1. Pielikums
Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2021.gada 25.februāra domes lēmumam Nr.74

Jēkabpils pilsētas pašvaldības institūcijas,
kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana,

Konstatējumu daļa
(Informācija uz 31.12.2020.)
institūcijas veids
N.p.
(iestāde,
k.
struktūrvienība,
kapitālsabiedrība,
cits)
1

nosaukums, reģistrācijas
numurs, atrašanās vieta
(adrese)

kompetence un darbības
teritorija

2

3

Jēkabpils pilsētas pašvaldība,
Reģ. Nr.90000024205
Brīvības iela 120, Jēkabpils

1.

Iestāde

Centrālai administrācijai ir
šādas struktūrvienības:
1. Jēkabpils pilsētas
pašvaldības policija;
2. Jēkabpils pilsētas būvvalde;
3. Dzimtsarakstu nodaļa.
4. Juridiskais departaments,
kura sastāvā ir:
4.1. Juridiskā nodaļa;
4.2. Iepirkumu nodaļa.
5. Administratīvais
departaments, kura sastāvā ir:
5.1. Vienas pieturas aģentūra;

Nodrošina domes pieņemto
lēmumu izpildi, darba
organizatorisko un tehnisko
apkalpošanu (Jēkabpils
pilsētas pašvaldības centrālā
administrācija)

finansējuma apjoms (euro) un
pašvaldības budžeta avots
2020.gadā *

esību pamatojošie
grāmatvedības attaisnojuma
dokumenti
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2 337 200 euro (izdevumi
atlīdzībai, iestādes uzturēšanai
u.tml.), t.sk. pašvaldības budžeta
līdzekļi, maksas pakalpojumi
u.c. ieņēmumi un valsts budžeta
mērķdotācija;
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Jēkabpils pilsētas domes
21.01.2010. lēmums Nr.21
“Par nolikuma
apstiprināšanu”.

Par struktūrvienībām
Jēkabpils pilsēta domes
6 881 314 euro (izdevumi
lēmumi par struktūrvienību
deputātu un ārštata darbinieku
izveidošanu/reglamentu
atlīdzībai, procentu
apstiprināšanu:
Struktūrvienību kompetence maksājumiem un izdevumiem
Jēkabpils pilsēta domes
atbilstoši Jēkabpils pilsētas
par aizņēmumu apkalpošanu,
22.10.2015. lēmums Nr.331
domes lēmumiem par
ielu remontiem, ielu
“Par Jēkabpils pilsētas
struktūrvienību reglamentu apgaismošanai, pašvaldības
pašvaldības policijas
apstiprināšanu.
īpašumu un teritorijas
izveidošanu un nolikuma
uzturēšanai, īpašumu remontiem
apstiprināšanu”;
un būvniecībai, pilsētas
noformēšanai un labiekārtošanai,

1

cita būtiska informācija (piem., ietekme uz
institūcijas darbību un tās darbiniekiem,
ietekmes sekas)
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Centrālās administrācijas vadītājam tiešā
pakļautībā ir civilās aizsardzības inženieris.

5.2. Sabiedrisko attiecību
nodaļa;
5.3. Finanšu ekonomikas
nodaļa;
5.4. Grāmatvedības nodaļa;
5.5. Informācijas tehnoloģiju
nodaļa.
6. Pilsētvides departaments,
kura sastāvā ir:
6.1. Būvniecības nodaļa;
6.2. Attīstības un investīciju
nodaļa;
6.3. Teritorijas plānošanas
nodaļa;
6.4. Pašvaldības īpašumu
nodaļa;
6.5. Komunālās saimniecības
nodaļa.
Arvīda Žilinska Jēkabpils
mūzikas skola,
Reģ. Nr.90010439137,
Brīvības iela 198, Jēkabpils
2.

Iestāde

Iestāde
3.

Jēkabpils bāriņtiesa,
Rīgas iela 150, Jēkabpils

vides aizsardzībai u.c.
Jēkabpils pilsēta domes
izdevumiem, kas nav attiecināmi 23.01.2014. lēmums Nr.36
uz iestāžu uzturēšanu), t.sk.
“Par reglamentu
pašvaldības budžeta līdzekļi,
apstiprināšanu”;
maksas pakalpojumi u.c.
ieņēmumi, valsts budžeta
Jēkabpils pilsēta domes
mērķdotācija un dabas resursu 31.05.2007. lēmums Nr.230
nodoklis;
“Par reglamentu
apstiprināšanu”;
21 448 488 euro (izdevumi
projektu realizācijai), t.sk.
Jēkabpils pilsēta domes
pašvaldības budžeta līdzekļi, ES 08.02.2018. lēmums Nr.53
fondu līdzekļi un Valsts kases “Par reglamentu
aizņēmumi
apstiprināšanu”;
Jēkabpils pilsēta domes
04.07.2019. lēmums Nr.330
“Par reglamentu
apstiprināšanu”.
Īsteno profesionālās ievirzes
mūzikas izglītības
programmu,
nodrošina iespēju iegūt
profesionālās ievirzes
izglītības pamatzināšanas un
prasmes mūzikā, sagatavo
izglītojamos mūzikas
profesionālās vidējās
izglītības programmu apguvei
Darbības teritorija: Jēkabpils
pilsēta un Aknīste.
Aizbildnības un aizgādnības
iestāde, kas nodrošina bērna
vai aizgādnībā esošās
personas tiesību un tiesisko

520 630 euro, t.sk. pašvaldības
budžeta līdzekļi, maksas
pakalpojumi, valsts budžeta
mērķdotācija un transferti no
citām pašvaldībām

Jēkabpils pilsētas domes
23.03.2017. lēmums Nr.98
“Par nolikuma
apstiprināšanu”.

118 693 euro pašvaldības
budžeta līdzekļi

Jēkabpils pilsētas domes
20.06.2019. lēmums
Nr.305 “Par Jēkabpils
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Izglītības
programmu realizēšanas
vietas:
Brīvības ielā 198, Jēkabpils,
Brīvības ielā 203, Jēkabpils
Skolas ielā 1A, Aknīste

Iestāde

4.

Iestāde

5.

Iestāde

6.

interešu aizsardzību Jēkabpils
pilsētas administratīvā
teritorijā.
Jēkabpils bērnu un jauniešu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā
centrs,
īsteno interešu izglītības
Reģ. Nr.90010439156,
programmas, nodrošina
Brīvības 258, Jēkabpils
stratēģisko un politikas
plānošanas dokumentu
izstrādi un to ieviešanu
jaunatnes audzināšanas
politikas jomā, sadarbojas ar
Jēkabpils pilsētas jauniešu
domi.
Jēkabpils mākslas skola,
Īsteno profesionālās ievirzes
Reģ. Nr.90010439141,
mākslas izglītības
Dambja iela 19, Jēkabpils
programmu, nodrošina
iespēju iegūt profesionālās
ievirzes izglītības
pamatzināšanas un prasmes
mākslā, sagatavo izglītojamos
vizuāli plastiskās mākslas
profesionālās vidējās
izglītības programmu
apguvei.
Darbības teritorija: Jēkabpils
pilsēta, Aknīste, Atašiene,
Zasa.
Jēkabpils vēstures muzejs,
Apzina, vāc, glabā, pēta un
Reģ. Nr.90010461195,
popularizē liecības par
Rīgas 216B, Jēkabpils
Jēkabpils vēsturi, parādot tās
kā Sēlijas kultūrvēsturiskā
Muzeja struktūrvienība:
novada lielākās pilsētas
Brīvdabas nodaļa “Sēļu sēta”, savdabību un īpašo nozīmi
Reģ. Nr.90010461208,
Latvijas kultūrvidē, kā arī
Filozofu iela 6, Jēkabpils
restaurē un saglabā Krustpils

bāriņtiesas nolikuma
apstiprināšanu”.

399 859 euro, t.sk. pašvaldības
budžeta līdzekļi, maksas
pakalpojumi un valsts budžeta
mērķdotācija

252 287 euro, t.sk. pašvaldības
budžeta līdzekļi, maksas
pakalpojumi, valsts budžeta
mērķdotācija un transferti no
citām pašvaldībām

223 085 euro, t.sk. pašvaldības
budžeta līdzekļi, maksas
pakalpojumi, valsts budžeta
u.tml. transferti;
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Jēkabpils pilsētas domes
23.12.2009. lēmums Nr.578
“Par Jēkabpils bērnu un
jauniešu centra nolikuma
apstiprināšanu”.

20.04.2017. Jēkabpils
pilsētas domes lēmums
Nr.144 “Par nolikuma
apstiprināšanu”.
(Skola dibināta pamatojoties
uz 01.12.1993. Jēkabpils
pilsētas tautas deputātu
padomes valdes lēmumu
Nr.360 un 21.12.1993.
Jēkabpils rajona tautas
deputātu padomes valdes
lēmumu Nr.242.)

Jēkabpils pilsētas domes
02.10.2019. lēmums Nr.451
“Par Jēkabpils vēstures
muzeja juridiskā statusa
maiņu”.

Izglītības programmu īstenošanas vietas:
Dambja iela 19, Jēkabpils.
Skolas iela 16A, Aknīste, Aknīstes novads.
“Lauciņi”, Atašienes pagasts, Krustpils
novads.
“Zasas vidusskola”, Zasa, Zasas pagasts,
Jēkabpils novads.

viduslaiku pili, veicinot tās
aktīvu iekļaušanos kultūras
tūrismā.
Nodrošina muzeja krājuma
saglabāšanu, uzskaiti un
pārvaldību, pieejamību
sabiedrībai, popularizē
Jēkabpils pilsētas tūrisma
iespējas, izstrādā un īsteno
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
tūrisma stratēģiju, veic
Tūrisma informācijas centra
uzdevumus.
Iestāde

7.

Jēkabpils sociālais dienests,
Reģ. Nr.90010461119,
Brīvības iela 45,Jēkabpils

Jēkabpils pilsētas
administratīvajā teritorijā
īsteno valsts un pilsētas
Sociālā dienesta
domes politiku sociālo
struktūrvienības:
pakalpojumu, sociālā atbalsta
1.Sociālā atbalsta nodaļa,
un sociālās palīdzības jomā.
(Brīvības iela 45, Jēkabpils); Sociālā dienesta funkcija ir
2.Aprūpes mājās birojs
nodrošināt pašvaldības
(Brīvības iela 45, Jēkabpils); teritorijā deklarētajiem
3.Ģimenes atbalsta centrs,
iedzīvotājiem iespēju saņemt
Reģ. Nr.90010461123, Rīgas to vajadzībām atbilstošus
iela 237, Jēkabpils;
sociālā darba, sociālās
4.Dienas aprūpes centrs,
rehabilitācijas, sociālos un
Reģ. Nr.90010461142
cita sociālā atbalsta
(Brīvības iela 258 A,
pakalpojumus, sociālo
Jēkabpils);
palīdzību, materiālo atbalstu
5.Naktspatversme,
un sociālās garantijas, kā arī
Reģ. Nr.90010461138,
asistenta pakalpojumu
Zaļā iela 9, Jēkabpils.
pašvaldībā, augstskolā un
koledžā.

875 754 euro (izdevumi
atlīdzībai, iestāžu uzturēšanai
u.tml.), t.sk. pašvaldības budžeta
līdzekļi, maksas pakalpojumi un
transferti no citām pašvaldībām;
1 265 835 euro (izdevumi
pabalstu nodrošināšanai,
savstarpējiem norēķiniem par
sociālajiem pakalpojumiem
u.c.ar sociālo jomu saistītiem
izdevumiem), t.sk. pašvaldības
budžeta līdzekļi, maksas
pakalpojumi u.c. ieņēmumi,
valsts budžeta mērķdotācija un
transferti no citām pašvaldībām;
57 837 euro (izdevumi ar sociālo
jomu saistīto projektu
realizācijai), t.sk. pašvaldības
budžeta līdzekļi un ES fondu
līdzekļi
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Jēkabpils pilsētas domes
23.01.2020. lēmums Nr.36
“Par nolikuma
apstiprināšanu”.

Iestāde

8.

Iestāde
9.

Jēkabpils sporta centrs,
Reģ. Nr.90012821222,
Brīvības 289B, Jēkabpils
Sporta centra
struktūrvienības:
Administrācija, Brīvības iela
289B, Jēkabpils.
Jēkabpils sporta nams,
Reģ. Nr.90010461180,
Brīvības iela 2J, Jēkabpils.
Radžu ūdenskrātuve,
Reģ. Nr.90010461176,
Mežaparka iela 7, Jēkabpils.
Slēpošanas kalns
„Mežaparks”,
Reģ. Nr.90010461161,
Neretas iela 121, Jēkabpils.
Pils rajona slidotava,
Reģ. Nr.90012001750,
Latgales iela 55, Jēkabpils.
Sporta un atpūtas komplekss,
kurā ietilpst:
1.Jēkabpils sporta halle,
Reģ. Nr.90012818330,
Brīvības iela 289B, Jēkabpils;
2.Stadions, Brīvības iela 289,
Jēkabpils;
3.Viesu māja “Vārpa”,
Reģ. Nr.90012818951,
Andreja Pormaļa iela 106,
Jēkabpils.
Jēkabpils sporta skola,
Reģ. Nr.90012818330,
Brīvības 289B, Jēkabpils

Īsteno pašvaldības autonomo
funkciju veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un
sportu Jēkabpils pilsētas
pašvaldībā.
Sagatavo sportistus Latvijas,
Baltijas, Eiropas un pasaules
mēroga sacensībām,
758 606 euro, t.sk. pašvaldības
nodrošina peldētapmācības
budžeta līdzekļi, maksas
programmu īstenošanu,
pakalpojumi u.c. ieņēmumi
veicina privāto iniciatīvu
(kopsummā iekļauti izdevumi
sporta pasākumu rīkošanā
Jēkabpils sporta halles darbības
Jēkabpilī.
uzsākšanai 2020.gadā);
Apsaimnieko un uztur
stadionu, sporta namu, viesu
māju, Radžu ūdenskrātuvi,
slēpošanas kalnu, slidotavu,
slēpošanas trases, sporta spēļu
laukumus, sporta halli.
Organizē licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medības Radžu
ūdenskrātuvē.

Jēkabpils pilsētas domes
30.04.2014. lēmums Nr.175
“Par Jēkabpils sporta centra
nolikumu”.

Jēkabpils pilsētas
administratīvajā teritorijā
īsteno profesionālās ievirzes

Jēkabpils pilsētas domes
23.12.2009. lēmums Nr.577

422 601 euro, t.sk. pašvaldības
budžeta līdzekļi, maksas
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Iestāde

10.

Iestāde
11.

sporta izglītības programmas pakalpojumi u.c. ieņēmumi un
(basketbolā, dambretē,
valsts budžeta mērķdotācija
futbolā, galda tenisā,
handbolā, šahā, vieglatlētikā,
volejbolā), veic izglītojoši
pedagoģisko un treniņu darbu
ar bērniem un jauniešiem.
Jēkabpils Izglītības pārvalde, Īsteno pašvaldības funkcijas 208 658 euro (izdevumi
Reģ. Nr.90011713481,
izglītības jomā Jēkabpils
atlīdzībai, iestādes uzturēšanai
Draudzības aleja 26, Jēkabpils pilsētas administratīvajā
u.tml.), t.sk. pašvaldības budžeta
teritorijā, nodrošina
līdzekļi, maksas pakalpojumi,
Izglītības pārvaldes
stratēģiski izplānotu
valsts budžeta mērķdotācija un
struktūrvienība:
mūžizglītības procesa
transferti no citām pašvaldībām;
“Jēkabpils Tālākizglītības un attīstību, gādā par iespēju
informācijas tehnoloģiju
Jēkabpils pilsētas
1 002 017 euro (izdevumi
centrs”,
iedzīvotājiem iegūt pieejamu skolēnu ēdināšanai,
Reģ. Nr. 90010213140,
un kvalitatīvu izglītību,
savstarpējiem norēķiniem par
Jaunā 44, Jēkabpils
sniedz organizatorisku un
izglītības pakalpojumiem u.c.ar
metodisku palīdzību izglītības izglītības jomu saistītiem
iestādēm.
izdevumiem), t.sk. pašvaldības
budžeta līdzekļi un valsts
Struktūrvienība “Jēkabpils
budžeta mērķdotācija;
Tālākizglītības un
informācijas tehnoloģiju
158 731 euro (izdevumi ar
centrs” pilda izglītošanas
izglītības jomu saistīto projektu
funkcijas.
realizācijai), t.sk. pašvaldības
budžeta līdzekļi un ES fondu
līdzekļi (atsevišķu projektu
realizāciju koordinē izglītības
iestāžu darbinieki)
Jēkabpils Kultūras pārvalde, Rūpējas par kultūru un sekmē
847 494 euro (izdevumi
Reģ. Nr.90010461072,
tradicionālo kultūras vērtību
atlīdzībai, iestāžu uzturēšanai
Rīgas iela 150, Jēkabpils
saglabāšanu un tautas
u.tml.), t.sk. pašvaldības budžeta
jaunrades attīstību Jēkabpils
līdzekļi, maksas pakalpojumi
Pārvaldes struktūrvienības:
pilsētas pašvaldībā.
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“Par Jēkabpils sporta skolas
nolikuma apstiprināšanu”.

Jēkabpils pilsētas domes
08.02.2018. lēmums Nr.54
“Par nolikuma
apstiprināšanu”.
(Iestāde 2010.gadā pārņemta
Jēkabpils pilsētas
pašvaldības pakļautībā.
Pārvaldes nosaukums līdz
01.05.2018. bija “Jēkabpils
Tālākizglītības un
informācijas tehnoloģiju
centrs”.)

Jēkabpils pilsētas domes
26.11.2009. lēmums
Nr.523 “Par Kultūras
pārvaldes izveidošanu”.

Iestāde
12.

Iestāde

Jēkabpils 3.vidusskola,
Reģ. Nr.90010439033,
Slimnīcas iela 5, Jēkabpils

Iestāde

Jēkabpils 2.vidusskola,
Reģ. Nr.90010439029,
Jaunā iela 44, Jēkabpils

13.

14.

Administratīvā nodaļa;
Jēkabpils galvenā bibliotēka,
Reģ. Nr.90010461212,
Rīgas 212, Jēkabpils.
Jēkabpils tautas nams,
Reģ. Nr.90010461091,
Vecpilsētas laukums 3,
Jēkabpils.
Krustpils kultūras nams,
Reģ. Nr.90010461087,
Rīgas iela 212, Jēkabpils.
Jēkabpils pilsētas bibliotēka:
Reģ. Nr.90010461091,
Vecpilsētas laukums 3,
Jēkabpils.
Bērnu literatūras nodaļa,
Reģ. Nr.90010461104,
Pasta iela 39, Jēkabpils
Jēkabpils Valsts ģimnāzija,
Reģ. Nr.90010439014,
Rūdolfa Blaumaņa iela 27,
Jēkabpils

Jēkabpils 2.vidusskolas
struktūrvienības:

Kultūrvides veidošana,
nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšana,
tautas tradīciju izmantošana
Jēkabpils pilsētas pasākumos,
svētku un atceres dienu
atzīmēšana pilsētā.
Bibliotēku darbības
nodrošināšana.

u.c. ieņēmumi un transferti no
citām pašvaldībām;
213 821 euro (izdevumi tautas
mākslas kolektīvu vadītāju
atlīdzībai, pasākumu
organizēšanai u.c.ar kultūras
jomu saistītiem izdevumiem),
t.sk. pašvaldības budžeta
līdzekļi, maksas pakalpojumi un
valsts budžeta u.tml. transferti;
21 942 euro (izdevumi ar
kultūras jomu saistīto projektu
realizācijai), t.sk. pašvaldības
budžeta līdzekļi un ES fondu
līdzekļi

Darbības pamatvirziens ir
izglītojoša darbība.
Īsteno izglītības
programmas, veic mācību
un audzināšanas darbu
Jēkabpils pilsētā.
Darbības pamatvirziens ir
izglītojoša darbība.
Organizē un īsteno mācību un
audzināšanas procesu
Jēkabpils pilsētā.
Darbības pamatvirziens ir
izglītojoša darbība.
Īsteno izglītības
programmas, veic mācību
un audzināšanas darbu
Jēkabpils pilsētā.

Jēkabpils pilsētas domes
1 324 648 euro, t.sk. pašvaldības
22.10.2020. lēmums
budžeta līdzekļi, maksas
Nr.500 “Par Jēkabpils
pakalpojumi u.c. ieņēmumi,
Valsts ģimnāzijas nolikuma
valsts budžeta mērķdotācija
apstiprināšanu”.
1 303 244 euro, t.sk. pašvaldības Jēkabpils pilsētas domes
budžeta līdzekļi, maksas
13.02.2020. lēmums Nr.91
pakalpojumi u.c. ieņēmumi,
“Par Jēkabpils 3.vidusskolas
valsts budžeta mērķdotācija
nolikuma apstiprināšanu”.
2 283 748 euro, t.sk. pašvaldības Jēkabpils pilsētas domes
budžeta līdzekļi, maksas
27.08.2020. lēmums Nr.386
pakalpojumi u.c. ieņēmumi,
“Par Jēkabpils 2.vidusskolas
valsts budžeta mērķdotācija
nolikuma apstiprināšanu”.
(kopsummā iekļauti
reorganizētās Jēkabpils
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Iestāde

15.

Iestāde
16.

Iestāde
17.

Iestāde
18.

1.Struktūrvienība/programmas
īstenošanas vieta,
Reģ. Nr.90012819266, Rīgas
ielā 200, Jēkabpils;
2.Struktūrvienība/programmas
īstenošanas vieta1,
Reģ. Nr.90012819251,
Rīgas ielā 192, Jēkabpils;
3.Struktūrvienība/programmas
īstenošanas vieta,
Reģ. Nr.90012332503,
Ķieģeļu ielā 14, Jēkabpils
(klase ieslodzījuma vietā).
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāde Īsteno vispārējās pirmsskolas
"Auseklītis",
izglītības programmu,
Reģ. Nr.90000027112,
sagatavo bērnu
Dūmu iela 1, Jēkabpils
pamatizglītības apguvei
Jēkabpils pilsētā.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāde
"Bērziņš",
Reģ. Nr. 90012295349,
Madonas iela 50, Jēkabpils
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāde
"Kāpēcītis",
Reģ. Nr. 90000027042,
Palejas iela 15A, Jēkabpils
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāde
"Zvaigznīte",

Īsteno pirmsskolas izglītības
mazākumtautību programmu
latviešu un krievu valodā,
sagatavo izglītojamos
pamatizglītības apguvei
Jēkabpils pilsētā.
Īsteno vispārējās pirmsskolas
izglītības programmu,
sagatavo bērnu
pamatizglītības apguvei
Jēkabpils pilsētā.
Īsteno pirmsskolas izglītības
programmas, sagatavo bērnu
pamatizglītības apguvei

pamatskolas 2020.gada
izdevumi)

575 238 euro, t.sk. pašvaldības
budžeta līdzekļi, maksas
pakalpojumi, valsts budžeta
mērķdotācija

347 521 euro, t.sk. pašvaldības
budžeta līdzekļi, maksas
pakalpojumi, valsts budžeta
mērķdotācija
649 848 euro, t.sk. pašvaldības
budžeta līdzekļi, maksas
pakalpojumi, valsts budžeta
mērķdotācija

Jēkabpils pilsētas domes
27.11.2014. lēmums Nr.403
“Par nolikuma “Jēkabpils
pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes
“Auseklītis” nolikums”
apstiprināšanu”.
Jēkabpils pilsētas domes
22.03.2007.lēmums Nr.133
“Par nolikuma
apstiprināšanu”.
Jēkabpils pilsētas domes
09.03.2017. lēmums Nr.62
“Par nolikuma
apstiprināšanu”.

1 061 227 euro, t.sk. pašvaldības Jēkabpils pilsētas domes
budžeta līdzekļi, maksas
08.02.2007. lēmums Nr.55
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Reģ. Nr.90009950593,
Meža iela 12, Jēkabpils

Iestāde
19.

Publiskas
20. personas
kapitālsabiedrība

PII “Zvaigznīte
struktūrvienība/filiāle:
Struktūrvienība,
Reģ. Nr.90009399852,
Jaunā iela 43, Jēkabpils
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāde
"Zvaniņš",
Reģ. Nr.90000027061,
Meža iela 9, Jēkabpils
SIA “Jēkabpils ūdens”,
Reģ. Nr.45403000395,
Jaunā iela 60, Jēkabpils

Jēkabpils pilsētā.

pakalpojumi, valsts budžeta
mērķdotācija

Īsteno pirmsskolas izglītības
685 120 euro, t.sk. pašvaldības
programmu, sagatavo bērnu
budžeta līdzekļi, maksas
pamatizglītības programmas
pakalpojumi, valsts budžeta
apguvei Jēkabpils pilsētā.
mērķdotācija
Jēkabpils pilsētas
administratīvajā teritorijā
Galvenie darbības veidi ir:
• Ūdens ieguve, attīrīšana
un sadale;
• Notekūdeņu savākšana un
attīrīšana.

“Par nolikuma
apstiprināšanu”.

Jēkabpils pilsētas domes
30.09.2010. lēmums Nr.459
“Par nolikuma
apstiprināšanu”.

Dibināta un reģistrēta UR
1991.gada 8.oktobrī.

Centralizētā ūdensapgāde;
Centralizētās kanalizācija
pakalpojumu sniegšana;
Asinezācijas pakalpojumu
sniegšana; Ūdens skaitītāju
uzstādīšana un nomaiņa;
Kanalizācijas tīklu skalošana;
Ūdens ķīmiskā un
mikrobioloģiskā testēšana;
Pilsētas strūklaku
apkalpošana, Lietus
kanalizācijas tīklu
apkalpošana; Specializētās
tehnikas (iekrāvēja,

Jēkabpils pilsētas domes
14.02.2019. lēmums Nr.48
“Par līdzdalību
kapitālsabiedrībās”.
Pašvaldības līdzdalība
100%
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Ņemot vērā, ka nav publicēts SIA zvērināta
revidenta nepārbaudīts 2020.gada pārskats,
informācija par 2019.gadu:
Neto apgrozījums,
1737676
EUR
Pelņa vai zaudējumi,
22842
EUR
Bilances kopsumma,
16468944
EUR

Publiskas
21. personas
kapitālsabiedrība

ekskavatora) pakalpojumi;
Ūdens piegāde ar cisternu.
SIA "Jēkabpils reģionālā
Jēkabpils pilsētas
slimnīca",
administratīvajā teritorijā
Reģ. Nr.50003356621,
Galvenais darbības veids ir
A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils slimnīcu darbība.

Publiskas
SIA “Jēkabpils siltums”,
personas
Reģ. Nr.40003007778,
kapitālsabiedrība Nameja ielā 4a, Jēkabpils

22.

Dibināta un reģistrēta UR
1997.gada 1.septembrī.
59 402 euro dotācija un 111 000 Jēkabpils pilsētas domes
euro ieguldījums pamatkapitālā 14.02.2019. lēmums Nr.48
no pašvaldības budžeta
“Par līdzdalību
līdzekļiem
kapitālsabiedrībās”.

Slimnīcas pakalpojumi,
poliklīnikas pakalpojumi,
Laboratoriskie izmeklējumi
u.c. pakalpojumi, kas saistīti
Pašvaldības līdzdalība
ar veselības aprūpi.
100%
Jēkabpils pilsētas
250 000 euro dotācija no
administratīvajā teritorijā
pašvaldības budžeta līdzekļiem
Pamatdarbības veids ir tvaika
un karstā ūdens ražošana un
piegāde. Organizē Jēkabpils
pilsētas centralizēto
Dibināta un reģistrēta UR
siltumapgādi.
1991.gada 13.jūnijā.
Tvaika un karstā ūdens
ražošana un piegāde;
Elektroenerģijas ražošana un
sadale; Ēku demontāža un
nojaukšana; Zemes darbi;
Ēku vispārējā būvniecība un
inženiertehniskie darbi; Ēku
inženiertehnisko sistēmu
montāža; Izolācijas
ierīkošana; Sanitārtehniskie
darbi, Citas būvdarbu
pabeigšanas operācijas;
Kravu autotransports;
Cauruļvadu transports;
Tehniskās pārbaudes;

Jēkabpils pilsētas domes
14.02.2019. lēmums Nr.48
“Par līdzdalību
kapitālsabiedrībās”.
Pašvaldības līdzdalība
100%
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Ņemot vērā, ka nav publicēts SIA zvērināta
revidenta nepārbaudīts 2020.gada pārskats,
informācija par 2019.gadu:
Neto apgrozījums,
12713160
EUR
Pelņa vai zaudējumi,
-121706
EUR
Bilances kopsumma,
10374292
EUR
Ņemot vērā, ka nav publicēts SIA zvērināta
revidenta nepārbaudīts 2020.gada pārskats,
informācija par 2019.gadu:
Neto apgrozījums,
3 147 883
EUR
Pelņa vai zaudējumi,
-64 955
EUR
Bilances kopsumma,
6 018 636
EUR

Publiskas
SIA “JK Namu pārvalde”,
personas
Reģ. Nr.45403000484,
kapitālsabiedrība Andreja Pormaļa 39,
Jēkabpils

Mērījumi un analīzes.
Jēkabpils pilsētas
administratīvajā teritorijā
Galvenais darbības veids ir
daudzdzīvokļu māju
pārvaldīšana un
apsaimniekošana.

Dibināta un reģistrēta UR
1991.gada 14.novembrī.

Namu un pieguļošās
teritorijas apsaimniekošana:
namu apsaimniekošana;
23.
siltumtīklu un ūdensvadu
apkalpošana; galdniecība;
metālapstrāde; autotransporta
pakalpojumi; autopacēlājs (ar
grozu); santehnikas remonts;
elektroinstalācijas sistēmu
apkalpošana. Ūdensvada,
kanalizācijas un
siltumapgādes sistēmu
apkalpošana: Namu iekšējās
sistēmas avāriju novēršana.
Publiskas
SIA „Pils rajona Namu
Jēkabpils pilsētas
personas
pārvalde”,
administratīvajā teritorijā
kapitālsabiedrība Reģ. Nr.45403004912,
Dzīvojamā fonda
Pils rajons 219-46, Jēkabpils apsaimniekošana,
siltumenerģijas ražošana,
pārvade un sadale Jēkabpils
24.
pilsētas mikrorajonā “Pils
rajons”.
Namu apsaimniekošana;
Siltuma ražošana; Siltumtīklu
un ūdensvadu apkalpošana;
Santehnikas remonts.

Jēkabpils pilsētas domes
14.02.2019. lēmums Nr.48
“Par līdzdalību
kapitālsabiedrībās”.

Ņemot vērā, ka nav publicēts SIA zvērināta
revidenta nepārbaudīts 2020.gada pārskats,
informācija par 2019.gadu:
Neto apgrozījums,
1951764
EUR
Pelņa vai zaudējumi,
6423
EUR
Bilances kopsumma,
1850589
EUR

Pašvaldības līdzdalība
100%

Dibināta un reģistrēta UR
1995.gada 12.decembrī.
Jēkabpils pilsētas domes
14.02.2019. lēmums Nr.48
“Par līdzdalību
kapitālsabiedrībās”.
Pašvaldības līdzdalība
100%
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Ņemot vērā, ka nav publicēts SIA zvērināta
revidenta nepārbaudīts 2020.gada pārskats,
informācija par 2019.gadu:
Neto apgrozījums,
402 991
EUR
Pelņa vai zaudējumi,
4 861
EUR
Bilances kopsumma,
323 031
EUR

Publiskas
SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, Jēkabpils pilsētas
personas
Reģ. Nr.45403006010,
administratīvajā teritorijā
kapitālsabiedrība Zemgales iela 24/1, Jēkabpils Ir četri pamatdarbības
virzieni:
1.Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana;
2.Ceļu un ielu fonda remonts
uz uzturēšana;
3.Jēkabpils pilsētas dzīvnieku
patversmes uzturēšana;
4.Jēkabpils pilsētas
uzturēšanas darbi, t.sk.
25.
pilsētas parku uzturēšana,
pilsētas kapu uzturēšana u.c.

Ņemot vērā, ka nav publicēts SIA zvērināta
revidenta nepārbaudīts 2020.gada pārskats,
informācija par 2019.gadu:

Dibināta un reģistrēta UR
1997.gada 1.decembrī.
Jēkabpils pilsētas domes
14.02.2019. lēmums Nr.48
“Par līdzdalību
kapitālsabiedrībās”.

Atkritumu savākšana un
pārvadāšana; Ielu uzturēšanas
darbi; Ceļu būve; Jēkabpils
pilsētas kapu
apsaimniekošana; Jēkabpils
pilsētas dzīvnieku patversmes
apsaimniekošana; Zāles
pļaušana; Jēkabpils pilsētas
apgaismojuma
apsaimniekošana.
Publiski privātā SIA „Jēkabpils autobusu
kapitālsabiedrība parks”,
Reģ. Nr.45403003245,
Salas novads, Salas pagasts,
26.
"Akurāteri"

Galvenais darbības veids ir
pilsētas un piepilsētas
pasažieru sauszemes
pārvadājumi.

Neto apgrozījums,
EUR
Pelņa vai zaudējumi,
EUR
Bilances kopsumma,
EUR

2575715
273446
1143473

Pašvaldības līdzdalība
100%

280 318 euro, t.sk. Satiksmes
ministrijas dotācija un
pašvaldības budžeta līdzekļi

Dibināta un reģistrēta UR
1993.gada 8.jūnijā
Jēkabpils pilsētas domes
14.02.2019. lēmums Nr.48
“Par līdzdalību
kapitālsabiedrībās”.
Pašvaldības līdzdalība 51%
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Ņemot vērā, ka nav publicēts SIA zvērināta
revidenta nepārbaudīts 2020.gada pārskats,
informācija par 2019.gadu:
Neto apgrozījums,
4995473
EUR
Pelņa vai zaudējumi,
186271
EUR
Bilances kopsumma,
5978627
EUR

Publiski privātā SIA “Vidusdaugavas
kapitālsabiedrība SPAAO”, Reģ.
Nr.55403015551, Krustpils
nov., Mežāres pag., "Dziļā
27.
Vāda"

Dibināta un reģistrēta UR
2005.gada 7.jūlijā
Jēkabpils pilsētas domes
14.02.2019. lēmums Nr.48
“Par līdzdalību
kapitālsabiedrībās”.

Galvenais darbības veids ir
atkritumu apstrāde un
izvietošana.

Pašvaldības līdzdalība
32,04%
Biedrība

28.

Reģionālā biznesa un tūrisma
attīstības biedrība “Jēkabpils
rezidence”,
Reģ. Nr.40008294449,
Andreja Pormaļa iela 11,
Jēkabpils

Jēkabpils pilsētas un
Zemgales reģiona mazo un
vidējo uzņēmēju interešu
pārstāvniecība un dialoga
veidošana ar valsts un
pašvaldību iestādēm, Latvijas
un starptautiskajām
organizācijām; uzņēmēju
savstarpējās sadarbības un
konkurētspējas stiprināšana
un mārketinga aktivitāšu
veicināšana; uzņēmējdarbības
un tūrisma attīstības
50 000 euro dotācija no
veicināšana un ar to saistītu pašvaldības budžeta līdzekļiem
pasākumu un projektu
izstrādāšana un īstenošana;
uzņēmēju interešu aizstāvība
lēmumu pieņemšanas
procesos vietējā, reģionālajā,
nacionālajā un starptautiskajā
līmenī; uzņēmēju un
personu, kas vēlas uzsākt
uzņēmējdarbību, informēšana
un izglītošana par biznesa
vidi un tūrisma jomu
reglamentējošajiem
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Jēkabpils pilsētas domes
19.12.2019. lēmums Nr.604
“Par biedrības dibināšanu”.
Reģistrēta UR 16.01.2020.

Ņemot vērā, ka nav publicēts SIA zvērināta
revidenta nepārbaudīts 2020.gada pārskats,
informācija par 2019.gadu:
Neto apgrozījums,
1 972 900
EUR
Pelņa vai zaudējumi,
-48 790
EUR
Bilances kopsumma,
9 927 156
EUR
Uz 25.02.2021. nav publicēts biedrības
zvērināta revidenta nepārbaudīts 2020.gada
pārskats

normatīvajiem aktiem un
nodokļu politiku, kā arī par
iespēju saņemt atbalstu
dažādās pašvaldības, valsts un
Eiropas Savienības
programmās; informācijas par
tūrisma pakalpojumiem
pieejamības nodrošināšana,
Jēkabpils pilsētas un reģiona
tūrisma piedāvājumu
popularizēšana.

*Finansējuma apjoms – neauditēta informācijas daļa uz 25.02.2021.

Apstiprināts ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes 2021.gada 25.februāra lēmumu Nr.74
Domes priekšsēdētāja vietniece

(paraksts)

Liepa 65207413
Kalniete 65207313
Dardete 65207303
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K.Ozola

