KĀPĒC
JĒKABPILS?
Jēkabpils ir labo pārmaiņu pilsēta. Tā pamatoti ir ierindota Zemgales reģiona lielāko
pilsētu vidū. Jēkabpils ir attīstības centrs,
kurā koncentrējas iedzīvotāji, darbavietas
un darbaspēks, plašs izglītības, veselības,
biznesa, kā arī valsts un pašvaldības sniegto
pakalpojumu klāsts.

PILSĒTA,
KO SAUKT
PAR MĀJĀM

BRĪVAIS LAIKS
MĀJOKLIS
Jēkabpilī ir aktīvs un daudzveidīgs
nekustamā īpašuma tirgus. Jau laikus izlem,
vai dzīvojamo platību vēlies iegādāties vai
īrēt. Pilsētā tirdzniecībā ir pieejamas arī teritorijas jaunu dzīvojamo māju celtniecībai.

!Jēkabpils pilsētas pašvaldība atsevišķām

Šeit tiek īpaši gādāts par jēkabpiliešu
jaunāko paaudzi, nodrošinot kvalitatīvu
un daudzpusīgu izglītību, kā arī brīvā laika
pavadīšanas iespējas.

iedzīvotāju kategorijām var nodrošināt
īrējamu dzīvojamo platību.
Ieej www.jekabpils.lv un uzzini, kādi ir
nosacījumi.

Pilsētas infrastruktūra spēj nodrošināt
visas ikdienas vajadzības – ērtu mājokli,
kvalitatīvu ielu tīklu, sabiedriskā transporta
pakalpojumus, kā arī daudzveidīgas atpūtas
un iepirkšanās iespējas.

Atceries! Mēneša laikā pēc ierašanās
Latvijā deklarē savu dzīvesvietu attiecīgajā
pašvaldībā vai Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldē.

Savukārt, plašais pilsētas biznesa nozaru
spektrs ļaus piemeklēt arī sev atbilstošu
darba vietu.
Pilsētai ir ne tikai bagāta pagātne, bet arī
aktīva un radoša šodiena – ikvienam ir
iespējas sevi pilnveidot, apgūstot, ko jaunu,
iesaistoties nevalstiskā sektora darbībā, darbojoties kādā no amatierkolektīviem, sportojot, attīstot savu hobiju vai uzsākot savu
uzņēmējdarbību.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība ikvienam interesentam sniegs atbalstu, konsultēs un
palīdzēs. Sazinies ar mums!

Jēkabpils ir vieta, ko iemīlēt
un saukt par mājām.

Kur meklēt dzīvojamo platību?
• Pie nekustamā īpašuma aģentiem
• Interneta sludinājumu portālos
• Sociālo tīklu tematiskajās grupās
• Elektronisko izsoļu vietnē
• Aptaujā draugus un paziņas
• Vietējos preses izdevumos

Jēkabpils atrodas skaistā vietā – Daugavas krastos.
Pilsētas ikdienas dzīvi piepilda daudzpusīgu
kultūras pasākumu klāsts – kino, teātri, koncerti,
izstādes, sarunu vakari, piemiņas un atceres dienas, kā arī zaļumballes un citi radoši pilsētnieku
kopā būšanas un atpūtas veidi.
Sporta entuziasti var piemeklēt sev atbilstošāko
aktivitāšu veidu – aerobiku, vingrošanu, nūjošanu,
CrossFit, TRX u.c., vai kādu no komandu sporta
veidiem. Jēkabpilieši īpaši ir iemīļojušu volejbolu,
basketbolu un futbolu. Iespēju ir daudz.
Jēkabpilī darbojas arī vairāki vokālie, tautas
un mūsdienu deju kolektīvi, ir tautas teātris,
ansambļi, aktīvas interesentu kopienas s un
mazākumtautību biedrības.
Arī bērni var izvēlēties, kā pavadīt savu brīvo
laiku – visa gada garumā apmeklējot Jēkabpils
Mežaparku un izmantojot tā sniegtās iespējas,
aktīvi kustoties Pumptrack velotrasē, apmeklējot
hip-hop, peldēšanas nodarbības vai izvēloties
kādu citu sev interesējošu nodarbi.
Pavisam drīz savas durvis Jēkabpilī vērs arī jauna
un moderna multifunkcionālā sporta halle.

Par brīvā laika pavadīšanas
iespējam vairāk uzzini:
Jēkabpils Kultūras pārvalde:
www.jkp.lv
Jēkabpils Pilsētas bibliotēka:
www.jpb.lv
Jēkabpils Galvenā bibliotēka:
www.jgb.lv
Jēkabpils sporta centrs:
www.jekabpilssc.lv
Jēkabpils vēstures muzejs:
www.jekabpilsmuzejs.lv
Jēkabpils tūrisma informācijas centrs:
visit.jekabpils.lv

SOCIĀLĀ UN
PSIHOLOĢISKĀ
PALĪDZĪBA
Atgriešanās Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes
ārvalstīs vai dzīvesvietas maiņa un citu Latvijas pilsētu ir nozīmīgs un tajā pašā laikā
ļoti sarežģīts un drosmīgs lēmums, kam
jāvelta daudz spēka un enerģijas.
Lai atvieglotu šo procesu, Jēkabpils pilsētas
pašvaldības rīcībā ir iespējas, ka sniegt
nepieciešamo konsultatīvo, sociālo un
psiholoģisko atbalstu.
Jēkabpils Sociālais dienests var sniegt atbalstu ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijās,
palīdzēt maznodrošinātām ģimenēm, sedzot izdevumus dzīvojamās telpas lietošanai,
sniedzot atvieglojumus bērnu ēdināšanai pirmsskolas iestādēs, brīvpusdienas, atbalstu
uzsākot mācību gadu u.c.
Skolās ar bērniem strādā kvalificēti psihologi un sociālie darbinieki, kas var palīdzēt
pieņemt pārmaiņas bērnu un ģimenes dzīvē.
Par sociālo palīdzību un sociālajiem
pakalpojumiem:

Jēkabpils sociālais dienests

Adrese: Brīvības iela 45
Tālrunis: +371 652 07092
Bezmaksas informatīvais tālrunis
+371 80020091
E-pasts: info@sd.jekabpils.lv
soc-dienests.jekabpils.lv

VESELĪBA
Jēkabpilī, kā reģionālajā centrā, koncentrējas
arī veselības aprūpes pakalpojumi – pieejmi gan valsts apmaksāti pakalpojumi, gan
privātās medicīnas iestādes.
Lielākais medicīnas un veselības pakalpojumu sniedzējs ir Jēkabpils reģionālā slimnīca.
Tā ir vienīgā iestāde reģionā, kas sniedz
asins sagatavošanas un nieru aizstājterapijas
pakalpojumus, veic otolaringoloģiskās operācijas, kā arī visai Austrumlatvijas zonai
nodrošina jaundzimušo reanimāciju un aprūpi.
Jēkabpils reģionālajā slimnīcā šobrīd ir
labākais operāciju bloks valstī gan medicīniskā aprīkojuma, gan telpu ziņā. Tiek
izmantotas jaunākās diagnostikas metodes
un ārstniecības metodes.
Poliklīnikā pieejami ģimenes ārsta pakalpojumi, terapijas un fizioterapijas pakalpojumi, stomatoloģijas, ginekoloģijas,
endokrinoloģijas un citu nozaru speciālisti,
kā arī laboratorija.
Par iespējām saņemt medicīniskos pakalpojumus un veikt pierakstu pie ārsta var
interesēties:

Jēkabpils reģionālā slimnīca

Adrese: A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils
Tālrunis: +371 62203333
E-pasts: info@jrslimnica.lv
www.jrslimnica.lv

IZGLĪTĪBA
UN VALODA
Jēkabpils nodrošina izglītības iespējas jebkurā
vecumposmā.
Pilsētā darbojas 5 pirmsskolas izglītības
iestādes, kas ir renovētas un atbilst visām
mūsdienu ergonomikas un izglītības prasībām.
Pamatizglītību nodrošina 3 vispārējās izglītības
iestādes, kā arī Jēkabpils Agrobiznesa koledža,
kas ļauj apgūt arī pirmā līmeņa augstāko
izglītību.
Jēkabpils pilsētā ir vienota bērnu reģistrācija
uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē. To
var izdarīt izmantojot portālu www.latvija.lv
vai klātienē ierodoties pašvaldībā.
Pilsētas skolēniem tiek nodrošināts bezmaksas
sabiedriskais transports, brīvpusdienas līdz
pat 9. klasei un brīvdienās ir iespēja bez maksas
apmeklēt peldbaseinu.
Nepieciešamības gadījumā bērniem, kas uzsāk
gaitas kādā no Jēkabpils izglītības iestādēm, tiek
nodrošināts ne tikai atbalsts latviešu valodas
zināšanu uzlabošanai, bet arī psiholoģiskais
atbalsts.
Interešu izglītību jaunākajai paaudzei piedāvā
mūzikas, mākslas un sporta skolas, kā arī
Bērnu un jauniešu centrs. Jēkabpilī aktīvi
darbojas arī vairāku augstskolu filiāles.
Tāpat tiek piedāvātas arī tālākizglītības, pārkvalificēšanās, kvalifikācijas celšanas iespējas,
kā arī iespējas attīstīt savus hobijus un pilnveidot valodu zināšanas.

DARBS UN BIZNESS
Jēkabpilī ir daudzveidīgs biznesa nozaru
klāsts. Ir pieejamas iespējas darbam sev
vēlamā nozarē, kā arī iespējas attīstīt savu
uzņēmējdarbībai, izmantojot valsts un pašvaldības atbalsta instrumentus.
Jēkabpils pilsētas ekonomisko profilu veido
nozares:

• kurās tiek izmantots vietējās dabas bagā-

tības - pārtikas rūpniecība, kokapstrāde,
būvmateriālu ražošana, būvniecība u.c;

• kas pilsētā attīstījušās vēsturiski - apģērba
ražošana, transports un loģistika, enerģijas
ražošana no atjaunojamiem resursiem u.c.;
• kas ražojošajām nozarēm sniedz tādus

komercpakalpojumus, kā grāmatvedība,
IT pakalpojumi, tehnikas apkope un serviss, vairumtirdzniecība, finanses un apdrošināšana u.c.;

• kas veicina vispārēju interesi par pilsētu,
tajā ražoto preču un sniegto pakalpojumu
iegādi – tūrisms, atpūta, kultūra, sports un
izklaide.
• kas sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem
– apmācības, sadzīves, veselības skaistumkopšanas pakalpojumi, sabiedriskā ēdināšana, tirdzniecība u.c.;

Par darba iespējām pilsētā un reģionā:

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Izglītības pārvalde

Adrese: Draudzības aleja 26, Jēkabpils
Tālrunis: +371 65207054
E-pasts: izglitibasparvalde@edu.jekabpils.lv
www.jekabpils.lv

Nodarbinātības Valsts aģentūras
Jēkabpils filiāle
Adrese: Jaunā iela 79 e, Jēkabpils
Tālrunis: +371 65236655
E-pasts: jekabpils@nva.gov.lv
www.nva.gov.lv

Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Bezmaksas informatīvais tālrunis:
+371 80205008
Tālrunis: +371 65236777;
+371 65207304
www.jekabpils.lv
Seko mums un uzzini vairāk:
www.facebook.com/
JekabpilsLV
www.draugiem.lv/
JekabpilsLV
www.instagram.lv/
JekabpilsLV
www.twitter.com/
JekabpilsLV
www.ok.ru/
JekabpilsLV

