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Leader programmā īstenoti projekti

Eiropas Zivsaimniecības fonda 
atbalstītā pasākumā īstenoti projekti

 Kā pamatiemeslu Jūrkantes infor-
matīvā izdevuma izdošanai biedrības 
valdes priekšsēdētājs Ojārs Zvejnieks 
min vēlmi ar labajiem piemēriem aiz-
raut arī citus. Viņš gan uzskata - ja 
Leader programma būtu sākusi strādāt 
2 - 3 gadus agrāk, šīs aizrautības būtu 
krietni vairāk. - Ekonomiskais kritums 
lika cilvēkiem uz daudzām lietām pa-
skatīties citādāk, skeptiskāk. Īpaši tas 
attiecas uz uzņēmējiem, ne biedrībām, 
par kuru aktivitāti Eiropas naudas apgu-
vē vismaz biedrības Jūrkante teritorijā 
sūdzēties nevar. Vienīgais uzņēmējs, 
kurš uzdrošinājies startēt Leader, ir viņš 
pats. Tādēļ arī izkodis, kāpēc citi, iespē-
jams, neseko. Atbalsts no Eiropas ir 
vien 60, nevis 90% kā biedrībām, tātad 
pašu daļa – 40. Pie tam vispirms iece-
rētais jāīsteno par saviem līdzekļiem un 
tad var atgūt solīto. Lai piesaistītu t.s. 
zivju līdera fi nanses, pirms tam 2 gadus 
jābūt strādājušam zivsaimniecībā. Pie 
tam prātā jāpatur, ka viens ir kaut ko 
uzsākt, otrs turpināt – uzturēt, apsaim-
niekot. Noteikumi paredz, ka īsteno-
tajam projektam jābūt dzīvotspējīgam 
vismaz 5 gadus. Tomēr šajā programmā 
viss process nav tik smagnējs kā līdz-
šinējos, ko fi nansē Eiropa. Tāpat liels 
pluss, ka biedrības ar līdzfi nansējumu 
atbalsta pašvaldības. 
 Par jauno etapu, kurā būs jāapgūst 
nopietna naudas summa, biedrības Jūr -
kante vadītājs neuztraucas. - Mums ir 
ļoti labs temps projektu īstenošanā, pie 
tam palielinājām pašvaldībām pieeja-
mo summu – nu tās varēs darīt nopiet-
nākus darbus. Viņaprāt, iegūstamie lī-
dzekļi, piemēram, uzņēmējiem nav tik 
lieli, lai veiktu ko patiesi prāvu, bet 
ne lielām lietām vai kaut kā lielāka sā-
kumam Leader fi nansējums esot tieši 
laikā. O. Zvejnieks aicina Jūrkantes te-
ritorijā dzīvojošos nenobīties, apdomāt 
savas iespējas un idejas (pat sapņus), 
piebērt radošuma sastāvdaļu un - uz 
priekšu! Ieguvēji būs paši darītāji, kas 
rezultātam klāt saņems gandarījumu.

Leader – īstā 
programma 

mazām lietām 
un lielu lietu 

sākumam

 Biedrība Jūrkante dibināta 2008. gadā. Tās darbības mērķis ir veicināt Ainažu, Salacgrīvas, Liepupes, Pā-
les, Viļķenes un Skultes pašvaldības teritoriju ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību. Tāpat sekmēt pilsoniskās 
sabiedrības veidošanos pašvaldību teritorijās, ietverot formālu un neformālu vietējo attīstības grupu rašanos, 
aktīvu sadarbību un attīstību. 

Jūrkantes mērķis – iesaistīt iedzīvotājus ilgtspējīgas
un līdzsvaroti attīstītas vides veidošanā

PROJEKTU LIDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

 Biedrība Jūrkante izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanu 5. kārtu Lau-
ku attīstības programmas (2007. - 2013. gads) 
Leader pieejas īstenošanas pasākumā Konkurēt-
spējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā.
 Projekta iesniegumus pieņems no 2012. gada 
20. janvāra līdz 2012. gada 20. februārim. 
Pieejamais fi nansējums - Ls 25 591,72.

 Pasākuma Konkurētspējas veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teri-
torijā 1. aktivitātē iekārtas, tehnikas, aprīko-
juma, informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infra-
struktūras izveide lauksaimniecības produktu 
ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu sa-
ražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadī-
go augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) 
stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu 
un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādīju-

mu ierīkošana.
 Rīcībā Lauksaimniecības produktu ražoša-
na un pirmapstrāde pieejamais fi nansējums - 
Ls 12 492,40. 
 Mērķis – 3.1. rīcībā attīstīt lauksaimniecī-
bas produktu ražošanu un pirmapstrādi bied-
rības Jūrkante darbības teritorijā un atbalstīt 
mājražotājus, kuri būtu gatavi ražot, pārstrā-
dāt un piedāvāt tirgum vietējās identitātes 
produktus.
 Plānotās darbības – iekārtas, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro-
grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīša-
na, infrastruktūras izveide lauksaimniecības 
produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā 
pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī 
ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot ze-
menes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, 
žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stā-
dījumu ierīkošana.

 Pasākuma Konkurētspējas veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas terito-
rijā 2. aktivitāte iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu nodro-
šinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras 
izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei 
un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā 
pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
  Rīcība Lauksaimniecības produktu pār-
strāde un pirmapstrāde mājas apstākļos. Pie-
ejamais fi nansējums Ls 13 099,32.
 Mērķis – 3.2. rīcībā attīstīt lauksaimniecī-
bas produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas 
apstākļos biedrības Jūrkante darbības teritorijā. 
 Plānotās darbības – iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro-
grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīša-
na, infrastruktūras izveide lauksaimniecības 
produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas 
apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai.

 Biedrība Jūrkante izsludina atklāta konkur-
sa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu 
rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības 
fonda (EZF) atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. 
- 2013. gadam pasākumā Vietējās attīstības 
stratēģijas apstiprinātās vietējās attīstības stra-
tēģijas ieviešanai. 
 Projekta iesniegumus pieņems no 
2012. gada 20. janvāra līdz 2012. gada 
20. februārim, kārtā pieejamais fi nansējums - 
Ls 631 228,97.

5.1. aktivitāte Ciematu, kuros veic zivsaimnie-
cības darbības, atjaunošana un attīstība. 
 1. rīcība Teritorijas dzīves vides kvalitātes 
uzlabošana – Ls 365 042,43. 
Mērķis: kvalitatīvas infrastruktūras pieejamī-
bas nodrošināšana ar zivsaimniecību saistītajos 
ciematos. 
Plānotās darbības: pašvaldības ceļu būvnie-

cība vai rekonstrukcija. Vietējās nozīmes brīvā 
laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu 
būvniecība vai rekonstrukcija, t.sk. pielāgoša-
na personām ar funkcionāliem traucējumiem, 
teritorijas labiekārtošana. 

5.2. aktivitāte Ar zivsaimniecību un tūrismu 
saistītās maza mēroga infrastruktūras un pa-
kalpojumu attīstība. 
 2. rīcība Ar zivsaimniecību un tūrismu sais-
tītās maza mēroga infrastruktūras attīstība – 
Ls 122 623,31.
Mērķis: ar zivsaimniecību saistītās maza mē-
roga infrastruktūras sakārtošana, kas veicinātu 
tūrisma attīstību.
Plānotās darbības: tūrisma pakalpojumu 
dažādošana saistībā ar zivsaimniecību, vides 
aizsardzības investīcijas tūrisma objektā, vides 
aizsardzības investīcijas maza mēroga zivsaim-
niecības infrastruktūrā. 

 3. rīcība Ar zivsaimniecību un tūrismu sais-
tīto pakalpojumu attīstība – Ls 78 545,49.
Mērķis: ar zivsaimniecību un tūrismu saistīto 
pakalpojumu dažādošana, kas veicinātu tūris-
ma attīstību.
Plānotās darbības: biedrības teritorija ir ļoti 
atbilstoša, lai tajā izveidotu un aktivizētu da-
žāda veida zivju tirdziņus, izklaides objektus 
tūristu piesaistei. Zivsaimniecības nozares pa-
kalpojumu attīstība un dažādošana.

5.3. aktivitāte Ekonomiskās darbības nestruktu-
rēšana, pārorientācija un darbību dažādošana.
 4. rīcība Uzņēmējdarbības attīstība un da-
žādošana - Ls 65 017,74.
Mērķis: sekmēt uzņēmējdarbības dažādošanu, 
kas nav saistīta ar zivsaimniecību.
Plānotās darbības: sīka uzņēmuma iz-
veide, kura darbības veids nav saistīts ar 
zivsaimniecību.

Biedrības Jūrkante paziņojums

Projektus iesniegt biedrībai Jūrkante Salacgrīvā, Smilšu ielā 9.
Koordinatore Dzintra Eizenberga, kontakttālrunis 29427095, e-pasts dzintra.eizenberga@salacgriva.lv;

www.jurkante.lv; www.salacgriva.lv; www.limbazi.lv un www.lad.gov.lv.

Biedrības Jūrkante paziņojums

 Ik gadu Latvijas vietējās rīcības grupas pārstāvji izvēlas valstī la-
bāko Leader programmā īstenoto projektu. Biedrība Jūrkante tam 
bija pieteikusi biedrības Sports Salacgrīvas novadam projektu Spor-
ta laukuma izbūve un rekonstrukcija Krasta ielā 40b, Salacgrīvā. 
Kaut piejūriešu nominētais neieguva dižprojekta titulu, tomēr tas bija 
25 labāko šīgada veikumu sarakstā. Ar to pamatoti lepojas arī paši 
projekta īstenotāji. Viens no biedrības veidotājiem Jānis Bergs lab-
prāt izrāda rezultātu. Laukumam apkārt sēta, bet vārtiņi vaļā. Tur ir 
strītbola, pludmales volejbola, futbola laukumi, ir rotaļvieta bērniem, 
interesantas šūpoles, lapene. - Kad uzstādīja rotaļlaukuma aprīko-
jumu, tad tik varēja redzēt, cik daudz bērnu dzīvo apkārtnē! - smej 
sarunbiedrs. Viņš plāno ieteikt nākamgad sporta laukumus izmantot 
kādām novada pašvaldības organizētās spartakiādes sporta spēlēm. 
Viss sagādātais, piemēram, batuts, tāpat 2x6 m pontons, ko plānots 
uzstādīt cilvēku iecienītajā peldvietā Salacā netālu no sporta lauku-
miem, šobrīd pat nav redzams, jo gaida siltu laiku.

Jūrkante dižprojektam šogad nominēja sporta laukuma 
būves un rekonstrukcijas projektu Salacgrīvā

Jānis Bergs labprāt izrāda projekta ieguvumus, tostarp šūpoles



I kārta
(Īstenotājs, projekta nosaukums un kopējās ap-
stiprinātās izmaksas latos, t.sk. Eiropas līdzekļi)

biedrība Sports Salacgrīvas novadam 
– Sporta laukumu izbūve un rekons-
trukcija Krasta ielā 40b, Salacgrīvā 
– 24 150,61 
biedrība Spīles – Mācību un atpūtas 
takas izveide Rūstužos, Viļķenes pagas-
tā – 9953,29
biedrība Rustets – Rūstužiem – jaunu 
dzīves kvalitāti! – 8949,50
biedrība Sporta klubs «Veixmes» – 
Sports ikvienam – ikvienā gadalaikā 
– sporta laukuma izveide Liepupē – 
19 700
biedrība Zaļā Salacgrīva – Zivsaimniecī-
bas pakalpojumu attīstība Salacā – 9981
biedrība Ainaži – Informācija mūsu 
iespējas – 4077,20

II kārta

biedrība Tūjaskrasts – Pamatlīdzekļu 
iegāde zvejas laivu stacijas izveidei 
– 5623,22
Ojārs Zvejnieks – Malkas zāģis ir arī 
skaldītājs – 15 347,74
biedrība Ainaži – Paši audzējam – paši 
tirgojam – 8777,87
biedrība Ainaži – Ceļojam, baudām at-
pūšamies – 9081,99
biedrība Limbažu rajona mednieku ko-
lektīvs «Ainaži» – Informēts makšķer-
nieks - 8511

I kārta
biedrība Sports Salacgrīvas novadam 
- ierīkota trenažieru zāle Salacgrīvā, 
Ostas ielā 1 – 13 944,20
Salacgrīvas novada tūrisma attīstīšanas 
un veicināšanas biedrība – AS Brīvais 
vilnis caurlaides telpu rekonstrukcija, 
veļas mazgātavas un publiskās saunas 
izveide – 12 648,13
Salacgrīvas lauku sieviešu biedrība 
Mežābele - iegādātas stelles - 1000
Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju 
pensionāru biedrība - iegādāts aprīko-
jums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
- 5296
Salacgrīvas novada tūrisma attīstības 
un veicināšanas biedrība - Tūrisma 
iespēju informācijas centra izveide AS 
Brīvais vilnis bijušajā caurlaides telpā, 
pielāgojot to cilvēkiem ar īpašām vaja-
dzībām – 14 000
Limbažu novada dome un Skultes 
pagasta pārvalde – aprīkojuma iegāde 
logopēdiskajam kabinetam - 1730,30

II kārta
Limbažu novada pašvaldība - Laik me-
tīga Skultes kultūras integrācijas cen tra 
aprīkojuma nodrošināšana – 9476,68
Salacgrīvas lauku sieviešu biedrība 
Mežābele - Izšūsim sapni (šujmašīnas 
iegāde) – 2331 
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 Finiša taisnē ir Salacgrīvas novada tū-
risma attīstības un veicināšanas biedrības 
2 projektu īstenošana. Visupirms tapa 
AS Brīvais vilnis bijušās caurlaides ēkas 
telpu rekonstrukcijas projekts, ko īsteno-
jot izveidota sabiedrībai pieejama veļas 
mazgātava ar publisko saunu. Tāpat izvei-
dots Tūrisma iespēju informācijas centrs 
(TIIC), izbūvēts publiski pieejams cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām piemērots sa-
nitārais mezgls un nobrauktuve. 
 Projekta koordinators Kalvis Kalniņš 
stāsta, ka abi projekti ir cieši saistīti un 
papildina viens otru. - Tos īstenojot, iz-
jaucām visu caurlaides ēku, atstājām vien 
nesošās sienas. Nomainījām logus, izbū-
vējām šķērssienas, likām jaunu santeh-
niku, atjaunojām apkuri, labojām jumtu, 
bruģējām celiņu.
 Bijušajā caurlaides ēkā ierīkotajā veļas 
mazgātavā uzstādīta automātiskā veļas 
mazgājamā mašīna un žāvētājs, blakus-
telpā izveidota sauna, dušas un tualete. 
- Salacgrīvas novadā ir pirtis, kurās cil-
vēki var atpūsties, bet pilsētniekiem šādas 
iespējas nav. No nākamā gada piedāvāsim 
iespēju nomazgāties, izmazgāt drēbes un 
atpūsties. Tepat apģērbu varēs arī izglu-

Brīvā viļņa bijusī caurlaižu ēka iegūst jaunu seju

dināt, - izrādot jaunās telpas, pastāstīja 
Kalvis.
  Runājot par TIIC, viņš uzsvēra: - Mēs 
nekonkurēsim ar Salacgrīvas Tūrisma 
informācijas centru. Piedāvāsim saviem 
klientiem gatavas tūrisma paketes – jau 
izstrādātus maršrutus gida pavadībā, 
nodrošināsim ar transportu. Ar laiku tir-

gosim suvenīrus ar Salacgrīvas novada 
simboliku. TIIC būs arī publiskā interneta 
pieejas punkts. Salacgrīvas novada tūris-
ma attīstības un veicināšanas biedrības 
jaunizveidotais tūrisma un atpūtas centrs 
domāts salacgrīviešiem, pilsētas viesiem, 
bet jo īpaši tūristiem – tiem, kuri pārvieto-
jas ar auto un jahtām. 

 Skultes pagastā ar Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai fi nansēju-
mu pērn un šogad īstenoti trīs projekti: di-
vus izstrādāja pašvaldība, vienu – Skultes 
kultūras un izglītības biedrība Vīzija. 
 Vīzija saņēma atbalstu projektam Foto-
grāfi ja – valoda, kurā runā visa pasaule, 
varēja iegādāties fotoaparatūru nelielas 
studijas iekārtošanai un interesentiem sa-
rīkot kursus. - Mācījās 12 gan jauni, gan 
vairs ne tik jauni cilvēki, - pastāstīja Vī-

zijas valdes priekšsēdētāja Zinta Medne, 
kura arī pati apmeklēja kursus. - Sākām 
pavasarī, vasarā arī mūsu kursantiem 
bija brīvlaiks, atsākām rudenī un pavi-
sam drīz mācības noslēgsies. Nodarbības 
skultiešiem vada fotomākslinieks Ojārs 
Jansons. - Strādājām gan brīvā dabā, gan 
telpās, mācījāmies fotografēt portretus. 
Kursus apmeklēja arī Skultes pagasta pār-
valdnieks Andris Kļava, kura sirdslieta ir 
fotografēšana. Viņš nodarbībās gūto rak-

sturo ar zināmo teicienu: - Zināšanu ne-
kad nevar būt par daudz. Kursanti apgūtās 
prasmes, tāpat jauno fotoaparatūru jau lika 
lietā velobraucienā Zaļā vasara Limbažu 
novadā. Redzētais tika iemūžināts kvalita-
tīvās fotogrāfi jās un izlikts izstādē Skultes 
kultūras integrācijas centrā, kura vadītāja 
ir Z. Medne. Tapušas vēl citas fotoizstā-
des, tāpat visi pagastā rīkotie pasākumi 
un notikumi tiek iemūžināti. - Esam arī 
sprieduši par ideju izveidot gadagrāma-
tu – fotoattēlu apkopojumu, - pastāstīja 
Z. Medne.
 Eiropas fi nansējums izmantots arī 
2010. gadā atklātā Skultes kultūras centra 
iekārtošanai. Pērn varēts sagādāt skatuves 
priekškaru, mehānismu tā atvēršanai un 
aizvēršanai, drapērijas, stangas prožekto-
riem. - Skatuve tagad ir noformēta, - prie-
cājas Z. Medne. Pagasta pārvaldnieks at-
zīst, ka par budžeta līdzekļiem to nevarētu 
sagādāt. Tiesa, vajadzību centra aprīkoša-
nai vēl ir ļoti daudz.
 Skultes sākumskola 2010. gada pavasa-
rī, īstenojot projektu Runā droši, mazais!, 
varēja iekārtot logopēda kabinetu. - Mēs 
esam bezgala priecīgi, ka ir tāda iespē-
ja, jo logopēdiskās nodarbības bērniem 
ir ļoti vajadzīgas, patiesībā tās noderētu 
ikvienam, - saka sākumskolas direktore 
Irēna Dušenkova. Šobrīd skolotāja lo-
gopēde Dzintra Svikle nodarbības vada 
divreiz nedēļā, tās apmeklē 17 skolēnu un 
13 pirmsskolas grupiņu audzēkņu.

Lielie un mazie skultieši mācās runāt
droši un radoši

 Divi sporta cienītāji - Mārcis Kalniņš un 
Jānis Bergs - izveidoja biedrību ar zīmīgu 
nosaukumu Sports Salacgrīvas novadam, 
kas skaidri liecina par viņu darbošanās no-
domiem. Jau pirms tam abi bija aizrāvušies 
ar sportu – spēlēja basketbolu, bet nu, īs-
tenojot 2 projektus Salacgrīvā, dod stimulu 
arī citiem. Rit otrā ziema, kad interesentiem 
dota iespēja apmeklēt trenažieru zāli kultū-
ras namā. Par projekta līdzekļiem izveido-
tas 14 darba vietas. Šobrīd daži sporta rīki 
nākuši klāt, iecienīts arī solārijs, bet tas 
pirkts par pašu līdzekļiem. Tāpat 10% līdz-
fi nansējums bijis pašu. Neesot zinājuši, ka 
pašvaldība visiem tā palīdzēs. - Bet šis zi-
nāmā mērā ir biznesa projekts, - saka Jānis. 
Tiesa, pelnīt ar trenažieru zāli mazpilsētā 
nevarot. Vasarā daudzi labāk līkņājot savos 
dārziņos, bet tad arī komunālo pakalpoju-
mu maksa mazāka. Tajā laikā zāles darbību 
nākas piesponsorēt, jo telpas jākopj, alga 
trenerim jāmaksā, bet ieņēmumi ziemā ie-

nākumus līdzsvarojot. 
Tomēr projekta īsteno-
tāji uzsākto nenožēlo, 
bet vēl kaļ plānus – 
būtu vairāk vietas zālē, 
izveidotu aerobikas 
grupu. Šobrīd pa die-
nu zāli tradicionāli ap-
meklē mājsaimnieces, 
darbdienu beigās - strā-
dājošās sievietes, bet 
vakaros ap pulksten 7 
ir kārta vīriem, vecāko 
klašu skolēniem. 
 Augustā biedrība 
pielika punktu otram 
projektam, kur Salacas kreisajā krastā 
tika izbūvēts, var teikt, vesels komplekss 
sportošanai.
 Aktīvistiem netrūkst ideju, kā papildi-
nāt arī šo sportošanas vietu. Jānis uzsver, 
ka biedrībā viņi ir vien divatā ar Mārci, bet 

Sports Salacgrīvas 
novadam tiešām veicina 

sportiskumu

Jānim Bergam (stāv) no biedrības  
prieks, ka trenažieru zāle ir iecienīta un ka sportotājiem pado-
mus var dot treneris Ervins Balodis

atbalstītāju ir vairāk. Bez viņiem projektos 
neiztikt. Trenažieru zāles ierīkošanā pašu 
rokām remontētas ģērbtuves, sanitārais 
mezgls utt., savukārt sporta kompleksā pa-
līdzība nepieciešama tā apsaimniekošanā. 
Biedrība to nomā no pašvaldības. 

Skolotāja logopēde Dzintra Svikle vada nodarbības mazajiem

Projekta 
koordinators 
Kalvis Kal-
niņš labprāt 
izrāda jaunās 
telpas

Izmēģina jauniegādātās laivas
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biedrība Svētupes krasts - Esi vesels 
(trenažieru iegāde) -  3888,24
biedrība Optimistu klubs - Trena-
žieru zāles izveide Viļķenes pagastā 
– 12 782,76     

biedrība Tingeltangels - Nāc un dejo! 
(tautastērpu iegāde) - 11 216,66     
Kultūras un izglītības biedrība Vīzija 
- Fotogrāfi ja – valoda, kurā runā 
visa pasaule (fotoaparatūras iegāde) 
– 6416,80    
biedrība Ūdens taka - Ūdenstūrisma 
apmetnes «Stienūži» labiekārtošana 
– 13 948,65    

III kārta
biedrība Optimistu klubs - Viļķenes 
pagasta multimediju arhīvs internetā 
un failos (aparatūras iegāde) - 2651,50
biedrība Limbažu rajona mednieku 
kolektīvs «Ainaži» - SOS Traktors - 
13 985,16
biedrība Latvijas aitu audzētāju aso-
ciācija - Pakalpojumu pieejamība, 
kvalitāte un sasniedzamība iedzī-
votājiem visā biedrības «Jūrkante» 
teritorijā – 8928,23
Limbažu novada pašvaldība - Viļķenes 
sporta halles inventāra papildināšana 
– 3027,85
biedrība Rustets - inventāra iegāde 
ūdenstūrisma veicināšanai - 8129
biedrība Vecāki – Ainažu jaunatnei - 
Pulkā nāc – sportot sāc! (aerobikas 
inventāra iegāde) – 1640,64

biedrība Dvēseles dziesma - Ērģeļu tel-
pas un balkona vienkāršota renovācija 
Lielsalacas ev. lut. baznīcā - 13 998,85
izglītības, kultūras un sporta biedrība 
Liepupe - Daudzfunkcionālā izglītības 
un kultūras centra izveide Liepupē 
- 12 595
biedrība Allegro - Estrādes mūzikas 
instrumentu, aparatūras un aprīkoju-
ma iegāde - 4180,61

Salacgrīvas novada dome – Kultūras 
iestādes – daudzfunkcionāli kultūras 
un izglītības centri (grāmatu un inven-
tāra iegāde) – 13 452,96

Ērģeles Lielsalacas ev. lut. baznīcā atkal 
skan pilnvērtīgi!

Salacgrīvas kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kopa Tingeltangels 
jaunajos tautastērpos

Par jaunieguvumiem prieks arī 
Svētciema bibliotēkā

 Trešajā Adventē Liepupē, bijušajā dis-
pečeru punktā atklāja daudzfunkcionālo 
izglītības un kultūras centru. Tas tapis, 
pateicoties izglītības, kultūras un sporta 
biedrībai Liepupe un īpaši tās vadītājai Sa-
nitai Šlekonei. 
 Liepupes iedzīvotājiem radīta vieta, 
kur regulāri notiks izglītojoši pasākumi. 
Par projekta līdzekļiem jau iegādāts ek-
rāns, projektors, portatīvais dators, mul-
tifunkcionālā iekārta dokumentu un citu 
materiālu pavairošanai, skaļruņu sistēma, 
lāzerprinteris, projektora galdiņš un krēsli 
apmeklētājiem. Ir sakārtotas telpas mūž-
izglītības apmācībai, personības attīstību 
(psiholoģija, veselība, rokdarbi, informā-
cija jaunajiem vecākiem, bērniem un jau-
niešiem, pensijas vecuma iedzīvotājiem) 
un profesionālo attīstību veicinošu pasā-
kumu rīkošanai, nevalstisko organizāciju 
kopsapulcēm, kā arī izstāžu iekārtošanai. 
 Telpu atklāšanā piedalījās novada vadī-
ba, biedrības biedri, kaimiņi un vienkārši 
interesenti. - Šīs skaistās telpas ir burvī-
ga dāvana biedrības 5 gadu jubilejā, ko 
atzīmējām 26. novembrī, - uzrunājot vie-
sus, teica biedrības valdes priekšsēdētāja 
S. Šlekone. Aizdedzot trešo sveci Adven-
tes vainagā, Liepupes luterāņu draudzes 
mācītājs Magnuss Olsons iesvētīja biedrī-

Liepupes dispečeru punktā tapis
izglītības un kultūras centrs

bas jaunās telpas un lūdza Dieva žēlastību, 
svētību un prieku šim namam. 
 Novada domes priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs, sveicot biedrību jaunās telpās, 
uzsvēra: - Jūs esat sapratuši, cik svarīgi 
ir rūpēties pašiem par sevi un strādāt sev. 
Paši varat rakstīt projektus, tā dzīvi pada-
rot krāsaināku, vērtīgāku, interesantāku, 
negaidot palīdzību no malas.. Savukārt 

viņa vietniece Dace Martinsone teica: 
- Liepupei tagad ir savs biedrības nams. 
Nu būs vieta, kur dziedāt, muzicēt, izglīto-
ties, vingrot, gūt veselību un dzīvesprieku, 
vieta, kur laimīgi būt kopā.
 Nedaudz vēlāk, malkojot tēju un mielo-
joties ar kliņģeri, varēja iepazīties ar bied-
rības Liepupe 5 gadu laikā īstenotajiem 
projektiem.

 Novembra sākumā biedrības Latvijas 
aitu audzētāju asociācija (LAAA) eksper-
tes Dina Avotiņa un Harita Eglīte Pāles 
pagasta z.s. Smēdes izmēģināja un mācī-
jās pielietot iegādāto aprīkojumu aitu ga-
nāmpulku kvalitātes paaugstināšanai. Visā 
lauksaimniecības nozarē aitkopība patla-
ban ir straujāk augošā, ganāmpulku kļūst 
vairāk, aitu skaits palielinās, tāpēc svarīgi 
to vērtēšanai izmantot mūsdienīgas diag-
nostikas, mērījumu u.c. ierīces. Piesaistot 
Leader līdzekļus, LAAA iegādājās sono-
grāfu aitu grūsnības noteikšanai, elektronis-
kos svarus, automašīnas piekabi līdz 10 aitu 
pārvadāšanai un jaunu datora komplektu. 
Dārgais aprīkojums, kas saimniecībās jāiz-
manto pāris reižu gadā, Jūrkantes teritorijā 
būs pieejams aptuveni 60 ganāmpulkiem ar 
vairākiem tūkstošiem aitu. Ārzemēs sono-
grāfs ir katra aitu audzētāja ikdienišķs ins-
truments, Latvijā to vēl ir maz.
  Ar sonogrāfu rīkoties mācīja SIA Mik-
aitas īpašniece no Limbažu pagasta, ve-
terinārā ārste Aija Šneidere. Viņa ar šo 
diagnostikas ierīci strādā jau pāris gadu. 
Bez sonogrāfa aitu grūsnību var noteikt 
tikai pēdējā mēneša laikā vai īsi pirms at-
nešanās un bieži gadās kļūdīties. - Sono-
grāfa izmantošana samazina ganāmpulka 

izmaksas, jo pēc pārbaudes ir skaidrs, 
kuras aitu mātes jābrāķē vai vēlreiz 
jālaiž pie teķa un nav jāēdina kā 
grūsnas. Ļoti labi, ka arī Salacgrīvas 
un Limbažu novada saimniecībām šis 
instruments būs pieejams, - norādīja 
A. Šneidere. Izmēģināti arī speciāli 
aitām Jaunzēlandē darinātie elektro-
niskie svari, kas ļoti atšķiras no me-
hāniskajiem, ir vieglāk lietojami un 
daudz precīzāki. 
 Jaunais inventārs nodots H. Eglītei 
un glabāsies Pāles pagasta Straumēs. 
Pakalpojumus ir tiesīgi sniegt tikai 
aitu vērtēšanas eksperti, kas strādā 
Jūrkantes teritorijā, arī šī projekta 
vadītāja D. Avotiņa. Viņa pastāstīja, 
ka grūsnības noteikšana un svēršana 
būs ikvienam Jūrkantes teritorijā pie-
ejams maksas pakalpojums, bet pie-
kabi aitu pārvietošanai zemnieki va-
rēs nomāt. - Nereti aitu ganāmpulku 
īpašniekiem rodas domstarpības ar 
kautuvēm par it kā neprecīzi noteikto 
svaru. Mūsējos varēs izmantot ne ti-
kai mērījumiem kvalitātes vērtējumam, bet 
arī svara kontrolei, - norādīja D. Avotiņa. 
Pakalpojumu izmaksas būs diferencētas, 
jo asociācijas biedriem ar pārraudzības vai 

Iegādātais aprīkojums – liels 
ieguvums aitkopjiem

 Biedrībā Ainaži darbojas savs desmits 
cilvēku, tostarp arī pārvaldes vadītāja Ilona 
Jēkabsone un Salacgrīvas novada deputāts 
Jānis Prīmanis. Biedrība īstenojusi 2 iece-
res. Atbalsts projektam Informācija – mūsu 
iespējas ļāva izgatavot 4 informatīvās plan-
šetes, 2 reklāmas stendus, kā arī labiekārtot 
to apkārtni – nobruģēt laukumiņus pie tiem 
un uzstādīt atkritumu urnas. – Esmu redzē-
jusi, kā īpaši vasarā iebraucēji piestāj pie 
stendiem. Tūristu skaits Ainažos šogad pie-
audzis. Ļoti daudz riteņbraucēju brauc pa 
veco Tallinas šoseju, un tad viņiem ir infor-
mācija, gan iebraucot no Salacgrīvas pu-
ses, gan no igauņiem, - stāsta I. Jēkabsone. 
 Projektā Ceļojam, baudām, atpūšamies 
darāmā bija krietni vairāk. Pie tam lab-
iekārtotā atpūtas vieta pie Baltās saules 
saista ne vien tūristus, bet arī pašus ainaž-
niekus. Ir uzbūvēta nojume cilvēku 40 at-
pūtai, uzstādīti galdi un ierīkota zivju kū-
pinātava. - Tūristi, dodoties uz Ainažiem, 
taujā pēc zivīm. Tūrisma informācijas 
centrā tādu pakalpojumu var pieteikt, - 
atklāj I. Jēkabsone. J. Prīmanis stāsta, ka 
viņam piederošās kafejnīcas darbinieki va-
sarā vairākas reizes tūristiem vārījuši zivju 
zupu. - Ja reiz cilvēki atbrauc uz jūrmalu, 

Biedrība Ainaži strādā gan tūristiem, gan savējiem

nav prātīgi viņus vest uz kafejnīcu ēst kar-
bonādes, - viņš uzskata. Interesenti var arī 
paši atpūtas vietā gan vārīt zupu, gan kūpi-
nāt zivis.
 Darbībā ir jau arī trešais biedrības pro-
jekts Paši audzējam – paši tirgojam. Pie 
mazpilsētas centrālā laukuma tirgotājiem 
top nojume, kur paredzētas 6 tirdzniecī-
bas vietas. - Cik reizes iedzīvotājiem to 

esmu solījusi, viņi šķiet vairs neticēja, ka 
uzbūvēsim nojumi, - atzīstas I. Jēkabsone. 
Idejas īstenošana aizkavējusies, jo gribē-
jies piesaistīt Eiropas naudu, bez tam šādai 
nodarbei nepieciešams tehniskais projekts. 
– 4 - 5 cilvēki Ainažos regulāri tirgo pienu, 
augļus, dārzeņus, arī medu, - stāsta sarun-
beidre. Tirgotājiem būs pieejams ūdens, iz-
būvēs arī pieslēgumu kanalizācijai.

Biedrības 
Ainaži pārstāvji 
Ilona Jēkab-
sone un Jānis 
Prīmanis izrāda 
projektā Ceļo-
jam, baudām, 
atpūšamies 
piejūrā iekār-
toto atpūtas 
vietu un zivju 
kūpinātavu

Veterinārā ārste Aija Šneidere (no kreisās), 
ekspertes Harita Eglīte, Dina Avotiņa un Valen-
tīns Apeinis no z.s. Smēdes iemēģina jauno 
aprīkojumu

šķirņu ganāmpulkiem ir atlaides. - Esmu 
ļoti gandarīta par sadarbību ar «Jūrkan-
ti», - atzina eksperte H. Eglīte, kas ir arī 
LAAA izpilddirektore.

Jaunatvērtajā 
centrā jau 
notikušas 
vairākas no-
darbības. At-
tēlā - notiek 
mācības kon-
fekšu pušķu 
veidošanā
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Ko Jūrkantes 
valdes cilvēki 
vēl jeb palikuši 
zem eglītes jau 
esošajiem un 
potenciālajiem 
projektu 
īstenotājiem?

RADOŠUMS

DARBOŠANĀS 

PRIEKS

ATTĪSTĪBA

SMAIDS

DA
RB

OTIE
SG

RIB
A

GA
ND

AR
ĪJU

MS

IECERU 
DROSME

IZDOŠANĀS

ENERĢIJA

VILTĪBA

MĪLESTĪBA

AIZRAUTĪBA

VEIKSME

Ojārs Zvejnieks

Aivars 
Ilgavīzis

Juris 
Zālītis

Aldis 
Freimanis

Brigita 
Skujiņa

Gints 
Rožkalns

Vineta Kalniņa

Ilze Apeine

Ilona 
Jēkabsone

Andris 
Kļava Dagnis 

Straubergs

Kalvis 
Kalniņš

Dace Dance

 Tā kā vēsajā laikā mūspusē 
tikpat kā nav pieejamas ūdens-
procedūras, pālietei Ilzei Apeinei 
radās doma par ūdensaerobikas 
nodarbībām viesu nama Smēdes 
baseinā. Biedrība Svētupes krasts 
jau bija reģistrēta iepriekš, tāpēc 
šī nodoma īstenošanai veiksmīga 
izvērtās sadarbība ar Salacgrīvā 
izveidoto biedrību Jūrkante. Būs 
apritējis gads, kopš I. Apeines sa-
gatavotā projektā pālieši ieguva 
aprīkojumu aerobikas nodarbī-
bām baseinā, fi nansējumu treneru 
apmaksai un iegādājās 7 trenažie-
rus ķermeņa muskulatūras spēci-
nāšanai. No janvāra līdz jūnijam 
3 reizes nedēļā uz Smēdēm brau-
ca ūdens aerobikas cienītāji no 
Korģenes, Salacgrīvas, Viļķenes, 
Limbažiem, pašu pāliešu gan bija 
maz.  
 - Nezinu, kāpēc pagasta ie-
dzīvotāji neizmantoja šo iespēju. 
Man ārkārtīgi patika. Ūdens pro-
cedūras ļāva pilnīgi atslēgties no 
darba, satraukumiem un deva tie-
šām pozitīvu morālo un arī fi zisko 
lādiņu. Ūdens aerobika nāk par 
labu veselībai un ļoti uzmundrina. 
Parasti izmantoju arī trenažierus. 
Tie projektā iegādāti pārdomāti 
- braukšanai, skriešanai, slēpo-
šanai, svarcelšanai. Kad visi bija 
izmēģināti, parasti vēl nodarbības 
noslēdzām ar pirts procedūrām. 
Fantastiska relaksācija! Uzskatu, 
ka mums ir dota ekskluzīva iespē-
ja. Ja vien būs iespējams, iesais-

tīšos grupā arī šoziem, - atsaucās 
pāliete Laura Krogzeme. 
 I. Apeine pastāstīja, ka vienlai-
kus baseinā varēja strādāt ne vai-
rāk kā 6 cilvēku grupa, jo katram 
vajadzīgs savs kustību laukums, 
tāpēc faktiski izmaksas bija diez-
gan prāvas. - Ik reizi vajadzēja 
sildīt telpas, piepildīt baseinu ar 
20 t silta ūdens, to tīrīt, pēc nodar-
bībām grupa izmantoja arī saunu. 
Bija svarīgi, lai visi ierastos uz 
nodarbībām, citādi to darīt neat-
maksājas, - stāsta Ilze. Pavasarī 
entuziasms tomēr saplaka. Visti-
camāk, šo piedāvājumu ietekmēja 
arī ekonomiskā krīze, jo dzīves 
apstākļi lauku iedzīvotājiem ir pa-
sliktinājušies. Vasarā trenažieri un 
baseins bija pieejams arī Smēdēs 
rīkoto jogas un psiholoģijas no-
metņu dalībniekiem.
 - Jādomā, ka laika gaitā pā-
lieši par šo piedāvājumu vēl ie-
interesēsies. Ja nokomplektēsies 
grupa, ziemā turpināsim. Pati 
zinu, ka sajūtas pēc nodarbībām 
ir lieliskas, tāpēc uzskatu, ka šis 
sporta inventārs mums tiešām ir 
vērtība, - apliecina arī Ilze. Bied-
rība gaida, kad izsludinās nākamo 
konkursu projektu pieteikumu 
pieņemšanai. Ilze ļoti cer, ka ide-
ja par tehnikas iegādi Svētupes 
krastu izkopšanai tiks īstenota. Šī 
ir vienīgā biedrība Pāles pagas-
tā, kas iesaistījusies un izmanto 
Leader programmas piedāvātās 
iespējas un startē konkursos.

 Sapni par savu sporta 
halli viļķenieši loloja ga-
diem un 2009. gada feb-
ruārī skaistā un modernā 
halle tika svinīgi atklāta. 
Toties Baumaņu Kārļa Viļ-
ķenes pamatskolas mazā 
sporta zālīte – vieta, kur ie-
priekš tika kaldināti skolē-
nu un arī pagasta pieaugu-
šo sportistu panākumi, nu 
palika tukša. Tad Viļķenes 
jaunieši – vietējās skolas 
absolventi, kuri paši savu-
laik aizrautīgi sportojuši 
mazajā zālīte, nodibināja 
biedrību Optimistu klubs 
un izstrādāja projektu, lai 
iekārtotu trenažieru zāli. 
- Telpa stāvēja tukša, un 
izlēmām, ka vaja dzētu kaut 
ko darīt, lai to lietderīgi 
izmantotu, - idejas rašanos 
atceras Optimistu kluba valdes 
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. 
Trenažieru zāle darbojas 6 dienas 
nedēļā pa pāris stundām, un ikreiz 
ierodas 5 – 8 cilvēki, dažkārt pat 
padsmit. - Mūsu ideja izrādījās 
pareiza un noderīga, - priecājas 
J. Rozenbergs. Tagad tiek ap-
svērta doma par inventāra pa-
pildināšanu. Iegādāti 17 dažādi 
trenažieri, bet noderētu vēl kāds. 
Tāpat vajadzētu nomainīt grīdas 
segumu. Par visu, ko klubs dara 
un piedāvā, interesenti var uzzināt 

Viļķenes Optimisti rūpējas par sporta 
aktivitātēm un arī mirkļu iemūžināšanu

mājaslapā www.optimisti.lv.
 Starp citu, mājaslapā apmeklē-
tāji var novērtēt arī Optimistu klu-
ba veikumu – fotoattēlus un video 
– no otra projekta, kas īstenots ar 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai atbalstu. Tika ie-
gādāta foto un videotehnika, lai 
iemūžinātu svarīgākos notikumus 
pagastā, veidotu Viļķenes vēstu-
res arhīvu. 
 Optimisti bija iniciatori arī pro-
jektam, kas tapa kopā ar Viļķenes 
pagasta pārvaldnieku Ilmāru Dze-

ni, lai sporta hallē uzstādītu elek-
tronisko rezultātu tablo, papildi-
nātu sporta inventāru (iegādātos 
basketbola bumbas, augstlēkšanas 
statīvus, zāles barjeras u.c.). Bau-
maņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 
direktore Ilze Ādamsone no sirds 
priecājas par bijušo audzēkņu vēl-
mi tieši dzimtajā pusē īstenot sa-
vas idejas. - Tas ir fantastiski! Un 
ieguvums no puišu īstenotajiem 
projektiem ir ne tikai Viļķenes pa-
gastam, bet visam Limbažu nova-
dam, īpaši jau sportistiem.

 Ja kādam šķiet, ka nedaudz 
nomalē, piemēram, Mērniekos 
dzīvojošie ne grib, ne prot pie-
saistīt Eiropas fi nanses, tad tie ir 
maldi. Ojārs Zvejnieks no Mēr-
nieku Muižniekiem 1 projektu 
plāno īstenot kā fi ziska persona, 
bet 2 iesaistījies netieši. Mednie-
ku kolektīvs Ainaži projektā SOS 
traktors šogad iegādājās Belarus 
markas traktoru ar sniega lāpstu. 
- Ideja par to radās pēc pagāju-
šās sniegiem bagātās ziemas, kad 
problemātiski bija gan cilvēkiem, 
gan zvēriem, jo nevarējām piekļūt 
barotavām, - stāsta Ojārs. Ziemas 
darbos pirkums nav iemēģināts, 
bet tas likts lietā, pļaujot zāles pla-
tības privātajiem. Tas ir maksas 
pakalpojums, ar ko var papildināt 
mednieku kolektīva kasi. Plānots, 
ka sezonas laikā uz pusslodzi dar-
bā pieņems arī traktoristu. Drīz 
būs zināms tālruņa numurs, pa 
kuru varēs pieteikt pakalpojumu.
 Mednieku kolektīvs sācis pro-
jekta Informēts makšķernieks īs-
tenošanu. Sarunbiedrs uzskata, ka 
mednieks no makšķernieka tālu 
nestāv, jo ir vīri, kuros apvienotas 

abas intereses. Bez tam mednie-
kiem bāzes vieta ir pie Salacas. 
Šajā projektā plānots izgatavot 
un Salacā Salacgrīvas novada te-
ritorijā uzstādīt 21 lielo stendu, 
tam blakus solu, atkritumu urnu 
un norādes zīmes. Tas viss sniegs 
informāciju, kur ko atļauts darīt, 
kādas zivju sugas dzīvo upē, at-
gādinās galvenos licencētās mak-
šķerēšanas noteikuma punktus utt. 
Šobrīd notiek darbu plānošana, tie 
jāpaveic līdz septembrim.
 Kā fi ziska persona (vienīgais 
Jūrkantes teritorijā!) O. Zvejnieks 
paredzējis īstenot malkas zāģa 
ie gādes projektu. - Mežiz strā de 
ir joma, kas kaut cik kust, - viņš 
uzskata. Zāģis, kas izpilda arī 
malkas skaldītāja funkciju, jau 
nolūkots. Dienā tas var saražot 
savus 20 m3 malkas. - Tas ir pie-
tiekami, ja ņem vērā, ka mājas ap-
sildei ziemā vajag 5 – 6 m3, - lēš 
mērniecietis. Viņš plāno labākajā 
laikā – pavasarī, vasarā - pieņemt 
strādnieku un tuvīnajā apkārtnē 
malkas sagatavi nodrošināt mājās 
pie pakalpojuma ņēmēja. Ir doma, 
ka varētu ierīkot malkas placi.

Mērniekos dzimušas 
idejas 3 projektiem

Ekskluzīvi - ūdensaerobika 
Pāles Smēdēs

Jānis Rozenbergs sanākušajiem viļķeniešiem izrāda jauno trenažieru zāli. 
Biedrība Optimistu klubs īstenojusi to, par ko pirms gadiem 10 neviens pat 
neuzdrošinājās sapņot

Traktors cerēto 
sniegu vēl nav 

piedzīvojis


