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Ventspils rajona vietējo pašvaldību
darbības izvērtējums
kultūras funkcijas īstenošanā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punktu viena no vietējo pašvaldību autonomajām funkcijām (turpmākfunkcija) ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.
Nolūkā izpētīt, kā tiek pildīta funkcija, Pašvaldību darbības
analīzes un metodoloģijas departamenta Pašvaldību nodaļas darbinieki
2008.gada 5.septembrī un 2008.gada 24.septembrī izlases veidā
apmeklēja vairākas Ventspils rajona vietējās pašvaldības.
Izpēte tika veikta Jūrkalnes pagastā (iedzīvotāju skaits – orientējoši
390), Užavas pagastā (590), Ziru pagastā (570), Usmas pagastā (630),
Zlēku pagastā (590) un Ances pagastā (750), kur darbinieki iepazinās ar
kultūras darba organizāciju, noskaidroja, kādas iespējas ir iedzīvotājiem
piedalīties kultūras aktivitātēs attiecīgā pagasta administratīvās teritorijas
kultūras iestādēs, cik izmaksā pašvaldību kultūras iestāžu uzturēšana,
kādas raksturīgākās problēmas traucē vai kavē funkcijas izpildi.
Jūrkalnes pagastā:
 2008.gadā kultūras vajadzībām plānots izlietot Ls 93130, kas ir
ievērojami vairāk nekā faktiski izlietots 2007.gadā. Izdevumu
pieaugums kultūras vajadzībām paredzēts sakarā ar Jūrkalnes
Tautas nama remontu;
 Tautas nams ir vairāk nekā 130 gadus veca ēka, kurā tiek
organizēti pasākumi pensionāriem, bērniem, ģimenēm, citām
iedzīvotāju grupām. Tiek īstenots Tautas nama mākslinieciski –
arhitektoniskās izpētes projekts. Šo projektu finansē Valsts
Kultūrkapitāla fonds;
 pagasta administrācijas ēkā atrodas bibliotēka, kurā ir pieejami
interneta pakalpojumi. 2008.gada oktobrī paredzēta bibliotēkas
akreditācija;
 kultūras iestāžu optimizācija nav paredzēta;
 pagastā darbojas dramatiskais pulciņš, etnogrāfiskais ansamblis
„Suitu
sievas”,
vidējās
paaudzes
deju
kolektīvs.
2008./2009.m.g. paredzēts izveidot folkloras pulciņu bērniem;

2

 vidējās paaudzes deju kolektīvs piedalījās XXIV Vispārējos
latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos;
 speciālistu, kas nodrošina kultūras darbu pagastā, netrūkst;
 sākot ar 2008.gada augustu, norisinās Latvijas Republikas
proklamēšanas 90.gadadienai veltīti pasākumi.
Užavas pagastā:
 2008.gadā kultūras vajadzībām paredzēts izlietot Ls 30430
(6,30 % no pagasta padomes pamatbudžetā paredzētajiem
izdevumiem funkciju veikšanai), kas ir vairāk nekā 2007.gadā
(Ls 24650), jo pagasta bibliotēkā jāatjauno esošais grāmatu
fonds, jānomaina grīdas segums;
 paredzēta pagasta Tautas nama renovācija, izmantojot valsts
budžeta finanšu līdzekļus, kas tiek piešķirti 200 000 latu apmērā
novada infrastruktūras attīstībai saskaņā ar Administratīvi
teritoriālās reformas likuma nosacījumiem;
 Tautas namā darbojas sieviešu vokālais ansamblis „Saiva”,
Užavas dramatiskais kolektīvs (šogad nosvinēja 10 gadu
jubileju), līnijdeju kolektīvs „Sānsolis” un baznīcas ansamblis.
Šogad paredzēts izveidot rokdarbu pulciņu. Pagastā
noorganizēts interešu klubs vīriešiem;
 bibliotēkā ir pieejami interneta pakalpojumi. 2008.gada oktobrī
paredzēta bibliotēkas akreditācija;
 kultūras iestāžu optimizācija nav paredzēta.
Ziru pagastā:
 2008.gadā kultūras vajadzībām paredzēts izlietot Ls 18960
(7,60 % no pagasta padomes pamatbudžetā paredzētajiem
izdevumiem funkciju veikšanai), kas ir nedaudz vairāk nekā
faktiski izlietots 2007.gadā (Ls 12500);
 paredzēts pagasta Tautas nama un bibliotēkas ēkas kapitālais
remonts, izmantojot valsts budžeta finanšu līdzekļus, kas tiek
piešķirti 200 000 latu apmērā novada infrastruktūras attīstībai
saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma
nosacījumiem;
 Tautas namā darbojas sieviešu vokālais
dramatiskais kolektīvs, līnijdeju kolektīvs;

ansamblis,
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 Tautas namā katru gadu tiek atzīmēti valsts un tradicionālie
latviešu tautas svētki, kā arī tiek organizēti dažāda veida
karnevāli, rīkotas teātra izrādes, atpūtas vakari, diskotēkas;
 kultūras darba speciālistu skaits ir pietiekošs;
 kultūras iestāžu optimizācija nav paredzēta.
Usmas pagastā:
 2008.gadā kultūras vajadzībām plānots izlietot Ls 26800
(4,80% no padomes pamatbudžetā paredzētajiem izdevumiem
funkciju veikšanai). Kultūras funkcijas īstenošanai 2007.gadā
faktiski tika izlietoti Ls 14770;
 pagastā ir Tautas nams, kurā tiek organizēti dažādi kultūras
pasākumi;
 Tautas namā darbojas sieviešu vokālais ansamblis, līnijdeju un
dramatiskais ansamblis;
 kultūras darba speciālistu skaits ir pietiekošs;
 bibliotēkā iegādāti datori, ir pieejami interneta pakalpojumi;
 kultūras iestāžu optimizācija nav paredzēta;
 izstrādāts Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienas
jubilejas svinību pasākumu plāns.
Zlēku pagastā:
 2008.gadā kultūras vajadzībām plānots izlietot Ls 45330
(14,20% no pagasta padomes pamatbudžetā paredzētajiem
izdevumiem funkciju veikšanai, 2007.gadā – 12,40%);
 paredzēts pagasta Kultūras nama remonts, izmantojot valsts
budžeta finanšu līdzekļus, kas tiek piešķirti 200 000 latu apmērā
novada infrastruktūras attīstībai saskaņā ar Administratīvi
teritoriālās reformas likuma nosacījumiem;
 Kultūras namā tiek organizēti dažādi kultūras pasākumi,
jaunatne iecienījusi diskotēkas. Izveidota „breika” grupa
jauniešiem. Pagastā darbojas pieaugušo dramatiskais kolektīvs,
sieviešu vokālais ansamblis un koklētāju ansamblis
„Sildruvīte”;
 sieviešu vokālais ansamblis piedalījās XXIV Vispārējos
latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos;
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 pagasta administrācijas ēkā atrodas bibliotēka, kurā ir pieejami
interneta pakalpojumi;
 kultūras darba speciālistu skaits ir pietiekošs;
 pagasta teritorijā atrodas vairāki kultūras pieminekļi – Zlēku
muižas parks, kurā iedzīvotāji tradicionāli pulcējas uz
Lieldienu, Vasarsvētku, Līgo dienas, ražas svētku svinībām,
Pavenšu pilskalns, Zlēku Karātavu kalns;
 kultūras iestāžu optimizācija nav paredzēta;
 pagastā paredzēta vairāki Latvijas Republikas proklamēšanas
90.gadadienas jubilejas svinību pasākumi.
Ances pagastā:
 2008.gadā kultūras vajadzībām plānots izlietot Ls 26210
(6,80% no pagasta padomes pamatbudžetā paredzētajiem
izdevumiem funkciju veikšanai). 2007.gadā faktiski izlietoja Ls
24070;
 pagastā ir Kultūras nams, tajā veikts kosmētiskais remonts;
 Kultūras namā darbojas vidējās paaudzes deju kolektīvs,
senioru deju kolektīvs, lasītāju klubiņš, rokdarbu pulciņš;
 pagasta bibliotēkā ir pieejami interneta pakalpojumi;


kultūras darba speciālistu skaits ir pietiekošs;

 kultūras iestāžu optimizācija nav paredzēta;
 2008.gadā „Talsu tipogrāfijā” 500 eksemplāros iespiesta
grāmata „Ances teikas”, kurā apkopoti Ances pagasta
iedzīvotāju savāktie nostāsti. Valsts Kultūrkapitāla fonda
atbalsts grāmatas izdošanā bija 1110 Ls, bet pagasta
līdzfinansējums – 400 Ls;
 pagastā tiek organizēti pasākumi, kas veltīti Latvijas Republikas
proklamēšanas 90.gadadienai.

SECINĀJUMI:
1. Minēto pagastu pašvaldību iedzīvotājiem nodrošinātas iespējas
piedalīties pašdarbības kolektīvos, kā arī apmeklēt Tautas
(Kultūras) namos organizētos kultūras pasākumus, izmantot
vietējās nozīmes bibliotēku pakalpojumus.
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2. Konsultatīvo un metodisko palīdzību vietējās bibliotēkas var
saņemt Ventspils pilsētas bibliotēkā, kas ir reģiona galvenās
bibliotēkas statusā.
3. Atbilstoši savu budžetu iespējām pašvaldības finansiāli atbalsta
kultūras aktivitātes, veic kultūras iestāžu tekošā un kapitālā
remonta darbus.
4. Pagastu administratīvās teritorijas ir salīdzinoši nelielas, tajās dzīvo
maz iedzīvotāju, tāpēc nav attīstīta nepieciešamā infrastruktūra
(muzeji, teātri, mūzikas skolas, mākslas skolas u.c.), lai pilnībā
apmierinātu sabiedrības kultūras vajadzības, nodrošinātu kultūras
vērtību radīšanu, izplatīšanu, saglabāšanu.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta sēdē 2007.gada 4.septembrī atbalstīto
administratīvi teritoriālo iedalījumu minētās pašvaldības paredzēts
iekļaut Ventspils novadā.
6. Pašvaldības paredzējušas un tajās jau notiek pasākumi, kas veltīti
Latvijas Republikas proklamēšanas 90.gadadienai.

30.09.2008.
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