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SAĪSINĀJUMI 

JGB – Jēkabpils Galvenā bibliotēka  

JKP – Jēkabpils Kultūras pārvalde 

JPB – Pārvalde Jēkabpils pilsētas bibliotēka 

JPP – Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

JTN – Jēkabpils Tautas nams 

KKN – Krustpils Kultūras nams 

LR KM – Latvijas Republikas Kultūras ministrija   

Stratēģija – Jēkabpils pilsētas kultūras attīstības stratēģija 2021.-2027.gadam 

VISC – Valsts izglītības satura centrs 

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija 
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1. Stratēģijas izstrādes pamatojums  

Stratēģija ir Jēkabpils pilsētai veltīts vietēja līmeņa kultūras nozares vidēja termiņa 

attīstības plānošanas dokuments. Ievērojot attīstības plānošanas vienu no 

pamatprincipiem “saskaņotības principu1”, Stratēģijas izstrāde ir veikta, ņemot vērā 

augstākstāvošus attīstības plānošanas dokumentus vietējā līmenī (Jēkabpils pilsētas 

attīstības programma 2020.-2026.gadam, Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija līdz 2030.gadam), kā arī reģionālā un nacionālā līmenī (Latvijas Nacionālais 

attīstības plāns 2021. – 2027.gadam, u.c.). 

Šis stratēģijas dokuments konkretizē Jēkabpils pilsētas attīstības programmā un 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītos uzstādījumus kultūras nozarē un sniedz 

detalizētu izklāstu par turpmākajām darbībām, iesaistītajām pusēm un sasniedzamajiem 

rezultātiem. 

Stratēģijas uzdevums ir apzināt un novērtēt Jēkabpils pilsētas un apkārtējo novadu 

kultūras resursus, mērķtiecīgi plānot pilnvērtīgu, efektīvu šo resursu pielietošanu 

pieejamā pašvaldības finansējuma ietvaros, kā arī sekmēt papildus investīciju piesaisti. 

Stratēģijā ir ietvertas šādas sadaļas: 

✓ Esošās situācijas raksturojums, ietverot iedzīvotāju aptaujas datus, SVID analīzi; 

✓ Kultūras nozares saskaņotība ar politikas plānošanas dokumentiem; 

✓ Stratēģiskā daļa – vīzija; 

✓ Stratēģiskie mērķi; 

✓ Prioritātes kultūras jomā; 

✓ Rīcības plāns; 

✓ Telpiskā attīstības perspektīva; 

✓ Stratēģijas īstenošanas un uzraudzības kārtība.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Attīstības plānošanas sistēmas likums https://likumi.lv/ta/id/175748-attistibas-planosanas-sistemas-likums  

https://likumi.lv/ta/id/175748-attistibas-planosanas-sistemas-likums


  

7 

 

“Jēkabpils pilsētas kultūras attīstības stratēģija 2021.-2027.gadam 

2. Jēkabpils pilsētas un tās iedzīvotāju īss raksturojums   

Jēkabpils kā apdzīvota vieta izveidojusies līdzās Daugavas upes labajā krastā 1237.gadā 

uzceltajai Krustpils pilij. Apbūve Daugavas kreisajā pusē attīstījusies, pateicoties 

plostnieku un strūdzinieku darbībai, un 1670.gadā Kurzemes hercogs Jēkabs šai apmetnei 

piešķīris pilsētas tiesības un nosaukumu Jakobstadt – Jēkaba miests, Jēkabpils. Daugavas 

labajā krastā esošajai Krustpils pilsētai pilsētas tiesības tika piešķirtas 1920.gadā.  

1962.gadā pēc Daugavas tilta uzbūvēšanas Krustpils un Jēkabpils pilsētas tika apvienotas. 

Apvienotajai pilsētai tika dots Jēkabpils vārds. Uz šo brīdi pilsēta ir interesanta ar to, ka 

tai ir divi vēsturiskie centri, daudzu konfesiju dievnami, saglabājusies vecticībnieku 

veidotā koka apbūve.  

Pēc Administratīvi teritoriālās reformas Jēkabpils kļūs par otru lielāko novada centru 

Zemgalē (ar iedzīvotāju skaitu 40 7902). Jēkabpils ir lielākā pilsēta vēsturiskajā Sēlijas 

teritorijā,  tajā atrodas viena no UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautajiem 

Strūves ģeodēziskā loka punktiem. Lai veicinātu šī objekta popularizēšanu, pilsētas 

pašvaldības pārstāvji darbojas Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības 

padomē. Notiek sadarbība ar UNESCO Nacionālo komiteju un Strūves ģeodēziskā loka 

punktiem citās pasaules valstīs. Šī objekta popularizēšanai tiek piesaistīts arī ES 

finansējums. 10 km rādiusā ap pilsētu atrodas vairāki senlatviešu pilskalni, kuri sniedz 

liecības par senāko apdzīvotību šajā teritorijā. 

Pilsētas kopējā platība ir 25 km2 un iedzīvotāju skaits 2020.gada sākumā bija 21 9283. 

Iedzīvotāju skaitam pēdējos gados (2012.-2020.g.) līdzīgi kā citur Latvijā ir tendence 

samazināties. Iedzīvotāju skaists galvenokārt samazinās migrācijas ietekmē, kā arī mirušo 

skaitam pārsniedzot dzimušo skaitu. 

Jēkabpilī dzīvo etniskās piederības ziņā daudzveidīgas iedzīvotāju grupas. Latvieši veido 

lielāko daļu no pastāvīgajiem iedzīvotājiem (63%), krievi - 25%, baltkrievi - 3%, poļi - 

3% un citas tautības - 6%4. Pilsētā darbojas vairākas nacionālo minoritāšu biedrības, kas 

dod savu pienesumu kultūras dzīves bagātināšanai Jēkabpils pilsētā. 

 

 

 

2 Saskaņā ar VARAM veiktajiem apkopojumiem administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. 

https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/ATR%20reforma/Info%20par%20novadiem/jekabpils_novads_2020.pdf  
3 Pēc CSP datiem, 01.01.2020. 
4 Pēc CSP datiem, 01.01.2020. 

https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/ATR%20reforma/Info%20par%20novadiem/jekabpils_novads_2020.pdf
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3. Jēkabpils pilsētas kultūras dzīves vispārējs 

raksturojums 

Jēkabpils kultūras dzīvi organizē dažādi operatori – pašvaldības iestādes, izglītības 

iestādes un nevalstiskās organizācijas. Ir arī atsevišķi privātu iniciatīvu piemēri. 

Pašvaldības kultūras operatoru darbību regulē likums Par pašvaldībām5, kas nosaka, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras 

vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība 

kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.). 

Kultūras dzīves organizēšanu Jēkabpils pilsētā īsteno pašvaldības iestāde Jēkabpils 

Kultūras pārvalde, kas rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. Iestāde savā 

darbībā vadās pēc Jēkabpils Kultūras pārvaldes nolikuma. Pārvaldes funkcijās ietverta 

nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana, tautas tradīciju mērķtiecīga izmantošana 

Jēkabpils pilsētas pasākumos, kultūrizglītības procesa nodrošināšana, bibliotēku darbības 

nodrošināšana un attīstība u.c. 

Ārpus Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbojas šādas tieši vai pastarpināti ar kultūras jomu 

saistītas organizācijas: Jēkabpils Vēstures muzejs, kultūrizglītības iestādes 

(Jēkabpils Mākslas skola, Jēkabpils A. Žilinska mūzikas skola).  Jēkabpilī darbojas arī 

nevalstiskās organizācijas, kas sniedz ieguldījumu kultūras dzīves dažādošanā un ir aktīvi 

kultūras patērētāji, kā arī savu pienesumu sniedz Jēkabpils pilsētas mazākumtautību 

kultūras biedrības – krievu biedrība “Rodņik”, poļu kultūras biedrība "Rodacy", ukraiņu 

kultūrizglītojoša biedrība "Javir" un baltkrievu biedrība "Spatkanne". Biedrības organizē 

koncertus, publiskus pasākumus un arī citos veidos bagātina kultūras norišu klāstu 

Jēkabpilī, piemēram,  ikgadējs biedrības “Rodņik” rīkotais pasākums Vecpilsētas laukumā 

ir “Masļeņica”, kā arī tā ir organizējusi Krievu kultūras festivālu Jēkabpilī, bet ukraiņu 

kultūrizglītojošā biedrība "Javir" ir uzņēmusi viesos tautiešus no etniskās dzimtenes 

Ukrainas un organizējusi kopīgu koncertu ar ukraiņu etnogrāfiskās folkloras ansambli 

“Kaļina”. Gan ukraiņu biedrībai "Javir", gan baltkrievu biedrībai "Spatkanne" ir 

izveidojusies jau ilggadēja sadarbība ar Jēkabpils Galveno bibliotēku. Bibliotēkā tiek 

izstādīti biedrību mākslinieku darbi, notiek literatūru un kultūru izzinoši pasākumi. 

2020.gada 30.augsutā baltkrievu biedrība "Spatkanne" atzīmēja  10.gadu jubileju. 

Pasākumu pagodināja goda viesi: Baltkrievijas vēstnieks Latvijā, Baltkrievijas Republikas 

Ģenerālkonsuls. Kopīgos pasākumos ar mazākumtautību biedrībām tiek nodrošināta divu 

kultūru mijiedarbība, abpusēja iepazīšanās un izzināšana. Katru gadu pilsētas svētku laikā 

mazākumtautību biedrības muzeja brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta” organizē pasākumu, kura 

laikā iepazīstina pilsētniekus un pilsētas viesus ar savas tautas apģērbiem, dziesmām, 

virtuvi un tradīcijām. Īpašu vietu starp citām kultūras biedrībām ieņem vecticībnieku 

 

5 Likums “Par pašvaldībām”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam; skatīts 03.02.2021. 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
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kultūrizglītības biedrība “Belovodije”, kura nodarbojas ar vecticībnieku kultūrvēsturiskā 

mantojuma izpēti, saglabāšanu un popularizēšanu. Sadarbībā ar Jēkabpils Vēstures 

muzeju biedrība ir organizējusi izstādes, konferences, vecticībnieku dziedājumu 

priekšnesumus. Liels biedrības  ieguldījums ir arī muzeja ekspozīcijas “Vecticībnieki 

Jēkabpilī“ tapšanā. 

Nozīmīgs partneris kultūras dzīves dažādošanai pilsētā ir dažādu konfesiju baznīcas.  

Īpaši aktīvas šajā jomā ir Krustpils luterāņu baznīca, Jēkabpils Sv. Miķeļa luterāņu baznīca 

un Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca. Krustpils luterāņu baznīca 

regulāri piedalās Muzeju nakts pasākumos, Jēkabpils Sv. Miķeļa luterāņu baznīcā tiek 

organizēti koncerti un izstādes. Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā 

notiek regulāri koncerti, kas veltīti valsts un citiem svētkiem. Tajos piedalās gan vietējie 

amatierkolektīvi, gan Latvijā plaši pazīstami mākslinieki. Vairākās pilsētas baznīcās ir 

iebūvētas ērģeles. Diemžēl, gandrīz visām ir nepieciešami nopietni atjaunošanas darbi. 

Gadījumā, ja tie tiks veikti, baznīcās būs iespējams organizēt arī ērģeļmūzikas koncertus. 

Aktīvi darbojas Jēkabpils Jauniešu dome un privātā mākslas galerija “MANS’S”, 

kurā  apskatāmas tematiskās izstādes, lietišķās mākslas priekšmeti un rotas. 

Epizodiski tiek piedāvāti dažādi izklaides pasākumi, kuros tiek pieaicināti Latvijā zināmi 

izpildītājmākslinieki, taču šo pasākumu  skaits nav pārāk liels. Pēdējos gados aktivizējas 

vietējā kopiena, mākslinieki, kuri ar savām idejām un to realizāciju ievērojami papildina 

pilsētas kultūras dzīvi. Piemēram, 2020.gadā, kad tika atzīmēta pilsētas 350. gadadiena, 

mākslinieki organizēja pilsētvidē starptautisku plakātu izstādi, kura bija papildināta ar 

audio efektiem.  

Jēkabpils pilsētvidē ir daudzveidīgas teritorijas, kas ir izmantojamas kultūras 

pasākumu norisei, piemēram, Mežaparks, Kena parks ar Kena estrādi, Vecpilsētas 

laukums, Krustpils saliņa ar brīvdabas estrādi. 

https://www.jekabpils.lv/lv/tic/iepazisti/kulturvesture-un-muzeji/sakralas-celtnes-un-arhitektura/krustpils-vissvetas-trisvienibas-romas-katolu-baznica
https://www.jekabpils.lv/lv/tic/iepazisti/kulturvesture-un-muzeji/sakralas-celtnes-un-arhitektura/krustpils-vissvetas-trisvienibas-romas-katolu-baznica
https://www.jekabpils.lv/lv/tic/iepazisti/kulturvesture-un-muzeji/sakralas-celtnes-un-arhitektura/krustpils-vissvetas-trisvienibas-romas-katolu-baznica
https://www.jekabpils.lv/lv/tic/iepazisti/kulturvesture-un-muzeji/sakralas-celtnes-un-arhitektura/krustpils-vissvetas-trisvienibas-romas-katolu-baznica
https://www.jekabpils.lv/lv/tic/iepazisti/kulturvesture-un-muzeji/sakralas-celtnes-un-arhitektura/krustpils-vissvetas-trisvienibas-romas-katolu-baznica
https://www.jekabpils.lv/lv/tic/iepazisti/kulturvesture-un-muzeji/sakralas-celtnes-un-arhitektura/krustpils-vissvetas-trisvienibas-romas-katolu-baznica
https://www.jekabpils.lv/lv/tic/iepazisti/kulturvesture-un-muzeji/sakralas-celtnes-un-arhitektura/krustpils-vissvetas-trisvienibas-romas-katolu-baznica
https://www.jekabpils.lv/lv/tic/iepazisti/kulturvesture-un-muzeji/sakralas-celtnes-un-arhitektura/krustpils-vissvetas-trisvienibas-romas-katolu-baznica
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Attēls Nr. 2 – Jēkabpils kultūras resursi 

 

 

 

Izdevumi kultūrai Jēkabpils pilsētas pašvaldībā no 2017. līdz 2021. gadam ir ar tendenci 

pieaugt. 2017. gadā izdevumi kultūrai bija 1,37 milj. eiro (6,1% no kopējiem 

izdevumiem), bet 2021. gadā plānotie izdevumi ir 5,71 milj. eiro (9,7% no kopējiem 

izdevumiem).  
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Attēls Nr. 3 – Pašvaldības izdevumi kultūrai (Avots: Jēkabpils pilsētas pašvaldība) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi kultūrai laika periodā no 2017. līdz 2020.gadam ir novirzīti amatierkolektīvu 

darbībai, pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeja, kultūras centru darbībai, 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, attīstībai un kultūras tūrisma piedāvājuma 

pilnveidošanai, kā arī projektiem kultūras jomā. 
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4. Kultūras nozares esošās situācijas raksturojums  

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldei (turpmāk Kultūras pārvaldei) ir deleģētas 

plašas funkcijas kultūras procesa nodrošināšanā. Tā darbojas saskaņā ar Jēkabpils 

Kultūras pārvaldes nolikumu. Pārvalde 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. Kultūras pārvalde rūpējas par 

kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. 

Kultūras pārvalde ir nozīmīgākais spēlētājs kultūras jomā Jēkabpilī.  

Kultūras pārvaldes galvenās funkcijas jeb darbības virzieni ir šādi: 

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. 

Kultūras pārvaldes galvenie uzdevumi ietver kultūras dzīves koordinēšanu, organizēšanu, 

sabiedrības informēšanu,  veicināt privāto iniciatīvu kultūras pasākumu rīkošanā Jēkabpilī.  

Jēkabpils Kultūras pārvaldes Struktūrvienības ir: Jēkabpils Tautas nams, Krustpils kultūras 

nams, Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Jēkabpils pilsētas bibliotēka. Jēkabpils Kultūras 

pārvaldes pārraudzībā atrodas arī Krustpils saliņa un Kena parka estrāde. 

Turpmāk sadaļā sniegts ieskats pašreizējās situācijas raksturojumā kultūras dzīvē. Vairāki 

rādītāji 2020.gada kontekstā ir pasliktinājušies, ko ietekmēja epidemioloģiskā situācija 

valstī un pasaulē, attiecīgi uz COVID-19 izplatības mazināšanu vērstie pasākumi, kas 

liedza rīkot lielu daļu pasākumu ierastajā formātā. Arī 2021.gadā, turpinoties 

ierobežojumiem, ir grūti prognozēt, kad un kādā apmērā kultūras dzīve varēs sākt 

atkopšanās procesu. Liels izaicinājums pilsētai ir plānot kultūras pasākumus, jo īpaši 

rīcības “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027” ietvaros, kur Jēkabpils 2021.gadā aktīvi 

piesaka savu dalību. 
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Attēls Nr. 4 – Jēkabpils Kultūras pārvaldes struktūra  
(Avots: Jēkabpils Kultūras pārvaldes nolikums)  

 

 

4.1 Amatiermākslas kolektīvu darbības raksturojums 

Jēkabpils pilsētas amatiermākslas kolektīvu darbība ir nozīmīga Kultūras pārvaldes 

funkcija (nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un iedzīvināšana pilsētas 

pasākumos, tostarp līdzdalības nodrošināšana Dziesmu un deju svētkos).  

Jēkabpils amatiermākslas kolektīvu darbība norit abu Jēkabpils kultūras centru telpās, tā 

ir plaša un daudzveidīga. Kultūras pārvaldes paspārnē, abos kultūras namos pēdējos 

piecos gados darbojas 15 amatiermākslas kolektīvi, t.sk. 3 kori, 4 deju kolektīvi, 2 

ansambļi, 1 folkloras kopa, 1 teātris, 1 kapela, 1 orķestris, 1 Eiropas deju ansamblis, 1 

tautas lietišķās mākslas studija.  

Attēls Nr. 5 – Amatiermākslas kolektīvi Jēkabpilī 
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Amatiermākslas kolektīvu skaits abos kultūras centros laika periodā no 2016. līdz 

2019.gadam ir bijis nemainīgs – 10 kolektīvi KKN un 5 kolektīvi JTN. Dalībnieku skaits 

amatiermākslas kolektīvos KKN šajā laika periodā ir samazinājies no 500 dalībniekiem 

(2016. un 2017. gadā) līdz 231 dalībniekam 2020. gadā. Dalībnieku skaita izmaiņas 

skaidrojamas ar faktu, ka 2016.gadā bērnu kolektīvi pārgāja Bērnu un jauniešu centra 

paspārnē. Turpretī dalībnieku skaits amatiermākslas kolektīvos JTN ir palicis gandrīz 

nemainīgs (vidēji 95 dalībnieki aplūkotajā laika posmā).  

Attēls Nr. 6 – Amatiermākslas kolektīvu un dalībnieku skaits kultūras centros  
(Avots: Jēkabpils pilsētas pašvaldība) 
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Attēls Nr. 7 – Amatiermākslas kolektīvu dalībnieku skaits kultūras centros  
(Avots: Jēkabpils pilsētas pašvaldība) 

 

 

Abos namos telpas īrē vēl papildus 12 dažādi bērnu vokālie ansambļi, tautas un estrādes 

deju grupas. Daļa kolektīvu regulāri piedalās arī Dziesmu un deju svētkos un sasniedz 

labus rezultātus skatēs un konkursos. 

Amatiermākslas kolektīvu darbības vadība un finansējuma plūsma ir cieši saistīta ar 

kolektīvu iesaisti Dziesmu un deju svētku procesā. Viens no būtiskākajiem amatiermākslas 

kustības nosacījumiem jebkurā pilsētā un novadā ir profesionālu kolektīvu vadītāju 

piesaiste. Vadītāji tiek motivēti gan finansējot ar valsts mērķdotāciju, gan pašvaldības 

dotāciju starpniecību. Tāpat tiek atbalstīta tērpu iegāde un kolektīvu transporta izdevumi. 

Kolektīvu vadītāji regulāri paaugstina savu kvalifikāciju, apmeklējot dažādus kursus un 

seminārus. 

Kolektīvi aktīvi koncertē, dodas izbraukumos, piedalās skatēs un konkursos, kā arī 

Kultūras pārvaldes rīkotajos pasākumos. Amatiermākslas kolektīvu pasākumi parasti ir 

labi apmeklēti, daļa no pasākumiem ir bez maksas, kas piesaista seniorus un to auditorijas 

daļu, kas nav kolektīvu dalībnieku draugi un ģimenes locekļi. 

Amatiermākslas kolektīvu kontekstā Kultūras pārvalde akcentē trīs galvenos darbības 

aspektus – uzturēt amatiermākslas kustību kā nacionālas valsts vērtību sistēmas 

apliecinājumu, sekmēt amatiermākslas kolektīvu izcilību un iesaistīt kolektīvus Jēkabpils 

kultūras notikumos, kas aktīvi arī tiek darīts. 

 

4.2 Kultūrizglītības iestādes 
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A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skola dibināta 1957.gada 7.augustā, bet mācību darbs skolā 

uzsākts 1958.gadā. Skolas vēsturē Īpaši nozīmīgs bija 2002.gads, kad skola pārgāja uz 

profesionālās izglītības programmu realizāciju, un šajā gadā skolai tika piešķirts 

komponista Arvīda Žilinska (1905. – 1983.) vārds. Skolai attīstoties, pieaugot audzēkņu 

skaitam un viņu profesionālajām iemaņām, par vienu no galvenajām prioritātēm tiek 

izvirzīta kolektīvā muzicēšana6. 

Laika gaitā skolā ir ieviestas vairākas tradīcijas: 

✓ Dziesmotā diena Saukā – mūzikas skolas jaunie mūziķi – kora klases, 

klavierspēles klašu audzēkņi, zēnu koris, sagatavošanas klases “Spārītes un 

sienāzīši” audzēkņi ik gadu pavasarī koncertē komponista Arvīda Žilinska 

dzimtajās mājās “Lejas Ārendzāni”; 

✓ Ziemassvētku koncerti Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā 

Adventes laikā, kura piedalās kamerorķestris, kolektīvi un solisti; 

✓ Latviešu komponistu klaviermūzikas koncerti “Dzimis Latvijā” novembra 

mēnesī;  

✓ Dārza svētku koncerti skolas skvērā un Kena parkā: dalībnieki -  skolas pūtēju 

orķestris, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļi; 

✓ Mīļkoncerti māmiņām, vecmāmiņām, krustmāmiņām maija mēnesī; 

✓ Sagatavošanas klašu un 1.-2.kora klašu audzēkņu Ziemassvētku koncerti 

mūzikas skolas kamerzālē. 

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas kopējais audzēkņu skaits pēdējos piecos gados ir 

bijis stabils, ar nelielām izmaiņām. Audzēkņu skaits profesionālās ievirzes izglītības 

programmās ir nedaudz krities, bet sagatavošanas klasē – pieaudzis.  

Tabula Nr. 1 – Audzēkņu skaits no 2016. – 2020. gadam (Avots: Jēkabpils pilsētas pašvaldība) 

Audzēkņu 
skaits uz 

Profesionālās ievirzes 
izglītības programma 

Sagatavošanas 
klase 

Interešu izglītības 
programma 

KOPĀ 

01.10.2016. 263 
(no tiem 26 Aknīstes filiālē) 

33 20 316 

01.10.2017. 261 
(no tiem 26 Aknīstes filiālē) 

40 20 321 

01.10.2018. 238 
(no tiem 23 Aknīstes filiālē) 

42 20 300 

01.10.2019. 248 
(no tiem 27 Aknīstes filiālē) 

46 23 317 

01.10.2020. 231 
(no tiem 28 Aknīstes filiālē) 

57 24 312 

Izglītības iestāde piedāvā šādas izglītības programmas – pūšaminstrumentu spēle 

(tuba, flauta, trombons, trompete, mežrags, saksofons, klarnete), vokālā mūzika (kora 

 

6 https://www.muzikas-skola.lv/lv/skolas-vesture/; skatīts 08.02.2021. 

https://www.muzikas-skola.lv/lv/skolas-vesture/
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klase), sitaminstrumentu spēle, stīgu instrumentu spēle (kontrabass, čells, vijole) un 

taustiņinstrumentu spēle (akordeons, klavierspēles nodaļa). 

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas absolventu skaits profesionālās ievirzes izglītības 

programmās pēdējo piecu gadu laikā ir svārstījies no 18 līdz 29 absolventiem. 

Tabula Nr. 2 – Absolventu skaits profesionālās ievirzes izglītības programmās no 2016. līdz 2020. gadam 

Mācību gads Absolventu skaits 

2015./2016. 29 

2016./2017. 28 

2017./2018. 22 

2018./2019. 18 

2019./2020. 26 

Mūzikas skolas audzēkņi pierāda sevi valsts konkursos, Latvijas un starptautiska mēroga 

konkursos, gūstot godalgotas vietas. 

Tabula Nr. 3 – Audzēkņu dalība konkursos un festivālos no 2016. līdz 2020. gadam 

Mācību gads Starptautiskie 
konkursi 

Latvijas mēroga un 
reģionālie konkursi 

Valsts 
konkursi 

Festivāli Konkursu laureātu 
skaits 

2015./2016. 8 12 1 3 46 

2016./2017. 9 13 2 1 73 + 3 kolektīvi 

2017./2018. 10 10 1 - 54 

2018./2019. 16 11 1 3 78 

2019./2020. 10 9 - 2 62 + 1 kolektīvs 

Mūzikas skola ne tikai apliecina sevi starptautiskā vidē, bet arī rīko starptautiskus 

konkursus. Pēdējo piecu gadu laikā organizēti trīs starptautiski konkursi: 

✓ VI  Starptautiskais  Arvīda Žilinska jauno pianistu konkurss 2016.g. 18.marts; 

✓ Arvīda Žilinska VI Starptautiskā jauno vokālistu konkurss 2018.g. 16.februāris; 

✓ VII Starptautiskais  Arvīda Žilinska jauno pianistu konkurss 2020.g. 

21.februāris. 

Mūzikas skola lepojas ar savu kamerorķestri, uz kura bāzes 2011.gadā tika izveidots  

Jēkabpils pilsētas kamerorķestris. Kamerorķestra diriģents ir Mārtiņš Bergs. Skolas 

kamerorķestrim šajā gadā tiks svinēta 20 gadu jubileja. 

Mūzikas skola aktīvi iesaistās kultūras dzīves veidošanā. Mūzikas skolas audzēkņi 

un pedagogi atbalstīja labdarības akciju – festivālu “Dvēseles elpa” Rīgā, Kultūras centrā 

Ziemeļblāzma 2015., 2016., 2018.g. novembra mēnesī. 2018.gadā, Latvijas 100.gades 

priekšvakarā Mūzikas skolā tika izveidota komponista Arvīda Žilinska piemiņas ekspozīcija. 

Skola aktīvi sadarbojas Latvijas mērogā ar Pļaviņu, J. Graubiņa Līvānu, Bolderājas,  J. 

Norviļa Madonas mūzikas skolu, J. Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas,  St. Broka 

Daugavpils, J. Ivanova Rēzeknes, A. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolu audzēkņiem, 

kolektīviem, pedagogiem. Kā arī ir izveidojusies radoša sadarbība ar Jēkabpils 
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sadraudzības pilsētu Lida Baltkrievijā, Czervionka – Leszcyny un Sokolow Podlaski Polijā, 

Mārdu Igaunijā, Roķišķi Lietuvā mūzikas skolu kolēģiem un audzēkņiem. 

Attīstības iespējas  

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas vēleme ir jauna, mūsdienām atbilstoša 

multifunkcionāla ēka, kurā sadzīvotu mūzikas un mākslas skolas un jauniešu centrs. Ar 

iebūvētu akustisko kamerzāli, lai tajā  varētu rīkot dažādus akadēmiskās mūzikas 

projektus, lai tā būtu mājvieta mūzikas skolas un pilsētas kamerorķestriem, lai tajā būtu 

mākslas darbnīcas, izstāžu zāle mākslas skolas vajadzībām un telpas jauniešu interešu 

attīstīšanai. 

Domājot ilgtermiņā par mūzikas skolas attīstību, kvalitatīvu, augstvērtīgu mācību procesa 

nodrošināšanu un sakārtotu vidi, tiek plānots: 

✓ Izveidot jaunas izglītības programmas – “Ērģeļspēle” un “Ģitārspēle”; 

✓ Strādāt pie jaunu pedagogu piesaistes, sadarbojoties ar Jēkabpils novada 

pašvaldību, meklējot risinājumu dzīvojamās platības nodrošināšanai; 

✓ Iegādāties jaunus mūzikas instrumentus (digitālās ērģeles, 

pūšaminstrumentus, stīgu instrumentus, marimbu, vibrafonu); 

✓ Turpināt un pilnveidot darbu ar pilsētas kamerorķestri; 

✓ Izkopt skolas tradīcijas, īpaši rūpējoties par komponista Arvīda Žilinska 

daiļrades popularizēšanu; 

✓ Rīkot Starptautiskus konkursus; 

✓ Organizēt dažāda mēroga meistarklases; 

✓ Sadarboties ar pašvaldības institūcijām un Jēkabpils sadraudzības pilsētu ārpus 

Latvijas kolēģiem; 

✓ Nodibināt mūzikas skolas pedagogu muzikālu apvienību; 

✓ Veidot ciešāku sadarbību ar mākslas skolu; 

✓ Sadarboties ar skolas absolventiem; 

✓ Atjaunot skolas ēkas Brīvības ielā 198 fasādi un renovēt skolas sanitāro mezglu; 

✓ Pārbūvēt stāvlaukumu un sakārtot notekūdeņu sistēmu pie ēkas Brīvības ielā 

203. 

 

 

Jēkabpils Mākslas skola 

Skolas darbības pamatmērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt izglītību, kas nodrošinātu 

profesionālās ievirzes mākslas izglītības pamatzināšanas un prasmes mākslā un 

sagatavotu audzēkņus mākslas profesionālās vidējās izglītības programmas apguvei. 

Notiek kopēju pasākumu organizēšana, mācību darba izvērtēšana, iesaistīšana konkursos, 

mācību ekskursijas, izstāžu apmeklējumi, metodiskais darbs, kopā ar mācību īstenošanas 

vietām Atašiene, Zasa, Aknīste pedagogiem un audzēkņiem. 
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Mākslas skolas mērķi ir: 

✓ Veicināt harmoniskas personības veidošanu un attīstību; 

✓ Veidot motivāciju izglītības turpināšanai profesionālās vidējās izglītības pakāpē;  

✓ Nodrošināt pedagogu tālākizglītību, turpināt modernizēt uzskates līdzekļus, 

materiālo mācību bāzi. Nodrošināt uzskates materiālu pietiekamību;  

✓ Izkopt audzēkņos atbildības attieksmi pret sevi, prast objektīvi vērtēt 

sasniegumus, izprast līdzcilvēkus, veidot izpratni pret pasaules mākslas 

sasniegumiem, izprast to vērtības. Attīstot vienlaicīgi izpratni par savas tautas 

kultūru un mākslu; 

✓ Stiprināt skolas sadarbību ar vecākiem, veicinot līdzdalību audzēkņu izglītošanā. 

Izglītības iestāde īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā 

māksla”, programmas īstenošanas ilgums ir 6 gadi. 

Audzēkņu skaits kopš 2014./2015. mācību gada skolā ir svārstījies minimāli, kopumā par 

23 skolēniem. 2020./2021.mācību gadā kopējais audzēkņu skaits ir 204 skolēni. 

Tabula Nr. 4 – Audzēkņu skaits par pēdējiem mācību gadiem 

Mācību gads   Audzēkņu skaits 

2014./2015. 215 

2015./2016. 208 

2016./2017. 215 

2017./2018. 208 

2018./2019. 213 

2019./2020. 227 

2020./2021 204 

Jēkabpils mākslas skolai ir 3 filiāles – Jēkabpils novada Zasā, Aknīstes novada Aknīstē un 

Krustpils novada Atašienē. 

No visiem 227 absolventiem uz 2020.gada oktobri 174 turpina mācības profesionālajā 

izglītībā. 
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Tabula Nr. 5 – Absolventu profesionālā tālākizglītība mācību iestādēs 

Mācību iestāde Audzēkņu skaits 

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 39 

Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales 
filiāle 

20 

J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola 15 

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola 14 

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 11 

Rīgas Tehniskā universitāte, Arhitektūras fakultāte 9 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ainavu arhitekti 9 

Daugavpils Universitāte 9 

Latvijas kultūras koledža 8 

Rēzeknes Dizaina un mākslas vidusskola 7 

Bulduru Dārzkopības vidusskola 7 

Baltijas Starptautiskā akadēmija 4 

Liepājas Mākslas vidusskola 2 

Valmieras Mākslas un dizaina vidusskola 2 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža Multimediju dizaina specialitāte 16 

Mākslas skola pēdējo piecu gadu laikā ir pierādījusi sevi dažādos konkursos un 

izstādēs: 

✓ 2016.g. Valsts konkursā Rīgas Dizaina māk. v.sk. ,,Putni” 1.,2.,2.,3. vieta; 

✓ 2018.g. Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā ,,Tu esi PUTNS. IRBĪTE”  

Divas 1.vietas, 2.vieta, 3.vieta, organizē Gulbenes Māk. sk.; 

✓ 2018.g. Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkursā ,,Pils sēta 

pilsēta”, iegūta Atzinība, organizē Bauskas Mākslas sk.; 

✓ 2018.g. Valsts konkursā ,,Grāmatas ilustrācija” Jelgavas Mākslas skolā, 1.vieta 

jaunāko klašu grupā; 

✓ Latvijas mākslas skolu Valsts konkursā ,,Ilustrācija” 1.vieta jaunāko grupā, 

piedalās 120 mākslas skolas, izstāde un seminārs Jelgavas mākslas skolā, 

kultūras namā. 

✓ Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkurss ,,Ko stāsta 

tautastērps”. Konkursa laureāti saņēma balvu – ekskursiju uz Igaunijas 

Nacionālo muzeju, Tartu 2018.g. decembrī, divi audzēkņi no Mūzikas skolas, 

Zasas filiāles skolotāja A. Svarāne. 

4.3 Bērnu un jauniešu centrs 

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs (BJC) ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde no 

2009.gada 14. janvāra. 

BJC apmeklē bērni un jaunieši vecumā no 1 līdz 25 gadiem. 88% no kopējā skaita ir 

audzēkņi, kuri dzīvo pilsētā, mācās Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs, apmeklē 

pirmsskolas izglītības iestādes vai ir mājas bērni. 12% audzēkņi - dzīvo un mācās novada 

pašvaldībās. 
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BJC darbība balstās uz sadarbību ar VISC, IZM, novadu pašvaldībām, Izglītības pārvaldi, 

interešu izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, kultūrizglītības iestādēm. Tiek 

īstenota starptautiskā sadarbība ar jauniešu organizācijām un pašvaldībām no Melles 

(Vācijā), Czarwionka-Leszczyny (Polijā), Prāgas (Čehijā), Kijevas (Ukrainā). 

BJC veic kvalitatīvu interešu izglītības realizāciju Jēkabpils pilsētā un novadā: 

✓ nodrošina metodisko darbu; 

✓ valsts, novada un pilsētas pasākumu, konkursu, akciju organizēšanu; 

✓ Dziesmu svētku koordinēšanu un organizēšanu; 

✓ pilsētas svētku organizēšanu; 

✓ sadarbības veicināšanu ar NVO sektoru un uzņēmējiem; 

✓ jaunatnes darba koordinēšanu un organizēšanu. 

BJC darbojas vairāki pulciņi un klubiņi, kur jaunieši aktīvi darbojas un pavada savu brīvo 

laiku. Pulciņu un klubiņu dalībnieki veiksmīgi pierāda sevi arī dažādos konkursos, 

piemēram, gūstot godalgotas vietas sporta deju konkursos un robotikas sacensības, 

jauniešu klubs “13.piektdiena” īsteno projektus, kā arī tiek gūtas uzvaras nometņu 

organizēšanas konkursos. 

Tabula Nr. 6 – BJC pulciņi un klubiņi7 

Mūzika, dejas, teātris 

Jauniešu deju kolektīvs “Delverēni” Vokālā popgrupa “Zvanotiņas” 

Latviešu tautas deju grupa “Pastalnieki” Bērnu dramatiskais teātris 

Sporta dejas Ansambļi “Kamolītis” un “Supermeitenes” 

Tautas deju kolektīvs “Ābolēni”  

Vizuāli plastiskā māksla un rokdarbi 

Aušana Pērļošana 

Bērnu mākslas studija Robottehnika 

Floristika Roku darbiņi 

Kokapstrādes pulciņš Tehniskā modelēšana 

Mazā mākslas studija “Ota” Lidmodelisms 

Pirmsskolas izglītības programmas 

Skanošie burtiņi Kristīgā mācība 

Sporta nodarbības 

Fitness jauniešiem Riteņbraukšana BMX 

Dažādi 

Pirmie solīši svešvalodā FastTrack Fundamentals 

Jaunatnes darbs 

Jauniešu klubs “13.pirmdiena” Brīvā laika pavadīšanas klubs “Smaids” 

Brīvā laika pavadīšanas klubs “Laipa” Brīvā laika pavadīšanas klubs “Vanagi” 

Brīvā laika pavadīšanas klubs “Atslēga” Brīvā laika pavadīšanas pulciņš “Prātnieks” 

Mazpulks  

 

7 https://jekabpils-bjc.lv/pulci%C5%86i.aspx; skatīts 02.03.2021. 

https://jekabpils-bjc.lv/pulci%C5%86i.aspx
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BJC jaunieši aktīvi iesaistās arī brīvprātīgajā darbā. Uzlabojot brīvprātīga darba sistēmu 

nākotnē ir iespējams gan pilnveidot jauniešu prasmes un zināšanas, gan iestādēm iegūt 

papildus darba spēku. 

Jaunieši paši iesaistās arī kultūras dzīves veidošanā. Jēkabpilī darbojas Jēkabpils 

Jauniešu dome, kura organizē aktivitātes jauniešiem. Viena no populārākajām un 

iemīļotākajām jauniešu aktivitātēm ir Jēkabpils jauniešu domes organizētā ikgadējā 

Ziemassvētku balle. Kā arī pilsētas svētku laikā Jēkabpils jauniešu dome organizējusi 

sportiskas aktivitātes jauniešiem "Pilsētas svētku turnīrā". Sadarbojoties ar "Ghetto 

games" vairāku gadu garumā tiek organizēta jauniešu diena, kurā notikušas dažādas 

sportiskas un kultūras aktivitātes. Jauniešu diena ir iespēja jauniešiem organizēt 

pasākumu pēc saviem ieskatiem, īstenot savas radošās idejas. Jaunieši paši interesējas 

par iespējām iesaistīties pasākumu organizēšanā, kas norāda un jauniešu velmi būt 

aktīviem kultūras dzīves veidotājiem Jēkabpilī. 

Attīstības iespējas  

Paši jaunieši atzīst, ka viņiem pietrūkst vietas, kur viņi varētu kopā pavadīt laiku. BJC ir 

nodarbības mazākiem bērniem, telpas ir ļoti noslogotas un jaunieši ilgojas pēc vietas, kur 

pabūt kopā, īstenot savas radošās idejas. 

Radošais kvartāls ir viena no iespējām, kur jauniešiem varētu būt savas telpas. Jau tagad 

BJC paspārnē ir izveidojušies jauniešu klubiņi, kas telpu trūkumu un neformālas vides 

trūkumu ir uzsvēruši jau kādu laiku. 

2020.gada Pilsētas svētku pasākumu organizēšanas laikā tika iesaistīti arī jaunieši. 

Nākotnē šī varētu kļūt par regulāru praksi – jauniešu tieša iesaistīšana pasākumu 

plānošanā, tādējādi arī nodrošinot jauniešu lielāku iesaisti gan kultūras dzīves, gan 

kultūrpolitikas veidošanā. Nepieciešams arī biežāk rīkot tikšanās un diskusijas ar 

jauniešiem par viņu vēlmju izzināšanu.  

4.4 Kultūras centri 

Nozīmīgu Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbības aspektu ilustrē divas Jēkabpils Kultūras 

pārvaldes struktūrvienības – Jēkabpils Tautas nams (turpmāk – JTN) un Krustpils 

Kultūras nams (turpmāk – KKN). Pilsētas ģeogrāfiskā izvietojuma un tautsaimniecības 

attīstības vēsturiskās īpatnības noteikušas tās dalījumu Jēkabpils un Krustpils daļā, kā arī 

pilsētas iedzīvotāju sociāli demogrāfiskās struktūras specifiku katrā Daugavas pusē. Šī 

vēsturiskā loģika veido pamatojumu divu kultūras centru darbībai pilsētā, tiem nosacīti 

orientējoties uz diviem pilsētas auditorijas segmentiem. Katrā darbojas amatiermākslas 

kolektīvi, tajos norisinās liels skaits dažādu pasākumu. 

Kultūras centru darbības rādītāji 

Pasākumu skaits KKN un JTN no 2016. gada līdz 2019. gadam ir bijis mainīgs, bet bez 

noteiktas tendences (vidēji gadā 88 pasākumi KKN un 269 pasākumi JTN). 2020. gadā 



  

23 

 

“Jēkabpils pilsētas kultūras attīstības stratēģija 2021.-2027.gadam 

abos kultūras centros bija vismazākais pasākumu skaits aplūkotajā periodā – KKN 45 

pasākumi un JTN 138 pasākumi (abos gadījumos gandrīz uz pusi mazāks nekā vidēji 

2016.-2019. gadā).  

Attēls Nr. 8 – Pasākumu skaits kultūras centros (Avots: Jēkabpils pilsētas pašvaldība) 

 

Līdzīgi arī apmeklētāju skaits KKN pasākumos no 2016. gada līdz 2019. gadam ir bijis 

mainīgs (vidēji 19 tūkst. apmeklētāju gadā). 2020. gadā apmeklētāju skaits KKN 

pasākumos bija 6,5 tūkst. Vidējais apmeklētāju skaits JTN pasākumos no 2016. gada līdz 

2019. gadam bija 28,2 tūkst., ar visaugstāko apmeklētāju skaitu 2019. gadā, t.i., 38,2 

tūkst.. 2020. gadā JTN apmeklēja vien 8,8 tūkst. cilvēku. Abu kultūras centru gadījumā 

2020. gadā apmeklētāju skaits bija nozīmīgi mazāks. 
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Attēls Nr. 9 – Apmeklētāju skaits kultūras centros (Avots: Jēkabpils pilsētas pašvaldība) 

 

Attēls Nr. 10 – Vidējais maksas un bezmaksas pasākumu apmeklētāju skaits kultūras centros  

(Avots: Jēkabpils pilsētas pašvaldība) 
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Kultūras centros notiekošo pasākumu raksturojums 

Tā kā 2020.gads ieviesa būtiskas izmaiņas ierastajā pasākumu norišu grafikā, daudzi 

pasākumi tika pārcelti, daudzus nācās atcelt pavisam, tādēļ ieskatam par ierasto kultūras 

centru darbību tiek piedāvāti 2019.gada dati. Kopumā pēdējo piecu gadu laikā bija 

vērojama zināma pasākumu skaita palielināšanās, ar izņēmu 2020.gadā. 

2019. gadā JTN norisinājās 288 pasākumi (53% bezmaksas) un KKN norisinājās 106 

pasākumi (69% bezmaksas). Abos kultūras centros norisinājušies tādi pasākumi kā valsts 

un tradicionālie svētki, informatīvi un izglītojoši pasākumi, koncerti, izrādes, izklaides 

sarīkojumi, festivāli, literāri pasākumi, konkursi un skates. JTN norisinājās arī 104 

kinoizrādes, bet KKN nenorisinājās neviena kinoizrāde. 

Tabula Nr. 7 – Kultūras centros notikušie pasākumi 2019.gadā (Avots: Jēkabpils pilsētas pašvaldība) 

Rādītājs Jēkabpils Tautas nams 
2019. gada dati 

Krustpils Kultūras nams 
2019. gada dati 

Pasākumu skaits  288  106  
t.sk. maksas 135 33 

bezmaksas 153 73 

Pilsētas svētki - - 

valsts un tradicionālie svētki 5 5 

informatīva / izglītojošā norise 50 38 

t.sk. konference / seminārs 7 19 
t.sk. informatīva sanāksme 17 4 
t.sk. izglītojošs pasākums 26 15 
koncerts 30 21 

t.sk. amatiermākslas kolektīvu koncerts 16 10 
t.sk. profesionāļu koncerts 14 11 
izrāde 17 17 

t.sk. amatieru izrāde 13 - 
t.sk. profesionāļu izrāde 4 17 
izstāde 10 3 

t.sk. amatieru izstāde 4 1 
t.sk. profesionāļu izstāde 6 2 
izklaides sarīkojums 57 15 

festivāls 1 1 

literārs pasākums 7 3 

konkurss, skate 7 3 

kinoizrāde 104 - 

Jēkabpils pilsētā organizētos pasākumus apmeklē gan Jēkabpils iedzīvotāji, gan apkārt 

esošo novadu iedzīvotāji. Pēc Latgales Vēstniecības Gors atklāšanas ir samazinājies 

apmeklētāju skaits. Katras jaunas kultūrvietas izveide rada konkurenci jau esošajiem 

pasākumu organizētājiem. Savstarpēji par auditoriju “cīnās” arī abi kultūras centri. 

Jēkabpils iedzīvotāju kultūras pasākumu apmeklējuma paradumi nostiprinājušies ilgākā 

laika posmā, kur katram kultūras centram izveidojusies sava noteikta auditorija, veidojot 

zināmu nerakstītu jēkabpiliešu izvēles modeli – priekšroku parasti dodot tam kultūras 

namam, kas atrodas tajā Daugavas krastā, kur atrodas paša dzīves vieta. JTN priekšrocība 
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ir tā atrašanās vieta pilsētas centrā, kas paaugstina tā pieejamību. KKN priekšrocība ir 

izremontētas telpas un tehniskais aprīkojums, tomēr tas ir grūtāk sasniedzams 

novietojuma dēļ. Situācija, ka pilsētā ir divi kultūras nami, ir samērā unikāla un reta. No 

vienas puses tas veicina kultūras pieejamību, radot iespēju nodrošināt plašāku 

piedāvājumu auditorijai, no otras puses kultūras centri savstarpēji konkurē par pilsētas 

iedzīvotāju auditoriju, kas ir ierobežota. 

Kultūras centru personālu veido radošais, pasākumu organizatoru un tehnisko 

darbinieku personāls. Personālu kopumā raksturo ilga un bagāta darba pieredze. Izglītības 

rādītāji ir neviendabīgi, jo ne visiem ir izglītība kultūras jomā. 

Kopā KKN ir 11 darbinieki, tai skaitā astoņas sievietes (73%). Kultūras centrā ir viens 

vadītājs, pieci speciālisti un pieci citi darbinieki. KKN vadītājam ir augstākā izglītība 

kultūras nozarē un diviem speciālistiem ir augstākā izglītība. Trīs speciālistiem ir vidējā 

profesionālā izglītība. Pārējiem pieciem darbiniekiem ir vidējā profesionālā vai vispārējā 

vidējā izglītība. 

Kopā JTN ir deviņi darbinieki, tai skaitā sešas sievietes (67%). Kultūras centrā ir viens 

vadītājs, trīs speciālisti un pieci citi darbinieki. JTN vadītājam un vienam speciālistam ir 

augstākā izglītība kultūras nozarē. Diviem speciālistiem ir vidējā profesionālā izglītība. 

Pārējiem pieciem darbiniekiem ir vidējā profesionālā vai vispārējā vidējā izglītība. 

Kultūras centru infrastruktūra 

Atšķirīgs ir abu kultūras centru ēku tehniskais stāvoklis un tehniskais aprīkojums, sliktākā 

situācijā ir JTN, bet tajā plānoti rekonstrukcijas darbi. Abos kultūras centros ir zāles un 

nodarbību telpas, kurās strādā amatiermākslas kolektīvi. Būtiska nozīme kultūras 

piedāvājuma satura veidošanā un amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanā ir 

kultūras centru tehniskajām kvalitātēm un telpu apjomam. Salīdzinājumā ar citu novadu 

kultūras centru telpām, Jēkabpils kultūras centru telpu kopplatība ir neliela. 

JTN ēkas kopplatība ir 1457m2 un KKN ēkas kopplatība ir 2715m2. Abos kultūras centros 

ir trīs zāles, bet nodarbību telpu skaits ir atšķirīgs – JTN 4 nodarbību telpas, KKN 5 

nodarbību telpas. KKN zāles ir lielākas, kā arī tajās ir lielāks vietu skaits (KKN kopā 950 

vietas un JTN kopā 450 vietas). JTN ir nepieciešama renovācija, kā arī tas ir tikai daļēji 

pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Tabula Nr. 8 – Jēkabpils Tautas nama un Krustpils Kultūras nama raksturojums  
(Avots: Jēkabpils pilsētas pašvaldība) 

Rādītājs Jēkabpils Tautas nams Krustpils Kultūras nams 

Ēku kopplatība 1457 m2  2715 m2 

Ēku tehniskais stāvoklis nepieciešama renovācija labs, pēc renovācijas 

Zāļu skaits 3 3 

Platība, vietu skaits zālēs 
Lielā zāle 277 m2 (340) 
Baltā zāle 88 m2 (60) 
Kamerzāle 64 m2 (50)  

Aktu zāle 281 m2 (500) 
Deju zāle 266 m2 (300) 
Mazā zāle 161 m2 (150) 

Nodarbību telpu skaits 4 5 
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Pieejamība cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem 

daļēji ir pieejamas 

KKN un JTN telpās iespējams organizēt  teātra izrādes, simfoniskās mūzikas koncertus, 

kora mūzikas koncertus, kamermūzikas koncertus, deju vakarus, konferences, seminārus, 

kino seansus, mākslas izstādes un izstādes pārdošanas.  

4.5 Bibliotēkas 

Jēkabpilī ir divas bibliotēkas – Jēkabpils Galvenā bibliotēka un Jēkabpils pilsētas 

bibliotēka. Šo bibliotēku  uzdevums ir attīstīt tās par izglītības, informācijas, kultūras un 

sabiedriskās saskarsmes centriem, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus sabiedrības 

vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu sabiedrības attīstībā. 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka (JGB) – Jēkabpils pilsētas pašvaldības 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 34 publiskajām un 21 skolu 

bibliotēkām, kas apkalpo Jēkabpils pilsētas, reģiona un Neretas novada iedzīvotājus.  

JGB ir trīs nodaļas – Lasītāju apkalpošanas nodaļa (LAN), Bibliotēku sadarbības un 

kataloģizācijas nodaļa (BSKN) un Bērnu literatūras nodaļa (BLN). Bibliotēkā nodarbināti 

13 darbinieki, tostarp, 12 bibliotekāri. 

JGB vīzija paredz, ka bibliotēka ir plašs un dinamisks kultūras, informācijas, zināšanu un 

komunikāciju centrs, kurā katram indivīdam tiek dotas iespējas attīstīties un augt. 

Bibliotēka izglīto un bagātina cilvēkus, nodrošinot pakalpojumus, kas atbilst iedzīvotāju 

mainīgajām interesēm. Uz klientu servisu orientēts personāls sniedz kvalitatīvus 

pakalpojumus, kas veicina sabiedrības izglītošanu, sociālo komunikāciju un uzlabo 

kopienas dzīves kvalitāti. Bibliotēka ir profesionālās pilnveides centrs reģiona bibliotēku 

darbiniekiem. 

Jēkabpils interešu apvienība “Literāts” darbojas Jēkabpils Galvenās bibliotēkas 

paspārnē un pulcē, kā arī konsultē literāros autorus kopš 1984. gada. 

Divdesmit gadu garumā nopietnu ieguldījumu jauno autoru izaugsmē sniedza literārie 

konsultanti: rakstniece Lūcija Ķuzāne un dzejnieks Andris Grinbergs. No 2009. gada līdz 

2012.gadam interešu apvienības literārā konsultante bija Ruta Štelmahere. Pašlaik to 

vada Sintija Kampāne-Štelmahere. Apvienības dalībnieki labprāt iesaistās pilsētas kultūras 

dzīvē, īpaši interesanti un atraktīvi ir viņu rīkotie Dzejas dienu pasākumi. Apvienībā 

darbojas dažādu vecumu un tautību cilvēki, kuri aicina savam pulkam pievienoties tos, 
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kuri savas domas, pārdomas, sapņus un redzējumus uztic papīram vai datoram, un vēlas 

savu rakstītprasmi pilnveidot un attīstīt. 

Literāro darbību apvienībā uzsāka daudzi talantīgi, Latvijā zināmi, rakstnieki, dzejnieki un 

aktīvi sabiedriskie darbinieki: Ronalds Briedis, Gundars Kalve, Ruta Štelmahere, Ligita 

Ābolniece, Gaiķu Māris.8 

Par godu Jēkabpils 350. gadadienai interešu apvienība “Literāts” aicināja gan jaunus, gan 

pieredzējušus autorus domāt par Jēkabpili un to, kas veido tās identitāti šajā tik savādajā 

laikā, kā arī rakstīt dzejoļus par pilsētu9. 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas (JPB) misija ir būt par vietu ar pievilcīgu vidi, kas 

nodrošina pieeju informācijai un zināšanām, attīsta lokālpatriotismu un zinātkāri. 

Bibliotēka veicina lasītprasmi, interesi par literatūru un pasaules kultūras mantojumu. 

Bibliotēka veic vietējās kopienas atbalstīšanu zināšanu un informācijas ieguvē, seko līdzi 

e-pakalpojumu attīstībai un izglīto, atbalsta to lietošanā sabiedrību. Bibliotēka ikvienam 

nodrošina universālu informācijas pakalpojumu un veicina digitālo iekļaušanu. 

Bibliotēku darbību raksturojoši rādītāji 

Abu bibliotēku darbības aspekti veido ļoti ciešu saikni ar bibliotēku nozari Latvijā un 

reģionā, abām bibliotēkām saturiski un tehnoloģiski darbojoties samērā autonomi no 

Kultūras pārvaldes. Savukārt pārējie darbības aspekti, kas bibliotēkas veido par 

nozīmīgiem sabiedriskās dzīves centriem Jēkabpilī, ir cieši saistīti ar Jēkabpils Kultūras 

pārvaldes un tās citu struktūrvienību darbu. 

Bibliotēku darbību raksturo personāla kvalifikācija, lietotāju skaits un struktūra, 

infrastruktūras aspekti, krājums un citi elementi. JGB darbinieku skaits pēdējos 5 gados 

palicis praktiski nemainīgs: 13 darbinieki 2016., 2017. un 2018.gadā, bet 12 darbinieki 

pēdējos divos gados. JPB darbinieku skaits arī ir nebūtiski mainījies, 2016.gadā tie bija 

14 darbinieki, 2015. un 2016.gadā 15 darbinieki, bet 2019. un 2020.gadā atkal 14 

darbinieki. 

 

8 https://www.jgb.lv/lv/interesu-apvieniba-literats/; skatīts 24.02.2021. 
9 https://www.jekabpils.lv/lv/jaunumi/2020-03-24/interesu-apvieniba-literats-aicina-piedalities-radoso-darbu-radisana-jekabpils-350-

jubilejai; skatīts 24.02.2021. 

https://www.jgb.lv/lv/interesu-apvieniba-literats/
https://www.jekabpils.lv/lv/jaunumi/2020-03-24/interesu-apvieniba-literats-aicina-piedalities-radoso-darbu-radisana-jekabpils-350-jubilejai
https://www.jekabpils.lv/lv/jaunumi/2020-03-24/interesu-apvieniba-literats-aicina-piedalities-radoso-darbu-radisana-jekabpils-350-jubilejai
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Attēls Nr. 11 – JGB darbinieku skaits (Avots: Jēkabpils pilsētas pašvaldība) 

 

2020. gadā gan Jēkabpils pilsētas bibliotēkā, gan Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā strādāja 

12 bibliotekārie darbinieki. JPB 11 no 12 darbiniekiem ir ieguvuši bibliotekāro izglītību un 

viens darbinieks ir ieguvis izglītību citā jomā. JGB pieci no 12 darbiniekiem ir ieguvuši 

bibliotekāro izglītību, seši no 12 darbiniekiem ir ieguvuši izglītību citā jomā un viens 

darbinieks ir ieguvis tikai vispārējo vidējo izglītību.  

Tabula Nr. 9 – Bibliotēku darbinieku kvalifikācija 2020.gadā 

  Jēkabpils pilsētas 
bibliotēka 

Jēkabpils Galvenā 
bibliotēka 

Bibliotekāro darbinieku skaits 12 12 

Ar bibliotekāro izglītību kopā 11 5 

t.sk. ar maģistra grādu (pielīdzin.) 4 

 

t.sk. ar bakalaura grādu 1 1 

t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas 
izglītību 

1 2 

t.sk. ar profesionālo vidējo izglītību 5 2 

Ar izglītību citās jomās kopā (otrā izglītība) 1 6 

t.sk. ar maģistra grādu 

  

t.sk. ar bakalaura grādu 1 6 

Ar vispārējo vidējo izglītību - 1 

2020.gada COVID-19 pandēmijas ietekmē ir būtiski samazinājies klātienes 

apmeklētāju skaits. Daudzi apmeklētāji šajā laikā bija piesardzīgi un bibliotēkas 

neapmeklēja, turklāt 2020.gada nogalē bibliotēku lasītavas bija slēgtas.  

Kopš 2016. gada JGB aktīvo apmeklētāju kopskaits samazinājies no 2572 līdz 1794 (vidēji 

par 6% gadā). Aplūkotajā laika posmā par 37% samazinājies tieši pieaugušo apmeklētāju 

10

11

12

13

14

2016 2017 2018 2019 2020
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skaits (vidēji 7,4% gadā). Bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam apmeklētāju skaits 

no 2016. gada līdz 2019. gadam bija gandrīz nemainīgs ar nelielu tendenci pieaugt, bet 

2020. gadā samazinājās par 20,8%. Aplūkotajā laika posmā 39% no JGB aktīvajiem 

apmeklētājiem bija bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Var secināt, ka līdz COVID-

19 pandēmijai, bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam vēlme apmeklēt JGB pieauga. 

Attēls Nr. 12 – Aktīvo apmeklētāju skaits JPB 

 

Kopš 2016. gada JPB aktīvo apmeklētāju kopskaits samazinājies no 3661 līdz 2788 (vidēji 

par 4,8% gadā). 2020. gadā apmeklētāju kopskaits samazinājās par 16,5% salīdzinājumā 

ar iepriekšējo gadu. Aplūkotajā laika posmā par 27,1% samazinājies pieaugušo 

apmeklētāju skaits un par 17,1% samazinājies bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam 

apmeklētāju skaits. Bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam apmeklētāju skaits no 2016. 

gada līdz 2019. gadam bija gandrīz nemainīgs ar nelielu tendenci pieaugt, bet 2020. gadā 

samazinājās par 19,4%. Aplūkotajā laika posmā 33% no JPB aktīvajiem apmeklētājiem 

bija bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Var secināt, ka līdz COVID-19 pandēmijai, 

bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam vēlme apmeklēt JPB pieauga. 
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Attēls Nr. 13 – Virtuālo apmeklētāju skaits bibliotēkās 

 

COVID-19 pandēmijas dēļ bibliotēkas pieredzēja strauju pieaugumu cita veida darbības 

formās. Pēdējā gada laikā ir būtiski palielinājies virtuālo apmeklējumu skaits abās 

bibliotēkās. Salīdzinot ar 2019. gadu, virtuālo apmeklējumu skaits 2020. gadā JPB ir 

pieaudzis par 686% (līdz 35,5 tūkst.) un JGB apmeklējumu skaits pieaudzis par 193% 

(līdz 53,2 tūkst.). Tas liecina, ka Jēkabpils iedzīvotājiem pat COVID-19 pandēmijas laikā 

ir aktuāli dažādi bibliotēku sniegtie pakalpojumi.  

COVID-19 pandēmija ir ietekmējusi arī izsniegumu skaitu abās bibliotēkās. Laika 

posmā no 2016.-2019.gadam vērojams stabils izsniegumu kopskaits ar minimālu tendenci 

uz samazināšanos, izņemot JGB izsniegumu skaitu 2019.gadā, kas salīdzinājuma ar 

2018.gadu bija par 10 088 izsniegumiem lielāks. Salīdzinot 2019.gada un 2020.gada 

rādījumus, izsniegumu kopskaits ir būtiski krities. JPB izsniegumu kopskaits samazinājies 

par 11 742, savukārt JGB izsniegumu skaits 2020.gadā salīdzinājumā ar 2019.gadu, 

samazinājies par 15 674. 

Papildus grāmatu un periodikas izsniegšanai, bibliotēkas organizē arī tematiskos 

pasākumus un izstādes. JPB organizēto tematisko pasākumu un izstāžu skaits kopš 

2016. gada ir samazinājies, 2020. gadā sasniedzot zemāko skaitu aplūkotajā laika periodā 

– 53 tematiskie pasākumi un 46 izstādes. JGB organizēto tematisko pasākumu un izstāžu 

skaits 2019. gadā bija visaugstākais (158 tematiskie pasākumi un 115 izstādes), tomēr 

jau 2020. gadā JGB organizēja tikai 67 tematiskos pasākumus un 98 izstādes. Var secināt, 

ka COVID-19 ierobežojumu dēļ ir stipri samazinājies abus Jēkabpils bibliotēku organizēto 

tematisko pasākumu un izstāžu skaits. 
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Attēls Nr. 14 – Bibliotēku rīkotās izstādes un tematiskie pasākumi 

 

Visaugstākais JPB veidoto izstāžu skaits bija 2016. gadā (14 izstādes), bet turpmākajos 

gados ir nevienmērīgi samazinājies. 2019. gadā JPB izveidoja trīs izstādes, bet 2020. gadā 

- četras izstādes. Papildus izstādēm, JPB 2016. gadā un 2019. gadā rīkoja stāstu 

ekskursijas (2016. gadā viena stāstu ekskursijas, 2019. gadā – divas stāstu ekskursijas). 

Aplūkotajā laika posmā, izņemot 2017. gadā, JPB piedalījās arī stāstnieku festivālos. 

 Tabula Nr. 10 – Jēkabpils pilsētas bibliotēkas veidotās ceļojošās izstādes 

 2016 2017 2018 2019 2020 

“Jēkabpils. Aizmirstie Zīlāni” 5     

“Un līdz pašam vecumam Es būšu 
tas pats…” 

8  1 1 2 

“Jēkabpils – Krustpils tiltam – 80” 1  1   

“Reiz dzīve ap Trešdienas laukumu 
ritēja…” 

 1   1 

“Aizsargu organizācija Jēkabpilī”  1 1 1  

“Kad zirgs bija cilvēka spārni”   3   

“Barikāžu laiks”   1 1   

“Ieejot brīvestībā. Tautfrontiskie 
notikumi fotoattēlos” 

  1   

“Jēkabpilieši Baltijas ceļā”    1 1 

Izstāžu skaits kopā 14 3 8 3 4 

Pastaiga pa stāstu taku (stāstu 
ekskursija) 

1   2  

Dalība Latgales un Zemgales 
Stāstnieku festivālos Stāstu 
bibliotēku tīkla ietvaros 

2  
(Preiļi, 

Rundāle) 

 1  
(Dagda) 

1  
(Preiļi) 

1  
(Ludza) 

Bibliotēku infrastruktūras raksturojums 

JGB, JPB un JPB Bērnu literatūras nodaļa ir pašvaldības īpašums. No visām trīs iestādēm 

JGB ir ar vislielāko telpu kopējo platību (475m2) un JPB Bērnu literatūras nodaļa ir ar 
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vismazāko kopējo platību (281m2). Tomēr, neskatoties uz kopējo platību, JPB Bērnu un 

literatūras nodaļā ir lielāka bērnu un pusaudžu nodaļa nekā JGP (211m2 un 110m2). 

Vislielākais lasītāju vietu skaits ir JGP (54), tad JPB (29), un vismazākais tas ir JPB Bērnu 

literatūras nodaļā (25). No visām iestādēm JPB vienīgajai ir vidējs nevis labs telpu 

tehniskais stāvoklis un vidēja nevis laba mēbeļu, aprīkojuma atbilstība. No visām iestādēm 

JGP vienīgā ir pieejama lietotājiem ar kustību traucējumiem un tai vienīgajai ir norāde uz 

bibliotēku apdzīvotā vietā. JPB Bērnu literatūras nodaļa ir vienīgā bez velonovietnes .Visās 

iestādēs ir nodrošināts atbilstošs apgaismojums. 

Tabula Nr. 11 – Jēkabpils bibliotēku infrastruktūra 

 Jēkabpils 

Galvenā 
bibliotēka 

Jēkabpils pilsētas 

bibliotēka 
Vecpilsētas laukums 

3 

JPB 

Bērnu literatūras 
nodaļa 

Andreja Pormaļa iela 
11 

Raksturojums / esamība 

Bibliotēkas ēka; īpašuma forma Pašvaldības 
īpašums 

Pašvaldības īpašums Pašvaldības īpašums 

Telpu kopējā platība m2 475 403 281 

Lasītāju apkalpošanas telpas m2 298 335  

Krātuves telpa m2 33 13  

Bērnu un pusaudžu nodaļa m2 110  211 

Pārējas telpas (? – vai skaits vai 
m2) 

34 15 70 

Lasītāju vietu skaits  54 29 25 

Telpu tehniskais stāvoklis  labs Vidējs Labs 

Kad veikts remonts  2012  2020 

Apgaismojums  Labs Labs Labs 

Klimatiskie apstākļi telpās Labi Apmierinoši Labi 

Mēbeļu, aprīkojuma atbilstība Laba Apmierinoši Labs 

Pieejamība lietotājiem ar kustību 
traucējumiem 

Ir Nav Nav 

Bibliotēkas izkārtne pie ieejas Ir Ir Šobrīd nav 

Norāde uz bibliotēku apdzīvotā 
vietā 

Ir Nē Nav 

Velonovietne pie bibliotēkas  Ir Ir Nav 

JPB 2021.-2027.gadā ir mērķtiecīgs plāns - izveidot mūsdienīgu bibliotēku - 

daudzfunkcionālu kultūras, informācijas un komunikācijas centru visām paaudzēm. 

2021.gada sākumā bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa turpinās savu darbību ar 

nosaukumu Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa jaunās telpās Andreja Pormaļa ielā 

11, Jēkabpils, LV-5201, tomēr nākotnē šo teritoriju plānots paplašināt, teritorijas pagalmā 

izbūvējot piebūvi. Tā kā ēkai piegulošā teritorija ir apzaļumota, tad plānots iekārtot dārza 

ar atpūtas vietām (lapenes, komfortablus solus, āra krēslus) lasīšanai, kā arī izveidot mazo 

estrādi, ko izmantot dažādām, ar bibliotēkas pakalpojumiem saistītām aktivitātēm. Dārzs 

tiks veidots selekcionāra, Triju zvaigžņu ordeņa kavaliera, Jēkabpils Goda pilsoņa Viktora 

Orehova piemiņai, izmantojot viņa savulaik pilsētā stādīto košumkrūmu šķirnes un 

selekcionētās lilijas - ar saukli “Smaržo un zied”. Veidojot 21.gs. atbilstošu vidi, tiek 
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plānota arī bibliotēkas procesu pilnīga automatizācija - pašapkalpošanās kioski, 

automatizēta nodošanas kaste ārpus bibliotēkas telpām, magnētiskie vārti un citas 

interaktīvas iespējas, ko pavērs tehnoloģiskie risinājumi tuvākajā nākotnē. Tā kā 

bibliotēka jau tagad piedalās Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2020.gadam projektā “Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā 

ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils 

pilsētā (HOME)” (LLI-422), tad plānota arī interaktīvā zona, aprīkota ar IT un radošumu, 

izglītošanos veicinošu programmatūru visām vecuma grupām, zonu vismaz desmit datoru 

darba vietām ar vienādu programmatūru un saskarni lietotāju apmācību veikšanai. 

Plānots, ka 2021.gadā sāksies arī Jēkabpils Tautas nama, kurā izvietojusies pilsētas 

bibliotēka, renovācija un bibliotēka uz laiku izvietosies gan Pormaļa ielā 11, gan bijušajās 

bērnu bibliotēkas telpās Pasta ielā. 

Arī JGB nākotnē plāno pārvākties uz plašākām un atbilstošākām telpām, jo īpaši tamdēļ, 

ka to arī iesaka Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija. Plašākas telpas ir 

nepieciešamas, lai pilnvērtīgi un kvalitatīvi sniegtu iedzīvotājiem bibliotekāros 

pakalpojumus un veiktu reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas -  rīkotu bibliotekāru 

profesionālo pilnveides pasākumus (mācības, seminārus) nepieciešamas  piemērotākas, 

normatīviem aktiem  atbilstoši aprīkotas plašākas telpas. 

4.6 Jēkabpils Vēstures muzejs 

Jēkabpils muzejs ir viens no vecākajiem pašvaldību muzejiem Latvijā. 2020.gadā muzejs 

atzīmēja savas pastāvēšanas simtgadi. Muzeja pirmsākumi cieši saistīti ar Jēkabpils valsts 

vidusskolu. Tur, sākot ar 1920. gada 8. martu, darbojās novadpētniecības pulciņš, saukts 

arī par “Dzimtenes senatnes pētīšanas pulciņu”. Sākotnēji bija iecerēts no savāktajiem 

materiāliem izveidot tikai vēstures kabinetu skolā, kas kalpotu vienīgi skolas vajadzībām. 

Tomēr savākto materiālu bija tik daudz, ka blakus vēstures kabinetam veidojās arī neliels 

muzejs, ko pāris reizes nedēļā atvēra apmeklētājiem.10  

Jēkabpils Vēstures muzeja (turpmāk – JVM) misija ir apzināt, vākt, glabāt, pētīt un 

popularizēt liecības par Jēkabpils vēsturi, parādot tās  kā Sēlijas kultūrvēsturiskā novada 

lielākās pilsētas savdabību un īpašo nozīmi Latvijas kultūrvidē, kā arī restaurēt un saglabāt 

Krustpils viduslaiku pili, veicinot tās aktīvu iekļaušanos kultūras tūrismā. 

Galvenie muzeja darbības virzieni: 

1. Veikt muzeja misijai atbilstoša krājuma komplektēšanu; 

2. Nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai; 

3. Nodrošināt muzeja krājuma atbilstošu aprūpi, saglabāšanu uzskaiti un pārvaldību; 

4. Veikt pētniecību par Jēkabpils pilsētas vēsturi; 

 

10 http://jekabpilsmuzejs.lv/lv/par-muzeju; skatīts 05.02.2021. 

http://jekabpilsmuzejs.lv/lv/par-muzeju
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5. Veikt izglītojošo darbu  muzejā; 

6. Uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru. 

Kopš 1996.gada muzejs atrodas Krustpils pilī, kura pirms tam kalpoja kā militārs objekts 

gan pirmās Latvijas brīvvalsts armijas, gan padomju armijas vajadzībām. Pēc armijas 

aiziešanas pilī bija nepieciešami apjomīgi glābšanas, izpētes un atjaunošanas darbi. 

Piesaistot Valsts Kultūrkapitāla finansējumu un Eiropas Savienības struktūrfondu 

finansējumus, ir izdevies atjaunot lielāko daļu pils, uzlabot infrastruktūru, restaurēt pils 

strūklaku. 2020.gadā, pilī atjaunotajās pirmā stāva telpās, tika atklāta mūsdienīga, 

interaktīva pilsētas vēstures ekspozīcija. Pils otrā stāva telpu remontu paredzēts pabeigt 

2021.gada vasarā. 

Ir uzsākts un 2021.gada nogalē paredzēts pabeigt pils C korpusa remontu. Tajā tiks 

iekārtota muižas virtuves ekspozīcija. Blakus pilij, atjaunotajā bijušajā muižas klētī, 

iekārtots apmeklētāju apkalpošanas centrs, kurā apskatāma ekspozīcija par ceļošanas 

tradīcijām Jēkabpilī, un tūristi tajā var saņem sev nepieciešamo informāciju. 

Krustpils pils teritorijā atrodas arī bijušā muižas smēdes ēka, blakus kurai 2021.gadā 

plānots izveidot āra ekspozīciju. 

Muzeja telpu kopējā platība ir 2473 m2, turklāt tās ir dažādas. Līdzās patstāvīgajai 

ekspozīcijai, telpās iespējams organizēt teātra izrādes, simfoniskās mūzikas koncertus, 

kora mūzikas koncertus, kamermūzikas koncertus, deju vakarus, konferences, seminārus,  

mākslas izstādes, izglītojošās programmas. 

Tabula Nr. 12 – Muzeja telpas11 

Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2) 

Ekspozīciju, izstāžu telpas 417 

Krājuma telpas 243 

Pārējās telpas 1813 

 

Kopš 1956.gada muzejā darbojas arī muzeja brīvdabas nodaļa “Sēļu sēta”. Muzeja 

teritorijā atrodas sešas Sēlijas novadam raksturīgas 19.gadsimta vidus koka celtnes, kuras 

veido vidēji turīga zemnieka saimniecības iespaidu. Ekspozīcijā aplūkojami darba rīki un  

saimniecības piederumi. Šobrīd šīs muzeja nodaļas darbībai ir sezonāls raksturs. Tā ir 

atvērta apmeklētājiem tikai vasaras sezonā. Plānots, ka pēc Amatu mājas atvēršanas 

2021.gada nogalē, muzeja nodaļa darbosies visu gadu. 

Būtiski ir atzīmēt, ka par spīti ierobežojumiem 2020.gadā, muzejs ir spējis saglabāt 

gandrīz nemainīgu apmeklētājus skaitu. Sekmīgi izmantojot vasaras periodu, kad 

ierobežojumi tika mīkstināti, tika organizētas vairākas izstādes, piesaistot daudzus 

apmeklētājus.  

 

11 https://kulturasdati.lv/; skatīts 05.02.2021. 

https://kulturasdati.lv/
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No 2016. līdz 2018. gadam „Sēļu sētas” un Krustpils pils apmeklētāju skaita sadalījums 

bija līdzīgs (vidēji 34% „Sēļu sētas” un 64% Krustpils pils apmeklētāji). 2019. gadā 

palielinājās „Sēļu sētas” un samazinājās Krustpils pils apmeklētāju skaits un sadalījums 

bija gandrīz vienāds. 2020. gadā stipri samazinājās „Sēļu sētas” un palielinājās Krustpils 

pils apmeklētāju skaits (18% „Sēļu sētas” un 82% Krustpils pils apmeklētāji). 

Attēls Nr. 15 – Apmeklētāju skaits pēdējo piecu gadu laikā Jēkabpils Vēstures muzejā 

Tomēr pasākumu un izglītojošo pasākumu skaits būtiski saruka. 

Tabula Nr. 13 – Pasākumu skaits 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Pasākumi 66 50 58 34 13 

Izglītojošās programmas 239 220 234 230 81 

Izstādes 17 16 10 10 9 

 

Jēkabpils pilsētas attīstības programmas 2020.– 2026.gadam Rīcības plāns paredz uzlabot 

JVM infrastruktūru un pakalpojumus. Laika periodā no 2020.gada – 2023.gadam 

paredzēts atjaunot un labiekārtot Krustpils pils un tai pieguļošās ēkas, labiekārtot JVM 

Brīvdabas nodaļas “Sēļu sēta” teritoriju, kā arī izbūvēt Amatu māju. 

4.7 Kultūras pasākumu vietas 

Krustpils saliņa 

Krustpils saliņa (vēsturiski – Ādamsona saliņa) ir viena no Daugavas salām un iecienītām 

atpūtas vietām, uz kuras ir izveidota brīvdabas estrāde. Krustpils saliņa atrodas 
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Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā, Jēkabpils Kultūras pārvaldes pārziņā. Tā tikusi 

izmantota gan Kultūras pārvaldes organizētajos pasākumos, gan arī producentu 

organizētajos pasākumos kā pasākumu norises vietas. Pēdējos gados līdz ar jaunu 

infrastruktūras objektu parādīšanos Latvijā, producenti savu pasākumu organizēšanai 

arvien biežāk izvēlējušies citus objektus. Galvenais iemesls ir estrādes infrastruktūras 

stāvoklis (detalizētāk skatīt zemāk). 

Krustpils saliņā organizētie pasākumi galvenokārt notiek vasaras mēnešos:  

✓ “Operas dienas Jēkabpilī” (katru gadu kopš 2012.gada); 

✓ Miķeļdienas gadatirgus; 

✓ Vispārējo Dziesmu un Deju svētku ieskaņas - modelēšanas koncerti; 

✓ Autokoncerts “Krustojumi” (2020); 

✓ Festivāls “Lustes Jēkabpilī” (2020); 

✓ Ielīgošanas pasākumi un /vai balles. 

Krustpils saliņu aktīvi ikdienā izmanto arī vietējie iedzīvotāji, kas šeit dodas pastaigās, 

ziemas sezonā arī slēpo. Saliņas centrālo daļu rotā liepa, kas ir Valsts nozīmes dižkoks. 

Vērtējot brīvdabas estrādes infrastruktūru, kā būtisks trūkums ir jumta neesamība pāri 

brīvdabas estrādes skatuvei. Kaut arī estrādē ir aktieru ģērbtuves, palīgtelpas, kā arī 

dušas un labierīcības, tomēr arī šiem objektiem nepieciešama atjaunošana. Zem skatuves 

atrodas plašas telpas, kuras siltos laika apstākļos būtu iespējams izmantot arī kā 

ģērbtuves, tomēr šīm telpām steidzami nepieciešams kapitālais remonts. Lietainā laikā 

caur skatuves pakāpieniem ūdens ietek zem skatuves esošajās telpās 

 

Kena parka estrāde 

Viena no jaunākajām kultūras pasākumu norises vietām pilsētā ir Kena parka estrāde. 

2018. gada 1. augustā noslēdzās Kena estrādes atjaunošanas un parka labiekārtošanas 

darbi. Tā paša gada 10. augustā, kad Kena estrādē notika Latvijas Simtgades Zaļumballe, 

tika atjaunota tradīcija parkā rīkot zaļumballes. 

Līdz Pirmajam pasaules karam parks un tajā esošā muiža piederēja rūpniekam Alfredam 

Kenam. Tagad ēkā izvietojusies Jēkabpils Mākslas skola. Ap muižu veidojot parku, kurā 

stādīti tikai Latvijā sastopami koki, ievērots "3 E" princips - ekoloģiskais, ekonomiskais un 

ētiskais.  

19. gs 80. gados starp tuvējo ābeļdārzu un Kena parku meliorācijai un skaistumam tika 

izraksts dīķis, kurš parku rotā vēl šodien. Tajā peldas pīles un vasarās zied ūdensrozes. 

Šajā parkā tiek rīkotas zaļumballes. Parku rotā valsts nozīmes dižkoks – Eiropas lapegle. 

Kena parka estrāde tiek regulāri dekorēta par godu svinamajiem svētkiem. Jēkabpils 

iedzīvotājiem ir iespēja šeit fotografēties un pastaigāties skaistā un sakoptā vidē. 
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Jēkabpils Sporta centrs 

Jēkabpils kultūras dzīves dažādošanā aktīvi piedalās arī Jēkabpils Sporta centrs (turpmāk 

JSC).  Īpaši tas izpaudās COVID krīzes laikā, kad bija ierobežojumi rīkot pasākumus 

iekštelpās, tad Sporta centrs organizēja tematiskas pastaigas, orientēšanās spēles 

ģimenēm brīvā darbā. Starp Jēkabpils Kultūras pārvaldi, Jēkabpils Vēstures muzeju un 

citām kultūras iestādēm un Sporta centru izveidojusies laba sadarbība. Periodos, kad 

pilsētā tiek organizētas apjomīgas sporta spēles un sacensības, tiek plānoti arī kultūras 

pasākumi, lai dažādotu piedāvājumu un nodrošinātu pilsētas viesiem patīkamu, 

interesantu un izzinošu uzturēšanos Jēkabpilī. 

Ikgadējo pilsētas svētku laikā Sporta centrs piedāvā un organizē aktivitātes dažādām 

mērķa auditorijām. 

Jēkabpils sporta centrs ir pilsētas pašvaldības iestāde, kas organizē sporta dzīvi Jēkabpilī. 

Centra mērķis ir īstenot pašvaldības funkciju sporta jomā, atbalstīt Jēkabpils sportistu 

dalību sacensībās, kā arī veicināt veselīga dzīves veida paradumus pilsētas iedzīvotāju 

vidū. 

Galvenie sporta centra uzdevumi ir: 

✓ nodrošināt Jēkabpils sporta centra infrastruktūras uzturēšanu, apsaimniekojot 

Jēkabpils sporta halli, stadionu, viesnīcu “Vārpa”, sporta namu,  Radžu 

ūdenskrātuvi, kameršļūkšanas trasi Mežaparkā, Pils rajona slidotavu un sporta 

spēļu laukumus pilsētā, kā arī veidot jaunus sporta un veselīga dzīves veida 

veicinošus objektus;  

✓ organizēt sporta un aktīvās atpūtas pasākumus pilsētas iedzīvotajiem un viesiem; 

✓ veicināt un atbalstīt Jēkabpils sportistu līdzdalību augsta līmeņa valsts un 

starptautiskās sacensībās; 

✓ nodrošināt sporta un aktīvā dzīvesveida komunikāciju, apkopojot un komunicējot 

par Jēkabpils pilsētas sporta pasākumiem, aktīvās atpūtas iespējām pilsētā un 

sportistu panākumiem sacensībās12. 

 

Sporta centra infrastruktūra un aprīkojums 

Kultūras dzīves kontekstā būtiska loma ir JSC pārraudzībā esošajiem infrastruktūras 

objektiem. 2020. gada 15. oktobrī tika atklātas jaunās Jēkabpils sporta halles telpas, 

kuras potenciāli nākotnē varētu izmantot ne tikai sporta, bet arī kultūras pasākumu 

organizēšanai. Universālās zāles platība ir 1926 m2. Mainot grīdas segumu, zāle piemērota 

izstāžu, koncertu, konferenču u. c. līdzīgu pasākumu organizēšanai. Telpas sienu apdarei 

izmantotie īpašie materiāli nodrošina labu akustiku. Zālē ir izvietotas stacionārās un 

 

12 https://www.jekabpilssc.lv/lv/par-mums/, skatīts 23.02.2021. 

https://www.jekabpilssc.lv/lv/par-mums/
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teleskopiskās tribīnes ar 1100 sēdvietām. Atkarībā no pasākuma veida ir iespēja variēt ar 

sēdvietu un stāvvietu skaitu. Nākotnē nepieciešams paredzēt līdzekļus apskaņošanas 

sistēmas un papildu ģeneratoru iegādei un uzstādīšanai, kas mazinātu tādu pasākumu kā 

koncertu organizēšanas izmaksas, jo šobrīd šāds aprīkojums būtu jāīrē katram 

pasākumam atsevišķi. 

Izstādēm iespējams izmantot arī halles plašo foajē. Semināru organizēšanai iespējams 

izmantot konferenču zāli, kas paredzēta 30 pasākuma dalībniekiem.  

4.8 Jēkabpils mākslas galerija MANS`S 

Galerija MANS’S dibināta 1991. gadā un tā bija viena no pirmajām privātajām galerijām 

Latvijā. Šajā laikā noorganizētas vairāk nekā 200 glezniecības, tekstilmākslas, grāmatu 

ilustrāciju, ex-libris un lietišķās  mākslas izstādes. Galerijas direktors un mākslinieks Uldis 

Čamans  ir organizējis un ar saviem darbiem pats piedalījies latviešu modernās mākslas 

izstādēs Vācijā, Dānijā, Beļģijā, Itālijā, Nīderlandē, Spānijā, Krievijā,  Lietuvā un Igaunijā. 

2020.gada apmeklētāju skaits galerijā bija 9700. 

Būtiskākās izstādes: 

✓ Simpoziji 

o 2020 16. starptautiskais glezniecības simpozijs "MARK ROTHKO”; 

✓ Personālizstādes (laika periodā no 2016. – 2020.gadam kopā 13 personālizstādes), 

2020.gada personālizstādes: 

o 2020 “Mirkļa piezemēšanās” Uldis Čamans – Talsu novada muzejs, Talsi; 

o 2020 “Kamēr saule vēl nenoriet” Laima Eglīte – galerija “Mans’s” – 

Jēkabpils; 

o 2019/2020 “Gaismas un tumsas spēles” Inta Celmiņa, Edvards Grūbe – 

galerija “Mans’s” – Jēkabpils; 

✓ Ļoti populāras ir ikgadējās “Lielās vasaras izstādes” 

4.9 Tūristi un kultūrtūrisms 

Jēkabpils pilsēta ir aktīvi darbojusies tūristu tostarp kultūras tūrisma entuziastu piesaistē. 

Pilsētas pašvaldība ir piedalījusies vairāku pārrobežu un ES struktūrfondu projektu 

īstenošanā. Projektu ietvaros ir tapuši divi interaktīvie stendi, kas atrodas Vecpilsētas 

laukumā un pie Krustpils pils, īstenojot Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu “Ilgtspējīga 

tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana”13. Kā 

arī ir uzstādīts informatīvais LED ekrāns Rīgas un Madonas ielu krustojumā. 

 

13 http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=26561&r=Jekabpils; skatīts 24.02.2021. 

http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=26561&r=Jekabpils


  

40 

 

“Jēkabpils pilsētas kultūras attīstības stratēģija 2021.-2027.gadam 

Ir atklāta jauna ekspozīcija muzejā, kas veicina tūristu piesaisti. Jēkabpilī tiek radīti jauni 

vides objekti, organizēti kultūras pasākumi, piemēram, Operas dienas, kas piesaista 

apmeklētājus, kā arī liek izskanēt pilsētas vārdam Latvijā un pasaulē. Latvijā ir nodibināta 

Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanas un attīstības padome, kuras darbības rezultātā ir 

aktivizējusies UNESCO kultūras objektu popularizēšana. Ir uzsākti Strūves ģeodēziskā 

punkta Jēkabpilī labiekārtošanas darbi. Parkā, kur atrodas ģeodēziskais punkts, tiek 

atjaunoti celiņi, tiek izvietoti interaktīvie objekti. Teritorijas labiekārtošana veicina gan 

vietējo iedzīvotāju interesi, gan piesaista arī apmeklētājus no Latvijas un pasaules. 

Pēdējos piecos gados tūristu skaits Jēkabpils TIC ir svārstījies robežās no 1410 līdz 3135 

tūristiem gadā. 2020.gadā Jēkabpils TIC piedzīvoja līdz šim vislielāko apmeklētāju skaita 

sarukumu (aptuveni 50% salīdzinājumā ar 2016. un 2017.gadiem), kas saistīts ar COVID-

19 pandēmijas izplatības ierobežojošiem pasākumiem. 

Attēls Nr. 16 – Apmeklētāju skaits pēdējo piecu gadu laikā Jēkabpils TIC 

 

Jēkabpils tūrisma un kultūras objekti piesaista apmeklētājus arī no ārvalstīm. Ārvalstu 

viesu skaita dinamika no dažādam valstīm pa gadiem ir svārstīga, tomēr ārvalstu tūristu 

vidū dominē 4 valstu pārstāvji - Krievijas, Lietuvas, Vācijas un Igaunijas valstspiederīgie.  
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Attēls Nr. 17 – Biežāko ārvalstu valstu apmeklētāju skaits Jēkabpilī 

 

Sakarā ar COVID-19 pandēmiju Jēkabpils TIC 2020.gadā tika slēgts laika periodā no 

11.marta līdz 18.jūnijam un no 1.oktobra līdz gada beigām. Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

ir viens no dibinātājiem reģionālajai biznesa un tūrisma attīstības biedrībai “Jēkabpils 

Rezidence”, biedrība tika reģistrēta 2020.gada janvārī. Biedrības statūtos ir noteikti vairāki 

mērķi, kas vērsti uz tūrisma attīstību:  

✓ uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības veicināšana un ar to saistītu pasākumu 

īstenošana;  

✓ informācijas par tūrisma pakalpojumiem, to daudzveidību un  pieejamību 

nodrošināšana;  

✓ Jēkabpils pilsētas un reģiona tūrisma piedāvājuma popularizēšana. 

Ir izveidoti vairāki kultūrtūrisma maršruti pilsētā, piemēram, “Viena diena Jēkabpilī”14, 

kas ir 19 km garumā. Turklāt arī pārrobežu projektu ietvaros ir izveidoti velomaršruti, 

maršruts “Baltu ceļš” un citi maršruti. 

 

14 Saskaņā ar Latvijas kultūras datu portālu www.kultūrasdati.lv  
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Attēls Nr. 18 – Kultūrtūrisma maršruts “Viena diena Jēkabpilī” (Avots: www.kulturasdati.lv) 

 

Maršrutā kopumā iekļauti 24 objekti un vietas Jēkabpils pilsētā. Tas sākas Jēkabpils 

vecpilsētas laukumā, kas ir viena no pilsētas atpazīstamības vietām un veido pilsētas 

kopējo tēlu. Maršruta turpinājumā ir sena pils, kurā atrodas muzejs, baznīcas un citas 

kultūrvēsturiskas ēkas, brīvdabas muzejs, mākslas galerija, parki un brīvdabas estrādes 

tajos. 

4.10 Sadarbības teritorijas un kultūras resursi  

Jēkabpils pilsētas kultūras vide, dažādu kultūras institūciju darbība ir cieši saistītas ar 

apkārtējo novadu kultūras dzīvi, t.i., dažādo kultūras pasākumu auditorija ir ne tikai 

Jēkabpils pilsētas, bet arī apkārtējo novadu iedzīvotāji. 

Pēc jaunās administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas Jēkabpils pilsēta un pieci 

esošie novadi veidos vienu administratīvo teritoriju un arī vienu kopēju kultūrvides telpu. 

Minētā reforma noteica turpmāk aplūkojamo novadu izvēli. 

Latvijas Kultūras datu portālā apkopotā informācija par Jēkabpils pilsētas un blakus esošo 

novadu kultūras resursiem iezīmē šādu kopainu: 

Tabula Nr. 14 – Kultūras resursu apkopojums  

(Avots: Latvijas Kultūras datu portāls15) 

 Jēkabpils 

pilsēta 

Aknīstes 

novads 

Jēkabpils 

novads 

Krustpils 

novads 

Salas 

novads 

Viesītes 

novads 

Mākslinieciskie kolektīvi 28 8 34 27 29 19 

Kultūras centri (tautas nami, 

kultūras nami, saieta nami) 
2 3 6 8 3 4 

 

15 https://kulturasdati.lv/; skatīts 03.02.2021. 

https://kulturasdati.lv/
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Kultūrizglītības iestādes (tai 

skaitā filiāles) 
2 2 1 1 - 1 

Publiskās bibliotēkas 2 4 7 7 4 5 

Muzeji (akreditētie valsts, 

pašvaldību, autonomie, 

privātie muzeji) 

1 3 1 1 - 1 

Mākslas saloni un galerijas 1 - - - - - 
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Attēls Nr. 19 – Kultūras resursi novados ap Jēkabpili 
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5. Kultūras nozares SVID analīze 

Tabula Nr. 15 – SVID analīzes apkopojums   

Stiprās puses Vājās puses 

- Ģeogrāfiskais stāvoklis  

- Kultūras iestāžu izvietojums   

- Divas brīvdabas estrādes 

- Viens no vecākajiem pašvaldību muzejiem Latvijā 

- Muzeja brīvdabas nodaļa “Sēļu sēta” 

- Viena no senākajām mākslas privātgalerijām Latvijā 

- Augstas kvalitātes amatiermākslas kolektīvi 

- Mazākumtautību līdzdalība kultūras procesos 

- Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola 

- Jēkabpils Mākslas skola 

- Spēcīgi kultūras nozares profesionāļi 

- Tradicionāli un iedzīvotājos popularitāti iemantojuši 

pasākumi  

- Savdabīgi, inovatīvi kultūras pasākumi 

- Plašs bibliotēku sniegto pakalpojumu klāsts 

- Iedzīvotāju interese par dalību amatiermākslas 

kolektīvos ir stabila ar tendenci pieaugt 

- Bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam vēlme 

apmeklēt bibliotēkas ir ar tendenci pieaugt 

 

 

- Neattīstīts un neizmantots Daugavas potenciāls 

kultūras pasākumu rīkošanā 

- Novecojusi un nepiemērota infrastruktūra  kvalitatīvam 

kultūras piedāvājumam 

- Krustpils brīvdabas estrādē nolietojušās telpas 

- Daļēja kultūras iestādēs pieejamība personām ar 

kustību traucējumiem 

- Nepietiekama savstarpēja sadarbība ar apkārtējo  

novadu kultūras institūcijām 

- Nepietiekami izmantotas iespējas popularizēt pilsētu 

kā UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā 

objekta vietu 

- Nepietiekami izmantotas iespējas piesaistīt 

finansējumu Latvijas un Baltijas liela mēroga kultūras 

pasākumu rīkošanā 

- Amatierkolektīvu vadītāju salīdzinoši liels vidējais 

vecums 

- Mūzikas un Mākslas skolās trūkst telpu lielu izstāžu un 

koncertu organizēšanai 

- Pilsētas dievnamos ērģeles ir nepamierinošā 

tehniskajā stāvoklī  

- Nemateriālā kultūras mantojuma intereses trūkums 

jauniešu vidū  

- Kultūras iestādēs trūkst mūsdienīga tehniskā 

nodrošinājuma   

- Nepietiekams  pasākumu klāsts bērnu un jauniešu 

auditorijām 

- Nav izstāžu zāles mūsdienu mākslas izstāžu rīkošanai 

Iespējas Draudi 

- Nozīmīgu kultūras pakalpojumu un kultūras norišu 

centra potenciāls 

- Piesātinātais kultūras un izklaides piedāvājums 

tuvākajās lielajās pilsētās  
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- Atvieglota kultūras pasākumu organizēšana pēc 

novadu apvienošanas  

- Privātās un publiskās partnerības attīstīšana lielu 

kultūras pasākumu organizēšanā  

- Esošo un jaunu kultūras vietu attīstīšana un veidošana 

- Kultūras iestāžu un kultūras norišu vietu 

infrastruktūras uzlabošana 

- UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā 

punkta izmantošana atpazīstamības veicināšanai un 

kultūras notikumu popularizēšanai 

- Pilsētvides izmantošana pasākumu organizēšanai 

- Kopīga kultūras pasākumu veidošana ar sadraudzības 

pilsētām 

- Radošu personu, mākslinieku iesaiste pilsētas kultūras 

dzīves pilnveidošanā 

- Kvalitatīvu amatiermākslas kolektīvu attīstīšana 

- Starptautiskus projektu realizācija, piesaistot Eiropas 

finanšu fondu līdzekļus 

- Starpnovadu kultūras tradīciju un projektu veidošana 

- Profesionālu, jaunu kultūras nozares speciālistu 

piesaiste 

- Dalība Eiropas līmeņa iniciatīvā “Eiropas kultūras 

galvaspilsēta” 2027.gadā, stiprinās jaunveidojamā 

Jēkabpils novada atpazīstamību, vecinās kultūras 

ieguldījumu pilsētas ilgtermiņa attīstībā, kā arī kalpos 

par vienojošu pasākumu iedzīvotāju piederības 

stiprināšanā 

- Neziņa par lielu kultūras pasākumu rīkošanas iespējam 

pēc pandēmijas 

- Iespējama amatierkolektīvu dalībnieku skaita 

samazināšanās laikā pēc ilgstošas kolektīvu dīkstāves 

- Finansējuma samazinājums kultūrai 

- Profesionālu producentu piedāvājuma samazinājums 

- Augsts bezdarba līmenis ietekmē noteiktu iedzīvotāju 

grupu kultūras patēriņu 

- Profesionālu amatiermākslas kolektīvu vadītāju 

nepietiekamība un novecošanās 

- Iespējama iedzīvotāju skaita samazināšanās 

- Pieaugošā konkurence finansējuma piesaistē projektu 

konkursos 
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6. Kultūras nozares saskaņotība ar politikas plānošanas 

dokumentiem 

Stratēģija izstrādāta, izvērtējot nacionāla, reģionāla un vietāja līmeņa attīstības 

plānošanas dokumentus, tādejādi nodrošinot Stratēģijas saskaņotību ar 

augstākstāvošajiem attīstības plānošanas dokumentiem. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (apstiprināta LR 

Saeimas plenārsēdē 2010.gada 10.jūnijā)16. Tajā kā pirmā prioritāte noteikta Latvijas 

kultūras telpas attīstība. Prioritātes ietvaros izvirzīts mērķis – saglabāt un attīstīt Latvijas 

kultūras kapitālu un veicināt piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, attīstot sabiedrības 

radošumā balstītu konkurētspējīgu nacionālo identitāti un veidojot Latvijā kvalitatīvu 

kultūrvidi. 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027.gadam (apstiprināts LR 

Saeimas plenārsēdē 2020.gada 2.jūlijā)17 veidots kā Latvija2030 ieviešanas plāns vidējā 

termiņā, kas salāgots ar valsts budžeta iespējām un prognozējamo indikatīvo 

līdzfinansējumu no Eiropas Savienības fondiem 2021. – 2027.gada plānošanas periodam. 

NAP2027 ietvaru veido četri stratēģiskie mērķi, sešas prioritātes, kurās sagrupēti 

astoņpadsmit rīcības virzieni. NAP2027 stratēģiskie mērķi ir vienlīdzīgas iespējas, 

produktivitāte un ienākumi, sociālā uzticēšanās un reģionālā attīstība.  

Viena no NAP2027 prioritātēm ir ‘Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei’ un tās 

mērķis ir Ikvienam pieejams dinamisks kultūras un sporta pakalpojumu klāsts, kas ļauj 

attīstīt talantus un veidot spēcīgu Latvijas tēlu pasaulē.  

NAP2027 izstrādes ietvaros kā kultūras jomas izaicinājumi ir identificēta nepieciešamība 

pēc uzlabotas un modernas infrastruktūras, pilnveidotām personāla kompetencēm, 

lietpratīgiem darbiniekiem, kā arī auditorijas sašaurināšanās demogrāfisko procesu dēļ, 

nepietiekams jaunrades atbalsts, lai saglabātu pietiekamu kultūras piedāvājuma klāstu. 

Atbilstoši prioritātei ir izvirzīti divi rīcības virzieni: 

Rīcības virziena “Cilvēku līdzdalība kultūras un sporta aktivitātēs” mērķis ir veicināt 

kultūras aktivitāšu pieejamību un līdzdalību. Aktīvāka līdzdalība šajā sakarā tiek attiecināta 

uz pilsoniskas sabiedrības attīstību, demokrātisko vērtību stiprināšanu. Attiecīgi līdzvērtīgs 

kultūras piedāvājums dažādām mērķgrupām, respektējot kultūras izpausmju 

daudzveidību, var kalpot par sociālās kohēzijas instrumentu un paaugstināt kopējo dzīves 

kvalitāti. 

Rīcības virziena “Kultūras un sporta devums ilgtspējīgai sabiedrībai” mērķis veicināt 

kultūras devumu Latvijas ekonomikai un sociālajai izaugsmei, veidojot radošu un 

 

16 Stratēģija 2030. Pieejama: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_7.pdf  
17 NAP2027. Pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-

files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf  

https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_7.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf
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ilgtspējīgu Latvijas sabiedrību. Dokuments uzsver, ka kultūras un radošajām industrijām 

ir būtiska loma tautsaimniecībā un tieša pozitīva ietekme uz darba vietu radīšanu.  

Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam (apstiprinātas ar MK 

2019.gada 26.novembra rīkojumu Nr.587)18 akcentē dažādu pakalpojumu, tai skaitā 

kultūras pakalpojumu pieejamību reģionos, kā arī kultūras mantojuma saglabāšanu 

reģionos. 

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (projekts)19 detalizētāk izvērš 

Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027.gadam noteiktos rīcības virzienus un uzdevumus 

kultūrpolitikas jomā.  

Kā galvenais kultūrpolitikas virsmērķis ir izvirzīts - ilgtspējīga un sabiedrībai pieejama 

kultūra cilvēka izaugsmei un nacionālas valsts attīstībai. Galvenais kultūrpolitikas fokuss 

ir vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem un valstspiederīgajiem 

attiecībā uz kultūras pakalpojumu pieejamību un līdzdalības iespējām kultūras procesos. 

Būtiski uzsvērt, ka par kultūrpolitikas pamatnostādņu vadmotīvu tiek noteikta Latvijas 

valsts simtgades programmas ieceres turpināšana, t.i., ar kultūrpolitikas starpniecību 

stiprināt sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, veidojot 

sabiedrības kultūras identitāti kā daļu no nacionālās, reģionālās un lokālās identitātes, kas 

balstīta unikālajās Latvijas vēsturiskajās kultūrtelpās (latgaļu, lībiešu, suitu, sēļu u.t.t.), 

un caur kultūras mantojuma apzināšanu un kopšanu veidojot mūsdienīgu latvisko 

dzīvesziņu. 

Kultūrpolitikas virsmērķa īstenošanai pamatnostādnēs ir izvirzītas četras prioritātes: 

(1) Kultūras resursu pieejamība visiem – nodrošināt, lai ikvienam Latvijas iedzīvotājam 

un valstspiederīgajam būtu pieejami viņa vajadzībām atbilstoši kultūras pakalpojumi, 

neatkarīgi no indivīda dzīves vietas, rocības un citiem sociāli ekonomiskajiem 

parametriem. Tostarp īpaša uzmanība pievēršama kultūras pakalpojumu reģionālajai un 

ekonomiskajai pieejamībai, kultūras pieejamībai marginalizētām sabiedrības grupām, 

tostarp cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, mazākumtautībām un imigrantiem, 

kultūras pieejamībai diasporā dzīvojošajiem, kultūras pakalpojumu attīstīšanai 

specifiskām auditorijām, it īpaši bērniem un jauniešiem, kā arī kultūras resursu 

nodrošināšana mārketingam un kultūras pakalpojumu lietošanas dizainam. 

(2) Sabiedrības līdzdalība kultūras procesos – nodrošināt, lai ikvienam Latvijas 

iedzīvotājam un valstspiederīgajam būtu iespēja iesaistīties viņam interesējošās kultūras 

aktivitātēs, kā prioritāti nosakot iedzīvotāju iesaisti Dziesmu un deju svētku kustībā, 

nemateriālā kultūras mantojuma kopšanā un lokālo kultūrtelpu savdabības un latvisko 

tradīciju un dzīvesziņas saglabāšanā, vienlaikus īpašu vērību pievēršot bērnu un jauniešu, 

kā arī diasporā dzīvojošo kultūras līdzdalības iespējām. 

 

18 Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam. Pieejamas: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477211  
19 Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021.–2027.gadam (projekts). Pieejamas:  https://www.km.gov.lv/lv/media/13169/download  

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40477211
https://www.km.gov.lv/lv/media/13169/download
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(3) Kultūras nozaru ilgtspējīga attīstība – radīt nepieciešamos priekšnosacījumus visu 

kultūras nozaru – sākot ar kultūras mantojuma nozarēm un beidzot ar radošajām 

industrijām – ilgtspējai un attīstībai. Šīs prioritātes ietvaros galvenie risināmie jautājumi 

saistīti ar kultūras infrastruktūru, iespējām profesionāli strādāt kultūras jomā, saņemot 

par darbu cieņpilnu atlīdzību, kā arī mērķētu atbalsta instrumentu attīstību, kas ir 

specifiski konkrētām kultūras nozarēm un konkrētiem kultūras organizāciju un institūciju 

tipiem – it īpaši nevalstiskajām organizācijām un kultūras jomā pašnodarbinātajām 

radošajām personām. 

(4) Talantu ataudze un kultūras darbinieku profesionālā izaugsme – mērķtiecīgi stiprināt 

kultūrizglītības sistēmu, lai stimulētu jaunu talantu, kas priecēs nākamās klausītāju un 

skatītāju paaudzes, attīstību un izaugsmi, nodrošināt kultūras nozarē strādājošo 

profesionālās pilnveides iespējas, kas savukārt garantēs sabiedrībai sniegto kultūras 

pakalpojumu kvalitāti, kā arī atvērt durvis uz kultūras pasauli ikvienam Latvijas 

iedzīvotajam, kurš to vēlas – it īpaši bērniem un jauniešiem, tostarp īstenojot Latvijas 

skolas somas programmu. 

Vienlaikus ar pamatnostādņu izstrādes procesu notiek darbs pie atsevišķu kultūras 

nozaru stratēģijām 2021.–2027.gadam (arhitektūra, dizains, vizuālā māksla, kino, 

teātris, deja, mūzika, neakadēmiskā mūzika, literatūra un grāmatniecība, bibliotēkas, 

muzeji), kurās tiks izvirzīti kultūrpolitikas mērķiem un uzdevumiem pakārtotie katras 

atsevišķās kultūras nozares specifiskie mērķi, attīstības virzieni un prioritārie uzdevumi. 

Zemgales reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam20 

izvirzītais ilgtermiņa stratēģiskais attīstības mērķis ir: Zemgale 2030. gadā – 

konkurētspējīgs, zaļš reģions Latvijas centrā ar kvalitatīvu un pieejamu dzīves vidi. 

Reģiona attīstības vīzijā kā vērtība tiek uzsvērta “Reģions ar savu kultūrvidi, 

kultūrvēsturisko mantojumu, senām tradīcijām un tūrisma potenciālu”. Attiecībā uz 

ekonomisko specializāciju ir norādīts, ka “Zemgale – radošās amatniecības reģions un 

tūrisma galamērķis, ar atpazīstamu bagātu kultūrvidi, izciliem galamērķiem, Zemgale kā 

pievilcīga dzīves vidi, kā reģiona identitātes zīmols”. Amatniecībai Zemgales reģionā ir 

perspektīvas attīstības iespējas gan tūrisma piedāvājuma klāsta paplašināšanā, gan 

vietējo produktu konkurētspējas stiprināšanā, gan kā ekonomikas nozarei, attīstot 

amatniecību kā uzņēmējdarbību un stiprinot tās sadarbību ar radošajām industrijām. 

Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.-2027.gadam 

(projekts)21 ietvaros ir nodefinētas kopumā deviņas vidēja termiņa attīstības prioritātes 

un tās ir vērstas uz reģiona ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanu. Attiecībā uz kultūras nozari 

 

20 Zemgales reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģija 2015.–2030.gadam. Pieejamas: https://www.zemgale.lv/attistibas-

planosana/planosanas-dokumenti/category/34-zpr-ilgtspejigas-attistibas-strategija-2015-2030  
21 Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2021.–2027.gadam (projekts). Pieejamas: 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16072  

https://www.zemgale.lv/attistibas-planosana/planosanas-dokumenti/category/34-zpr-ilgtspejigas-attistibas-strategija-2015-2030
https://www.zemgale.lv/attistibas-planosana/planosanas-dokumenti/category/34-zpr-ilgtspejigas-attistibas-strategija-2015-2030
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16072
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ir identificējama viena no prioritātēm – ‘Kultūrvide un identitāte, aktīvas kopienas’, 

kuras mērķis ir vispusīga uz attīstību orientēta reģionālā kultūrvide.  

Prioritāte paredz kultūras un dabas mantojumu saglabāšanu un popularizēšanu, 

ilgtspējīgu izmantošanu uzņēmējdarbības attīstībai, veicināt kultūrizglītības un radošo 

industriju attīstību Zemgales reģionā, dažādot kultūras procesus, profesionālās mākslas 

pakalpojumu piedāvājumu. 

Prioritāte ietver piecus rīcības vizienus un pakārtotas rīcības: 

RV 7.1. Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un ilgtspējīga izmatošanu, paredzot 

saglabāt, aizsargāt, attīstīt kultūras un dabas mantojumu, veicināt tā pieejamību un 

ilgtspējīgu izmatošanu. 

RV 7.2. Kultūras daudzveidības un kultūrtelpu dažādības stiprināšana, paredzot veicināt 

sabiedrības iesaisti kultūras procesos, nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību, 

kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un 

iedzīvotāju piederības stiprināšanā. 

RV 7.3. Kultūras un radošo industriju attīstība, paredzot kultūras un radošo industriju 

attīstību, veicinot radošā potenciāla un kultūrā balstīto inovāciju pārnesi uz 

uzņēmējdarbību. 

RV 7.4. Iesaistoša kultūrvide, paredzot sekmēt Zemgales reģiona atpazīstamību un vietas 

identitātes nostiprināšanos. 

RV 7.5. Aktīvas un iekļaujošas kopienas, kapacitāte, sadarbība, paredzot iedzīvotāju 

kopienu stiprināšanu, to aktīvāku iesaisti sabiedrībai būtisku procesu virzībā, veicināt 

pilsonisko ieinteresētību un līdzdalību, sekmēt savstarpējā atbalsta iniciatīvas, saglabāt 

gan pilsētu, gan lauku apdzīvotību, veicināt dzīves līmeņa paaugstināšanos. 

Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.- 2030. gadam22 vīzijā 

attiecībā uz kultūru ir izcelts: 

✓ Jēkabpils unikālās kultūrvēsturiskās vērtības - Krustpils pils, Vecpilsētas apbūve, 

baznīcas un UNECSO mantojumā iekļautais Strūves meridiāns veido pilsētas 

atpazīstamības pamatu 

✓ Pilsētas sabiedrība ir radoša, izglītota, aktīva un sociāli vienota 

✓ Pilsēta piedāvā bagātu un iedvesmojošu kultūras un sporta dzīvi   

Jēkabpils pilsētas ekonomisko profilu veido arī tādas nozares, kuras veicina vispārēju 

interesi par pilsētu, mudina uz viesošanos tajā un tajā ražoto preču un sniegto 

pakalpojumu iegādi, piemēram, – tūrisms, atpūta, kultūra, sports un izklaide. 

Dokumentā norādīts, ka Jēkabpils pilsētas ietekme sniedzas pāri administratīvajām 

robežām un pozitīvi ietekmē apkārtējās teritorijas un Vidusdaugavas reģionu kopumā, t.i., 

 

22 Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam. Pieejamas: https://www.jekabpils.lv/lv/pilseta/planosanas-

dokumenti/ilgtermina-strategija   

https://www.jekabpils.lv/lv/pilseta/planosanas-dokumenti/ilgtermina-strategija
https://www.jekabpils.lv/lv/pilseta/planosanas-dokumenti/ilgtermina-strategija
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Vidusdaugavas reģiona kontekstā Jēkabpils ir Kultūras un sporta centrs. Attiecīgi 

nacionālā mērogā pilsētas ambīcija ir attīstīt tādu kultūras infrastruktūru pilsētā, lai 

organizētu nacionāla un starptautiska mēroga pasākumus. 

Kopumā dokumentā ir izvirzīti trīs ilgtermiņa stratēģiskie mērķi, bet uz kultūras jomu 

attiecas divi, t.i., (SM1) ‘Labāka dzīves kvalitāte pilsētas iedzīvotājiem, kas veido skaitliski 

augošu, sociāli vienotu, radošu, izglītotu un aktīvu sabiedrību’ un (SM3) ‘Pilsēta ir reģiona 

ekonomiskās attīstības, publisko pakalpojumu un sabiedriskās dzīves centrs’. 

Jēkabpils ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi ir saglabāti arī Jēkabpils pilsētas 

attīstības programmā 2020.-2026.gadam23. Dokuments ietver vidēja termiņa 

prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus. Zemāk ir uzskaitīti ar kultūras jomu saistītie 

uzdevumi:  

Tabula Nr. 16 – Ar kultūras jomu saistītas vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi 

Vidēja termiņa prioritātes Rīcības virziens Uzdevumi 

VTP1: Iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes uzlabošana 

RV.1. Sabiedrības attīstībai 

nepieciešamo pakalpojumu un 

infrastruktūras attīstība pilsētā 

U7. Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu 

kultūras pasākumu piedāvājumu  

U8. Uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru un 

materiāli tehnisko bāzi  

U9. Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un 

tradīcijas 

VTP2: Ekonomiskā izaugsme RV.4. Tūrisma potenciāla 

attīstība pilsētas teritorijā 

U21. Sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma 

aizsardzību un atjaunošanu 

VTP5: Pilsētreģiona attīstība RV.9. Sadarbība ar apkārtējām 

teritorijām resursu efektīvākai 

izmantošanai un pakalpojumu 

kvalitātes un pieejamības 

uzlabošanai 

U41. Īstenot ārējo sadarbību reģionālā, 

nacionālā un starptautiskā līmenī  

U43. Sekmēt kopīgu sadarbības projektu 

īstenošanu ar apkārtējām pašvaldībām 

  

 

23 Jēkabpils pilsētas attīstības programma 2020.-2026.gadam. Pieejamas: Mm https://www.jekabpils.lv/lv/pilseta/planosanas-

dokumenti/attistibas-programma  

https://www.jekabpils.lv/lv/pilseta/planosanas-dokumenti/attistibas-programma
https://www.jekabpils.lv/lv/pilseta/planosanas-dokumenti/attistibas-programma
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7. Attīstības vīzija 

Izstrādātā vīzija izceļ kultūras jomai raksturīgo, bet ir saistīta ar pilsētas kopējo ilgtermiņa 

vīziju līdz 2030. gadam, kas ir definēta Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

2014.- 2030. gadam. 

Vīzija kultūras jomā: 

✓ Jēkabpils – Sēlijas kultūras centrs, ar Latvijā unikālu kultūrvēsturisko telpu un 

identitāti. 

✓ Dažādu kultūru, reliģiju tradīciju mijiedarbības vieta un, šai dažādībai saskaroties, 

krustojoties un esot aktīvā mijiedarbībā, veidojas unikāla kultūrvide, ar savu 

neatkārtojamu kultūras piedāvājumu.  

✓ Ilgtspējīgs skatījums uz bagātīgo un daudzveidīgo kultūras mantojumu, sniedz 

iespējas aktivizēt materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma iesaisti aktuālajos 

kultūras un sabiedrības procesos. 

✓ Jēkabpils kultūrvides dažādība iedvesmo, garīgi bagātina un mudina jaunradei. 

Pilsētas iedzīvotāji līdzdarbojas kultūras piedāvājuma radīšanā un patēriņā, veicina 

daudzveidīgajā kultūras mantojumā balstītas kultūrtelpas un kultūras piedāvājuma 

attīstību.    

✓ Jēkabpils ir radošs, aktīvs kultūras dzīves virzītājspēks Zemgalē.  

Attēls Nr. 20 – Shematisks vīzijas attēlojums 
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8. Stratēģiskais ietvars un stratēģiskie mērķi 

Pamatojoties uz kultūras jomai definēto vīziju, ir noteikti trīs, vienlīdz svarīgi stratēģiskie 

mērķi: 

Tabula Nr. 17 – Stratēģiskie mērķi 

SM1 SM2 SM3 

Kultūras mantojuma 

saglabāšana un attīstība, 

veicinot Jēkabpils iedzīvotāju 

piederības sajūtu vienotai 

kultūrtelpai 

Kvalitatīva un daudzveidīga 

kultūras piedāvājumu 

nodrošināšana, veidojot 

Jēkabpili kā vienu no  Zemgales 

kultūras dzīves centriem 

Radošas sabiedrības veidošana, 

nodrošinot sabiedrības iesaisti 

kultūras dzīves plānošanā un 

aktivitāšu īstenošanā 

Pakārtoti stratēģiskajiem mērķiem ir izvirzītas 4 prioritātes (P), tām atbilstoši 8 rīcības 

virzieni (RV), kas ir detalizēti uzdevumu un rīcību līmenī. 

Zemāk vienkopus, pārskatāmi shematiskā veidā ir atspoguļots stratēģiskais ietvars. 

Attēls Nr. 21 – Stratēģiskā ietvara shematisks atspoguļojums 
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9. Prioritātes kultūras jomā  

Katra stratēģiskā mērķa ietvaros ir identificētas prioritātes kultūras jomā, norādot uz 

nepieciešamo attīstības virzienu. 

Tabula Nr. 18 – Kultūras jomas prioritātes un to apraksts 

Prioritātes un  to apraksts 

I prioritāte Prioritāte ir vērsta uz sabiedrības izpratnes veicināšanu par 

kultūras mantojumu, tā nozīmi reģiona attīstībā un kultūras 

dzīves bagātināšanā. Vienlaikus ar izglītojošiem pasākumiem 

par kultūras mantojumu, tautas tradīcijām tiks veicināta 

sabiedrības piederības sajūta un novada identitātes veidošana. 

Paredzēts arī stiprināt koordināciju nozaru un dažādu institūciju 

starpā, mērķtiecīgāk nodrošinot kultūras mantojuma 

saglabāšanu un popularizēšanu.  

Prioritāte paredz arī kultūrvēsturiskā mantojuma objektu 

restaurāciju, atjaunošanu, attīstību, vienlaicīgi uzlabojot 

publisko ārtelpu. 

Kultūras mantojuma saglabāšana 

un popularizēšana 

II prioritāte Prioritāte ir vērsta uz kultūras pasākumu dažādošanu un 

kvalitātes celšanu, vienlaikus stiprinot sadarbību ar 

jaunveidojamo Jēkabpils novadu un veicinot lokālpatriotismu 

un piederības sajūtu. 

Kvalitātes celšana kultūras jomā ir saistīta ar mūsdienu 

tehnoloģiju iespēju izmantošanu un jaunus kultūras produktu 

un pakalpojumu izstrādi, kā arī ar mūsdienīgu kultūrizglītības 

programmu izstrādi un ieviešanu, attīstot laikmetīgās un 

profesionālās mākslas attīstību un pieejamību. 

Daudzveidīga un kvalitatīva 

kultūras piedāvājuma 

nodrošināšana 

III prioritāte Prioritāte ir vērsta uz pilnvērtīgu pilsētvides un tajā esošo  

kultūras mantojuma objektu izmantošanu kultūras 

pasākumiem, kā arī jaunas infrastruktūras objektu radīšanu, 

īpašu uzmanību veltot radošo kvartālu attīstībai, ar mērķi 

piesaistīt pilsētai radošas personības. 

Kultūras aktivitātēm piemērota, 

atbalstoša un ilgtspējīga 

infrastruktūra un vide 

IV prioritāte Prioritāte ir vērsta uz dažādu iedzīvotāju grupu kultūras 

līdzdalību un radošuma veicināšanu, tādejādi stiprinot 

iekļaujošas sabiedrības veidošanos. Aktīvas un iekļaujošas kopienas 

veidošana un pieejamības 

nodrošināšana visām 

mērķgrupām 

 

 

  



 

Tabula Nr. 19 – Kultūras jomas rīcības virzienu un uzdevumu sasaistes atspoguļojums ar prioritātēm 

Prioritātes Rīcības virziens Uzdevumi 

P1. Kultūras mantojuma 

saglabāšana 

RV.1. Veicināt kultūras mantojuma 

saglabāšanu ar nolūku veidot 

kvalitatīvu kultūras dzīvi un veicināt 

piederību vienotai kultūrtelpai 

U1. Veicināt izpratni par kultūras mantojuma nozīmi reģiona attīstībā un kultūras dzīves kvalitātes uzlabošanā 

U2. Nostiprināt tautas tradīciju mērķtiecīgu izmantošanu pasākumos 

U3. Restaurēt, atjaunot, attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma objektus, vienlaicīgi uzlabojot publisko telpu un 

infrastruktūru 

U4. Organizēt izglītojošus pasākumus/ kampaņas, ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par kultūras 

mantojuma nozīmi, tādējādi veicinot sabiedrības piederības sajūtu un novada identitātes veidošanu 

 RV.2. Uzlabot kultūras iestāžu 

savstarpējo sadarbību un 

starpnozaru un starpinstitucionālo 

sadarbību kultūras mantojuma 

saglabāšanai 

U5. Koordinēt kultūras iestāžu savstarpēju sadarbību kultūras mantojuma saglabāšanā, nodrošināt Latvijas 

Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu un attīstību 

U6. Koordinēt starpnozaru un starpinstitucionālo sadarbību kultūras mantojuma saglabāšanā 

U7. Attīstīt nozares speciālistu kapacitāti, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un starpnozaru 

norišu un projektu īstenošanu 

P2. Daudzveidīga un 

kvalitatīva kultūras 

piedāvājuma 

nodrošināšana 

RV.3. Nodrošināt daudzveidīgas 

kultūras pasākumu norises pilsētā un 

novadā, nostiprinot lokālpatriotismu 

un piederības sajūtu 

U8. Dažādot pasākumus, iesaistot iedzīvotājus un izmantojot jaunas prakses piemērus 

U9. Veicināt kopīgu pasākumu organizēšanu, kuros iesaistās pasākumu rīkotāji un īstenotāji no 

jaunizveidojamā Jēkabpils novada 

U10. Veicināt mazākumtautību iesaisti vietējos pasākumos, kā arī atbalstīt mazākumtautību pasākumu norisi 

 RV.4. Nodrošināt kvalitatīvu kultūras 

pasākumu norisi Jēkabpilī 

U11. Aktīvi izmantot mūsdienu tehnoloģijas, virtuālās realitātes iespējas, ar mērķi izstrādāt jaunus kultūras 

produktus un pakalpojumus 

U.12. Stiprināt kultūras nozares speciālistu kapacitāti, atbalstot izglītojošus pasākumus, labas prakses 

piemēru pārņemšanu 

U13. Veicināt mūsdienīgu kultūrizglītības programmu izstrādi un ieviešanu, atbalstot laikmetīgās un 

profesionālās mākslas attīstību un pieejamību 

U14. Veicināt iedzīvotāju iesaisti amatiermākslā 

U15. Atbalstīt jaunu un daudzveidīgu vērtību radīšanu mākslā, mūzikā 
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P3. Kultūras aktivitātēm 

piemērota, atbalstoša un 

ilgtspējīga infrastruktūra 

un vide 

RV.5. Pilnvērtīgi izmantot pilsētvidi 

kultūras pasākumu rīkošanai un 

pieejamības veicināšanai 

U16. Apzināt kultūras nozarē izmantojamo infrastruktūru, lai nodrošinātu tās pilnvērtīgu izmantošanu, kā arī 

plānotu jaunu infrastruktūras objektu radīšanu, vienlaicīgi nodrošinot jaunradi 

U17. Uzturēt un atjaunot esošo kultūras mantojuma objektus  

 RV.6. Radīt jaunu infrastruktūru, 

attīstot radošo kvartālu izveidi un 

radošo industriju darbību 

U18. Atbalstīt radošo kvartālu attīstību un radošā potenciāla piesaisti Jēkabpilij 

U19. Organizēt izglītojošus pasākumus par radošo industriju nozaru attīstības jautājumiem 

U20. Radīt jaunu infrastruktūru un regulāri apkopot priekšlikumus par jaunu infrastruktūras objektu izveidi, 

izvērtēt tos 

P4. Aktīvas un iekļaujošas 

kopienas veidošana 

RV.7. Attīstīt Jēkabpils iedzīvotāju 

kultūras līdzdalību un radošumu 

U21. Īstenot kopienu stiprinošus pasākumus 

U22. Īstenot mazākumtautību kopienas stiprinošus pasākumus 

 RV.8.  Nodrošināt līdzvērtīgu dalību 

kultūras dzīvē visam mērķgrupām 

U23. Nodrošināt kultūras norišu vietu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

U24. Nodrošināt kultūras produktu un pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

 

 

  



10. Attīstības perspektīvas un RĪCĪBAS PLĀNS 2021.-

2027. gadam 

Sagatavotais Rīcības plāns nodrošinās izvirzīto stratēģisko mērķu, identificēto prioritāšu 

sasniegšanu. Plāns sagatavots sešiem gadiem un katrai rīcībai tajā ir detalizēti norādīts 

ieviešanas periods, atbildīgais izpildītājs, finansējuma avots, kā arī iznākuma rezultatīvais 

rādītājs. 

Rīcības plāna aktualizāciju, nemainot pārējās Stratēģijas daļas, ieteicams veikt katru 

gadu, pārskatot to ieviešanas statusu un iekļaujot jaunas rīcības. 

 

  



Tabula Nr. 20 – Rīcības plāns 2021.-2027. gadam 

Rīcības 

Nr. 
Plānotās rīcības 

Rīcības īstenošanas iznākuma 

rezultatīvie rādītāji 

Ieviešanas 

periods 

Atbildīgie 

izpildītāji par 

rīcības 

īstenošanu 

Finanšu resursi un 

avoti 

SM1. Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība, veicinot Jēkabpils iedzīvotāju piederības sajūtu vienotai kultūrtelpai 

P1. Kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana 

RV.1. Veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu ar nolūku veidot kvalitatīvu kultūras dzīvi un veicināt piederību vienotai kultūrtelpai 

U1. Veicināt izpratni par kultūras mantojuma nozīmi reģiona attīstībā un kultūras dzīves kvalitātes uzlabošanā 

R.1. Izveidot jaunu pamatekspozīciju 

par Krustpils muižas virtuvi, 

ceļošanas vēsturi Jēkabpilī un 

amatniecības tradīcijām Sēlijā 

Iekārtotas jaunas pamatekspozīcijas par  

dažādiem notikumiem Krustpilī un Jēkabpilī 

2021 - 2027 JVM Pašvaldības budžets,  

ES Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.2. Veicot krājuma un citu avotu izpēti, 

nodrošināt zinātniski pamatotu 

Jēkabpils kultūrvēstures 

interpretāciju ar jaunu ekspozīciju, 

izstāžu, izglītojošu pasākumu, 

lekciju un publikāciju palīdzību 

Izstāde „Nacionālā pretošanās kustība 

Jēkabpilī un tās apkārtnē” 

Publikācijas,  lekcijas 

2021 - 2027 JVM Pašvaldības budžets, 

Muzeja budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

U2. Nostiprināt tautas tradīciju mērķtiecīgu izmantošanu pasākumos 

R.3. Veicināt kultūrvēsturisko vērtību 

pārmantojamību iedzīvotāju vidū 

Nodrošināta esošo tradicionālo pasākumu ( 

Rakstu svētki, tradīciju meistarklases u.c.) 

ikgadēja organizēšana 

2021 - 2027 JKP, KKN, JTN Pašvaldības budžets, VKKF 

un citi fondi 

R.4.  Turpināt organizēt gadskārtu 

svētku svinēšanu Jēkabpils pilsētā 

Nostiprināta tautas tradīcija pasākumu 

izmantošanā 

2021 - 2027 JKP, KKN, JTN Pašvaldības budžets, VKKF 

un citi fondi 

R.5. Attīstīt starptautisku tautas 

mūzikas, folkloras, amatiermākslas 

kolektīvu pasākumu norisi 

Nodrošināta esošo pasākumu norise, radīti 

jauni starptautiski pasākumi (Sēļu dziesmu 

svētki, darbnīcu cikls “Sēļu pūra lāde”, 

Starptautisks ielu teātris  “Neklusē – runā”) 

2021 - 2027 JKP, KKN, JTN Pašvaldības budžets, VKKF 

un citi fondi 

U3. Restaurēt, atjaunot, attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma objektus, vienlaicīgi uzlabojot publisko telpu un infrastruktūru 

R.6. Rekonstruēt 19. gs. vidus  Jēkabpils 

pilsētas  apbūvei raksturīgu koka 

Rekonstruēta koka  ēka, rasta iespēja izveidot 

apmeklētāju centru ar  kasi, suvenīru 

2021-2022 JPP, JVM Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 
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ēku  muzeja Brīvdabas nodaļā „Sēļu 

sēta” 

tirdzniecības vietu, labierīcībām, izstāžu zāli 

un telpu muzejpedagoģiskajām programmām 

R.7. Atjaunot eksponātēku-riju muzeja 

brīvdabas nodaļā „Sēļu sēta” 

Saglabāts 19.gs. vidēji turīga sēļu zemnieka 

saimniecības raksturs 

2021-2023 JPP, JVM Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.8. Atjaunot un palielināt 

energoefektivitāti Jēkabpils Tautas 

nama vēsturiskajā ēkā 

Rekonstruēta Jēkabpils Tautas nama ēka 2021-2023 JPP, JTN Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.9. Atjaunot bijušo Kazarmu ēku, 

pielāgojot to inovatīvu risinājumu 

kultūras produktu un norišu 

pieejamības nodrošināšanai 

sabiedrībai, kā arī zinātniski-

izglītojošai darbībai un zinātnisko 

sasniegumu popularizēšanai 

Izveidots zinātnes un izklaides centrs 

jauniešiem, radīta jauna kultūrvieta 

laikmetīgās mākslas pasākumu organizēšanai, 

radīta vieta, kur jauniešiem būt kopā 

neformālā gaisotnē un attīstīt savu radošo 

potenciālu  

2022-2025 JPP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

U4. Organizēt izglītojošus pasākumus/ kampaņas, ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par kultūras mantojuma nozīmi, tādējādi veicinot 

sabiedrības piederības sajūtu un novada identitātes veidošanu 

R.10. Organizēt seminārus par 

kultūrmantojuma nozīmi 

Veicināta sabiedrības piederības sajūta un 

veidota novada identitāte 

2021 - 2027 JKP, JVM, KKN, 

JTN 

Pašvaldības budžets, VKKF 

un citi fondi 

R.11. Rīkot sociālajos tīklos iedzīvotājus 

uzrunājošas kampaņas, veicinot 

lielāku sabiedrības iesaisti 

Veicināta izpratrne  par kultūrvēsturiskā 

mantojuma nozīmi un sabiedrības iesaiste 

2021 - 2027 JKP, JVM, KKN, 

JTN 

Pašvaldības budžets, VKKF 

un citi fondi 

R.12. Organizēt starptautisku zinātniski 

praktisku konferenci veltītu 

UNESCO Pasaules mantojuma 

sarakstā iekļautajam “Strūves 

ģeodēziskajam lokam” (ik pēc 2 

gadiem) 

Veicināta Jēkabpils pilsētas atpazīstamība 

starptautiskā mērogā un pilsētas sadarbība ar 

Strūves loka valstīm 

2022-2027 JVM Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

RV.2. Uzlabot kultūras iestāžu savstarpējo sadarbību un starpnozaru un starpinstitucionālo sadarbību kultūras mantojuma saglabāšanai 

U5. Koordinēt kultūras iestāžu savstarpēju sadarbību kultūras mantojuma saglabāšanā, nodrošināt Latvijas Dziesmu un deju svētku tradīcijas 

saglabāšanu un attīstību 
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R.13. Koordinēt kultūras iestāžu 

savstarpējo sadarbību kultūras 

mantojuma saglabāšanā 

Izveidots un popularizēts Jēkabpils “Kultūras 

kanons” 

2021 - 2027 JKP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.14. Nodrošināt Jēkabpils 

amatierkolektīvu līdzdalību Latvijas 

Dziesmu un deju svētkos 

Kolektīvu, dalībnieku skaits, kas piedalās 

Latvijas Dziesmu un deju svētkos 

2021 - 2027 JKP, JTN, KKN Pašvaldības budžets 

U6. Koordinēt starpnozaru un starpinstitucionālo sadarbību kultūras mantojuma saglabāšanā 

R.15. Kultūras iestāžu un pastarpināti ar 

kultūru saistīto institūciju darba 

koordinācija kultūras mantojuma 

saglabāšanā 

Kopējas datu bāzes  izveide 2021 - 2027 JKP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.16. Iesaistīt nozares pārstāvju un 

sabiedrību  kultūras mantojuma 

saglabāšanā un popularizēšanā 

Iesaistīto NVO un citu iestāžu skaits kultūras 

mantojuma saglabāšanā  

2021 - 2027 JKP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

U7. Attīstīt nozares speciālistu kapacitāti, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un starpnozaru norišu un projektu īstenošanu 

R.17. Popularizēt unikālo UNESCO 

Pasaules mantojuma sarakstā 

iekļauto Strūves ģeodēziskā  loka 

punktu „Jēkabpils” 

Veicināta izpratne par pasaules mantojuma 

vērtībām tepat mums līdzās. 

Stiprināta Jēkabpils iedzīvotāju pašapziņa un 

lepnums par piederību pilsētai. 

2021 - 2027 JVM Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.18. Veicināt nozares speciālistu 

kapacitāti caur jaunu zināšanu un 

prasmju apguvi 

Organizēto izglītojošo pasākumu skaits, 

dalībnieku skaits izglītojošos pasākumos 

2021 - 2027 JPP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

SM2. Kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājumu nodrošināšana, veidojot Jēkabpili kā Zemgales kultūras dzīves centru 

P2. Daudzveidīga un kvalitatīva kultūras piedāvājuma nodrošināšana 

RV.3. Nodrošināt daudzveidīgas kultūras pasākumu norises pilsētā un novadā, nostiprinot lokālpatriotismu un piederības sajūtu 

U8. Dažādot pasākumus, iesaistot iedzīvotājus un izmantojot jaunas prakses piemērus 

R.19. Rīkot valsts svētku un atceres 

dienas pasākumus pilsētas un 

reģiona iedzīvotājiem, saglabājot 

esošās vērtības un ieviešot jaunas 

svētku svinēšanas formas 

Ik gadu nodrošināta sabiedrības ieinteresētība 

un dalība Valsts svētku svinēšanā un atceres 

dienu pasākumos 

2021 - 2027 JPP, JKP, JVM, 

KKN, JTN, JGB, 

JPB 

Pašvaldības budžets, VKKF 

un citi fondi 
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R.20. Nodrošināta ikgadēja pilsētas 

svētku svinēšana 

Pasākumu, apmeklētāju skaits 2021 - 2027 JPP, JKP, JVM, 

KKN, JTN, JGB, 

JPB 

Pašvaldības budžets, 

sponsori 

R.21. Organizēt dažādām sabiedrības 

mērķgrupām domātus pasākumus, 

pilnvērtīgi izmantojot pilsētvidi un 

tās objektus pasākumu norisei 

Nodrošināta esošo tradicionālo pasākumu un 

norišu pēctecība un ilgtspējīga 

2021 - 2027 JPP, JKP, JVM, 

KKN, JTN, JGB, 

JPB 

Pašvaldības budžets, 

sponsori 

R.22. Bagātināt tradicionālo pasākumu un 

norišu klāstu ar jauniem 

pasākumiem 

Restaurētas baznīcu ērģeles Ērģeļmūzikas 

festivāla organizēšanai 

Ieviestas jaunas ikgadēja tradīcijas: “Lūšu 

svētki”, Plostu Festivāls Daugavā, Gada balva 

kultūrā 

2023- 2027 JPP, JKP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu finansējums 

U9. Veicināt kopīgu pasākumu organizēšanu, kuros iesaistās pasākumu rīkotāji un īstenotāji no jaunizveidojamā Jēkabpils novada 

R.23. Optimizēt Jēkabpils Kultūras 

pārvaldes struktūru, lai atbilstoši 

Administratīvi teritoriālās reformas 

vajadzībām nodrošinātu 

jaunizveidojamā Jēkabpils novada 

kultūras dzīves un pasākumu 

līdzvērtīgu un vienmērīgu ilgtspēju 

un attīstību 

Kopīgi organizēti pasākumi, iesaistot rīkotājus 

un īstenotājus no jaunizveidojamā Jēkabpils 

novada 

2021 - 2027 JPP Pašvaldības budžets, 

novada budžets 

R.24. Veicināt pasākumu daudzveidību 

novada teritorijā 

Daudzveidīga pasākumu pieejamība tuvāk 

katra novada iedzīvotāja dzīvesvietai. 

Stiprināta piederības sajūta 

kultūrvēsturiskajam novadam 

2021 - 2027 JPP Pašvaldības budžets, 

novada budžets 

R.25. Radīt ikgadēju Latvijas mēroga 

pasākumu katrai no lielajām 

teritorijām jaunizveidojamā 

Jēkabpils novada teritorijā 

Radīti jauni kultūras produkti, veicināta 

Jēkabpils pilsētas un novada atpazīstamība 

2021 - 2027 JPP, JKP Pašvaldības budžets, 

novada budžets 

U10. Veicināt mazākumtautību iesaisti vietējos pasākumos, kā arī atbalstīt mazākumtautību pasākumu norisi 
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R.26. Nodrošināt sadarbību ar 

mazākumtautības pārstāvošajām 

biedrībām, iesaistot viņus lēmumu 

pieņemšanā, plānojot pasākumu 

daudzveidību pilsētā 

Veicināta mazākumtautību kultūras biedrību 

iesiaste lēmumu pieņemšanā un kultūrtas 

pasākumu plānošanā 

2021 - 2027 JPP, JKP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.27. Atbalstīt ar finansējumu 

mazākumtautības pārstāvošo 

biedrību organizēto pasākumu 

īstenošanu 

Veicināta mazākumtautību kultūras tradīciju 

saglabāšana, veicināta iekļaujošas kultūras 

dzīves veidošanās 

2021 - 2027 JPP, JKP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

RV.4. Nodrošināt kvalitatīvu kultūras pasākumu norisi Jēkabpilī 

U11. Aktīvi izmantot mūsdienu tehnoloģijas, virtuālās realitātes iespējas, ar mērķi izstrādāt jaunus kultūras produktus un pakalpojumus 

R.28. Piesaistīt finansējumu tehnoloģiju 

iegādei un darbinieku apmācībai par 

tehnoloģiju lietošanu 

IT infrastruktūras uzlabošana, darbinieku 

kapacitātes celšana 

2021 - 2027 JPP, JKP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.29. Aktualizēt Jēkabpils 360° virtuālo 

tūri, papildinot to un pielāgojot 

jaunākajiem tehnoloģiskajiem 

risinājumiem 

Uzlabots esošais produkts, piesaistīti jauni 

apmeklētāji pilsētai, veicināta pilsētas 

atpazīstamība 

Radīti digitālie dabas ceļojumi 

2021 - 2027 JPP, JKP, JVM, 

KKN, JTN, JGB, 

JPB 

Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.30. Digitalizēt esošos kultūras 

produktus un pakalpojumus, 

kultūras materiālo un nemateriālo 

mantojumu, nodrošinot to 

pieejamību plašākai sabiedrībai, kā 

arī nodrošinot to pēctecību 

Radīts jauns produkts, piesaistīti jauni 

apmeklētāji pilsētai, veicināta pilsētas 

atpazīstamība 

2021 - 2027 JPP, JKP, JVM, 

KKN, JTN, JGB, 

JPB 

Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.31. Nodrošināt pilsētas un novada 

līdzdalību rīcības EKG 2027 

pasākumu un norišu īstenošanā 

Īstenots sešu gadu projekts, kas ietver jaunu 

objektu radīšanu pilsētvidē un ikgadēju jaunu 

pasākumu rīkošanu 

2022-2027 JPP, JKP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

U.12. Stiprināt kultūras nozares speciālistu kapacitāti, atbalstot izglītojošus pasākumus, labas prakses piemēru pārņemšanu 

R.32. Organizēt apmācības ar kultūru 

saistīto iestāžu darbiniekiem 

Celta kultūras nozares speciālistu kapacitāte, 

nodrošināta kultūras un ar kultūru 

2021 - 2027 JPP, JKP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 
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pastarpināti saistīto iestāžu darbinieku ideju 

un viedokļu apmaiņa 

R.33. Celt darbinieku profesionālo 

kvalifikāciju, piedaloties nozares 

konferencēs, apmācību kursos un 

semināros, labās prakses piemēru 

pārņemšana 

Pilnveidota kultūras darbinieku kvalifikācija, 

pārņemti labās prakses piemēri pilsētas 

kultūras dzīves uzlabošanai, atbilstoši  

mūsdienu prasībām 

2021 - 2027 JPP, JKP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.34. Ieviest starptautiskus projektus, kas 

ietver pieredzes apmaiņu, virtuālas 

pieredzes apmaiņas pasākumus 

Pārņemti un ieviesti starptautiska mēroga 

labās prakses piemēri Jēkabpils pilsētas 

kultūras iestādēs 

Veicināta Jēkabpils pilsētas atpazīstamība 

starptautiskā mērogā  

2021 - 2027 JPP, JKP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.35. Organizēt ikgadēju radošo 

industriju konferenci 

Jauna produkta radīšana, Jēkabpils pilsētas 

atpazīstamības veicināšana 

2022-2027 JPP, JKP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

U13. Veicināt mūsdienīgu kultūrizglītības programmu izstrādi un ieviešanu, atbalstot laikmetīgās un profesionālās mākslas attīstību un 

pieejamību 

R.36. Izstrādāt jaunu interaktīvu 

programmu ģimenei 

Iekļaušanās skolu programmu papildināšanā, 

izmantojot programmu „Skolas soma” 

2021 - 2027 JPP, JVM Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.37. Attīstīt neformālās izglītības iestāžu 

programmu piedāvājumu 

Pilnveidotas izglītības programmas 

neformālās izglītības iestādēs 

2021 - 2027 JPP, JIP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.38. Izveidot profesionālās ievirzes 

izglītības programmu  “Deja. Dejas 

pamati”. 

Izveidota jauna profesionālās ievirzes 

programmas 

2021 - 2027 JMūzS Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

U14. Veicināt iedzīvotāju iesaisti amatiermākslā 

R.39. Popularizēt Jēkabpils radošo 

amatiermākslas kolektīvu 

(amatierteātris, kori, folkloras 

ansamblis, deju kolektīvi, vokālie 

Nodrošināta amatiermākslas pastāvēšana 

Jēkabpils pilsētā, veicināta to darbības 

popularizēšana un sabiedrības iesaiste 

amatierkolektīvu darbībā 

2021 - 2027 JPP, JKP, KKN Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 



  

64 

 

“Jēkabpils pilsētas kultūras attīstības stratēģija 2021.-2027.gadam 

ansambļi, kapela, pūtēju orķestris, 

lietišķā mākslas studija) darbību 

R.40. Nodrošināt Jēkabpils 

amatiermākslas kolektīvu dalību 

kvalitatīvos nacionāla un 

starptautiska mēroga pasākumos 

(ārpus Dziesmu un deju svētku 

kustības) 

Nodrošināta amatiermākslas pastāvēšana 

Jēkabpils pilsētā, popularizēta 

amatierkolektīvu darbība 

2021 - 2027 JPP, JKP, KKN Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.41.  Organizēt atvērtās nodarbības, ar 

mērķi piesaistīt jaunus dalībniekus 

Nodrošināta amatiermākslas pastāvēšana 

Jēkabpils pilsētā, popularizēta 

amatierkolektīvu darbība 

2021 - 2027 JPP, JKP, KKN Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.42. Veidot amatierkolektīvu un 

mazākumtautību kolektīvu stāstu 

ciklu par amatierkustību un 

digitalizēt tā saturu 

Jauna kultūras pasākumu radīšana, tā satura 

digitalizēšana un pieejamības nodrošināšana 

2021 - 2027 JPP, JKP, KKN Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

U15. Atbalstīt jaunu un daudzveidīgu vērtību radīšanu mākslā, mūzikā 

R.43. Attīstīt un pilnveidot esošos 

Starptautiskos festivālus, kā arī 

nodrošināt jaunu laikmetīgās 

mākslas un jauniešu festivālu 

radīšanu 

Veicināta Jēkabpils pilsētas atpazīstamība 

Nodrošināta jauna laikmetīgās mākslas un 

jauniešu festivāla organizēšana, kuras iecerē 

aktīvi iesaistās paši jaunieši 

2021 - 2027 JPP, JKP, BJC Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.44. Nodrošināt atbalstu radošajam 

procesam un sabiedrības radošajām 

iniciatīvām kultūras jomā 

Organizēti 3 projektu konkursi gadā, kuros 

tiek atbalstītas iedzīvotāju radošās idejas 

2021 - 2027 JPP, JKP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

P3. Kultūras aktivitātēm piemērota, atbalstoša un ilgtspējīga infrastruktūra un vide 

RV.5. Pilnvērtīgi izmantot pilsētvidi kultūras pasākumu rīkošanai, kā arī uzturēt esošos objektus 

U16. Apzināt kultūras nozarē izmantojamo infrastruktūru, lai nodrošinātu tās pilnvērtīgu izmantošanu, kā arī plānotu jaunu infrastruktūras 

objektu radīšanu, vienlaicīgi nodrošinot jaunradi 

R.45. Veikt esošo infrastruktūras objektu 

inventarizāciju, ar mērķi apzināt 

Apzināti potenciāli kultūras norisēm piemēroti 

infrastruktūras objekti 

2021-2022 JPP, JKP Pašvaldības budžets 
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potenciālās kultūras pasākumu un 

norišu vietas  

Piemeklētas jaunas telpas Jēkabpils Galvenās 

bibliotēkas darbības nodrošināšanai  

R.46. Veikt infrastruktūras objektu 

tehniskā stāvokļa novērtējumu, kā 

arī izvērtēt nepieciešamību pēc 

jauniem infrastruktūras objektiem 

Sastādīts plāns infrastruktūras uzlabošanai, 

paredzot jau zināmo trūkumu novēršanu, t.i., 

infrastruktūras uzlabojumi brīvdabas estrādēs 

Krustpils saliņā  un Kena estrādē, 

sezonalitātes mazināšanai  

 

2022-2023 JPP, JKP Pašvaldības budžets 

R.47. Radīt jaunus infrastruktūras 

objektus 

Pilsētvide bagātināta ar jauniem tūrismu un 

atpazīstamību veicinošiem objektiem: 

- Skatu tornis Strūves parkā 

- Šūpuļtīklu, antigravity jogas parks 
- Salu savienošana ar peldošajiem 

ceļiem, gaisa ceļiem Radžu 
ūdenskrātuvē 

- Bibliotēka dārzā – mūsdienīgs 
daudzfunkcionāls kultūras centrs 
ģimenei (pie Jēkabpils pilsētas 

bibliotēkas). 

2021 - 2027 JPP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

U17. Uzturēt un atjaunot esošo kultūras mantojuma objektus 

R.48. Atbalstīt sakrālā mantojuma ēku 

uzturēšanu 

Saglabātas sakrālās ēkas Jēkabpilī  2021-2027 JPP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.49. Turpināt un pilnveidot konkursu par 

sakrālā mantojuma un 

kultūrvēsturisko objektu 

saglabāšanu 

Atbalstīti kultūrvēsturoisko ēku 

apsaimniekotāji un saglabāts  

kultūrvēsturiskais mantojums 

2021-2027 JPP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.50. Atjaunot un labiekārtot parkus 

Jēkabpils pilsētā 

Labiekārtotas jaunas vietas kultūras norišu 

organizēšanai 

2022-2024 JPP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 
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R.51. Atjaunot bijušo Krustpils pils 

smēdes ēku, izveidot tajā āra 

ekspozīciju 

Izveidota ekspozīcija par 1914.gada auto 

pārbraucienu  

2022-2024 JVM Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

RV.6. Radīt jaunu infrastruktūru, attīstot radošo kvartālu izveidi un radošo industriju darbību 

U18. Atbalstīt radošo kvartālu attīstību un radošā potenciāla piesaisti Jēkabpilij 

R.52. Organizēt koprades seminārus ar 

dažādu mērķa grupu iesaisti, 

lkopīga  risinājumus  rašanai radošā 

kvartāla attīstībai Jēkabpilī 

Izveidots radošais kvartāls  2021-2022 JPP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums  

R.53. Izveidot radošo kvartālu, piešķirot 

jaunu veidolu kādai no pilsētvides 

degradētajām ēkām 

Pilsētā attīstīts laikmetīgs un radošs kvartāls 2021-2026 JPP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

U19. Organizēt izglītojošus pasākumus par radošo industriju nozaru attīstības jautājumiem 

R.54. Organizēt plenērus Nodrošināta mākslinieku līdzās darbošanās, 

viedokļu, pieredzes apmaiņa 

2021-2023 JPP, JKP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.55. Ieviest un ik gadu organizēt radošās 

industrijas konferenci Jēkabpilī 

Veicināta Jēkabpils atpazīstamība, Jēkabpils 

tēla kā radošās industrijas inkubatora 

veidošana, organizēta radošās industrijas 

konference 

2021-2027 JPP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

U20. Radīt jaunu infrastruktūru un regulāri apkopot priekšlikumus par jaunu infrastruktūras objektu izveidi, izvērtēt tos 

R.56. Organizēt regulāras pašvaldības 

vadības un iestāžu vadītāju tikšanās  

kultūrvides  attīstības jautājumos 

Nodrošināta ideju aprite un priekšlikumu 

apkopojums 

2021-2027 JPP, JKP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.57. Veikt ikgadējas Jēkabpils pilsētas 

iedzīvotāju aptaujas par kultūras 

dzīvi pilsētā 

Nodrošināta iedzīvotāju iesaiste lēmumu 

pieņemšanā un sabiedrības viedokļa 

apzināšana 

 

2021-2027 JPP, JKP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

SM3. Radošas sabiedrības veidošana, nodrošinot sabiedrības iesaisti kultūras dzīves plānošanā un aktivitāšu īstenošanā 

P4. Aktīvas un iekļaujošas kopienas veidošana un pieejamības nodrošināšana visām mērķgrupām 

RV.7. Attīstīt Jēkabpils iedzīvotāju kultūras līdzdalību un radošumu  
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U21. Īstenot kopienu stiprinošus pasākumus 

R.58. Veikt regulāru NVO sektora, kurš 

darbojas arī kultūras jomā viedokļa 

izzināšanu 

Veicināta iedzīvotāju iesaiste un vienotas 

kopienas apziņa 

2021-2027 JPP Pašvaldības budžets 

R.59. Pilnveidot mūžizglītības 

piedāvājumu, attīstot paaudžu 

sadarbības prasmes un iemaņas 

Attīstīts starppaaudžu dialogs, pilnveidots 

mūžizglītības piedāvājums dažāda vecuma 

iedzīvotājiem 

2021-2027 JPP, NVO Pašvaldības budžets 

R.60. Veicināt dažādu mērķu grupu 

iesaistīšanos brīvprātīgā darba 

veikšanā pilsētā, biedrībās un 

nevalstiskajās organizācijās 

Popularizēts un īstenots brīvprātīgais darbs 2021-2027 JPP, NVO Pašvaldības budžets 

R.61. Izveidot koprades telpu jauniešiem 

uzņēmējdarbības aktivitāšu 

uzsākšanai un veicināšanai, citu 

radošu aktivitāšu norisei 

Radīta koprades telpa radošu aktivitāšu 

norisei 

2022-2023 JPP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.62. Izveidot sadarbības tīklu starp 

kultūras iestādēm un NVO 

Izveidots informācijas apmaiņas tīkls, 

aizsniedzot dažādas mērķauditorijas 

2021-2022 JPP, NVO Pašvaldības budžets 

R.63. Izstrādāt platformu kopienas 

iniciatīvu popularizēšanai 

Atbalsītas un popularizētas  kopienas 

iniciatīvas un  

2021-2022 JPP, NVO Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.64. Turpināt īstenot mazo projektu 

konkursus Jēkabpils pilsētā 

nevalstiskajam sektoram 

Nevalstiskā sektora aktivitāšu iekļaušana 

pilsētas kultūras dzīves procesos 

2021-2022 JPP, NVO Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.65. Ieviest mazo projektu konkursus 

Jēkabpils pilsētā jauniešiem 

Veicināta jauniešu iesaiste kultūras procesu 

plānošanā un realizēšanā 

2021-2022 JPP, NVO Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

U22. Īstenot mazākumtautību kopienas stiprinošus pasākumus 

R.66. Apzināt mazākumtautību kopienu 

viedokļus 

Veicināta iedzīvotāju iesaiste un vienotas 

kopienas apziņa 

2021-2027 JPP, NVO Pašvaldības budžets 
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R.67. Atbalstīt sadarbības pasākumus, 

kuros iesaistās mazākumtautību 

pārstāvošās biedrības 

Mazākumtautību kopienas stiprināšana un 

piederības sajūtas radīšana 

2021-2027 JPP, NVO Pašvaldības budžets 

R.68. Rīkot konkrētām auditorijām 

saistošus pasākumus 

Nodrošināts klavitatīvs un konkrētu 

mērķauditoriju interesējošs kultūras  

piedāvājums  

2021-2027 JPP, JKP, JGB Pašvaldības budžets 

RV.8. Nodrošināt līdzvērtīgu dalību kultūras dzīvē visam mērkgrupām 

U23. Nodrošināt kultūras norišu vietu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

R.69. Infrastruktūras pielāgošana 

cilvēkiem  ar īpašām vajadzībām  

Atjaunoti un izbūvēti pandusi, pacēlāji, lifti pie 

kultūras norišu vietām 

2021-2027 JPP Pašvaldības budžets 

R.70. Speciālo audio ierakstu veidošana 

cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem 

Nodrošināta kultūras pieejamība cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām 

2021-2027 JPP Pašvaldības budžets 

R.71. Radīt jaunas un uzlabot esošās 

virtuālās tūres, papildinot tās ar 

specializētiem vizuāliem un 

akustiskiem efektiem 

Radīta iespēju virtuāli iepazīties ar Jēkabpils 

pilsētu un tās kultūras norišu vietām 

2021-2027 JPP Pašvaldības budžets 

U24. Nodrošināt kultūras produktu un pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

R.72. Digitalizēt Jēkabpils rakstnieku 

darbus  

Radīti rakstīto darbu audioieraksti 

(audiogramats), radīts audioteātris 

2021-2022 JPP, JKP, KKN, 

JGB, JPB, JTN, 

JMūzS, JMākS 

Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.73. Digitalizēt  Jēkabpilī radīto teātra 

izrāžu klāstu 

Digitalizēts kultūras produktu klāsts, kas 

piemērots visām iedzīvotāju mērķgrupām 

2021-2027 JPP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

R.74. Digitalizēt Jēkabpilī radīto  koncertu 

klāstu  

Digitalizēts kultūras produktu klāsts, kas 

piemērots visām iedzīvotāju mērķgrupām 

2021-2027 JPP Pašvaldības budžets, ES 

Struktūrfondu un citu 

grantu shēmu finansējums 

 

 

  



11.  Telpiskās attīstības perspektīva  

Jēkabpils pilsētas telpiskā attīstības perspektīva, pirmkārt, ietver vietas identitātei 

svarīgus atpazīstamības objektus, kuri ir noteikti Jēkabpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā 2014.- 2030. gadam. Būtiski uzsvērt, ka gandrīz visi no pilsētas atpazīstamības 

objektiem ir saistīti ar kultūras mantojumu, kultūras jomu, t.i.,: 

Vecpilsētas laukums – senā ostas un tirgus laukuma teritorija. Te pilsētas stāstu stāsta 

no fotogrāfijā m izkāpuši tēli, bet  pie strūklakas pilsētniekus un viesus sagaida pilsētas 

simbols lūsis. 

Krustpils pils ir viduslaiku būve, celta 1237. gadā. Šobrīd tajā atrodas Jēkabpils vēstures 

muzejs. Apskatāmi pils pagrabi, padomju armijas istaba un pils vārtu tornis.  

Strūves parks, Oskara Kalpaka laukums un Jēkabpils valsts ģimnāzija. Parkā 

atrodas V. Strūves veikto ģeodēzisko mērījumu punkts. 2005. gadā kopā ar vairāk kā 30 

analoģiskiem punktiem pasaulē iekļauts UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā.  

Sv. Gara pareizticīgo baznīca un vīriešu klostera pirmsākumi attiecināmi uz 17.gs. Tā 

teritorijā atrodas divas baznīcas. Vienā apskatāma pilsētas aizgādnes Jakobštates 

brīnumdarošās Dievmātes Marijas ikona, kas ik gadu pulcē lielu skaitu svētceļnieku un citu 

interesentu. 

Krustpils saliņa – sala Daugavas vidū, iecienīta brīvdabas estrāde - publisku pasākumu 

rīkošanas un atpūtas vieta. 

„Sēļu sēta” Jēkabpils muzeja brīvdabas nodaļā apkopoti 19.gs. Sēlijas novada 

vidēji turīgas zemnieka sētas ēkas un sadzīves priekšmeti. Interesenti var darboties 

dažādās radošajās darbnīcās un izmēģināt spēkus seno amatu prasmēs. 

Krustpils luterāņu baznīca ir baronu fon Korfu dzimtas baznīca. 1999.gadā baznīcai 

piešķirts Eiropas mantojuma zilais karogs. 

Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca ir jaunākā baznīca pilsētā, 

un augstākā pilsētas būve, celta 2000.gadā.  

Jēkabpils Meža parks un Radžu ūdenskrātuve. Parks stādīts 1966.gadā. 

Appludinātā dolomīta karjera vietā izveidojusies Radžu ūdenskrātuve. Tajā atrodas Radžu 

dižakmens. Pie ūdenskrātuves izveidota Zilā karoga pludmale – iecienīta pilsētnieku 

atpūtas vieta. 

Mākslas galerija „Mans’s”. Viena no pirmajām privātajām galerijām, kas atrodas ārpus 

Rīgas. Galerijā apskatāmas tematiskās izstādes, lietišķās mākslas priekšmeti un rotas. 

Ņemot vērā atpazīstamības objektu lielo nozīmi pilsētas tēla un atpazīstamības veidošanā, 

šie kultūrvēsturiskie un mākslas objekti ir jānosaka par prioritāriem pārējo kultūras 

objektu klāstā. Tai skaitā attiecībā uz finansiāliem ieguldījumiem uzturēšanai, attīstībai un 

arī ikdienas apsaimniekošanas jomā.  

Bez pilsētas atpazīstamības objektiem Jēkabpils telpiskās attīstības perspektīvu veido arī 

citi kultūras jomai svarīgi objekti un vietas, kuras iedalāmas sekojošās grupās: 
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✓ Tautas nami 

✓ Bibliotēkas 

✓ Muzeji, piemiņas mājas 

✓ Bērnu pasākumu vietas 

✓ Kultūrizglītības iestādes 

✓ Teritorijas pilsētvidē, ko izmanto kultūras pasākumu norisei 

Jēkabpils telpiskās attīstības perspektīvas kartogrāfiskais atspoguļojums parāda gandrīz 

visu minēto objektu koncentrāciju gar Daugavas  labo un kreiso krastu un galvenokārt 

divās vēsturiskajās pilsētas centra teritorijās (vietās, kur vēsturiski ir bijuši Krustpils un 

Jēkabpils pilsētu centri). Tomēr Jēkabpils centra kodols ir Jēkabpils Vecpilsētas laukums, 

kas ir pilsētas centrālais laukums – senā ostas un tirgus laukuma teritorija. Vienlaikus 

centrs ir arī administratīvo, kultūras, izklaides un komerciālo pakalpojumu koncentrēšanās 

vieta. 

 



  

71 

 

“Jēkabpils pilsētas kultūras attīstības stratēģija 2021.-2027.gadam 

Attēls Nr. 22 – Jēkabpils kultūrvides telpiskā attīstības perspektīva  
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12. Stratēģijas īstenošanas un uzraudzības kārtība un 

sasniedzamie rādītāji 

Stratēģiju apstiprina Jēkabpils pilsētas dome un par tās īstenošanu, uzraudzību ir 

atbildīga Jēkabpils Kultūras pārvalde. 

Īstenošanas process paredz dažādu pušu, pārstāvju iesaisti, tomēr katrai rīcībai Rīcības 

plānā ir norādīts atbildīgais izpildītājs, kurš izseko rīcības ieviešanai un sniedz 

informāciju par izpildi, t.i., nodrošina informāciju uzraudzības procesam. 

Rīcības plāna aktualizāciju, nemainot pārejās Stratēģijas daļas, ieteicams veikt katru 

gadu, pārskatot to statusu un iekļaujot jaunas rīcības, kas atbilst Stratēģiskajā daļā 

noteiktajiem rīcības virzieniem. 

Trīs gadus pēc Stratēģijas apstiprināšanas Kultūras pārvalde veiks Stratēģijas 

īstenošanas novērtēšanu un pārskatīšanu, apkopojot informāciju par Rīcības plāna 

rīcībām un to īstenošanas statusu Vidēja termiņa uzraudzības ziņojumā. Stratēģija 

tiks vērtēta gan pēc Rīcības plāna iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem par katru rīcību, 

gan arī pēc kultūras nozari raksturojošajiem darbības rādītājiem (iekļauti esošās situācijas 

aprakstā). Ziņojumu par Stratēģijas ieviešanu izskata Sociālo, izglītības, kultūras, sporta 

un veselības aizsardzības komitejā. Nepieciešamības gadījumā Stratēģija tiks aktualizēta, 

to mainot vai papildinot ar jaunām rīcībām. 
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