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Jēkabpils pilsētas kultūras 
iestāžu reorganizācija

2009.gada 26. novembrī Jēkabpils pilsētas dome 
pieņem lēmumu “Par Kultūras pārvaldes izveidošanu” 

veicot pilsētas iestāžu reorganizāciju.

Pēc reorganizācijas 2010.gadā  
bibliotēka turpina darbu kā Jēkabpils 
pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes 
struktūrvienība.



Reģionālā reforma

2010. gada decembrī Jēkabpils 
pilsētas pašvaldība noslēdza līgumu 
„Par reģiona galvenās bibliotēkas 
funkciju veikšanu un finansēšanu” 
ar Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, 
Salas un Viesītes novadiem un 
papildus arī ar Neretas novadu.



Galvenie statistikas rādītāji
2009 2010 + vai -

Bibliotēku skaits 33 33 0

Lietotāju skaits 
(t.sk. JGB)

14188 14576 +388

Apmeklējumu 
skaits

(t.sk. JGB)

299968 328756 +28788

Izsniegums
(t.sk. JGB)

412053 402178 -9875



Galvenie statistikas rādītāji 
darbā ar bērniem un jauniešiem

2009 2010 + vai -

Bibliotēku skaits 33 33 0

Lietotāju skaits 
(t.sk. JGB  BLN)

5109 5084 -25

Apmeklējumu 
skaits

(t.sk. JGB BLN)

127888 130301 +2413

Izsniegums
(t.sk. JGB  BLN)

105745 105037 -708



2010. gadā izstrādāti(12) un 

realizēti(6) projekti

VKKF projekts “Jaunu grāmatu un citu izdevumu 
iegāde publiskajām bibliotēkām” (JGB)
VKKF projekts “Bērnu žūrija” (9 reģiona bibliotēkas) 
Zemgales plānošanas reģiona izsludinātajā konkursā 
„Zemgales kultūras programmas 2010” ar projektu 
„Novadpētniecības informācijas telpas 
paplašināšana un popularizēšana Jēkabpils 
galvenajā bibliotēkā”  un “Sens, tik sens bij’  tas 
laiks” (Jēkabpils pilsētas bibliotēkā) 
Ārlietu Ministrijas izsludinātajā projektā (kopprojektā ar 
Preiļu un Rēzeknes ESIP) „Mikrobizness, tā 
konkurētspēja un izaugsme kontekstā ar finansu 
krīzi ES” (JGB)
SFL projekts “Dunavas pamatskolas pārveide par 
daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā 
atbalsta centru” (Dunavas bibliotēka un Jēkabpils 
novads)



Publicitāte un darbs ar sabiedrību

Reģiona bibliotēkās sarīkoti 234 pasākumi un 
778 izstādes  (t.sk. Jēkabpils galvenajā bibliotēkā un 
bērnu literatūras nodaļā tika noorganizēti 67 pasākumi un 105 
izstādes)

Noorganizēti un veiksmīgi novadīti 9.Grāmatu 
svētki Krustpils novada Kūku pagastā



9.Grāmatu svētki Krustpils novada

Kūkās



9.Grāmatu svētki – pasākumi 
bērniem



Vērienīgākie JGB pasākumi:

A.S.Gailītes grāmatas “Alīna likteņa 
celtā un liekteņa gremdētā” 

atvēršanas svētki



Jēkabpilī nebijušā veidā atzīmē “Dzejas 
dienas”



Ligitai Ābolniecei izdots jauns krājums
”Ar Vārda acīm”– esejas par Bībeles 

motīviem



Izstāde “DIVAS ANNAS”



Solvitas Bobrovas pirmā personālizstāde

"Pasaules atspulgs stiklā"



JGB Bērnu literatūras nodaļas 
pasākumi:

4. februārī notika valsts aģentūras "Kultūras informācijas 
sistēmas" (v/a KIS) īstenotā publisko bibliotēku 
attīstības projekta "Trešais tēva dēls" (3TD) ietvaros 

veidotu bibliotēku lietotāju pieredzes stāstu pirmizrāde



Pasākums:„Esi drošs par sevi un draugiem!”



“Eņģeļi pār Latviju!”

Sižets noskatāms: http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=12649&r=Jekabpils



Saukas bibliotēkā notiek daudz un 

dažādu pasākumu bērniem



Bibliotēku telpu renovācija

“Dunavas sabiedrisko resursu centrs”



Bibliotēku telpu renovācija

Salas bibliotēkas renovācija



Paldies par 
uzmanību!
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