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 GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2021.GADA 14.JANVĀRA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS Nr.1 „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021.GADA 

KONSOLIDĒTAIS BUDŽETS” 

 

 

 

Izdarīt Ventspils novada domes 2021. gada 14.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Ventspils 

novada pašvaldības 2021. gada konsolidētais budžets“ šādus grozījumus: 

1. Saistošo noteikumu 2.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:  

„2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 16 300 470 euro;” 

2. Saistošo noteikumu 2.2.punktu izteikt sekojošā redakcijā:  

„2.2. kārtējā gada izdevumi – 19 595 808 euro;“ 

3. Saistošo noteikumu 3.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:  

„3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 1 200 euro;” 

4. Saistošo noteikumu 3.2.punktu izteikt sekojošā redakcijā:  

„3.2. kārtējā gada izdevumi – 3 444 euro;“ 

5. Saistošo noteikumu  4.punktu izteikt sekojošā redakcijā: 

„Paredzēt Ventspils novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā dotāciju 369 500 euro 

apmērā SIA “VNK serviss” deleģēto funkciju izpildīšanai – zaudējumu segšanai ūdens, 

kanalizācijas un siltuma tarifu neatbilstības dēļ.“ 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                            A.MUCENIEKS 
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Paskaidrojuma raksts Ventspils novada pašvaldības 2021.gada __.novembra 

saistošajiem noteikumiem Nr._ „Grozījumi Ventspils novada domes 2021.gada 

14.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības 2021.gada 

konsolidētais budžets”” 

  

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

2021.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 2021.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 902 585 euro, tai skaitā 

pašvaldības budžets par 133 665 euro, valsts budžeta mērķa dotācijas par 907 378 euro, 

pašvaldības projektu budžets  samazināta par 138 458 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 

3 666 

✓  Projekta "Popes muižas baronu kapsētas vārtu 

restaurācija" īstenošanai Kurzemes plānošanas reģiona 

finansējums; 

18.0.0.0. 
Valsts budžeta 

transferti 
630 847 

✓  Projekta "Teritorijas labiekārtošana pakalpojumu 

pieejamības uzlabošanai Zlēku ciemā" īstenošanai LAD 

finansējums 36 000 EUR; 

✓  Projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

mazināšanai" īstenošanai Izglītības kvalitātes valsts 

dienesta finansējums 18 320 EUR; 

✓  Projekta "Zivju resursu pavairošana Usmas ezerā" 

īstenošanai LAD finansējums 10 000 EUR; 

✓  Projekta "Piekaramais laivas dzinējs zivju resursu 

aizsardzībai, kontrolei un uzraudzībai Ventspils novada 

publiskajās ūdenstilpnēs - 2021" īstenošanai LAD 

finansējums 3 500 EUR; 

✓  Projekta "Piekaramais laivas dzinējs zivju resursu 

aizsardzībai, kontrolei un uzraudzībai Ventspils novada 

publiskajās ūdenstilpnēs - 2021" īstenošanai Biedrības 

“Usmas krasts” finansējums 990 EUR; 

✓  Projekta “Zivju resursu aizsardzība, kontrole un 

uzraudzība Rīvas upē” īstenošanai LAD finansējums 

4 320 EUR; 

✓  Projekta “Zivju resursu aizsardzība, kontrole un 

uzraudzība Ventspils novada Puzes ezerā” īstenošanai 



LAD finansējums 3 500 EUR; 

✓  Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveidei Ventspils novada Ugāles pagastā” 

īstenošanai Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 

finansējums 2 977 EUR; 

✓  Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils 

novada Zūru pamatskolā” Centrālās finanšu un līgumu 

aģentūras finansējums 28 359 EUR; 

✓  Popes muižas medību pils dokumentācijas izstrādei 

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes finansējums 

3 970 EUR; 

✓  Projekta “Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – 

dzīvojamās ēkas “Centrs” Popes pagastā, Ventspils 

novadā kultūrvēsturiskais izpētei” īstenošanai Nacionālās 

kultūras mantojuma pārvaldes finansējums 4 700 EUR; 

✓  Projekta “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 

īstenošanai NVA finansējums 29 259 EUR; 

✓  Projekta “Pašvaldības autoceļa pārbūve un sanitārā 

mezgla uzstādīšana Jūrkalnes pagastā” īstenošanai LAD 

finansējums (avanss) 17 738 EUR; 

✓  Projekta “Labbūtības ceļakaršu aktivitātes īstenošana 

Ventspils novada pašvaldības Puzes, Piltenes, Tārgales 

pamatskolās” īstenošanai Jaunatnes starptautisko 

programmu aģentūras finansējums 2 999 EUR; 

✓  Projekta “Dokupes ciema labiekārtošana” LAD 

finansējums 2 574 EUR; 

✓  Projekta “Brīvdabas sporta aktivitāšu laukuma izveide 

Ziru pagasta iedzīvotājiem” īstenošanai izmaiņas 

sākotnējā plānā – 7 371 EUR; 

✓  Projekta “Zūras – bērniem un jauniešiem!” īstenošanai 

izmaiņas sākotnējā plānā – 5 400 EUR; 

✓  Projekta “Izglītības, kultūras vietas pārbūve un vides 

pieejamības nodrošināšana Tārgalē” īstenošanai izmaiņas 

sākotnējā plānā – 2 434 EUR; 

✓  Projekta “Pašvaldības autoceļu pārbūve Užavas 

pagastā” īstenošanai izmaiņas sākotnējā plānā –

 109 597 EUR; 

✓  Projekta “Pašvaldības autoceļa pārbūve un sanitārā 

mezgla uzstādīšana Jūrkalnes pagastā” īstenošanai 

izmaiņas sākotnējā plānā – 108 000 EUR; 

✓  Projekta “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana 

Kurzemē un Ziemeļlietuvā” īstenošanai izmaiņas 

sākotnējā plānā – 40 711 EUR; 

✓  Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveide Ventspils novada Ugāles pagastā” 

īstenošanai izmaiņas sākotnējā plānā – 15 373 EUR; 

✓  Projekta “Makšķerēšanas tūrisma attīstība” īstenošanai 

izmaiņas sākotnējā plānā – 24 200 EUR; 

✓  Projekta “Makšķerēšanas tūrisma attīstība, 

RETROUT” plānotā finansējuma pārvirzīšana uz citu 

ekonomiskās klasifikācijas kodu – 105 651 EUR; 

✓  Projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 

aktivitāšu realizēšana” plānotā finansējuma pārvirzīšana 

uz citu ekonomiskās klasifikācijas kodu – 27 000 EUR; 
 

✓  Izglītības un zinātnes ministrijas mērķa dotācija – 

mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2021.gadā 

izglītības iestādēm 4 182 EUR; 

✓  Mērķa dotācija no valsts budžeta programmas 

“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piemaksai 

pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālo izglītības 

iestāžu pedagogiem un skolotāju palīgiem un VSAOI 

30 963 EUR; 



✓  Mērķa dotācija no valsts budžeta programmas 

“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piemaksai 

pedagogiem un atbalsta personālam par individuālajām 

klātienes konsultācijām un VSAOI 86 569 EUR; 

✓  Latvijas Nacionālā kultūras centra mērķa dotācija no 

valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” vienreizējai piemaksai profesionālās 

izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem 

un atbalsta personālam par papildus slodzi un palielināto 

darba apjomu digitālā mācību satura apguvei Covid-19 

pandēmijas laikā (Piltenes mūs.sk. 1800eur; Ugāles MMS 

1719eur) 3 519 EUR; 

✓  Izglītības un zinātnes ministrijas mērķa dotācija no 

valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” vienreizējai piemaksai profesionālās sporta 

izglītības par papildus slodzi un palielināto darba apjomu 

obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas 

laikā 2 421 EUR; 

✓  Izglītības un zinātnes ministrijas mērķa dotācija 

interneta pakalpojum nodrošināšanai pašvaldību 

dibinātajām vispārējās izglītības un speciālās izglītības 

iestādēm, par laika periodu no 01.04.2021. līdz 

30.06.2021. 516 EUR; 

✓  Valsts izglītības satura centra mērķa dotācija no valsts 

budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem” programmai “atbalsts bērnu un jauniešu 

nometņu organizēšanai” 13 357 EUR; 

✓  Izglītības un zinātnes ministrijas mērķa dotācija 

interneta nodrošinājuma uzlabošanai pašvaldību 

dibinātajām izglītības iestādēm 2021.gadā “Jaudīgs 

internets ikvienā Latvijas skolā” 3 775 EUR; 

✓  Izglītības un zinātnes ministrijas mērķa dotācija 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 

īstenošanai 1 818 EUR; 

✓  Latvijas Nacionālā kultūras centra mērķa dotācija 

Piltenes Mūzikas skolas pedagogu darba samaksai un 

VSAOI 992 EUR; 

✓  Latvijas Nacionālā kultūras centra mērķa dotācija 

Ugāles Mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba 

samaksai un VSAOI – 1 334 EUR; 

✓  Izglītības un zinātnes ministrijas mērķa dotācija 

Annahites pamatskolas pedagogu darba samaksai un 

VSAOI, izglītības pasākumiem un piemaksām 

25 982 EUR; 

✓  Izglītības un zinātnes ministrijas mērķa dotācija 

interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai 

un VSAOI, izglītības pasākumiem un piemaksām 

26 200 EUR; 

✓  Izglītības un zinātnes ministrijas mērķa dotācija 

pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai 

un VSAOI, izglītības pasākumiem un piemaksām 

96 708 EUR; 

✓  Izglītības un zinātnes ministrijas mērķa dotācija 

pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai un VSAOI 595 822 EUR; 

✓  Mērķa dotācija no valsts budžeta programmas 

“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piemaksām 

pedagogiem un atbalsts personālam par epidemioloģisko 

nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa 

nodrošinājumu izglītības iestādēs VSAOI 15 888 EUR. 



19.0.0.0. 
Pašvaldību budžeta 

transferti 
50 000 

Palielināti plānotie ieņēmumi savstarpējiem norēķiniem 

par izglītību 

21.3.0.0. 

Ieņēmumi no budžeta 

iestāžu sniegtajiem 

maksas 

pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi 

13 665 

EKK 21.350 

✓  Ieņēmumi no vecāku maksām 800 EUR; 

EKK 21.380 

✓  Ieņēmumi par telpu nomu 9 902 EUR; 

✓  Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 

1 700 EUR; 
 

EKK 21.390 

✓  atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par bojātu 

nekustamo īpašumu 1 263 EUR; 
 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0. grupā 

neklasificētie iestāžu 

ieņēmumi par iestāžu 

sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi 

134 407 

✓  Projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 

aktivitāšu realizēšana" īstenošanai Biedrības Latvijas 

pašvaldību savienība finansējums 28 756 EUR; 

✓  Projekta "Unesco tūrisms" īstenošanai MTU Setomaa 

Tourism finansējums 105 651 EUR; 

4.1.0.0. Īpašuma nodokļi 70 000 
✓ Palielināti plānotie ieņēmumi no nekustamā īpašuma 

nodokļa. 

Pavisam kopā ieņēmumi 902 585   

 

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 1 360 817 euro, tai skaitā 

pašvaldības budžeta samazināta par 53 442 euro, valsts budžeta mērķa dotācija palielināta par 

907 378 euro, pašvaldības projektu budžets palielināts par 506 881 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 vadības 

dienesti 
-33 355   

01.110 

Ventspils novada un 

pagastu pārvalžu 

administrācijas 

81 481   

    4 837 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. interneta 

ierīkošana un abonēšanas maksa Ugāles pagastā 

2 904 EUR; datu tematiskā moduļa “Civilās aizsardzības 

objektu reģistrācija” pieslēgšanai 1 331 EUR; 

administrācijas darbinieku obligātās veselības pārbaudes 

veikšanai 310 EUR, u.c. 

    50 738 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotiem līdzekļiem 

pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai - t.sk. Ances 

pagasta pārvaldes telpu remontam 2 700 EUR; Tārgales 

pagasta pārvaldes telpu remontam 29 533 EUR; Ziru 

pagasta pārvaldes pagastmājas jumta remontam 

18 505 EUR. 

    4 356 Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 



līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā – autoruzraudzībai 

Kuldīgas ielas 3, Ventspils telpu un  pieguļošās teritorijas 

labiekārtojuma pārbūvei 4 356 EUR 

    8 120 
Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem -  bēru pabalsta izmaksām 8 120 EUR,  

    13 430 Savstarpēji EKK ietvaros 

01.600 

Pašvaldības  

nesadalītās rezerves un 

mērķu rezerves 

-114 836   

  160 000 

Palielināts pašvaldības nesadalītās rezerves atlikums 

neplānotiem budžeta izdevumiem (40 000 EUR no 

nesadalītās rezerves neapgūtajam līdzfinansējumam māju 

siltināšanai; 70 000 EUR prognozēto ienākumu 

pieaugums no nekustamā  īpašuma nodokļiem u  

50 000 EUR palielināti plānotie ieņēmumi savstarpējiem 

norēķiniem par izglītības pakalpojumu sniegšanu 

    -208 904  

Pašvaldības nesadalītās rezerves atlikuma neplānotām 

budžeta pozīcijām līdzekļu novirzīšana struktūrvienībām 

budžetā neplānotiem un neparedzamiem gadījumiem 

saskaņā ar Finanšu komitejas lēmumiem un priekšsēdētāja 

rīkojumiem 

  -33 525 

Pašvaldības plānotā datortehnikas budžeta līdzekļu 

novirzīšana struktūrvienībām datortehnikas iegādei, 

remontam 

    -32 407 

Pašvaldības budžeta rezerves novirzīšana 

struktūrvienībām  pēc izpildes:  mācību maksas daļējai 

kompensācijai 1 294 EUR; bēru pabalstu izmaksām -

22 168 EUR, redzes korekciju līdzekļu iegādei -

4 071 EUR, mobilo telefonu iegādei darbiniekiem darba 

nodrošināšanai 4 457 EUR, darbinieku vakcinācijai pret 

ērču encefalītu 33 EUR un sludinājumu ievietošanai ziņu 

portālos 385 EUR 

04.000 Ekonomiskā darbība -587 106   

04.210 
Rezerve nekustamo 

īpašumu darījumiem 
118 133  

  126 663 Tiesas sprieduma izpildei LatRosTrans lietā 

  1 000 
Āfrikas cūku mēra likvidēšanas pakalpojumu apmaksai 

 

  -9 530 Ģeodēziskie pakalpojumi 

04.240 

Atbalsts 

zivsaimniecības 

nozares pasākumiem 

24 905 

Projekta "Zivju resursu pavairošana Usmas ezerā" 

īstenošanai LAD finansējums 10 000 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 1 951 EUR; Projekta "Zivju resursu 

aizsardzība, kontrole un uzraudzība Ventspils novadā" 

īstenošanai LAD finansējums 3 500 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 1 100 EUR; projekta „Piekaramais laivas 

dzinējs zivju resursu aizsardzībai, kontrolei un uzraudzībai 

Ventspils novada publiskajās ūdenstilpnēs – 2021” 

īstenošanai LAD finansējums 3 500 EUR; projekta “Zivju 

resursu aizsardzība, kontrole un uzraudzība Rīvas upē”  

īstenošanai LAD finansējums 4 320 EUR, pašvaldības 

līdzfinansējums 534 EUR 

04.510 
Autoceļu pārbūves 

projekti  
627 347   

    52 226  

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā – t.sk. būvniecības 

ieceres dokumentāciju izstrāde, autoruzraudzība un 

topogrāfija objektiem “Pašvaldības autoceļa P-04 

,,Gaiļkalnu kapi - Vecmuižciems" un pašva1dības 



autoceļa P-06 ,.Vējdzirnavas- Lielferma" brauktuves 

virsmas atjaunošana Piltenes pagastā 3 993 EUR; 

Pašvaldības autoceļa P-03 "Gārzde - Ūdrandes darbnīca" 

brauktuves virsmas atjaunošana 2 662 EUR; Piltenes 

pilsētas Ganību ielas brauktuves virsmas atjaunošana 

4 956 EUR; Lauku ielas un Zemnieku ielas pārbūve 629 

EUR; Apgaismojuma pārbūve Popē, Po-31 Baznīca- 

Smēdes 1 452 EUR; Pašvaldības autoceļa J-13 „Centra 

pludmale” izbūve, piekļuves uzlabošana Baltijas jūras 

pludmalei 3 025 EUR; Pašvaldības autoceļa "Ceļš T-07 

Laukceltnieks-Spīdolas" brauktuves virsmas atjaunošana 

0.17 km garumā Tārgales pagastā 3 086 EUR; 

Elektroapgaismojuma tīkla atjaunošana Ventspils novada 

Usmas pagasta Usmas ciemā 3 594 EUR; Objektam 

“Pašvaldības autoceļa Uz – 28 “Lejiņas – pludmale” un 

pašvaldības autoceļa Uz – 35 Lībciems – Vārnas – 

pludmale” brauktuves virsmas atjaunošana” 7 865 EUR; 

Pašvaldības autoceļa Uz-30 “Alekši-Silkrogs” brauktuves 

virsmas atjaunošana Užavas pagastā, Ventspils novadā 

7 502 EUR; Pašvaldības autoceļa VA-45 Skolas iela 

brauktuves virsmas atjaunošana  un VA-80 Skolas ēdnīcas 

ceļš brauktuves pagarināšana Ventavas ciemā, Vārves 

pagastā 8 265 EUR; Pašvaldības autoceļa ZL-29 „Vilnīši” 

brauktuves seguma pārbūve Zlēku pagastā 5 197 EUR. 

  564 594 

Papildus finansējums no kredīta un projektu finansējums, 

t.sk. Pašvaldības autoceļu P-04 "Gaiļkalnu kapi - 

Vecmuižciems" un P-06 "Vējdzirnavas - Lielferma" 

brauktuves virsmas atjaunošana – Piltenē 65 074 EUR; 

Pašvaldības autoceļa P-03 "Gārzde- Ūdrandes darbnīca" 

brauktuves virsmas atjaunošana Piltenē 92 349 EUR; 

Ganību ielas brauktuves virsmas atjaunošana Piltenē un 

autoceļa T-07 "Laukceltnieks- Spīdolas" brauktuves 

virsmas atjaunošana, Tārgalē 106 553 EUR; autoceļš Ance 

– Lazdaine 66 938 EUR, autoceļš UZ – 28 “Lejiņas – 

Pludmale” 50 779 EUR; autoceļa Uz-30 “Alekši-Silkrogs” 

brauktuves virsmas atjaunošana Užavas pagastā 

39 160 EUR; autoceļa VA-45 Skolas iela brauktuves 

virsmas atjaunošana 44 991 EUR; autoceļa ZL-29 

„Vilnīši” brauktuves seguma pārbūve 54 012 EUR; 

Jūrkalnes ceļa J-13 izbūve 44 738 EUR. 

  10 527 

Pārvirzīta atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par 

bojātu nekustamo īpašumu Ances pagastā 1 263 EUR. 

Ģeodēziskie pakalpojumi, t.sk. topogrāfija pašvaldības 

autoceļiem P-04 Gaiļkalnu kapi-Vecmuižciems; P-06 

Vējdzirnavas-Lielferma, P-03 Gārzde-Ūdrandes 

darbnīcas, Ganību iela, Piltenē 3 764 EUR; topogrāfija 

Centra pludmales meteostacijas elekroapgādes 

pieslēgumam Jūrkales pag. 508 EUR; topogrāfija 

Apgaismojuma izbūve Vienības ielā posmā starp 

pašvaldības autoceļiem Po-32 un Po-35 Popes pag. 593 

EUR; topogrāfija pašvaldības autoceļš Uz-30 Alekši-

Silkrogs Užavas pag. 2 759 EUR; topogrāfija pašvaldības 

autoceļš Va-45 "Skolas iela" brauktuves virsmas 

atjaunošana un Va-80 "Skolas ēdnīcas ceļš" brauktuves 

pagarināšana, Ventavā, Vārves pag. 1 174 EUR; 

topogrāfija, Purenes, Zlēku pag. 466 EUR 

04.740 Projektu finansējums -1 386 750  

  1 980 
Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām 

  460 

Papildus finansējums no Jaunatnes lietu 2021.gada 

budžeta biedrībai “MUMS” pasākuma “Jauniešu dienas” 

rīkošanai 



  -1 389 190 

Projekta budžeta (t.sk. pašvaldības projektu 

līdzfinansējuma) finansējuma pārvirzīšana uz 

struktūrvienībām pēc izpildes 

04.900 Projektu finansējums 29 259 Projekta "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanai 

06.000 

Pašvaldības teritoriju 

un mājokļu 

apsaimniekošana 

-133 731   

06.600 
Rezerves konkrētiem 

mērķiem 
-818 043  

  - 821 043 
Pašvaldības plānotā budžeta infrastruktūras sakārtošanai 

finansējuma novirzīšana struktūrvienībām  pēc izpildes 

  3 000 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām dūmu detektoru 

iegādei vientuļajiem pensionāriem 3 000 EUR 

06.600 
Komunālie 

pakalpojumi 
8 118   

    7 559  

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. katlu mājas 

dūmejas remontam un katlu mājas siltumapgādes sistēmas 

remontam Jūrkalnes pagastā 3 618 EUR; jauna 

notekūdeņu uzskaites bloka izgatavošanai un uzstādīšanai, 

žoga izbūvei Piltenes NAI 1 679 EUR; hidroforu iegādei 

un kanalizācijas ūdens plūsmas skaitītāja iegādei Tārgales 

pagastā 1 934 EUR; u.c. 

    559 
Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem bēru pabalsta izmaksai 

06.600 
Mājokļu 

apsaimniekošana 
253 836   

  443 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. ūdens 

skaitītāja uzstādīšanai iznomājamā nedzīvojamā telpā 

adresē Bērnu nams “Stikli”, Stikli, Puzes pagastā 

370 EUR; ugunsdzēsības hidrantu pārbaudei Ances 

pagastā 73 EUR. 

    70 975 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotiem līdzekļiem 

pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai, t.sk. jumta lietus 

ūdens novadīšanas sistēmas un jumtu kastes remontam 

Puzes pagastmājā un pirmsskolas izglītības iestādē 

12 254 EUR; remontdarbiem Rūpnīcas-6, Ugāles pag. 

2 077 EUR; ģimenes ārsta prakses vietas remonts 

pārvaldes ēkā, Užavas pagastā 10 311 EUR; jumta un 

notekcauruļu remonta, logu nomaiņa Zūras 7, Vārves pag. 

22 076 EUR; dzīvokļa Rūpnīcas ielā 6-6, Ugāles pag. 

telpu kosmētiskais remonts 24 257 EUR. 

  18 538 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā, t.sk. būvprojekta 

dokumentācija Mežrūpnieki teritorijas labiekārtošanai; 

būvprojekta izstrāde ēkas pārbūvei nekustamajā īpašumā 

“Mežrūpnieki” Ugāles pag. 8 277 EUR; paskaidrojuma 

raksts NĪ "Valde" lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana un 

teritorijas labiekārtošana Puzes pag. 2 517 EUR; 

apliecinājuma karšu izstrāde krasta nostiprināšanai 

pašvaldības īpašumos, ēkas fasādei objektam “Morici”, 

ēkas fasāde objektam “Auseklīši” Usmas pag. 7 744 EUR. 

    163 880 

Projekta „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 

infrastruktūras izveide Ugāles pagastā” realizācija 

155 210 EUR ERAF projekts; Valsts nozīmes arhitektūras 



pieminekļa dzīvojamās ēkas "Centrs” Popes pag. 

kultūrvēsturiskai izpētei, Nacionālā kultūras mantojuma 

pārvaldes finansējums 4 700 EUR; Popes muižas medību 

pils dokumentācijas izstrāde, Nacionālā kultūras 

mantojuma pārvaldes finansējums 3 970 EUR. 

06.600 
Teritorijas 

labiekārtošana 
422 358   

    10 588 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. augstas 

bīstamības ugunsgrēka laikā sniegto pakalpojumu 

apmaksai 1 844 EUR; atbērtnes sakārtošanai Vārves 

ciema centrā NĪ “Brīvnieki” 1 400 EUR; mietu iegādei 

Zūru ciema pludmales sakārtošanai 767 EUR; 

labiekārtošanas traktortehniku apkopei un riepu iegāde 

Vārves pagastā 1 840 EUR; skeitparka rampas 

atremontēšanai Vārves ciema “Vārveniekos” 612 EUR; 

Ugāles pagasta labiekārtošanas transporta pārkrāsošanai 

1 000 EUR; trimmera un pašgājēja zāles pļāvēja iegādei 

Tārgales pagastā 719 EUR; papildus finansējums raidera 

iegādei Zlēku pagastā 400 EUR; Popes ciema basketbola 

laukuma seguma remontam 390 EUR; materiāli kapu žogu 

remontiem Ziru un Tārgales pagastos 471 EUR; u.c. 

    45 395 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotiem līdzekļiem 

pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai, t.sk. rotaļu 

laukumi “Lībiešu sēta” Tārgales pagastā 17 691 EUR; 

žoga izbūvei ugunsdzēsības dīķim Ventavās, Vārves pag. 

3 106 EUR; rotaļu elementiem Ventavas skeitparka 

teritorijā 10 971 EUR; rotaļu laukumam pie 

daudzdzīvokļu mājas Zlēku pag. 13 627 EUR. 

    3 666 

Projekta "Popes muižas baronu kapsētas vārtu 

restaurācija" īstenošanai Kurzemes plānošanas reģiona 

finansējums; 

    28 756 
Projekta "Piekrastes apsaimniekošana" īstenošanai 

Biedrības Latvijas pašvaldību savienība finansējums; 

    3 970 
Popes muižas dokumentācijas izstrādei, Nacionālā 

kultūras mantojuma pārvaldes finansējums. 

    26 000 
Projekta "Teritorijas labiekārtošanas pakalpojumu 

pieejamības uzlabošanai Zlēku ciemā"  LAD finansējums. 

    27 460 

Projekta "Dokupes ciema labiekārtošana" īstenošanai 

kredīta finansējums 17 249 EUR; no plānotā projektu 

budžeta pārvirzīts 10 211 EUR; 

    17 663 

Projekta "Mēs par veselīgu Ugāli" īstenošanai LAD 

finansējums 12 528 EUR; no plānotā projektu budžeta 

pārvirzīts 5 135 EUR; 

    59 145 

Projekta "Zūras – bērniem un jauniešiem" īstenošanai 

kredīta finansējums 30 000 EUR; no plānotā projektu 

budžeta pārvirzīti 29 145 EUR. 

    188 136 

Teritorijas labiekārtojums Rožu ielā 2 un Rožu ielā 4, 

Piltenē, kredīta līdzekļi 187 107 EUR, papildus 

finansējums no pašvaldības plānotajiem līdzekļiem 

projektu līdzfinansēšanā 1 029 EUR. 

    26 047 
Projekta "Brīvdabas sporta laukuma izveide Ziru pagasta 

iedzīvotājiem" īstenošanai kredīta finansējums. 

    13 747 
Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā, t.sk.  

    1111 
Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem -  bēru pabalsta izmaksām 

  -29 326 Savstarpēji EKK ietvaros 

08.000 
Atpūta, kultūra un 

reliģija 
134 834   



08.100 
Atpūtas un sporta 

pasākumi 
10 515   

    2 093 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. apkures 

sistēmas sakārtošanai Ances muižā 1 872 EUR; Piltenes 

stadionam žoga remontam 190 EUR; u.c. 

  5 090 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotiem līdzekļiem 

pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai Ances muižas 

telpu un krāsns remontam  

    2 999 

Projekta "Labbūtības ceļakaršu aktivitātes īstenošana 

Ventspils novada pašvaldības Puzes, Piltenes, Tārgales 

pamatskolās" īstenošanai Jaunatnes starptautisko 

programmu īstenošanas aģentūras finansējums 

    500 

Ieņēmumi no nometņu organizēšanas Piltenes pamatskolā 

izmantojot Piltenes stadiona infrastruktūru novirzīti 

Piltenes stadionam inventāra iegādei  

  293 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem -   redzes korekciju līdzekļu iegādei 200 EUR; 

datortehnikas iegādei 93 EUR 

    -460 Savstarpēji EKK ietvaros 

08.210 Bibliotēkas 50 940   

    1 362 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. gāzes 

iegādei apkures nodrošināšanai Zlēku bibliotēkā 

803 EUR; Ziru bibliotēkai 2021.gada rēķinu apmaksai par 

komunāliem maksājumiem 40 EUR, jauna tualetes poda 

iegādei 150 EUR, datorkrēsla un paliktņa zem tā iegādei 

84 EUR; tonera iegādei Užavas bibliotēkā 220 EUR; 

ugunsdzēšamo aparātu apkopei un remontam Jūrkalnes 

bibliotēkā 36 EUR; akumulatora nomaiņa signalizācijas 

iekārtai Piltenes bibliotēkā 29 EUR 

  35 918 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotiem līdzekļiem 

pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai, t.sk. kosmētiskie 

remonti: Piltenes bibliotēkā 22 585 EUR; Ugāles 

bibliotēkā 6 065 EUR; Ziru bibliotēkā 7 268 EUR 

  13 140 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem -   datortehnikas iegādei 12 834 EUR; mobilo 

telefonu iegādei darbiniekiem darba nodrošināšanai 

306 EUR 

    520 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā, t.sk. Puzes bibliotēkai 

kultūras projekta realizēšanai 420 EUR; Zlēku bibliotēkai 

kultūras projekta realizēšanai 100 EUR 

08.220 
Novadpētniecības 

ekspozīcijas  
7 135   

  5 836 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotiem līdzekļiem 

pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai Zūru 

novadpētniecības ekspozīcijas telpu jumta remonts 

5 836 EUR. 

    1 199 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā Zūru 

novadpētniecības ekspozīcijai, t.sk. kultūras projekta 

realizēšanai 800 EUR; kultūras projekta “Jaunietis 

darbībā” realizēšanai 399 EUR 

    100 
Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem redzes korekcijas līdzekļu iegādei 

08.230 Kultūras/tautas nami 66 244   



    8 489 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. 2021.gada 

apkures izmaksu segšanai Puses kultūras namā 

2 218 EUR; tautas tērpu iegādei Usmas vidējās paaudzes 

deju kolektīvam “Usma” 1 021 EUR; biedrības “Etniskās 

kultūras cents “Suiti”” biedru naudas samaksai 

1 000 EUR; ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēmas tehniskās dokumentācijas 

(izpildshēmas) izstrādei Popes kultūras namā 918 EUR; 

apsardzes sistēmas ierīkošana Ugāles tautas namam 

piešķirtajās telpās “Mežrūpniekos”, Ugāles pag. 935 EUR; 

apkures sistēmas skalošanai un remonta darbiem Usmas 

tautas namā 451 EUR; u.c. 

    8 953 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotiem līdzekļiem 

pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai, t.sk. mobilo 

kāpņu izgatavošanai Ances kultūras namā 1 632 EUR; 

bojāto koka konstrukciju nomaiņai, daļējai jumta 

konstrukciju un seguma pārbūvei, telpu kosmētiskajam 

remontam, fasādes atjaunošanai un teritorijas 

labiekārtojumam Ugāles tautas namā “Gaisma” 

7 321 EUR. 

    45 050 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā, t.sk. būvprojekta 

izstrāde Ugāles tautas nama “Gaisma” pārbūvei 

36 300 EUR; būvprojekta izstrāde telpu pārbūvei sporta 

un kultūras centrā „Zūras” 6 909 EUR; struktūrvienību 

dalība pašvaldības izsludinātajā kultūras projektu 

konkursā 1 841 EUR 

  3 752 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem -   redzes korekciju līdzekļu iegādei 200 EUR; 

datortehnikas iegādei 1 675 EUR; mobilo telefonu iegādei 

darbiniekiem darba nodrošināšanai 149 EUR; bēru 

pabalsta izmaksām 1 677 EUR; publikācijām laikrakstos 

51 EUR 

09.000 Izglītība 1 977 873   

09.100 Pirmskolas izglītība 208 402   

    10 533 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. virtuves 

telpu aprīkojuma iegādei 2 505 EUR, darbinieku 

aizvietošanai 1 494 EUR, dabiskās ventilācijas pārbaudei 

un tīrīšanai 581 EUR  Piltenes PII Taurenītis; garderobju 

skapju iegādei 1 066 EUR, smilšu kastes iegādei 

361 EUR, ugunsdrošības kontroles paneļa nomaiņai 

254 EUR Vārves PII;  ledusskapja iegādei 285 EUR Zlēku 

PII Rūķītis; darbinieku aizvietošanai 976 EUR Ugāles PII 

Lācītis; darbinieku aizvietošanai 493 EUR Vārves PII; 

Ventspils novada PII pedagogu piemaksām Covid-19 

pandēmijas laikā 955 EUR; tvaika tīrītāju iegādei 

dezinfekcijas nodrošināšanai  800 EUR; u.c. 

    90 763 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotiem līdzekļiem 

pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai, t.sk. virtuves 

telpu remonts Piltenes PII Taurenītis 17 535 EUR; 

teritorijas labiekārtošana (ceļu, celiņu pārbūve, ūdens 

novadīšana utt.) Vārves PII Zīļuks teritorijā 73 228 EUR. 

    13 063 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā, t.sk. būvuzraudzība, 

apliecinājuma karšu izstrāde, būvprojekta izstrāde, 

būvprojekta ekspertīze Piltenes PII Taurenītis remontam 

11 491 EUR; apliecinājuma kartes izstrāde Ugāles PII 

„Lācītis” ēkas vienkāršotai atjaunošanai 1 572 EUR 



    5 123 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem - bēru pabalsta izmaksām 3 906 EUR; 

datortehnikas iegādei 1 031 EUR; redzes korekcijas 

līdzekļu iegādei 172 EUR; publikācijām laikrakstos 

14 EUR. 

  74 818 
Valsts mērķdotācija pirmsskolas izglītības iestāžu 

darbības nodrošināšanai  

  14 102 Savstarpēji EKK ietvaros 

09.219 Vispārējā izglītība 1 711 593   

    25 695 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. granulu 

iegādei Popes pamatskolai 4 816 EUR; elektroinstalācijas 

pārbaudei pilnā apjomā Annahites pamatskolā 3 005 EUR; 

būvobjekta “Izglītības, kultūras vietas pārbūve un vides 

pieejamības nodrošināšana Tārgalē” projekta izmaiņām 

2 299 EUR, elektriskās pannas iegādei 1 745 EUR, 

handbola pulciņa dalībnieku sporta tērpu iegādei 

1 085 EUR, mobilu gaisa kondicionieru iegādei 580 EUR 

Tārgales pamatskolā; konvekcijas krāsns apkopei un 

remontam 1 653 EUR Ugāles vidusskolā; 2020.gadā 

iesākto darbu pabeigšanai – logu nomaiņai vizuālas 

mākslas kabinetā 1 263 EUR Puzes pamatskolā; 

darbinieku aizvietošanai Puzes pamatskolā 1 372 EUR, 

Zūru pamatskolā 1 135 EUR; inventāra iegādei jaunā, 

pilnveidotā izglītības satura ieviešanai Popes pamatskolā 

1 000 EUR; ledusskapja un saldētavas iegādei Annahites 

pamatskolai 568 EUR; u.c. 

    235 407 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotiem līdzekļiem 

pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai, t.sk. Ances 

pamatskolas sporta zāles pārrejas remonts 3 863 EUR; 

Piltenes pamatskolas ķīmijas kabineta ventilācijas 

sistēmas ierīkošana 13 612 EUR; UAS signalizācijas 

ierīkošanai 27 595 EUR, apkures katla dūmvada 

rekonstrukcija-izbūve 11 029 EUR, lielās halles grīdas 

seguma nomaiņai 9 440 EUR Popes pamatskolā; jumta 

seguma nomaiņai Puzes pamatskolā 53 644 EUR; ēdnīcas 

ēkas piebūves jumta nomaiņa Annahites pamatskolā 

12 613 EUR; mācību kabineta remonta Tārgales 

pamatskolā 14 676 EUR; latviešu valodas kabineta grīdas 

remonts un bioloģijas kabineta laboratorijas kosmētiskais 

remonts 7 598 EUR, jumta siltināšana internāta korpusam 

2 759 EUR, aktu zāles atjaunošana 1 951 EUR Ugāles 

vidusskolā; kāpņu telpas un WC remontam Užavas 

pamatskolā 21 690 EUR; 1.stāva koridora, klases, kāpņu 

telpas remonts Zūru pamatskolā 53 084 EUR; u.c. 

    71 432 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem projektu līdzfinansēšanā, t.sk. apliecinājuma 

kartes izstrāde automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēmas izbūvei Ances 

pamatskolā 1 513 EUR; apliecinājuma kartes un 

būvuzraudzībai jumta seguma nomaiņai ēdnīcas korpusam 

4 225 EUR, apliecinājuma kartes izstrāde internāta telpu 

remontam 1 320 EUR, tehniskās shēmas izstrāde 

elektroinstalācijas pārbūvei skolas 1.stāvā 1 307 EUR 

Piltenes vidusskolā; izmaiņas vienkāršotās renovācijas 

kartēs automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēmas izbūvei 1 537 EUR, apliecinājuma 

kartes izstrāde dūmvadu izbūvei 4 235 EUR Popes 

pamatskolā; apliecinājuma kartes izstrādei un 

būvuzraudzībai jumta seguma nomaiņai Puzes pamatskolā 

4 840 EUR; apliecinājuma kartes izstrāde ēdnīcas ēkas 

jumta seguma nomaiņai Annahites pamatskolā 



2 904 EUR; būvprojektu izstrāde palīgkorpusa pārbūvei 

16 759 EUR, sporta laukuma pārbūvei 18 380 EUR, 

paskaidrojuma raksts iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada 

atjaunošanai Ugāles vidusskolā 8 712 EUR; u.c.  

    7 995 
Projekta „ERASMUS” īstenošanai Valsts Izglītības 

attīstības aģentūra finansējums 

    21 080 

Projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai" īstenošanai Izglītības kvalitātes valsts 

dienesta finansējums  

  12 595 
Projekta "Latvijas skolas soma" īstenošanai LR Kultūras 

ministrijas finansējums  

   475 390 

Projekta "Izglītības, kultūras vietas pārbūve un vides 

pieejamības nodrošināšana Tārgalē" īstenošanai LAD un 

Ventspils novada pašvaldības finansējums 

    27 552 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem - bēru pabalsta izmaksām 6 701 EUR; mobilo 

telefonu iegādei darbiniekiem darba nodrošināšanai 

298 EUR; datortehnikas iegādei 18 920 EUR; sludinājumu 

ievietošanai laikrakstos 233 EUR; redzes korekciju 

līdzekļu iegādei 1 400 EUR 

  838  236 
Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI  

un izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai. 

  8 362 Ieņēmumu novirzīšana izdevumu segšanai 

  -12 151 Savstarpēji EKK ietvaros 

09.510 Interešu izglītība 38 413   

    15 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām baterijas 

nomaiņai signalizācijas sistēmas bezvadu pultij Ugāles 

Mūzikas un mākslas skolā. 

  1 928 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem - bēru pabalsta izmaksām 559 EUR; 

datortehnikas iegādei 1 158 EUR; sludinājumu 

ievietošanai laikrakstos 11 EUR; redzes korekciju līdzekļu 

iegādei 200 EUR 

    12 290 
Projekta "Sveiks un vesels" īstenošanai Centrālās finanšu 

un līgumu aģentūras finansējums 

    21 762 
Mērķdotācija pedagogu darba samaksai un VSAOI, 

darbības nodrošināšanai 

  2 418 Savstarpēji EKK ietvaros 

09.600 
Izglītības papildus 

pakalpojumi 
4 344 (Skolēnu pārvadājumi) 

    3 084 

Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. Piltenes WV 

Crafter JM 3910 remontam un apkopei 1 950 EUR; 

Ugāles WV Crafter JB 1381 remontam 1 134 EUR. 

    1 260 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem - bēru pabalsta izmaksām 1 111 EUR; mobilo 

telefonu iegādei darbiniekiem darba nodrošināšanai 

149 EUR 

09.810 Izglītības vadība 15 857   

    60 
Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem – datortehnikas iegādei 60 EUR. 

  896 
Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” 

    14 901 Savstarpēji EKK ietvaros 

09.820 
Rezerve interešu 

izglītībai 
-736   



    -736 Savstarpēji EKK ietvaros 

10.000 Sociālā aizsardzība 2 302   

10.400 
Atbalsts ģimenēm ar 

bērniem (Bāriņtiesa) 
1 022  

  263 
Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves  

automašīnas tehniskajai apkopei, remontam. 

  759 

Papildus finansējums no pašvaldības plānotajiem 

līdzekļiem - bēru pabalsta izmaksām 559; redzes 

korekcijas līdzekļu iegāde 200 EUR 

10.910 

Pārējās citus 

neklasificētās sociālās 

aizsardzības 

pakalpojumi (Sociālais 

dienests) 

1 280 

 Papildus finansējums no pašvaldības nesadalītās rezerves 

atlikuma neplānotām budžeta pozīcijām, t.sk. automašīnas 

DACIA DUSTER JF 899 uzturēšanai 589 EUR; 

remontdarbu pabeigšanai deviņos grupu dzīvokļos 

Rūpnīcas iela 6, Ugālē 691 EUR. 

  
Pavisam kopā 

izdevumi 
1 360 817   

 

 

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 "Teritorijas labiekārtošana 

pakalpojumu pieejamības uzlabošanai 

Zlēku ciemā" 

-36 000 
Saņemtais LAD finansējums novirzīts šī 

projekta kredīta dzēšanai 

01.721 

Projekts "Energoefektivitātes 

paaugstināšana Ventspils novada Zūru 

pamatskolā" 

-28 359 

Saņemtais Centrālās Finanšu un līgumu 

aģentūras finansējums novirzīts šī kredīta 

dzēšanai 

04.740 
Projekts "Pašvaldības autoceļa pārbūve 

un sanitārā mezgla uzstādīšana 

Jūrkalnes pagastā"    -15000 

-123 000 2021.gadā  netiks ņemts aizņēmums 

01.721 108 000 
2021.gadā netiks saņemti ieņēmumi, kas 

plānoti kredīta dzēšanai 

01.721 Projekts "Brīvdabas sporta aktivitāšu 

laukuma izveide Ziru pagasta 

iedzīvotajiem" 

7 371 

 

Samazināti ieņēmumi, kas tika plānoti 

kredīta dzēšanai 

04.740 -603 Samazināts plānotais kredīt 

01.721 
Projekts "Zūras - bērniem un 

jauniešiem!" 
5 400 

Samazināti ieņēmumi, kas tika plānoti 

kredīta dzēšanai 

04.740 

Projekts "Izglītības, kultūras vietas 

pārbūve un vides pieejamības 

nodrošināšana Tārgalē" 

-13 522 Samazināts plānotais kredīt 

01.721 
Projekts "Dokupes ciema 

labiekārtošana" 
-2 574 

Kredīta dzēšanas palielinājums no 

saņemtiem ieņēmumiem 

01.721 

Projekts "Ezeru pārvaldība un 

apsaimniekošana Kurzemē un 

Ziemeļlietuvā" 

40 843 
Samazināti ieņēmumi, kas tika plānoti 

kredīta dzēšanai 



01.721 

Projekts "Sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras izveide 

Ventspils novada Ugāles pagastā" 

-2 977 
Kredīta dzēšanas palielinājums no 

saņemtiem ieņēmumiem 

01.721 
Projekts  "Pašvaldības autoceļu pārbūve 

Užavas pagastā" 

108 000 
2021.gadā netiks saņemti ieņēmumi 

kredīta dzēšanai 

04.740 -97 624 Saņemtā kredīta samazinājums 

01.721 
Projekts “Makšķerēšanas tūrisma 

attīstība” 
24 200 

Samazināti ieņēmumi, kas tika plānoti 

kredīta dzēšanai 

04.510 

Aizņēmums no Valsts Kases 

"Pašvaldības autoceļu P-04 "Gaiļkalnu 

kapi - Vecmuižciems" un P-06 

"Vējdzirnavas - Lielferma" brauktuves 

virsmas atjaunošana - Piltenē" 

65 074 Aizņēmums no Valsts Kases 

04.510 

Aizņēmums no Valsts Kases 

"Pašvaldības autoceļa P-03 "Gārzde- 

Ūdrandes darbnīca" brauktuves virsmas 

atjaunošana Piltenē" 

92 349 Aizņēmums no Valsts Kases 

04.510 

Aizņēmums no Valsts Kases "Ganību 

ielas brauktuves virsmas atjaunošana 

Piltenē un autoceļa T-07 

"Laukceltnieks- Spīdolas" brauktuves 

virsmas atjaunošana, Tārgalē" 

106 553 Aizņēmums no Valsts Kases 

04.510 

Aizņēmums no Valsts Kases 

"Pašvaldības autoceļa Zl-29 "Vilnīši" 

brauktuves seguma pārbūve Zlēku 

pagastā, Ventspils novadā" 

54 012 Aizņēmums no Valsts Kases 

04.510 

Aizņēmums no Valsts Kases 

"Pašvaldības autoceļa A-01 "Ance - 

Lazdaines" brauktuves virsmas 

atjaunošana Ances pagastā, Ventspils 

novadā " 

66 938 Aizņēmums no Valsts Kases 

04.510 

Aizņēmums no Valsts Kases 

"Pašvaldības autoceļa  Va-45 "Skolas 

iela" brauktuves virsmas atjaunošana un 

Va-80 "Skolas ēdnīcas ceļš" brauktuves 

pagarināšana Ventavā, Vārves pagastā, 

Ventspils novadā " 

44 991 Aizņēmums no Valsts Kases 

04.510 

Aizņēmums no Valsts Kases 

"Pašvaldības autoceļa Uz-30 "Alekši - 

Silkrogs" brauktuves virsmas 

atjaunošana Užavas  pagastā, Ventspils 

novadā " 

39 160 Aizņēmums no Valsts Kases 

F40020000 Aizņēmumi (Atmaksa) 458 232    

 

  



 

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 1 200 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 
1 000  

Ventspils novada pagasta svētku 

organizēšanai pagastos 

23.500 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti 

no fiziskajām personām 
200 

Ventspils novada pagasta svētku 

organizēšanai pagastos 

  Pavisam kopā ieņēmumi 1 200   

Klasifikācijas 

kods 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām 

Grozījumi 

kopā (+/-) 
Grozījumu iemesls 

08.230 Kultūras/tautas nami 1 200 
Ventspils novada pagasta svētku 

organizēšanai pagastos 

  Pavisam kopā izdevumi 1 200   

 

 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  A.MUCENIEKS 
 

 

 

   

 


