
Izvirzīts konkursam LEADER dižprojekts 2014
- Šis projekts dos labumu lielai sabiedrības daļai. Tas gandarī ar savu izskatu un brīnišķīgo iederēšanos vidē - Ainažu leģendārajā Asara dārzā, 

un var tikai iedomāties, kā tas priecēs cilvēkus, kad uz skatuves dziedās, dejos un spēlēs teātri, - tā izvēli Ainažu brīvdabas estrādes izveidi 
pieteikšanai dižprojekta konkursam pamato biedrības Jūrkante koordinatore Dzintra Eizenberga.
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 Jaunu brīvdabas estrādi ai-
nažnieki gaidījuši jau vismaz ga- 
dus 20. Savulaik pilsētā tāda bi-
jusi, un pasākumi vasarās rīkoti 
katru nedēļas nogali. Bet veco 
deju placi skāra gan laika zobs, 
gan īpašumu atgūšanas bums. 
Tad nu ainažnieki izlīdzējušies, 
kā nu var - zaļumballes rīkotas pat 
uz bruģētā laukuma pie kultūras 
nama. Nu, pateicoties  LEADER 
finansējumam, tikts pie glītas 
brīvdabas estrādes. Koristiem uz 
skatuves izbūvēti pakāpieni un 
viņu galvas segs ar lubiņām klāts 
jumts. Savukārt dejotājus gaida  
8 x 14 m liela koka dēļu skatuve. 
Objektam pievilkta arī elektrī-
ba, uzstādīti grozāmi prožektori. 
Māksliniekiem pirms pasākuma 

lieti noderēs skatuves palīgtelpa. 
Savukārt skatītājus gaida aptu-
veni 100 sēdvietu. Tāpat izvei-
dots betonēts pamats skaņu vīru 
aparatūras novietošanai. Estrāde 
jauki iekļaujas kādreizējā Ainažu 
pilsētas galvas Jāņa Asara dārzā. 
Šo īpašumu viņa meita Ilga Sūna 
atstājusi pilsētai.
 - Šeit ir kolosāla aura. Pasā-
kumiem te būs mājīgi silta sajū- 
ta, - priecājas vietējā kultūras 
nama vadītāja Solveiga Muciņa. 
Viņa kopā ar Ainažu pārvald-
nieci Ilonu Jēkabsoni kaļ plānus 
estrādes atklāšanai, kas varētu 
notikt Pirmajā Adventē novem-
bra beigās. Tiek domāts arī par 
nākamās vasaras pasākumiem 
brīvā dabā.

Ainažos tapusi brīvdabas estrāde

Ainažu pārvaldniece Ilona Jēkabsone (no kreisās) un vietējā kultūras 
nama vadītāja Solveiga Muciņa jau plāno nākamās vasaras pasākumus 
jaunuzceltajā brīvdabas estrādē

 Ko, stāvot plānošanas periodu krust-
celēs, par aizvadīto un gaidāmo darba 
cēlienu domā biedrības Jūrkante valdes 
cilvēki? Kādi, viņuprāt, ir galvenie iegu-
vumi LEADER 1. tūrē un kam vajadzētu 
lielāku uzmanību un finansējumu piesais-
tīt gaidāmajā?
	 Ojārs	ZVEJNIEKS (Mērnieki): - Sā-
kumā cilvēki ar tādu kā neuzticēšanos 
uztvēra ziņu par Eiropas finansējuma 
piesaistes iespēju. Šķita, būs sarežģīti. 
Bet izdevās vienam, otram, un arī pārē-
jie sarosījās. Galvenais aizvadītā perioda 
panākums ir tas, ka laukos daudzi sajuta 
sevī līderi un spēkus izdarīt labas lietas. 
Turpmāk vairāk naudas jāatvēl uzņēmēj-
darbībai. Tā rada pievienoto vērtību – jau-
nus produktus un darbavietas. Tiesa, arī 
līdz šim mājražotājiem bija iespēja sa-
ņemt finansējumu. Iespējams, par maz to 
skaidrojām.
	 Dace	 KOLESNIKOVA	 (Skulte):  
- Lielākais ieguvums ir iedzīvotāju ak-
tivitāte un iespēja pašiem līdzdarboties 
savas vietas attīstībā. Tas ir veicinājis 

sabiedrisko organizāciju darbību, radu-
šās jaunas un aktīvas biedrības. Manu-
prāt, iesāktais darbs jāturpina, iekļaujot 
atbalstāmās rīcībās visas iepriekšējās 
aktivitātes. Iespējams, lielāks akcents jā-
liek uz projektiem, kur tiešais ieguvums 
ir plašākai vietējās teritorijas iedzīvotāju 
daļai gan infrastruktūras, gan pakalpoju-
mu attīstībā.
	 Ilona	JĒKABSONE (Ainaži): - Iespē-
ja piesaistīt ES fondu līdzekļus ir mainīju-
si cilvēku domāšanu un veicinājusi līderu 
veidošanos katrā apdzīvotā vietā. Gaidā-
majā plānošanas periodā vairāk līdzekļu 
jāatvēl uzņēmējdarbībai. Jūrkantes dar-
bības teritorijā vajadzētu aktīvāk apmācīt 
uzņēmējus un iedrošināt viņus projektu 
rakstīšanai. 
	 Ilze	 APEINE	 (Pāle): - Svarīgākais, 
ka vietēji cilvēki paši varēja uzlabot savu 
dzīves kvalitāti. Priecē, ka projektus var 
īstenot arī par mazām summām, kas kād-
reiz dod ievērojamu ieguvumu vietējai sa-
biedrībai. Nākamajā plānošanas periodā 
līdzekļus vajadzētu novirzīt pasākumiem, 

kas palielinātu brīvā laika pavadīšanas ie-
spējas laukos.
	 Juris	 ZĀLĪTIS	 (Salacgrīva): - Cil-
vēki, kuri nav saistīti ar pašvaldību, sāka 
vairāk domāt par savas dzīvesvietas kva-
litātes uzlabošanu un iesaistījās šajos dar-
bos. Savu hobiju attīstībai veidojās un 
aktivizējās biedrības. Dzīvojam pie jūras, 
tādēļ gribētos, lai lietderīgāk tiktu izman-
tota t.s. Zivju līdera nauda. Lai to neiztērē 
kuģu griešanai vai lielo pilsētu attīstībai. 
Bet pašiem zvejniekiem arī jābūt aktīvā-
kiem. Rau, kā igauņi sabūvējuši mazas 
ostiņas, ražotnes!
	 Vineta	 KALNIŅA	 (Viļķene): - Ie-
guvums ir dzīvotāju spēja saskatīt savas 
dzīves vides nepilnības un viņu vēlme 
apvienoties kopīgam darbam, lai kaut ko 
mainītu. Priecājos par brīvā laika pavadī-
šanai radīto daudzveidīgo piedāvājumu, 
kā arī par paveikto pagastu mazajos cen-
tros - Ārciemā, Svētciemā, Tūjā un citur. 
Domāju, ka turpmāk vairāk līdzekļu va-
jadzētu piešķirt mazo uzņēmumu izveidei 
un attīstībai, lai radītu jaunas darba vietas.

Pateicoties LEADER, cilvēki sevī 
sajutuši līderus!

Vai esat pazīstami 
ar biedrības 

Jūrkante darbību?
Jā, esmu īstenojis projektu (-us) 
biedrības konkursos

Jā, es labi pazīstu Jūrkantes darbību

Esmu dzirdējis par šo biedrību

Nezinu, kas tā par biedrību

47%

31%

19%

3%

(No 2014. gadā veiktā pētījuma 
Biedrības «Jūrkante» teritorijas attīstības 

stratēģijas ieviešanas izvērtējums)

Novadnieka Kristapa Auzenberga skatījums uz Jūrkantes teritorijā īstenotajiem projektiem
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lis. Tagad, īstenojot projektu, iekārtota arī 
kārtīga ūdens un kanalizācijas sistēma, kas 
pievienota centralizētajai. Baznīcai para-
lēli galvenajām durvīm ierīkotas arī otras.  
I. Melnalksne stāsta, ka līdz šim aukstā lai-
kā priekšnamā bijis ne vien auksti, bet pat 

svilpojis caurvējš, ko īpaši izjutuši koristi 
un viņa kā ērģelniece balkonā. Sakārtota arī 
pati priekštelpa. 
 Šis jau ir otrais šajā baznīcā par  LEADER 
finansējumu īstenotais projekts. Pirmajā 
tika sakārtota ērģeļu telpa un pašas ērģeles.

Lielsalacas ev. lut. 
draudzes nams 

civilizētāks
Lielsalacas  

ev. lut. draudzes 
valdes locekle Ina 
Melnalksne izrāda 

labiekārtoto un 
invalīdiem pieejamo 

tualetes telpu, 
kur netrūkst arī 

saliekams galdiņš 
visjaunāko baznīcēnu 

pārtīšanai

Salacgrīvai 
jauns 

autodakteris

- Bez diagnosticēšanas iekārtas šodienas 
„autiņus” nemaz nevar saprast, - uzskata 
SIA eIPLS īpašnieks Atis Apelis

 Drīz būs gads, kopš salacgrīvietis Atis 
Apelis liek lietā ar Eiropas atbalstu ie-
gādātās firmas Bosch ražojuma iekārtas. 
Veiksmīgi sakrita, ka viņš brīdī, kad iz-
sludināja projektu iesniegšanu LEADER 
finansiālam atbalstam, tikko bija beidzis 
autoelektriķu kursus Rīgā. Viņš uzraks-
tīja projektu un guva atbalstu. Tādējādi 
Atis varēja iegādāties diagnostikas, kā arī 
kondicionētāja uzpildes iekārtas. Bez pir-
mās šodienas autoremontā nemaz nevarot 
iztikt. Iekārta ļauj saprast, kur mašīnai ir 
vaina, tomēr arī pašam jāstrādā ar galvu un 
jāfunktierē, kas to izraisījis. - Tas ir glu-
ži kā zinātniski pētniecisks darbs, - viņš 
smej. Darbu ar iekārtām Atis sākumā ap-
guva pašmācības ceļā, bet vēlāk izmantoja 
iespēju piedalīties iekārtu ražotāja organi-
zētās mācībās.

Liepupē 
gatavos 
sukādes 

un kaltētus 
kārumus

SIA Mež gravas.lv īpašniece Daina Sudraba 
jaunie gādātās žāvēšanas-kaltēšanas 
iekārtas darbību vispirms grib apgūt pati

 SIA Mežgravas.lv īpašnieki Daina un 
Aivars Sudrabi ir nemierīgi ļaudis. Garām-
braucējiem pa pasaules ceļu - Via Baltica -  
viņi ir iebarojuši un arvien vēl turpina at-
tīstīt savu Mekes krogu, bet joprojām arī 
meklē vēl ar ko nodarboties. Šovasar Sud-
rabi iegādājās kaltēšanas iekārtu, tāpat tai 
nepieciešamās 2 griežamās mašīnas, galdu 
un svarus. Tas viss arī likts lietā, pārstrā-
dājot šī gada ražu. Daina lēš, ka ražotnīte 
noderēs ziemā, lai nodarbinātu kroga dar-
biniekus, kad nav tik daudz apmeklētāju. 
Vispirms gan viņa iekārtas darbību ap-
ņēmusies apgūt pati. Ir izmēģināts kaltēt 
dienvidzemju augļus - apelsīnus, citronus, 
greipfrūtus. Izskatās glīti un ir arī garšīgi. 
Gatavotas arī rabarberu sukādes. Darba 
plānā ir apgūt jo dažādu pašmāju augļu 
un dārzeņu žāvēšanu un kaltēšanu. Sudra-
biem prātā vēl arī doma par tēju žāvēšanu, 
ja reiz tāda iekārta iegādāta. Par produk-
cijas noietu viņiem galva nesāp. Gatavo-
šot suvenīrus, derēšot arī kā uzkodas pie 
krodziņa populārās kandžas Āža blējiens. 
Sukādes liks lietā arī pašu virtuvē, piemē-
ram, gatavojot maizes zupu, tāpat ēdienu 
dekorēšanai. No augļiem nolietais cukura 
sīrups būs izmantojams morsiem, bet var-
būt to, glīti iesaiņotu nelielās pudelītēs, 
varēs arī pārdot.

 Lielsalacas ev. lut. draudzes nams Salac-
grīvā kļūst arvien civilizētāks. Tajā izbūvēta 
labiekārtota un cilvēkiem ar kustības trau-
cējumiem pieejama tualete ar ventilāciju un 
silto grīdu. Telpā ir vieta bērniņa pārtīšanai. 
- Pagaidām šis saliekamais galdiņš vēl nav 
izmantots, bet to noteikti vajadzēs. Vasarās 
baznīcā nereti krista mazuļus, - izrādīdama 
jaunumu, teic draudzes valdes locekle Ina 
Melnalksne. Par to, ka vajadzēja izbūvēt 
tualeti, šaubu nav nevienam. Dievnamā no-
tiek koncerti, vasarās nedēļas nogalēs tā ir 
atvērta tūristiem un bieži vien baznīcēniem 
jādzird jautājums kur ir tualete?. Baznīcā 
tāda gan bija, bet ne visiem pieejama, bez 
tam sala laikā ūdens caurulēs nereti sasa-

 Salacgrīvas biedrības Mežābele sievām 
arvien gribas apgūt ko jaunu, un nupat īste-
notais, LEADER finansiāli atbalstītais pro-
jekts dod iespēju to darīt un tajā pašā laikā 
arī paslinkot. Projektā Nāc un radi iegādā-
tas 3 adāmmašīnas. Divas no tām ir dzir-
navtipa, adīšanu uz tām, pētot instrukciju, 
sievas apguvušas pašas. Jau mēģināts adīt 
cepures, zeķes, varētu izdoties arī cimdi. 
Varētu adīt arī taisnus gabalus džemperiem, 
svārkiem. Sākumā sarežģītākais ir uzmest 
valdziņus, pati adīšana līdzinās gaļas ma-
ļamās mašīnas roktura griešanai. Grūtāk 
izprast elektroniskās adāmmašīnas Silver 
darbību. Tai klāt piepirkts dators, kur iepro-
grammēt piegrieztni, arī rakstu. Projekts 

ļāvis iegādāties arī lāzergra-
vieri, ar ko varot gravēt gan 
kokā, gan plastmasā u. tml. 
- Par šīm iekārtām bijām 
tikai dzirdējušas, lasījušas 
internetā, bet mēs nebūtu 
mēs, ja negribētu to visu 
izmēģināt, - teic Mežābeles 
vadītāja Ruta Birkenberga.
 Pateicoties savai zināt-
kārei un Eiropas atbalstam, 
biedrība jau iepriekš iegādājusies pāris steļ-
ļu, gudru šujmašīnu, ar kuru izšujami gan 
burti, gan dažādi raksti. Viss tiek likts lie-
tā. Sievas pat pierakstījušās rindā, lai tiktu 
pie aušanas. Viņas netur sveci zem pūra un 

Mežābeles dalībnieces Dace Percova (no kreisās), Ilze 
Mennika un Ruta Birkenberga izrāda pirmos darbiņus, kas 
veidoti ar dzirnavtipa adāmmašīnām

Eiropas atbalsts 
Mežābeles sievām ļaus 

paslinkot

 Biedrība Attīstība plus īsteno-
jusi projektu Svinību galdu klāša-
nas serviss Viļķenē. Iegādāts viss 
nepieciešamais, lai saklātu galdu  
100 cilvēkiem. Atbildīgā par pro-
jektu viļķeniete Baiba Čakste stās-
ta, ka ideja radās, kad paši izjuta 
vajadzību skaisti saklāt galdu kā-
zām un citām svinībām, bet secinā-
ja, ka tuvākā trauku noma ir Rīgā. 
- Arī, laukos dzīvojot, gribas, lai ir 
skaisti, - saka B. Čakste. Mūsdienī-
gam galda klājumam ar to, kas at-
rodams pašu mājās (pārsvarā - šķī-
vis, nazis, dakšiņa un sulas glāze), 
protams, nepietiek. Nepieciešami 
trauki servēšanai, dekorēšanai... Ie-
gādāti vismaz 5 izmēru šķīvji, vis-

dažādākās dakšiņas, naži, glāzes, 
paplātes, bļodas, pat vairāku garu-
mu tējkarotes - sava tējas, kafijas 
un augstajai stikla krūzei. Ir arī pie-
derumi galda rotāšanai, par dažādu 
krāsu galdautiem nerunājot. Pieeja-
mas vāzes ne tikai ziediem, bet arī 
tādas, kurās var peldināt sveces (tas 
esot aktuāli). Nopirkti arī citi node-
rīgi trauki - lielais termoss kafijas 
vārīšanai, ledus trauks u.c. 
 Biedrība secinājusi, ka daudzi 
grib saņemt pilnu pakalpojumu, 
ne tikai īrētus traukus un dažādus 
telpu noformēšanai nepieciešamus 
priekšmetus. Cilvēki vēlētos, lai 
kāds sarūpētu arī, piemēram, ziedu 
kompozīcijas. Par to tiks domāts.

Biedrības Attīstība plus pārstāve Baiba Čakste izrāda 
projektā Svinību galdu klāšanas serviss Viļķenē iegādātos 
traukus, kas šobrīd ir viņas atbildībā

Arī laukos grib svinēt pie skaisti klāta galda

Svētciema parku atver sabiedrībai

 Jau pāris gadu svētciemieši kopj biju-
šo muižas parku, bet, piesaistot Eiropas 

finansējumu, viņiem bija iespēja tajā sākt 
arī veidot infrastruktūru. Parkā tapušas 

Mazie svētciemieši iemēģina kādreizējā muižas parkā tapušo rotaļpilsētiņu

2 bruģētas taciņas. Viena ved uz tā cen-
tru, kur izvietota lapene, soliņi (tādi ir arī 
citviet parkā), iekārtota ugunskura vieta. 
Svētciema attīstības biedrības pārstāves 
Mārīte Liepiņa-Bērziņa un Ieva Alpa-
Eizenberga atzinušas to par labu atpūtas 
vietu. Pie tam kopā ar bērniem, jo turpat 
uzstādītas iekārtas viņu aktīvām nodar-
bēm, restaurētas arī vecās šūpoles. Otra 
taciņa, kas ir gar parka malu, ved uz jū-
ras pusi, tās galā izbūvēts glīts tiltiņš pāri 
grāvim.
 - Parks nu mums ir lielā cieņā, - seci-
na Mārīte. Ievērots, ka arvien biežāk Via 
Baltica malā, kur atrodas arī parks, piestāj 
gan lielās fūres, gan vieglās automašīnas. 
Redzēts, ka tūristi lapenītē tiesā līdzpa-
ņemto ēdienu. Parku labprāt apmeklē arī 
vietējie, īpaši bērni, kuri iecienījuši gan 
slīdkalniņu, gan šūpoles. Punkts parka 
infrastruktūras izveidei vēl nav pielikts. 
Plānots celiņu izveidot apkārt parkam, 
kas varētu būt omulīga pastaigu vieta. 
Protams, tam derētu arī apgaismojums.

labprāt savas prasmes demonstrē un ierāda 
arī salacgrīviešiem - pilsētas svētkos, tāpat 
individuāli. Izmantojot iegādāto tehniku, ir 
pildīts arī pašvaldības pasūtījums suvenīru 
izgatavošanā.
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2009. - 2014. gadā atbalstītie projekti 
biedrībā Jūrkante

I kārta 
Rīcība Sadzīves un sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana 

un kvalitātes celšana vietējiem iedzīvotājiem
Nr. 
p.k.

Projekta 
īstenotājs Projekta nosaukums

Publiskais 
finansējums

EUR 
Projektā iegūtais

1. Biedrība Sports 
Salacgrīvas 
novadam

Sporta trenažieru un 
aprīkojuma iegāde un 
uzstādīšana Salacgrīvas 
pilsētā

17 856,70 Salacgrīvā, Ostas ielā 1 ierīkota 
trenažieru zāle

2. Salacgrīvas 
novada tūrisma 
attīstīšanas un 
veicināšanas 
biedrība

AS «Brīvais vilnis» caurlaides 
ēkas telpu rekonstrukcijas 
projekta izstrāde un 
realizācija, izbūvējot 
sabiedrībai pieejamas veļas 
mazgātavas ar publisko saunu

16 197,01 Salacgrīvā, Ostas ielā 4
ierīkota pirts (sauna), pieejami veļas 
mazgāšanas pakalpojumi

3. Salacgrīvas 
lauku sieviešu 
biedrība 
Mežābele

Seno aušanas prasmju 
atjaunošana

633,18 Iegādātas stelles

Rīcība Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācija sabiedrībā
4. Salacgrīvas 

pilsētas ar 
lauku teritoriju 
pensionāru 
biedrība

Tehnisko palīglīdzekļu iegāde 
pensionāriem un cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām 
Salacgrīvas novadā

6165,37 Iegādāts aprīkojums cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām (gultas, staiguļi 
un cits inventārs, ko nepieciešamības 
gadījumos var nomāt) 

5. Salacgrīvas 
novada tūrisma 
attīstības un 
veicināšanas 
biedrība

AS «Brīvais vilnis» caurlaižu 
ēkas rekonstrukcijas projekta 
izstrāde un realizācija, 
rekonstruējot par «Tūrisma 
iespēju informācijas centru» 
(TIIC), izbūvējot publiski 
pieejamu cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām piemērotu sanitāro 
mezglu un nobrauktuvi

17 928,18 TIIC Salacgrīvā, 
Ostas ielā 4 izveidots cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām piemērots 
sanitārais mezgls un nobrauktuve 

6. Limbažu 
novada domes 
Skultes pagasta 
pārvalde

Runā droši, mazais 1846,49 Aprīkojuma iegāde logopēdiskajam 
kabinetam

45. Limbažu novada 
pašvaldība

Baumaņu Kārļa piemiņas 
vietas rekonstrukcija

7972,78 Viļķenē labiekārtota Baumaņu Kārļa 
piemiņas vieta, izveidota ietve

46. Biedrība Sports 
Salacgrīvas 
novadam

Stāvlaukuma izbūve 10 800 Makšķerniekiem Salacgrīvā, Krasta 
ielā izveidots stāvlaukums 

47. Salacgrīvas 
novada dome

Spēlēsim volejbolu 14 264,46 Liepupē izveidoti volejbola laukumi

I kārta

II kārta

III kārta

IV kārta

V kārta

VI kārta

Nr. 
p.k.

Projekta 
īstenotājs

Projekta nosaukums Publiskais 
finansējums

EUR 

Projektā iegūtais

1. Biedrība 
Sporta klubs 
«Veixmes»

Sports ikvienam - ikvienā 
gadalaikā

25 227,51 Pie Liepupes vidusskolas izveidots 
hokeja laukums 

2. Biedrība Sports 
Salacgrīvas 
novadam

Sporta laukumu izbūve un 
rekonstrukcija Krasta ielā 40b, 
Salacgrīvā

25 559,42 Salacgrīvā, Krasta ielā izveidots 
sporta laukums 

3. Biedrība 
Rustets

Rūstužiem - jaunu dzīves 
kvalitāti!

10 801,85 Iegādāti 17 velosipēdi, sagatavots 
un uzstādīts informatīvs stends par 
Rūstužiem

4. Biedrība Ainaži Informācija - mūsu iespējas 5221,2 Atjaunotas 4 informatīvās planšetes, 
uzstādīti 2 reklāmas stendi un  
6 atkritumu urnas pie tiem, nobruģēti 
laukumiņi pie šiem stendiem

5. Biedrība Zaļā 
Salacgrīva

Zivsaimniecības pakalpojumu 
attīstība Salacā

12 781,52 Iegādātas 20 gumijas laivas un 
makšķerpiederumi nomai

6. Biedrība Spīles Mācību un atpūtas takas 
«Spīles» izveide

12 503,09 Rūstūžos izveidota mācību un atpūtas 
taka

7. Biedrība Ainaži Ceļojam, baudām, atpūšamies 7865,56 Labiekārtota atpūtas vieta pie Baltās 
saules - izbūvēta nojume, tajā uzstādīti 
galdi un ierīkota zivju kūpinātava

8. Biedrība 
Limbažu rajona 
mednieku 
kolektīvs 
«Ainaži»

Informēts makšķernieks 8964,09 Pie Salacas uzstādīts 21 lielais un 
10 mazie informatīvie stendi par 
makšķerēšanu un Salacā mītošajām 
zivju sugām

9. Biedrība 
Tūjaskrasts

Pamatlīdzekļu iegāde zvejas 
laivu stacijas izveidei.

7120,99 Iegādāts inventārs zvejas laivu nomas 
stacijas ierīkošanai Tūjā

10. Biedrība Ainaži Paši audzējam - paši tirgojam 11 240,64 Ainažos tirgus laukumā izveidots 
labiekārtots paviljons

11. Biedrība Ķīļmeži Malkas zāģis ir arī skaldītājs 11 160 Iegādāts malkas zāģis-skaldītājs 
uzņēmējdarbības dažādošanai

12. Limbažu novada 
pašvaldība

Ielas «Briežu gatve» 
rekonstrukcija, gājēju celiņa 
un ielu apgaismojuma izbūve 
Viļķenes pagastā

135 766,65 Viļķenē rekonstruēta Briežu 
gatve, izveidots gājēju celiņš un 
apgaismojums

13. Limbažu novada 
pašvaldība

Ambulances ielas 
rekonstrukcija, gājēju celiņa 
un ielu apgaismojuma izbūve 
Skultes pagastā

114 885,91 Skultē rekonstruēta Edgara Liepiņa 
iela 

14. Salacgrīvas 
novada dome

Multifunkcionālā centra izveide 
Salacgrīvā

179 281,85 Rekonstruēta bijušās mūzikas skolas 
ēka 

15. Salacgrīvas 
novada dome

Mūzikas un deju studijas 
izveide Liepupes pagastā, 
un bērnu rotaļu laukumu 
ierīkošana Liepupes pagasta 
Liepupes un Tūjas ciemos

70 375,69 Liepupē un Tūjā pie daudzdzīvokļu 
mājām izveidoti bērnu rotaļu laukumi 

16. Salacgrīvas 
novada dome

Sapnis par rotaļām, dziesmām 
un dejām

24060,34 Ainažu kultūras namā izbūvēta 
kamīnzāle un rekonstruētas 
palīgtelpas 

17. Nodibinājums 
Aktīvās 
atpūtas centrs 
«Salacgrīva»

Saviļņojošā Salacgrīva 18 724,08 Salacgrīvas pludmalē izveidota 
peldoša pontonu laivu piestātne 

18. Z.s. Kraukļi Tuvāk pie ūdeņiem 12 596,68 Kraukļos izveidota dabas taka 
ar atpūtniekiem nepieciešamo 
infrastruktūru 

19. Biedrība Ainaži Saviļņojošie Ainaži 18 724,08 Uzstādīta peldošu pontonu piestātne 
Ainažu pludmalē

20. Biedrība 
Piekrastes 
attīstība

Piekrastes attīstības Zvejas 
tūrisma centra izveide

19 208,77 Vecmuižā izveidots Zvejas tūrisma 
centrs 

21. Biedrība 
Veczemju tūrists

Saviļņojošais Rankuļrags 18 724,08 Veczemju klinšu pludmalei iegādāta 
peldošo pontonu piestātne

22. Biedrība 
Vecmednieki

Makšķernieku namiņu un 
zivju kūpinātavas iegāde 
un uzstādīšana īpašumā 
«Vecmednieki» Krišupītes 
krastā

18 998,43 Uzstādīts makšķernieku namiņš un 
zivju kūpinātava 

23. Biedrība Kuivižu 
zvejnieku 
apvienība

Asfaltēta automašīnu 
stāvlaukuma izbūve ar 
notekūdeņu savākšanu un 
attīrīšana Kuivižu ostā

19 201,09 Pie ostas izveidots asfaltēts 
automašīnu stāvlaukums, izbūvēta 
speciāla tvertne notekūdeņu 
savākšanai un attīrīšanai

24. Biedrība 
Tūjaskrasts

Saviļņojošā Tūja 18 724,08 Tūjas pludmalē Krimalniekos izveidota 
pontonu tilta piestātne 

25. Salacgrīvas 
novada tūrisma 
veicināšanas 
un attīstības 
biedrība

Salacgrīvas jahtu piestātnes 
attīstība un modernizācija

19 208,77 Uzlabota jahtu piestātnes 
infrastruktūra, iegādāts un uzstādīts 
pontons Salacā 

26. SIA AR Tirgus - tā ir iespēja 12 805,85 Skultē izveidoti tirgus paviljoni
27. Biedrība Sports 

Salacgrīvas 
novadam

Ūdensatrakciju inventāra 
iegāde

17 352,8 Atpūtas vietai Salacgrīvā, Krasta ielā 
Iegādāts veikbords un citas ūdens 
atrakcijas nodarbēm Salacā

28. Kultūras un 
izglītības 
biedrība Vīzija

Jaunas iespējas tūristiem un 
vietējiem iedzīvotājiem

15 885,87 Aģes upes krastā iekārtota atpūtas 
vieta, iegādātas gumijas laivas ar 
drošības aprīkojumu un slēpošanas 
komplekti iznomāšanai ziemas 
sportam

29. Biedrība Kuivižu 
jahtklubs

Buru laivu noma un burāšanas 
iemaņu apmācība

9239,69 Jauniešu apmācībai iegādātas jahtas 
burātāju apmācībai

30. Biedrība 
Veczemju tūrists

Rankuļrags kūpina 16 586,86 Pie Veczemju klintīm izveidota zivju 
kūpinātava 

34. Salacgrīvas 
novada dome

Tūjas zinību centra izveide 18 374,29 Tūjā rekonstruētas Zinību centra 
telpas, iekārtota zāle sabiedriskām 
aktivitātēm 

35. Salacgrīvas 
novada dome

Brīvdabas estrāde - vieta, kur 
priecājas sirds, veldzējas acis, 
atpūšas prāts

55 065,14 Ainažos, Asara dārzā izveidota 
brīvdabas estrāde

36. Limbažu novada 
pašvaldība

Skultes pagasta sporta 
laukuma labiekārtošana

11 397,21 Skultē labiekārtots sporta laukums, 
izbūvēta ģērbtuve, tualetes, iegādāti 
trenažieri

37. Biedrība 
Dvēseles 
dziesma

Baznīcas tehniskās telpas 
rekonstrukcija Lielsalacas 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā

17 923,75 Salacgrīvā baznīcas telpās izbūvēta 
tualete ar ventilāciju un silto grīdu

38. Biedrība 
Ziemeļblāzma

Bērnu rotaļu un spēļu 
laukuma izbūve ciematā 
«Ziemeļblāzma»

6835,73 Skultes Ziemeļblāzmā izveidots bērnu 
rotaļu laukums 

39. Limbažu novada 
pašvaldība

Daudzfunkcionāla asfaltēta 
laukuma izbūve pie Vitrupes 
bibliotēkas

13 944,64 Pie Vitrupes bibliotēkas izveidots 
asfaltēts laukums, sakārtota iestādes 
ieeja 

40. Svētciema 
attīstības 
biedrība

Svētciema muižas parka 
infrastruktūra

19 202,36 Labiekārtots Svētciema muižas parks 
(izveidota ugunskura vieta, tiltiņi, 
lapenīte, bērnu laukums)

41. Biedrība Tērcīte Aktīvās atpūtas laukuma 
ierīkošana Baumaņu Kārļa 
Viļķenes pamatskolā

16 645,25 Pie Viļķenes pamatskolas izveidots 
aktīvās atpūtas laukums, uzstādīti āra 
trenažieri

42. Biedrība Sports 
Salacgrīvas 
novadam

Multifunkcionāla sporta 
seguma izbūve

19 208,77 Salacgrīvā, Krasta ielā izveidots tenisa 
laukums

43. Limbažu novada 
pašvaldība

Panākumu atslēga - drošs 
pamats zem kājām

7597,89 Viļķenes kultūras namā nomainīta 
skatuves un atjaunota skatītāju zāles 
grīda 

44. Biedrība 
Tūjaskrasts

Tūjas stāvkrasta saglabāšana 
un teritorijas labiekārtošana

4480,3 Tūjas Krimalniekos stāvkrasta 
saglabāšanai uzstādīts 170 m garš 
žogs 

PROJEKTU LIDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

PROJEKTU LIDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

31. Biedrība 
Tūjaskrasts

Tūja kūpina 16 721,22 Tūjas Krimalniekos izveidota zivju 
kūpinātava

32. Biedrība 
Piekrastes 
attīstība

Izglītojies, zvejo, baudi! 19 035,71 Attīstīta tūrisma infrastruktūra 
Vecmuižā - uzbūvēti atpūtas namiņi, 
iegādāts inventārs un labiekārtota 
apkārtne

33. Biedrība Mēs -  
sabiedrībai

Braucam mazajās upēs 10 905,2 Iegādāti 8 kajaki, piekabe to 
pārvadāšanai un drošai laivošanai 
nepieciešamais inventārs 
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55. Z.s. Mazvēveri Veselīgi un garšīgi 
«Mazvēveru» piena produkti

7114,36 Veikta piena mājas rekonstrukcija sieru 
ražošanai

56. Z.s. Dunduri Ārstniecības augu pārstrādes 
modernizācija z.s «Dunduri»

7114,36 Korģenē iegādāta ārstniecības augu 
fasēšanas iekārta 

57. SIA Mežgravas.
lv 

Kaltētu augļu, augu un 
dārzeņu ražotne

4641,08 Iegādātas iekārtas kaltēšanai, 
griežamās mašīnas, galds un svari

58. IK Einbergi Zaļā novada bioloģiskā 
produkcija

3454,73 Iegādāta pļaujmašīna Svētciemā 

II kārta
Rīcība Brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras attīstība vietējiem 

iedzīvotājiem dzīves kvalitātes uzlabošanai un veicināšanai
7. Limbažu novada 

pašvaldība
Laikmetīga Skultes kultūras 
integrācijas centra aprīkojuma 
nodrošināšana

9978,23 Skultes kultūras centram iegādāts 
skatuves aprīkojums

8. Salacgrīvas 
lauku sieviešu 
biedrība 
Mežābele

Izšūsim sapni 2885,53 Iegādāta speciāla šujmašīna, ar ko 
izšūt uzrakstus, zīmējumus uz auduma 

9. Biedrība 
Svētupes krasts

Esi vesels 4979,23 Iegādāts ūdens aerobikas nodarbību 
aprīkojums (cimdiņi, nūdeles u.tml.) un 
trenažieri 

10. Biedrība 
Optimistu klubs

Trenažieru zāles izveide 
Viļķenes pagastā

16 356,57 Baumaņa Kārļa Viļķenes pamatskolā 
iekārtota trenažieru zāle 

11. Biedrība 
Tingeltangels

Nāc un dejo! 14 361,13 Vidzemes novada etnogrāfiskie tau tas-
tērpi (14 sieviešu un 14 vīriešu)  
un apskaņošanas aparatūra 
mēģinājumiem un koncertiem

12. Kultūras un 
izglītības 
biedrība Vīzija

Fotogrāfija - valoda, kurā runā 
visa pasaule

8125,95 Fotoaparatūra biedrībai Vīzija Skultē

13. Biedrība Ūdens 
taka

Ūdenstūrisma apmetnes 
«Stienūži» labiekārtošana

17 862,44 Salacas krastā pie Stienūžiem 
izveidota atpūtas vieta, uzlabots 
piebraucamais ceļš, iegādāts zāliena 
pļaujamais traktors 

III kārta
Rīcība Sadzīves un sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana 

un kvalitātes celšana vietējiem iedzīvotājiem
14. Biedrība 

Optimistu klubs
Viļķenes pagasta multimediju 
arhīvs internetā un failos

3357,74 Viļķenē iegādāta foto un video 
aparatūra un aprīkojums

15. Biedrība 
Limbažu rajona 
mednieku 
kolektīvs 
«Ainaži»

SOS Traktors 17 511,20 Iegādāts traktors MTZ 892 sniega 
tīrīšanai, zāles pļaušanai

16. Biedrība 
Latvijas Aitu 
audzētāju 
asociācija

Pakalpojumu pieejamība, 
kvalitāte un sasniedzamība 
iedzīvotājiem visā biedrības 
«Jūrkante» teritorijā

11 306,32 Iegādāts ultrasonogrāfijas aparāts aitu 
grūtniecības noteikšanai, elektroniskie 
svari, autopiekabe aitu pārvadāšanai 
un datorkomplekts

17. Limbažu novada 
pašvaldība

Viļķenes sporta halles 
inventāra papildināšana

3834,34 Viļķenes sporta hallē iegādāts 
elektroniskais rezultātu tablo, 
papildināts sporta inventārs 

18. Biedrība 
Rustets

Inventāra iegāde ūdens 
tūrisma veicināšanai

10 294,20 Ūdenstūrisma veicināšanai iegādātas  
laivas nomai, iegādāta  telts-nojume 
pasākumu rīkošanai

Rīcība  Vietējo kopienu un saietu centra attīstība 
19. Biedrība 

Vecāki - Ainažu 
jaunatnei

Pulkā nāc - sportot sāc! 2100,98 Iegādāts sporta inventārs stepa 
aerobikas treniņiem un ārstnieciskās 
vingrošanas nodarbībām Krišjāņa 
Valdemāra Ainažu pamatskolā

20. Biedrība 
Dvēseles 
dziesma

Ērģeļu telpas un balkona 
vienkāršota renovācija 
Lielsalacas evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā

17 926,71 Lielsalacas baznīcā rekonstruētas 
lielās ērģeles

21. Izglītības, 
kultūras un 
sporta biedrība 
Liepupe

Daudzfunkcionālā izglītības un 
kultūras centra izveide Liepupē

16 128,96 Liepupes pagasta Dispečeru punktā 
izveidots un aprīkots izglītības un 
kultūras centrs semināru, apmācības, 
mūžizglītības, veselības attīstības un 
profesionālās pilnveides pasākumu 
organizēšanai

22. Biedrība Allegro Estrādes mūzikas instrumentu, 
aparatūras un aprīkojuma 
iegāde

5353,62 Skaņu aparatūras un instrumentu 
iegāde jauniešu ansamblim

23. Salacgrīvas 
novada dome

Kultūras iestādes - 
daudzfunkcionāli kultūras un 
izglītības centri

16 844,80 Tautas namiem un bibliotēkām novadā 
iegādātas grāmatas un cits inventārs

IV kārta 
Rīcība Dabas objektu ilgtspējīga attīstība, labiekārtošana un

vides resursu saglabāšana
24. Biedrība 

Tūjaskrasts
Jaunu pamatlīdzekļu iegāde 
un uzstādīšana gājēju un 
velosipēdistu dabas taku 
maršruta ar velosipēdu nomas 
punktiem iekārtošanai Tūjā un 
ciema apkārtnē

17 637,88 Veloceliņa Nr. 101 marķēšana un 
velosipēdu iegāde nomai Tūjas 
Krimalniekos 

25. Biedrība 
Marmots

Par dabu mācies dabā 5026,27 Iegādātas vidē noderīgas lietas - 
kompasi, pārvietojams ekougunskurs, 
ziņojumu dēlis, spēļu atribūti, 
autopiekabe. Izveidota siena kāpšanai

26. Salacgrīvas 
novada dome

Kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana Salacgrīvas 
novadā

17 439,79 Iegādāta saliekamā skatuve, izveidota 
atpūtas vieta pie Salacas Atpūtas un 
pašvaldību bibliotēkām iegādātas 
grāmatas

27. Ziemeļvidzemes 
biosfēras 
rezervāta 
atbalsta 
biedrība

Marķētas velo-gājēju takas 
izveide posmā Salacgrīva - 
Vitrupe un inventāra iegāde

6700,12 Izveidots marķēts veloceliņš Nr. 101 ar 
norādēm, iegādāti velosipēdi

V un VI kārta (mājražotāji)
 Rīcība Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde

28. Zane Pīpkalēja
 

Biškopības aprīkojuma 
un saistītā inventāra 
iegāde medus produkcijas 
pirmapstrādei Liepupes 
pagasta «Mieriņos»

1491,08 Nopirkts 10 putuplasta stropu, 
elektriskā medus sviede un 
autopiekabe

29. Ausma Rone Auziņu medus pods 1782,62 10 stropu, trimera un zāles pļāvēja 
iegāde, medus noliktavas izveide 

30. IK Lūšu dārzi Avenīte 638,52 Izveidoti aveņu stādījumi, iegādāts 
trimers un dārza šķēres 

31. Z.s. Mežvaldas Zemnieku saimniecības 
aitkopības nozares stabilizācija

2875,18 Izveidots aploks aitām, lai pasargātu 
tās no vilkiem

32. IK Einbergi IK «Einbergi» biškopības 
nozares attīstība

469,87 Iegādāta medus sviede un bišu stropi 

VII kārta
33. Biedrība 

Svētupes krasts
Distanču slēpošana un 
riteņbraukšanas inventāra 
iegāde

13 381,82 Izveidots jauns pakalpojums - slēpju 
un velosipēdu noma brīvā laika 
pavadīšanai

34. Biedrība Ainaži Biedrību saieta centra izveide 
Ainažos

17 874,34 Ainažos rekonstruētas biedrību saietu 
telpas Parka ielā 16

35. Limbažu novada 
pašvaldība

Skultes kultūras integrācijas 
centra palīgtelpu 
labiekārtošana

2508,03 Izveidotas 2 aktieru grimētavas, 
aktiertelpām iegādāti galdi un spoguļi, 
arī dokumentu skapji, vitrīnas, 
aizslietņi dekorāciju veidošanai, 
pārnēsājamie virsdrēbju pakaramie

36. Biedrība 
Lietussargs

Saietu centra izveide Ārciemā 10 099,23 Ārciema saietu centrā veikts 
kosmētiskais remonts un sakārtota 
elektroinstalācija 

37. Fotobiedrība 
Salacgrīva

Ieslēdz gaismu 2488,18 Iegādāta fotostudijas tehnika

38. Biedrība 
Tingeltangels

Pievienojies dejā 1522,98 Dejotājiem iegādāti mēģinājumu tērpi 

39. Limbažu novada 
pašvaldība

Skultes kultūras integrācijas 
centra infrastruktūras 
uzlabošana un modernizēšana

9234,20 Iegādāta skatuves gaismu iekārta

40. Dace Kalniņa Veseli mati - tas ir iespējams 388,09 Iegādātas karstās matu šķēres 
41. SIA Divi krasti Dzīvosim sakoptā vidē 10 537,72 Iegādāts traktors un pļaujmašīna 

pakalpojumu sniegšanai vietējiem 
iedzīvotājiem

42. SIA EIPLS Mobilā autodiagnostikas 
aprīkojuma iegāde

6915,86 Iegādāta Bosch diagnostikas iekārta 
automašīnām 

43. Limbažu novada 
pašvaldība

Svarīgi ir tas, ko mēs redzam 
un dzirdam

17 726,45 Iegādātas skaņu un videoprojekcijas 
iekārtas Viļķenes kultūras namā

44. Salacgrīvas 
novada ģimeņu 
biedrība

Daudzfunkcionāla bērnu un 
ģimeņu saietu centra izveide 
Salacgrīvā

11 464,90 Salacgrīvā, Ostas ielā 1 aprīkota telpa, 
kur bērniem pavadīt brīvo laiku

45. Svētciema 
attīstības 
biedrība

Saieta telpu izveidošana 
Svētciemā

17 928,19 Rekonstrukcijas gaitā izveidotas telpas 
saieta pasākumiem Svētciemā

46. Salacgrīvas 
lauku sieviešu 
biedrība 
Mežābele

Nāc un radi 6609,72 Iegādātas 3 adāmmašīnas (dzirnavtipa 
un elektroniskās) un lāzergravieris

47. Radošā 
apvienība 
Vāgūzis

Dunte vāgūzī taisa teātri 11 914,68 Duntē rekonstruētas biedrības Vāgūzis 
telpas 

48. Kultūras 
biedrība Viļķene

Novada tautas tērps - viens no 
novada identitātes simboliem

3533,13 Jauniešu deju kolektīvam iegādāti 
tautastērpi 

49. Biedrība 
Vecāki - Ainažu 
jaunatnei 

Dejotprieks 7120,60 Iegādāti tautastērpi 20 dejotājiem  
(10 pāriem) 

50. Radošā 
apvienība 
Vāgūzis

Savij smalku jūras tīklu 3916,54 Iegādāti tautastērpi, zābaki

51. Limbažu 
novada dome 

Viļķenes stadiona tribīņu - 
estrādes būvniecība

15 674,06 Viļķenes stadionā veikta tribīņu 
rekonstrukcija

52. Biedrība 
Attīstība plus

Svinību galdu klāšanas serviss 
Viļķenē

4090,84 Nomai iegādāti piederumi galda 
klāšanai 100 personām 

53. Biedrība 
Limbažu rajona 
mednieku 
kolektīvs 
«Ainaži» 

Pļāvējs laukos 5605,80 Iegādāta zāles pļaujmašīna, ar ko 
vietējiem iedzīvotājiem piedāvāt jaunu 
pakalpojumu 

54. Biedrība 
Lizantes

Veselības uzlabošanas 
studijas izveide Salacgrīvas 
novadā

10 322,50 Iegādāti trenažieri veselības centra 
izveidei Salacgrīvā

VIII kārta (mājražotāji)

Novadnieka Kristapa Auzenberga skatījums uz Jūrkantes teritorijā īstenotajiem projektiem
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Liepupes Vāgūzim sava 
vieta zem saules

 Skatuve, neliela ska-
tītāju zāle un rekvizītu 
telpa - par to Liepupes 
pagasta biedrība Radošā 
apvienība «Vāgūzis» šo-
gad izsapņoja ne vienu 
vien nomoda sapni. Sā-
kumā viss liecināja, ka šī 
iecere būs jānorok. Uz fi-
nansējumu bija liela kon-
kurence ar citām bied-
rībām, turklāt Vāgūzis 
vienā konkursa kārtā bija 
iesniedzis 2 pieteikumus. 
Tā kā radošajā apvienībā 
darbojas gan Liep upes 
pagasta dejotāji, gan 
amatierteātra aktieri, bija 
nolemts sapost arī dan-
cotājus. Jau Pēterdienas 
koncertā dejotāji grezno-
jās ar skaistām saktām, 
brunčiem, ņieburiem, 
bet aktieru nākotne bija 
nezināma. Tomēr pēdējā 
brīdī veiksme uzsmaidī-
ja arī teātrim - projektu 
Dunte Vāgūzī taisa teātri 
atbalstīja. Biedrības val-
des loceklei un veco darbnīcu telpu īpaš-
niecei Birzgaiļos Lijai Jokstei bija jāgrie-
žas kā vilciņam, lai nepilnu 2 mēnešu laikā 
īstenotu projektu. Rezultāts vainagojās ar 
lielu sajūsmu zāles un skatuves iesvētībās, 
kad aktieri un ciemiņi savai režisorei Ine-
sei Brokai atzīmēja apaļu jubileju. Kopš 
tā brīža jaunās lugas mēģinājumi notiek 
tikai Birzgaiļos. Iespējams, tur risināsies 

Viļķenes 
kultūras nama 
direktore 
Vineta Kalniņa 
un saimniecī-
bas pārzinis 
Guntars Dalbiņš 
pie jaunās 
skaņu sistēmas 
pults. Aiz viņu 
mugurām vīri uz 
skatuves gata-
vojas uzstādīt 
videoekrānu

Kultūras namā drošs pamats 
zem kājām un laba dzirdamība

 Viļķenes kultūras namā šovasar īstenoti 
2 projekti, kuru ieguvums ir pievilcīgākas 
telpas un lielākas tehniskās iespējas. Pro-
jektā Panākumu atslēga - drošs pamats zem 
kājām nomainīta skatuves un atjaunota ska-
tītāju zāles grīda. Projektā Svarīgi ir tas, ko 
mēs redzam un dzirdam iegādātas mūsdie-
nīgas skaņas un videoprojekcijas iekārtas. 
Viļķenes kultūras nama zālē 252 m2 platībā 
slīpēts un lakots parkets. Skatuves grīda 
pilnībā nomainīta, jaunā montēta ar slīpu-
mu, lai skatuves priekšplāns būtu nedaudz 
zemāks. Zālē sēdošie turpmāk labāk redzēs. 
Kultūras nama direktore Vineta Kalniņa ar 

rezultātu ir gandarīta. Savukārt saimniecī-
bas pārziņa Guntara Dalbiņa pārziņā būs 
skaņas iekārta - vadības pults, augstfrek-
venču un zemfrekvenču skaļruņi, dažādu 
veidu mikrofoni, no tiem 4 ar, 1 bez vada, 
2 uz galvas liekamie, kā arī statīvi mikrofo-
niem. Iegādāts arī jauns dators, videopro-
jektors un lielais ekrāns filmu, prezentāciju 
un jebkāda cita audiovizuāla materiāla de-
monstrēšanai. Viļķenes kultūras namā bija 
ļoti atviegloti par to, ka iepirkuma konkur-
sā uzvarēja profesionāla un atsaucīga firma, 
kas gatava ne tikai uzstādīt iekārtas, bet arī 
konsultēt, kā tās izmantot. 

Lugas mēģinājuma starpbrīdī Liepupes amatierteātris uz 
jaunās skatuves

 Šovasar Baumaņu Kār-
ļa Viļķenes pamatskolas 
teritorijā par LEADER fi-
nansējumu ierīkots aktīvās 
atpūtas laukums un uzstā-
dīti āra trenažieri, dažādas 
vingrošanas un rotaļu ie-
rīces. Projektu izstrādāja 
biedrība Tērcīte sadarbībā 
ar pamatskolu. - Ideju par 
rotaļu laukuma atjauno-
šanu un papildināšanu ar 
dažādiem āra vingrošanas 
rīkiem un trenažieriem lo-
lojām jau daudzus gadus, -  
pastāstīja pamatskolas di-
rektore Ilze Ādamsone. 
- Arī skolēni aptaujās, ko 
viņi vēlētos savā izglītības 
iestādē, regulāri atkārto-
ja šo vēlmi. Sapratām, ka 
pašvaldība to nevarēs iz-
darīt, tāpēc piedalījāmies 
projektu konkursā un ieguvām Eiropas 
finansējumu. Šovasar pie skolas uzstādī-
ja 6 dažādus āra trenažierus, arī 4 jaunas 
vingrošanas ierīces un bērnu rotaļu pilsē-
tiņu ar papildu spēļu elementiem, šūpo-
lēm. Dažas ierīces šajā vietā atradās jau 
iepriekš. Tās atjaunoja. - Tas ir būtiski, ka 
skolēniem ir iespēja pēc stundām saturīgi 
pavadīt brīvo laiku, nodarboties ar spor-
tiskām aktivitātēm svaigā gaisā. Ne tikai 

Pie Viļķenes skolas - aktīvās 
atpūtas laukums

 Biedrība Tūjaskrasts šopavasar Kri-
malnieku atpūtas vietā uzstādījusi 170 m 
garu žogu stāvkrastā, cerot tā to saglabāt 
ilgāk. Biedrības līderis Ingus Konstants 
stāsta, ka atpūtnieki negrib izmantot iz-
veidotās noejas uz pludmali, bet labprā-
tāk uz to dodas pa taisno no savas telts. 
Arī tagad, kad uztaisīts žogs, dažs labs 
neapzinīgs atpūtnieks tomēr mēģina sa-

īsināt ceļu uz jūru un izlīst caur sētu.
 Tūjaskrasts ir viena no biedrībām, kas 
LEADER finansējumu likusi lietā ražīgi.  
I. Konstants stāsta, ka sabiedrība novēr-
tējusi visus - gan zivju kūpinātavu, gan 
laivas, gan pontonu piestātni. Bet viņu iz-
veidotais marķētais veloceliņš piekrastē 
esot bijis pat pirmais Latvijā!

Tūjaskrasts ar žogu sargās 
jūras krastu

Pieredzes apmaiņā atbraukušie - lauku attīstības speciāliste Zaiga Blaua (no kreisās), 
zemniece Sandra Muskare un citi - pārvietojas pa tam domāto noeju. Abās pusēs vīd 

pavasarī uzstādītā sēta, kas stāvkrastu norobežo staigāšanai

Tūjas bibliotēkas vadītāja Iveta Gintere atzīst, ka jaunais Zinību 
centrs ir ieguvums arī bibliotēkai, jo vienā no telpām ierīkota 
grāmatu krātuve

 Salacgrīvas novada dome, īstenojot pro-
jektu, Tūjas ciemā izveidojusi Zinību cen-
tru. Liepupes pagasta pārvaldnieks Aivars 
Ilgavīzis stāsta, ka doma par šāda centra 
izveidi Tūjā bija jau pirms novada izvei-
des, kad ēkā atbrīvojās telekomunikāciju 
telpa. Vēlāk to pameta arī pasts. Zinību 
centrā ir neliela zāle, kas paredzēta dažā-
dām sabiedriskām aktivitātēm. Iedzīvotāji 
priecājas, ka beidzot ir pietiekami plaša 

Tūjā izveidots Zinību centrs

sestdienās un svētdienās, bet arī darbdie-
nu vakaros laukumu labprāt apmeklē bēr-
ni ar vecākiem, tāpat jaunieši izmanto vin-
grošanas rīkus, - priecājas direktore. Var 
teikt, ka šis veikums turpina pērn īstenoto 
LEADER projektu par apgaismojuma ierī-
košanu un celiņa sakārtošanu no ciemata 
centra līdz skolai. Nu arī pievakarēs visi, 
kuri vēlas, var droši nākt uz aktīvās atpū-
tas laukumu un izmantot to. 

Vietējās rīcības grupas Jūrkante koordinatore Dzintra 
Eizenberga (no kreisās) kopā ar Salacgrīvas novada domes 
Informācijas nodaļas vadītāju Ilgu Tiesnesi izmēģina vienu 
no trenažieriem, kas uzstādīts pie Baumaņu Kārļa Viļķenes 
pamatskolas

vieta sapulcēm, kas līdz 
šim notika bibliotēkas 
telpās. Viņi uzskata, ka 
Zinību centrs jāveido kā 
biedrību, domubiedru 
kopu un jauniešu pulcē-
šanās vieta. Tur var rī-
kot izstādes, seminārus, 
prezentācijas.
 Zinību centrs ir arī 
nozīmīgs ieguvums vie-
tējai bibliotēkai. Vienā 
no telpām atrodas bib-
liotēkas grāmatu krā-
tuve, tur ir arī vairāku 
pēdējo gadu žurnāli. 
Krātuvē grāmatu glabā-
šanai piemērotu tempe-
ratūru uztur elektriskie 

radiatori, bet zāli apsilda malkas apkures 
krāsniņa. Zinību centra telpās ierīkots arī 
sanitārais mezgls un nesen īstenotās Tūjas 
ciemata ūdenssaimniecības rekonstruk-
cijas gaitā izveidots pieslēgums ciemata 
centralizētajai ūdens un kanalizācijas sis-
tēmai. Pagasta pārvaldes vadītājs teic, ka 
vēl jāpārdomā telpu apsaimniekošana un 
jāmēģina piesaistīt līdzekļus arī centra 
attīstībai.

arī pirmizrāde. Paredzams, ka Vāgūzī no-
tiks arī daudz citu nopietnu un nenopietnu 
saietu. Režisore Inese gandarīta arī par rek-
vizītu telpu, kur vietējā māksliniece Digna 
varēs netraucēti nodarboties ar skatuves 
dekorāciju izgatavošanu. Tur lādēs nogla-
bātas izrādei vajadzīgās lietas, bet plauktos 
aiz priekškara - šogad dejotājiem uzšūtie 
jaunie tautastērpi.
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 Skultes Mazvēveros, piesaistot 
Eiropas finansējumu, izremontē-
ta piena pārstrādes telpa. Ielikti 
jauni logi, nomainīta elektro-
instalācija, ierīkota ventilācija, 
bet galvenais - telpa paplašināta.  

- Pirms tam tā bija maziņa, nebi-
ja īsti kur apgrozīties. Protams, 
mums vajadzētu to remontēt arī 
bez līdzekļu piesaistes, toties ta-
gad naudu varam vairāk iegul-
dīt ražošanā, - stāsta zemniece 

Skultes Mazvēveros iegūst plašumu 
piena produktu ražošanai

Skultes zem-
niece Sandra 
Muskare (no 
labās), izrādī-
jusi intere-
sentiem -  
Vinetai Kalni-
ņai, Ojāram 
Zvejniekam 
un Sanitai 
Sīkai -  
izremon-
tēto piena 
pārstrādes 
telpu, cienā 
ar Mazvēveru 
sieriem

 Savulaik Svētciemā bija sov-
hoza, bija skolas zāle, kur ļaudīm 
pulcēties. Nu to vairs nav, tomēr 
vieta iedzīvotāju aktivitātēm ir, 
un to sagādājusi Svētciema at-
tīstības biedrība. Tā par simbo-
lisku samaksu no pašvaldības 
nomā bērnudārzam celtās ēkas 
vienu spārnu un renovējusi tur 
esošo zāli saieta centra vajadzī-
bām. Zālē veikts kosmētiskais re-
monts, nomainīts grīdas segums, 
apgaismojums, ierīkota ventilāci-
ja. Izbūvēta arī neliela nolaižama 
skatuvīte, tualete, dušas telpas. 
Biedrības līdere Mārīte Liepiņa-
Bērziņa pastāstīja, ka, beidzoties 
rudens darbiem, top plāni zāles 
izmantošanai. Jau aizsākušās 
mūzikas nodarbības bērniem, ir 

doma atjaunot mazo karatistu 
nodarbības. Aizrunāts pedagogs, 
kas mazajiem pasniegs aerobiku, 
bet pieaugušajiem būs zumbas 
nodarbības. Ir aizmetņi teātra 
spēlēšanai Svētciemā. Uz Zie-
massvētkiem gan mazajiem, gan 
lielajiem paredzēta centra atklā-
šanas balle.
 Bet vasarās biedrībai ir iecere 
saieta centra telpās rīkot nomet-
nes cilvēkiem, kurus saista jūras 
tuvums. Vēl nav apgūtas visas no 
pašvaldības iznomātās telpas. Ir 
vēlme arī to sakārtošanai piesais-
tīt līdzekļus no Eiropas fondiem. 
Telpas varētu izmantot pakalpo-
jumu (piemēram, friziera, ma-
nikīra u.c.) sniegšanai vietējiem 
iedzīvotājiem.

Svētciemiešu aktivitātēm 
jumts virs galvas

Dziedošajiem salacgrīviešiem 
pilnveidoties palīdz mūsdienīga 

mūzikas aparatūra

 Salacgrīvas kultūras nama bēr-
nu un jauniešu popgrupa Sapņi ar 
spārniem, paši mazākie dziedātāji 
Adatiņas, kā arī sieviešu vokālais 
ansamblis Dziedātprieks aktīvi 
izmanto pirms pāris gadiem bied-
rības Jūrkante projektu konkursā 
iegūto mūzikas aparatūru un ins-
trumentus. Projektu iesniedza Sa-
lacgrīvas novada biedrība Allegro. 

 Visu trīs kolektīvu vadītāja 
Agita Zvejniece priecājas, ka ik-
dienā mēģinājumos un koncertos 
labi kalpo gan sintezators un ģitā-
ra, gan 8 mikrofoni, skaņu pults, 
pastiprinātājs, tumbas. Viņa, pro-
tams, vēlētos šo klāstu nākotnē 
mazliet papildināt, taču vērtē, ka 
šobrīd ar esošo bāzi darbam ir 
pilnīgi pietiekami. Ar savām ie-

spējām un kultūras nama atbalstu 
tiek domāts par dziedātāju vizuālo 
koptēlu - mazie bērni, pateicoties 
vecākiem, tikuši pie glītiem ska-
tuves tērpiem, sieviešu ansam-
blim iecerēts papildināt gardero-
bi ar jauniem akcentiem. - Esam 
sākuši domāt par atsevišķa jau-
niešu estrādes ansambļa izveidi, -  
atklāj A. Zvejniece.

 Ārciemā biedrība Lietussargs 
ar Pāles pagasta pārvaldes un 
Limbažu novada pašvaldības at-
balstu izveidojusi saietu centru. 
Tas kopš janvāra darbojas ēkā, 
kur apdzīvotās vietas centrā at-
rodas arī bibliotēka. Projekta at-
balsts bija nepieciešams centra 
telpu kosmētiskajam remontam, 
elektroinstalācijas sakārtošanai.
 Tagad lieli un mazi ārciemieši 
centrā pavada laiku, spēlējot no-
vusu, tenisu un citas galda spēles. 

Tur labprāt uzturas bērni, viņu ve-
cāki jūtas drošāki, zinot, kur atva-
ses atrodas. Centru lieliski papil-
dina citā projektā izveidotais ro-
taļlaukums turpat blakus. Biedrī-
bas Lietussargs pārstāve Ilze Zaķe 
saka - saietu centrs ir arī vieta, kur 
vienkārši satikties, tostarp biedrī-
bas pārstāvjiem. Lai saietu centrs 
varētu pilnvērtīgi darboties, tam 
vēl nepieciešami galdi un krēsli, 
tāpēc biedrība centīsies piesaistīt 
līdzekļus citā projektā.

Ārciemiešiem tapis 
saietu centrs

Ārciema saietu centra atklāšanā Pāles pagasta pārvaldes vadītāja 
Gita Kārnupe (no kreisās), biedrības Lietussargs valdes locekle Ilze 
Zaķe un Ainārs Liniņš no Limbažu novada pašvaldības kopīgi pārgriež 
atklāšanas lenti

 Skultē šīgada tradicionālajos 
pagasta svētkos iesvētīja lab-
iekārtoto sporta laukumu. Īste-
nojot projektu, skultieši ieguvuši 
labiekārtotu volejbola laukumu 
un trenažierus, izbūvēta arī ģēr-
btuve un 2 tualetes. Pašiem par 
pārsteigumu sportotājiem vislie-
lākais prieks ir tieši par ģērbtu-
vi. 24 m² plašajai būvei ir rasts 
daudzfunkcionāls pielietojums. 
Telpā var ne tikai pārģērbties un 
ērti novietot apģērbu uz pakara-
majiem, bet to var lieliski pie-
mērot arī sacensību rīkotāju un 
tiesnešu darbam nelabvēlīgākos 
laikapstākļos. Septembrī Skultē 

Ziemeļvidzemes atlētu savienība 
sadarbībā ar Latvijas Tautas spor-
ta asociāciju rīkoja sacensības 
vispārējā fiziskajā sagatavotībā. 
Sportistu rezultātu fiksēšanai dro-
ši varēja lietot datorus. Zem kla-
jas debess tas nebūtu iespējams. 
Daudzi, lielākoties sievietes, ku-
rām ikdienā ir mazkustīgs darbs, 
labprāt izmanto trenažierus.
 Pēc savas iniciatīvas pagasta 
pārvaldes darbinieki sakopuši arī 
stadiona apkārtni. Pagasta iedzī-
votāji atzīst, ka sporta laukums 
kļuvis par atbilstošu vietu tautas 
sportam laukos, un ir apmierinā-
ti, ka tas vienmēr ir viņu rīcībā. 

Skultē labiekārtots sporta 
laukums

munikācijas prasmes, jo, pārvarot 
šķēršļus, jāsadarbojas. Projektā 
iegādāti arī mazi galdiņi un soliņi, 
tāpat sīko motoriku attīstoši kons-
truktori, kas mazajiem salacgrī-

viešiem lieti noderēs izglītojošās 
nodarbībās. Salacgrīvas novada 
dome kopš oktobra saietu centrā 
algo pedagogu, kurš ar bērniem 
nodarbosies profesionāli.

Salacgrīvas novada ģimeņu biedrība 
sagādā mazajiem attīstošas atrakcijas

Arī biedrības veidotājas Ilzes Rubenes bērni labprāt apmeklē saietu 
centru un izmanto tā piedāvātās aktivitātes

 Apmēram pirms diviem ga-
diem pāris jauno māmiņu izvei-
doja Salacgrīvas novada ģimeņu 
biedrību. Pirmais priekšmets, ko 
ienesa AS Brīvais vilnis atvēlētajā 
zālē, bija kāds lietots paklājs, ko 
noklāt uz grīdas. Bet nupat oktob-
ra vidū zālē atklāja daudzfunkcio-
nālu bērnu un ģimeņu saietu cen-
tru. Tas bija iespējams, pateicoties 
LEADER atbalstam. Pirmais, 
kas, ieejot zālē, krīt acīs, ir košas 
un saistošas atrakcijas, starp tām 
divu līmeņu šķēršļu josla, slīd-
kalniņš, bumbu baseins, krāsaini 
kluči. Biedrības valdes locekle 
Ilze Rubene stāsta, ka bērni lab-
prāt to visu izmanto, jo tuvākais 
līdzīgs iekštelpu rotaļu laukums 
ir tikai Rīgā. Bez tam šīs nodar-
bes nav tikai rotaļāšanās vien, tās 
attīsta radošo domāšanu, kad, pie-
mēram, tiek būvētas augstceltnes 
no klučiem, vai arī sociālās un ko-

Sandra Muskare. Mazvēveros 
piena produktus gatavo kopš 
2009. gada. Šī blakusnodarbe ir 
īpaši nozīmīga, kad piena nozari 
skar kārtējā krīze kā tas ir šobrīd, 
kad Krievija noteikusi embargo 
Latvijas piena produkcijai un ie-
pirkuma cena ir kritusies.
 Nedēļā zemnieku saimniecībā 
pārstrādā aptuveni 2 t piena. Zem-
nieku saimniecībā top krējums, 
biezpiens, jogurts, kefīrs, sviests 
un arī dažādi sieri, pirktākais ir ar 
ķimenēm. - Kāds ir pieprasījums, 
tāds ir piedāvājums, - S. Muska-
re nevar precīzi pateikt, cik un ko 
ražo. Lielākie diktētāji ir Skultes 
tirgus apmeklētāji vasaras sezonā 
sestdienās, bet visu gadu pircēji 
paši brauc pēc iecienītās produk-
cijas uz Mazvēveriem.

Popgrupa 
Sapņi ar 
spārniem 
šovasar 
bērnu 
svētkos 
Minhau-
zena 
muzejā


