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ventspils zonālā valsts arhīva 
pašvaldību dokumentu raksturojums

rakstā aplūkotas Ventspils rajonā kopš otrā pasaules kara beigām notikušās administratīvi 
teritoriālās izmaiņas, kuru rezultātā likvidēti pagasti un ciemi, mainītas ciemu, pagastu, 
pilsētciemu, ciematu u.c. robežas. šīs izmaiņas ietekmēja arī valsts un pašvaldību iestāžu 
dokumentu nodošanu glabāšanā Ventspils zonālajam valsts arhīvam un fondu veidošanu. 
Zināšanas par administratīvi teritoriālo dalījumu un valsts un pašvaldību iestādēm ir vajadzīgas, 
lai arhīvu klienti varētu iegūt konkrētu informāciju par īpašumiem, cilvēku dzīves un darba 
vietām, darba stāžu u.c.
Atslēgvārdi: Ventspils zonālais valsts arhīvs, administratīvi teritoriālais iedalījums, arhīvu 
fondi.

latvijas vēsturē administratīvi teritoriālas izmaiņas ir samērā bieža 
parādība. katra varas maiņa nes līdzi jaunas pārmaiņas, kas vairāk vai 
mazāk atspoguļojas arī arhīvu dokumentos. Ventspils zonālā valsts arhīva 
fondi glabā liecības par divām varu maiņām latvijā – valsts iekļaušanu 
psrs sastāvā un neatkarības atgūšanu. Visspilgtākās liecības par šiem 
notikumiem atrodamas pašvaldību dokumentos. 

pašvaldību dokumenti veido būtisku Ventspils zonālā valsts arhīva 
krājuma daļu – 13,3% visu arhīva fondu un 11,5% visu glabājamo vienību 
veido apriņķu, rajonu, pagastu un ciemu izpildkomiteju, rajonu un pagastu 
padomju, pilsētu domju dokumenti. pieskaitot nodaļu, pašvaldības 
uzņēmumu un vēlēšanu dokumentu fondus, tie ir jau 23,8% arhīva fondu un 
22,7% glabājamo vienību. ja pierēķinātu vēl arī tās iestādes un uzņēmumus, 
kuriem visu pastāvēšanas laiku vai periodiski bijusi daļēja pašvaldības un 

arhīvi
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daļēja ministrijas pakļautība, piemēram, skolas, medicīnas iestādes u.c., 
skaitlis būtu vēl lielāks. šiem dokumentiem ir ne tikai liela sociāli tiesiska 
rakstura nozīme, tie sniedz arī būtisku informāciju par reģionu attīstības 
tendencēm, valsts varas realizēšanas norisi, pašvaldību un sabiedrības 
līdzdalību vēsturiskos procesos.

1. tabula

Fondu sadalījums Ventspils zonālajā valsts arhīvā (fondu skaits).

2. tabula
lietu skaits Ventspils zonālajā valsts arhīvā

	 	 3. tabula

pašvaldību fondu sadalījums Ventspils zonālajā valsts arhīvā

1945. gadā pēc latvijas teritorijas iekļaušanas psrs aizsākās admi-
nistratīvi teritoriālā sadrumstalošana. 1945. gada 22. februārī latvijas psr 
tautas komisāru padome un latvijas komunistiskās partijas Centrālā 
komiteja pieņēma lēmumu par ciemu izpildkomiteju izveidošanu, lai 

  Fondi    skaits
         Valsts un privāto institūciju     825
  pašvaldību      144
    nodaļu        69
    pašvaldību uzņēmumu        41
    Vēlēšanu             3

                           Fondi    lietu skaits

      Valsts un privāto institūciju                    362 166
                      pašvaldību         53 779
                         nodaļu                       41 773
          pašvaldību uzņēmumu                 9713
                          Vēlēšanu           1139

  Fondi    Fondu skaits

      likvidēto pagasta padomju            51
        pagastu padomju             49
      likvidēto ciemu padomju                30
   pilsētu              11
  rajonu                5
              Apriņķu                3
         pagasta valdes                1
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“tuvinātu padomju varu iedzīvotājiem un palielinātu viņu lomu ciema 
saimnieciski politisko un kultūras jautājumu risināšanā”. paredzēja, ka 
izpildkomitejas pārziņā nododama teritorija, kas apvieno ne vairāk kā 200–
250 saimniecības, reti apdzīvotās vietās – 150–200 saimniecības. Apstiprināja 
arī ciema izpildkomitejas pagaidu nolikumu.1	

Ar latvijas psr Augstākās padomes prezidija 1945. gada 10. septembra 
dekrētu “par ciemu padomju nodibināšanu talsu apriņķī” un 1945. gada 
2. novembra dekrētu “par ciemu padomju nodibināšanu Ventspils apriņķī”, 
talsu un Ventspils 30 pagastus sadalīja sīkākās vienībās, dibinot 78 ciemu 
izpildkomitejas.2 šo iestāžu dokumenti tika nodoti glabāšanā valsts arhīvā, 
un katra ciema un pagasta izpildkomitejas dokumentu kopums veidoja 
atsevišķu arhīva fondu.

Ar 1949. gada 31. decembra latvijas psr Augstākās padomes prezidija 
dekrētu likvidēja administratīvo dalījumu apriņķos un pagastos.3 Apriņķus 
pārveidoja par rajoniem, turklāt Ventspils apriņķa teritoriju sadalīja, 
izveidojot jaunu – dundagas rajonu. savukārt pagastu izpildkomiteju 
funkcijas nodeva ciemu izpildkomitejām, pagastus kā teritoriāli 
administratīvas vienības likvidējot.4	

jau 1950.gada jūlijā sākās atsevišķu ciemu izpildkomiteju likvidēšana un 
ciemu apvienošana.

1950. gada 18. jūlijā likvidēja trīs ciemus – jaunciemu, jūrmalas ciemu 
un lībciemu.

1951. gada 17. jūlijā likvidēja vienu ciemu – ošvalku.
1951. gada 18. jūlijā likvidēja piecus ciemus – mežmaļu, modes, rāpatu, 

Valgales un Vecbirznieku.
1951. gada 19. jūlijā likvidēja trīs ciemus – dārtes, dzedru un 

mazspāres.
1954. gada 14. jūnijā likvidēja 25 ciemus – Aklāciema, Ameles, Cirkales, 

dundagas, Gārzdes, kalešu, lielirbes, liepenes, losnastes, lubezeres, 
māteru, mazirbes, nogales, odres, oksles, pastendes, plintiņu, rindas, 
sārnates, sises, upesgrīvas, Valdemāra, Vēdes, Zīles un Zūru.

1956. gada 20. oktobrī likvidēja vienu ciemu – Virbu (ciemu no jauna 
izveido 1974. gada 16. augustā).

1956. gada 26. oktobrī likvidēja četrus ciemus – Ārlavas, Ģibzdes, piltenes 
un stendes.
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1961. gada 1. februārī likvidēja divus ciemus – spāri un talsciemu.
1963. gada 12. jūnijā likvidēja vienu ciemu – Ziedoņus.
1965. gada 29. jūlijā likvidēja vienu ciemu – oktes.
1966. gada 27. maijā likvidēja vienu ciemu – Ventas.
1969. gada 28. jūnijā likvidēja vienu ciemu – rojupes.
1971. gada 16. martā likvidēja trīs ciemus – kaļķu, nevejas un Vīdales.
1974. gada 16. augustā likvidēja divus ciemus – jaunpagasta un strazdes 

(strazdes ciemu no jauna izveido 1992. gada 2. aprīlī).
1975. gada 14. martā likvidēja vienu ciemu – pļavas.5

līdz ar ciema izpildkomiteju kā atsevišķa teritoriāla vienība beidza 
pastāvēt arī pats ciems.

1956. gadā likvidēja vairākus rajonus, to skaitā arī dundagas rajonu. Ar 
latvijas psr Augstākās padomes prezidija 1956. gada 30. marta dekrētu 
Ances ciemu iekļāva Ventspils rajonā, bet pārējo teritoriju pievienoja talsu 
rajonam.6

nedaudz vēlāk līdzīgs liktenis skāra Ventspils rajonu. Ar latvijas psr 
Augstākās padomes prezidija 1959. gada 11. novembra dekrētu apvienoja 
Ventspils rajona un Ventspils pilsētas izpildkomitejas. līdz ar to rajona 
izpildkomiteja darbību pārtrauca, bet piltenes pilsētas un rajona ciemu 
izpildkomitejas administratīvi pakļāva Ventspils pilsētas izpildkomitejai.7	
Ar latvijas psr Augstākās padomes prezidija 1962. gada 17. aprīļa dekrētu 
Vārves, Ziru, užavas un jūrkalnes teritoriju pievienoja kuldīgas rajonam 
un administratīvi pakļāva kuldīgas rajona izpildkomitejai. pārējo Ventspils 
lauku teritoriju pievienoja talsu rajonam un administratīvi pakļāva talsu 
rajona izpildkomitejai.8

Ar latvijas psr Augstākās padomes prezidija 1967. gada 10. janvāra 
dekrētu Ventspils rajonu atkal atjaunoja, iekļaujot tajā savulaik kuldīgas 
rajonam pievienotos jūrkalnes, užavas, Vārves un Ziru ciemus, kā arī talsu 
rajonam pievienotos Ances, popes, puzes, tārgales, ugāles, usmas un Zlēku 
ciemus un piltenes pilsētu.9

2000. gadā, realizējot teritoriālo reformu, administratīvā centralizācija 
turpinājās – saskaņā ar lr ministru kabineta 2000. gada 15. augusta 
noteikumiem nr. 278 apvienota sabiles pilsēta un Abavas pagasts, izveidojot 
sabiles novadu.10 Arī pēc iekļaušanās novadā Abavas pagasts un sabiles 
pilsēta saglabāja atsevišķu teritoriālo vienību statusu, atšķirībā no ciemu 
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apvienošanas no 1950. līdz 1971. gadam, kad pievienotais ciems pārstāja 
pastāvēt kā atsevišķa teritoriāla vienība. pārējie Ventspils un talsu pagasti 
īpašu iniciatīvu novadu veidošanā neizrādīja un neizrāda vēl šobrīd. idejas 
par iespējamo apvienošanos ir mainīgu projektu līmenī. talsu rajona 
mērsraga, laucienes un Vandzenes pagasti paredzēja nurmes novada 
izveidošanu, kopīgu novadu plānoja dundagas, kolkas un rojas pagasti. 

no 78 ciemiem tikai 29 līdz mūsu dienām saglabāja pastāvīgas 
administratīvi teritoriālas vienības statusu un pieredzēja neatkarīgās 
latvijas republikas veiktās administratīvās reformas – tdp izpildkomiteju 
reorganizāciju par tdp valdēm un tdp valžu  pārveidošanu par 
padomēm. to skaitā divi no ciemiem piedzīvojuši gan likvidēšanu, gan 
atkalatjaunošanu. tie ir Virbu ciems (kuru likvidēja 1956. gadā, teritoriju 
pievienojot sabiles pilsētai, un atjaunoja 1974. gadā likvidēto jaunpagasta 
un strazdes ciemu teritoriju robežās) un strazdes ciems (kuru likvidēja 
1974. gadā, teritoriju pievienojot jaunizveidotajam Virbu ciemam, un 
atjaunoja 1992. gadā, Virbu ciema teritoriju atkal sadalot). savukārt 
stendes pagasts 1991. gadā ieguva pilsētas statusu.

1990. gada 16. februārī pēc latvijas psr Augstākās padomes lēmuma 
pieņemšanas par tautas pašvaldības sistēmas izveidošanu, ciemus 
turpmāk paredzēja saukt par pagastiem, pilsētciematus – par ciematiem, 
rajona pakļautības pilsētas – par rajonu pilsētām, republikas pakļautības 
pilsētas – par republikāniskajām pilsētām.11 dienu iepriekš, 1990.gada 
15.februārī, jau bija pieņemts likums par pagasta pašvaldību.12 lielākā daļa 
ciemu izpildkomiteju sevi pārdēvēja pakāpeniski līdz 1990.gada beigām. 
sākumā jēdziens “pagasts” parādījās tikai lēmumu tekstā, apzīmējot ciema 
teritoriju, pēc tam arī paši sēžu protokoli un lēmumi jau tika noformēti 
pagasta, ne vairs ciema izpildkomitejā. izņēmums bija mērsraga pagasts, kas 
1990. gada 21. septembrī pieņēma lēmumu ciemu pārdēvēt par pagastu13, un 
usmas pagasts, kas pārdēvēšanu veica reizē ar izpildkomitejas vēlēšanām 
1990. gada 15. februārī. 

Atšķirībā no ciemu pārdēvēšanas liela neskaidrība ir ar pilsētciematu 
pārdēvēšanu. Ventspils zonālā valsts arhīva zonā izveidoja trīs strādnieku 
ciematus – 1949. gadā stendes, 1950. gadā dundagas. 1969. gadā roju 
izveido jau kā pilsētciematu. saskaņā ar arhīvu rokasgrāmatu, strādnieku 
ciematu pārdēvēšana par pilsētciematiem notika 1961. gada 23. decembrī14	
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un nav sīkāk norādīts, kad veikta pilsētciematu pārdēvēšana par ciematiem. 
Ventspils zonālā valsts arhīva dokumentos to nav iespējams precīzi konstatēt. 
izpētot stendes ciemata dokumentus, redzams, ka vēl 1963. gada decembrī 
sesiju protokoli noformēti strādnieku ciematā.15 1964. gada februārī, lai arī 
sesija vēl noformēta strādnieku ciematā, debatēs un lēmumos sāka parādīties 
apzīmējums “pilsētciemats”.16 1969. gada 28. februārī sesija pirmo reizi 
noformēta stendes pilsētciematā,17 tomēr vēl līdz 1970. gada 28. maijam 
lietots stendes strādnieku ciemata zīmogs.18 nākamajā sesijā, kas notika 
1970. gada 28. jūlijā, izmantots jauns zīmogs – “stendes ciemata darbaļaužu 
deputātu padome”19 un arī 1971. gada 26. janvāra sesija noformēta stendes 
ciematā20. domājams, ka ne tikai sarunvalodā, bet arī oficiālos dokumentos 
no 1961. līdz 1970. gadam ar jēdzienu “ciemats” apzīmēja gan strādnieku 
ciematu, gan pilsētciematu. Ņemot vērā dokumentu noformēšanas 
nepilnības, iegūtā informācija ir ļoti aptuvena un neprecīza un tā pētāma 
vēl papildus.

likvidēto pagastu izpildkomiteju un ciemu izpildkomiteju dokumentu 
pirmatnējā apdare pamatā veikta 20. gs. 50. gadu sākumā – 1952.–1955. 
gadā, atsevišķos gadījumos vēl 1960. gadā. Apraksti sastādīti gan ar 
rakstāmmašīnu, gan ar roku un to noformējuma kvalitāte ir ļoti atšķirīga. 
Atsevišķi apraksti rakstīti pat ar tintes zīmuli. 1967.–1969. gadā, drīz pēc 
Centrālā Valsts oktobra revolūcijas un sociālistiskās celtniecības arhīva 
(CVorsCA) Ventspils filiāles izveidošanas un likvidēto talsu rajona 
arhīva un Ventspils pilsētas valsts arhīva dokumentu pārņemšanas, veikta 
dokumentu ekspertīze, nepareizi sistematizētās lietas pārformētas, atlasīti 
iznīcināšanai paredzētie dokumenti, sastādīti jauni lietu apraksti un 
precizētas vēsturiskās izziņas. 

likvidēto pagastu izpildkomiteju fondos pamatā pārstāvētas visas 
svarīgākās dokumentu grupas – sesiju un sēžu protokoli, finanšu dokumentācija, 
dokumenti, kas raksturo pagasta teritorijas un saimniecības sakārtošanu pēc 
otrā pasaules kara un zemes reformas norises 1945.–1949. gadā. Atsevišķiem 
pagastiem saglabājušies pat unikāli dokumenti – pagastos 1949. gada 29. martā 
Valsts drošības ministrijas pārstāvju sastādītie izsūtīto ģimeņu saraksti. Atšķirībā 
no pagastu fondiem likvidēto ciemu izpildkomiteju fondu dokumentu sastāvs 
ir daudz nepilnīgāks. 18 fondos no 51 trūkst dokumentu par 1945. gadu un 
1946. gadu, vienam fondam arī par 1947. gadu. 
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par to, cik nepilnīgi dokumenti sastādīti pašvaldībās un cik nepilnīgi tie 
nonākuši valsts glabāšanā, liecina fakts, ka nereti, pamatojoties uz arhīva 
dokumentiem, ir samērā grūti risināt ar nekustamā īpašuma piederību 
saistītus jautājumus. lēmumi nav izsmeļoši, trūkst pielikumu. īpaši 
izteikti tas ir attiecībā uz 80. gadu beigām un 90. gadu sākumu – valstisko 
pārmaiņu pārejas periodu. Viens no pašiem negatīvākajiem piemēriem 
ir Ventspils rajona tārgales pagasta pašvaldība, kurai par laikposmu 
no 1991. līdz 1994. gadam nav neviena oriģināla valdes sēdes un sesijas 
lēmuma. 1992.gada valdes sēžu protokolu un lēmumu kopiju lietā ir tikai 
10 lapas, bet 1993. gadā – divas lapas.21 tārgales un užavas ciemiem nav 
saglabājušies dokumenti par izpildkomitejas reorganizāciju par tdp valdi. 
sagatavojot atbildes uz arhīva klientu pieprasījumiem, nākas saskarties 
arī ar gadījumiem, kad pašvaldībā pilsoņiem izsniegti protokolu izraksti, 
pamatojoties uz reāli nemaz neesošiem valdes sēžu protokoliem.

nodrošinot pašvaldību dokumentu izmantošanu, arhīva darbiniekiem 
ikdienas darbā jāsastopas ar vairākiem sarežģījumiem. Ciemu robežas 
nepārtraukti mainījās – ciemus apvienoja, to teritorijas dalīja sakarā ar kolhozu 
teritoriju sakārtošanu un paplašināšanu. meklējot informāciju par īpašumiem 
1945.–1949. gadā un vēl arī 50. gadu sākumā, arhīva klients pārsvarā zina 
nosaukt tikai pagastu, kurā atradās īpašums, bet neatceras ciemu. rezultātā 
atbildes sagatavošana prasa lielāku laika patēriņu, kā arī lielāka dokumentu 
skaita izskatīšanu un uzziņu sistēmas papildu izmantošanu. līdzīga situācija 
ir tad, ja īpašums atradies netālu no ciema robežas, – arhīva klients nereti 
ir pārliecināts, ka dzīvojis vienā ciemā, bet patiesībā namīpašums uzskaitīts 
blakus ciemā. bijis arī gadījums, kad saimniecība līdz 60. gadiem uzskaitīta 
tārgales ciema saimniecību uzskaites grāmatās, bet pēc tam nenoskaidrotu 
apstākļu dēļ – kolkas ciema saimniecību grāmatās. 

dokumentos sastopams atsevišķu ciemu nosaukumu dažāds lietojums. 
saskaņā ar latviešu valodas terminoloģijas un pareizrakstības komisijas 
lēmumu, latvijas psr tautas komisāru padome ar 1945. gada 19. decembra 
lēmumu nr. 1167 paredzēja Ventspils apriņķa Ziru pagastu turpmāk saukt 
par dziru pagastu. lai gan 1945.–1949. gadā atsevišķos dokumentos dziru 
nosaukums parādās, tas nešķiet visai populārs un pagasts, vēlāk ciems 
saglabā Ziru nosaukumu. dažādi lietoti arī dārtes (dārtas) un laucienes 
(laucienas) ciemu nosaukumi. 
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dokumentu izmantošanu sarežģī arī pastāvošie fondēšanas noteikumi 
valsts arhīvos, saskaņā ar kuriem pašvaldībai pēc 1994. gada maija vēlēšanām 
un reorganizācijas par pagasta padomi piešķīra jaunu fonda numuru. 
rezultātā pašvaldību dokumenti ieguvuši vairākus fondu numurus. jau šobrīd 
Ventspils zonālajā valsts arhīvā vienai pašvaldībai ir trīs fondu numuri. tā ir 
strazdes pagasta padome, kuru kā ciemu likvidēja 1974. gadā un 1992. gadā 
kā pagastu atkal atjaunoja – ciema izpildkomitejai, pagasta valdei un pagasta 
padomei nu ir katrai savs fonda numurs. pašvaldība, lai arī piedzīvojusi 
reorganizācijas un pārmaiņas, tiek uztverta kā viena institūcija, kuras būtība 
visos laikos saglabājusies viena un tā pati – tā ir vietējās pārvaldes iestāde, 
kas nodrošina likumos noteikto funkciju izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. bez tam šobrīd nevienā no 
pašvaldību fondiem nav iespējams dokumentus strikti nodalīt hronoloģiski. 
laidzes pagasta tdp valdes un laidzes pagasta padomes fondos, piemēram, 
abos ir dokumenti arī par 1995. un 1996. gadu.

lai atvieglotu pašvaldību dokumentu izmantošanu, Ventspils zonālais 
valsts arhīvs ir sagatavojis pašvaldību fondu rokasgrāmatu. sakarā ar to, 
ka Fondu programmas darbībā ir pārāk daudz problēmu un neskaidrību, 
rokasgrāmata sagatavota, nevis izmantojot elektroniskos resursus, bet 
manuāli. tajā apkopotas ziņas par ciemu teritoriju dalīšanu un apvienošanu, 
kā arī 2006. gada 1. oktobrī Ventspils zonālā valsts arhīva glabāšanā esošo 
pašvaldību dokumentu klāstu. pielikumos administratīvi teritoriālās 
izmaiņas attēlotas shematiski.

sagatavojot rokasgrāmatu, izmantotas Ventspils zonālā valsts arhīva 
fondu lapas, kā arī latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas 1997. 
gadā sastādītā zinātniskā arhīvu rokasgrāmata par okupētās latvijas 
administratīvi teritoriālo iedalījumu,22 papildinot un precizējot ar 
informāciju par teritoriāli administratīvām izmaiņām pēc 1990. gada, 
pamatojoties uz latvijas republikas normatīvo aktu publikācijām.23	
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Inga Korše

charakteristik der dokumente der kommunalen 
selbstverwaltungen im staatlichen kreisarchiv 

ventspils/ windau

in der Geschichte lettlands sind administrativ-territoriale  Änderungen 
eine häufige erscheinung. jeder Wechsel der regierung bringt Veränderungen 
mit sich, die sich auch mehr oder weniger in Archivdokumenten wider-
spiegeln. in den beständen des staatlichen kreisarchivs Windau befinden 
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sich Zeugnisse über zwei Herrschaftswechsel in lettland – die eingliederung 
lettlands in die udssr und die Wiederherstellung des unabhängigen staates. 
die wichtigsten informationen über diese ereignisse sind in dokumenten 
der kommunalen selbstverwaltungen zu finden.

diese dokumente bilden im kreisarchiv Ventspils einen wichtigen 
teil aller unterlagen. die dokumente der exekutivkomitees der kreise, 
rayons, Gemeinden und dörfer, der rayon- und Gemeindesowjets 
sowie die der stadträte  machen 13,3 % aller Archivbestände und 11,5 % 
der Archiveinheiten aus. Zählt man auch die dokumente verschiedener 
Abteilungen, der unternehmen der kommunalen Verwaltungen sowie 
bestände mit dokumenten zur Wahlen der Verwaltungsinstitutionen dazu, 
so sind es 23,8 % aller Archivbestände oder 22,7 % der Archiveinheiten. 
Würde man dazu noch die institutionen und  behörden dazuzählen, die 
während ihres bestehens oder nur zeitweise zum teil der kommunalen 
Verwaltung und aber auch dem betreffenden ministerium unterstellt 
waren, (beispielsweise die schulen, medizinische Anstalten u. a.) so wären 
diese Zahlen noch größer. diese dokumente sind besonders wichtig ihres 
sozial-rechtlichen Charakters wegen; außerdem enthalten sie wesentliche 
informationen über die tendenzen bei der entwicklung der betreffenden 
region, über die Verwirklichung der staatsgewalt sowie über die 
teilnahme der kommunalen selbstverwaltungen und der Gesellschaft an 
geschichtlichen Vorgängen.

im vorliegenden beitrag werden die administrativ-territorialen 
Veränderungen verfolgt, die seit dem ende des Zweiten Weltkrieges im 
rayon Ventspils vorgenommen wurden. infolge dieser maßnahmen wurden 
einige Gemeinden und dörfer aufgelöst, die Grenzen der dörfer, Gemeinden, 
stadtdörfer u. a. wurden geändert. durch diese umgestaltungen änderte sich 
auch die ordnung bei der Übergabe der dokumente zur Aufbewahrung in 
das staatliche kreisarchiv Ventspils und die Aufteilung dieser dokumente 
in einzelne bestände. die kenntnis über die administrativ-territoriale 
einteilung und die früher bestehenden staatlichen und kommunalen 
Verwaltungsbehörden  ist wichtig, um den bewohnern Auskünfte über das 
eigentumsrecht, die Wohn- und Arbeitsstellen sowie das dienstalter zu 
erteilen.
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um die Arbeit mit den dokumenten der kommunalen Verwaltung-
sbehörden zu erleichtern, hat das staatliche kreisarchiv Ventspils ein 
nachschlagebuch über die bestände dieser institutionen erarbeitet. da bei 
der benutzung des digitalen bestände-programms noch einige probleme 
zu lösen sind, ist das genannte nachschlagewerk im internet noch nicht 
zugänglich. in dem veröffentlichten Handbuch kann man informationen 
über die Aufteilung und Vereinigung der territorien der dörfer im kreis 
Ventspils, sowie über die verschiedenen dokumente der kommunalen 
Verwaltungsbehörden, die bis zum 1. oktober 2006 dem staatlichen 
kreisarchiv Ventspils zur Aufbewahrung übergeben waren, finden.

Schlüsselwörter: staatliches kreisarchiv Ventspils, administrativ-
territoriale einteilung, Archivbestände.
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