Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvaldes 2017. gada
vadības ziņojums
Jēkabpils Kultūras pārvalde (turpmāk tekstā Pārvalde vai JKP) ir Jēkabpils pilsētas
pašvaldības struktūrvienība (ar 2015. gada 1. janvāri), kas rūpējas par kultūru un sekmē
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Jēkabpils pilsētas
pašvaldībā. Jēkabpils Kultūras pārvalde darbojas saskaņā ar Kultūras pārvaldes nolikumu.
Pārvaldes darbība tiek finansēta no Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem un
tai ir savas budžeta tāmes, ko apstiprina pašvaldība.
Jēkabpils Kultūras pārvaldes pakļautībā ir 5 struktūrvienības:
1. Jēkabpils Galvenā bibliotēka;
2. Jēkabpils pilsētas bibliotēka;
3. Jēkabpils Tautas nams;
4. Krustpils kultūras nams;
5. Pārvaldes apsaimniekošanā nodota Krustpils saliņa.
Jēkabpils Kultūras pārvalde savā darbībā vadās pēc Jēkabpils pilsētā izstrādātās
kultūrpolitikas vadlīnijām un JKP izstrādātas darbības stratēģijas.
Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbība nodrošina kultūrvides veidošanu pilsētā, sekmē
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un pārmantojamību, radošumu, starpkultūru dialogu un
sadarbību, veido labvēlīgu vidi jaunradei, sociālajai līdzdalībai, mūžizglītības procesam, kā arī
radošajai ekonomikai. Sekmē starptautiskos kultūras apmaiņas projektus, veicina atpazīstamu un
pozitīvu Jēkabpils pilsētas tēlu kultūras nozarē.
Pārvalde nodrošina brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt labas kvalitātes informācijai
iedzīvotājiem Jēkabpils bibliotēkās. Bibliotēkas attīstās par izglītības, informācijas, kultūras un
sabiedriskās saskarsmes centriem, kurās nodrošina iedzīvotāju piekļuvi internetam, Latvijas un
pasaules datu bāzēm, veic depozītbibliotēkas funkcijas, organizē tālākizglītības un apmācības arī
novadu bibliotēkās, veic kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti un dokumentēšanu. Bibliotēkas
iekļaujas

tālākā sabiedrības informatizācijas procesā, rūpēties par kultūras mantojuma

saglabāšanu un dokumentēšanu, nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem sabiedrības locekļiem,
neatkarīgi no viņu finansiālajām iespējām, atšķirībām fiziskajā un izglītības jomā.
Jēkabpils Kultūras pārvaldei ir deleģētas plašas funkcijas kultūras procesa nodrošināšanā. Tā
patstāvīgi un sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo kultūras centru,
radošajām apvienībām, fondiem, nacionālajām kultūras biedrībām, juridiskām un fiziskām personām
realizē pašvaldības funkcijas kultūrā Jēkabpils pilsētā, kā arī plašāk – reģionā. JKP rūpējas par kultūru un
sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. JKP ir nozīmīgākais
spēlētājs kultūras jomā Jēkabpilī.
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Pārvaldes galvenās funkcijas jeb darbības virzieni ir sekojoši:
1) Pilsētas kultūrpolitikas veidošana un īstenošana;
2) Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un iedzīvināšana pilsētas pasākumos, tostarp
Dziesmu un deju svētku norises nodrošināšana;
3) Kultūrizglītības procesa nodrošināšana (pamatā mūžizglītības izpratnē);
4) LR svētku un atceres dienu atzīmēšana pilsētā;
5) Starptautisko kultūras attiecību veidošana;
6) Kultūrvēsturiskā materiālā mantojuma un kultūras infrastruktūras saglabāšana un attīstīšana;
7) Bibliotēku darbības un to pieejamības nodrošināšana, veidojot tās par izglītības, informācijas,
kultūras un sabiedriskās saskarsmes centriem.
Nolikums precizē JKP galvenos uzdevumus, kas ietver kultūras dzīves koordinēšanu,
organizēšanu, sabiedrības informēšanu, materiālo un finanšu resursu administrēšanu un papildus piesaisti,
kā arī tās struktūrvienību darbības pārraudzību, ieskaitot bibliotēkas nozares attīstību, un iedzīvotāju ar
speciālām vajadzībām iekļaušanos kultūrizglītības procesā nodrošināšanu. Pārvaldes uzdevums ir arī
veicināt privāto iniciatīvu kultūras pasākumu rīkošanā Jēkabpilī

1. Jēkabpils Kultūras pārvaldes 2017. gada statistikas dati
Notikuši vairāk nekā četri simti dažāda mēroga pasākumi - izstādes, koncerti, teātra izrādes,
kinoseansi, tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem un citi izglītojoši un izklaidējoši pasākumi
dažādām mērķauditorijām.
Nozīmīgākie pasākumi :
1) Deju koncerti un izrādes;
2) Tautas mākslas kolektīvu jubilejas koncerti;
3) Lieldienas svinības Kena parkā;
4) “Sieviešu dienas rallijs “Jēkabpils posms, Vecpilsētas laukumā;
5) VSIA “Latvijas Koncerti” 3 koncertuzvedumu cikli bērniem: “Jaunie Sīpoliņa piedzīvojumi”
(aprīlis), “Kā lupatiņi draiskojas“ (jūlijs), “Ezītis miglā“ (decembris).
6) Latvijas Republikas neatkarības deklarēšanas gadadienai veltīti koncerti un pasākumi 4. maijā,
Vecpilsētas laukumā un pilsētvidē;
7) Latvijas Filmu Maratons, dokumentālo filmu un spēlfilmu seansi;
8) LNKC un LDZ kopprojekts “Dziesmu Svētku ekspresis “;
9) Rakstu svētki;
10) Bērnu svētki Kena parkā “Vasaras jampadracis“;
11) LNKC Vispārējo Dziesmu un Deju svētku ieskaņas - modelēšanas koncerts Krustpils
estrādē;
12) Vasaras saulgriežu ielīgošana uz plostiem Daugavā ar grupu “Rūnas” un amatiermākslas
kolektīviem;
13) Pasākumu cikls “Zāļu diena ienāk pilsētā “ ielīgošana pilsētā;
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14) Līgo uzvedums “Mana sirds ir pūra lāde, kurā katru brīdi, kad vien gribu, nobēdzinu… savu
sirdspuķīti” Krustpils brīvdabas estrāde;
15) Līgo vakara Zaļumballe Kena parkā;
16) “Kino Plača” Dārza svētki;
17) Brīvdabas kino “Kino Placis”( no jūnija līdz septembrim);
18) Krievijas Valsts Kamerorķestra “Maskavas Virtuozi” 1.vijoles A. Lundina koncerts;
19) Operas dienas Jēkabpilī;
20) Kauņas Valsts muzikālā teātra – rokopera “Aīda” Krustpils brīvdabas estrādē;
21) Koncertuzvedums ģimenēm “Kā Lupatiņi draiskojas” Krustpils brīvdabas estrādē;
22) Dzejas dienu festivāls 2017. Jēkabpilī “KLASIKA ienāk KLASISKI” no 12. līdz 16.
septembrim;
23) Kino Mītne (no septembra līdz maijam);
24) Baltijas Jūras valstu Starptautiskais kino festivāls;
25) Miķeļdienas gadatirgus Krustpils saliņā;

26) Koncertu cikls “Rudens Kamermūzikas dienas Jēkabpilī”;
27) 8. Vislatvijas “Sadanču Sadancis” festivāls;
28) Lāpu gājiens, Lāčplēša diena;
29) Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīti svinīgi sarīkojumi;
30) “Brāļu Auzānu un Slavenā Jersikas Orķestra” svētku koncerts un kopīga tautas
sadziedāšanās 18. novembrī Vecpilsētas laukumā;
31) Starptautiskais amatierteātru festivāls “LAIPA - X“;
32) Latvijas “Goda Aplis “ Jēkabpilī;
33) Pilsētas galvenās Ziemassvētku egles iedegšana;
34) Jaunā gada sagaidīšana Vecpilsētas laukumā;
35) Profesionālu teātru viesizrādes;
36) Labākās un aktuālākās latviešu mūziķu koncertprogrammas;
37) LNKC Kino seansi “Latvijas filmas Latvijas simtgadei“

2. Vienota mārketinga izveide
1. Google kalendāra izveide iekšējam darbam.
2. Vienota JKP mājaslapas izveidošana, informācijas ievietošana, administrēšana.
3. Ikmēneša pasākumu reklāmas flaieru sagatavošana, izvietošana iestādēs, organizācijās,
publiskās vietās.
4. “Jēkabpils Vēstis” kultūras lapu sagatavošana.
5. Lielo pasākumu informācijas sagatavošana TIC vajadzībām.
6. Pasākumu reklāmas plakātu nodrošināšana - informācijas sagatavošana, maketa izstrāde,
plakātu izvietošana.
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7. JKP aktuālās informācijas sagatavošana 2 reizes mēnesī pašvaldības raidījumam Radio 1.
8. Informācijas sagatavošana un izvietošana “Brīvā Daugava” slejā “Aicinām!” piektdienās
(nākošai/ aiznākošai nedēļai).
9. Vides reklāmas objektu izveidošana un izvietošana (autobusu pieturās, apbraucamajos apļos,
pilsētvidē, Kena parkā un zaļās zonās pilsētā, u.c.).
10. Informācijas sagatavošana un izvietošana elektroniskajā stendā t/c “Aura”.
11. Darbs ar sociālajiem tīkliem.
12. Reklāmas un informatīvās pārraides pirms lielajiem pasākumiem uz Daugavas dambja.
13. Informācijas izvietošana sadarbībā ar novadiem un apkārtējām pilsētām (Jelgava, Madona,
Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas, Līvāni, Preiļi, u.c.), kā arī novadu centros (Zasa, Sala,
Viesīte, u.c.).
14. Informācijas

sagatavošana

un

izvietošana

reģionālajos

pasākumu

kalendāros

(www.latvia.travel.lv, kaskurkad.lv, kasnotiek.lv).
15. Sadarbība ar centrālajiem nacionālajiem un reģionālajiem masu medijiem (LTV, LNT,
Latvijas Radio, Latvijas Radio 3 Klasika, Latvijas Radio 1 “Kultūras rondo”, Radio SWH,
Radio Skonto, Radio TEV, nra.lv, www.la.lv, www.lsm.lv, delfi.lv, tvnet.lv, u.c.).

3. Kultūras notikumu publiskošana
1. Informācija par kultūras notikumiem Jēkabpils pilsētā tiek izplatīta medijos:
1) Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājaslapa www.jkp.lv;
2) Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapa www.jekabpils.lv;
3) Jēkabpils pilsētas pašvaldības izdevums “Jēkabpils Vēstis”;
4) Reģionālie laikraksti: “Brīvā Daugava”, “Jaunais Vēstnesis”, “Ceturtdiena”, “Latgales
Laiks”;
5) Reklāmas izdevumi: “Vērtīgs”, “Tabloid”;
6) Reģionālie interneta portāli: latgaleslaiks.lv, jekabpilslaiks.lv, jvestnesis.lv, bdaugava.lv,
www.jekabpils24.lv; www.jekabpils.pilseta24.lv, www.radio1.lv;
7) Reģionālās radio stacijas: “Reģionālā Televīzija”, “Radio 1”; “Latgales radio”;
8) Reģionālā televīzija: “Latgales reģionālā televīzija”, “Vidusdaugavas televīzija” (arī
www.vdtv.lv);
9) Ziņu aģentūras LETA un BNS;
10) Valsts mēroga laikraksti un žurnāli: “Latvijas Avīze”, “Neatkarīgā Rīta Avīze”, “Kultūras
diena”, “Kultūrzīmes”;
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11) Valsts mēroga interneta portāli: www.lv100.lv, lsm.lv, nra.lv, www.la.lv, diena.lv,
tvnet.lv,

kasjauns.lv,

travelnews.lv,

delfi.lv,

kaskurkad.lv,

kasnotiek.lv,

www.atputasbazes.lv, www.latvia.travel.lv, www.wherevent.com, u.c.;
12) Valsts mēroga radio stacijas: “Latvijas Radio”, “Latvijas Radio 3 Klasika”, “Latvijas
Radio 1 “Kultūras rondo””, “Radio SWH”, “Radio Skonto”, “Radio TEV”;
13) Valsts mēroga televīzija: “Latvijas Televīzija”, “Latvijas Nacionālā Televīzija”, “TV3”;
14) Sociālo tīklu platformās: www.facebook.com, www.draugiem.lv, instagram.com,
www.twitter.com;
15) Pašvaldību
mājaslapās:
www.livani.lv;
www.madona.lv;
www.valka.lv, www.jekabpilsnovads.lv, www.krutpilsnovads.lv;

www.plavinas.lv,

16) Afišas izplatītas Jelgavā, Madonā, Aizkrauklē, Koknesē, Pļaviņās, Līvānos, Preiļos un
Zasā, Salā, Mežārē, Viesītē, Brodos, Zīlānos, u.c.
2. Informācija par kultūras notikumiem Jēkabpils pilsētā izplatīta sociālajos tīklos:
Facebook.com

www.facebook.com/JekabpilsKulturasParvalde 1316 sekotāji

@JekabpilsKulturasParvalde
Draugiem.lv

www.draugiem.lv/kulturasparvalde

1388 sekotāji

www.instagram.com/jkparvalde/?hl=en

575 sekotāji

Jēkabpils Kultūras pārvalde
Instagram.com

(Ap 400 regulāro
instagram
stāstu
skatījumu)

@jkparvalde

Twitter.com

https://twitter.com/JKP_kultura

837 sekotāji

@JKP_kultura

4. Informācija par Pilsētas svētku notikumiem Jēkabpils pilsētā
1. Jēkabpils pilsētas svētku laikā un, gaidot tos, veikta sociālo tīklu akcija “Sajūti Jēkabpili”.
Akcijas laikā trīsdesmit dienas pirms svētkiem, tika uzrunāti dažādi jēkabpilieši, la tie uz
sajūtu tāfeles uzraksta, kā viņi sajūt Jēkabpili. Visas šīs fotogrāfijas trīsdesmit dienas (katru
dienu viena) tika publicētas visos Jēkabpils sociālajos tīklos (gan Jēkabpils kultūras pārvaldes
pārvaldībā esošajos, gan Jēkabpils sociālajos tīklos).

2. Pilsētas svētkus gaidot, un to laikā tika turpināta veiksmīga sadarbība ar uzņēmējiem (Ziedu
salons “Mimoza”, SIA “Margret”, T/C “Sēlija”, “Ramirent”, “Road Cafe”, Nikolajs
Anuškevičs).
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3. Laicīga komunikācija medijos (preses konference, relīzes, uzsaukumi, programma), JKP un
Jēkabpils mājaslapās, kā arī sociālajos medijos.

4. Pilsētas svētku nedēļā ļoti intensīva komunikācija sociālajos tīklos, izsmeļošas fotoreportāžas
no gatavošanās pasākumiem un pasākumu norises.

5. Sadarbības partneri
Jēkabpils Kultūras pārvalde 2017. gadā sadarbojās ar:
1) Latvijas valsts Kultūras ministriju;
2) Latvijas Nacionālo kultūras centru;
3) Latvijas Pašvaldības savienību;
4) Latvijas LPA;
5) Zemgales plānošanas reģionu;
6) Valsts Kultūrkapitāla fondu;
7) Latvijas Nacionālo Kino centru;
8) Latvijas Kinematogrāfistu savienību;
9) Latvijas Simtgades biroju;
10) Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūru “Kultūra”;
11) Jēkabpils novada pašvaldību;
12) Krustpils novada pašvaldību;
13) Preiļu novada domi;
14) Aizkraukles novada domi;
15) Rēzeknes pilsētas domi;
16) Madonas novada Kultūras pārvaldi;
17) Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldi;
18) Daugavpils pilsētas domi;
19) Daugavpils mūzikas vidusskolu;
20) Pļaviņu pilsētas domi;
21) Pļaviņu mūzikas skolu;
22) Līvānu novada Kultūras centru;
23) Zasas kultūras namu;
24) Salas kultūras namu;
25) Viesītes kultūras namu;
26) Jēkabpils pilsētas vispārizglītojošajām skolām;
27) A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolu;
28) Jēkabpils mākslas skolu;
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29) Jēkabpils Bērnu un jauniešu centru;
30) Jēkabpils Jauniešu domi;
31) Jēkabpils Autobusu parku;
32) Jēkabpils Sporta centru;
33) Jēkabpils Sporta skolu;
34) pilsētā esošajām tradicionālajām konfesijām;
35) Jēkabpils Latviešu biedrību;
36) Jēkabpils pensionāru biedrību;
37) Biedrību “Jēkabpils Mantojums”;
38) Jēkabpils politiski represēto biedrību;
39) Mazākumtautību biedrībām;
40) LR Zemessardzes 56. kājnieku bataljonu;
41) dažādām producentu apvienībām;
42) dažādām radošajām apvienībām un uzņēmējiem;
43) dažādiem māksliniekiem, mūziķiem un citiem radošo profesiju pārstāvjiem;
44) AAS “Gjensidige Baltic”;
45) AS “SEB” banku;
46) “SEB Dzīvības apdrošināšanu”,
47) “Subaru Latvia”;
48) Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā;
49) Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.
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6. Informācija par Jēkabpils Kultūras pārvaldi
6.1. JKP darbinieku skaits
Darbinieku skaits

Struktūras
Administratīvā nodaļa

28 darbinieki:
1 slodze – 9 darbinieki (t.sk. direktore, kura faktiski ir
JPP štatu sarakstā)
0.5 slodze – 2 darbinieki (JKP sabiedrisko attiecību
speciālists un apkopēja)
0.25 slodze – 3 darbinieki (gan kolektīvu vadītāji, gan
asistējošās profesijas)
0.2 slodze – 13 darbinieki (gan kolektīvu vadītāji, gan
asistējošās profesijas)
0.16 slodze – 1 darbinieks (orķestra diriģents).
Jēkabpils
pilsētas 17 darbinieki:
1 slodze – 15 darbinieki
bibliotēka
0.75 slodze – 2 darbinieki (apkopējas)
Jēkabpils
Galvenā 14 darbinieki:
1 slodze – 14 darbinieki
bibliotēka
Jēkabpils Tautas nams 10 darbinieki:
1 slodze – 10 darbinieki
Krustpils
kultūras 11 darbinieki:
1 slodze – 11 darbinieki
nams

6.2. Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2017. gadā

Nr.p.k.

Iestādes tāme

Plānots EUR

Ieņemts EUR

1

Jēkabpils Galvenā bibliotēka

700

884

2

Jēkabpils pilsētas bibliotēka

1800

2 943

3

Krustpils kultūras nams

15670

23 859,99

4

Jēkabpils Tautas nams

14300

19 743,13

4440

6975

3167

2084,94

14000

10 434,98

5
6
7

Jēkabpils Kultūras pārvalde administrācija
Krustpils saliņa
Pasākumi ar pašvaldības
līdzfinansējumu

Plānotie ieņēmumi JKP iestādēm - 54 077, 00 EUR
Faktiskie ieņēmumi JKP iestādēm - 66 925,04 EUR
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6.3. Piesaistītais projektu finansējums (VKKF un KM ) 2017. gadā
Nr.p.k.

Projekts

Piesaistītais
finansējums EUR
2000
3000

5.

Koncertu cikls bērniem un jauniešiem Jēkabpilī
Animācijas filma “Kur Dzīvo Latvija?”
Rakstu svētki Jēkabpilī “Latviešu arheoloģiskais
tautas tērps
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku noslēguma koncerta modelēšanas koncerts
Jēkabpilī
Amatierteātru festivāls “LAIPA X”

6.

Dzejas dienas “Klasika ienāk klasiski” Jēkabpilī

1870

7.

Projekts “Latvijas GODA APLIS”

3000

1.
2.
3.
4.

725
7000
1775

KOPĀ:

19 370

6.4. No mērķdotācijām un sponsoriem piesaistītie finanšu līdzekļi periodā no
01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Nr.p.k.
1
2
3

Nosaukums

Summa EUR

SEB banka
Gjensidige
Sponsori Kino Placim
KOPĀ:

1400
600
300
2300

2017.g no apdrošinātājiem saņemtā atlīdzība - 3 474,65 EUR ( Krustpils saliņa).
2017.g. saņemtā valsts mērķdotācija amatierkolektīviem – 7 986,00 EUR.
2017. g. novadu līdzfinansējums GB funkciju veikšanai - 13 142,- EUR.
6.5. JKP saistošie iepirkuma līgumi
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Līgums
Jēkabpils pilsētas pašvaldības un tās iestāžu autotransporta OCTA un KASKO
apdrošināšana
Maketēšanas un poligrāfijas pakalpojumu sniegšana JPP Kultūras pārvaldei
Autobusa ar šoferi noma Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes kolektīvu
pasākumu, konkursu un skašu apmeklējumam 2017. gada
Remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros
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5.

Skatuves podestu, jumta konstrukciju komplektu, gaismu un skaņu aparatūras noma
JKP organizētajiem pasākumiem pēc pieprasījuma

6.

Elektroenerģijas iegāde

7.

JPP un tās iestāžu autotransporta tehniskā apkope un remonts

8.

Veļas un citu materiālu mazgāšanas, kā arī ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu sniegšanas
JPP iestādēm

9.

Degvielas iegāde un degvielas uzpildes staciju pakalpojumi JPP un tās iestādēm

10.

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi JPP un tās iestādēs

11.
12.

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes
reprezentācijas nodrošināšanai Jēkabpils pilsētā
Drukas iekārtu, portatīvo datoru, monitoru un citu informācijas tehnoloģiju (t.sk.
programmas, licences un tml.) piegāde Jēkabpils pilsētas pašvaldībai un tās iestādēm

13.

14.

15.

Lietota pasažieru mikroautobusa piegāde Jēkbapils Kultūras pārvaldes vajadzībām
Tērpu izgatavošana un piegāde Jēkabpils
Kultūras pārvaldes amatierkolektīviem 2017. gadā
ALISES datu konsolidācijas projekts
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7. Krustpils kultūras nams
Adrese: Rīgas iela 212, Jēkabpils, LV-5202
Krustpils kultūras namā tiek nodarbināti 11 darbinieki
Darbojas 10 amatiermākslas kolektīvi
Vadītāja – Ruta Kalniņa
1. Krustpils kultūras nama darbība pārskata periodā:
Norišu skaits pavisam 96
Maksas norišu skaits 58
Bezmaksas norišu skaits 38
Norišu apmeklētāju skaits 22770
Maksas norišu apmeklētāju skaits 13557
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits 9213
2. Aktivitātes:
Valsts/tradicionālie svētki 7
Informatīvi izglītojošie pasākumi 32
Koncerti 25 (no tiem amatierkolektīvu – 8)
Izrādes 15
Izstādes 1
Izklaides sarīkojumi 11
Festivāli Kinoizrādes 1
Konferences/semināri 14
Konkursi/ skates 2
Reliģiskas konfesijas norise 1
Pieredzes apmaiņa 1
Gājieni 3
3. Ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2017. gadā – 23859,99 EUR.
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7.1. Krustpils kultūras nama amatiermākslas kolektīvi
Plašā Krustpils kultūras nama pašdarbnieku saime ir Jēkabpils pilsētas kultūrvides
neatņemama sastāvdaļa, ar ko mēs varam patiesi lepoties. Tās pamatā ir kolektīvu augstais
mākslinieciskais līmenis, ko nodrošina regulārs, radošs darbs mēģinājumu procesos.
Krustpils kultūras nama amatiermākslas kolektīvu sasniegumi 2017.gadā - 38 koncerti
Jēkabpils pilsētā, 9 skates, 2 svētki, 2 konkursi, 2 festivāli, 23 vieskoncerti, 1 Pasaules
čempionāts /Burgasā/, 4 deju semināri, 2 gājieni, 1 izstāde un 4 apmācības.
7.1.1. Jauktais koris „Noskaņa”
Diriģente Ilze Bērziņa
Kormeistare Iveta Bērziņa
Dalībnieku skaits 60
Dalība pasākumos un skatēs:
28.01.2017. Koru sadraudzības koncerts Lēdmanē.
04.03.2017. Koru koncerts "Tautasdziesma" Madonas KN.
01.04.2017. Jēkabpils apriņķa kultūras/tautas namu koru skate Jēkabpils TN. Iegūts I pakāpes
diploms - 42,78 punkti.
04.05.2017. Jauktā kora "Noskaņa" koncerts, "Balto galdautu svētki" Neretā.
10.06.2017. "Dziesmu svētku modelēšanas koncerts" Jēkabpilī, Krustpils brīvdabas estrādē.
01.07.2017. Sēļu svētki Viesītē.
08.07.2017. Koncerts Jēkabpils pilsētas svētku ietvaros, norisinās Vecpilsētas laukumā.
18.11.2017. LR proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts Krustpils kultūras namā.
16.12.2017. Dalība koncertā "Latvijas Goda aplis", pasākumu cikla “Pie saimes galda” ietvaros,
Jēkabpils Tautas namā.
17.12.2017. Ziemassvētku koncerts, Olaines KN.
Kopā piedalījās 5 vieskoncertos, 4 koncertos un1 skatē.
7.1.2. Senioru jauktais koris „Atvasara”
Diriģente Skaidrīte Pugača
Kormeistare Antra Korņejeva
Dalībnieku skaits 40
Dalība pasākumos un skatēs:
04.01.2017. Zvaigznes dienas koncerts senioriem, Krustpils KN.
14.01.2017. "Atvasaru" salidojums - "Mēs - dzīves atvasarā", vieskoncerts Madonas KN.
04.02.2017. Austrumlatvijas senioru koru kopmēģinājums, vieskoncerts Līvānu KC.
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11.03.2017. Jēkabpils apriņķa kultūras/tautas namu koru skate, Jēkabpils TN. Iegūts I pakāpes
diploms - 42.0 punkti.
29.04.2017. Eirovīzijas gada koris 2017. "Latvija dzied", nacionālās atlases konkurss LTV1,
Rīga.
03.06.2017. Ikgadējais koru un deju kolektīvu dižkoncerts Krustpils brīvdabas estrādē.
10.06.2017. Dziesmu svētku modelēšanas koncerts Krustpils brīvdabas estrādē.
18.06.2017. Latvijas senioru koru svētki Siguldas estrādē.
22.06.2017. “Jāņu ielīgošana" Jēkabpils pilsētā.
08.09.2017. Uzstāšanās Sk. Pugačas dziesmu grāmatas atvēršanas svētkos. Pirmatskaņojumi,
Krustpils KN.
20.09.2017. Koncerts par godu Jēkabpils senioru apvienības "Sasaiste" 25 gadu jubilejai senioru
klubā “Sasaiste”.
07.11.2017. Koncerts Baltijas valstu senioru festivālā Rokišķos.
10.11.2017. Ikgadējais tradīciju sarīkojums Jēkabpils pilsētas senioriem “Mārtiņdiena atnākusi”.
Koncerts kopā ar Rīgas Kultūras un mākslas centra “Mazā Ģilde” sieviešu senioru kori
“Sudrabotā Gaisma” Krustpils KN.
22.11.2017. Kora koncerts Jēkabpils pansionātā.
Kopā piedalījās 8 koncertos, 1 festivālā, 1 svētkos, 1 konkursā, 1 skatē, 2 vieskoncertos.
7.1.3. Jauniešu deju kolektīvs „Delveri”
Vadītāja Ingrīda Feldmane
Repetitore Ilze Korsaka
Dalībnieku skaits 28
Dalība pasākumos un skatēs:
18.02.l2017. Koncerts Jēkabpils Valsts ģimnāzijas JDK "Kauranieši" koncertā "Dejas ar
sniegavīru", Krustpils KN.
25.02.2017. Koncerts "Izdejosim Saules ceļu" Salas KN.
26.02.2017. Deju seminārs, horeogrāfs E.Treilone, Krustpils KN.
18.03.2017. Koncerts “Ciemos pie JDK "Spāre" Suntažu KN.
01.04.2017. Jauniešu tautas deju kolektīvu sadancis Līvānu nov. Kultūras centrs.
08.04.2017. Koncerts par godu Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 90 gadu jubilejai.
09.04.2017. Jēkabpils apriņķa kultūras/tautas namu deju kolektīvu skate Viesītē. Iegūts
Augstākās pakāpes diploms, 55,7 punkti.
06.05.2017. "Delveru" koncerts "SAVU PRIEKU IZDEJOT", Krustpils KN.
23.06.2017. Vieskoncerts "Līgo nakts Jūrmalā", Jūrmala, Dzintar.i
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09.09.2017. Koncerts “Ābolu balle Likteņdārzā”.
24.09.2017. Koncerts Miķeļdienas gadatirgū, Krustpils brīvdabas estrādē.
07.10.2017. Deju seminārs, horeogrāfs J.Ērglis, Salas KN.
03.- 04.11.2017. Deju seminārs, horeogrāfi I. Dreļs, A. Daņiļevičs. Krustpils KN.
11.11.2017. Deju lielkoncerts "Gosti brauc!" Rēzeknes nov., Nagļu pag TN.
18.11.2017. Koncerts, veltīts LR proklamēšanas dienai, Krustpils KN.
Kopā piedalījās 6 koncertos, 6 vieskoncertos, 1 skatē, 4 deju semināros.
7.1.4. Senioru deju kolektīvs „Krustpilietis”
Vadītājs Kārlis Krūmiņš
Repetitore Ilze Samule
Dalībnieku skaits 22
Dalība pasākumos un skatēs:
28.01.2017. Vieskoncerts "Klaberjakts" Viesītē, Viesītes kultūras pils.
09.04.2017. Jēkabpils apriņķa kultūras/tautas namu deju kolektīvu skate Viesītē. Iegūts
Augstākās pakāpes diploms, 47,8 punkti.
17.-18.06.2017. Senioru deju svētki Ventspilī.
02.12.2017. Vieskoncerts Balvu KN.
08.-09.07.2017. Koncerts Jēkabpils pilsētas svētku ietvaros.
Kopā piedalījās 1 koncertā, 2 vieskoncertos, 1 svētkos, 1 skatē
7.1.5. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kreicburga”
Vadītāja Aija Rūliete
Repetitore Līva Rūliete
Dalībnieku skaits 28
Dalība pasākumos un skatēs:
10.02.2017. Dalība jaundeju konkursā "Mēs un deja", kopā ar TDK "Pastalnieki", izdejojot
koncertprogrammu "Es atradu tautasdziesmu" un jaundeju "Sudrabota saule lēca".
09.04.2017. Jēkabpils apriņķa kultūras/tautas namu deju kolektīvu skate Viesītē. Iegūts
Augstākās pakāpes diploms, 55,0 punkti.
22.04.2017. Koncerts - TDA "Ritenītis" 70 gadu jubilejas ietvaros Krustpils kultūras namā.
04.05.2017. Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīta koncertprogramma "Es
atradu tautasdziesmu", Līvānu kultūras centrā.
27.05.2017. Koncerts "Ekspresis simtgadei" Krustpils stacijā.
08.06.2017. Koncerts Jēkabpils pilsētas svētku koncertprogrammā .
17.06.2017. Koncerts sadancī "Danči pilī", Valdemārpilī.
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22. - 26. 08.2017. VII pasaules folkloras čempionāts Bulgārijā – pasaules čempionu tituls, zelta
medaļa, laureātu tituls, nominācija – Grand Prix kategorijā deju ansambļi virs 18 gadiem.
Eiropas folkloras festivāla asociācijas specbalva, pateicība par augstvērtīgu sniegumu un būtisku
ieguldījumu pasaules tradicionālās folkloras mākslas saglabāšanā un attīstībā.
18.11.2017. Koncerts, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai.
Kopā piedalījās 1 čempionātā, 1 skatē, 4 koncertos, 2 vieskoncertos, 1 konkursos.
7.1.6. Folkoras kopa „Rati”
Vadītāja Aīda Bikauniece
Dalībnieku skaits 10
Dalība pasākumos un skatēs:
07.01.2017. Koncerts Krustpils kultūras nama pašdarbnieku vakarā.
12.03.2017. "BALTICA 2018" skate Līvānos.
06.05.2017. Koncerts “Rakstu svētkos”, Krustpils kultūras namā.
13.05.2017. Pavasara gavilēšana, pakalnu ieskandināšana un pavasara rotāšanas dziesmu
dziedāšana Sēlpils "Boļānos".
27.05.2017. Kopā ar folkloras kopu "Dignojīši" piedalījās Fokloras festivālā Lietuvā.
20.06.2017. Koncerts - Ielīgošana Dignājā kopā ar folkloras kopu “Dignojīši”.
21.06.2017. Koncerts - Ielīgošana Jēkabpilī.
24.09.2017. Koncerts Miķeļdienas gadatirgū Krustpils saliņā.
28.10.2017. Vieskoncerts "Dignojīšu" 10 gadu jubilejā, Dignājā.
30.10.2017. Koncerts rakstnieces L. Ķuzānes 90 gadu jubilejas svinībās Jēkabpils Tautas namā.
Kopā piedalījās 5 koncertos, 3 vieskoncertos, 1 skatē, 1 festivālā.
7.1.7. Krievu vokālais ansamblis „Bariņa”
Vadītāja Olena Agafonova
Dalībnieku skaits 10
Dalība pasākumos un skatēs:
07.01.2017. Koncerts Krustpils kultūras nama pašdarbnieku vakarā.
14.01.2017. Koncerts Baltkrievu biedrībā, Jēkabpils TN.
25.02.2017. Koncerts svētkos "Masļeņica", Jēkabpils Vecpilsētas laukumā.
26.02.2017. Koncerts “Literāri muzikāla kompozīcija” Ludzā.
03.03.2017. Skate Jēkabpils tautas namā - 36,6 punkti, II pakāpe.
16.04.2017. Koncerts Poļu biedrībā, Jēkabpils TN.
23.04.2017. Koncerts "Valši. Tango", Jēkabpils TN.
18.06.2017. Koncerts "Draugu satikšanās koncerts" Silenē.
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08.07.2017. Koncerts Jēkabpils pilsētas svētkos, brīvdabas muzejā "Sēļu sēta".
26.08.2017 Koncerts "Ražas svētki" Poļu biedrībā, Jēkabpils TN.
02.12.2017. Skate Daugavpilī 35,71 punkti, II pakāpe.
Kopā piedalījās 7 koncertos, 2 skatēs, 2 vieskoncertos
7.1.8. Pūtēju orķestris „Krustpils”
Vadītājs Aleksandrs Piļščikovs
Dalībnieku skaits 33
Dalība pasākumos un skatēs:
08.07.2017. Gājiens Jēkabpils pilsētas svētkos.
24.09.2017. Koncerts Miķeļdienas gadatirgū Krustpils saliņā.
11.11.2017. Gājiens Lāčplēša dienā.
18.11.2017. Gājiens LR proklamēšanas 99. gadadienā.
Kopā piedalījās 1 koncertā un 3 gājienos.
7.1.9. Jauktais vokālais ansamblis „Vakarvējš”
Vadītāja Ilze Samule
Dalībnieku skaits 10
Dalība pasākumos un skatēs:
03.03.2017. Skate Jēkabpils tautas namā - 36,2 punkti, II pakāpe.
26.05.2017. Koncerts Krustpils dzelzceļa stacijā.
08.07.2017. Koncerts Jēkabpils pilsētas svētkos.
26.08.2017. Koncerts Sunākstes pagasta svētkos.
16.11.2017. Koncerts pansionātā “Jaunā muiža”.
18.11.2017. Koncerts pie pieminekļa “Kritušiem par Tēviju”.
02.12.2017. Koncerts Sunākstes saieta namā.
Kopā piedalījās 1 skatē, 2 koncertos, 3 vieskoncertos.
7.1.10. TMS „Saulgrieži”
Vadītāja Sandra Jakuboviča
Dalībnieču skaits 12
Dalība pasākumos un skatēs:
06.05.2017. Izstāde “Rakstu svētkos” Krustpils kultūras namā.
2017.gadā sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu, realizējās projekts "Katram savu
tautastērpu", kura rezultātā katrai "Saulgriežu" dalībniecei tapa savs, pašdarināts tautastērps.
01.01.- 28.02.2017. Brunču auduma aušana, šūšana.
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01.04. - 31.05.2017. Aubes, vainaga darināšana.
01.06. - 31.08.2017. Jostu aušana.
01.10. - 31.12.2017. Vestes auduma aušana, šūšana.
Kopā piedalījās 1 izstādē, 1 pieredzes braucienā, 4 apmācībās.
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8. Jēkabpils Tautas nams
Adrese: Vecpilsētas laukums 3,Jēkabpils, LV-5201
Jēkabpils Tautas namā tiek nodarbināti 10 darbinieki
Jēkabpils Tautas nama darbojas 5 amatiermākslas kolektīvi
Jēkabpils Tautas nama vadītājs – Aigars Godiņš
1. Jēkabpils Tautas nama darbība pārskata periodā:
Norišu skaits pavisam - 238
Maksas norišu skaits pavisam - 114
Bezmaksas norišu skaits pavisam – 124
Norišu apmeklētāju skaits pavisam – 26777
Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam - 11169
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 15608

2. Aktivitātes:
1) 35 koncerti, no kuriem 15 profesionāļu, 20 amatieru un pašdarbības kolektīvu koncerti,
kopējais apmeklētāju skaits 560;
2) 22 teātra izrādes, no kurām 7 profesionāļu, t.sk. 4 izrāde bērniem, 15 amatieru teātru
izrādes, apmeklētāju skaits 382;
3) 6 izstādes, 3 profesionāļu, 3 amatieru izstādes, apmeklētāju skaits 1434;
4) 2 festivāli, apmeklētāju skaits 473;
5) 5 konkursi – skates, apmeklētāju skaits 834;
6) 25 izklaides sarīkojums, t.sk. atpūtas vakari, skolu absolventu izlaidumi, Jaungada
pasākumi u.c., apmeklētāju skaits 5545;
7) 35 informatīvas un izglītojošas norises, pašdarbības kolektīvu kopmēģinājumi, semināri,
konferences, informatīvas sanāksmes, izglītojoši pasākumi, apmeklētāju skaits 2256;
8) 91 kino seansi, apmeklētāju skaits 4078;
9) 5 valsts un tradicionālie svētki, apmeklētāju skaits 853;
10) 5 literārie pasākumi, apmeklētāju skaits 195.
3. Ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem: 19743,13 Eur
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8.1. Jēkabpils Tautas nama māksliniecisko kolektīvu darbība
8.1.1. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sadancis”
Vadītāja Inese Lazdāne
Repetitore Ija Grudule
Dalībnieku skaits 22
Dalība pasākumos un skatēs:
7 pasākumi:
26.02. - Vidējās paaudzes deju kolektīvu kopmēģinājums - Krustpils kultūras namā.
16.04. - Pavasara Saulgriežu svētki – Kena parkā.
21.06. - Vasaras Saulgriežu ielīgošana – Daugavas krastā.
23.06. - Piedalīšanās brīvdabas izrādē “Mana sirds ir pūra lāde” - Krustpils estrādē.
08.07. - Deju koncerts Jēkabpils Pilsētas svētkos – Vecpilsētas laukums.
04.11. - 8. Vislatvijas Sadanču sadancis – Jēkabpils Tautas namā.
04.11. 8. Vislatvijas sadanču sadancis – Jēkabpils Tautas nams;
2 izbraukumi:
09.04. - Apriņķa vidējās paaudzes deju kolektīvu skate – Viesītes kultūras pilī.
29.04. - Deju festivāls “Raitais deju karuselis” - Rubenes kultūras namā.

8.1.2. Sieviešu koris „Unda”
Diriģente Sandra Bondare
kormeistare Antra Korņejeva
Dalībnieku skaits 30
Dalība pasākumos un skatēs:
6 pasākumi:
28.01. - Koncerts - 1991.gada barikāžu atceres pasākums “Latvija man sirdī”– Laukums pie
Justīcijas nama un Jēkabpils Tautas namā.
01.04. - Koru skate “Ceļā uz Dziesmu svētkiem” – Jēkabpils Tautas namā.
22.05. - Sieviešu koru kopmēģinājums – Krustpils kultūras namā.
14.06. - Koncerts Komunistiskā genocīta upuru piemiņas diena – 14. jūnija parkā.
08.07. - Koncerts Jēkabpils Pilsētas svētkos – Vecpilsētas laukums.
10.12. - Koncerts - 2.Adventas koncerts “Un tad mostas mīlestība” - Krustpils Vissvētās
Trīsvienības Romas katoļu baznīcā,
4 izbraukumi:
11.02. - Koncerts “Dziesmu virpulī” - Kokneses kultūras namā.
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18.03. - Koncerts “Lai ripo dziesmu prieks!” - Vandzenes kultūras namā.
28.05. - Kora koncerts – Līvānu kultūras centrā.
01.07. - Koncerts Tautas mākslas svētkos “Sēlija rotā” - Viesītē laukumā pie Kultūras pils.
8.1.3. Jēkabpils Tautas teātris
Režisore Inta Ūbele
Dalībnieku skaits 18
Dalība pasākumos un skatēs:
4 izrādes:
22.02. Izrāde R.Blaumanis “Trīnes grēki” - Jēkabpils Tautas namā.
24.03. - Izrāde Māra Zālīte “Zemes nodoklis” - Jēkabpils Tautas namā.
11.05. - Izrāde Andruss Kivirehks “Gaiši zilais vagons” - Jēkabpils Tautas namā.
24.11. - Izrāde Jānis Jaunsudrabiņš “Ezermaļu krokodils” 10. Starptautiskajā teātru festivālā
“Laipa” - Jēkabpils Tautas namā.
7 izbraukuma izrādes:
14.01. - Izrāde A.Banka “Meitiņa” - Salas novada Biržu kultūras namā.
17.02. - Izrāde A.Kivirehks “Gaiši zilais vagons” - Cesvaines kultūras namā.
17.06. - Izrāde R.Blaumanis “Trīnes grēki” - Salas novada Biržu kultūras namā.
18.06. - Izrāde R.Blaumanis “Trīnes grēki”- Madonas novada Praulienas brīvdabas estrādē.
22.06. - Izrāde R.Blaumanis “Trīnes grēki”- Siguldas novada Mores pagasta brīvdabas estrādē.
15.07. - Izrāde R.Blaumanis “Trīnes grēki” - Madonas novada Dzelzavas brīvdabas estrādē.
12.08. - Izrāde R.Blaumanis “Trīnes grēki” - Lubānas brīvdabas estrādē.
Dalība ārzemju pasākumos:
25.-26.02. Izrāde R.Blaumanis “Trīnes grēki” Starptautiskajā teātru festivālā “Vienā jokā” Kretingas kultūras centrā, Lietuvā.
8.1.4. Kapela „Kreicburgas ziķeri”
Vadītājs Aivars Pugačs
Dalībnieku skaits 4
Dalība pasākumos un skatēs:
7 pasākumi:
01.01. - Ikgadējais Jaunā gada sagaidīšanas pasākumā – Vecpilsētas laukumā.
07.01. - Jēkabpils pilsētas amatierkolektīvu atpūtas vakarā – Krustpils kultūras namā.
06.05. - Koncerts “Rakstu svētki” - Krustpils kultūras namā.
27.05. - Koncerts “Dziesmu svētku ekspresis” - Krustpils Dzelzceļa stacijā.
21.06. - Jāņu ielīgošanas pasākumā “Zāļu diena” – Jēkabpils pilsētā.
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23.06. - Jāņu dienas balle – Kena parkā.
08.07. - Koncertā Jēkabpils Pilsētas svētkos “Sajūti Jēkabpili” – Vecpilsētas laukumā.
4 izbraukumi:
04.02. - Koncerts izstādē “Baltour 2017” - Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā, Rīga.
2.06. - Koncerts “Lai sanāca Jāņa bērni” - Līvānu novada Turku pagasta brīvdabas estrādē.
17.08. - Koncerts svētkos “Vedējs 2017” - Salas navada Biržu kultūras namā.
09.09. - koncerts pasākumā “Knutam Skujeniekam 81, 100 ozolu Latvijai” - Vecumnieku novada
Kurmenes kultūras namā.
Dalība ārzemju pasākumos:
3 Izbraukumu pasākumi:
21.-22. 01. - Koncerts Kapelas “Lakštingeles” jubilejas koncertā – Kretingas kultūras centrā,
Lietuvā.
07.-08. 04. - Koncerts Starptautiskajā tautas mūzikas festivālā – Birštonas kultūras centrā,
Lietuvā.
17.-18. 06. - Koncertā Starptautiskajā tautas mūzikas festivālā – Pilva,Mammaste brīvdabas
estrādē, Igaunijā.
8.1.5. Eiropas deju kolektīvs „Daugavietes”
Vadītāja Vika Vanaga
Dalībnieku skaits 22
Dalība pasākumos un skatēs:
1 pasākums:
16.09. Eiropas deju kolektīva “Daugavietes” 10 gadu jubilejas koncertā – Jēkabpils Tautas namā.
6 izbraukumi:
21.01. - Koncertā “Peoniju Balle” - Rubenes kultūras namā.
30.04. - Koncertā “Ak, pavasar, tu visiem sirdis dullas dari” - Jaunolaines kultūras namā.
11.06. - Eiropas deju festivālā “Jasmīnziedu skurbumā” - Jaunjelgavas kultūras namā.
01.07. - Lielkoncertā “Latgale vieno” - Līvānu kultūras centrā.
08.07. - Pasākumā “Sēlijas senioru radošā diena” - Sēlpils pagasta “Zvejnieklīcis” estrādē.
01.10. - Senioru dienai veltītajā pasākumā – Salas novada kultūras namā.
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9. Jēkabpils Galvenā bibliotēka
Adrese: Rīgas iela 212, Jēkabpils
Vadītāja: Zinaīda Rabša
Jēkabpils Galvenā bibliotēka (turpmāk JGB) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils
Kultūras pārvaldes struktūrvienība, ir nozīmīgs informācijas, kultūras un komunikācijas centrs.
JGB ir reģiona galvenās bibliotēkas statuss (pēc 2006. gada akreditācijas un pēc 2011.
un 2016. gadu atkārtotās akreditācijas). Lai veiktu galvenās bibliotēkas funkcijas, noslēgts
sadarbības līgums „Par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu” ar
reģionā esošajiem novadiem - Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un Neretas novadu.
JGB ir kultūras, informācijas un metodiskais centrs 38 publiskajām un 26 skolu bibliotēkām, kas
apkalpo Jēkabpils pilsētas, reģiona un Neretas novada iedzīvotājus.
JGB ir trīs nodaļas – Lasītāju apkalpošanas nodaļa, Bibliotēku sadarbības un
kataloģizācijas nodaļa un Bērnu literatūras nodaļa.
Bibliotēkā nodarbināti 14 darbinieki, t. sk., 13 bibliotekārie.
Bibliotēkas vadītāja – Zinaīda Rabša.
Lai iegūtu jaunas zināšanas, visi 13 bibliotekārie darbinieki devās profesionālās
pilnveides braucienā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, LU dabaszinātņu bibliotēku, apmeklēja
Limbažu Galveno bibliotēku un uzņēmējdarbības atbalsta centru-bibliotēku Sala (Alojā).
Piedalījās -29 profesionālās pilnveides pasākumos, kā nozīmīgākos var minēt: LNB organizēto
mācību

semināru

“Personu

un

institūciju

autoritatīvo

ierakstu

veidošana

atbilstoši

starptautiskajiem standartiem (RDA)”, LNB konferenci speciālistiem darbā ar bērniem "Es
piederu šeit", VARAM un partneru tiešsaistes semināru "Tavas e-iespējas!", LU un “Nordea”
bankas tiešsaistes lekcijas “Būt modram un sasniegt mērķi”, LNB un KM organizēto Bibliotēku
novadpētniecības konferenci “Šodienas notikums-rītdienas vēsture”, LNB profesionālās
pilnveides programmu “Informācijas meklēšana periodisko izdevumu digitālajās kolekcijās” un
kursus “Stāstnieku skola”, par kultūras mantojuma lietojumu 21 gadsimtā.
Kā Galvenā bibliotēka - reģiona bibliotekāriem noorganizēja 11 profesionālās pilnveides
pasākumus.
1. Bibliotēkas darbības rādītāji:
1.1. Reģistrēti 2253 lietotāji, no tiem 862 bērni līdz 18 gadiem;
1.2. Izsniegtas 45898 krājuma vienības;
1.3. Apmeklējums,120423, t. sk.:
1.3.1 fiziskais apmeklējums –37601;
1.3.2. virtuālais apmeklējums –32472;
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1.3.3 sociālo tīklu apmeklējums –50350.
1.4. Krājums sastāda 57 621 fiziskās vienības.
2. Sniegtie pakalpojumi
2.1. Bezmaksas pakalpojumi tiek nodrošināti pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros:
1) Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas darba
kārtību, konsultācijas par krājumiem un informācijas meklēšanas iespējām;
2) Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc
lietotāja pieprasījuma lasītavā, abonementā;
3) Bibliotēkas abonētās datu bāzes (Letonika, Lursoft, Nozare.lv);
4) Bibliotēkas veidotās datu bāzes (Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu
bibliotēku kopkatalogs, novadpētniecības datu bāze);
5) Internets - saskaņā ar Bibliotēku likumu;
6) Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;
7) Novadpētniecības materiālu (kartotēka, izgriezuma mapes) izmantošana;
8) Dzejoļu, citātu un latviešu personvārdu kartotēkas izmantošana;
9) Bibliotēku,

lasīšanu

un

literatūru

popularizējoši

pasākumi

(izstādes,

lekcijas,

konsultācijas, tematiski pasākumi u.tml.);
10) Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no
citām Jēkabpils reģiona vai pilsētas bibliotēkām;
11) Specializēts datortehnikas komplekts cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
2.2. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi –14026 EUR.
1) Maksas pakalpojumi 884 EUR.
2) Novadu līdzfinansējums GB funkciju veikšanai -13 142,00 EUR.
3. Svarīgākie notikumi, aktivitātes 2017. gadā:
3.1. Pabeigta vienotā reģionālā kopkataloga izveide, iekļaujot tajā pilsētas bibliotēkas
katalogu.
3.2. Izstrādāta jauna „Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija (20172019)”.
3.3. Noorganizēti Grāmatu svētki Jēkabpilī. Svētku ietvaros rīkotie pasākumi notika pilsētas
kultūras, izglītības iestādēs un Bērnu un jauniešu centrā. (Viesojās: M. Gulbe, D.
Vīgante, L. Nemiera, L. Dreiže, V. Seleckis, I. Līdaka).
3.4. Noorganizēti četri Lasīšanu veicinoši pasākumi ciklā “Tikšanās ar grāmatu autoriem,
ilustratoriem, izdevējiem”. (Tikšanās ar L. Pupuri, A. Staku, E. Gulbi un M. Olti).
3.5. Turpinās Novadpētniecības materiālu digitalizācija.
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3.6. Bibliotēka iesaistās UNESCO LNK “Stāstu bibliotēkas” tīklā.
3.7. Dalība ESF projektā "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī".
Noorganizēts ārsta, psihoterapeita Jura Batņas vadītais lekciju cikls “Vesels vīrietis un
vesela sieviete”.
3.8. Turpinās multikulturālā sadarbība ar Jēkabpils biedrībām:
1) Ukraiņu biedrību “Javir” (4 pasākumi);
2) Baltkrievu biedrību “Spatakanne”(3 pasākumi).
3.9. Bērnu literatūras nodaļā:
1) novadītas 10 “Princešu skoliņas” nodarbības un Pilsētas svētku ietvaros organizēts tās
izlaidums;
2) uzsāktas “Sprīdīšu skoliņas” nodarbības.
3.10. Darbu turpina un aktīvi iesaistās pilsētas kultūras dzīvē interešu apvienība "Literāts",
pievienojušies 7 jauni dalībnieki.
4. Darba prioritātes 2018. gadā:
4.1. Uzsākt īstenot pārrobežu projektu ” Interactive educational space – efficient way of social
integration of children from disadvantaged families” (Interaktīvās izglītības telpa –
efektīvs sociālās integrācijas ceļš bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm), kopā ar Ludzas
centrālo bibliotēku un Rokišku rajona bibliotēku (Lietuva).
4.2. Organizēt un piedalīties Latvijas simtgades pasākumos.
4.3 Gatavoties Aknīstes, Salas un Viesītes novadu bibliotēku akreditācijai.
4.4. Uzlabot kopkataloga datu kvalitāti, pēc reģiona un pilsētas bibliotēkas katalogu
sapludināšanas.
4.5. Pārvietot tīmekļa vietnes informāciju www.jgb.lv jaunajā versijā.
4.6. Turpināt ciklu “Tikšanās ar grāmatu autoriem, izdevējiem un māksliniekiem”.
4. 7. Turpināt darboties UNESCO LNK “Stāstu bibliotēkas” tīklā.
4.8. Veicināt bērnu un jauniešu lasītprasmes piedaloties Latvijas Nacionālās bibliotēkas
projektos.
5. Turpmākajai attīstībai nepieciešams:
5.1. Palielināt atalgojumu bibliotēkas darba speciālistiem.
5.2. Uzlabot bibliotēkas tīmekļa vietas tehnisko platformu.
5.3. Turpināt datortehnikas atjaunošanu.
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10. Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Adrese: Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils. Bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas adrese – Pasta
iela 39, Jēkabpils
Vadītāja: Renāte Lenša
Jēkabpils pilsētas bibliotēka (turpmāk JPB) ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils
Kultūras pārvaldes struktūrvienība, kultūras, izglītības un informācijas centrs. Tās galvenās
funkcijas ir kultūras mantojuma: iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu
dokumentu – uzkrāšana, sistematizēšana, kataloģizēšana, bibliografēšana un saglabāšana;
bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšana,
citu bibliotēkas pakalpojumu sniegšana.
JPB ir trīs nodaļas – Lietotāju apkalpošanas nodaļa, Komplektēšanas un apstrādes nodaļa,
Bērnu literatūras nodaļa.
Bibliotēkā nodarbināti 17 darbinieki, no tiem 14 bibliotekārie.
Bibliotēkas vadītāja – Renāte Lenša.
1. Bibliotēkas izmantošana:
1.1. Aktīvie bibliotēkas lietotāji 3 602, no tiem 1 138 bērni līdz 18 gadiem;
1.2. izsniegtas 64 458 krājuma vienības, no tā bērnu grāmatas 12 835;
1.3. fizisko apmeklējumu skaits 47 504, no tiem 30 152 apmeklējums – pieaugušie, 17 352
apmeklējums bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, 4 395 virtuālais apmeklējums un 4 964
sociālo tīklu apmeklējums;
1.4. krājums sastāda 71 092 fiziskās vienības, no tām 19 509 seriālizdevumi un 8 448 bērnu
grāmatas.
2. Sniegtie pakalpojumi (Bibliotēkas kā informācijas iestādes galvenais uzdevums ir sniegt
universālo bezmaksas informācijas pakalpojumu):
2.1. Bezmaksas bibliotēkas pakalpojumi:
2.1.1. Bibliotēkas apmeklējums, pierakstīšanās, brīvpieejas bibliotēkas krājums,
konsultācijas un apmācības par krājuma un informācijas meklēšanas iespējām,
konsultācijas tehnoloģiju izmantošanā;
2.1.2. Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;
2.1.3. Grāmatu un citu dokumentu, novadpētniecības materiālu lietošana un izmantošana
abonementā un lasītavās;
2.1.4. Datortehnikas un interneta izmantošana (arī WiFi);
2.1.5. JPB veidotās datubāzes – Elektroniskais katalogs, Novadpētniecības datubāze;
2.1.6. JPB abonētās datubāzes: Letonika, News.lv, EBSCO;
2.1.7. Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi (lietotājs sedz pasta izdevumus);
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2.1.8. Bibliotēkas,

lasīšanas,

literatūras

un

vietējā

kultūrvēsturiskā

mantojuma,

novadpētniecības popularizēšanas pasākumi.
2.2. Maksas pakalpojumus un cenas nosaka Jēkabpils pašvaldība ar Jēkabpils pilsētas domes
23.12.2014. lēmumu Nr.155. Ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem –
Euro 2 921. – un Euro 22. – iekasēta kavējuma nauda.
3. Svarīgākie notikumi 2017.gadā.
2017.gadā bibliotēkā noorganizētas 58 izstādes un tematiskie pasākumi, tajā skaitā 14
tematiski pasākumi un tikšanās, 4 fotoizstādes, 1 gleznu, 19 literatūras izstādes, 5
novadpētniecības materiālu izstādes, 10 filmu demonstrēšanas un pārrunu seansi. Notika 1
elektronisko resursu popularizēšanas pasākums, 1 konkurss, 4 bibliotekārās stundas,
piedalījāmies 1 akcijā veselības veicināšanas projekta ietvaros. Bērniem un jauniešiem organizēti
35 tematiski pasākumi, 24 izstādes.
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija bibliotēkai pasniedza Pateicību par dalību
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīklā “Stāstu bibliotēkas” no 2013. līdz 2016.gadam,
Latvijas kultūrtelpas bagātināšanu, vietējā kultūras mantojuma saglabāšanu, stāstniecības
tradīciju attīstīšanu un kopienu saliedēšanu.
3.1. Bibliotēkā likvidēta patstāvīga Bibliotēku programma BIS ALISE, Bibliotēkas katalogs
un Novadpētniecības datubāze pievienota kā IAlise Jēkabpils Galvenās bibliotēkas
uzturētajam kopkatalogam. Palielinājusies darbinieku slodze saistībā ar datu pārnešanu
un integrēšanu kopkatalogā.
3.2. Uzsākts darbs pie kultūrvēstures datubāzes www.jekabpils-krustpils.lv;
3.3. Bērnu literatūras nodaļā iekārtota Spēļu istaba.
3.4. Bibliotēka turpina darboties UNESCO Stāstu bibliotēku tīklā, iesaistās to organizētajās
aktivitātēs un rīko pasākumus. Tīkla ietvaros notikuši 6 pasākumi, galvenokārt saistīti ar
novadpētniecību. Saturīgākie no tiem:
3.4.1. “Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu ritēja”. Pasākums notika sadarbībā
ar “Biedrību Jēkabpils mantojums”. Filma tapusi, realizējot NVO projektu un
stāsta par vienu no pilsētas vēsturiskajām vietām, kas bijusi pilsētas vēsturiskais
centrs. Skolēni un citi interesenti caur atmiņu stāstiem varēja ieklausīties pilsētas
vēsturē. Filma tika demonstrēta arī pilsētas svētku laikā.;
3.4.2. Stāstu pasākums – vakarēšana “Stāsti no bērnības”. Pasākums tika veltīts
Jānim Jaunsudrabiņam, atzīmējot viņa 140.dzimšanas dienu. Tika uzaicināti
stāstnieki, kā arī iesaistīti pārējie apmeklētāji. Atmiņās par savu bērnību, jaunību
un saskari ar Jāņa Jaunsudrabiņa darbiem dalījās daudzi. Sevišķi jāpateicas
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Lūcijai Ķuzānei gan par aktīvo iesaistīšanos, gan par viņas pārizdoto grāmatu
“Saule mūžam mana”, kas veltīta Jānim Jaunsudrabiņam.
3.4.3. Piedaloties UNESCO nedēļā tika organizēts “Tematisks pasākums - vakarēšana
kopā ar Jēkabpils vecticībniekiem, kulināri Andu Ivanovu”. Šis pasākums
notika UNESCO nedēļas ietvaros, kuras tēma bija kulinārais mantojums. Tā kā
vecticībnieki ir Jēkabpils vēsturiskie pamatiedzīvotāji, tad izvēlējāmies iepazīt
viņu kultūru un tradīcijas tuvāk.
3.4.4. Stāstu vakars bērniem un jauniešiem "Briesmu stāsti mijkrēslī”. Darbojoties
“Stāstu bibliotēku” tīklā, jau ceturto gadu pēc kārtas tika organizēts stāstu vakars
bērniem un jauniešiem, kur uzsvars ir uz spoku stāstiem.
3.5. Viens no svarīgākajiem bibliotēkas darbības virzieniem – novadpētniecība:
3.5.1. Novadpētniecības krājums papildināts ar grāmatām un analītiskajiem aprakstiem
novadpētniecības datu bāzē. 2017.gadā izveidoti 1422 ieraksti, rediģēti un
papildināti 3780 MARC ieraksti. Turpinām laikraksta “Brīvā Daugava” aprakstu
sūtīšanu uz Latvijas Nacionālo bibliotēku.
3.5.2. Veidojam elektronisko resursu krājumu par mūsu pilsētas un novada cilvēkiem,
institūcijām, notikumiem, arhitektūras, kultūras un vēstures objektiem. 2017.gadā
bibliotēkas novadpētniecības krājumā ir 58 tematiskās un 29 personāliju mapes
(kopā 87);
3.5.3. Ar izstāžu, NP stundu un tematisko pasākumu palīdzību turpinām aicināt skolu
audzēkņus un citus interesentus iepazīt mūsu pilsētas vēsturi un cilvēkus.
Sadarbojamies ar Biedrību Jēkabpils mantojums, organizējam faktiem bagātas
izstādes. Lielākās no tām:
3.5.3.1. Sadarbībā ar novadpētnieci Sarmīti Ozoliņu iekārtojām dokumentu, fotogrāfiju,
priekšmetu izstādi “Ar dziesmu visos laikos” un “…kad pāri gāja karš”.
Novadpētnieces Sarmītes Ozoliņas kolekcijas eksponāti (dziesmu klades,
fotogrāfijas, pastkartes, senlaicīgi priekšmeti) sniedza ieskatu mūsu tautas vēsturē
– no 20.gs. sākuma, Brīvības cīņām, pirmās Latvijas brīvvalsts laika, pēckara
perioda un kolhozu veidošanas gadiem;
3.5.3.2. Izstāde “… kad pāri gāja karš” stāstīja par Pirmo un Otro pasaules karu.
Vitrīnās un stendā bibliotēkas izstāžu zālē bija izvietotas dažādas lietas,
priekšmeti, dokumenti, avīzes, fotogrāfijas;
3.5.3.3. Izstāde “Reiz dzīve ap Trešdienas tirgus laukumu ritēja…” sadarbībā ar
Biedrību Jēkabpils mantojums tika sagatavota uz pilsētas svētkiem. Izveidota uz
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10 planšetēm. Tās mērķis – sniegt ieskatu kādreizējā Jēkabpils pilsētas centra
vēsturē;
3.5.3.4. Izstāde “Aizsargu organizācija Jēkabpilī” sadarbībā ar Biedrību Jēkabpils
mantojums tika sagatavota novembrī konferencei “Jēkabpils Aizsargu namam –
80”. Izstādē bija apskatāmi agrāk neredzēti materiāli – dokumenti, fotogrāfijas,
priekšmeti no Jēkabpils Vēstures muzeja un Latvijas Kara muzeja, privātpersonu
albumiem;
3.5.3.5. Latvijas simtgadei veltīts izstāžu cikls par novadniekiem “Atskats. Personība”
sagatavotas 2 izstādes “Gleznotājam Pēterim Kalvem – 135”, “Skolotājam,
novadpētniekam Arvīdam Ozoliņam – 100”.
3.6. Pasākumi bērniem un jauniešiem. Lielākie no tiem:
3.6.1. Lasīšanas veicināšanas pasākumi: Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstītais konkurss bērniem “Bērnu/jauniešu/vecāku
žūrija”, bibliotēkas rīkotais pasākums “Zvaigžņu lasītāji”, mīklu maratons
“Pūcītes ceturtdienas”;
3.6.2. Bibliotēku nedēļas ietvaros orientēšanās spēle “Ejam pa bibliotēkas ejām”;
3.6.3. Lasītāju pulciņš, 8 nodarbības.
4. Turpmākajai attīstībai nepieciešams:
4.1. Mājas lapas rekonstrukcija;
4.2. Automatizācijas projekta izstrāde un realizēšana;
4.3. Modernas, bibliotēkas vajadzībām atbilstošas telpas;
4.4. Uzlabot interneta ātrumu, īpaši Bērnu Literatūras nodaļā;
4.5. Datortehnikas nomaiņa lietotājiem, īpaši aktuāla problēma Bērnu literatūras nodaļā;
4.6. Multifunkcionāla iekārta ar krāsainu izdruku Bērnu literatūras nodaļā.
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11. Kino nozare - “ Kino placis” un “Kino Mītne”
2017.gadā kļuvām par LV100 filmu izrādīšanas reģionālo centru

Maksas norišu skaits – 77 kino seansi
Apmeklētāju skaists - 4688
Bezmaksas norišu skaits – 10 kino seansi
Apmeklētāju skaits – 688

12.Krustpils saliņa un brīvdabas estrāde
Krustpils saliņa ir nodota JKP apsaimniekošanā. Esošā infrastruktūra ir piemērota ne tikai
lielu āra pasākumu rīkošanai, bet kalpo kā publiska rekreācijas un atpūtas vieta iedzīvotājiem
visu gadu.
Norišu skaits Krustpils brīvdabas estrāde - 10 pasākumi
Apmeklētāju skaists uz pasākumiem - 11 540 apmeklētāji
Apmeklētāju skaits ikdienā aptuveni – 15 320
Uzlabojumi, kas nepieciešami tālākai darbības nodrošināšanai :
1. Lai mazinātu nelabvēlīgo laikapstākļu risku - ietekmi uz pasākumu norisi, nepieciešams
izbūvēt jumtu virs skatītāju tribīnēm.
2. Elektrības jaudas optimizācija ( 2018.gadā tiek piemērota abonēšanas maksa un OIK).
3. Jārada risinājums nevēlamajiem bebru postījumiem saliņā.
4. Atsevišķās telpās jāveic kosmētiskais remonts, jāmaina no mitruma cietušie spoguļi.
5. Jārod risinājums ar invalīdu pacēlājiem (2 gab.) – nedarbojas ~5 gadi, nav bijusi arī
vajadzība.
6. Saimniecības pārzinim jāizlīdzina atalgojums (saimniecības pārziņa darba alga BRUTO
sastāda 430 EUR, saskaņā ar darbinieka novērtēšanas protokolu mēnešalgas noteikšanai
saimniecības pārzinim ieteicamā alga ir 507 EUR).
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13. Problēmjautājumi attiecībā uz JKP darbu un infrastruktūru
1. Krustpils saliņa:
1) Lai mazinātu nelabvēlīgo laikapstākļu risku - ietekmi uz pasākumu norisi, nepieciešams
izbūvēt jumtu virs skatītāju tribīnēm;
2) Jārada risinājums nevēlamajiem bebru postījumiem saliņā;
3) Atsevišķās telpās jāveic kosmētiskais remonts, jāmaina no mitruma cietušie spoguļi;
4) Jārod risinājums ar invalīdu pacēlājiem (2 gab.) – nedarbojas ~5 gadi, nav bijusi arī
vajadzība;
5) Saimniecības pārzinim jāizlīdzina atalgojums (Šobrīd saimniecības pārziņa darba alga
BRUTO sastāda 430 EUR- saskaņā ar darbinieka novērtēšanas protokolu mēnešalgas
noteikšanai saimniecības pārzinim ieteicamā alga ir 507 EUR).
2. Krustpils kultūras nams:
1) 2017.g. atklātas problēmas ar ūdens caurulēm, pievadiem (2 x plīsa, appludināja lielo
zāli);
2) Trūkst finansējuma akustikas projekta īstenošanai KKN Kino zālē;
.
3. Jēkabpils Tautas nams:
1) Ēka ir kritiskā stāvoklī un renovācija ir vitāli svarīga (2011.g. apsekošanas tehniskais
slēdziens);
2) Regulāri trūkst telpu mēģinājumiem, trūkst ģērbtuvju un tml.
4. Jēkabpils pilsētas bibliotēka:
1) Ēka ir kritiskā stāvoklī un nav piemērota bibliotēkas funkciju nodrošināšanai mūsdienīgā
veidā (atdalīta arī Bērnu nodaļa Pasta ielā);
2) Bērnu literatūras nodaļas telpas ir morāli un fiziski novecojušas;
3) Nepieciešams atjaunot finansējumu pirmskrīzes līmenī krājuma (grāmatu un preses)
komplektēšanai – galvenā bibliotēkas funkcija (2008.g. - 13 974 EUR, bet 2017.g. – 9730
EUR);
4) Notiek ALISES datu konsolidācijas projekts, novadpētniecības datu bāzes izstrāde.
5. Jēkabpils Galvenā bibliotēka:
1) Nepieciešams atjaunot krājuma komplektēšanai finansējumu pirmskrīzes līmenī;
2) Notiek ALISES datu konsolidācijas projekts.
6. Kino nozare – Kino Placis un Kino Mītne
1) Nevaram veidot aktuālu kino repertuāru, jo nav DCP aprīkojuma kino demonstrēšanai;
2) 2018.g. kļūstam par LV100 filmu izrādīšanas reģionālo centru.
Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktore : Inta Ūbele
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