Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras
pārvaldes 2020. gada vadības ziņojums
1. Vispārīgā informācija
Jēkabpils Kultūras pārvalde (turpmāk tekstā Pārvalde vai JKP) ir Jēkabpils pilsētas
pašvaldības struktūrvienība (ar 2015.gada 1.janvāri), kas rūpējas par kultūru un sekmē
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Jēkabpils pilsētas
pašvaldībā. Jēkabpils Kultūras pārvalde darbojas saskaņā ar Kultūras pārvaldes nolikumu.
Pārvaldes darbība tiek finansēta no Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem
un tai ir savas budžeta tāmes, ko apstiprina pašvaldība.
Jēkabpils Kultūras pārvaldes apsaimniekošanā nodotas Krustpils saliņa un Kena parka
estrāde, un pakļautībā ir 5 struktūrvienības:
1. Administratīvā nodaļa;
2. Jēkabpils Galvenā bibliotēka;
3. Jēkabpils pilsētas bibliotēka;
4. Jēkabpils Tautas nams;
5. Krustpils kultūras nams.
Jēkabpils Kultūras pārvalde savā darbībā vadās pēc Jēkabpils pilsētā izstrādātās
kultūrpolitikas vadlīnijām un JKP izstrādātas darbības stratēģijas.
Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbība nodrošina kultūrvides veidošanu pilsētā, sekmē
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un pārmantojamību, radošumu, starpkultūru dialogu
un sadarbību, veido labvēlīgu vidi jaunradei, sociālajai līdzdalībai, mūžizglītības procesam, kā
arī radošajai ekonomikai. Sekmē starptautiskos kultūras apmaiņas projektus, veicina
atpazīstamu un pozitīvu Jēkabpils pilsētas tēlu kultūras nozarē.
Pārvalde nodrošina brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt labas kvalitātes informācijai
iedzīvotājiem Jēkabpils bibliotēkās. Bibliotēkas attīstās par izglītības, informācijas, kultūras un
sabiedriskās saskarsmes centriem, kurās nodrošina iedzīvotāju piekļuvi internetam, Latvijas un
pasaules datu bāzēm, veic depozītbibliotēkas funkcijas, organizē tālākizglītības un apmācības
arī novadu bibliotēkās, veic kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti un dokumentēšanu. Bibliotēkas
iekļaujas tālākā sabiedrības informatizācijas procesā, rūpēties par kultūras mantojuma
saglabāšanu un dokumentēšanu, nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem sabiedrības
locekļiem, neatkarīgi no viņu finansiālajām iespējām, atšķirībām fiziskajā un izglītības jomā.
Jēkabpils Kultūras pārvaldei ir deleģētas plašas funkcijas kultūras procesa
nodrošināšanā. Tā patstāvīgi un sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Latvijas
Nacionālo kultūras centru, radošajām apvienībām, fondiem, nacionālajām kultūras biedrībām,
juridiskām un fiziskām personām realizē pašvaldības funkcijas kultūrā Jēkabpils pilsētā, kā arī
plašāk – reģionā. JKP rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu
un tautas jaunrades attīstību. JKP ir nozīmīgākais spēlētājs kultūras jomā Jēkabpilī.
Jēkabpils Kultūras pārvaldes un tās struktūrvienību galvenās funkcijas jeb darbības
virzieni ir sekojoši:
1. Pilsētas kultūrpolitikas veidošana un īstenošana;
2. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un iedzīvināšana pilsētas pasākumos,
tostarp Dziesmu un deju svētku norises nodrošināšana;

Kultūrizglītības procesa nodrošināšana (pamatā mūžizglītības izpratnē);
LR svētku un atceres dienu atzīmēšana pilsētā;
Starptautisko kultūras attiecību veidošana;
Kultūrvēsturiskā materiālā mantojuma un kultūras infrastruktūras saglabāšana un
attīstīšana;
7. Bibliotēku darbības un to pieejamības nodrošināšana, veidojot tās par izglītības,
informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centriem.
Nolikums precizē JKP galvenos uzdevumus, kas ietver kultūras dzīves koordinēšanu,
organizēšanu, sabiedrības informēšanu, materiālo un finanšu resursu administrēšanu un
papildus piesaisti, kā arī tās struktūrvienību darbības pārraudzību, ieskaitot bibliotēkas nozares
attīstību, un iedzīvotāju ar speciālām vajadzībām iekļaušanos kultūrizglītības procesā
nodrošināšanu. Pārvaldes uzdevums ir arī veicināt privāto iniciatīvu kultūras pasākumu
rīkošanā Jēkabpilī.
3.
4.
5.
6.

2. Jēkabpils Kultūras pārvaldes 2020. gada statistikas dati
Ņemot vērā COVID-19 ietekmi, tādā formātā pasākumi, kādi bija visus iepriekšējos
gados, nevārēja notikt, tāpēc pasākumu saraksts bija šāds, ievērojot visus drošības
noteikumus:
Nozīmīgākie pasākumi:
1.Dzejas dienu festivāls;
2. Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekts bibliotēkās
“Strenghteningfamiliesbymeansoflibraries’ cooperationascontribution to socio –
economicgrowthin Ludza municipality, Rokiškisdistrictand Jēkabpils City” (nosaukums
latviešu valodā “Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā
attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā” (HOME), No: LLI-422)
3. “Kino Plača Dārza svētki ”
4. Brīvdabas kino seansi “Kino Placis”
5. Audiovizuālais stāsts “Es Tev izstāstīšu”
6. Filma 4.maijā soc. Tīkliem un Vidusdaugavas televīzijai “Pie balta galda ar baltām
domām”.
7. Ielīgošana. Īskoncerti ar Dailes teātra aktieriem “Skroderdienas manā pagalmā”.
8. Autokoncerts “Krustojumi. “Aija Vītoliņa un Mārcis Auziņš” Krustpils salinā.
9. Muzikāls pikniks. Koncertprogramma “Par vasaru, puķēm un mīlestību” Krustpils saliņa.
10. “Sajūtu ceturtdienas” Kena parkā.
11. “Muzikālais balkoniņš” Krustpils Kultūras nams.
11. Strūklakas atklāšanas pasākums “Iemirdzies, Jēkabpils” Pils dīķa apkārtnē.
12. Latvian Blues Band koncerts Krustpils Kultūras namā.
13. Sporta svētku noslēguma pikniks/koncerts pie saules pulksteņa Mežaparkā.
14. Amatierteātru festivāls Laipa
15. Miķeldienas gadatirgus Krustpils saliņā.

16. Patriotisma nedēļa (11. – 18. novembris).
17. Muzikālais busiņš “Piparkūku namiņš” Jēkabpils ielās.
18. Audiovizuālais stāsts “Brīnumi IR”

3. Vienota mārketinga izveide
1. Google kalendāra pilnveidošana iekšējam darbam.
2. Vienota JKP mājaslapas aktualizēšana un pilnveidošana, informācijas ievietošana,
administrēšana.
3. Ikmēneša pasākumu reklāmas flaieru sagatavošana, izvietošana iestādēs, organizācijās,
publiskās vietās.
4. “Jēkabpils Vēstis” kultūras lapu sagatavošana.
5. Lielo pasākumu informācijas sagatavošana TIC vajadzībām.
6. Pasākumu reklāmas plakātu nodrošināšana - informācijas sagatavošana, maketa izstrāde,
plakātu izvietošana.
7. Informācijas sagatavošana un izvietošana “Brīvā Daugava” slejā “Aicinām!” piektdienās
(nākošai/ aiznākošai nedēļai).
8. Vides reklāmas objektu izveidošana un izvietošana (autobusu pieturās, apbraucamajos
apļos, pilsētvidē, Kena parkā un zaļās zonās pilsētā, u.c.).
9. Informācijas sagatavošana un izvietošana elektroniskajā stendā t/c “Aura”.
10. Darbs ar sociālajiem tīkliem.
11. Reklāmas un informatīvās pārraides pirms lielajiem pasākumiem uz Daugavas dambja.
12. Informācijas izvietošana sadarbībā ar novadiem un apkārtējām pilsētām (Jelgava, Madona,
Aizkraukle, Koknese, Pļaviņas, Līvāni, Preiļi, u.c.), kā arī novadu centros (Zasa, Sala,
Līvāni, Viesīte, u.c.).
13. Informācijas sagatavošana un izvietošana reģionālajos pasākumu kalendāros
(www.latvia.travel.lv, kaskurkad.lv, kasnotiek.lv).
14. Sadarbība ar centrālajiem nacionālajiem un reģionālajiem masu medijiem (LTV, LNT,
Latvijas Radio, Latvijas Radio 2, Latvijas Radio 3 Klasika, Latvijas Radio 1 “Kultūras
rondo”, Radio SWH, Radio Skonto, Radio TEV, nra.lv, www.la.lv, www.lsm.lv, delfi.lv,
tvnet.lv, u.c.).

4. Kultūras notikumu publiskošana
1. Informācija par kultūras notikumiem Jēkabpils pilsētā tiek izplatīta medijos:
1) Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājaslapa www.jkp.lv;
2) Jēkabpils pilsētas pašvaldības mājaslapa www.jekabpils.lv;
3) Jēkabpils pilsētas pašvaldības izdevums “Jēkabpils Vēstis”;
4) Reģionālie laikraksti: “Brīvā Daugava”, “Ceturtdiena”, “Latgales Laiks”;
5) Reģionālie interneta portāli: latgaleslaiks.lv, jekabpilslaiks.lv, jvestnesis.lv, bdaugava.lv,
www.jekabpils24.lv; www.jekabpils.pilseta24.lv, www.radio1.lv;
6) Reģionālās radio stacijas: “Reģionālā Televīzija”, “Radio 1”; “Latgales radio”;
7) Reģionālā televīzija: “Latgales reģionālā televīzija”, “Vidusdaugavas televīzija” (arī
www.vdtv.lv);
8) Ziņu aģentūras LETA un BNS;

9) Valsts mēroga laikraksti un žurnāli: “Latvijas Avīze”, “Neatkarīgā Rīta Avīze”,
“Kultūras diena”, “Kultūrzīmes”, žurnāls “Ieva”;
10) Valsts mēroga interneta portāli: lsm.lv, nra.lv, www.la.lv, diena.lv, tvnet.lv,
kasjauns.lv, travelnews.lv, delfi.lv, kaskurkad.lv, kasnotiek.lv, www.atputasbazes.lv,
www.latvia.travel.lv, www.wherevent.com, u.c.;
11) Valsts mēroga radio stacijas: “Latvijas Radio”, “Latvijas Radio 3 Klasika”, “Latvijas
Radio 1 “Kultūras rondo””, “Radio SWH”, “Radio Skonto”, “Radio TEV”;
12) Valsts mēroga televīzija: “Latvijas Televīzija”, “Latvijas Nacionālā Televīzija”,
“TV3”;
13) Sociālo tīklu platformās: www.facebook.com, www.draugiem.lv, instagram.com,
www.twitter.com;
14) Pašvaldību mājaslapās: www.livani.lv; www.madona.lv; www.plavinas.lv,
www.valka.lv, www.jekabpilsnovads.lv, www.krutpilsnovads.lv;
15) Afišas izplatītas Jelgavā, Madonā, Aizkrauklē, Koknesē, Pļaviņās, Līvānos, Preiļos un
Zasā, Salā, Mežārē, Viesītē, Brodos, Zīlānos, u.c.;
16) Publicitāte interneta pasākumu kalendāros kurpes.lv, kaskurkad.lv, kasnotiek.lv.;
17) Sadarbība ar Jēkabpils skolām – Jēkabpils Valsts ģimnāziju, Jēkabpils 3. vidusskolu,
Jēkabpils 2. vidusskolu, Jēkabpils Agrobiznesa koledžu, Jēkabpils pamatskolu.
Informācijas publicēšana e-klasē, informācijas skolu radio, kā arī tikšanās ar skolas
pedagogiem un audzēkņiem. Informācijas izvietošanu skolu informatīvajos stendos.
2. Informācija par kultūras notikumiem Jēkabpils pilsētā izplatīta sociālajos tīklos:
Facebook.com

@JekabpilsKulturasParvalde
Draugiem.lv
Jēkabpils Kultūras pārvalde
Instagram.com
@jekabpilskulturasparvalde
Twitter.com
@JKP_kultura

www.facebook.com/JekabpilsKulturasParvalde
www.draugiem.lv/kulturasparvalde
www.instagram.com/jkparvalde/?hl=en
https://twitter.com/JKP_kultura

5. Sadarbības partneri
Jēkabpils Kultūras pārvalde 2020. gadā sadarbojās ar:
1) Latvijas Republikas Kultūras ministriju;
2) Latvijas Nacionālo kultūras centru;
3) Latvijas Pašvaldības savienību;
4) Latvijas LPA;
5) Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju ;
6) Zemgales plānošanas reģionu;
7) Valsts kultūrkapitāla fondu;
8) Latvijas Nacionālo Kino centru;
9) Latvijas Kinematogrāfistu savienību;

3469 sekotāji
1318 sekotāji
1246 sekotāji
816 kotāji

10) Latvijas Simtgades biroju;
11) Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūru “Kultūra”;
12) Jēkabpils novada pašvaldību;
13) Krustpils novada pašvaldību;
14) Preiļu novada domi;
15) Aizkraukles novada domi;
16) Rēzeknes pilsētas domi;
17) Madonas novada Kultūras pārvaldi;
18) Daugavpils pilsētas Kultūras pārvaldi;
19) Daugavpils pilsētas domi;
20) Pļaviņu pilsētas domi;
21) Pļaviņu mūzikas skolu;
22) Ludzas novada pašvaldība;
23) Jēkabpils cietums;
24) Rokišķu pašvaldība (Lietuva)
25) Līvānu novada Kultūras centru;
26) Zasas kultūras namu;
27) Salas kultūras namu;
28) Viesītes kultūras namu;
29) Jēkabpils pilsētas vispārizglītojošajām skolām;
30) A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolu;
31) Jēkabpils mākslas skolu;
32) Jēkabpils Vēstures muzejs;
33) Jēkabpils Bērnu un jauniešu centru;
34) Jēkabpils Jauniešu domi;
35) Jēkabpils Autobusu parku;
36) Jēkabpils Sporta centru;
37) Jēkabpils Sporta skolu;
38) pilsētā esošajām tradicionālajām konfesijām;
39) Jēkabpils Latviešu biedrību;
40) Jēkabpils pensionāru biedrību;
41) Biedrību “Jēkabpils Mantojums”;
42) Jēkabpils politiski represēto biedrību;
43) Mazākumtautību biedrībām;
44) LR Zemessardzes 56. kājnieku bataljonu;
45) dažādām producentu apvienībām;
46) dažādām radošajām apvienībām un uzņēmējiem;
47) dažādiem māksliniekiem, mūziķiem un citiem radošo profesiju pārstāvjiem;
48) Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā;
49) Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā.

6. Informācija par Jēkabpils Kultūras pārvaldi
1. Jēkabpils Kultūras pārvaldes darbinieki
Struktūras
Darbinieku skaits
Administratīvā nodaļa 28 darbinieki:
1 slodze – 8 darbinieki
0,5 slodze – 2 darbinieki (JKP apkopējs un diriģents);
0,25 slodze – 2 darbinieki (kolektīvu vadītāji un asistējošās
profesijas);
0,2 slodze – 13 darbinieki (kolektīvu vadītāji un asistējošās
profesijas);
0,16 slodze – 1 darbinieks (pūtēju orķestra diriģents).
Jēkabpils pilsētas
16 darbinieki:
1 slodze – 14 darbinieki
bibliotēka
0,75 slodze – 2 darbinieki (apkopējas)
Jēkabpils Galvenā
13 darbinieki:
1 slodze – 13 darbinieki
bibliotēka
Jēkabpils Tautas nams 9 darbinieki:
1 slodze – 9 darbinieki
Krustpils kultūras
11 darbinieki:
1 slodze – 11 darbinieki
nams

2. No mērķdotācijām un noslēgtajiem līgumiem par pakalpojumu sniegšanu, piesaistītie
finanšu līdzekļi periodā no 01.01.2020. līdz 31.12.2020.
Nr. p.k.
1.
2.

Nosaukums
Novadu finansējums Galvenai bibliotēkai metodiskā
un informatīvā darba veikšanai, saskaņā ar līgumiem
Valsts mērķdotācijas amatiermākslas kolektīvu
vadītājiem
Kopā

7. Krustpils kultūras nams
Adrese – Rīgas iela 212, Jēkabpils
Krustpils kultūras namā tiek nodarbināti 11 darbinieki
Vadītāja – Inta Ūbele
Darbojas 10 amatierkolektīvi
Norišu skaits pavisam 45

Summa (EUR)
15266,00
7543,00
22809,00

Maksas norišu skaits 16
Bezmaksas norišu skaits 29
Norišu apmeklētāju skaits 6479
Maksas norišu apmeklētāju skaits 3064
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits 3415
1.

Aktivitātes:
1.1 Valsts/tradicionālie svētki 2
1.2 Informatīvi izglītojošie pasākumi 13
1.3 Koncerti 17 ( no tiem amatierkolektīvu 10 )
1.4 Izrādes 5
1.5 Izstādes 1
1.6 Izklaides sarīkojumi 2
1.7 Festivāli 1
1.8 Kinoizrādes 0
1.9 Konferences/ semināri 5
1.10 Konkursi/ skates 0

2.Krustpils kultūras nama amatierkolektīvu darbība:
2.1.Jauktais koris „Noskaņa”. Dalībnieku skaits 45.
Diriģente Ilze Konovalova, no 01.09.20. Raimonds Gulbis, kormeistare Iveta Bērziņa.





04.01,20. Priekšnesums amatierkolektīvu atpūtas pasākumā Krustpils k/n
23.02.20. Koru kopmēģinājums Krustpils k/n
10.03.20. Koru kopmēģinājums Spunģēnos
15.07.20. Koncerts “Muzikālais balkoniņš” pie Krustpils k/n

Kopā: 1 koncerts, 2 kopmēģinājumi, 1 priekšnesums
2.2. Senioru deju kolektīvs „Krustpilietis”
Vadītājs Ilmārs Dreļs, no 17.09.20. Vika Vanaga, repetitore Ilze Samule. Dalībnieku skaits 18.



04.01.20. Priekšnesums amatierkolektīvu atpūtas pasākumā Krustpils k/n
01.02.20. Kopmēģinājums ar virsvadītāju Elitu Treiloni Krustpils k/n

Kopā: 1 priekšnesums, 1 kopmēģinājums
2.3.Jauniešu deju kolektīvs „Delveri”
Vadītāja Ingrīda Feldmane, repetitore Ilze Korsaka. Dalībnieku skaits 26.



04.01.20. Koncerts Jēkabpils pansionātā “Jaunāmuiža”
04.01.20. Priekšnesums amatierkolektīvu atpūtas pasākumā Krustpils k/n








01.02.20. Meistarklase ar virsvadītāju Elitu Treiloni Krustpils k/n
15.02.20. Koncerts deju kolektīvu sadancī “Lai dejā Sirds runā” Jēkabpils TN
29.02.20. Vieskoncerts “Izdejosim saules ceļu” Salas kultūras namā
07.03.20. Vieskoncerts JDK “Dziga” draugu koncertā “Vysapleik tautys brauce…
27.09.20. Koncerts Miķeļdienas gadatirgū
31.10.20. Sadancošanās koncerts “Rudens danči” virtuāli “Diždanča” Facebook lapā

Kopā: 3 koncerti, 2 vieskoncerti, 1 deju kopmēģinājums, 1 priekšnesums, 1 virtuālais
koncerts
2.4.Jauktais vokālais ansamblis „Vakarvējš”
Vadītāja Ilze Samule. Dalībnieku skaits 10.



04.01.20. Priekšnesums amatierkolektīvu atpūtas pasākumā Krustpils k/n
28.02.20. Skate Jēkabpils TN (I pakāpe)

Kopā: 1 skate, 1 priekšnesums
2.5. Krievu vokālais ansamblis „Bariņa”
Vadītāja Olena Agafonova. Dalībnieku skaits 10.







04.01.20. Priekšnesums amatierkolektīvu atpūtas pasākumā Krustpils k/n
12.01.20. Vieskoncerts Balvu kultūras namā
28.02.20. Skate Jēkabpils TN (I pakāpe)
25.07.20. Vieskoncerts Viļānu k/n “Pynu, pynu sītu”
16.09.20. Koncerts Krustpils k/n (20 gadu jubileja)
27.09.20. Koncerts Miķeļdienas gadatirgū Krustpils saliņā

Kopā: 2 koncerti, 2 vieskoncerti, 1 skate (I pakāpe), 1 priekšnesums
2.6.Senioru jauktais koris „Atvasara”
Diriģente Skaidrīte Pugača, kormeistare Antra Korņejeva. Dalībnieku skaits 36.






02.01.20. Kora tradicionālais Jaungada pasākums
23.02.20. Koncerts un senioru koru kopmēģinājums Krustpils k/n
05.04.20. Koncerts Jēkabpils TN
02.09.20. Dalība koncertā “Muzikālais balkoniņš”
09.09.20. Koncerts. Vidusdaugavas TV filmēšana Krustpils k/n

Kopā: 3 koncerti, 2 priekšnesumi
2.7.Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kreicburga”
Vadītāja Aija Rūliete, repetitors Līva Rūliete. Dalībnieku skaits 30.



Sagatavots repertuārs deju lielkoncertam “Saule vija zelta rotu”, kā arī “Kreicburgas” 20
gadu jubilejas koncertam.

Kopā: 1 video sveiciens Lieldienās, 1 dalība virtuālajā tautas tērpu gājienā, 1 TV
filmēšanās
2.8.Pūtēju orķestris „Krustpils”
Vadītājs Aleksandrs Piļščikovs. Dalībnieku skaits 30.


27.09.20. Koncerts Miķeļdienas gadatirgū Krustpils saliņā

Kopā: 1 koncerts
2.9.Folkloras kopa „Rati”
Vadītāja Aīda Bikauniece, dalībnieku skaits 9




04.01.20. Priekšnesums amatierkolektīvu atpūtas pasākumā Krustpils k/n
30.07.20. koncerts Sēļu sētā . Saimnieču dienas svinēšana
11.05.19. Koncerts Miķeļdienas gadatirgū Krustpils saliņā

Kopā: 2 koncerti, 1 priekšnesums
2.10.TMS „Saulgrieži”
Vadītāja Sandra Jakuboviča. Dalībnieču skaits 11.


30.07.20. Izstāde Sēļu sētā. Saimnieču dienas svinēšana

Kopā: 1 izstāde
Amatiermākslas kolektīvu dalība kopā 2020. gadā:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

12 koncerti savās telpās
2 skates
4 vieskoncerti
1 izstāde
9 priekšnesumi
4 kopmēģinājumi
1 video sveiciens Lieldienās
1 dalība virtuālajā tautas tērpu gājienā
2 TV filmēšanās

8.Jēkabpils Tautas nams
Adrese – Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, LV-5201.
Jēkabpils Tautas nama vadītājs – Aigars Godiņš.
Jēkabpils Tautas namā tiek nodarbināti 9 darbinieki.
Jēkabpils Tautas namā darbojas 5 amatiermākslas kolektīvi.
Norišu skaits pavisam – 138.
Maksas norišu skaits pavisam – 84.
Bezmaksas norišu skaits pavisam – 54.
Norišu apmeklētāju skaits pavisam – 8820.
Maksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 3477.
Bezmaksas norišu apmeklētāju skaits pavisam – 5343.
1.Jēkabpils Tautas nama aktivitātes 2020. gadā:
1) 6 koncerti, no kuriem 3 profesionāļu, 3 amatieru un pašdarbības kolektīvu koncerti,
kopējais apmeklētāju skaits 718;
2) 11 teātra izrādes, no kurām 3 profesionāļu (t. sk. 1 izrāde bērniem), 8 amatierteātru
izrādes, apmeklētāju skaits 991;
3) 6 izstādes, 3 profesionāļu, 3 amatieru izstādes, apmeklētāju skaits 1519;
4) 1 festivāls, apmeklētāju skaits 543;
5) 3 konkursi / skates (vokālo ansambļu, solistu), apmeklētāju skaits 284;
6) 13 izklaides sarīkojumi, t. sk. atpūtas un danču vakari, skolu absolventu izlaidumi,
Jaungada pasākumi u.c., apmeklētāju skaits 2316;
7) 16 informatīvas un izglītojošas norises, amatiermākslas kolektīvu kopmēģinājumi,
semināri, konferences, informatīvas sanāksmes, izglītojoši pasākumi, apmeklētāju
skaits 528;
8) 68 kino seansi, apmeklētāju skaits 1926;
9) 5 valsts un tradicionālie svētki, apmeklētāju skaits 479;
10) 8 literārie pasākumi, apmeklētāju skaits 478.

Jēkabpils Tautas nama amatierkolektīvu darbība:
1. Sieviešu koris “Unda”.
Diriģente Sandra Bondare, kormeistare Antra Korņejeva. Dalībnieku skaits 28




18.01.20. Koncerts Jēkabpils TN. Barikāžu atceres pasākums
12.04.20. Muzikāls sveiciens Lieldienās. Facebook
30.04.20. Filmēšanās. Ierakstīta video programma “Mājas, mīļās mājas”







07.06.20. Valsts himnai “Dievs svētī Latviju – 100”. izveidota tests “Zini vai mini”
22.06.20. Koncerts pie Jēkabpils TN. Ielīgošana
01.11.20. Filmēšanās mūsu pilsētas kultūrvidē
07.12.20. Sarunu cikls “Laudamus +”Visa sākums. “Zeme, kas dzied 1873”
14.12.20. Dalība sarunu ciklā “Laudamus +2”. Tīrums. Dziesmu ceļš 2023”

Kopā: 2 koncerti, 2 filmēšanās, 2 sarunu cikli
2. Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sadancis”
Vadītāja Laura Ābola, no 01.02.20. vadītāja Ingrīda Feldmane, repetitore Guna Sola
 9.01.20.-28.01.20. Atklātās nodarbības „Valša dejas pamati ar vpdk ”Sadancis”
Jēkabpils TN
 16.01.20. Dejas uzstādīšana- meistarklase ar Ilmāru Dreļi Krustpils KN
 30.01.20. „ Danču vakars” Jēkabpils TN
 15.02.20. Deju sadancis “Lai dejā Sirds runā” Jēkabpils TN
 29.02.20. Deju sadancis “Izdejosim Saules ceļu”. Salas kultūras nams
 03.05.30. Foto sesija “Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai!” Ābeļu pagasts
Kopā: 1 foto sesija, 2 sadanči, 1 danču vakars, 2 meistarklases
3. Lauku kapela “Kreicburgas ziķeri”
Vadītājs Aivars Pugačs. Dalībnieku skaits 4.
 21.06.20. Vieskoncerts Rubeņu estrādē
 22.06.20. Koncerts pie Jēkabpils TN. Ielīgošana
 06.07.20. Vieskoncerts SIA “Preiļu siers”
 08.08.20. Vieskoncerts atpūtas centrā “Baltā gliemežnīca”
 19.08.20. Festivāls Mammastē (Igaunija)
 04.09.20. Vieskoncerts pie Viļakas ezera
 27.09.20. Festivāls “Lustes Jēkabpilī” Krustpils saliņā
Kopā: 1 koncerts, 4 vieskoncerti, 2 festivāli
4. Jēkabpils Tautas teātris
Režisore Inta Ūbele. Dalībnieku skaits 20



02.10.20. Aivona Menčela pirmizrāde “Rudenīgais blūzs”. Režisore – Inta Ūbele
03.10.20. Aivona Menčela izrāde “Rudenīgais blūzs”. Jēkabpils TN

Kopā: 2 izrādes
5. Eiropas deju kopa “Daugavietes”.
Vadītāja Vika Vanaga. 28 dalībnieki.


27.09.20. Koncerts Miķeļdienas gadatirgū Krustpils saliņā. Kopā: 1 koncerts

9. Jēkabpils Galvenā bibliotēka
Adrese – Rīgas iela 212, Jēkabpils
Jēkabpils Galvenā bibliotēka (turpmāk 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, Bibliotēku sadarbības un
kataloģizācijas nodaļa un Bērnu literatūras nodaļa.
Bibliotēkā nodarbināti 13 darbinieki, t. sk., 12 bibliotekārie.
Bibliotēkas vadītāja – Zinaīda Rabša.
Covid-19 ietekmē notikušas būtiskas izmaiņas bibliotēku darbā. Ir ieviestas jaunas darba
formas, piemēram, tiešsaistes pasākumi, virtuālās izstādes, profesionālās pilnveides
pasākumi. Rīkojam sapulces un seminārus reģiona bibliotēkām tiešsaistē. Bibliotēkas
darbinieki piedalījās 38 dažādos profesionālās pilnveides pasākumos.
Kā nozīmīgākos var minēt:


No KM līdzekļiem tika finansēti profesionālās pilnveides mācību semināri (48 stundas)
tiešsaistē “Kvalitatīvs attēls un tā apstrāde” un “Digitālo vizuālo materiālu izveide” 2
bibliotēkas darbiniekiem.



Projekta ” INTERREG V–A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programma 2014 –
2020”, seminārs “ X, Y, Z paaudzes: izaicinājumi darba devējiem, vecākiem un
pedagogiem’’ (tiešsaistē)- 6 darbinieki.



LNB tiešsaistes mācības “E-resursu praktiskā izmantošana” - 1 stunda reizi nedēļā no
jūlija līdz decembrim.

1. Bibliotēkas darbības rādītāji 2020. gadā
1.1. Reģistrēti 1794 (-275) lietotāji, no tiem 709 (-186) bērni līdz 18 gadiem;
1.2. Izsniegtas 37 795 (-15 674) krājuma vienības;

1.3. Fiziskais apmeklējums 32 088 (-4876) reizes;
1.4. Virtuālais apmeklējums (JGB interneta vietnes apmeklējums) – 53 170 (+25 573)
skatījumi;
1.5. Krājums sastāda 50 396 fiziskās vienības.
Covid-19 ietekmē ir samazinājies lasītāju skaits, īpaši samazinājusies periodisko izdevumu
izmantošana (cilvēki bija piesardzīgi un tagad lasītavas ir slēgtas). Samazinājies bibliotēkas
fiziskais apmeklējums, bet palielinājies virtuālais apmeklējums. Priecē, ka grāmatu izsniegšana
palicis nemainīgs.
2. Sniegtie pakalpojumi


Bezmaksas pakalpojumi tiek nodrošināti pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros:



Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju reģistrācija, iepazīstināšana ar bibliotēkas darba
kārtību, konsultācijas par krājumiem un informācijas meklēšanas iespējām;



Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana uz
mājām vai lasītavā;



Autorizācijas datu izsniegšana attālinātai kopkataloga izmantošanai (grāmatu pasūtīšana,
lietošanas termiņa pagarināšana u.c.), kā arī bezmaksas e-grāmatu lasīšanai vietnē 3td.lv;



Bibliotēkas abonētās datu bāzes (Letonika.lv, Lursoft Laikrakstu bibliotēka news.lv,
Nozare.lv);



Bibliotēkas veidotās datu bāzes (Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu
bibliotēku kopkatalogs, novadpētniecības datu bāze);



Internets - saskaņā ar Bibliotēku likumu;



Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;



Novadpētniecības materiālu izmantošana;



Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas,
konsultācijas, tematiski pasākumi u.tml.);



Iespēja piedalīties bibliotēkas rīkotajās dažāda satura radošajās darbnīcās;



Interaktīvās tāfeles un spēļu konsoles x-box izmantošana;



Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no
citām Jēkabpils reģiona vai pilsētas bibliotēkām vai Latvijas Nacionālās bibliotēkas;



Specializēts datortehnikas komplekts cilvēkiem ar redzes traucējumiem;



Grāmatu piegāde mājās (pilsētas teritorijā) cilvēkiem ar kustību traucējumiem;



Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku cilvēkiem ar lasīšanas grūtībām tiek
piedāvātas, audiogrāmatas.

2.1. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi –15 841,-Eiro.


Maksas pakalpojumi 575, - Eiro,



Citos ieņēmumos norādīts novadu līdzfinansējums GB funkciju veikšanai 15266 ,- Eiro.

Svarīgākie notikumi, aktivitātes 2020. gadā:

3.

3.1.Izstrādāta un veikta detalizēta aptauja un tās analīze, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli,
kā uzlabot un attīstīt bibliotēkas pakalpojumus.
3.2. Aizvadītais gads bija Jēkabpils pilsētas 350. gads. Arī bibliotēka bija plānojusi iesaistīties
svētku norises pasākumos, bet Covid-19 ieviesa korekcijas.


Vasaras mēnešos noorganizējām 3 izstāžu ciklu “Jēkabpils 350”, kuru bija iespējams
skatīt arī virtuāli. Cikla noslēgumā tikšanās ar izstāžu autoriem – mākslas skolas
pedagogiem un audzēkņiem;



Virtuālā izstāde ”Svinam 350” - foto stāsts par Jēkabpils pilsētvidi un jubilejas gada
pasākumiem.

3.3.Turpinājās cikls “Tikšanās ar grāmatu autoriem, izdevējiem, māksliniekiem”. Klātienē
notika tikai 2 pasākumi:
 Sadarbībā ar LNB Atbalsta biedrību, tikšanās ar publicisti un sabiedrisko darbinieci
Marinu Kosteņecku, atmiņu krājuma "Mans XX gadsimts" autori;
 Tikšanās ar vienu no populārākajām un bibliotēkā vispieprasītāko grāmatu autori
Karīnu Račko.
3.4. Turpinājās bērnu un jauniešu lasīt veicināšanas pasākumi:


tikšanās ar dzejas konkursa “Garā pupa “ dalībniekiem – Jēkabpils 3.vsk 3A klases
skolēniem, kuru skolotāja ir Mārīte Viļuma;



viktorīna: Pinokio piedzīvojumi (sadarbībā ar jauniešu organizāciju “Restart.lv”).
Viktorīnas jautājumi par K.Kollodi grāmatu “Pinokio piedzīvojumi”. Papildus punkti:
zīmējums vai fotogrāfija un eseja par grāmatas tēmu;

3.5. Dzejas dienas:


“Runčuka pantiņu kaujas” – jau 11 reizi PII Zvaniņš un Auseklītis bērni savstarpēji
sacentās un lasīja latviešu autoru dzejoļus ;



pirmo reizi foto orientēšanās sacensības komandām “Dzejo ceļo Jēkabpilī”;



Interešu apvienības “Literāts” ikgadējais pasākums “Dzejas fetišs”.

Kopā sagatavoti un novadīti 158 pasākumi, izvietotas vai izveidotas 115 izstādes.
4. Jauni pakalpojumi:
4.1. Lai stāstītu par bibliotēkā esošo, popularizētu bibliotēkas krājumu un iepazīstinātu ar
jubilāriem un viņu veikumu, tika izveidotas 55 video sižeti un virtuālās izstādes:
4.2.

Uzsākusies

veiksmīga

sadarbība

ar

Krustpils

novada

pansionātu

“Jaunāmuiža”. Pansionāta klienti ir kļuvuši par aktīviem bibliotēkas lasītājiem. Regulāri
notiek grāmatu un audiogrāmatu apmaiņa, iesaistot pansionāta sociālo darbinieku. Pansionāta
iemītnieki piedalījās Valentīndienas apsveikumu veidošanas radošajā darbnīcā, oktobrī izstāde
"Sirds - atvērtā priekam un nodarbei", kurā bija skatāmi viņu rokdarbi.
5.Nozīmīgi/jauni projekti:
5.1 Nozīmīgākais veikums novadpētniecības darbā - iesaistīšanās LNB projektā
“Industriālais mantojums” ar materiāliem par Jēkabpils cukurfabriku.
5.2 Valsts atbalsts COVID -19 situācijā:


Latvijas valdība 2020. gada 16.jūnijā pēc Kultūras ministrijas (KM) izstrādāta rīcības
plāna lēma piešķirt finansējumu 300 000 EUR apjomā no līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) vērtīgo grāmatu iepirkuma
programmas publiskajām bibliotēkām īstenošanai. Jēkabpils reģions saņēmis 1437
grāmatas 13 091 EUR vērtībā, kas tālāk tika sadalītas visām 34 reģiona publiskajām
bibliotēkām, JGB – 102 eksemplāri 984 EUR.



No KM līdzekļiem tika finansēti profesionālās pilnveides mācību semināri (kopā 48
stundas) tiešsaistē “Kvalitatīvs attēls un tā apstrāde” un “Digitālo vizuālo materiālu
izveide” 2 bibliotēkas darbiniekiem.

6.Darba prioritātes 2021. gadā:
6.1 Reģiona bibliotēku darbība pēc novadu reformas - vienota (centralizēta) bibliotēku tīkla un
darbības modeļa izstrāde un veiksmīga realizācija.
6.2 Gatavoties Kārtējai Jēkabpils Galvenās bibliotēkas akreditācijai (pārskatīt normatīvos un
plānošanas dokumentus, bibliotēkas krājumu, iesniegt pašraksturojumu par piecu gadu darbību
KM Bibliotēku padomei u.c.)
6.3 Gatavojoties akreditācijai, veikt bibliotēkas ieejas, kāpņu telpas pakāpienu, lasītavas sienu
kosmētisko remontu.
6.4 Izstrādāt Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Attīstības stratēģiju 2021.-2026.gadam
6.5. Uzsākt darbu kopējā ar Jēkabpils pilsētas bibliotēku Novadpētniecības sadaļā bibliotēkas
interneta vietnē.
7.Turpmākajai attīstībai nepieciešams:
7.1 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. Varētu izskatīt iespēju par bibliotēkas
atrašanos Rīgas iela -150A, Jēkabpils (pašlaik atrodas Jēkabpils un Krustpils novada
admistrācija). Ieteikums no bibliotēkas akreditācijas komisijas
7.2 Izstrādāt un iegādāties kvalitatīvus reprezentācijas materiālus.
8. Problēmas, to risinājumi.
Reģiona bibliotēku darbība pēc novadu reformas - vienota (centralizēta) bibliotēku tīkla un
darbības modeļa izstrāde un veiksmīga realizācija.
9. Citi aktuāli jautājumi.
Kārtējā Jēkabpils pilsētas bibliotēku akreditācija - Jēkabpils Galvenās, Jēkabpils pilsētas
un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas bibliotēkās. (Iepriekšējā - 2016.gadā.)

10. Jēkabpils pilsētas bibliotēka
Adrese – Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils, bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas adrese
– Pasta iela 39, Jēkabpils.

Jēkabpils pilsētas bibliotēka (turpmāk JPB) ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils
Kultūras pārvaldes struktūrvienība, kultūras, izglītības un informācijas centrs. Tās galvenās
funkcijas ir kultūras mantojuma: iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu
dokumentu – uzkrāšana, sistematizēšana, kataloģizēšana, bibliografēšana un saglabāšana;
bibliotēkas

krājumā

esošās

informācijas

publiskas

pieejamības

un

izmantošanas

nodrošināšana, citu bibliotēkas pakalpojumu sniegšana.
JPB ir trīs nodaļas – Lietotāju apkalpošanas nodaļa, Komplektēšanas un apstrādes nodaļa,
Bērnu literatūras nodaļa.
Bibliotēkā nodarbināti 16 darbinieki, no tiem 12 bibliotekāri.
Bibliotēkas vadītāja – Renāte Lenša.
Covid -19 krīze ieviesa izmaiņas bibliotēkas darbā. Noteiktie ierobežojumi attiecās arī uz
bibliotēkas pakalpojumiem, tāpēc ir samazinājies lietotāju skaits, apmeklējums un izsniegums.
Toties vairāk lietotāji ir sākuši izmantot e-pakalpojumus un datubāzes. Bibliotēka ir ieviesusi
jaunas darba formas, kā tiešsaistes pasākumus un virtuālās izstādes.
Krīzes apstākļos tika izmantotas plašās iespējas piedalīties profesionālās pilnveides
pasākumos. Kopā apmeklēti 32 tālākizglītības pasākumi.
01.07.2020. Jēkabpils pilsētas bibliotēka uzsāka Interreg V-A Latvijas - Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam līdzfinansēta projekta “LLI-422
Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā attīstībā Ludzas
novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)” realizāciju. Tā ietvaros tika organizēts
seminārs “X, Y, Z un A paaudzes: izaicinājumi darba devējiem, vecākiem un pedagogiem”,
kurā piedalījās visi 14 bibliotēkas darbinieki.
Kā Vērtīgu semināru bibliotēkas darba kvalitātes uzlabošanai, kurā piedalījās divi
bibliotēkas darbinieki, jāmin KM finansēto profesionālās pilnveides mācību kursā “Kvalitatīvs
attēls un tā apstrāde” un “Digitālo vizuālo materiālu izveide”.
UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” ietvaros viens darbinieks papildināja savas
zināšanas divos stāstniecībai veltītajos semināros.
1.

Bibliotēkas izmantošana:

1.1.

Aktīvie bibliotēkas lietotāji 2 788, no tiem 964 bērni līdz 18 gadiem;

1.2.

izsniegtas 47 480 krājuma vienības, no tā bērnu grāmatas 13 942;

1.3.

fizisko apmeklējumu skaits 35 950, no tiem 22 149 apmeklējums – pieaugušie, 13 801
apmeklējums bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, 35 455 virtuālais apmeklējums;

1.4.

krājums sastāda 55 684 fiziskās vienības, no tām 13 221 seriālizdevumi un 5 703 bērnu
grāmatas.

2.

Sniegtie pakalpojumi (Bibliotēkas kā informācijas iestādes galvenais uzdevums ir
sniegt universālo bezmaksas informācijas pakalpojumu):

2.1.

Bezmaksas bibliotēkas pakalpojumi:
2.1.1. Bibliotēkas apmeklējums, pierakstīšanās, brīvpieejas bibliotēkas krājums,
konsultācijas un apmācības par krājumu un informācijas meklēšanas iespējām,
konsultācijas

informācijas

tehnoloģiju

un

e-pārvaldes

pakalpojumu

izmantošanā;
2.1.2. Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana;
2.1.3. Grāmatu un citu dokumentu, novadpētniecības materiālu lietošana un
izmantošana abonementā un lasītavās;
2.1.4. Datortehnikas un interneta izmantošana (arī WiFi);
2.1.5. JPB veidotās datubāzes – Elektroniskais katalogs, Novadpētniecības datubāze
(kopkatalogs);
2.1.6. JPB abonētās datubāzes: Letonika, News.lv, EBSCO;
2.1.7. Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi (lietotājs sedz pasta izdevumus);
2.1.8. Bibliotēkas, lasīšanas veicināšanas, literatūras un vietējā kultūrvēsturiskā
mantojuma, novadpētniecības popularizēšanas pasākumi.
2.2.Maksas pakalpojumus un cenas nosaka Jēkabpils pašvaldība ar Jēkabpils
pilsētas domes 22.11.2018. lēmumu Nr.494. Ieņēmumi no sniegtajiem maksas
pakalpojumiem – Euro 2 523.
3.

Svarīgākie notikumi 2020.gadā:

2020.gadā bibliotēkā noorganizēti 99 pasākumi, tajā skaitā 46 izstādes, 53 pasākumi, no tiem
Bērnu literatūras nodaļā organizēti 31 pasākums bērniem un jauniešiem, 19 izstādes un grāmatu
skates. Bibliotēkas organizētos pasākumus apmeklējuši 2 587 apmeklētāji.
3.1. Bibliotēka turpina darboties UNESCO Stāstu bibliotēku tīklā un iesaistās to organizētajās
aktivitātēs un rīko pasākumus. Tīkla ietvaros, Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ, tika
organizēti tikai trīs pasākumi.
3.1.1. Dzimtās valodas dienai veltīts pasākums “Vārdu telpa Latvijā”, kur interesenti
tikās ar LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesori, literatūrzinātnieci,
valodnieci, publicisti un rakstnieci Janīnu Kursīti;
3.1.2. Tautastērpa stāsts izskanēja atklājot fotoizstādi “Mans tautastērps Latvijā un
pasaulē”;

3.1.3. Novadpētnieciska ekskursija “Smilšu ielas dārgumus meklējot”, kuras laikā –
pastaigā pa A.Pormaļa ielu bija klausāmi Smilšu ielas stāsti. Pasākums notika
sadarbībā ar “Biedrību Jēkabpils mantojums”.
3.2. Jēkabpils 350 jubilejas gadā aizsākām pasākumu ciklu “Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā
vēsture”, kurā runājām par pilsētas vēsturi. Kopā tika organizēti 10 pasākumi. Piedalījās
pilsētas vēsturi zinoši cilvēki: novadpētniece Sarmīte Ozoliņa ar ekskursiju pa Zīlāniem,
par vietējo būvmateriālu stāstīja arhitekte Dace Lukševica, par Krustpils ev.lut. baznīcu
mācītājs Ēvalds Bērziņs, par Jēkabpils Romas katoļu baznīcas vēsturi Jānis Apinis, par
uniātiem dr.hist., diakons V.F.Plenne, bet par pareizticību Jēkabpilī Rīgas Garīgā
semināra pasniedzējs Staņislavs Beskrovnihs.
3.3. Organizējām žurnālista, dzejnieka Andra Grīnberga grāmatas atvēršanu “Katru dienu ar
piesitienu”.
3.4.

Viens no svarīgākajiem bibliotēkas darbības virzieniem – novadpētniecībā:
3.4.1. Novadpētniecības krājums papildināts ar grāmatām un analītiskajiem
aprakstiem novadpētniecības datu bāzē. 2019.gadā izveidoti 1778 ieraksti,
rediģēti un papildināti 1540 MARC ieraksti. Turpinām laikraksta “Brīvā
Daugava” aprakstu sūtīšanu uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, iekļaušanai LNB
analītiskajā datubāzē.
3.4.2. Veidojam elektronisko resursu krājumu par mūsu pilsētas un novada cilvēkiem,
institūcijām, notikumiem, arhitektūras, kultūras un vēstures objektiem. 2019.gadā
bibliotēkas novadpētniecības krājumā ir 65 tematiskās un 29 personāliju mapes;
3.4.3. Ar izstāžu, novadpētniecības stundu un tematisko pasākumu palīdzību turpinām
popularizēt novadpētniecības krājumu. Sadarbojamies ar biedrību “Biedrība
Jēkabpils mantojums” veidojām izstādi “Latgales artilērijas pulks mūsu
albumos”, bet iepriekš kopā veidotā izstāde, kas veltīta Goda prāvesta
Mārtiņa Kārtiņa 150 gadu jubilejai, turpina ceļot pa Latviju un 2 reizes tika
izstādīta Kurzemes pusē. Pilsētvidē pie vides objekta “Pilsētas stāsts” tika
izveidota izstāde “Brīvajai Daugavai - 80”, kura tapa sadarbībā ar laikrakstu.

3.5. Pasākumi bērniem un jauniešiem. Lielākie no tiem:
3.5.1. Lasīšanas veicināšanas pasākumi:
3.5.1.1.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Valsts Kultūrkapitālā fonda

atbalstītais konkurss bērniem “Bērnu / jauniešu / vecāku žūrija” (155
dalībnieki),

3.5.1.2.

“Zvaigžņu lasītāji”, piedalās visi bērnu nodaļas lasītāji, gada beigās

apbalvo aktīvākos;
3.5.1.3.

Mīklu maratons gada garumā “Pūcītes ceturtdienas”, kas veicina bērnu

un jauniešu zinātkāri;
3.5.1.4.

Uzsākts pasākumu ciklu – aktivitāšu sestdienas ”Burtu burziņš”,

pirmskolas vecuma bērniem.
3.5.2. Tika sagatavotas sešas nodarbības Family time pārrobežu projekta “ LLI – 422
Ģimenei draudzīgas bibliotēkas izveide kā ieguldījums sociāli ekonomiskajā
attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)” ietvaros, no
kurām tikai divas bija iespēja realizēt Covid-19 ierobežojumu dēļ.
4. Turpmākajai attīstībai nepieciešams:
4.1.

Modernas, bibliotēkas vajadzībām atbilstošas telpas, kas iekārtotas ar
mūsdienīgām bibliotēkas darbam atbilstošām mēbelēm un aprīkojumu (tai
skaitā aprīkojumu kustību un redzes invalīdiem);

4.2.

Bibliotēkas procesu tālāka automatizācija;

4.3.

Informācijas nesēju dažādošana krājumā;

4.4.

Novadpētniecības datubāzes projekta realizēšana;

4.5.

Uzlabot interneta ātrumu, īpaši Bērnu Literatūras nodaļā;

4.6.

Datortehnikas nomaiņa lietotājiem, īpaši aktuāla problēma Bērnu literatūras
nodaļā;

4.7.

Individuālas autorizēšanās sistēmas izveide lietotājiem darbam ar publiskajiem
datoriem;

4.8.

Publiski pieejamu datorprogrammu pieejamības nodrošināšana;

4.9.

Jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešana.
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