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ARHĪVI

Pēteris Klišs

JĒKABPILS RAJONA IZPILDU KOMITEJAS 
KULTŪRAS NODAĻAS DOKUMENTI KĀ 

VĒSTURES AVOTS

Rakstā aplūkoti Jēkabpils rajona izpildu komitejas Kultūras nodaļas dokumentu (1950.–1992. g.) 
fonds un sniegts ieskats tā vēsturē. Galvenā uzmanība pievērsta dokumentu – darba plānu, gada 
atskaišu, sarakstes dokumentu, materiālu par pašdarbības skatēm un masu pasākumiem, nodaļas 
padomes sēšu protokolu u.c. – analīzei, kuros koncentrēta informācija par rajona kultūrizglītības 
iestāžu – klubu, kultūras namu, kinoteātru, novadpētniecības muzeja, bibliotēku – darbības vēsturi 
un atsegtas kultūras norišu aktivitātes.
Atslēgvārdi: Kultūras nodaļa, darba plāns, atskaite, sarakstes dokumenti, protokols, akts.

Latvijas Nacionālā arhīva Jēkabpils zonālais valsts arhīvs glabā dokumentus, 
kas atspoguļo kultūras dzīves problemātiku. Visplašākā un pilnīgākā informācija 
par Jēkabpils rajona kultūrizglītības iestāžu – kultūras namu, klubu, kinoteātru, 
novadpētniecības muzeja, bibliotēku – darbības vēsturi un kultūras aktivitātēm 
atrodama Jēkabpils rajona izpildu komitejas Kultūras nodaļas (427. fonds) 
materiālos.

Jēkabpils rajona Darbaļaužu deputātu padomes (no 1977. g. Tautas deputātu 
padome) Kultūras nodaļas (līdz 1953. g. Kultūras un izglītības iestāžu nodaļa) 
darbības periods aptver laika periodu no 1950. līdz 1992. gadam. Tā bija pakļauta 
Jēkabpils rajona izpildu komitejai (no 1991. g. rajona valdei) un savu darbību 
veica saskaņā ar augstākstāvošās institūcijas (Kultūras ministrija) rīkojumiem 
un norādījumiem. Nodaļas galvenās funkcija bija kultūras darba organizācija 
un kontrole.
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1992. gadā veiktajā lietu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudē tika konstatēts 
70.–80. gados veidoto lietu iztrūkums. Zonālajā valsts arhīvā netika nodotas 
70 lietas, to skaitā atskaites par klubu un bibliotēku darbu, nodaļas padomes 
sēžu protokoli, nodaļas darba plāni, materiāli par pašdarbības skatēm un masu 
pasākumu organizēšanu, kā arī cita veida dokumenti. Pārbaudes aktā minēts 
lietu nozaudēšanas iemesls – darbinieku un nodaļas atrašanās vietas maiņas.1 
Tāpēc jāatzīst, ka Kultūras nodaļas dokumentu sastāvs ir nepilnīgs.

Kultūras nodaļas pastāvīgi glabājamo dokumentu galvenie veidi, kas iekļauti 
fonda 1. aprakstā, ir šādi:

– sarakstes dokumenti – sarakste ar LPSR Kultūras ministriju kultūrizglītības 
un masu organizatoriskā darba jautājumos; sarakste ar iestādēm un 
organizācijām metodiskā darba jautājumos; sarakste par tautas daiļamata 
mākslas jautājumiem; sarakste par kultūras pieminekļu aizsardzību;

– nodaļas kultūras namu un klubu darba plāni – gada plāni, ceturkšņa plāni;
– kultūras namu (klubu tipa iestādes) un bibliotēku gada atskaites (pārskati);
– nodaļas vadītāja pavēles vispārējos jautājumos;
– nodaļas padomes sēžu protokoli, to skaitā padomes protokoli un akti par 

lugu pieņemšanu;
– materiāli par pašdarbības skatēm, svētku un masu pasākumu organizēšanu 

–protokoli, darba plāni, dalībnieku saraksti;
– akti par novecojušās literatūras norakstīšanu;
– LPSR Kultūras ministrijas rīkojumi par literatūras izņemšanu un Galvenās 

literatūras pārvaldes norādījumi par literatūras izņemšanu;
– gada atskaites un citi materiāli par kinoteātru ekspluatāciju;
– materiāli par kultūras, vēstures un arhitektūras pieminekļu aizsardzību – 

sarakste par kultūras pieminekļu aizsardzību, pieminekļu saraksti u.c.2 

Klubu tipa iestāžu darbības raksturojošo dokumentu veidi

Klubu un kultūras namu darbība atspoguļota šādos Kultūras nodaļas 
dokumentos:

– nodaļas gada darba atskaitēs;
– kultūras namu un klubu gada atskaitēs;
– klubu tipa iestāžu gada statistiskajās atskaitēs;
– sarakstes dokumentos ar Latvijas PSR Kultūras ministriju;
– rajona kultūras iestāžu sociālistisko saistību dokumentos.
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Nodaļas gada atskaitēs sniegtas vispārēja rakstura ziņas par klubu tipa 
iestāžu darbu Jēkabpils rajonā: norādīts tautas namu skaits, raksturots masu 
politiskais darbs – nolasītās lekcijas, izveidotie sarkanie stūrīši, izdotās sienas 
avīzes; apskatīta pašdarbības kolektīvu un pulciņu darbība un dots kultūras 
norišu raksturojums rajona pilsētās un laukos.3

Kultūras namu un klubu tipa iestāžu tekstuālajās atskaitēs un nodaļas 
informatīvajos kopsavilkumos detalizētāk analizēti minēto iestāžu darbības 
virzieni. Tā Viesītes pilsētas kultūras nama atskaitē par 1957. gadu lasāms, 
ka noorganizēti deviņi tematiskie un 11 jaunatnes vakari, notikuši 10 
mākslinieciskās pašdarbības koncerti, 15 teātra izrādes, divi sporta sarīkojumi 
un 10 profesionālie mākslinieciskie sarīkojumi.

Interesanti ir tematisko pasākumu un vakaru nosaukumi – “Komunistiskās 
rītdienas cilvēku audzina šodien”, “Ko tu esi devis septiņgades otrajā gadā?”, 
“Alkohols – cilvēces ļaunākais ienaidnieks”, “Gaumīgu apģērbu visiem un 
visos gadalaikos”.5 Tas apliecina tikai to, ka daudzu pasākumu tematikai bija 
ideoloģiska pieskaņa.

No 60. gadiem atskaitēs sastopama informācija par padomju tradīciju 
ieviešanu. Piemēram, 1964. gada Kultūras nodaļas atskaites pielikumā atrodamas 
ziņas, ka Jēkabpils rajonā notikuši šādi padomju tradīciju un svētku pasākumi.

1. Vārda došanas svētki – 32, dzimšanas dienas apliecību svinīga izsniegšana 
– viena, piedalījušies 615 bērni.

2. Pilngadības svētki – 27, piedalījušies 528 jaunieši.
3. Jaunlaulāto svinīga reģistrācija – 132 pāri.
4. Mirušo bēres – 303 mirušie.
5. Mirušo piemiņas svētki notikuši 106 reizes, ap 25 tūkstošiem apmeklētāju.
6. Rajona svētki “Partizānu diena”, atzīmēti četrās vietās, 1500 apmeklētāju.
7. Svinīga izvadīšana Padomju armijā notikusi septiņās vietās, izvadīts 61 

jaunietis, 1180 apmeklētāju. 
8. Svinīgi izsniegtas padomju pases 80 jauniešiem, 1120 apmeklētāju. 
9.Svinīgi izsniegtas dzimšanas apliecības 43 ģimenēm.
10. Veco ļaužu godināšana notikusi septiņās vietās, godināti 680 pilsoņi, 850 

apmeklētāju. 
11. Svinīgi atzīmētas zelta kāzas septiņiem pāriem, 350 apmeklētāju.
12. Svinīgi atzīmētas sudraba kāzas 20 pāriem, 300 apmeklētāju.
13. Pensijā izvadīti 11 pensionāri, 200 apmeklētāju.
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14. Jauno ģimeņu un māmiņu – vecmāmiņu vakari notikuši katrs vienu reizi.6

Atskaišu pielikumos uzskaitīti arī trūkumi kultūras darba organizācijā 
un tautas namu darbībā, proti, mākslinieciskās pašdarbības koncertu skaita 
samazināšanās, nepietiekams pulciņu dalībnieku skaits, saturiski vāji pasākumi. 
Galvenie cēloņi tam: kultūras un tautas namu darbinieku un kolektīvu vadītāju 
mainība, vājš organizatoriskais darbs un pārmaiņas pašdarbības kolektīvu 
sastāvos.7 

Kultūras namu darba kvantitatīvie rādītāji atspoguļoti divu veidu klubu tipa 
iestāžu statistiskajās atskaitēs – rajona kultūras namu kopsavilkuma un atsevišķu 
kultūras namu atskaitēs. Kopsavilkuma atskaitēs norādīts kopējais – rajona, 
pilsētu, ciemu, arodbiedrību – klubu tipa iestāžu, mākslinieciskās pašdarbības 
pulciņu, organizēto masu pasākumu – nolasītas lekcijas un referāti, sarīkoti 
tematiskie vakari, notikušas teātra izrādes un balles – un tautas universitāšu 
skaits.8 Atsevišķu kultūras namu darbības statistiskie rādītāji fiksēti attiecīgās 
iestādes atskaitēs.9 

Nodaļas sarakstes lietās ar Kultūras ministriju klubu tipa iestāžu darbs skarts 
reti. Visbiežāk tajās sastopama informācija par lauku pašdarbības kolektīviem 
un rajona kolhozu sniegto palīdzību tiem. Šāda satura materiāls atrodams 
1968. gada 11. oktobra nodaļas vēstulē Kultūras ministrijai, kurā teikts, ka 
Leimaņu ciema kolhozi “Mežgale”, “Leimaņi” un “Stars” piešķīruši 1000 rubļu 
tautas namam tērpu iegādei un nopirkuši pūšamo instrumentu komplektu, bet 
Medņu ciema kolhozs kultūras namam apmaksājis tērpu izgatavošanu 600 rubļu 
apmērā. Divdesmit astoņas saimniecības ieskaitījušas pa 50 rubļiem Dziesmu 
un deju svētku fondā, kolhozs “Arājs” izremontējis Sēlpils ciema tautas nama 
telpas, kolhozs “Vienība” uzbūvējis kluba ēku ar 300 vietām.10 

Tautas namu veicamie uzdevumi sastopami sociālistisko saistību materiālos. 
Tajos norādīts plānotais teātra izrāžu, mākslinieciskā pašdarbības koncertu, 
tematisko vakaru un citu kultūras pasākumu skaits.11

Skates un Dziesmu svētkus raksturojošie dokumenti

Kultūras nodaļas fonda dokumentārie materiāli satur svarīgu informāciju 
par mākslinieciskās pašdarbības skatēm, konkursiem, rajona un zonālajiem 
Dziesmu svētkiem, kā arī republikāniskajiem Dziesmu un deju svētkiem.

Mākslinieciskās pašdarbības rajona skašu komisijas protokolos fiksēts koru – 
vīru, sieviešu un jaukto koru –, deju kolektīvu, estrādes orķestru un individuālo 
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izpildītāju skaits un sniegts pašdarbības kolektīvu un individuālo izpildītāju 
uzstāšanās vērtējums.12

Skatēm bija ideoloģiska ievirze. Par to liecina skašu nolikumu saturs.  
1981. gada mākslinieciskās pašdarbības daiļlasītāju skates nolikumā teikts: 
“Skates mērķis ir propagandēt padomju tautas revolucionārās un darba tra-
dīcijas, atspoguļot šodienas aktuālās problēmas un padomju cilvēka augstās 
morālās īpašības, bagātināt mākslinieciskās pašdarbības repertuāru ar 
mākslinieciski augstvērtīgiem, sabiedriski nozīmīgiem darbiem un veicināt 
jaunatnes audzināšanu padomju patriotisma un sociālistiskā internacionālisma 
garā.”13

Mākslinieciskās pašdarbības skašu instruktīvajos norādījumos koriem un 
deju kolektīviem tika noteikts obligātais un ieteicamais repertuārs. Obligātajā 
repertuārā koriem bija iekļautas daudzas patriotiska rakstura dziesmas. Tā 
skates 1953. gada obligātā repertuāra sarakstā minētas – “Padomju Savienības 
himna”, “Padomju Latvijas himna”, “Dziesma par Staļinu”, “Dziesma par mieru”, 
“Kolhoznieka līgaviņa” un citas dziesmas. Ieteicamais repertuārs bija mazāk 
piesātināts ar padomju režīmu slavinošām dziesmām.14 

Padomju laikā regulāri tika rīkotas mākslinieciskās pašdarbības dramatisko 
kolektīvu skates. To vērtējums un rezultāti atspoguļoti vērtēšanas protokolos 
un aktos par lugu pieņemšanu. Protokolos raksturots dramatisko kolektīvu 
izrādīto lugu mākslinieciskais līmenis, lemts par lugu virzīšanu uz augstāka 
līmeņa skati (starprajona).15 Aktus par lugu pieņemšanu komisija sastādīja pēc 
iestudējuma noskatīšanās, tajos norādīti trūkumi, kas bija jānovērš režisoriem, 
lai lugu varētu izrādīt publikai.16

80. gadu beigās aizsākās Latvijas Televīzijas mazo vokālistu konkurss “Cālis”. 
Nodaļas materiālos atrodami konkursa dalībnieku saraksti, kuros minēts 
dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, bērnudārza nosaukums.17 Sarakstu 
pielikumos bez minētajām ziņām norādīts muzikālais pedagogs un muzikālais 
pavadītājs, kā arī repertuāra dziesmu nosaukumi (divas dziesmas – viena 
latviešu tautas dziesma, otra – latviešu komponista dziesma).18 

Nozīmīgi ir dokumenti, kas satur ziņas par rajona un zonālajiem Dziesmu 
un deju svētkiem. Tā Kultūras nodaļas padomes sēžu darba kārtībā ir iekļauti 
jautājumi par gatavošanos rajona Dziesmu un deju svētkiem. Sēdēs atbildīgās 
amatpersonas atskaitījās par veiktajiem darbiem – pašdarbības kolektīvu 
darbības problēmām, repertuāru un komplektēšanas jautājumiem, kā arī 
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Fragments no 1953. gada apgabalu (Jēkabpils rajona) mākslinieciskās 
pašdarbības skates repertuāra. JZVA, 427. f., 1. apr., 17. l., 62. lp.
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apsprieda Dziesmu svētku norises plānus.19 Materiālos par Dziesmu svētku 
organizēšanu ir ievietotas rajona Dziesmu un deju svētku programmas, kurās 
atspoguļots koru, deju kolektīvu un pūtēju orķestru repertuārs.20 

Informācijas daudzums par gatavošanos zonālajiem Dziesmu svētkiem un to 
norisi ir trūcīgs. Vienīgi lietās “Par svētku un masu pasākumu organizēšanu” ir 
ziņas par rajona koriem un to dalību zonālajos Dziesmu svētkos.21

Vispārēju ieskatu republikānisko Dziesmu un deju svētku organizatoriskā 
darba jautājumos sniedz sarakstes materiāli ar Emiļa Melngaiļa Mākslas nama 
vadību, kas vēsta par svētku koncertu norises vietām un laiku, kā arī koru 
un pūtēju orķestru sacensību uzstāšanās kārtības izlozēm,22 bet Kultūras 
nodaļas vadītāja izdotajās pavēlēs ir fiksēti rajona kultūras iestāžu darbinieku 
komandējumi uz Dziesmu un deju svētkiem Rīgā, lai piedalītos dežūrās Dziesmu 
svētku štābā un veiktu saimniecisko un organizatorisko darbu.23 

Bibliotēku darbības dokumenti

Jēkabpils rajona Kultūras nodaļas fondā uzkrātie dokumenti raksturo 
bibliotēku darbību laika periodā no 1950. gada līdz 90. gadu sākumam. 

Bibliotēku metodiskā darba plāni atsedz to darbības galvenos virzienus un 
prioritātes: lasītāju apkalpošana, grāmatu fonda komplektēšana, bibliotēku darba 
organizēšana un kontrole, kadru kvalifikācijas celšana.24 

Daudzpusīgu un aptverošu bibliotēku darba aktuālo problēmu izklāstu 
iespējams atrast to kopsavilkuma atskaišu (pārskatu) lietās. Tajās ir apkopota 
informācija par bibliotēku darba rezultātiem, sniegtas ziņas par tām. Atskaitēs 
sastopami dati par rajona bibliotēku tīklu. Kā liecina dokumenti, 1971. gadā 
rajonā darbojās 53 masu bibliotēkas, no tām 46 Kultūras ministrijas sistēmas 
(38 ciema, četras bērnu, trīs pilsētas, viena rajona), četras arodbiedrību, divas 
tehniskās un viena speciālā bibliotēka, bet Jēkabpils pilsētas iedzīvotājus 
apkalpoja četras Kultūras ministrijas sistēmas bibliotēkas (viena rajona, viena 
pilsētas, divas bērnu), četras arodbiedrību, divas tehniskās un 10 pārvietojamās 
bibliotēkas (piecas pieaugušo un piecas mazo lasītāju apkalpošanai).25 

Atskaitēs analizēts bibliotēku darbs ar lasītājiem un lasītāju grupām, 
piemēram, lopkopjiem, laukkopjiem, mehanizatoriem, jauniešiem, aplūkots 
paveiktais literatūras propagandas jomā – izstāžu un tematisko vakaru rīkošana 
par aktuāliem notikumiem un revolucionārām tradīcijām,26 dabas aizsardzību, 
medicīnu un mākslu.27 
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Atsevišķu bibliotēku darba pārskats atspoguļots to tekstuālajās atskaitēs, kuru 
saturs būtiski neatšķiras no rajona bibliotēku kopsavilkuma atskaitēm. Tajās 
raksturots bibliotēku darba saturs, galvenie uzdevumi, lasītāju apkalpošanas 
problēmas, bibliogrāfiskais un metodiskais darbs.28 

Rajona bibliotēku gada statistiskajās kopsavilkuma atskaitēs dots visu veidu 
bibliotēku – rajona, pilsētu, ciemu, bērnu – skaits, tajās esošo un lasītājiem 
izsniegto grāmatu, žurnālu un brošūru daudzums, kā arī lasītāju un bibliotēku 
darbinieku skaits.29 Analoģiskas ziņas atrodamas arī atsevišķu bibliotēku 
statistiskajās atskaitēs.

Kultūras nodaļas padomes sēdēs bibliotēku darbības problēmas skatītas 
samērā reti, galvenokārt apspriesti bibliotēku darba rezultāti30 un dažādu 
pasākumu, piemēram, pusaudžiem organizēšanas jautājumi.31 

Ar atsevišķu bibliotēku darba rezultātiem iespējams iepazīties arī to 
pārbaudes aprakstos, kas sastādīti, lai noteiktu, vai to darbs atbilst nosaukumam 
“Teicama darba bibliotēka”. Tajos, tāpat kā tekstuālajās atskaitēs, uzrādīts lasītāju 
skaits, izsniegto grāmatu daudzums, raksturots bibliogrāfiskais, metodiskais, 
kā arī masu pasākumu organizatoriskais un literatūras propagandas darbs.32 

Bibliotēkas veica arī grāmatu un periodisko izdevumu norakstīšanu un 
izslēgšanu no fondiem. Nodaļas fonda dokumentu sastāvā iekļauti 50. un  
60. gados sastādītie literatūras norakstīšanas akti, kuros norādīts grāmatas inven-
tāra numurs, autors, nosaukums, izdošanas gads un cena,33 to beigās – izslēdzamo 
eksemplāru kopējais skaits un kopēja vērtība (rubļos).34 Aktu preambulā minēts 
grāmatu (eksemplāru) izslēgšanas iemesls. Visbiežāk no bibliotēku fondiem 
tika izņemtas novecojuša satura grāmatas, bieži vien pamatojoties uz Latvijas 
PSR Kultūras ministrijas pavēlēm. Tā Viesītes pilsētas bibliotēkas 1958. gada  
21. augustā sastādītajā aktā iekļauti izdevumi, kas saturiski pēc J. Staļina 
personības kulta nosodīšanas 1956. gadā bija zaudējuši aktualitāti, piemēram, 
“Josifa Staļins. Īsā biogrāfija”, J. Staļins “Par preču ražošanu un vērtības likumu 
sociālisma apstākļos” u.c. No grāmatu krātuvēm tika izņemtas arī nolietotās35 
un lasītāju nozaudētās grāmatas.36 

Saturiski interesanti ir Latvijas PSR Kultūras ministrijas norādījumi par 
literatūras izņemšanu no bibliotēku fondiem, kas adresēti rajona Kultūras 
nodaļai. Šie materiāli koncentrēti divās lietās, norādījumiem pievienotas 
arī bibliotēku atbildes nodaļai un nodaļas atbildes ministrijai par izdevumu 
izslēgšanu no bibliotēku fondiem.
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Latvijas PSR Kultūras ministrijas 1974. gada 26. marta norādījumi 
nr. 25-7/1dsp. JZVA, 427. f., 1. apr., 215. l., 5., 6.lp.
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1974. gadā Padomju Savienību bija spiests pamests rakstnieks Aleksandrs 
Solžeņicins,37 un no bibliotēku fondiem izņēma viņa darbu izdevumus, kā arī 
žurnālus, kuros tie bija publicēti. Pamatojoties uz PSRS Galvenās literatūras 
pārvaldes pavēli, Latvijas PSR Kultūras ministrija 1974. gada 26. martā rajonu 
kultūras nodaļām izsūtīja norādījumus, tajos tika uzskaitīti minētā autora darbi, 
kuri bibliotēkām bija jāizņem no fondiem. Pēc šo norādījumu saņemšanas 
Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darbinieki sastādīja aktu, kurā tika iekļauti žurnāla 
“Novij mir” numuri – 1963. gada nr. 1 un nr. 7 un 1966. gada nr. 1, jo tajos 
bija publicēti A. Solžeņicina darbi “Atgadījums Krečetovskas dzelzceļa stacijā”, 
“Matrjonas sēta”, “Lietas labā” un “Zahar-Kaļita”. Arī pārējās rajona bibliotēkas 
bija spiestas pakļauties šai pavēlei. Kultūras nodaļa atbildes vēstulē ministrijai 
paziņoja, ka no Jēkabpils rajona bibliotēku fondiem izslēgti visi izdevumi, kuros 
bija publicēti A. Solžeņicina darbi.38 

 Pēc formas līdzīgus norādījumus Kultūras ministrija sastādīja 1974. gada 
31. decembrī,39 kad bibliotēkām no fondiem bija jāizņem Aleksandra Gaļiča40, 

Vladimira Maksimova41, Andreja Siņavska42, Garija Tabačņika43 un Jefima 
Etkinda44 grāmatas. 

 Nodaļas fondā esošie dokumenti liecina, ka arī 1976. gadā bibliotēkas 
no aprites bija spiestas izņemt disidentu, no Padomju Savienības emigrējušo 
publicistu, rakstnieku un dzejnieku darbus.45 

Novadpētniecības muzeja dokumentu raksturojums

Jēkabpils novadpētniecības muzeja darbība plašāk ir atspoguļota nodaļas 
dokumentos par 1950.–1955. gadu, vēlākā laika posmā – epizodiski. 

Vispārēju ieskatu par muzeja darba aktualitātēm sniedz tā darba plāni, kuros 
norādīts darba saturs (veicamā darba virzieni), izpildes laiks un atbildīgais par 
izpildi. Darba satura apraksti veidoti tematiski: zinātniski pētnieciskais darbs, 
materiālu vākšanas darbs, ekspozīciju un izstāžu veidošana, masu kultūras 
un politiskās izglītības darbs, darbs ar muzeja fondiem un organizatoriski 
saimnieciskais darbs.46 

Ziņojumos par muzeja darbu ir uzskaitīts paveiktais. Tā 1952. gada  
1. ceturkšņa ziņojumā teikts, ka muzeja darbinieki ir veikuši zinātniski 
pētniecisko darbu par tēmām “Kolhoza “Sēlija” sasniegumi piecos gados” 
un “Kapitālisma nostiprināšanās laukos (Jēkabpils novadā)”, par šo tematiku 
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Fragments no Jēkabpils rajona Kultūras nodaļas 1973. gada decembra ziņojuma Latvijas 
PSR Kultūras ministrijai, kurā sniegtas ziņas par pieminekļiem, kas uzcelti Jēkabpils 

rajonā lakā no 1965. līdz 1973. gadam. JZVA, 427. f., 1. apr., 340. l., 7. lp.
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izveidojuši arī izstādes, nolasījuši divus referātus, restaurējuši trīs keramikas 
priekšmetus, inventarizējuši 235 priekšmetus un muzeja krājumu papildinājuši ar  
45 zinātniskiem palīgmateriāliem un vienu arheoloģijas priekšmetu.47 

Nodaļas darba tekstuālajās atskaitēs uzskaitīts tikai paveiktais un minēti 
trūkumi muzeja darbā, bet tā darbība kopumā aplūkota konspektīvi, bez 
dziļākas analīzes.48 

Sarakstes materiāli ar Kultūras ministriju sniedz ieskatu muzeja 
kultūrizglītības un masu organizatoriskā darba jautājumos. Piemēram, Kultūras 
nodaļas vadītājas S. Bērziņas 1956. gadā adresētā vēstulē Latvijas PSR Kultūras 
ministrijai pievērsta uzmanība muzeja darbībai pēdējos piecos gados, jaunu 
nodaļu un botāniskā dārza izveidei, kā arī lūgts izvērtēt nepieciešamību 
palielināt muzeja darbinieku skaitu.49 

Novadpētniecības muzeja darbiniekiem bija jārisina arī vēstures un kultūras 
pieminekļu saglabāšanas un aizsardzības jautājumi. Sarakstes dokumentos 
atrodama informācija par augstākstāvošo institūciju lēmumu izpildi saistībā 
ar piemiņas pasākumu organizēšanu valsts svētku dienās50 un brāļu kapu 
labiekārtošanu.51 

Kultūras nodaļas dokumentārie materiāli sniedz ziņas arī par pieminekļiem, 
kas atklāti Jēkabpils rajonā. Šajos sarakstos minēts pieminekļa nosaukums, 
atklāšanas laiks, vieta, tehniskie parametri, tēlnieks un arhitekts.52

Kino nozares materiālu apskats 

Kultūras nodaļas fondā uzkrāto kino darba organizācijas un kinoteātru 
darbības raksturojošo dokumentu klāsts nav liels, to veido Jēkabpils pilsētas 
kinoteātra “Komjaunietis” dokumenti par 1953.–1957. gadu, kā arī atsevišķas 
nodaļas atskaites un sarakstes materiāli.

Kinoteātra “Komjaunietis” ekspluatācijas pārskatos un plānos ir apkopota 
statistiska informācija par tā darbību. Tā 1955. gada pārskatā ir ziņas, ka 
minētajā gadā kinoteātrī notikuši 938 seansi, plāns – 913 seansi, apmeklētāju 
skaits – 147 380, plāns – 140 900. Dokumentā uzrādīts arī algu fonda lielums, 
ekspluatācijas izdevumi, viena seansa vidējā pašizmaksa.53 

Plašāks ieskats par tā laika rajona kino tīkla darbību atrodams nodaļas 
atskaitēs par kultūras iestāžu darbu. Piemēram, 1953. gada 3. ceturkšņa 
atskaitē norādīts, ka rajonā darbojās četras ceļojošās kino iekārtas, kas apkalpo  
37 punktus,54 bet 1961. gada atskaitē minēts, ka rajonā darbojas jau sešas šāda 
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tipa kino iekārtas, 26 stacionārās kino iekārtas un četri kinoteātri. Dokumentos 
uzsvērta ciemu tautas namu un bibliotēku vadītāju loma kino propagandas 
veicināšanā, kā arī analizēts kinomehāniķu darbs.55 

Nodaļas sarakstes lietās kino nozari raksturojošo dokumentu klāsts nav 
plašs, bet saturiski interesants. Par to liecina Kultūras nodaļas 1950. gada 
10. maija ziņojumā Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kinofikācijas un filmu 
iznomāšanas galvenajai pārvaldei adresētā informācija. Tajā sniegtas ziņas 
par lauksaimniecības tematikai veltītā filmu festivāla norisi. Dokumentā ir 
uzsvērts, ka labākās atsauksmes ieguvušas dokumentālās filmas “Lopbarības 
sagatavošana izēdināšanai un “Cukurbiešu audzēšanas pieredze”. Pirms kino 
seansiem tikušas organizētas pārrunas par lopkopības attīstību un cukurbiešu 
audzēšanas nozīmi.56 

60. gados nodaļas sarakstē ar Latvijas PSR Kultūras ministriju priekšplānā 
izvirzās rajona kultūrizglītības iestāžu un kino nozares darbinieku sadarbības 
jautājums. Sarakstes materiālos kritiski vērtēta kultūras namu un bibliotēku 
darbinieku līdzdalība kino repertuāra izvēlē, norādot, ka tas parasti notiekot 
tikai valsts svētku un ievērojamu cilvēku jubileju atzīmēšanas gadījumos – 
Uzvaras svētki, Padomju Latvijas gadadiena, u.c., kad filmu saturs tiek piesaistīts 
sagatavota referāta vai izstādes tematiskai.57 

Secinājumi

Jēkabpils rajona Kultūras nodaļas dokumenti ir nozīmīgs kultūrizglītības 
iestāžu darbības un kultūras aktivitāšu vēstures izpētes avots laika posmā no 
1950. līdz 1992. gadam. Neraugoties uz 70.–80. gados veidoto lietu iztrūkumu 
un dokumentu satura ideoloģisko pieskaņu, fondā esošie dokumenti – sarakstes 
materiāli, nodaļas darba plāni un atskaites, kultūras namu (klubu) un bibliotēku 
darba plāni un atskaites, materiāli par pašdarbības skatēm un Dziesmu un deju 
svētkiem, nodaļas padomes sēžu protokoli un cita veida dokumenti – sniedz 
svarīgu informāciju par kultūras dzīves norisēm Jēkabpils rajonā padomju laikā 
un ir vērtīgs avots kultūras mantojuma pētniecībā. 

Izvērtējot Jēkabpils rajona Kultūras nodaļas un tās pakļautībā esošo iestāžu – 
klubu, bibliotēku, muzeja u.c.– darba plānus, var secināt, ka tie veidoti atbilstoši 
tā laika augstākstāvošo institūciju norādījumiem un atspoguļo kultūras iestāžu 
darbības galvenos virzienus. 
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Visa veida atskaites (pārskati) satur detalizētu informāciju par kultūras 
darbu. Tā kā kultūras darba saturs bija pakārtots valdošās varas ideoloģijai, tad 
atskaitēs (pārskatos) atrodamās ziņas var būt pretrunīgas.

Samērā augsta ticamības pakāpe ir sarakstes dokumentiem. Kaut arī to 
apjoms nav liels, tomēr tie visumā precīzi atsedz tā laika kultūras iestāžu darba 
aktuālās problēmas.

Pētniekam, veicot pētījumus par kultūras norisēm padomju laikā, 
nepieciešams analizēt Kultūras nodaļas dokumentus un to saturu salīdzināt 
ar Jēkabpils rajona, pilsētu un ciemu izpildu komiteju, kā ar LPSR Ministru 
padomes, LPSR Kultūras ministrijas, Latvijas Komunistiskās partijas un Jēkabpils 
rajona Komunistiskās partijas komitejas fondu lietās esošo informāciju. 
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Pēteris Klišs

DOCUMENTS OF THE DEPARTMENT OF CULTURE 
OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF JĒKABPILS 

DISTRICT AS A HISTORICAL SOURCE

The period of activity of the Department of Culture (until 1953, Department 
of Cultural and Educational Institutions) of Jēkabpils District encompasses the 
time period from 1950 to 1992. Description no. 1 of the fund of the Department 
contains the main types of records of permanent retention: correspondence 
materials; work plans of the Department and cultural centres (community 
centres); annual reports (statements) of cultural centres (community centres); 
orders of the Head of the Department concerning general issues; minutes of the 
Department Board meetings; materials concerning amateur performances, shows, 
organisation of festive and mass undertakings; statements on writing off obsolete 
publications; directions of the Ministry of Culture of the Latvian SSR concerning 
eliminating publications; annual reports on the operation of cinemas; materials 
on the protection of cultural monuments.

Documents describing the activities of cultural/community centres (reports, 
statistical reports, correspondence materials, documentation of the socialist 
competition among cultural institutions) contain information about their 
numbers, organised undertakings, introduction of Soviet traditions, activities of 
amateur art groups, and organisational problems of the cultural work

Minutes and instructive instructions of the committees evaluating regional 
shows of artistic amateur performances stored in the fund of the Department of 
Culture give a general insight in the preparation of regional amateur groups and 
their participation in the shows, but minutes of meetings and correspondence 
materials of the Board of the Department of Culture provide information about 
their participation in regional, zonal and republican Song and Dance Festivals.

The library methodical work plans summarise information about the main 
directions of their activities, and the multiform content of library work is 
analysed in the summary reports, whereas the statements on writing off obsolete 
publications and directions of the LSSR Ministry of Culture specify publications 
to be eliminated from the library funds.



37JĒKABPILS RAJONA IZPILDU KOMITEJAS KULTŪRAS NODAĻAS DOKUMENTI

Topical events of Jēkabpils Local History Museum are reflected in its work 
plans, work reports, and correspondence materials with the Ministry of Culture. 

Reports of the Department of Culture about the work of cultural institutions, 
correspondence materials and documentary materials of the cinema 
“Komjaunietis” of Jēkabpils Town contain substantial information about the 
organisation of cinema work and movie house activities.

Keywords: Department of Culture, work plan, report, correspondence 
materials, minutes, statement.
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