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jēkabpils rajona tautas izglītības 
nodaļas dokumentu raksturojums

rakstā raksturoti Jēkabpils rajona tautas izglītības nodaļas dokumenti (1950 – 1991). izvērtēti un 
analizēti sekojoši dokumentārie materiāli: nodaļas padomes sēžu protokoli, skolu direktoru un 
mācību daļu vadītāju semināru protokoli, mācību priekšmetu skolotāju metodisko apvienību 
protokoli, nodaļas vadītāja pavēles un rīkojumi vispārējos jautājumos, nodaļas darba plāni 
un atskaites, statistiskās atskaites, adopcijas un aizbildnības, personālsastāva dokumenti u.c. 
sniegts ieskats izglītības nodaļas darba specifikā un uzsvērta dokumentu zinātniskā vērtība.
Atslēgvārdi: tautas izglītības nodaļa, protokols, darba plāns, atskaite, adopcijas un aizbildnības 
lietas, personālsastāva dokumenti.

latvijas Nacionālā arhīva Jēkabpils zonālā valsts arhīva fondos ir uzkrāts 
vērtīgs materiāls par izglītības darba organizāciju, vadību un kontroli. šajā 
kontekstā informatīvi saturīgi ir Jēkabpils rajona tautas izglītības nodaļas 
(tiN) fondā (418. fonds) iekļautie dokumenti.

Jēkabpils rajona tiN savu darbību uzsāka 1950. gada 1. janvārī līdz ar 
administratīvi teritoriālā iedalījuma maiņu – rajonu izveidošanu. 1989. gadā to 
reorganizēja un izveidoja tautas izglītības apvienību. Ar latvijas republikas 
izglītības ministrijas 1991. gada 11. novembra pavēli Nr. 468 apvienība 
darbību izbeidza un ar izglītības jautājumiem turpmāk nodarbojās skolu 
valde.

Arhīvā ir pieņemti tiN dokumenti no 1950. līdz 1991. gadam, kopā 6906 
glabājamās vienības (1061 pastāvīgi glabājamā lieta, 5845 personālsastāva 
lietas). to galvenie veidi: nodaļas padomes sēžu protokoli, direktoru un 
mācību daļu vadītāju semināru protokoli, mācību priekšmetu metodisko 
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apvienību sekciju sanāksmju protokoli, statistiskās atskaites, darba plāni, 
nodaļas darba atskaites, skolotāju saraksti, tiN atskaites par apliecību 
un atestātu saņemšanu un izlietošanu, gada pārskati, bērnu adopcijas un 
aizbildnības lietas, personālsastāva dokumenti (pavēļu grāmatas, algu iz-
maksas saraksti skolotājiem, darbinieku personas lietas, algu kartiņas) u. c.

rajona tautas izglītības nodaļas padomes sēžu protokolu grāmatās ir 
atrodama plaša un saturiski svarīga informācija par izglītības un audzinā-
šanas darba problēmām attiecīgajā laika periodā. Fondā tās uzkrātas no 
1951. līdz 1984.gadam, nav saglabātas  par 1985.–1989. gadu. protokoli rakstīti 
ar tinti un lodīšu pildspalvu. sēžu protokoliem ir uzrādīts numurs, norises 
laiks, kas piedalās, darba kārtība, izskatāmā jautājuma atreferējums un 
pieņemtā lēmuma izklāsts. protokolus parakstījuši padomes priekšsēdētājs 
un protokolists.

kaut arī sēdēs izskatīto jautājumu loks laika gaitā paplašinājās, izglītības 
satura problemātika mainījās maz. tas saprotami, jo pedagoģiskā darba 
virzieni pamatā saglabājās, bija nepieciešams tikai tos koriģēt. tāpēc 
interesanti salīdzināt dažāda perioda tiN sēdēs izskatīto darba kārtību, 
piemēram, 1961. gadā un 1980. gadā aplūkotos jautājumus. 

1961. gada tiN padomes sēžu darba kārtība:
1. darbs ar bērnu vecākiem.
2. pagarinātās darba dienas grupas darbs.
3. skolotāju politmācības un profesionālās kvalifikācijas celšanas darbs.
4. biržu internātskolas nokomplektēšana ar kadriem 1961./62. māc.g. 
5. Vārnavas pamatskolas palīgklases darbs. 
6. pamatskolu pārbaudes rezultāti.
7. par ideoloģiski politiskās audzināšanas un mācīšanas darba uzlabošanu 
    Jēkabpils neklātienes nodaļā un vakara maiņas skolās pie Jaunjelgavas  
    un Viesītes vidusskolām.1 

1980. gada tiN padomes sēžu darba kārtība: 
1. par pskp Ck lēmuma “par ideoloģiskās un politiskās audzināšanas     
  darba tālāku uzlabošanu” izpildes gaitu un uzdevumiem, gatavojoties 
  V. i. ļeņina 110. dzimšanas dienai, Jēkabpils 1.vidusskolā un sūnu 
    8-gadīgajā skolā.
2. par matemātikas mācīšanu Jēkabpils un gārsenes 8-gadīgajās skolās.
3. par skolotāju kvalifikācijas celšanas kursu apmeklēšanu.
4. par krievu valodas mācīšanas stāvokli bērzgala un dignājas 
    8-gadīgās skolās, izejot no taškentas konferences “krievu valoda – psr  
    draudzības un sadarbības valoda” un lpsr im pavēles no 1978.gada  
   12. augusta “par pasākumiem, kas veicami krievu valodas mācīšanas un
    apgūšanas uzlabošanā”.
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5. par lpsr im 24.02.78. pavēles Nr.44 “par pāreju uz bezmaksas mācību 
    grāmatu lietošanu vispārizglītojošās skolās” izpildes gaitu zasas    
    vidusskolā, Ābeļu 8-gadīgajā skolā un slates 8-gadīgajā skolā.
6. par latvijas psr im pavēles Nr. 109 no 10. 05. 1979. gada “par 
    elementārās militārās apmācības un militāri – patriotiskās 
    audzināšanas tālāku pilnveidošanu vidusskolās”.
7. par pasākumiem fiziskās kultūras darba uzlabošanā Jēkabpils   
    2. vidusskolā un slates astoņgadīgajā skolā. 
8. par autoapmācību Jēkabpils 3.vidusskolā un traktorapmācību 
 Aknīstes vidusskolā.
9. kino loma skolēnu komunistiskajā audzināšanā un mācību procesa  
    efektivitātes veicināšanā. 

10. par finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas rezultātiem.
11. rekomendāciju apstiprināšana uz pedagoģiskajām augstskolām.
12. skolēnu pašpārvaldes loma apzinīgas attieksmes veidošanā pret  
     sabiedrisko īpašumu biržu internātskolā un Antūžu internātpalīgskolā.
13. par rekomendāciju izpildi skolotāju atestācijas laikā. 
14. tiN padomes lēmuma Nr. 12 no 27. 02. 80. gada “par skolu 
      nodrošinājumu ar mācību literatūru, mācību grāmatu stāvokli un 
      uzskaiti” izpildes gaitu.
15. skolu internāta darba vadība un kontrole rubeņu 8-gadīgajā skolā un 
      Jēkabpils 3.vidusskolā. 
16. par Aknīstes vidusskolas un Jēkabpils 4. vidusskolas absolventu     
      iesaistīšanu darbā un turpmākajās mācībās.
17. par skolēnu padziļinātās medicīniskās apskates rezultātiem sūnu  
      8-gadīgajā un saukas 8-gadīgajā skolā.2 

kā redzams, 1961.gadā tiN padomes sēdēs kopējo izskatīto jautājumu 
skaits ir mazāks, kaut arī vienā sēdē to daudzums maz atšķīrās, jo 1980. gadā 
notika vairāk sēžu. Jāsecina, ka 20. gadsimta 50.–60. gados tajās izskatāmā 
darba kārtība nav bijusi pārāk plaša. 

Nozīmīga vieta nodaļas padomes sēdēs ierādīta ideoloģiskās un politiskās 
audzināšanas darbam. bieži vien šādu jautājumu izskatīšana bija saistīta 
ar gaidāmajiem valsts svētkiem vai citiem svarīgiem notikumiem. tā 1980. 
gadā gatavojoties V. i. ļeņina 110. dzimšanas gadadienas atzīmēšanai, tiN 
sēdē izskatīja ideoloģiskās un politiskās audzināšanas darbu Jēkabpils 
1. vidusskolā un sūnu astoņgadīgajā skolā. sēdē atskaitījās skolu vadītāji, 
bet nodaļas inspektors savā runā analizēja paveikto un norādīja uz kļūdām 
ideoloģiskajā darbā. Jāpiebilst, ka 70. un 80. gados politiskās audzināšanas 
darba iztirzājums salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu bija kļuvis vairāk 
vispārīgs.3 tas saprotams, jo 60. gadu sākumā skolotāju idejiski politiskās 
kvalifikācijas paaugstināšanai komunistiskā partija un padomju valdība 
veltīja daudz lielāku uzmanību.4
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pie dežūrjautājumiem pieskaitāma skolotāju profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšanas problēma. tiN padomes sēdēs ir analizētas kvalifikācijas   
paaugstināšanas formas, proti, politsemināru apmeklēšana, piedalīšanās 
mācību priekšmetu metodisko apvienību darbā un republikāniskajos 
semināros, studijas augstskolu neklātienes nodaļās.5  

70.– 80. gados skolu audzēkņiem izsniedza bezmaksas mācību grāmatas. 
tas atspoguļojas arī tiN padomes sēžu darba kārtībā. tā 1980. gadā rajona 
izglītības vadība šai tēmai pieskārās divās sēdēs, izvērtējot paveikto un 
norādot trūkumus grāmatu fonda veidošanas un saglabāšanas darbā.6 

tiN padomes sēdēs ir iztirzāta elementārās militārās apmācības mācīšanas 
un militāri patriotiskās audzināšanas darba pilnveidošana vidusskolās.7 
zināmā mērā to noteica militārās apmācības iekļaušana vidusskolu mācību 
programmā 70. gados. 

Jāsecina, ka izglītības nodaļas padomes sēžu lēmumos atrodamā 
informācija ir nozīmīgs avots padomju perioda izglītības problemātikas 
izpētē. tie atsedz mācību un audzināšanas procesu kopumā, dod iespēju 
pētniekam salīdzināt izglītības aktivitātes dažādos laika posmos.

saturiski bagātas ir direktoru un mācību daļu vadītāju (70.–80. gados 
arī ārpusklases un ārpusskolas darba organizatoru) semināru protokolu 
grāmatas. Neskatoties uz to, ka tās saglabātas nepilnīgi, sava saturiskā 
savdabīguma dēļ ieņem svarīgu vietu fonda sastāvā.

mācību ceturkšņu darba rezultātu analīze un uzdevumu izvirzīšana 
turpmākajam darbam ir aktuālākais skolu vadītāju semināros izskatītais 
jautājums. Ar ziņojumiem tajos parasti uzstājās rajona skolu direktori, tajos 
aplūkoja galvenokārt klašu audzinātāju darbu, skolēnu uzvedības kontroli, 
mācību procesa organizāciju skolās un citus jautājumus,8 īpaši lielu vērību 
veltot skolēnu sekmēm, iztirzājot nesekmības cēloņus. savās runās skolu 
vadītāji pieskārās arī pedagogu un skolēnu vecāku sadarbības aspektiem.9 

Atsevišķos gadījumos semināru darba kārtībā iekļāva jautājumu par 
kāda priekšmeta mācīšanu. piemēram, 1960. gada 31. oktobra seminārā 
tika apspriesta latvijas psr izglītības ministrijas pavēle “par stāvokli un 
uzdevumu skolu fiziskajā audzināšanā”. tajā galvenā uzmanība pievērsta 
trūkumiem, jo fiziskajai audzināšanai skolās bieži vien netika veltīta pietie-
kama vērība, skolotāji vāji gatavojās stundām, ne visur bija ierīkoti sporta 
laukumi. skolu direktori izteicās par minētā mācību priekšmeta pasniegšanas 
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kvalitāti skolās, uzsverot savu atbildību par skolu specializēšanos noteiktos 
sporta veidos, komandu komplektēšanu un skolēnu dalību sacensībās.10

semināros lielu uzmanību pievērsa skolēnu profesionālajai orientācijai, 
tika vērtētas rajona vidusskolu beigušo darba gaitas un profesijas izvēle, kā 
arī izskatītas izglītības iegūšanas iespējas un darbaspēka problēmas rajonā.11 
tas tikai norāda uz minētā jautājuma aktualitāti.

protokolu grāmatās var atrast arī analītiskus materiālus, pie tiem 
pieskaitāma mācību stundu un ārpusklases pasākumu analīze. tajos ir izteikti 
priekšlikumi darba uzlabošanai.12 

Fondā ir uzkrāti apspriežu protokoli pie tautas izglītības nodaļas vadītāja 
par 1971.–1972. gadu. pēc satura tie ir informatīvi. Nav zināms, vai šāda veida 
apspriedes notika citā laika periodā. izskatīto jautājumu klāsts saturiski līdzīgs 
tiN padomes sēdēs un skolu direktoru semināros apskatītajam.13 tātad tie ir 
labs informatīvais papildinājums iepriekš minētajiem dokumentiem.

mācību priekšmetu skolotāju metodisko apvienību sanāksmju protokoli 
sniedz liecības, kas saistās ar attiecīgā mācību priekšmeta pasniegšanu 
kādā laika posmā. Jēkabpils rajona tiN dokumentos iespējams sameklēt 
matemātikas, ķīmijas, fizikas, vēstures, bioloģijas, fiziskās audzināšanas, 
latviešu valodas un literatūras, krievu valodas un literatūras, muzikālās 
audzināšanas un citu apvienību sanāksmju protokolus, kopā 79 lietas. teksts 
tajos izkārtots līdzīgi kā tiN padomes sēžu protokolos.14 bez protokoliem 
apvienību lietās ir atrodami attiecīgo priekšmetu skolotāju saraksti, kuros 
norādīta pedagoga izglītība, darba stāžs, kādu mācību iestādi beidzis, kad 
un kādus kursus apmeklējis. dažās lietās ievietotas arī stundu kontrolkartes, 
kas būtībā ir nodaļas inspektoru stundu hospitācijas pieraksts uz noteikta 
parauga veidlapām.15 dotais materiāls sevišķi iederas padziļināta mācību 
procesa pētniecībā. 

izglītības nodaļas darbu raksturo nodaļas vadītāja pavēles un rīkojumi 
vispārējos jautājumos. pavēļu grāmatās ir atspoguļotas dažādas aktivitātes. 
raksturīgākā pavēļu tematika: komandējumi, disciplinārsodu uzlikšana 
izglītības darbiniekiem, pateicību izteikšana, pavēles par dažādiem 
organizatoriskiem jautājumiem u.c. katrai pavēlei ir uzrādīts tās numurs 
un datums, tad seko pavēles teksta izklāsts un nodaļas vadītāja paraksts. 
Atsevišķām pavēlēm ir pamatojums, uz kāda tiN padomes lēmuma tā 
izdota.16



23JēkAbpils rAJoNA tAutAs izglītībAs NodAļAs dokumeNtu rAksturoJums

1. att. Fragments no Jēkabpils rajona ddp izpildu komitejas tautas izglītības 
nodaļas padomes 1968.gada 19.septembra sēdes protokola Nr. 1.

Jēkabpils ZVA, 418. f., 1. apr., 209. l., 72. lp.
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interesanti ir rajona skolu darba pārbaudes akti. kaut arī fondā to nav 
daudz, tomēr akti sniedz ieskatu rajona skolu izglītības un audzināšanas 
darba izpausmēs. izglītības darba pārbaudi veica nodaļas inspektori un 
metodiskā kabineta darbinieki, bet izglītības ministrijas kontroles un revīzijas 
daļas priekšnieks izdarīja revīziju tiN centralizētajā grāmatvedībā. Aktos tika 
fiksēts pārbaudēs konstatētais un izteikti priekšlikumi darba uzlabošanai.17 
tādējādi tie atsedz izglītības un audzināšanas darba līmeni.

Nodaļas darba plānos ir uzskaitīti kārtējā gada un  ceturkšņa veicamie 
darbi, kuros atspoguļojas tiN darbības galvenie virzieni. piemēram, 1972./73. 
mācību gada darba plānam tie bija sekojoši: 

1. 1972./73. mācību gada galvenie uzdevumi.
2. kabinetu iekārtošanas plāns 1972./73. mācību gadā.
3. pasākumi obligātās izglītības likuma un pārejas uz vidējo vispārējo izglītību 

realizēšanā.
4. profesionālā orientācija.
5. mācību – audzināšanas darba vadība un kontrole.
6. darbs ar kadriem.
7. darbs ar vecākiem un sabiedrību.
8. Ārpusklases pasākumi.
9. darbs strādājošās jaunatnes un pieaugušo apmācībā.
10. darbs bērnu tiesību aizstāvēšanā.
11. darbs ar bērnu namu un pirmskolas bāzes iestādi “saulīte”.18 

Atskaites par nodaļas darbu satur mācību un audzināšanas procesa 
analīzi. 50.–60. gados informācijai pārsvarā ir vispārīgs raksturs, bet 70. ga-
dos jau sastopams plašāks un dziļāks darba iztirzājums. galvenie atskaitēs 
izskatītie jautājumi: skolu mācību un audzināšanas darba īss apskats; 
skolu pedagoģisko kolektīvu darbs; mācību kabinetu iekārtošana un to 
nodrošināšana ar tehniskiem līdzekļiem; mācību process rajona skolās; 
strādājošās jaunatnes apmācība; skolēnu fiziskā sagatavotība; skolēnu darbs 
vasaras periodā; audzēkņu sabiedriskās aktivitātes; uzdevumu izvirzīšana 
turpmākam darbam un citi.19 tās ir samērā bagātas ar faktisko materiālu. tā 
1967./68. mācību gada atskaitē sniegti dati, kas norāda, ka rajonā darbojas 
49 skolas, no tām 9 vidusskolas, 22 astoņgadīgās skolas, 16 pamatskolas, 
2 vakara vidusskolas un neklātienes nodaļa, kopējais skolēnu skaits – 9533, 
skolās strādāja 663 pedagogi.20  tiN atskaites ir uzskatāmas par visaptverošu 
izglītības procesa izpētes avotu.

izglītības nodaļas fondā glabājas bērnudārzu dokumenti, no kuriem 
nozīmīgākās ir atskaites par mācību un audzināšanas darbu. tajās galvenokārt 
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atspoguļoti jautājumi, kas skar bērnudārzu komplektēšanu, kadrus, kā arī 
apgāde ar mācību līdzekļiem un inventāru.21 savukārt atsevišķu bērnu-
dārzu atskaitēs ir sastopami statistikas dati: bērnu grupu skaits, vietu skaits, 
faktiskais bērnu skaits, audzinātāju skaits un to izglītības līmenis.22 

Atskaitēs par analfabētu un mazpratēju apmācību vecumā no 16 līdz 49 
gadiem iespējams atrast skaitliskos rādītājus par to skaitu.23 Jāpiebilst, ka šāda 
satura informācija arhīva dokumentos sastopama reti. tas izskaidrojams ar to, 
ka padomju laikā ziņas par analfabētismu zināmā mērā bija konfidenciālas. 
tāpēc minētos dokumentus var uzskatīt par vērtīgiem.

latvijas psr izglītības ministrija no rajona izglītības nodaļas saņēma ziņas 
par izsniegto astoņgadīgo skolu apliecību un vidusskolu atestātu veidlapu 
izlietošanu. šajās atskaitēs ir norādīts izsniegto izglītības dokumentu skaits.24 
tādējādi iespējams noteikt skolu beidzēju skaitu rajonā attiecīgajā gadā.

Nodaļas administratīvā pārvaldes personāla saraksti faktiski ir tās štatu 
saraksts, kurā fiksēts štata vienību skaits, algas likme mēnesī un algas fonds. 
piemēram, 1961. gadā Jēkabpils tiN strādāja 8 darbinieki: nodaļas vadītājs, 
3 skolu inspektori, bērnudārzu inspektors, vecākais grāmatvedis, ekonomists 
un apkopēja.25 

bagātīgs ir statistisko atskaišu klāsts. tās var iedalīt sekojoši: 
– Atskaites par 9.klasēs uzņemtajiem;
– Atskaites par skolēnu kustību un mācību darba rezultātiem;
– Atskaites par skolēnu sekmēm;
– Atskaites par skolām un skolēnu skaitu;
– Atskaites par skolēniem, kas dzīvo skolu internātos. 
katra mācību gada sākumā rajona skolas sastādīja atskaites par 9. klasēs 

uzņemto audzēkņu skaitu. Atskaitēs redzams 8. klašu beigušo audzēkņu 
skaits, kuri uzņemti kādā no rajona vidusskolām. grafējuma ailēs uzskaitīti 
tie skolēni, kuri ieradušies no citiem latvijas rajoniem un citām savienotajām 
republikām. piemēram, 1978./79. mācību gada sākumā Jēkabpils rajona 
vidusskolās mācības uzsāka 434 skolēni, no kuriem 416 astoņu klašu izglītību 
bija ieguvuši sava rajona skolās, tikai viens bija ieradies no citas savienotās 
republikas.26 zinot astoto klašu beigušo skaitu un kopējo attiecīgā gadā 
vidusskolās uzņemto skaitu, iespējams noteikt to absolventu skaitu, kuri bija 
izvēlējušies izglītību turpināt cita veida mācību iestādēs vai uzsākuši darba 
gaitas.
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skolu atskaites par skolēnu kustību un mācību darba rezultātiem tika 
sastādītas  mācību gada noslēgumā. tās atspoguļo audzēkņu skaitu katrā 
klasē (arī sagatavošanas klasē), atsedz mācību gada laikā uz citām skolām 
pārgājušo skolēnu skaitu, uz nākamo klasi pārcelto skolēnu skaitu, vienā 
klasē uz otru gadu atstāto audzēkņu skaitu.27 šie statistisko informāciju 
saturošie dokumenti izmantojami datu salīdzināšanai un analīzei.

izglītības kvalitātes līmeņa pētīšanas avots ir skolu atskaites par skolēnu 
sekmēm. kopsavilkumu rādītājos ir ierakstīts nesekmīgo skolēnu skaits pa 
mācību priekšmetiem katrā klasē mācību gada beigās. Aizpildītās veidlapas 
ar savu parakstu apstiprināja skolu direktori.28 

mācību gadu uzsākot, skolu vadībām bija jāsastāda arī statistiskās 
atskaites par skolēnu kontingentu un klašu komplektu skaitu. Atskaites 
sastāv no vairākām sadaļām. ziņas par skolēnu vecumu, to skaitu pa klasēm, 
skolotāju skaitu ir nozīmīgākie atskaišu dotumi. interesants materiāls ir 
atrodams arī sadaļās par skolu telpām un mācību tehniskajiem līdzekļiem. 
piemēram, zasas vidusskolas rīcībā 1980./81. mācību gadā bija trīs televizori, 
seši magnetofoni, trīs kinoaparāti, divi traktori un automašīna.29  

Atskaitēs par skolēniem, kuri dzīvo tālāk par 3 kilometriem no skolas un 
skolu internātiem, ir sameklējami dati ne tikai par skolēnu skaitu, kas dzīvo 
minētajā attālumā, bet arī uzrādīts to audzēkņu skaits, kuri dodas uz skolu 
ar transportu. Veidlapā ir aile, kur fiksēta skolas internāta kopējā platība, tai 
skaitā guļamistabu platība.30 

rajona skolotāju saraksti atklāj mums pašas svarīgākās ziņas par konkrētu 
pedagogu: dzimšanas datumu, tautību, partijas piederību, izglītību, 
specialitāti, kādu mācību iestādi beidzis, kādus priekšmetus māca un kurās 
klasēs, darba stāžu.31 Faktiski šie saraksti ir īsi biogrāfiski raksturojumi, kurus 
iespējams salīdzināt un datus apkopot. 

Jēkabpils rajona izglītības nodaļas fonda aprakstu Nr. 4 veido bērnu 
adopcijas, aizbildnības un aizgādnības dokumenti. Adopcijas lietās ir sakopoti 
rajona izpildu komitejas lēmumu noraksti par adopciju, personu iesniegumi 
atļaut adoptēt bērnus, to autobiogrāfijas, dzīvesvietas izziņas, raksturojumi, 
izziņas no darbavietas, dzīves un sadzīves apstākļu apsekošanas akti – 
slēdzieni; bērnu dzimšanas apliecību noraksti u.c.32 Arī aizbildnības lietas 
satur līdzīga rakstura dokumentus.33 materiāli galvenokārt izmantojami 
sociāltiesisku pieprasījumu sagatavošanā.    
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2. att. Fragments no Jēkabpils rajona ddp izpildu komitejas tautas izglītības 
nodaļas pamatskolu, septiņgadīgo un vidusskolu atskaites uz 

1952./53. mācību gada sākumu. Jēkabpils ZVA, 418. f., 1. apr., 17. l., 20. lp.
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lielu grupu veido personālsastāva dokumenti. tos var iedalīt sekojoši: 
pavēles kadru jautājumos, algu saraksti, algu kartiņas, atbrīvoto darbinieku 
personas lietas, skolotāju algu tarifikācijas saraksti u.c. 

izglītības iestāžu darbinieku pieņemšanas, atbrīvošanas un pārcelšanas 
darba jautājumi ir atspoguļoti nodaļas vadītāja pavēlēs par personālsastāvu. 
pavēļu identificējošajā daļā uzrādīts to numurs un datums, pamatdaļās 
izklāstīts saturs un pamatojums, pavēles parakstīja nodaļas vadītājs.34 

ziņas par darbinieku izpeļņas lielumu meklējamas darba algu izmaksas 
sarakstos, kuros bez izmaksātās algas summas ir redzams arī ieturēto nodokļu 
lielums un saņēmēja ieņemamais amats.35 savukārt algu izmaksas kartiņās 
veikti pedagogu algu aprēķini vienā kalendārajā gadā pa mēnešiem, izmaksu 
apmērs uzrādīts detalizētāk (pedagoģiskais darbs, mācību palīgdarbs u.c.). 
kartiņās atspoguļojas ikgadējo atvaļinājumu un slimības lapu apmaksa.36 

informācija par skolotāju darba algu apmēru atrodama arī algu tarifikācijas 
sarakstos. to ailēs ir ierakstīts stundu skaits nedēļā, kādus mācību priekšmetus 
pasniedz, kā arī skolotāja izglītība.37 

pedagoģiskā personāla darba gaitām var izsekot, iepazīstoties ar atbrīvoto 
darbinieku personu lietām. tajās ir iekļauti pavēļu noraksti par pieņemšanu 
un atbrīvošanu no darba, autobiogrāfijas, raksturojumi, izglītības dokumentu 
noraksti, iesniegumi par pieņemšanu darbā, kadru uzskaites personas lapas 
u.c.38 minētie dokumenti ir noderīgs avots personu biogrāfiju pētīšanā. 
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          Pēteris Klišs

charakteristik der dokumente der 
volksbildungsabteilung im kreis jēkabpils

die Volksbildungsabteilung im kreis Jēkabpils nahm ihre tätigkeit 
1950 auf. 1989 wurde sie umgestaltet, indem die Verwaltung der 
Volksbildung gegründet wurde; 1991 wurde sie aufgelöst. im bestand 
der Volksbildungsabteilung des zonalen Archivs Jēkabpils gibt es 6906 
Archivalieneinheiten. 

die sitzungsprotokolle des rates der Volksbildungsabteilung enthalten 
wichtige informationen zur problematik der bildungs- und erziehungsarbeit. 
Als die wichtigsten Fragen, die in den sitzungen erörtert wurden, galten 
diejenigen, die sich mit der ideologisch-politischen und mit der militärisch-
patriotischen erziehung sowie mit der erhöhung der professionellen 
Qualifikation der lehrer befassten.

die protokolle der seminare, die für schuldirektoren und leiter der 
lehrabteilungen veranstaltet wurden, enthalten die Analysen der ergebnisse 
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des schulunterrichts, der Arbeit zur professionellen Anleitung der schüler 
sowie der  außerunterrichtlichen Veranstaltungen.

die Arbeitspläne charakterisieren die wichtigsten richtungen in der Arbeit 
der Volksbildungsabteilung und lassen die Vielfalt dieser Arbeit erkennen. in 
rechenschaftsberichten der Abteilung wird die geleistete Arbeit erörtert und 
die ergebnisse des unterrichts und der erziehungsarbeit gezeigt. 

im oben genannten bestand sind reiche statistische materialien über 
die mobilität der schüler, über ihre leistungen, über die schulen und die 
schülerzahl usw. angesammelt. im laufe der Forschungsarbeit ist es möglich, 
statistische daten zu vergleichen und zu analysieren.

dokumente zur Adoption der kinder, Vormundschafts- und pflegschafts-
dokumente sowie personaldokumente (Anordnungen in personalfragen, 
lohnlisten, lohnkarteien, dienstlisten der entlassenen mitarbeiter u. a.) 
können in erster linie benutzt werden, um sozial-rechtliche Auskünfte zu 
erteilen. sie können auch für die erforschung der lebensläufe konkreter 
personen herangezogen werden.

Schlüsselwörter: Volksbildungsabteilung, protokoll, Arbeitsplan, rechen-
schaftsbericht, Vormundschafts- und pflegschaftsfragen, personaldokumente.
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