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Pēteris Klišs 
JĒKABPILS ZONĀLAIS VALSTS ARHĪVS 

 
 Zonālo valsts arhīvu pirmsākumi meklējami 1940. gadā, kad ar 
Tautas Komisāru Padomes lēmumu Latvijā izveidoja apriņķu arhīvus, arī 
Jēkabpils arhīvu. 
 Dokumenti par Jēkabpils apriņķa arhīva darbību padomju un vācu 
okupācijas laikā (1940–1944) nav saglabājušies, tādēļ arī nav iespējams 
gūt informāciju par šo arhīva vēstures posmu. Tomēr Latvijas PSR 
Ministru Padomes Galvenās arhīvu pārvaldes fondā ir trīs lietas, kurās 
esošie dokumenti sniedz ziņas par Daugavpils apriņķa valsts arhīva 
darbību 1940. un 1941. gadā. Tajās ir atrodama informācija par 
1941. gadā no Daugavpils apriņķa atdalīto un Jēkabpils apriņķim 
pievienoto četru pagastu (Aiviekstes, Krustpils, Vīpes, Medņu) un divu 
pilsētu (Krustpils, Gostiņu) dokumentu nodošanu Jēkabpils apriņķa 
valsts arhīvam, proti, Jēkabpils apriņķa valsts arhīva pārzinim. Šajos 
dokumentos izteikta prasība, lai pēc iespējas ātrāk tiktu paziņots, kas ir 
izdarīts, lai minēto administratīvo vienību arhīvu dokumentus 
sagatavotu nodošanai.1 Bez tam vēl ir saglabājies šo pagastu un pilsētu 
dokumentu pieņemšanas akts to glabāšanai Jēkabpils apriņķa arhīvā. 
Aktā lasāms, ka nodotas Jēkabpils un Gostiņu pilsētas zemesgrāmatas 
(15 sējumi), šo pilsētu nekustamo īpašumu lietas, dokumentu grāmatas 
(20 sējumi) un citi dokumenti.2 Kopējais nodoto lietu skaits arhīvā nav 
minēts. 
 Lai gan pēckara laikā nebija viegli, tomēr Jēkabpils apriņķa valsts 
arhīvs atjaunoja savu darbību. Par kara periodā nodarītajiem 
zaudējumiem liecina 1945. gada 16. aprīlī sastādītais akts. Tajā teikts, 
ka vācu okupācijas laikā no apriņķa arhīva un iestāžu arhīviem izvesti 
dokumenti par laikposmu no 1745. līdz 1944. gadam, kopā 35 fondi, 
apmēram 1800 glabājamās vienības un iznīcināti dokumenti par laiku 
1919. līdz 1944. gadam, kopā 26 fondi, aptuveni 20 000 kilogramu. 
Izvests arī arhīva inventārs: rakstāmmašīna, arhīva skapis un seši 
krēsli. Aktā konstatēts, ka, lai atjaunotu iznīcināto un izlaupīto 
īpašumu, nepieciešams 22 000 rbļ., bet daļēji bojātā īpašuma 
restaurācijai – 1000 rbļ.3

 Latvijas PSR Ministru Padomes Galvenās arhīvu pārvaldes fondā 
ir atrodami arī pārbaudes akti, kuros fiksēts arhīvu stāvoklis vairākos 
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apriņķa pagastos un pilsētās, piemēram, Slates, Krustpils, Sērenes, Vīpes 
pagastā, Pļaviņu pilsētā u.c., tūlīt pēc karadarbības beigām. Visur bija 
konstatēti arhīvu dokumentu un inventāra zudumi. Piemēram, Gostiņu 
pilsētas valdes arhīva pārbaudes aktā 1945. gada 12. martā rakstīts: 
“1944. gada 16. septembrī, kad izpildu komiteja ieradās Gostiņos, 
pārbaudot bijušās pilsētas valdes telpas, konstatēja, ka kancelejā 
neatradās ne pilsētas valdes, ne pilsētas bāriņtiesas, ne arī 
dzimtsarakstu nodaļas arhīvi. Kancelejā uz grīdas atradās tikai saplēsti 
veci žurnāli un laikraksti. Visas pazīmes liecināja, ka arhīvs ir aizvests, 
respektīvi, to bēgdami aizveduši līdzi vācu laika varas vīri. [..] 
Noskaidrojot vēlāk, izrādījās, ka vācu laika varas vīri no Gostiņiem 
izbraukuši pēdējie, tas ir, kad visi civiliedzīvotāji no pilsētas bija 
izvākušies, kādēļ nav iespējams noskaidrot, vai varas vīri aizveduši 
prom visu arhīvu jeb arī daļu iznīcinājuši uz vietas. [..] Visa arhīva 
kopsvars novērtēts apmēram 450 kg.”4 Diemžēl nav saglabājies plašāks 
dokumentu klāsts, kas ļautu dziļāk un vispusīgāk ielūkoties Jēkabpils 
apriņķa arhīva darbībā pēckara laikā. 
 Ar LPSR Augstākās Padomes Prezidija 1949. gada 31. decembra 
dekrētu Latvijā izveidoja rajonus, katrā rajonā nodibinot arhīvu. Tādējādi 
radās Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Jaunjelgavas, Pļaviņu un Ogres 
rajons ar saviem arhīviem, kuru dokumenti pēc to likvidācijas nonāca 
Jēkabpils rajona valsts arhīvā. Ziņas par rajonu arhīvu darbību ir daudz 
plašākas, jo informāciju par to sniedz Jēkabpils filiāles zonas likvidēto 
arhīvu apvienotais fonds.  
 Vispirms tuvāk apskatīsim Jēkabpils rajona valsts arhīva darbību. 
Tas atradās Jēkabpilī, Padomju (tagad Pasta) ielā 37 un bija izvietots 
septiņās istabās, kuru platība – 315 m². Nozīmīgas ziņas par rajona 
arhīva vēsturi atrodamas pārbaudes aktos. Tā, 1953. gada 15. un 
16. maijā arhīvā notika pārbaude, ko veica Latvijas PSR Iekšlietu 
ministrijas Arhīvu daļas vecākā zinātniskā līdzstrādniece L. Puriševa, 
piedaloties Jēkabpils rajona arhīva vadītājam K. Rozenbergam. 
 

 
  

1. att. Jēkabpils zonālais valsts arhīvs Jēkabpilī, Brīvības ielā 2a. 
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 Pārbaudes aktā norādīts, ka rajona arhīva darbs norit labā līmenī. 
Ieteikts lielāku uzmanību pievērst lietu pieņemšanai, lai to noformējums 
atbilstu standartam.5 No 117 rajonu iestādēm pārbaudes bija notikušas 
115 iestādēs, apmēram 40% iestāžu savus dokumentus noformēja 
atbilstoši lietvedības normām. Pārbaudes laikā arhīvā glabājās 59 973 
lietas. Ar katru gadu lietu skaits pieauga –1957. gada 1. martā arhīvā 
jau bija 68 942 lietas.6

 Rajona arhīvā glabājās gadsimtiem veci dokumenti, sākot no 
1868. gada. Par visvecākajām varēja uzskatīt Jēkabpils uniātu klostera 
lietas. Arhīva fondos varēja sameklēt arī Jēkabpils pilsētas valdes, 
pagastu valžu, zvērināto notāru, dažādu biedrību, virsmežniecību, 
pagastu tiesu, skolu, baznīcu un daudzu citu iestāžu un organizāciju 
dokumentus līdz 1945. gadam.7 50. gados sāka komplektēt arī pēckara 
laika dokumentus.  
 Jēkabpils rajona arhīva telpās līdz 1954. gada 5. aprīlim atradās 
arī Krustpils rajona valsts arhīvs. Tad tas saņēma telpas Krustpilī 
vienstāva mūra ēkā Rīgas ielā 168. Jaunajās telpās arhīvam radās 
grūtības ar dokumentu saglabāšanu. Arhīva pārbaudes, kas notika 
1954. gada 22. aprīlī, aktā teikts, ka dokumentāro materiālu glabātavās 
plaukti iebūvēti no zaļiem kokiem, tādēļ telpas ir mitras, plaukti 
nopelējuši un dokumenti tajos bojājās. Izteikta cerība, ka pēc plauktu un 
telpu izžūšanas tās būšot piemērotas dokumentu glabāšanai.8 
Dokumentu saglabāšana bija aktuāla arī turpmākajos gados. 1959. gada 
23.–25. martā izdarītās pārbaudes aktā norādīts, ka glabātavā nav 
nodrošināta atbilstoša gaisa temperatūra, diviem glabātavas logiem nav 
režģu, durvis netiek aizzīmogotas. Arhīvs nav nodrošināts ar 
ugunsdrošības inventāru.9 1959. gada decembrī arhīvam nodeva 
90 fondus no likvidētā Līvānu rajona valsts arhīva. 
 Interesants ir fakts, ka 50. gados visu rajonu valsts arhīvu lietu 
nomenklatūrās bija aile, kurā norādīja “slepeni”. Par slepenām lietām 
tika uzskatītas Latvijas PSR Iekšlietu Ministrijas Arhīvu daļas pavēles, 
direktīvas un citi akti: arhīva darba plāni un atskaites, slēdzieni par 
tiem; saņemto slepeno rakstu reģistrācijas grāmatas, izsūtīto slepeno 
rakstu reģistrācijas grāmatas; iestāžu uzskaites lietas.10 Šajā sakarā 
savdabīga ir Arhīvu daļas 1954. gada 20. decembra vēstule, kurā sacīts, 
ka slepenos rakstus, piemēram, plānus, atskaites un ziņas par arhīva 
dokumentu materiālu skaitu un stāvokli stingri aizliegts sūtīt kopā ar 
slepenajiem dokumentiem, kā arī nav atļauts slepenus rakstus sūtīt ar 
parasto pastu.11

 1956. gadā, likvidējot Jaunjelgavas un Neretas rajonu, to 
dokumenti tika nodoti Jēkabpils rajona valsts arhīvam, bet Ogres rajona 
valsts arhīvs pieņēma Pļaviņu rajona dokumentus. 1962. gadā arī 
Krustpils rajona valsts arhīva dokumenti nonāca Jēkabpils rajona valsts 
arhīvā. Visu minēto rajonu arhīvu dokumentu saturs ir diezgan 
vienveidīgs un galvenokārt atspoguļo tās pašas problēmas, ko Jēkabpils 
un Krustpils rajona arhīvi. 

 



 12

 1964. gadā arhīvu sistēmas reorganizācijas rezultātā likvidēja 
Jēkabpils rajona un Ogres rajona valsts arhīvus un izveidoja LPSR 
Centrālā Valsts Oktobra revolūcijas un sociālistiskās celtniecības arhīva 
(CVORSCA) Jēkabpils filiāli. Pirms reorganizācijas Jēkabpils rajona valsts 
arhīvā glabājās 43 150 vienību par “buržuāzisko” periodu un 61 828 
vienības par padomju periodu.12 Līdz ar to Ogres rajona arhīva 
dokumenti tika pārvesti uz Jēkabpili – 307 fondi, 25 911 glabāšanas 
vienības.13

 Mūsdienās grūti novērtēt filiāļu izveidošanas ekonomisko efektu. 
To pamatoja ar labāku iestāžu dokumentu izsniegšanas efektivitātes 
palielināšanu tautsaimniecības interesēs, padomju kultūras un vēstures 
jautājumu vispusīgu apzināšanu. Rajonu valsts arhīvi atradās 
izpildkomiteju pakļautībā un finansējumā, filiāļu darbību pilnībā 
kontrolēja un tās uzturēja LPSR Ministru Padomes Galvenā arhīvu 
pārvalde. Filiālei piešķīra telpas 159 m² platībā Jēkabpilī, Padomju 
ielā 10, kur 70. gados veica kapitālo remontu, tā uzlabojot dokumentu 
saglabāšanas nodrošinājumu. 
 Izveidojot arhīva filiāli, “buržuāziskās Latvijas”, vācu okupācijas 
laika un vēl agrāka perioda dokumentus nodeva Centrālajam Valsts 
vēstures arhīvam, bet darbojošos iestāžu personālsastāva dokumentus 
atdeva atpakaļ iestādēm. No 1964. līdz 1966. gadam Centrālais Valsts 
vēstures arhīvs no Jēkabpils filiāles pieņēma ap 39 tūkstošiem lietu. 
Filiālē palika maz personālsastāva dokumentu, samazinājās izsniegto 
izziņu skaits: Jēkabpils rajona valsts arhīvs līdz reorganizācijai 1964. 
gadā izsniedza 900 izziņu gadā, bet kā Jēkabpils filiāle 60. un 
70. gados – 450–500 izziņu. 
 Rajona arhīvā strādāja divi darbinieki – vadītājs un arhivārs; 
valsts arhīva filiāles darbu vadīja direktors, štatu sarakstā bija divi 
zinātniskie līdzstrādnieki un arhivārs. 60. gadu otrajā pusē filiāles 
direktora alga bija 128 rbļ., zinātniskajiem līdzstrādniekiem – 80–90 rbļ., 
arhivāram – 65 rbļ. Jāsaka gan, ka turpmākajos gados arhīva darbinieku 
atalgojums pieauga ļoti lēni. 
 No 1968. gada 1. februāra darbību sāka saimnieciskā aprēķina 
grupa, kurā bija divi darbinieki, kas, slēdzot līgumus ar iestādēm, veica 
arhīvu dokumentu zinātnisko un tehnisko apdari. Pirmajā darbības gadā 
grupa sakārtoja 3958 pastāvīgi glabājamas lietas, 1086 ierobežotu laiku 
glabājamās lietas. 
 Arhīva filiāles galvenie darba virzieni 60.–80. gados bija izziņu 
izsniegšana, komplektēšana, iestāžu arhīvu un lietvedības kontrole, 
dokumentu aprakstīšana. Tieši šajā laikā izveidoja 1950. gadā apvienoto 
lauksaimniecības arteļu fondus, kā arī apvienotos piensaimniecības un 
lauksaimniecības kooperācijas fondus. 
 Interesanta bija Galvenās arhīvu pārvaldes priekšnieka A. Kadiķa 
1967. gada 13. oktobra pavēle Nr. 2–14, kurā teikts, ka sakarā ar Lielās 
Oktobra sociālistiskās revolūcijas 50. gadadienu CVORSCA filiālēs 
jāorganizē nakts dežūras no plkst. 22.00 vakarā līdz 7.00 rītā, sākot ar 
4. novembra vakaru līdz 9. novembra rītam. Pavēlē izskan lūgums 
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dežūrām norīkot apzinīgākos darbiniekus ar augstu pienākuma 
apziņu.14

 
 

2. att. Jēkabpils zonālā valsts arhīva darbinieces, apbalvotas ar Latvijas Valsts arhīvu 
ģenerāldirekcijas Atzinības rakstu. No kreisās: vecākā arhīviste Dzintra Kalēja, 
sektora vadītāja Valentīna Čičkaļenko, vecākā eksperte Silvija Lapiņa, direktore 

Ausma Kalniņa. 
 
Arhīva darbībā būtiskas pārmaiņas sākās 90. gadu sākumā. Kopš 

1990. gada 1. aprīļa to finansēja ne tikai no valsts budžeta, bet arī no 
ienākumiem par līgumdarbu izpildi un maksas izziņu izsniegšanu. 
1991. gadā CVORSCA Jēkabpils filiāle kļuva par Jēkabpils zonālo valsts 
arhīvu, bet, pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstākās Padomes 
1992. gada 22. decembra lēmumu, izveidoja Jēkabpils, Aizkraukles un 
Ogres rajona Personālsastāva dokumentu saglabāšanas daļas 
(1996. gadā Ogres un Aizkraukles rajona daļas apvienoja). 1994. gadā 
zonālais arhīvs saņēma jaunas, plašas telpas Jēkabpilī, Brīvības ielā 2a, 
kas ļāva atsākt dokumentu komplektēšanu. Tagad arhīva glabātavu 
kopējā platība ir 550 m² (viena glabātava tika izremontēta un pielāgota 
dokumentu glabāšanai 1997. gadā). Kaut gan arhīvs atrodas pilsētas 
nomalē, tomēr tas arhīva darbību neietekmē. Šajā ēkā ir izvietota arī 
Jēkabpils rajona Personālsastāva dokumentu saglabāšanas daļa, bet 
Ogres un Aizkraukles rajona Personālsastāva dokumentu saglabāšanas 
daļa atrodas Ogrē, Mālkalnes prospektā 10. 
 Arhīva darbību ietekmēja notiekošās pārmaiņas pēc valsts 
neatkarības atjaunošanas. Līdz ar to palielinājās sociāltiesiska rakstura 
izziņu pieprasījumu skaits – 1989. gadā izsniedzām 1093 izziņas, 
1990. gadā – 1480. Arī pēdējos gados iesniegumu skaits ir pietiekoši 
liels – 1998. gadā zonālais arhīvs izsniedza 2079 izziņas, 
Personālsastāva dokumentu saglabāšanas daļas – 968. Valstī 
notiekošais uzņēmumu, iestāžu un organizāciju likvidācijas, 
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privatizācijas un reorganizācijas process jūtami papildināja arhīva 
glabātavu plauktus. 90. gadu sākumā 632 arhīva fondos glabājās vairāk 
nekā 80 000 lietu. 1999. gada 1. janvārī 932 fondos bija jau 258 902 
lietas. Dokumentu komplektēšana turpinās. Komplektēšanas avotu 
skaits ir sarucis no 250 līdz 189. Arhīva pārraudzībā ir 172 juridiskās 
personas. 1998. gadā arhīvā griezās 3150 apmeklētāju. 
 Jēkabpils zonālajā valsts arhīvā un Personālsastāva dokumentu 
saglabāšanas daļās kopā strādā 20 darbinieki, no tiem astoņi ir ierēdņa 
kandidāti, pārējie – līgumdarbinieki. Pieciem darbiniekiem arhīvs ir 
pirmā un vienīgā darbavieta. Kadri mainās ļoti reti. Arhīva ilggadējā 
direktore (1956–1988) Dzintra Kalēja joprojām ir mūsu arhīva 
darbiniece. Direktore Ausma Kalniņa strādā arhīvā no 1964. gada. 
20 darba gadi arhīvā ir aizritējuši sektora vadītājai Valentīnai Čičkaļenko 
un vecākajai ekspertei Silvijai Lapiņai, vairāk nekā desmit gadu strādā 
sektora vadītāja Inese Ancīte un vecākais referents Pēteris Klišs. Aktīvas 
darbinieces ir Jēkabpils rajona Personālsastāva dokumentu saglabāšanas 
daļas vadītāja Gunta Pašuna un vecākā inspektore Inese Burda. 
 Šogad arhīva darbības prioritārie uzdevumi ir dokumentu 
saglabāšanas nodrošināšana, dokumentu pieņemšana no juridiskajām 
personām un to aprakstīšana, juridisku un fizisku personu sociāltiesiska 
rakstura pieprasījumu izpilde. 

 
ATSAUCES UN PIEZĪMES 

 
                                                           
1 Latvijas Valsts arhīvs (turpmāk – LVA), 1163. f., 1. apr., 2. l., 24. lp. 
2 Turpat, 4. l., 10., 11. lp. 
3 Turpat, 10. l., 20., 21. lp. 
4 Turpat, 17. lp. 
5 Jēkabpils zonālais valsts arhīvs (turpmāk – Jēkabpils ZVA), 367. f., 1. apr., 21. l., 1. lp. 
6 Turpat. 
7 Turpat, 16. l., 10.–22. lp. 
8 Turpat, 40. l., 1. lp. 
9 Turpat, 41. l., 1. lp. 
10 Turpat, 12. l., 2. lp. 
11 Turpat, 66. l., 37. lp. 
12 LVA, 1163. f., 1. apr., 72. l., 99. lp. 
13 Jēkabpils ZVA, 491. f., 1. apr., 6. l., 1. lp. 
14 Turpat, 40. l., 17. lp. 
 
 
 

Pēteris Klišs 
 

STAATSARCHIV FÜR DIE ZONE JĒKABPILS 
 

 Die Ursprünge des für den Bereich Jēkabpils zuständigen 
Staatsarchivs sind im Jahre 1940 zu suchen, als in Jēkabpils das 
Kreisarchiv gegründet wurde. In den Nachkriegsjahren setzte dieses 
Archiv seine Tätigkeit fort. 1964, im Zuge der Neuordnung des 
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Archivsystems wurden die Rayonarchive von Jēkabpils und Ogre vereint, 
und es wurde eine Zweigstelle des zentralen Staatlichen Archivs der 
Oktoberrevolution der LSSR (ZSAOL) gegründet, die sich in Jēkabpils, 
Padomju- (Pasta-) Straße 10 befand. 1991 wurde diese Zweigstelle zum 
Staatsarchiv für die Zone Jēkabpils. Nach einigen Jahren wurden die 
Abteilungen zur Erhaltung der Dokumente des Personalbestandes in 
Jēkabpils, Aizkraukle und Ogre gegründet. 1994 wurde das Archiv in 
neuen Räumen in Jēkabpils, Brīvības-Straße 2a untergebracht. Infolge 
der vom Staat durchgeführten Reformen wurden dem Archiv viele neue 
Dokumente zugeführt; am 1. Januar 1999 verfügte das Archiv über 
258 902 Akten. Zu den wichtigsten Aufgaben von heute gehört die 
Erhaltung der Archivdokumente, die Annahme von neuen Dokumenten 
und die Benutzung und Popularisierung der vorhandenen Dokumente. 
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	 Lai gan pēckara laikā nebija viegli, tomēr Jēkabpils apriņķa valsts arhīvs atjaunoja savu darbību. Par kara periodā nodarītajiem zaudējumiem liecina 1945. gada 16. aprīlī sastādītais akts. Tajā teikts, ka vācu okupācijas laikā no apriņķa arhīva un iestāžu arhīviem izvesti dokumenti par laikposmu no 1745. līdz 1944. gadam, kopā 35 fondi, apmēram 1800 glabājamās vienības un iznīcināti dokumenti par laiku 1919. līdz 1944. gadam, kopā 26 fondi, aptuveni 20 000 kilogramu. Izvests arī arhīva inventārs: rakstāmmašīna, arhīva skapis un seši krēsli. Aktā konstatēts, ka, lai atjaunotu iznīcināto un izlaupīto īpašumu, nepieciešams 22 000 rbļ., bet daļēji bojātā īpašuma restaurācijai – 1000 rbļ.3
	 Latvijas PSR Ministru Padomes Galvenās arhīvu pārvaldes fondā ir atrodami arī pārbaudes akti, kuros fiksēts arhīvu stāvoklis vairākos apriņķa pagastos un pilsētās, piemēram, Slates, Krustpils, Sērenes, Vīpes pagastā, Pļaviņu pilsētā u.c., tūlīt pēc karadarbības beigām. Visur bija konstatēti arhīvu dokumentu un inventāra zudumi. Piemēram, Gostiņu pilsētas valdes arhīva pārbaudes aktā 1945. gada 12. martā rakstīts: “1944. gada 16. septembrī, kad izpildu komiteja ieradās Gostiņos, pārbaudot bijušās pilsētas valdes telpas, konstatēja, ka kancelejā neatradās ne pilsētas valdes, ne pilsētas bāriņtiesas, ne arī dzimtsarakstu nodaļas arhīvi. Kancelejā uz grīdas atradās tikai saplēsti veci žurnāli un laikraksti. Visas pazīmes liecināja, ka arhīvs ir aizvests, respektīvi, to bēgdami aizveduši līdzi vācu laika varas vīri. [..] Noskaidrojot vēlāk, izrādījās, ka vācu laika varas vīri no Gostiņiem izbraukuši pēdējie, tas ir, kad visi civiliedzīvotāji no pilsētas bija izvākušies, kādēļ nav iespējams noskaidrot, vai varas vīri aizveduši prom visu arhīvu jeb arī daļu iznīcinājuši uz vietas. [..] Visa arhīva kopsvars novērtēts apmēram 450 kg.”4 Diemžēl nav saglabājies plašāks dokumentu klāsts, kas ļautu dziļāk un vispusīgāk ielūkoties Jēkabpils apriņķa arhīva darbībā pēckara laikā.
	 Ar LPSR Augstākās Padomes Prezidija 1949. gada 31. decembra dekrētu Latvijā izveidoja rajonus, katrā rajonā nodibinot arhīvu. Tādējādi radās Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Jaunjelgavas, Pļaviņu un Ogres rajons ar saviem arhīviem, kuru dokumenti pēc to likvidācijas nonāca Jēkabpils rajona valsts arhīvā. Ziņas par rajonu arhīvu darbību ir daudz plašākas, jo informāciju par to sniedz Jēkabpils filiāles zonas likvidēto arhīvu apvienotais fonds. 
	 Vispirms tuvāk apskatīsim Jēkabpils rajona valsts arhīva darbību. Tas atradās Jēkabpilī, Padomju (tagad Pasta) ielā 37 un bija izvietots septiņās istabās, kuru platība – 315 m². Nozīmīgas ziņas par rajona arhīva vēsturi atrodamas pārbaudes aktos. Tā, 1953. gada 15. un 16. maijā arhīvā notika pārbaude, ko veica Latvijas PSR Iekšlietu ministrijas Arhīvu daļas vecākā zinātniskā līdzstrādniece L. Puriševa, piedaloties Jēkabpils rajona arhīva vadītājam K. Rozenbergam.
	  
	 
	 Pārbaudes aktā norādīts, ka rajona arhīva darbs norit labā līmenī. Ieteikts lielāku uzmanību pievērst lietu pieņemšanai, lai to noformējums atbilstu standartam.5 No 117 rajonu iestādēm pārbaudes bija notikušas 115 iestādēs, apmēram 40% iestāžu savus dokumentus noformēja atbilstoši lietvedības normām. Pārbaudes laikā arhīvā glabājās 59 973 lietas. Ar katru gadu lietu skaits pieauga –1957. gada 1. martā arhīvā jau bija 68 942 lietas.6
	 Rajona arhīvā glabājās gadsimtiem veci dokumenti, sākot no 1868. gada. Par visvecākajām varēja uzskatīt Jēkabpils uniātu klostera lietas. Arhīva fondos varēja sameklēt arī Jēkabpils pilsētas valdes, pagastu valžu, zvērināto notāru, dažādu biedrību, virsmežniecību, pagastu tiesu, skolu, baznīcu un daudzu citu iestāžu un organizāciju dokumentus līdz 1945. gadam.7 50. gados sāka komplektēt arī pēckara laika dokumentus. 


