Jēkabpils pilsētas pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu
II Eiropas Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti
1. Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā
Nr.
p.
k.

Finansējums (eur
Projekta īstenošanas termiņš No finanšu
instrumenta
Projekta nosaukums un mērķis, līguma noslēgšanas datums, numurs un līgumslēdzēja institūcija
(no–līdz)
1
2
3
I. Finanšu instrumenta nosaukums - Eiropas Reģionālais attīstības fonds
1
Starptautiskās konkurētspējas veicināšana
06.03.2017.-31.12.2017.
1190.02
Projekta mērķis vizītes ietvaros ekonomisko sakaru un kontaktu veidošana Apvienotos Arābu Emirātos (turpmāk tekstā saukti AAE), lai sekmētu investīciju piesaisti pašvaldības teritorijai un
savstarpējās sadarbības attīstību starp pašvaldībā strādājošajiem uzņēmējiem un potenciālajiem partneriem AAE ( īpaši tādās nozarēs, kā būvniecība, gaļas pārstrāde, loģistika).
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2017.gada 6. martā noslēdza līgumu Nr. 3.2.1.2./16/I/001 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru
2

Pirmsskolas izglītības iestādes "Bērziņš" ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana.
Projekta mērķis ir sekmēt Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Bērziņš” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu samazinot primārās enerģijas patēriņu.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2019.gada 6.februārī ir noslēgusi vienošanos Nr.4.2.2.0/18/I/012 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru

06.02.2019. - 05.01.2020.

3

Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā
Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Daugavas krasta pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu-Krustpils pili, Kokneses viduslaiku
pilsdrupas un sanatoriju “Ogre”, kā arī attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz
nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018. gada 6. aprīlī parakstīja vienošanos Nr.5.5.1.0/17/I/005 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai
Projekta mērķis ir Jēkabpils pilsētas Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju revitalizācija, atjaunojot degradētās teritorijas atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības programmai,
nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 10.augustā parakstīja Vienošanos Nr.5.6.2.0/16/I/021 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
Tehniskā palīdzība integrēto teritoriju investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā"
Projekta mērķis ir izveidot Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā un palielināt darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas
Savienības fondu administrēšanas kapacitāti, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība2015.gada 14.decembrī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.11.1.1.0/15/TP/001 īstenošanu
„Līvānu un Jēkabpils slimnīcu infrastruktūras attīstība veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai”
Projekta mērķis: Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un izmaksu efektivitāti jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru Līvānu un Jēkabpils slimnīcās, veicot nepieciešamo medicīnas tehnoloģiju, aprīkojuma un inventāra iegādi un sekmējot atbilstošas
vides veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam, tādējādi uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.
Līguma noslēgšanas datums: 01.12.2018. Līguma numurs: 9.3.2.0/18/I/009 Līgumslēdzēja institūcijas: SIA “Līvānu slimnīca” sadarbībā ar SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" un Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru.
Rezultāti Jēkabpils slimnīcā:
-Iegādātas un uzstādītas medicīnas tehnoloģijas un aprīkojums 1. un 2. terapijas nodaļai, bērnu, dzemdību un uzņemšanas nodaļām un perinatālās aprūpes centram.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 418 213.03 EUR (SIA “Līvānu slimnīcai” – 365 453.40 EUR, SIA “Jēkabpils reģionālajai slimnīcai” – 52 759.63 EUR)

06.04.2018.- 30.09.2020.

1499999.99

10.08.2018. - 09.10.2020.

2802759.71

4

5
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14.12.2015.-31.12.2018.

01.12.2018.-31.12.2019.

446803.19

42530.52

355481.07
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Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai
Mērķis - Iegādāts videi draudzīgs sabiedriskais transports Jēkabpils pilsētā, kas rada mazāku piesārņojumu videi. Nodrošināti pieejami, kvalitatīvi, droši un vides prasībām atbilstoši
sabiedriskā transporta pakalpojumi.
Autobusu parks iegādājās septiņus jaunus ar CNG darbināmus autobusus.
SIA “ Jēkabpils autobusu parks” 2018.gada 26. martā parakstīja ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līgumu Nr.4.5.1.2/17/I/003

26.03.2018.-30.03.2019.

II. Finanšu instrumenta nosaukums -Kohēzijas fonds
8
“Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”
14.08.2018.-13.08.2020.
Projekta mērķis ir uzlabot Jēkabpils pilsētas pārvades un sadales sistēmas efektivitāti, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un potenciāli jaunajiem
patērētājiem, lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī.
SIA “ Jēkabpils siltums” 2018.gada 14. augustā parakstīja ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līgumu Nr. 4.3.1.0/18/A/011

1128825

595653.42

III Finanšu instrumenta nosaukums - Eiropas Sociālais fonds
Projekts"Kompetenču pieeja mācību saturā"
17.10.2016.-01.09.2020.
Projekta mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura (turpmāk - mācību saturs) aprobāciju un mācību satura pakāpenisku ieviešanu pirmsskolas izglītības,
pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.
Valsts izglītības satura centrs 2016.gada 17.oktobrī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 īstenošanu.Kopš 01.01.2017. Jēkabpils
pilsētas pašvaldība ir projekta partneris, kurš saņem finansējumu aktivitāšu apmaksai.
III. Finanšu instrumenta nosaukums - Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam
10
Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana (AttractiveFORyou) Nr. LLI-211
01.04.2017.-31.12.2018.
Projekta mērķis ir attīstīt Latvijas un Lietuvas pilsētu pievilcību un konkurētspēju, uzlabot esošo tūrisma pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību, palielinot interesi potenciālo tūristu vidū
un reklamējot vienotus tematisko pārrobežu tūrisma maršrutus.
Jēkabpils pilsētas pašvaldība bija projekta partneris. Līgumu nolēdza 2017.gada 1.aprīlī.
11
"Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids" LLI-263
01.04.2018.-30.11.2019.
Projekta mērķis ir veicināt ģimeņu sociāli ekonomisko aktivitāti. Projekta ietvaros ir plānots uzlabot bibliotēku sniegtos pakalpojumus, organizēt personāla apmācības un pieredzes
braucienus, dažādot ģimeņu brīvā laika pavadīšanas iespējas un organizēt dažādus pasākumus Ludzā, Rokiškos un Jēkabpilī.
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde bija projekta partneris. Līgumu nolēdza 2018.gada 1.aprīlī.
9

KOPĀ:
Gogule 65234590
Apstiprināts ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības domes 2021.gada 25.februāra lēmumu Nr.74
Domes priekšsēdētāja vietniece

(paraksts)

1141.22

400549.29

32053.78

7,306,987.21

3.Pielikums

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

1. Tabula

Saistības, ko pašvaldība uzņēmusies ar
projekta īstenošanas līgumu par projektā
Finansējums (euro)
radīto vērtību uzturēšanu/saglabāšanu
No valsts
No pašvaldības Saistību apmērs
Saistību ilgums pēc
budžeta
līdzfinansējuma (euro)
projekta īstenošanas
4
5
6
7
0

23336.83

1600.98

1153215.79 Skatīt 3.pielikuma

I daļas 1.tabulu
66176.44

2345166.35 Skatīt 3.pielikuma

I daļas 1.tabulu

122077.44

757087.88 Skatīt 3.pielikuma

I daļas 1.tabulu
7505.39

37639.17

0

25092.79

Cita būtiska informācija
8

296423.09

839480.13

201.39

10470.19

1886

3771

258822.66

5432308.2

K.Ozola

