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 Biedrības valdes locekle no tās dibināša-
nas brīža Brigita SKUJIŅA atceras, kā Jūr-
kante veidota: – Bijām vieni no pēdējiem 
valstī. Atbrauca novadniece Sniedze Sproģe 
un mūs par to nokaunināja. Toreiz neviens 
nesapratām, kas tā vietējā rīcības grupa tāda 
ir. Bet bērns audzis ātri un pratis visu tam pie-
šķirto naudu iztērēt. – Šajos gados dzimušas 
daudzas inovatīvas idejas, attīstījies tūrisms 
un citi uzņēmējdarbības veidi, uzlabojusies 
sociālā vide. Ieguvēji ir visi, kuri «Jūrkan-
tes» teritorijā dzīvo, arī es, – teic B. Skujiņa un piemin par līdernaudu 
sakārtotās vietas, ko redz ikdienā, piemēram, Briežu gatvi un jaunās 
tribīnes nodegušo vietā Viļķenes stadionā. Viņa pati gan nevienu pro-
jektu nav uzrakstījusi, kaut varētu, bet arvien bijusi padomdevējos un 
kā valdes locekle – vērtētājos.

ture liecina – arī biedrības oficiā-
la reģistrēšana nebija vienkārša, 
jo divas reizes Uzņēmumu reģis-
trā saņemts atteikums un vien ar 
trešo reizi 2008. gada 26. jūnijā 
Jūrkante ir reģistrēta.
 Bet nu pagājuši jau 10 gadi, 
kuru laikā jūrkantieši īstenojuši 

118 projektu (ar Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīs-
tībai (ELFLA) atbalstu 71, ar 
Eiropas Jūrlietu un zivju fonda 
(EJZF) – 47), to realizācijai pie-
saistot teju divus miljonus eiro 
(ELFLA – 664 410,98, EJZF –  
1 323 526,91 eiro). Šajā peri odā 

Jūrkantes teritorijā ir iespēja īs-
tenot idejas, to īstenošanai ie-
gūstot vēl vairāk finansējuma –  
patlaban piešķirti 1,735 miljoni 
eiro, kas ir 75% no potenciāli 
saņemamajiem. Ja jūrkantieši 
tos spēs likt lietā, viņi saņems arī 
atlikušos 25%.

Kā tapa biedrība Jūrkante?

Visus 10 Jūrkantes pastāvēšanas gadus tās valdē darbojušies Vineta Kalniņa (no labās), Brigita Skujiņa un 
Juris Zālītis, savukārt biedrības motoriņa loma bijusi tās projektu vadītājai Dzintrai Eizenbergai

Guntara Vītola foto

Svarīgākais nav nauda, 
bet sapratne – mēs varam!
 Jūrkantes projektu vadītāja Dzintra 
EIZENBERGA uzskata, ka svarīgākais, ko 
devusi LEADER programma, nav nauda, bet 
gan sapratne – mēs varam sanākt kopā, mums 
ir idejas un mēs tās varam īstenot. – Tādās 
mazās vietiņās laukos, kur, šķiet, vairs nebi-
ja dzīvības, šī kopābūšana to atkal ir atgrie- 
zusi, – viņa secina. Pateicoties LEADER fi-
nansiālajam atbalstam, izveidojušies saieta 
centri Korģenē, Svētciemā, tāpat Ārciemā 
un galvenais, ka idejas tam dzimušas vietējo 
prātos. – Vislielākais prieks par to, ka projektu uzraudzība jau beigu-
sies, bet viss turpinās, – atzīst Dz. Eizenberga. Tāpat viņa priecājas, 
ka projektu rakstītāji pastāv par savu ideju. Skultes tirgus ideju Lauku 
atbalsta dienests neatbalstīja, taču tā idejas autors Ainārs Ruža neme-
ta plinti krūmos, bet pierādīja savas ieceres dzīvotspēju. Viņasprāt, 
 LEADER programmas laikā ir izauguši profesionāli ideju ģeneratori, 
kā arī īstenotāji, un rezultātā ieguvēja ir visa sabiedrība.

 Skultes pagasta pārvaldnieks Artis ĀR-
GALIS Limbažu novadu biedrības valdē pār-
stāv pēdējos trīs gadus. Viņš teic, ka, vērtējot 
pieteikumus, labi var redzēt, kuri projekti ir 
speciālista, kuri paša rakstīti, arī to, kas do-
māti sabiedriskam labumam, bet kur vīd arī 
savtība. Tomēr to vērtību nenosaka tas, bet 
gan prasme uzrakstīt projektu atbilstoši stra-
tēģijai, mēģinot savākt pēc iespējas vairāk 
punktu. To viņš ielāgo arī pats, jo Skultes 
labumam uzrakstījis trīs projektus (viens gan 

nav atbalstīts). Pirmais – par Skultes muižas parka labiekārtošanu – 
jau īstenots, bet tā īsti baudāms būs pavasarī. Viņš piemin vēl citus 
LEADER līdzfinansētus projektus pagastā, piemēram kultūras centra 
aprīkojumu, tautastērpus dejotājiem, bet visnenovērtējamākais darbs, 
viņaprāt, ir Edgara Liepiņa ielas noasfaltēšana. – Pašvaldība to nebū-
tu izdarījusi pat nākamajos 10 gados, – viņš uzskata.

Vēlais bērns Jūrkante 
izaudzis ātri

Ar LEADER atbalstu 
paveiktais Skultes pagastā –  

nenovērtējams

 9. martā visai zīmīgā vietā – 
Duntes Birzgaiļos, kas tapuši, 
pateicoties arī LEADER atbal
stam, – notika biedrības Jūrkan-
te 10 gadu jubilejas sarīkojums. 
Interesanti, ka arī tās dibināšanas 
sapulce notika Liepupes pagastā. 
Toreiz 2008. gada 28. februārī 
pagasta pārvaldē sanāca 27 cil-
vēki. Sapulci vadīja Liepupes 
pagasta pārvaldnieks Aivars Il-
gavīzis, protokolēja Salacgrīvas 
novada domes projektu vadītāja 
Sarma Kacara. Vienbalsīgi tika 
nolemts dibināt vietējās rīcības 
grupu, tikpat saskaņoti klāteso-
šie vienojās par statūtu apstipri-
nāšanu. Biedrības nosaukumam 
izteica 12 priekšlikumu. Tikai ar 
vienas balss pārsvaru uzvarēja 
Jūrkantes vārds, vēl finālā bija 
nosaukumi Akmeņkrasts un Ses-
tais vilnis. 13 cilvēku valdē tika 
pārstāvēta visa jaunās biedrības 
aptveramā teritorija – Ainažu un 
Salacgrīvas pilsēta un novads, 
Liepupes, Pāles, tāpat Viļķenes 
un Skultes pagasts. Par biedrī-
bas priekšsēdētāju izraudzījās 
Ojāru Zvejnieku. (Šobrīd Jūr-
kantes valdes priekšsēdis ir Juris 
Zālītis.) Jādomā, ka tieši viņa 
kā ainažnieka dēļ par Jūrkantes 
juridisko adresi noteica Parka  
ielu 16 Ainažos. Cik viegli vedās 
ar stratēģijas izstrādi, vislabāk 
zina paši tās izstrādātāji, bet vēs-

 Patlaban Jūrkante kā part-
neris ir iesaistījusies trīs ieceru 
īstenošanā. Aktīvākā darbība no-
tiek projektā Salaca – Latvijas 
pērle no Burtnieka līdz jūrai, ko 
īsteno vadošais partneris – Vid
zemes lauku partnerība Brasla 
un kurā vēl piedalās mazsala-
ciešu No Salacas līdz jūrai. Tajā 
iesaistījušās arī fotobiedrības – 
Staiceles Laiks, Salacgrīva un 
Mazsalacas fotostudija Fokuss. 
Jau notikušas divas fotomīļotāju 
visai kupli apmeklētas mācību 
nodarbības Staicelē un Salac-
grīvā. Paredzēts organizēt ple-
nērus, tāpat ceļojošas izstādes. 
Noslēgumā taps arī fotoalbums
brošūra un tūrisma ceļvedis par 
Salacu laivotājiem. Projektam 
punktu plānots pielikt nākamā 
gada sākumā. 
 Jūrkante arī atsaukusies bied-
rības Ziemeļkurzemes biznesa 
asociācija aicinājumam kopā ar 
kolēģiem no Partnerības lau-
kiem un jūrai īstenot projektu 
Ēdīsim Latvijas zivis, kas ilgs 
līdz nākamā gada novembrim. 
Tā mērķis ir veicināt jauniešu 
izpratni par Baltijas jūras ziv-
saimniecību, zivju pārstrādi, to 
nozīmi uzturā, arī pilnveidot 
prasmes zivju ēdienu gatavoša-
nā. Tajā plānotas trīs nometnes 
pamatskolas jauniešiem (katra 
trīs dienas) visu triju biedrību 
teritorijās. Jūrkantes tēma būs 
veltīta nēģim. Notiks arī lokālas 
aktivitātes – meistarklases zivju 
ēdienu gatavošanā. Plānots uz-
ņemt videomateriālu par projek-
ta aktivitātēm.
 Biedrība Partnerība lau-
kiem un jūrai sadarbībā ar pie-
cām vietējām rīcības grupām,  
t.sk. Jūrkanti, īsteno projektu, 
kura mērķis ir izstrādāt Latvijas 
piekrastes teritorijai vienotu jū-
ras aļģu sanesumu izvērtēšanas 
un apsaimniekošanas plānu. To 
izstrādās biedrība Baltijas krasti, 
gala dokumentu sabiedrībai pre-
zentēs šī gada beigās. Jūrkante 
projektā būs vien labuma saņē-
mēja, jo dokumentu izstrādās 
ekspertu komanda. Aprīlī sadar-
bības partnerus iepazīstinās ar 
šīs komandas darba plānu.

Sadarbībā 
īstenos 

Salacai un 
jūrai veltītus 

projektus

 Salacgrīvietis Jānis BERGS ar domu-
biedru Mārci Kalniņu bija pirmie, kuri piejū-
rā īstenoja projektu ar LEADER atbalstu. Viņi 
ierīkoja trenažieru zāli. Šo pirmo projektu 
Jānim palīdzēja uzrakstīt tēvs Guntis (kurš 
arī ne mazums līdernaudas piesaistījis Salac
grīvas un Kuivižu attīstībai), tālāk jau amats 
pašam bijis rokā. Jānis aizgājis īstā azartā – 
pa šo laiku mēģinājis gūt finansējumu kādām 
10 iecerēm, īstenotas varētu būt piecas, bet 
divu realizācija vēl ir procesā. – Jo jaunāks 

projekts, jo mīļāks, – viņš teic, neizceldams nevienu. Visi saistīti ar 
sportiskām aktivitātēm, kas tuvas gan viņam, gan Mārcim. Un visu 
mērķis ir sabiedrība, protams, tostarp viņš pats.

Projektu rakstīšana 
raisa azartu, 

īstenošana – prieku
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 Labiekārtošanas darbi veikti 
arī Mekes viesnīcā Duntē. Kādrei-
zējā skolas ēkā, kas pērn nosvinē-
ja 150. jubileju, viesnīca darbojas 
tikai pāris gadu. Taču tās īpašnieki 
Daina un Aivars Sudrabi, kam tur-
pat Duntē pieder arī popularitāti 
iemantojušais Mekes krogs, sena-
jā skolas namā paspējuši paveikt 
daudz. Ēka atjaunota ar mīlestību, 
saglabājot tās vēsturisko elpu. 
 Labiekārtošanas projektā uz-
stādītas notekūdeņu bioloģiskās 
attīrīšanas iekārtas un ierīkots 
dziļurbums. A. Sudrabs stāsta, ka 
tas viss nu jau gadu lieliski darbo-
jas. – Apmierināti ir visi – daba, 

viesnīcas apmeklētāji un mēs –  
uzņēmēji. Vide vairs nepiesār-
ņojas ar sadzīves notekūdeņiem. 
Agrāko kanalizācijas aku vietā ir 
iekārtas, kas tos attīra, iedarbo-
joties ar bioloģiski aktīvajām dū-
ņām. Līdz ar to gruntī infiltrējas 
praktiski tīrs ūdens. Esam arī ap-
lēsuši, ka ilgtermiņā šīs iekārtas 
atmaksājas, jo nav vairs aku, kas 
nemitīgi jāsūknē. Turklāt arī ap-
kārtējiem šī sūknēšana nesagādā 
patīkamas sajūtas. 
 Tikpat apmierināts viņš ir ar 
ierīkoto dziļurbumu. Pirms tam 
viesnīcā lietots akas ūdens. To 
var uzskatīt par dzīvāku, bet tas 

Mekes viesnīcai Duntē tīrs un 
kvalitatīvs ūdens

 Pālē pērn īstenots vērienīgs 
projekts, kas nu kultūras namam 
ļauj veiksmīgāk nodrošināt brīv-
dabas pasākumus. Iegādāta mu-
zikālo sarīkojumu apskaņošanas 
un apgaismojuma aparatūra, kā 
arī veikta brīvdabas skatuves 
pārbūve. Ziemas periodā skatuve 
netiek izmantota, bet aparatūra ir 
darbībā visu gadu un kalpo sa-
vam mērķim.
 Jaunā tehnika jau pierādījusi 
savas daudzveidīgās un kvalitatī-
vās iespējas vairākos pasākumos, 
tostarp iepriekšējā festivālā Ama 
Jumer, un noder arī, gatavojoties 
šogad gaidāmajam, tāpat – pa-
gasta svētkos vasarā. – Ieguvums 
ir ļoti nozīmīgs, jo līdz šim Pāles 
kultūras namam nav bijis savas 
mūzikas aparatūras, tā vienmēr 
ir īrēta. Āra pasākumiem, neno-
liedzami, vajadzīga jaudīgāka 
tehnika nekā telpās. Kopš mums 
tāda ir, arī organizatoriski jū-
tamies mierīgāk, – teic pagasta 
pārvaldes vadītāja Gita  Kārnupe. 
Pāles kultūras nama vadītāja 
Laura Krogzeme piebilst, ka 
aparatūras specifika izmeklēta 
tieši viņu vajadzībām. Projektā 
uzsvars likts uz skaņu sistēmas 
uzlabošanu, iegādātas arī skan-

Pāles kultūras namam funkcionāla 
brīvdabas skatuve un moderna aparatūra

das, digitālā pults, mikrofoni u.c. 
Gaismas papildinātas nedaudz –  
ar LED spuldzēm, kas palīdz ra-
dīt kopējo noskaņu, teiksim, bal-
lītē. Nākotnē pāliešiem gribētos 
vēl kaut ko, piemēram, lai varē-
tu labāk izgaismot teātra spēles 
laukumu gan pašu iestudējumos, 
gan viesizrādēs. Tāpat noderē-
tu mūsdienīgs lielais projektors 
kino rādīšanai. 
 – Skatuves karkass ar jumtu 
tapa pirms vairākiem gadiem. 

Iepriekš brīvdabas pasākumos 
to apvilkām ar brezentu un plē-
vēm – skats nebija no labajiem. 
Nu no trim daļām skatuve un 
jumta apakšējā daļa ir apšūtas, 
kā arī izveidoti podesti, lai ērti 
nostāties, piemēram, korim. Ska-
tuve tagad ir aizverama, veidojot 
funkcionālu telpu. Tur iespējams 
glabāšanā novietot kaut vai so-
lus. Arī tos mums vēl vajag, bet 
gan jau būs, – optimistiski no-
skaņota ir pagasta pārvaldniece.

Pāles kultūras nama vadītāja Laura Krogzeme (no kreisās) un pagasta 
pārvaldes vadītāja Gita Kārnupe pie viena no jaunieguvumiem – 
pārbūvētās brīvdabas skatuves

ieceru īstenošanai. Svētciemā tā 
arī noticis. Paši cilvēki kļuvuši 
aktīvāki, ieinteresētāki savas vi-
des uzlabošanā un sakārtošanā. 
Vietējie gatavi sanākt kopā, lai, 
piemēram, sakoptu vietējo parku 
vai izdarītu citu darbiņu, kam nav 
vajadzīga nauda, bet gribēšana.
 Svētciema attīstības biedrībai 
padomā ir jau nākamās vajadzī-

bas. Viena no tām – skaņu apa-
ratūra izmantošanai pasākumos. 
Vēl būtu remontējamas divas 
telpas. Vienā ļoti veiksmīgi dar-
bojas mantu apmaiņas punkts, 
arī otrai šis tas padomā. Biedrība 
pacietīgi gaida, kad pavērsies ie-
spēja piesaistīt finansējumu kāda 
darbiņa paveikšanai vietējās sa-
biedrības labā.

Tehniskais aprīkojums interesantākiem 
pasākumiem Svētciemā

Projektors un ekrāns deva iespēju ciema svētkos uzzināt vairāk par 
Svētciemu, skatoties vēsturiskos attēlus

 Ķirbižu vides izglītības centrā 
Meža muzejs kopš pērnā aprīļa 
darbojas jauna apkures sistēma 
ar elektriskajiem infrasarkano 
staru sildītājiem. Vērsti uz telpas 
centru, tie silda vien cilvēkus, ne 
gaisu, līdz ar to nebojā muzeja 
eksponātus. Standarta apkures 
sistēmu ēkā nolemts neuzstādīt, 
lai šo akmens mūra namu nevaja-
dzētu siltināt.
 Meža muzeja vadītāja Māra 
Šņore stāsta, ka joprojām aprod 
ar jauno apkures sistēmu. Infra-
sarkano staru sildītāji katrā telpā 
ieslēdzami un izslēdzami ar tāl-
vadības pulti. Sarunbiedre vērtē, 

Ķirbižu Meža muzejā 
infrasarkano staru sildītāji 

rada omulību apmeklētājiem  Svētciema attīstības biedrī-
ba 2016. ga da izskaņā īstenoja 
projektu Konferenču telpu izvei-
de Svētciemā. Iegūtie līdzekļi 
izmantoti, lai iegādātos projek-
toru, ekrānu, krēslus un galdus. 
Aprīkojums izmantots Svētciema 
ciema svētkos 2017. gada vasarā 
un arī citās reizēs. Valdes priekš-
sēdētāja Anda Zvejniece teic, ka 
vietējā bibliotēka vismaz reizi 
mēnesī piedāvā svētciemiešiem 
tikties ar kādu interesantu cilvē-
ku, ekrāns dod iespēju stāstījumu 
papildināt ar fotogrāfijām. Nesen 
skatījušies īsfilmu par Svētciemu 
no Pētera Priekuļa arhīva, savu-
kārt bērniem ir iespēja noskatī-
ties kādu multfilmu. Aprīkojums 
paver biedrībai iespējas organi-
zēt dažādas lekcijas un apmācību 
vietējiem iedzīvotājiem.
 Šis nav pirmais biedrības īste-
notais Jūrkantes projekts. Anda 
atceras, kā pirms astoņiem ga-
diem Dzintra Eizenberga aktī-
vajiem svētciemiešiem stāstīja, 
kādas iespējas viņiem pavērs 
biedrības dibināšana, – gan paš-
valdības atbalstu, gan iespēju 
pretendēt uz finansējumu savu 

 Viļķenes kultūras nama ska-
tuvei padsmit gadu vecās līdzši-
nējās ielu apgaismojuma lampas 
nomainītas uz mūsdienīgākām –  
prožektoriem un krāsainiem 
LED gaismekļiem. – Tas ļauj 
nodrošināt labākus tehniskos 
apstākļus daudzos pasākumos. 
Sevišķi ieguvēji ir amatierteāt-
ris, jo izrādēs var precīzāk iz-
gaismot vajadzīgos laukumus, –  
teic Viļķenes kultūras nama 
vadītāja Vineta Kalniņa. Viņa 
priecājas, ka pagātnē ir gadījumi 

Viļķenes kultūras nama 
skatuvei mūsdienīgs 

apgaismojums

 Lielas pārvērtības piedzīvojis 
Lielsalacas ev. lut draudzes diev-
nams. Pateicoties iespējai piesais-
tīt gan t.s. lauku, gan zivju līdera 
finansējumu, pērn īstenoti pat trīs 
projekti. To vadītājs Guntis Bergs 
stāsta, ka sākumiecere bijusi vien 
sakārtot fasādi, uzstādīt jaunas 
notekrenes, lai to nebojātu. Bet 
tad vienā vietā sācis tecēt jumts, 
un nolemts – ja ir tāda iespēja, 
baznīca jāsakārto pamatīgāk. 
Kārtīgs saimnieks, protams, sāk 
ar jumtu. Tā doma par atjaunoša-
nu pārauga par pārbūvi, un vairāk 
nekā pusotru simtu gadu vecais 
dievnams tika pie jauna daksti-
ņu jumta (vietām tā konstrukcija 
protezēta), jauns metāla klājums 
uzlikts piebūvei un nostiprināta-
jam tornim, atrisināta notekūdeņu 
novadīšana. Tāpat uzstādītas jau-
nas notekrenes, nosiltināti bēniņi. 
Sakārtota arī fasāde. Tādējādi 
nams izskatās ne vien glīts, bet 
atrisinātas vairākas drošības un 

arī ekspluatācijas problēmas. Un 
kā skaists punkts šim darbam bija 
idejas par torņa gaiļa, lodes un 
jumta krusta restaurāciju īsteno-
šana. To organizēja draudzes lo-
ceklis Aleksandrs Miķelsons par 
ziedojumiem. Draudzes mācītājs 
Andris Vilemsons uzskata, ka to, 
ko pērn piedzīvoja Lielsalacas 
baznīca, var pieredzēt labi ja 50, 
varbūt pat 100 gados. – Un mums 
ir tikusi tā žēlastība to redzēt un 
tajā piedalīties, – viņš saka. 
 Jau pirms tam baznīcā bija īs-
tenoti divi LEADER atbalstīti un 
pašvaldības līdzfinansēti projek 
ti – atjaunotas ērģeles un sakār-
totas tehniskās telpas. G. Bergs 
spriež, ka noteikti vēl būtu jāre-
montē nama iekštelpas un jāno-
maina logi, bet A. Vilemsons min 
altāra restaurāciju, kā arī akmens 
krāvuma nožogojuma atjauno-
šanu. Šiem darbiem, iespējams, 
mēģinās piesaistīt arī citu fondu 
finansējumu.

Lielsalacas ev. lut. 
dievnams piedzīvo gluži 

neticamas pārmaiņas

Atjaunotā 
Lielsalacas 
evaņģēliski 
luteriskā 
baznīca

Kopējās projekta izmaksas 
18 222,56 eiro, t.sk. 

9111,28 – EJZF finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
100 169,61 eiro, t.sk. 

89 026,34 – EJZF finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t.sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
3008,06 eiro, t.sk. 

2707,25 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
3008,06 eiro, t.sk. 

2707,25 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
3008,06 eiro, t.sk. 

2707,25 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t.sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
17 009,54 eiro, t.sk. 

15 308,58 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
17 394,03 eiro, t.sk. 

15 654,63 – ELFLA finansējums

ka šādi sildītāji ir labi, jo to darbī-
bu iespējams kontrolēt un tie ātri 
rada siltumu. – Apmēram 10 mi-
nūšu laikā tie jau ir uzsiluši un jū-
tams, ka telpā kļūst omulīgi, – teic 
M. Šņore. Pērn pēc šīs apkures ie-
rīkošanas infrasarkanos sildītājus 
pirmie izmēģināja Muzeju nakts 
apmeklētāji. Šie sildītāji gan pa-
tērējot diezgan daudz elektrības, 
tādēļ tos izmanto apdomīgi. Zie-
mā apmeklētāju nav bijis daudz, 
sildītāji ieslēgti tikai paretam.

saistībā ar elektrības noraustīša-
nos – tiklīdz tā noticis, pēc tam 
ilgi bijis jāgaida, kamēr vecās 
lampas atkal iesilst. Rudens pusē 
jauno apgaismojumu teātra izrā-
dē varēja novērtēt arī skatītāji. 
Tāpat tas pildījis savas funkcijas 
vairākos sadančos, uzņemot pie 
sevis arī ciemiņus, valsts svētku 
sarīkojumā u.c.

nav pasargāts no virszemes ūdeņu 
piesārņojuma. – Viesnīcas ūdenim 
ik gadu jāveic monitorings jeb 
ūdens paraugu analīze. Tagad tas 
mūs vairs neuztrauc, jo esam dro-
ši par dzeramā ūdens kvalitāti, – 
skaidro A. Sudrabs. Viņš piebilst, 
ka turklāt atšķirībā no privātmājas 
viesnīcā ir daudz lielāks ūdens pa-
tēriņš. Sausos laikapstākļos nav 
pārliecības, vai akā ūdens pietiks. 
Taču nu arī par to vairs galva ne-
esot jālauza.
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Atis un 
Ingrīda 

Jirgensoni 
pie 

jaunuzceltā 
Kuivižu 

skatu torņa

Skatu tornis 
Kuivižos – 

projekts dvēselei

novērot, kā strādā zvejnieki. Atis 
teic, ka varētu uzbūvēt arī aug
stāku, bet tuvākajā apkārtnē ne-
bija pieejams lielāks celtnis. Lai 
tornis stabili stāvētu uz kājām, 
tā pamati ierakti 2 m dziļumā. 
Sadarbībā ar Salacgrīvas novada 
tūrisma informācijas centru un 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezer-
vāta administrāciju salacgrīvietis 
vēlējās pie laukuma izvietot plan-
šetes ar informāciju par Kuivižu 
vēsturi un dabu. Pašvaldība ieceri 
ir atbalstījusi, ieplānojot finansē-
jumu šī gada budžetā.
 Ar torni un laukumu Jānis sais-

ta tālejošākus plānus, jo savu nā-
kotni redz tūrismā. Viņš iecerējis 
pārbūvēt blakus esošo kādreizējo 
kolhoza garāžu, kur ierīkos kafej-
nīcu un viesnīcu velobraucējiem. 
Viņaprāt, velotūrisms aizvien at-
tīstās. Satiksmes plūsma pa Tal-
linas šoseju ir ļoti dzīva, jāmāk 
tikai caurbraucējus apstādināt. Jo 
ceļmala būs attīstītāka, jo vieg-
lāk braucējus mudināt piestāt un 
tērēt naudu Salacgrīvas novadā. 
Arī nākamās ieceres īstenošanai 
Atis cer iegūt līdzfinansējumu. 
Projekts Jūrkantē vērtēšanai jau 
iesniegts.

 Jauniešu deju kolektīvs Skul-
te, ko vada Elīna Medne, tagad 
var lepoties ar jauniem 12 pāriem 
Vidzemes novada etnogrāfiski 
pareizu Lielvārdes tautastērpu, 
tikpat vainagiem, saktām, kurpju 
un zābaku pāriem, kā arī Liel-
vārdes jostām puišiem un mei-
tām. Skultes kultūras integrāci-
jas centra vadītāja Zinta Medne 
priecājas, ka kolektīva jaunais 
ietērps, ko dejotāji pirmoreiz 
demonstrēja publikai pērnvasar, 

piedaloties starptautiskā festivā-
lā Ungārijā, padara pievilcīgākus 
arī viņu priekšnesumus. Pa šo 
laiku ar apģērbu sarasts vēl vai-
rāk, arvien uzstājoties daudzos 
koncertos gan tuvumā, gan attā-
lāk no mājām. – Sajūtas ir jau-
kas, dejotāji izskatās ļoti skaisti. 
Liels ieguvums, ka nu vairs ne-
vajadzēs tērpus aizņemties no 
citiem, kaut ko nemitīgi pāršūt. 
Iepriekš tos esam „salasījuši” 
no Limbažiem, Tērvetes, Jelga-

vas, Dobeles… Tie tomēr nebija 
šūti individuāli katram kolektīva 
dalībniekam, kā tas ir tagad, – 
teic. Z. Medne. Viņa piebilst, ka 
Dziesmu un deju svētkiem de-
jotāji ir gatavi, taču vajadzības 
vienmēr var atrast vēl – nākotnē 
puišiem derētu arī, piemēram, 
mēteļi.
 Prieks arī, ka deju kolektīvs 
Skulte, kam šogad aprit 5 gadi, 
savu dzimšanas dienu var sagai-
dīt skaistos tērpos.

Deju kolektīvu Skulte jaunajā ietērpā 
novērtēja arī ārzemēs

Jauniešu deju kolektīvs Skulte savos jaunajos tautastērpos

 Ārciema muižas senā parka lab-
iekārtošana ir Pāles pagasta pār-
valdes vadītājas Gitas  Kārnupes 
lolots un biedrības Jūrkante at-
balstīts projekts. Pārvaldniece 
parka sakārtošanu iecerējusi, lai 
parks palēnām atgūtu savu sākot-
nējo kvalitāti un pagastā būtu par 
vēl vienu skaistu vietu vairāk. Tas 
iepriecinās vietējos un, cerams, 
piesaistīs tūristus. Teritorijas lab-
iekārtošana noritēja ciešā sadarbī-
bā ar vēsturisko parku speciālisti 
Ilzi Māru Janelis. Kopā ar viņu 
nolūkots arī kādreizējās pastaigu 
takas iespējamais gājums. Taka ir 
911 m garš izzinošs dabas celiņš, 
gar kuru izvietotas informatīvas 
plāksnes par 19 dažādām vietējām 
un svešzemju koku un krūmu su-
gām. To veidoja SIA Labie koki.  
G. Kārnupe par paveikto Ārciema 
parkā ir gandarīta. Parks vēl pirms 
dažiem gadiem bija aizaudzis un 
vairāk līdzinājies mežam. Pēdējā 
laikā gan pagasta pārvalde rei-
zi gadā dažviet parkā organizēja 

Pāles pagasta 
pārvaldes 
vadītāja Gita 
Kārnupe 
(priekšplānā) un 
Latvijas muižu 
dārzu un parku 
speciāliste Ilze 
Māra Janelis 
Ārciema muižas 
parkā iemēģina 
kāpnes uz parka 
avotiņu

Turpinās Ārciema muižas 
parka kopšana

 Skultieši jūtas gandarīti par 
paveikto muižas parkā. Tas kļu-
vis par iecienītu brīvā laika pa-
vadīšanas vietu pagastā. Viens no 
skaistākajiem un senākajiem aleju 
parkiem Limbažu novadā ieguvis 
jaunu elpu. Vēl pirms dažiem ga-
diem parks drīzāk bija vieta, par 
ko jākaunas, – nekopts, aizaudzis 
ar krūmājiem un piemēslots.
 Tagad Skultes muižas par-
ka vareno ozolu alejās izveidota 
360 m pastaigu taka. Tā savieno 
parkā esošos objektus – atpūtas 
namiņu, bērnu rotaļlaukumus, 
atpūtas vietas, brīvdabas estrādi 

un arī jauno tiltiņu, kas ved pāri 
muižas dīķim. Vecākā gadagāju-
ma ļaudis zina stāstīt, ka savulaik 
tur jau bijis tiltiņš pāri dīķim. Tas 
tāpat dēvēts par romantisko til-
tiņu. Parka labiekārtošanas pro-
jektā brīvdabas estrāde ieguvusi  
15 soliņu. Vēl pieci soliņi un se-
šas atkritumu urnas izvietotas pie 
pastaigu takām. Izbūvēti arī jauna 
atpūtas vieta ar galdu un diviem 
soliem. Jau esošajos bērnu ro-
taļu laukumos izveidots smilšu 
klājums. Skultes muižas parkā ir 
vairāki dižkoki, kas nu marķēti ar 
informācijas plāksnēm. 

Skultē labiekārtots viens no senākajiem 
aleju parkiem Limbažu novadā

 Biedrība Kuivižu jahtklubs 
pērn iegādājās trīs Olimpiskās La-
ser klases jahtas. – Tās paredzētas 
jau pieaugušākiem, pieredzējušā-
kiem burātājiem un piemērotas 
startiem arī starptautiskās sacen-
sībās, pat Olimpiskajās spēlēs, – 
jaunieguvumu raksturoja treneris 
Kristaps Močāns. Ar šīm jahtām 
trenējas un sacensībās startē gan 
biedrības biedri, gan Limbažu un 
Salacgrīvas novada sporta skolas 
audzēkņi. – Ja mūsu projekts «Zē-
ģelēsim Vidzemē» negūtu biedrī-
bas «Jūrkante» atbalstu un netik-
tu pie Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai atbalsta, 
diezin vai mēs varētu šādas jah-
tas iegādāties. Ir taču skaidrs, ka 
nevaru audzēkņu vecākiem lūgt, 
lai viņi pērk jahtu savu bērnu 
treniņiem, jo tā ir labas automa-
šīnas cenā. Cik vecāku to varētu 
atļauties?
 Jaunās jahtas pērnvasar jau 

Kuivižu jahtklubam trīs 
Olimpiskās klases jahtas

 Atis un Ingrīda Jirgensoni 
(SIA ELIS), īstenojot savu pro-
jektu, parūpējušies par jaunu 
iezīmi Kuivižu vaigā. – Tas ir 
projekts dvēselei, – uzskata Atis. 
Viņš ilgus gadus veiksmīgi strā-
dājis būvniecībā, līdz kādu brīdi 
sapratis, ka no līdzšinējās nodar-
bes ir noguris un vēlas darīt ko 
citu. Krišupītes krastā uzbūvētais 
16 m augstais skatu tornis, kā arī 
stāvvieta ar soliņiem un labierī
cībām ir pirmais solis. Varbūt 
kādam ideja šķiet neparasta un 
rodas jautājums, kāpēc tornis. Iz-
rādās, Atis par šāda objekta būv-
niecību domājis jau sen. Droši 
vien vajadzējis sagaidīt īsto laiku 
un atrast īsto vietu. Un vēlme pa-
skatīties uz pasauli no augšas taču 
ir ļoti cilvēcīga! No Kuivižu torņa 
redzams ciems, arī tas, kā uz jūru 
plūst Krišupīte. Uz otru pusi ska-
tienam pretī ir moli, vakaros caur 
ostas muti var vērot saulrietu, re-
dzēt ienākam ostā pa kādai jahtai, 

Kuivižu jahtkluba sportiste Ance Anna Sekace (otrā no labās) ar jauno 
jahtu sacensībās Lietuvā

Kopējās projekta izmaksas 
15 752,77 eiro, t.sk. 

14 177,49 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
19 999,98 eiro, t.sk. 

17 999,98 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
18 141,09 eiro, t.sk.

16 326,98 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
3008,06 eiro, t.sk. 

2707,25 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
3008,06 eiro, t.sk. 

2707,25 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
10 259,83 eiro, t.sk. 

9233,84 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
38 572,87 eiro, t.sk.

34 715,58 – EJZF finansējums

 Labiekārtošanā izlīdzināta liela 
daļa teritorijas, tā atbrīvota no ve-
cajiem celmiem, kas parkā bija sa-
glabājušies no senatnes. Nu terito-
rija ir arī daudz vieglāk kopjama.
 Projekta un Skultes pagasta 
pārvaldes vadītājs Artis Ārgalis 
uzskata, ka ar darbu un samērā ne-
lieliem finansiāliem resursiem pa-
nākts rezultāts, kas ir laba dāvana 
pagastam, novadam un Latvijai, 
sagaidot tās simtgadi.

piedzīvoja pirmās sacensību 
ugunskristības. Burātāji ar tām 
veiksmīgi startēja gan Latvijas 
Jaunatnes olimpiādē, izcīnot di-
vas sudraba medaļas, gan Latvi-
jas čempionātos, kur arī tika pie 
godalgām. Ainažnieks Kristers 
Briedis ar jauno laivu piedalījās 
Eiropas kausa posmā Lietuvas 
pilsētā Kauņā un savā U19 grupā 
izcīnīja 2. vietu. 
 Šobrīd burātāji trenējas telpās, 
apmeklē baseinu un gaida, kad 
nokusīs ledus, lai tiktu uz ūdens. 
Maija vidū varētu būt pirmās sa-
censības. – Domājam startēt arī 
Igaunijā, jo tā mums ir tuvāk nekā 
sacensības Usmā vai Engurē. Arī 
Igaunijā konkurence ir nopietna, 
tātad tā būs noderīga pieredze, – 
uzskata treneris.

pļaušanu un pirms tam arī izlases 
tīrīšanu. 
 Rudens sākumā, izvērtējot par-
kā padarīto, I. M. Janelis ainavas 
papildināšanai ieteica stādīt gri-
moņus, jasmīnus, lazdas, tāpat 
ceriņus un fizokarpus. Pagasta 
pārvalde guva atbalstu Latvijas 
Pašvaldību savienības organizē-
tajā projektu konkursā Meža die- 
nas 2017 un iegādājās košumkrū-
mu stādus, pārsvarā filadelfus un 
ceriņus. Tie parkā stādīti rudens 
pusē. – Šobrīd parkā jāzāģē bo-
jātie koki, bīstamo zāģēšanai aici-
nāsim speciālistu. Parka kopšanu 
turpināsim, – stāsta G. Kārnupe. 
Vietējie iedzīvotāji novērojuši, ka 
ik pa laikam pie parka piestāj kāds 
auto un cilvēki pastaigā pa terito-
riju. Iecerēts, ka pavasarī parku 
vēlreiz apmeklēs I. M. Janelis un 
ieteiks, kas te vēl darāms.
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 Viļķenes kultūras nama vidējās pa-
audzes deju kolektīvs Savieši, piesaistot 
 LEADER finansējumu, ticis pie pilna kom-
plekta tautastērpiem. Iegūti tautiskie brun-
či, vestes, blūzes un kurpes kolektīva dā-
mām, kā arī tautiskās vestes, bikses, krekli 
un kurpes kungiem. Kolektīvs pēc ilgāka 
pārtraukuma atdzima 2015. gada decem-
brī. Iepriekš dejotājiem savu tērpu nebija, 
tos aizņēmās no citiem. Limbažu nova-
da pašvaldība tobrīd atvēlējusi līdzekļus 
tam, kā galīgi trūcis. Jaunajā apģērbā jau 
nodejoti daudzi koncerti, un Saviešu kop
iespaids priecē gan pašus dalībniekus, gan 
skatītājus. Nākotnē vēl noderētu puišiem 
mēteļi un meitām jakas.
 Kolektīva vadītāja Baiba Adamoviča 

atzīst, ka darāmā šajā sezonā ir daudz –  
cits pēc cita draudzības koncerti, tagad 
priekšā apriņķa deju skate ceļā uz Latvi-
jas simtgades Dziesmu un deju svētkiem. 
Tāpat jāgatavojas Danču naktij Limbažos. 
Vēl viņiem paredzēta dalība novada bērnu 
un jauniešu svētkos. Tiesa, būšot gan jā-
domā, vai to varēs apvienot ar Latvijas Sa-
viešu saietu Kocēnos. Vadītāja arī uzsver, 
ka, dodoties uzstāties kādā koncertā, ir pa-
tīkami parādīt ne vien obligātā repertuāra 
dejas, bet arī pa kādai citai. – Ja mūs kaut 
kur aicina, parasti neatsakāmies. Nevar 
visu laiku dejot tikai mājās un vien skatē 
iziet uz skatuves, jo pieredze un pārliecība 
par to, ko dari, rodas tieši dažādajos kon-
certos, – saka vadītāja.

Saviešiem jaunajos tērpos 
dejotprieks vēl lielāks

Viļķenes vidējās paaudzes dejotāji un viņu vadītāja Baiba Adamoviča Latvijas Saviešu 
saietā Katlakalnā pērn pavasarī

PROJEKTU LIDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

avīzes izdevējs – biedrība Jūrkante sadarbībā ar
sIa «Izdevniecība Auseklis». Izdevējdarbības atļauja nr. 1449.

Iznāk reizi pusgadā. tirāža – 2300 eksemplāru.
Iespiests sIa Latgales druka rēzeknē, Baznīcas ielā 28.

Internetā www.jurkante.lv.

 Korģenieši atjaunotā saieta nama zāli 
pirmo reizi ieraudzīja 18. novembrī. Lai 
gan projekts Vieta pozitīvām emocijām 
jau bija beidzies mēnesi iepriekš, biedrība 
Mēs Korģenei nolēma, ka atklāšanai jābūt 
īpašam notikumam. Tāpēc to apvienoja ar 
valsts 99. jubilejas svinībām. Vietējie vē-
lāk teica, ka tik kupli apmeklēts pasākums 
ciemā sen nav bijis. Pirms lentes grieša-
nas pie zāles durvīm drūzmējās nepacie-
tīgi ļaudis, kuri vēlējās ātrāk ieraudzīt, 
kāda tad ir jaunā zāle. Viņi nebija vīlu-
šies. Pārmaiņas tiešām bija ievērojamas –  
zāles sienas pēc pārkrāsošanas kļuvušas 
gaišas, grīda tikusi pie jaunas lakas kār-
tas, atjaunoti griesti, pārbūvēta elektro-
instalācija, izveidota vēdināšanas sistē-
ma. Visu to lieliski papildina aizkari un 
moderns apgaismojums, kas daudz dod 
noskaņai.
 Biedrības Mēs Korģenei valde un 

ēkas saimnieks par paveikto saņēma cil-
vēku atzinību. Šis nav pirmais projekts, 
ko īstenojuši aktīvākie korģenieši. Viņi 
aizvien meklē iespējas, lai labiekārtotu 
kādreizējās pamatskolas ēkas telpas un 
apkārtni. Ēka ir vietējās saviesīgās dzīves 
centrs, tajā atrodas pirmsskolas izglītības 
iestādes Vilnītis filiāle, bibliotēka, frizē-
tava, feldšeru punkts un biedrības telpas. 
Zāli izmanto ne tikai pasākumiem, bet arī 
sporta un bērndārznieku nodarbībām. 
 Vietējie nekautrējas ar savām vaja-
dzībām vērsties novada pašvaldībā. Pērn 
ēkā nomainīja logus, durvis, tika izre-
montētas tualetes un iegādāti jauni krēsli. 
Biedrība cenšas vietējo sabiedrisko dzīvi 
bagātināt, rīkojot balles, radošās darbnī-
cas un aicinot vieslektorus. Mēs Korģenei 
aktīvisti atzīst, ka viņiem ir ļoti svarīgi, 
lai arī atbraucējus varētu uzņemt gaišās, 
labiekārtotās telpās.

Biedrības Mēs Korģenei pārstāve Gunita Bisniece saka daudzus paldies visiem 
korģeniešiem, kuri piedalījās saieta nama zāles atjaunošanā

Saieta nama zāle – Korģenes 
dāvana Latvijai simtgadē

 Gandrīz ik nedēļas nogali kādā no 
trim Liepupes pagasta atpūtas kompleksa 
Birzgaiļi zālēm notiek kultūras pasākumi. 
Piesaistot ES struktūrfondu finansējumu, 
radošā apvienība Vāgūzis savas dibinātā-
jas un valdes locekles Lijas Jokstes vadībā 
īstenojusi jau četrus LEADER projektus. 
Pērn Vāgūzis īstenoja ieceri Sabiedrisko 
aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas pa-
sākumu kvalitātes uzlabošana – nopirkta 
apskaņošanas aparatūra: pastiprinātāju 
skandas, bezvadu mikrofonu komplekti, 
pultis. 
 Arī šis Vāgūzim nav tukšais gads. Lau-
ku atbalsta dienesta speciālisti nesen iz-
vērtēja biedrības semināru telpai pirkto 
aprīkojumu. Pašiem zāles saimniekiem 
liekas, ka tagad ir sagādāts viss vajadzī-
gais – nopirkts savs projektors, ekrāns, 
bezvadu prezentācijas pults, dators,  
20 konferenču galdu, 120 krēslu. Vietējā 
teātra režisore Inese Broka sajūsminās, ka 
amatierteātru festivāla izrādē 12 aktieru 
uz skatuves bija nodrošināti katrs ar savu 
mikrofonu. Pēc tam tos aizdevuši arī ci-
tiem dalībniekiem. – Cilvēki nāca klāt, 
pateicās un brīnījās, kā mēs, laucinieki, 
pie visa tā esam tikuši. Paldies Lijai! Tas 
tiešām ir kā pasakā! – viņa saka. 
 Ar piesaistīto finansējumu sarīkoju-
miem nodrošinātas dažādas tehniskās 

Vāgūzim 
izdodas 

dzīvi padarīt 
krāsainu

iespējas, labs kopskats un dzirdamība.  
L. Jokste atceras, ka iepriekš daudz ko va-
jadzēja aizņemties. Tad vienmēr bija jāuz-
traucas, kurš izlīdzēs, kad atvedīs iekārtas, 
vai tās labi darbosies. – Tiklīdz aprīkojums 
bija nopirkts, iesvētījām jauno mantību 
gan pašu rīkotajā deju, gan arī teātru fes-
tivālā, tāpat biedrības «Jūrkante» 10 gadu 
jubilejas sarīkojumā. Notika arī daži semi-
nāri par bioloģisko lauksaimniecību. Uz-
skatu, ka LEADER ne tikai biedrībām, bet 
arī komersantiem iesācējiem ir perfekta 
programma. Sarunbiedre kā pašvaldības 
deputāte ar labu vārdu uzteic Salacgrīvas 
novada domi, kas vienmēr piešķir līdzfi-
nansējumu mazajām biedrībām. L. Jokste 
gan atklāj, ka Vāgūža iecerēm finansiālu 
palīdzību domei nekad nav lūgusi. Ja ne 
citādi, tad izlīdzas no pašai piederošās  
z.s. Vīganti konta. 

 Šī bija pirmā ziema, kad Viļ-
ķenes pagasta bioloģiskās saim-
niecības Kronīši saimniecības 
ēkā kūpēja skurstenis un siltās 
telpās notika dārzeņu pārstrāde. 
Septiņus gadus, kopš Pārtikas un 
veterinārais dienests Gunta Sir-
mā saimniecību atzinis par piln-
tiesīgu ražotāju, dažādu recepšu 
dārzeņu gatavošana ziemā viņa 
sievai Antrai bija ļoti sarežģīta, jo 
darba telpas nebija apsildītas. Ta-
gad ir, jo arī Sirmie pērn īstenoja 
savu pirmo LEADER projektu.  
2016. gadā Antra sagatavoja pie-
teikumu biedrībai Jūrkante. To 
neatbalstīja, jo Kronīšu idejas īs-
tenošanai pietrūka naudas. Antra 
ņēma vērā vērtētāju ieteikumus, paplaši-
nāja savu ieceri un jau ar jaunu projektu 
Pārstrādes nozares attīstība saimniecībā 
startēja nākamajā konkursa kārtā. Šoreiz 
tas vainagojās ar atbalsta piešķiršanu. 
 Līdz ar to Kronīšu ražotnē uzstādīja mal-
kas apkures katlu ar automātisko vadības 
pulti, iebūvēja radiatorus rekonstruētajās 
darba telpās. Viņi nopirka arī 150 l paste ri
zācijas katlu ar sulas pildīšanas vakuumierī-
ci Bag in Box. – Viss noticis pat labāk, nekā 
cerējām. Ja apstiprinātu pirmo pieteikumu, 
būtu ieguvuši tikai apkuri. Jaunajā projektā 
iekļāvām sulas katlu. Tagad varam gatavot 
pieprasītās bioloģiski audzētu augļu un ogu 

sulas, jo mums ir ābeles un hektārs dažādu 
ogulāju. Varēsim kāpināt apgrozījumu, kas 
mums četros gados jānodrošina, – skaidro 
Kronīšu saimniece. Jāpiebilst, ka produk-
ciju ar saimniecības zīmolu lielākoties var 
iegādāties Rīgā, Rimi veikalu nodaļā Klēts, 
tāpat Spicē, Alfā, Stockmann, internetveika-
los svaigi.lv un nuko.lv.
 Guntis šaubās, vai būtu piespiedies 
veikt tādus darbus, ja nebūtu vinnēts kon-
kursā. Visticamāk, ka sadarbība ar Jūrkanti 
viņiem turpināsies. 

Kronīšos daudz vairāk ražos 
bioloģiskās sulas

Radošās apvienības Vāgūzis projektu 
rakstītāja Lija Jokste pie skaņu pults un 
mikrofoniem, ko pērn iegādājās trešajā 
LEADER projektā

Antra un Guntis Sirmie jau rudenī novērtēja jaunās 
iekārtas priekšrocības. Katlā var gatavot tomātu 
mērces, konservus, pasterizēt sulas un pildīt tās  
3—5 l vakuuma maisiņos

Kopējās projekta izmaksas 10 500,16 eiro, 
t.sk. 8232,35 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 22 120 eiro, 
t.sk. 20 342,73 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 4224,00 eiro, 
t.sk. 3801,60 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 4224,00 eiro, 
t.sk. 3801,60 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 4224,00 eiro, 
t.sk. 3801,60 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 15 899,19 eiro, 
t.sk. 14 309,27 – ELFLA finansējums


