērnu vecumā 
no 6 mēnešiem līdz 12 gadiem, 
izsniedzot talonu 10,75 euro
vērtībā

• 2015.gadā piešķirtas 149 
paciņas- 1323 euro

• 2016.gadā piešķirtas 137 
paciņas-1268 euro

• 2017.gadā piešķirtas 120 
paciņas -1140 euro

• 2018.gadā plānots 140 
paciņas - 1505 euro

Finansējums 
pašvaldības 

budžetā 
2018.g.: 

1505 euro



ATBALSTS BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS 
PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM

Vienreizējs pabalsts 
patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai

Divu sociālā 
nodrošinājuma 

pabalstu 
apmērā

Tas pats

(128,06 euro)

Vienreizējs pabalsts 
sadzīves priekšmetu 
un mīkstā inventāra 

iegādei

249,71 euro

300 euro

Pabalsts ikmēneša 
izdevumiem (ja 
bērns mācās vai 

studē un ir sekmīgs)

Viena sociālā 
nodrošinājuma 

pabalsta 
apmērā

Tas pats

(64,03 euro
mēnesī)

Dzīvokļa pabalsts

Maks.summa mēn.:

Okt.-Apr.   80 euro
Maijs-Sept.35 euro

Summa nav 
noteikta
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Finansējums 
pašvaldības 

budžetā 
2018.g. kopā:
21 200 euro



ATBALSTS AUDŽUĢIMENĒM

Pabalsts bērna 
uzturam (mēnesī)

Divu MK noteikto 
min.uzturlīdzekļu

apmērā

Citu pašvaldību 
audžuģimenēm 

tas pats –

0-6 g.vec. 215 euro; 

7-18 g.vec. 258 euro

Jēkabpils 
audžuģimenēm  -

279,50 euro

Pabalsts bērna 
apģērbam un mīkstā 

inventāra iegādei

Summa nav noteikta, 
var izsniegt natūrā

40 euro mēnesī

Brīvpusdienas un 
pabalsts 

profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu 

izdevumu apmaksai 

Neparedz

Jēkabpils 
audžuģimenēs 

ievietotiem bērniem  
-brīvpusdienas un

prof.ievirzei –

60 euro gadā

Atlīdzība par 
audžuģimenes 

pienākumu pildīšanu

Jēkabpils 
audžuģimenēm

150 euro mēnesī 
pat pirmo bērnu un 
75 euro mēnesī par 

katru nākošo

Neparedz
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Finansējums 
pašvaldības 

budžetā:
45 924 euro



ATBALSTS PROFESIONĀLAJAI UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAI

No vecāku 
līdzfinansējuma visās 
profesionālās ievirzes 
un interešu izglītības 

iestādēs ir atbrīvoti 
Jēkabpils pilsētā 
deklarētie bērni: 

100% apmērā – ja ir Jēkabpils Sociālā dienesta 
izziņa par trūcīgās ģimenes status; 

50% apmērā – ja divi vai vairāki bērni no 
ģimenes apmeklē izglītības iestādi (atlaidi 
piemēro katrai izglītības programmai); 

50% apmērā – audzēknim, kurš vienlaicīgi 
apgūst divas un vairāk izglītības programmas, 
piemēro atlaidi par katru programmu; 

100% apmērā – ja audzēknis ir Latvijas valsts 
izlases kandidāts vai ir Austrumlatvijas 
jaunatnes sporta kluba biedrs



ATBALSTS PROFESIONĀLAJAI UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAI

• No līdzfinansējuma atbrīvoti 
daudzbērnu ģimenes bērni, kuru 
dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils 
pilsētā (uzrādot Latvijas Goda 
ģimenes apliecību “3+Ģimenes 
karte” vai citu daudzbērnu
ģimenes statusu apliecinošu 
dokumentu)  



PAŠVALDĪBAS STIPENDIJA

Stipendijas tiek piešķirtas pašvaldības 
budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros 
audzēkņiem un studentiem, kuri mācās 
Latvijas valsts akreditētās mācību 
iestādēs akreditētās izglītības 
programmās un kuru deklarētā dzīves 
vieta ir Jēkabpils pilsēta.

2017.g. – 20 200 eur

Finansējums 
pašvaldības 

budžetā:
25 230 euro



STUDIJU MAKSAS UN STIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANA 
SPECIĀLISTU PIESAISTEI JĒKABPILS PILSĒTĀ

• Studiju maksu un stipendiju piešķir 
studentam, kurš studē rezidentūrā 
Latvijas valsts akreditētā izglītības 
iestādē un apgūst akreditētu 
profesionālo izglītības programmu 
medicīnā kādā no Veselības 
ministrijas noteiktajām 
pamatspecialitātēm, 
apakšspecialitātēm vai 
papildspecialitātēm

• Studiju maksas un stipendijas –

2017.g. – 66 260 eur



JĒKABPILS PILSĒTAS BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS 
BRĪVDIENU NOMETŅU ORGANIZĒŠANA

• Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir 
noteikusi kārtību, kādā pašvaldības 
finanšu līdzekļu saņemšanai tiek 
iesniegti un izvērtēti pieteikumi par 
Jēkabpils pilsētas bērnu un 
jauniešu vasaras brīvdienu 
nometņu organizēšanu

• Konkursa mērķis ir nodrošināt 
pilnvērtīgu Jēkabpils pilsētas bērnu 
un jauniešu brīvā laika pavadīšanu 
skolēnu vasaras brīvdienās

2018.gadā kopumā atbalstītas 11 vasaras nometnes 

un kopējā piešķirtā finansējuma summa nometnēm ir 

6600 eiro



PELDBASEINA BEZMAKSAS APMEKLĒJUMS

Lai skolēni būtu labā formā, Jēkabpils
pilsētas pašvaldība sadarbībā ar
CITRUS peldbaseinu turpina 
projektu, piedāvājot bezmaksas
apmeklēt peldbaseinu pilsētas skolu
skolēniem, uzrādot skolēna
apliecību.

Bezmaksas peldbaseina
apmeklējumu laiks:

Sestdienās: 12.00 - 17.00
Svētdienās: 12.00 - 17.00

Finansējums 
pašvaldības 

budžetā:
24 300 euro



NAUDAS BALVAS PAR SASNIEGUMIEM SPORTĀ UN KULTŪRĀ, KĀ 
ARĪ MĀCĪBU OLIMPIĀŽU UZVARĒTĀJU APBALVOŠANAI 

Ik gadu piešķir naudas balvas par sasniegumiem sportā un kultūrā, kā 
arī mācību olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanai .

2017.g.  - 28 840 euro

Finansējums 
pašvaldības 

budžetā:
32 600 euro



JĒKABPILS  IEKĻAUJOŠĀS  IZGLĪTĪBAS CENTRA  ATBALSTS

Jēkabpils Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs sniedz bērniem, viņu vecākiem, pedagogiem u.c. iesaistītām 
personām metodisku un konsultatīvu bezmaksas atbalstu:

• Psihologa, logopēda, speciālā pedagoga konsultācijas, izpētes, individuālās nodarbības.

• Vudkoka – Džonsona intelekta tests

• Vekslera intelekta tests

• Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests

• Agrīnās lasītprasmes rādītāju tests DIBELS Next

• MFAD ( 1 – 3 gadus veciem bērniem) 

• Adaptīvās uzvedības novērtēšanas tests

• Ahenbaha Empīriski balstītās izpētes sistēmas aptauja, 

kas paredzēta skolas vecuma bērnu un jauniešu 

novērtēšanai

• Pirmskolas vecuma bērnu zināšanu un prasmju apguves 

līmeņa novērtēšana ( 3 – 7 gadi )



ATBALSTS SKOLĒNU PĒTNIECISKAJAM DARBAM
Jēkabpils pilsētas pašvaldība katru gadu
izsludina Zinātniski pētniecisko darbu
konkursu.

Konkursa mērķis ir rosināt Jēkabpils pilsētas
pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamos
veikt pētījumus par Jēkabpils pilsētu.

Konkursā var piedalīties ikviens Jēkabpils
pilsētas pašvaldības izglītības iestādes
izglītojamais, kurš kārtējā mācību gadā ir
izstrādājis zinātniski pētniecisko darbu par
tēmu, kas saistīta ar Jēkabpils pilsētu.

Dalībnieki startē divās klašu grupās -
pamatskolas un vidusskolas.

Labāko zinātniski pētniecisko darbu
autoriem Jēkabpils pilsētas pašvaldība
piešķir naudas balvas (30-60 euro apmērā)



ATBALSTS SKOLĒNIEM, DARBA PRASMJU IEGUVE

Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētiem 
bērniem un jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri 
iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un 
profesionālajās izglītības iestādēs, Jēkabpils pilsētas 
pašvaldība piedāvā iespēju vasaras brīvlaikā no 1.jūnija līdz 
31.augustam strādāt

Mērķis ir vasaras brīvlaikā sniegt atbalstu skolēniem, 
nodrošinot iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un darba 
pieredzi

2018.gadā tika nodarbināti 79 skolēni

Finansējums 
pašvaldības 

budžetā:
29 881 euro



KRUSTPILS PILS BEZMAKSAS APMEKLĒJUMS

Bezmaksas Krustpils pils apmeklējums
tiek nodrošināts:

• pirmskolas vecuma bērniem,

• bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem, dienas aprūpes
centra, krīzes centra un internātskolas
audzēkņiem, kā arī bērniem, kas
ievietoti sociālās rehabilitācijas
institūcijā (uzrādot statusu apliecinošu
dokumentu) un tos pavadošajā
personām.

Krustpils pils bērnu brīvlaikos piedāvā
„Brīvdienas muzejā” - radošās darbnīcas
sākumskolas vecuma bērniem



CITAS PAŠVALDĪBAS REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES BĒRNIEM

• Atstarojošās vestes pirmklasniekiem

• Krāsojamās grāmatas bērnudārza 
beidzējiem

• 50% atlaide Rīgas Zooloģiskā 

dārza apmeklējumam 

bērnudārzniekiem/skolēniem 

• Slidotava ziemas sezonā



JAUNIEŠU AKTIVITĀTES

• „Ghetto Games“ un Jēkabpils 
Jauniešu dienu rīkošana

• Vokālais konkurss Ghetto
Faktors (2016.g.)

• Ielu futbola turnīrs“Ghetto
Football” (2017.g.) 



MĀCĪBU EKSKURSIJAS 

Pašvaldības finansējums 
visām izglītības iestādēm 
mācību braucienu, ekskursiju 
nodrošināšanai

Finansējums 
pašvaldības budžetā:

26 270 euro



AKTĪVĀ ATPŪTA UN SPORTS 
MEŽAPARKĀ



AKTĪVĀ ATPŪTA



ATBALSTS MĀKSLINIECISKAJAI PAŠDARBĪBAI UN SPORTAM

• Atbalsts transporta nodrošināšanai, tērpu iegādei

• Sporta dienu organizēšana

• Bērnu dienas gājiens pilētas ielās

• Starptautiskās apmaiņas atbalsts (JVĢ- Brisele, 

• Sokolova-Podļaski u.c.)



STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Kultūrvēstures izzināšana, pieredzes apmaiņa

• 2017.g.Jēkabpilī norisinājās Starptautiska Jēkabpils sadraudzības pilsētu bērnu 
vasaras nometne. ( Sokolovas Podļaski, Červionka-Ļeščina Polijā, Mārdu Igaunijā, Lida 
Baltkrievijā, Mirgorodas Ukrainā

• Šogad Igaunijā, Mārdu norisinājās Starptautiskā

sadraudzības pilsētu vasaras nometne,

piedaloties Jēkabpils bērniem

• Kultūrvēsturiskais izglītības apmaiņas projekts ar

sadraudzības pilsētu Červionku-Ļeščinu, Polijā 

Valstu 100gades ietvaros u.c.

• 2015.g. nometnes organizēšana bērniem no 

Mirgorodas (Ukraina)  vecumā no 8 līdz 12 gadiem, 

kurus skāris Ukrainā notiekošais konflikts



ĪPAŠĀ KULTŪRAS PROGRAMMA BĒRNIEM UN ĢIMENĒM  GADA 
GARUMĀ

Krustpils pilī norisināsies radošās darbnīcas „Brīvdienas muzejā” pirmo klašu audzēkņiem.

Krustpils pilī norisināsies sveču gatavošanas darbnīca, kurā gaidīts ikviens interesents, jo īpaši ģimenes ar bērniem.

Jēkabpils Tautas namā notiks viens no spilgtākajiem Latvijas simtgadei veltītajiem pasākumiem Jēkabpilī – animācijas filmas “Kur Dzīvo 
Latvija?” pirmizrāde un “Gudrinieku forums”.

Jēkabpils Tautas namā notiks mazo vokālistu konkurss „Cālis 2018”. Šī jaukā sacensība starp mazajiem drosmīgajiem solistiem Jēkabpilī 
notiks jau 27. reizi.

Bērnu ansambļa „Dziesmiņa” savā jubilejas kliņģerī aizdegs desmito svecīti. Gaidīsim uz koncertu arī visus bijušos audzēkņus, lai kopā varētu nodziedāt mūsu himnu 
„Puisēni un meitenes” un uzdejot deju „Mīļo draudziņ!”.

JĒKABPILS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA TAUTAS DEJU KOLEKTĪVA “DELVERĒNI” KONCERTS “ĻAUSIM SIRDĪM RUNĀT, DEJOSIM!

JĒKABPILS TAUTAS NAMĀ JŪS AICINA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA VOKĀLO ANSAMBĻU “SUPERMEITENES” UN “KAMOLĪTIS” DZIEDĀTĀJI UN VADĪTĀJA.

Jēkabpils Tautas namā –tiks demonstrēta Jēkabpils bērnu veidotā animācijas filma “Kur Dzīvo Latvija?”

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena Kena parkā ar jestru gājienu pilsētā

JĒKABPILS PILSĒTAS SVĒTKI. RADI BĒRNĪBU KENA PARKĀ

OPERAS DIENAS JĒKABPILĪ. KONCERTPROGRAMMA ĢIMENĒM AR BĒRNIEM – MUZIKĀLA IZRĀDE “MAZAIS GANIŅŠ”

Krustpils kultūras namā aicinām uz muzikālo izrādi “Mazais ganiņš”. Mazie skatītāji varēs sekot līdzi Alberta Kronenberga mazā ganiņa piedzīvojumiem. U.c.



ĪPAŠĀ KULTŪRAS PROGRAMMA BĒRNIEM UN ĢIMENĒM  GADA 
GARUMĀ

8. septembrī, Krustpils kultūras namā viesosies Dailes teātris ar Ērika Kūļa izrādi “Niķa un Riķa stiķi”. Stāsts par rūķu dzīvi mīļiem 
maziņiem, nebēdnīgiem vidējiem un prātīgiem lieliem skatītājiem pirmsskolas un skolas sākuma vecumā

11. septembrī Krustpils kultūras nama Mazajā zālē Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa aicina uz 
pasākumu “Runčuka pantiņu kaujas”. Ikgadējais dzejas dienu pasākums “Runčuka pantiņu kaujas” svin skaisto 10 gadu 
jubileju!

Sestdienas, 15. septembra, rītā aicinām dzeju un valodu mācīties mazākos jēkabpiliešus un viņu ģimenes. Jēkabpils Tautas 
namā radošo darbnīcu “Joka pēc alfabēts” vadīs dzejniece, māksliniece Indra Sproģe.

Miķeļus ik gadu svin 29. septembrī, kad gods tiem, kam Miķelis vārdā, bet gana jautru un krāšņu gadatirgu rīkosim 30. septembrī,
Krustpils saliņā 

Kamermūzikas dienās šogad esam īpaši padomājuši par mazākajiem mūzikas cienītājiem. 10. oktobrī aicinām ģimenes ar bērniem 
uz koncertu “Meža dziesmas”, kuras izpildīs “Baltā vilka trio”

PASĀKUMS BĒRNIEM “IELŪGUMS UZ DZIMŠANAS DIENAS SVINĪBĀM. PASAKU NAMAM 15” – RADOŠĀ APVIENĪBA “PASAKU NAMS” 19.10.2018 

26. oktobrī Jēkabpils Tautas namā viesosies Rēzeknes teātris “Joriks”, aicinām mazos skatītājus uz izrādi “Ezis, kurš mīlēja slepeni”

11. novembrī Jēkabpili izgaismos lāpu liesmu ceļš – Simtgades Lāčplēša dienas lāpu gājienā no Kena parka līdz piemineklim 
“Kritušiem par Tēviju”. Lāpu gājienu ievadīs zemessargi un jaunsargi, kā arī Krustpils kultūras nama pūtēju orķestris “Krustpils”. 
Gājienā dosies bērni, jaunieši un skolotāji no Jēkabpils skolām.



TUVĀKIE PASĀKUMI ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

Šogad Jēkabpils Vecpilsētas laukumā 
Ziemassvētku galvenā egle iemirdzēsies jau 8. 
decembrī, pēc tam ikvienu aicinām izbaudīt 
“Pasaku nams” koncertprogrammu ģimenēm

Decembrī Jēkabpils Tautas namā notiks Bērnu 
un Jauniešu centra vokālo ansambļu “Kamolītis” 
un “Supermeitenes” koncerts “12 dāvanas 
Ziemassvētkos”

JAUNGADA EGLĪTE “TRĪS SIVĒNU JAUNGADA 
PIEDZĪVOJUMI” – SANKTPĒTERBURGAS 

MUZIKĀLAIS TEĀTRIS “PĒTERBURGAS OPERETE” 

JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANA



REALIZĒTIE PROJEKTI

Krustpils saliņas rekonstrukcija

(988 896 EUR)



“Jēkabpils valsts ģimnāzijas stadiona pārbūve” – 1,01 mlj.€

2017.GADĀ REALIZĒTAIS PROJEKTS IZGLĪTĪBAS JOMĀ



2018. GADĀ REALIZĒTAIS PROJEKTS 
Kena parka brīvdabas estrādes 
rekonstrukcija (258 529,89 EUR)  



REALIZĀCIJA ESOŠIE PROJEKTI IZGLĪTĪBAS  JOMĀ

«PII “Bērziņš” ēkas atjaunošana un energoefektivitātes 
paaugstināšana»

Kopējās izmaksas: EUR 1,2 milj.

2018-2020.g.



JĒKABPILS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MĀCĪBU VIDES 
UN INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA

Kopējās izmaksas: EUR 23,4 milj.

2018-2020.g.

• Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
pārbūve 

• Jēkabpils 2.vidusskolas pārbūve



NĀKOTNES PROJEKTS
Multifunkcionālas sporta halles jaunbūve



KO REDZĒT JĒKABPILĪ?



www.jekabpils.lvjekabpilslv

PALDIES PAR UZMANĪBU!


