
 

 

 

REKLĀMAS IZVIETOŠANAS IESPĒJAS JĒKABPILĪ 

 Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

piedāvātā pakalpojuma veids 

Mērvienība Cena 

ar PVN 

Piezīmes 

1. Vides reklāmas rāmja noma 
(1,90mx2,90m / augstums x platums) 

banera izvietošanai (4 gab. Madonas – 

Varoņu ielas apļos) 

1 plakne / 

mēnesis 

60,50 € Jāskaņo ar Jēkabpils Kultūras 

pārvaldi: info@jkp.lv, tālr. 

65221152 

 

2. Vides reklāmas rāmja noma (2mx3m 

/ augstums x platums) banera 

izvietošanai (1 gab. Krustpils saliņā) 

mēnesis 40,00 € 

3. Informācijas izvietošana: laminētās 

vides afišas (10 gab. 90cmx138cm) 

pašvaldības autobusu pieturās 

par 

pasākumu 

30,00 € Jāskaņo ar pašvaldības autobusu 

pieturu apsaimniekotāju 

4. Pasākumu rīkotāju / producentu 

ieejas biļešu tirdzniecība Jēkabpils 

Kultūras pārvaldes kasēs par 

pasākumiem, kas notiek ārpus Jēkabpils 

Tautas nama un Krustpils kultūras 

nama telpām 

par katru 

pārdoto 

biļeti 

0,18 € Jāskaņo ar Jēkabpils Kultūras 

pārvaldi: info@jkp.lv, tālr. 

65221152 

5. Maksas reklāmas un citu informatīvo 

materiālu izvietošana pilsētvidē: 

Jāskaņo ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 

vecāko ainavu arhitektu Jāni Vagoliņu: 

janis.vagolins@jekabpils.lv / tālr.65207432  

(adrese: Jaunā iela 31c, Jēkabpils) 

5.1. Reklāmas vai reklāmas objekta 

izvietošana publiskās vietās vai vietās, 

kas vērstas pret publisku vietu  

 

m
2 
/ mēnesī 0,50 € Nodevu aprēķina pēc formulas 

0,50 € x R x P x Z x L, kur 

R – reklāmas laukums (m
2
); 

P – platības koeficients; 

Z – zonas koeficients; 

L – eksponēšanas ilgums mēnešos 

5.2. Afišas vai plakāta izvietošana (līdz 30 

vienībām ieskaitot) uz afišu stendiem 

mēnesis 15,00 € Ne lielāks par A1 izmēru 

5.3. Sludinājuma izvietošana (līdz 30 

vienībām ieskaitot) uz afišu stendiem 

mēnesis 5,00 € Ne lielāks par A4 izmēru 
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MAKSAS REKLĀMAS IESPĒJAS REĢIONĀLAJOS MEDIJOS: 

Reģionālais medijs Kontaktinformācija 

1. Laikraksti / informatīvie izdevumi:  

1.1. Laikraksts “Brīvā Daugava” Gunta Gagunova: gunta@bdaugava.lv, 

reklama@bdaugava.lv / tālr. 65231340, 29378144 

1.2. Bezmaksas informatīvs izdevums “Vērtīgs”  info@vertigs.lv / tālr. 26820629 

1.3. Bezmaksas komercavīze “Ceturtdiena” Atis Caune-Zalāns: atis@radio1.lv /tālr. 29102214 

2. Radio - “Jēkabpils Radio 1” Atis Caune-Zalāns: atis@radio1.lv / tālr. 29102214  

3. Vidusdaugavas televīzija tv@zednet.lv, tv.reklama@zednet.lv /  

tālr. 65234000, 29247546  

BEZMAKSAS REKLĀMAS IESPĒJAS: Piezīmes 

1. Informācijas ievietošana Jēkabpils Kultūras 

pārvaldes mājaslapā: 
Jāsazinās ar Jēkabpils Kultūras pārvaldes sabiedrisko 

attiecību speciālisti Ievu Druvenieci: 

ieva.druveniece@jkp.lv / tālr. 25903869 

1.1. pasākuma ievietošana notikumu kalendārā Jāiesūta preses relīze / pasākuma apraksts un 

fotogrāfija (līdz 2 MB) 

1.2. afišas ievietošana sadaļā “Afišas” Jāiesūta pasākuma afiša (līdz 2 MB) 

2. Pasākumu reklāmas plakātu izvietošana 

Jēkabpils kultūras iestāžu telpās / afišu 

stendos 

Jāsazinās ar Jēkabpils Kultūras pārvaldes sabiedrisko 

attiecību speciālisti Ievu Druvenieci: 

ieva.druveniece@jkp.lv / tālr. 25903869 

3. Informācijas ievietošana ikmēneša pasākumu 

flaieros 
Informācija jāiesūta līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam! 

Jāsazinās ar Jēkabpils Kultūras pārvaldes sabiedrisko 

attiecību speciālisti Ievu Druvenieci: 

ieva.druveniece@jkp.lv / tālr. 25903869 
4. Informācijas ievietošana pašvaldības 

izdevumā “Jēkabpils Vēstis” mēneša 

notikumu plānā 

5. Reklāmas izvietošana elektroniskajā afišu 

stendā t/c “Aura” 

Jāsazinās ar Jēkabpils Kultūras pārvaldes sabiedrisko 

attiecību speciālisti Ievu Druvenieci: 

ieva.druveniece@jkp.lv / tālr. 25903869 
6. Reklāma Jēkabpils Kultūras pārvaldes 

sociālo tīklu profilos (facebook.com, 

draugiem.lv, instagram.com, twitter.com) 

Jāsazinās ar Jēkabpils Kultūras pārvaldes sabiedrisko 

attiecību speciālisti Ievu Druvenieci: 

ieva.druveniece@jkp.lv / tālr. 25903869 

7. Informācijas nodošana Jēkabpils novada 

kultūras iestādēm 

Jāsazinās ar novada Kultūras pārvaldes vadītāju Lauru 

Aišpuri: zasaskn@jekabpilsnovads.lv / tālr. 20371520 

8. Informācijas nodošana Krustpils novada 

kultūras iestādēm 

Jāsazinās ar Krustpils novada kultūras pasākumu 

koordinatoru  
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