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Ventspils novadā 

 

2020.gada 26.novembrī               16   

Nr.  __________                      

(protokols Nr.75, 1.§) 

 

 

 GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2020.GADA 14.JANVĀRA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS Nr.1 „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020.GADA KONSOLIDĒTAIS 

BUDŽETS” 

 

 

 

Izdarīt Ventspils novada domes 2020. gada 14.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Ventspils 

novada pašvaldības 2020. gada konsolidētais budžets“ šādus grozījumus: 

1. Saistošo noteikumu 2.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:  

„2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 17 239 312 euro;” 

2. Saistošo noteikumu 2.2.punktu izteikt sekojošā redakcijā:  

„2.2. kārtējā gada izdevumi – 18 650 355 euro;“ 

3. Saistošo noteikumu 3.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:  

„3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 2 230 euro;” 

4. Saistošo noteikumu 3.2.punktu izteikt sekojošā redakcijā:  

„3.2. kārtējā gada izdevumi – 4 047 euro;“ 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                            A.MUCENIEKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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Paskaidrojuma raksts Ventspils novada pašvaldības 2020.gada 26.novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.16 „Grozījumi Ventspils novada domes 2020.gada 14.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības 2020.gada konsolidētais budžets”” 

  

Pamatojoties uz Ventspils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžeta izpildi uz 

2020.gada 1.novembri, pašvaldības Iepirkumu nodaļas veiktajām iepirkumu procedūrām un 

noslēgtajiem līgumiem, Valsts mērķdotācijām, ES projektu finansējumiem, kā arī pašvaldības 

iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo darbu prioritātes, un iesniegtajiem 

budžeta grozījumiem gan ieņēmumos, gan izdevumos, ir sagatavots budžeta grozījumu projekts uz 

2020.gada 1.novembri: 

1. Precizēti pamatbudžeta ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, 

transferti un saņemtie ieņēmumi dažādu projektu/ aktivitāšu īstenošanai; 

2. Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem; 

3. Precizēti saņemto ziedojumu ieņēmumi un izdevumi pašvaldības iestādēs atbilstoši 

ziedotāju norādītajiem mērķiem. 

 

Pamatbudžets 

Ieņēmumi 

Pamatbudžeta ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 827 650 euro, tai skaitā 

pašvaldības budžets par 9 645 euro, valsts budžeta mērķa dotācijas par 33 590 euro, pašvaldības 

projektu budžets par 784 415 euro. 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu grozījumus skatīt tabulā un Saistošo noteikumu 

1.pielikumā. 

 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas 

Klasifikācijas 

kods 
Ieņēmumu veids 

Grozījumi 

kopā (+/-), 

EUR 

Grozījumu iemesls 

17.0.0.0. 

No valsts budžeta 

daļēji finansēto 

atvasināto publisko 

personu un budžeta 

nefinansēto iestāžu 

transferti 

97 045 
✓  Projekta "Dzīve tīrā vidē labākai nākotnei īstenošanai 

Kurzemes plānošanas reģiona finansējums; 

18.0.0.0. 
Valsts budžeta 

transferti 
675 504 

✓  Projekta "Latvijas skolas soma" īstenošanai LR 

Kultūras ministrijas finansējums 13 160 EUR; 

✓  Projekta "Zivju resursu pavairošana Usmas ezerā" 

īstenošanai LAD finansējums 10 000 EUR; 

✓  Projekta "Zivju resursu aizsardzība, kontrole un 

uzraudzība Ventspils novadā" īstenošanai LAD 

finansējums 9 939 EUR; 

✓  Projekta "Jaunatnes jomas plānošanas dokumentu 

izstrāde" īstenošanai plānots finansējums 2 804 EUR; 

✓  Centrālās vēlēšanu komisijas mērķa dotācija parakstu 

vākšanai 12 495 EUR; 

✓  Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums projektam 

„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 5 730 EUR; 

✓  Izglītības un zinātnes ministrijas mērķa dotācija - 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 

pedagogu darba samaksai un VSAOI 2 136 EUR; 

✓  Izglītības un zinātnes ministrijas mērķa dotācija - 

vienreizējs finansiāls atbalsts 7.-12.klašu, profesionālās 

izglītības programmas, kā arī 1.-6.klašu pedagogiem, kuri 

īsteno attālināto mācību procesu 4 928 EUR 
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✓  Latvijas Nacionālā kultūras centra mērķa dotācija  - 

profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas programmu 

pedagogu darba samaksai un VSAOI  871 EUR; 

✓  Projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs" īstenošanai Valsts Izglītības attīstības 

aģentūras finansējums 3 324 EUR; 

✓  Projekta "Pašvaldības autoceļa T-1 „Krievlauki - 

Ezernieki” pārbūve Tārgales pagastā" īstenošanai LAD 

finansējums 127 065 EUR; 

✓  Projekta "Pašvaldības autoceļa pārbūve Vārves 

pagastā” īstenošanai LAD finansējums 203 364 EUR; 

✓  Projekta "Pašvaldības autoceļa Uz-16 „Rukši-Lielais 

tilts” pārbūve Užavas pagastā" īstenošanai LAD 

finansējums 78 076 EUR; 

✓  Projekta "Dokupes ciema labiekārtošana" īstenošanai 

LAD finansējums 4 154 EUR; 

✓  Projekta "Zūras – bērniem un jauniešiem" īstenošanai 

LAD finansējums 5 400 EUR; 

✓  Projekta "Mēs par veselīgu Ugāli" īstenošanai LAD 

finansējums 3 132 EUR; 

✓  Projekta "Sveiks un vesels" īstenošanai Centrālās 

finanšu un līgumu aģentūras finansējums 3 871EUR; 

✓  Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai" īstenošanai Valsts Izglītības satura centra 

finansējums 11 442 EUR; 

✓  Projekta „ERASMUS” īstenošanai Valsts Izglītības 

attīstības aģentūra finansējums 23 941 EUR; 

✓  Projekta "Brīvdabas sporta laukuma izveide Ziru 

pagasta iedzīvotājiem" īstenošanai LAD finansējums 

4 797 EUR; 

✓  Projekta "Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā dabas 

mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma 

piedāvājumu attīstība" īstenošanai PSIA „Ventspils 

muzejs” finansējums 118 489 EUR; 

✓  Projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai" īstenošanai Izglītības kvalitātes valsts 

dienesta finansējums 26 386 EUR; 

19.0.0.0. 
Pašvaldību budžeta 

transferti 
-20 000 

Samazināti plānotie ieņēmumi savstarpējiem norēķiniem 

par izglītību 

21.3.0.0. 

Ieņēmumi no budžeta 

iestāžu sniegtajiem 

maksas 

pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi 

29 295 

EKK 21.350 

✓  Ieņēmumi no vecāku maksām 571 EUR; 

EKK 21.380 

✓  Ieņēmumi par telpu nomu 7 253 EUR; 

✓  Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 

1 600 EUR; 

✓  Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 566 EUR; 

EKK 21.390 

✓  Ieņēmumi par biļešu realizāciju 1 211 EUR; 

✓  Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 

18 094 EUR; 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0. grupā 

neklasificētie iestāžu 

ieņēmumi par iestāžu 

45 456 

✓  Projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 

aktivitāšu realizēšana" īstenošanai Biedrības Latvijas 

pašvaldību savienība finansējums 27 350 EUR; 
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sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi 

✓  Projekta "Unesco tūrisms" īstenošanai MTU Setomaa 

Tourism finansējums 18 106 EUR; 

9.9.0.0. Pārējās nodevas 350 ✓ Pārējās nodevas, kas iemaksātas pašvaldību budžetā 

Pavisam kopā ieņēmumi 827 650   

 

Izdevumi 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi precizēti atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem un 

pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un nodaļu vadītāju iesniegtajiem budžeta grozījumiem atbilstoši 

budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām. 

Pamatbudžeta izdevumu prognoze kopumā palielināta par 211 335 euro, tai skaitā 

pašvaldības budžeta par 9 645 euro, valsts budžeta mērķa dotācija palielināta par 33 590 euro, 

pašvaldības projektu budžets palielināts par 168 100 euro. 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu grozījumus skatīt tabulā un Saistošo noteikumu 1.pielikumā. 

 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izmaiņas 

Klasifikācijas 

kods 

Izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām 

kategorijām 

Grozījumi 

kopā (+/-), 

EUR 

Grozījumu iemesls 

01.000 
Vispārējie valdības 

dienesti 
-191 518   

01.110 

Ventspils novada un 

pagastu pārvalžu 

administrācijas 

112 851   

    8 190 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. 

elektroinstalācijas darbiem pašvaldības Nī „Ausmas„ 

Ances pagastā 1 681 EUR; jumta remontam pēc vēja 

postījumiem pašvaldības Nī „Saulgrieži” Ziru pagastā 

702 EUR; prognozētiem neplānotiem ūdens un 

kanalizācijas izdevumiem 403 EUR, u.c. 

    17 970 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotiem līdzekļiem 

pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai - t.sk. Ances 

pagasta pārvaldes 2.stāva telpu remontam 3 391 EUR; 

Popes pagasta pārvaldes telpu remontam 3 471 EUR; 

novada administrācijas telpu remontam 10 946 EUR 

    42 724 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā – t.sk. būvprojekta 

izstrādei un autoruzraudzībai Kuldīgas ielas 3, Ventspils 

telpu un  pieguļošās teritorijas labiekārtojuma pārbūvei 

34 074 EUR; apliecinājuma kartes izstrādei telpu 

pārplānošanai administratīvajā ēkā Skolas ielā 4, Ventspilī 

300 EUR; Pētījums “Ventspils novada ainavas un to 

vērtības” 6 050 EUR 

    19 474 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem -  datortehnikas iegādei 13 827 EUR; bēru 

pabalsta izmaksām 3 138 EUR, redzes korekciju līdzekļi 

iegādei 1 738 EUR, mobilo telefonu iegādei darbiniekiem 

darba nodrošināšanai 712 EUR un sludinājumu 

ievietošanai ziņu portālos 59 EUR 

    24 493 Savstarpēji EKK ietvaros 

01.600 

Pašvaldības  

nesadalītās rezerves un 

mērķu rezerves 

-306 609   
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    -221 160  

Pašvaldības nesadalītās rezerves atlikuma neplānotām 

budžeta pozīcijām līdzekļu novirzīšana struktūrvienībām 

budžetā neplānotiem un neparedzamiem gadījumiem 

saskaņā ar Finanšu komitejas lēmumiem un priekšsēdētāja 

rīkojumiem 

  -73 991 

Pašvaldības plānotā datortehnikas budžeta līdzekļu 

novirzīšana struktūrvienībām datortehnikas iegādei, 

remontam 

    -23 953 

Pašvaldības budžeta rezerves novirzīšana 

struktūrvienībām  pēc izpildes:  mācību maksas daļējai 

kompensācijai 1 385 EUR; griestu apstrādei ar pretuguns 

aizsarg materiāliem 924 EUR;  bēru pabalstu izmaksām -

14 585 EUR, redzes korekciju līdzekļu iegādei -

4 367 EUR, mobilo telefonu iegādei darbiniekiem darba 

nodrošināšanai – 2 524 EUR un sludinājumu ievietošanai 

ziņu portālos - 168 EUR  

  12 495 
Centrālās vēlēšanu komisijas mērķa dotācija parakstu 

vākšanai 

01.721 

Pašvaldības budžetu 

iekšējie valsts parāda 

darījumi 

2 240 
Savstarpēji EKK ietvaros  - procentu maksas segšanai par 

aizņēmumiem Valsts kasē 

04.000 Ekonomiskā darbība -975 662   

04.240 

Atbalsts 

zivsaimniecības 

nozares pasākumiem 

173 262 

Projekta "Zivju resursu pavairošana Usmas ezerā" 

īstenošanai LAD finansējums 10 000 EUR; Projekta 

"Zivju resursu aizsardzība, kontrole un uzraudzība 

Ventspils novadā" īstenošanai LAD finansējums 

9 939 EUR; projekta „Makšķerēšanas tūrisma attīstība, 

RETROUT” īstenošanai papildus finansējums no 

pašvaldības nesadalītās rezerves 9 900 EUR un  no 

plānotā projektu budžeta pārvirzīts 143 423 EUR 

04.510 
Autoceļu pārbūves 

projekti  
29 143   

    4 927 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. 

Koplietošanas ceļu seguma atjaunošanai Jūrkalnes pagastā 

4 500 EUR 

    14 899 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotiem līdzekļiem 

pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai - t.sk. Ventspils 

novada pašvaldības autoceļu Va-67, Va-63, Va-56, Va-49 

seguma remontdarbiem 7 821 EUR; Ceļu kvalitātes 

uzlabošanai (VA-19; VA-23, VA-27, VA-34) 7 078 EUR 

    9 317 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā – t.sk. būvniecības 

ieceres dokumentāciju izstrāde, autoruzraudzība un 

topogrāfija objektam “Pašvaldības autoceļa Uz – 28 

“Lejiņas – pludmale” un „pašvaldības autoceļa Uz – 35 

Lībciems – Vārnas – pludmale” brauktuves virsmas 

atjaunošana” 9 317 EUR;  

04.740 Projektu finansējums -1 214 953  

  432 
Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām 

  -1 215 385 

Projekta budžeta (t.sk. pašvaldības projektu 

līdzfinansējuma) finansējuma pārvirzīšana uz 

struktūrvienībām pēc izpildes 

04.900 Projektu finansējums 36 886 Projekta "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanai 
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06.000 

Pašvaldības teritoriju 

un mājokļu 

apsaimniekošana 

388 665   

06.600 
Rezerves konkrētiem 

mērķiem 
-1 300 183  

  -1 016 587 
Pašvaldības plānotā budžeta infrastruktūras sakārtošanai 

finansējuma novirzīšana struktūrvienībām  pēc izpildes 

  -285 288 

paredzētā finansējuma -  zaudējumu segšanai ūdens, 

kanalizācijas un siltuma tarifu neatbilstības dēļ 

novirzīšana pa pagastu struktūrām un valdības funkcijām 

pēc izpildes 

  -10 800 

plānotā finansējuma apkurei par tukšiem dzīvokļiem 

novirzīšana zaudējumu segšanai ūdens, kanalizācijas un 

siltuma tarifu neatbilstības dēļ novirzīšana pa pagastu 

struktūrām pēc izpildes 

  -3 038 
Plānotā finansējuma ventilācijas apkopēm novirzīšana pa 

pagastu struktūrām pēc izpildes 

  1 581 
Rezerves palielināšana apsaimniekošanai par tukšajiem 

dzīvokļiem 

  13 949 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā – t.sk. Tehniski 

ekonomiskā pamatojuma izstrāde siltuma apgādes 

sistēmām Ventspils novada Ziru,  Zūru un Ances ciemos 

06.600 
Komunālie 

pakalpojumi 
353 195   

    25 177 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. SIA „VNK 

serviss” nesegto komunālo pakalpojumu izmaksu 

kompensācijai no 2019.g.sept.-2020.g.janv. 8 569 EUR; 

Dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas 6-58 pirkumam 3 500 EUR; 

kurinātāju algu nodrošināšanai Jūrkalnes pagastā 

1 950 EUR; kanalizācijas vada plīsuma likvidācijai, grunts 

izskalojuma novēršanai Piltenes pilsētā 1 816 EUR; Nī 

Lielā iela 32 pieslēgšana centrālai ūdensapgādes sistēmai 

1 026 EUR; ūdens mīkstināšanas iekārtas uzstādīšanai 

Tārgales centrālajā katlu mājā 700 EUR; u.c. 

  7 539 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā – t.sk. būvprojekta 

dokumentācijas izstrādei objektam Katlu mājās pārbūve, 

Usmas pagastā 7 139 EUR; apliecinājuma kartes izstrādei 

objektam “Kanalizācijas pievadu izbūve ēkai Skolas ielā 3 

Ventavā 400 EUR 

    603 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem -  bēru pabalsta izmaksām 512 EUR, mobilo 

telefonu iegādei darbiniekiem darba nodrošināšanai 

91 EUR 

  308 165 

Zaudējumu segšanai ūdens, kanalizācijas un siltuma tarifu 

neatbilstības dēļ novirzīšana pa pagastu struktūrām pēc 

izpildes 

  9 458 
Atlaišanas pabalstu izmaksai komunālās nozares 

darbiniekiem 

  2 253 Savstarpēji EKK ietvaros 

06.600 
Mājokļu 

apsaimniekošana 
548 032   

  15 632 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. logu un 

durvju nomaiņai nomas telpām Ugāles pagastā 

7 729 EUR; Nedzīvojamā fonda remontam Vārves ciemā 

1 607 EUR; dzīvojamās mājas "Mālkalni", Zlēkas jumta 
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remontam 725EUR; dzīvojamās mājas "Dzintari", Ance 

dūmvadu remontam 800 EUR; u.c. 

    181 110 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotiem līdzekļiem 

pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai, t.sk. ēkas 

„Mežrūpnieki”, Ugāle fasādes remonts 49 354 EUR; Lielā 

iela 62, Piltene jumta remonts 7 370 EUR; Lielā iela 2a, 

Piltene gaiteņa un tualešu rem.2.stāvā 11 001 EUR; 

Nedzīvojamo telpu remonts Apiņos, Tārgalē un Tārgales 

pārvaldē 30 000 EUR; Medpunkta remonts Zlēkās 

8 906 EUR; Pašvaldību īres dzīvokļu remonts 

47 527 EUR; u.c. 

  3 001 
Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā 

    -19 046 

Īres finansējuma atlikuma 14 779 EUR pēc ēku nodošanas 

SIA „VNK serviss” apsaimniekošanai un 

apsaimniekošanas prognozes atlikuma uz gada sākuma 

4 267 EUR novirzīšana zaudējumu segšanai ūdens, 

kanalizācijas un siltuma tarifu neatbilstībai; atlaišanas 

pabalstu izmaksai komunālās nozares darbiniekiem; 

elektroenerģijas izmaksu starpības segšanai Annahites 

pamatskolai (saskaņā ar 2019.gadā pārmaksāto 

elektroenerģiju 2020.gadā rodas neatmaksāta starpība) 

    374 068 
Projekta „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveide Ugāles pagastā” realizācija 

  -6 733 Savstarpēji EKK ietvaros 

06.600 
Teritorijas 

labiekārtošana 
787 621   

    25 276 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. 

elektrokabeļu izbūvei, videokameru uzstādīšanai Vārves 

centra pludmalē 3 542 EUR; Pagastmājas teritorijas 

uzturēšanai Puzes pagastā 2 530 EUR; 1 slodze 

labiekārtošanas strādnieks uz 5 mēn. Stiklu ciema 

uzturēšanai 2 270 EUR; kapu žoga uzstādīšanai Ķīķu 

kapiem Usmā 1 380 EUR; pašvaldības autotransporta 

remontam pagastos 3 025 EUR; u.c. 

    183 086 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotiem līdzekļiem 

pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai, t.sk. Nekustamā 

īpašuma "Auseklīši", Usmā teritorijas labiekārtošana 

129 236 EUR; Bērnu rotaļu laukuma izveide Ugālē 

15 369 EUR; drenāžas sistēmas atjaunošanu nekustamajā 

īpašumā Ugālē, ar kadastra apzīmējumu 9870 004 025 – 

16 136 EUR; Kapsētu žogu izbūve Piltenes divās kapsētās 

3 906 EUR; u.c. 

    18 106 
Projekta "Unesco tūrisms" īstenošanai MTU Setomaa 

Tourism finansējums; 

    27 350 
Projekta "Piekrastes apsaimniekošana" īstenošanai 

Biedrības Latvijas pašvaldību savienība finansējums; 

    74 642 
Projekta "Sporta laukuma labiekārtošana” īstenošanai no 

plānotā projektu budžeta pārvirzīts; 

    162 718 

Projekta "Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā dabas 

mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma 

piedāvājumu attīstība" īstenošanai PSIA „Ventspils 

muzejs” finansējums 118 489 EUR; no plānotā projektu 

budžeta pārvirzīts 44 229 EUR; 

    34 129 

Projekta "Dokupes ciema labiekārtošana" īstenošanai 

LAD finansējums 4 154 EUR; no plānotā projektu 

budžeta pārvirzīts 29 975 EUR; 
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    20 795 

Projekta "Mēs par veselīgu Ugāli" īstenošanai LAD 

finansējums 3 132 EUR; no plānotā projektu budžeta 

pārvirzīts 17 663 EUR; 

    5 400 
Projekta "Zūras – bērniem un jauniešiem" īstenošanai 

LAD finansējums 

    226 726 

Projekta "Teritorijas labiekārtošana pakalpojumu pieejas 

uzlabošanai Zlēku ciemā" īstenošanai no plānotā projektu 

budžeta pārvirzīts 

    4 797 
Projekta "Brīvdabas sporta laukuma izveide Ziru pagasta 

iedzīvotājiem" īstenošanai LAD finansējums 4 797 EUR 

    18 260 
Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā, t.sk.  

    946 
Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem -  bēru pabalsta izmaksām 

  -14 610 Savstarpēji EKK ietvaros 

08.000 
Atpūta, kultūra un 

reliģija 
178 117   

08.100 
Atpūtas un sporta 

pasākumi 
51 304   

    25 247 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. Piltenes 

stadionam inventāra iegādei 22 021 EUR; sporta angāra 

apkopējai neizmantotā atvaļinājuma kompensācijai 

1 215 EUR; u.c. 

  10 885 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotiem līdzekļiem 

pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai, t.sk. Ances 

muižas telpu remontam 3 000 EUR; Zlēku sporta ēkas 

dušas telpu remontam 3 650 EUR; Popes sporta angāra 

grīdas lakošanai 2 550 EUR; u.c. 

    3 150 

Projekta "Jaunatnes jomas plānošanas dokumentu 

izstrāde" īstenošanai plānots finansējums 2 804 EUR; no 

plānotā projektu budžeta pārvirzīts 346 EUR; 

    350 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā  jauniešu projektu 

konkursam Vārves JC „Ligzda” 

  6 042 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem -   redzes korekciju līdzekļu iegādei 190 EUR; 

datortehnikas iegādei 5 852 EUR 

    5 630 Savstarpēji EKK ietvaros 

08.210 Bibliotēkas 47 929   

    110 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. 2019.gada 

rēķinu apmaksai par komunāliem maksājumiem 52 EUR; 

interneta tīkla paplašināšanai Jūrkalnes bibliotēkā 58 EUR 

  41 960 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotiem līdzekļiem 

pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai, t.sk. kosmētiskie 

remonti: Piltenes bibliotēkā 10 691 EUR; Popes bibliotēkā 

19 599 EUR; Tārgales bibliotēkā 11 670 EUR 

  4 978 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem -   redzes korekciju līdzekļu iegādei 280 EUR; 

datortehnikas iegādei 4 447 EUR; mobilo telefonu iegādei 

darbiniekiem darba nodrošināšanai 251 EUR 

    787 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā  Jūrkalnes bibliotēkai 

kultūras projekta realizēšanai 

    94 Savstarpēji EKK ietvaros 
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08.220 
Novadpētniecības 

ekspozīcijas  
2 492   

    1 258 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām grīdas seguma nomaiņai Zūru 

novadpētniecības ekspozīcijas Ratnīcai  

    370 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā  Zūru  

novadpētniecības ekspozīcijai jauniešus projekta 

realizēšanai 

    864 
Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem datortehnikas iegādei 

08.230 Kultūras/tautas nami 76 392   

    25 185 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. Ventspils 

novada kultūras attīstības programmas 2021.-2026.gadam 

izstrādei 11 737 EUR; aparatūras, aizkaru demontāžai 

Ugāles tautas nama ēkā "Gaisma" 1 624 EUR; saliekamie 

krēsli apmeklētāju sēdvietu nodrošināšanai Jūrkalnes 

estrādē un Vējturu namā 1 413 EUR; Tārgales folkloras 

kopas Piški kāndla dalībnieku tērpiem 1 114 EUR; Ances 

Nī „Ausmas” starpsienas remontam 817 EUR;  

Apsardzes signalizācijas ierīkošana Nī „Mežrūpnieki” 

kultūras nama izmantotajās telpās 625 EUR; u.c. 

    30 333 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotiem līdzekļiem 

pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai, t.sk. kosmētiskais 

remonts Piltenes kultūras namā 23 687 EUR; Skatuves 

aizkaru stiprinājuma konstrukciju maiņa Puzes kultūras 

namā 2 860 EUR; Trepju seguma remonts Vārves kultūras 

centrā Zūrās 1 566 EUR; u.c. 

    14 165 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā, t.sk. būvprojekta 

ekspertīze projektam "Kultūras mantojuma centra "Vinda" 

jaunbūve" 11 495 EUR; struktūrvienību dalība 

pašvaldības izsludinātajā kultūras projektu konkursā 

2 670 EUR 

  4 112 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem -   redzes korekciju līdzekļu iegādei 164 EUR; 

datortehnikas iegādei 3 199 EUR; mobilo telefonu iegādei 

darbiniekiem darba nodrošināšanai 262 EUR; bēru 

pabalsta izmaksām 473 EUR; publikācijām laikrakstos 

14 EUR 

    1 652 
Ieņēmumu novirzīšana izdevumos kultūras pasākumu 

nodrošināšanai 

    945 Savstarpēji EKK ietvaros 

09.000 Izglītība 802 276   

09.100 Pirmskolas izglītība 38 474   

    4 618 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. gultu 

iegādei Vārves PII Zīļuks 1 400 EUR; neizmantotā 

atvaļinājuma kompensācijai Vārves PII Zīļuks 

darbiniekam 1 245 EUR; elektroinstalācijas pārbaudei un 

defektu novēršanai Ances PII Vālodzīte 360 EUR; 

ventilatora uzstādīšanai gāzes apkures katlam ēkā 

„Rozītes” 545 EUR u.c. 
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    102 587 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotiem līdzekļiem 

pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai, t.sk. Fasādes 

remonts un trīs ieejas lieveņa izbūve Piltenes PII 

Taurenītis ēkai 61 512 EUR; gāzes apkures katla iegāde 

ēkai „Rozītes” 13 896 EUR; rotaļu elementu iegāde un 

uzstādīšana Vārves PII Zīļuks teritorijā 6 808 EUR un 

Ances PII Vālodzīte teritorijā 11 425 EUR; Piltenes PII 

“Taurenītis” virtuves telpu pārplānošana 6 780 EUR 

    9 723 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā, t.sk. tehniskā 

apsekošana, būvuzraudzība Piltenes PII Taurenītis fasādes 

remontam 3 836 EUR; tehniskā apsekošana Ugāles PII 

„Lācītis” ēkai 4 182 EUR 

    10 212 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem - bēru pabalsta izmaksām 2 366 EUR; 

datortehnikas iegādei 7 424 EUR; mobilo telefonu iegādei 

darbiniekiem darba nodrošināšanai 422 EUR 

  -50 429 
Pamatojoties uz PII Vālodzīte likvidāciju, plānotie 

budžeta līdzekļu atlikumi pārvirzīti uz Ances pamatskolu  

    -39 734 

Mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI 

pārvirzīšana uz vispārējām izglītības iestādēm, kurās 

iekļauta ir 5-6.gadīgo apmācība 

  1497 Savstarpēji EKK ietvaros 

09.219 Vispārējā izglītība 698 044   

    43 166 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. inventāra 

iegādei Piltenes internātam 11 125 EUR; atlaišanas 

pabalsta un atvaļinājuma kompensācijas izmaksai 

Tārgales pamatskolas sargiem 6 931 EUR; internāta ieejas 

kāpņu un uzbrauktuves remontam Ugāles vidusskolai 

4 682 EUR; 12 durvju un 6 radiatoru uzstādīšanai Piltenes 

internātā 4 030 EUR; Tārgales pamatskolas automātisko 

ieejas durvju remontam un starpsienas izbūvei Tārgales 

pamatskolas 2.stāva gaitenī 3 582 EUR; 3 gab logu 

nomaiņai Puzes pamatskolas vizuālās mākslas kabinetā 

Pārvaldes ēkā 1 805 EUR; 4gab trīsdaļīgas gultas + 12gab 

matraču iegāde Zūru pamatskolai 1 400 EUR; dūmu sūkņa 

montāžai apkures katla dūmvadam Popes pamatskolai 

1 383 EUR; panikas rokturu ierīkošanai Ugāles 

vidusskolai 1 066 EUR; u.c. 

    433 307 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotiem līdzekļiem 

pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai, t.sk. Ugāles 

vidusskolas aktu zāles pārbūvei 197 627 EUR un internāta 

jumta remontam 53 757 EUR; Piltenes vidusskolas telpu 

remontam 61 369 EUR; Piltenes internāta remontam 

19 990 EUR; automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas ierīkošana Zūru pamatskolā 

16 702 EUR; Puzes pamatskolas ieejas kāpņu laukuma un 

lietus kanalizācijas remontdarbiem 18 865 EUR; Popes 

pamatskolas ēkas fasādes remonta un krāsojuma 

atjaunošanas darbiem 10 390 EUR un  granulu apkures 

katla iegādei 17 525 EUR; Tārgales pamatskolas rotaļu 

laukuma ierīkošana 10 000 EUR; u.c. 

    41 612 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā, t.sk. būvprojekta 

izstrāde un autoruzraudzība objektam „Zūru pamatskolas 

aktu zāles jaunbūve” 34 146 EUR; apliecinājuma kartes 

izstrādei, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai objektam 

„Sporta laukuma labiekārtošana Ances pagastā” 

4 689 EUR; būvprojekta ekspertīze objektam „Pasažieru 
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lifta izbūve vides pieejamības nodrošināšanai Tārgales 

pamatskolas ēkā” 2 795 EUR; u.c.  

    23 941 
Projekta „ERASMUS” īstenošanai Valsts Izglītības 

attīstības aģentūra finansējums 

    26 386 

Projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai" īstenošanai Izglītības kvalitātes valsts 

dienesta finansējums  

  13 160 
Projekta "Latvijas skolas soma" īstenošanai LR Kultūras 

ministrijas finansējums  

    -9 000 
Samazināts finansējums plānotajam projektam „Sporta 

laukuma labiekārtošana Ances pagastā” 

    37 178 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem - bēru pabalsta izmaksām 5 677 EUR; mobilo 

telefonu iegādei darbiniekiem darba nodrošināšanai 

353 EUR; datortehnikas iegādei 29 095 EUR; sludinājumu 

ievietošanai laikrakstos 58 EUR; redzes korekciju līdzekļu 

iegādei 1 995 EUR 

    50 429 
Ances PII Vālodzīte atlikumu nodošana Ances 

pamatskolai 

  39 734 

Mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI 

pārvirzīšana uz vispārējām izglītības iestādēm, kurās 

iekļauta ir 5-6.gadīgo apmācība 

  1 928 

Izglītības un zinātnes ministrijas mērķa dotācija - 

vienreizējs finansiāls atbalsts 7.-12.klašu, profesionālās 

izglītības programmas, kā arī 1.-6.klašu pedagogiem, kuri 

īsteno attālināto mācību procesu 

  17 169 Ieņēmumu novirzīšana izdevumu segšanai 

  -20 966 Savstarpēji EKK ietvaros 

09.510 Interešu izglītība 11 177   

    4 551 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. Biedrībai 

„Jātnieku klubs Demora” - sacensībām, dalības maksām 

1 300 EUR; atvaļinājuma naudas izmaksai pēc bērnu 

kopšanas atvaļinājuma atnākušai darbiniecei Ugāles 

Mūzikas un mākslas skolai 1 112 EUR; Biedrībai SK 

Krauķi autokrosa sacensību organizēšanai 870 EUR; u.c. 

    3 871 
Projekta "Sveiks un vesels" īstenošanai Centrālās finanšu 

un līgumu aģentūras finansējums 

    1 730 
Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem - datortehnikas iegādei 

    2 136 

Izglītības un zinātnes ministrijas mērķa dotācija  - 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 

pedagogu darba samaksai un VSAOI 

  871 

Latvijas Nacionālā kultūras centra mērķa dotācija  - 

profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas programmu 

pedagogu darba samaksai un VSAOI 

  -1 982 Savstarpēji EKK ietvaros 

09.600 
Izglītības papildus 

pakalpojumi 
3 432 (Skolēnu pārvadājumi) 

    2 634 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. Užavas WV 

Crafter JB1382 remontam 540 EUR; Ziru Isuzu Turquoise 

HC6989 remontam 800 EUR; Degvielas izmaksu segšanai 

biedrības Ugāles attīstība braucienam uz Cēsīm 200 EUR; 

skolēnu pārvadājumu autotransporta Kasko apmaksai 

974 EUR; u.c. 
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    -202 Savstarpēji EKK ietvaros 

09.810 Izglītības vadība 51 295   

    24 361 

Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai" īstenošanai Valsts Izglītības satura centra 

finansējums 11 442 EUR; no plānotā projektu budžeta 

pārvirzīts 12 919 EUR; 

    510 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem – bēru pabalsta izmaksai 473 EUR; 

sludinājumu ievietošanai laikrakstos 37 EUR 

    26 424 Savstarpēji EKK ietvaros 

09.820 
Rezerve interešu 

izglītībai 
-146   

    -146 Savstarpēji EKK ietvaros 

10.000 Sociālā aizsardzība 9 457   

10.400 
Atbalsts ģimenēm ar 

bērniem (Bāriņtiesa) 
30 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves  

Kasko apdrošināšanai 229EUR; papildus finansējums no 

pašvaldības plānotajiem līdzekļiem – datortehnikas 

iegādei 2 888 EUR; -3 087 EUR – savstarpēji EKK 

ietvaros  

10.910 

Pārējās citus 

neklasificētās sociālās 

aizsardzības 

pakalpojumi (Sociālais 

dienests) 

9 427   

    3 879 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. 

Elektroniskās aprūpes sistēmas ieviešanai 2 178 EUR; 5 

planšetdatoru un 5 LMT sim karšu iegādei 1 353 EUR; 

u.c. 

    450 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotiem līdzekļiem 

pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai – veļas žāvētāja 

iegāde ēkai „Rozītes”  

    5 098 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem - mobilo telefonu iegādei darbiniekiem darba 

nodrošināšanai 433 EUR; datortehnikas iegādei 

4 665 EUR 

  
Pavisam kopā 

izdevumi 
211 335   

 

 

Pašvaldības saistības 

Pašvaldības aizņēmumu atmaksa precizēta atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem par projektu 

īstenošanu. 

Pašvaldības Valsts kases aizņēmumu izmaiņas skatīt tabulā un Saistošo noteikumu 1.pielikumā. 

 

Pašvaldības Valsts kases plānoto aizņēmumu atmaksas izmaiņas 

Klasifikācijas 

kods 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 

Grozījumi 

kopā (+/-), 

EUR 

Grozījumu iemesls 

01.721 
Projekts "Dzīve tīrā vidē labākai 

nākotnei”  
-97 045 

Saņemtais Kurzemes plānošanas reģiona 

finansējums novirzīts šī projekta kredīta 

dzēšanai  

01.721 

Projekts "Pašvaldības autoceļa T-1 

„Krievlauki - Ezernieki” pārbūve 

Tārgales pagastā"  

-127 065 
Saņemtais LAD finansējums novirzīts šī 

projekta kredīta dzēšanai 
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01.721 
Projekts "Pašvaldības autoceļa pārbūve 

Vārves pagastā” 
-203 364 

Saņemtais LAD finansējums novirzīts šī 

projekta kredīta dzēšanai 

01.721 

Projekts "Pašvaldības autoceļa Uz-16 

„Rukši-Lielais tilts” pārbūve Užavas 

pagastā" 

-78 076 
Saņemtais LAD finansējums novirzīts šī 

projekta kredīta dzēšanai 

01.721 

Projekts "Ziemeļkurzemes 

kultūrvēsturiskā dabas mantojuma 

saglabāšana, eksponēšana un tūrisma 

piedāvājumu attīstība" 

-101 772 

 

Saņemtais PSIA „Ventspils muzejs” 

finansējums novirzīts šī projekta kredīta 

dzēšanai 

01.721 

Projekts "Sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras izveide 

Rūpnīcas ielā-6, Ugāles pag."  

-8 993 
Saņemtais LAD finansējums novirzīts šī 

projekta kredīta dzēšanai 

F40020000 Aizņēmumi (Atmaksa) -616 315    

 

  

Ziedojumu budžets 

 

 

Pašvaldības Ziedojumu budžeta ieņēmumi un izdevumi precizēti atbilstoši saņemtajiem 

ieņēmumiem, ziedotāju norādītajiem mērķiem un atbilstoši budžeta funkcionālajām un 

ekonomiskajām kategorijām. 

Ziedojumu ieņēmumu prognoze precizēta par 2 230 euro, kas novirzīta izdevumu segšanai. 

Pašvaldības ziedojuma budžeta grozījumus skatīt tabulā un Saistošo noteikumu 2.pielikumā. 

 

Pašvaldības ziedojumu ieņēmumu un izdevumu izmaiņas 

Klasifikācijas 

kods 
Ieņēmumu veids 

Grozījumi 

kopā (+/-), 

EUR 

Grozījumu iemesls 

23.400 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti 

no juridiskajām personām 
1 730  

Ventspils novada pagasta svētku 

organizēšanai pagastos 

23.500 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti 

no fiziskajām personām 
500 

Ventspils novada pagasta svētku 

organizēšanai pagastos 

  Pavisam kopā ieņēmumi 2 230    

Klasifikācijas 

kods 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 

Grozījumi 

kopā (+/-) 
Grozījumu iemesls 

01.110 
Ventspils novada un pagastu pārvalžu 

administrācijas 
300 Popes pagasta svētku organizēšanai 

08.230 Kultūras/tautas nami 1 930 
Ventspils novada pagasta svētku 

organizēšanai pagastos 

  Pavisam kopā izdevumi 2 230   

 

 

Domes priekšsēdētājs                                   A.MUCENIEKS 
 

 

 

   


