
Ar likumu padomes 
locekļus dara 
atbildīgākus

 Ir pagājis gads, 
kopš iepriekšē-
jā vietējās rīcības 
grupas (VRG) Jūr-
kante kopsapulcē 
ievēlēja 15 cilvēku 
padomi un priekš-
sēdētāja amatā iz-
raudzījās Limbažu 
novada pašvaldības 
Attīstības noda-
ļas vadītāju Ģirtu 
Ieleju (attēlā). Kā zināms, padome gan vēr-
tē iesniegtos pieteikumus Eiropas finanšu 
piesaistei, gan pieņem lēmumus virzībai uz 
Lauku atbalsta dienestu (LAD). 
 Pērn Ministru kabineta (MK) veiktie 
grozījumi noteikumos par VRG darbību pa-
domei uzliek lielāku atbildības nastu. Pado-
mes locekļiem, kuri pieņems lēmumu, būs 
jābūt valsts amatpersonām, tātad jāaizpilda 
ienākumu deklarācija. Ģ. Ieleja uzskata –  
tas ir tikai normāli, ka arī Eiropas naudas 
dalītājiem, kuri apgroza ne mazas summas, 
tas jādara, tomēr ne visi padomes locekļi ir 
un vēlas kļūt par amatpersonām. Pašvaldī-
bas pārstāvji padomē tādi esot, bet viņiem 
savukārt liegts lemt par projektu likteni, ja 
iesniegti viņu novadu domes projekti. Var 
izveidoties situācija, ka nav to vismaz piecu 
lēmēju, kas noteikti Jūrkantes statūtos. Tā-
pēc kopsapulcē plānots grozīt VRG statū-
tus, nosakot, ka pietiks ar trim galalēmuma 
pieņēmējiem. Tiesa, vērtēt projektus var visi 
padomes locekļi, tāpat iespējams pieaicināt 
ekspertus.
 Viens no iemesliem, kāpēc VRG neat-
balsta finansējuma saņemšanas pieteikumu, 
ir gadījums, ja projekts neiegūst konkrētajā 
aktivitātē paredzēto minimālo punktu skaitu. 
Neapmierinātais pretendents šo vērtējumu 
var pārsūdzēt padomes priekšsēdētājam. Ja 
arī tad nekas nemainās, savas patiesības pie-
rādīšanai varēja vērsties pie LAD. Nu MK 
grozījumi paredz vēršanos Administratīvajā 
tiesā. Ģ. Ieleja stāsta, ka projektu vērtēšana 
šogad vēl priekšā, tāpēc šādu precedentu vēl 
nav. Un nav arī nekādas vēlēšanās, tālab no-
spriests – ja padomes novērtējums punktos 
ir mazāks nekā paša pretendenta, projekta 
iesniedzēju aicinās klātienē sniegt papildu 
informāciju. 
 Līdz ar pavasari sākusies atbildīgo lēmu-
mu pieņemšana izsludinātajiem projektu pie-
teikumiem. 11. martā noslēdzās pieteikšanās 
EJZF atbalstītajai zivsaimniecības uzņēmu-
mu attīstībai, uzņēmējdarbības dažādoša-
nai un sezonalitātes mazināšanai (saņemts 
11 pieteikumu) un Atbalsts vides resursu 
vairošanai un klimata pārmaiņu mazināša-
nai teritorijā (6 pieteikumi). Līdz 15. aprī-
lim gaidīti projekti rīcībās Uzņēmējdarbības 
dažādošana, attīstība un uzlabošana un Ziv-
saimniecības teritoriju un kultūras manto-
juma infrastruktūras attīstībai. Tad sekos 
nākamais uzsaukums t.s. sabiedriskā labuma 
projektiem. Padomes priekšsēdētājs teic, ka 
līdz ar to gandrīz viss šajā plānošanas perio-
dā Jūrkantei piešķirtais finansējums varētu 
būt izsmelts. Bet nav arī laika kavēties, jo 
projektiem, kuros paredzēta būvniecība, no 
pieteikuma iesniegšanas līdz ieceres īsteno-
šanai varētu būt nepieciešams pat pāris gadu.
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 Pa šo laiku Randiņa dejotāji jaunos 
tautastērpus publiski parādījuši ne reizi 
vien. Jau pirms Dziesmu svētkiem tos 
pirmie varējuši novērtēt ainažnieki Jāņu 
pasākumā, vēlāk dejots Ziemeļlivonijas 

festivālā un citos pašmāju notikumos, arī 
pie draugiem Hēdemēstē Igaunijā. Ziemā 
neiztrūkstoši ir dažādi sadanči, gan dodo-
ties ciemos pie draugiem, gan uzņemot 
tos pie sevis. 

Ainažu Randiņu krāšņo lībiešu tautastērpi

 Pateicoties LEADER atbalstam, viesu 
namā Vecmuiža Liepupes pagastā atkal 
var spēlēt tenisu. Viesu nama pārstāve 
Liene Preimane stāsta, ka savulaik tāda 
iespēja jau bija, bet iepriekšējais laukums 
ar tenisīta segumu savu mūžu jau bija no-
kalpojis. Vajadzējis domāt, ko ar to iesākt. 

Tad Vecmuižas saimnieks Gatis aizrāvies 
ar šo spēli un iesaistījis arī viņu, tālab no-
lēmuši, ka laukums jāatjauno. – Nesaska-
roties ar tenisu agrāk, pat neiedomājos, 
cik tomēr daudzi cilvēki to spēlē. Turnīri 
notiek gan Salacgrīvā, gan Limbažos, –  
teic Liene. Tā tapis standartiem atbilstošs 

Viesu namā Vecmuiža mācīs un spēlēs tenisu

Ainažu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs Randiņš kopā ar savu vadītāju Anitu Gīzi 
(priekšplānā vidū) ir lepni par jaunajiem tērpiem

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t. sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
11 388,62 eiro, t.sk. 

10 249,76 – ELFLA finansējums

Vecmuižā domā rīkot bērnu nometni apmācībai tenisā. Pagājušovasar nodarbības jau notika

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t. sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
30  937,46 eiro, t.sk. 

21 989,42 – ELFLA finansējums

 Pērn neilgi pirms Latvijas 
simtgades Dziesmu un deju 
svētkiem Ainažu kultūras 
nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvs Randiņš, ko vada 
Anita Gīze, tika pie jaunas 
lībiešu tērpu kārtas. Puišiem 
tapa krekls, veste, pusga-
rais mētelis, bikses, lakatiņi, 
bet meitām – glītas aubes, 
apakšblūze, jaka, brunči, ze-
ķes. Apģērba komplekti pavi-
sam ir 12 – vieniem un tikpat 
otriem. Audumu tiem auda 
SIA Limbažu Tīne, savukārt 
iecerēto šūdināja SIA Mu-
duri darbnīcā Rīgā. – Izvēle 
par labu lībiešu tērpiem bija 
likumsakarīga, jo tās ir mūsu 
ģeogrāfiskās atrašanās vietas 
saknes. Izskatāmies krāšņi, un 
to pamana arī citi, kas mūs 
redz uzstājamies. Patīkami 
un interesantāk arī pašiem, jo vizuālais 
izskats ir būtiska priekšnesuma sastāv-
daļa, – uzsvēra biedrības Ainaži projekta 
rakstītāja un Randiņa dalībniece Inguna 
Krūmiņa.  

korts ar mākslīgā zā-
lāja segumu, uzstādīts 
nožogojums, iegādāts 
arī nepieciešamais 
aprīkojums. Tāpat ie-
rīkots apgaismojums, 
lai spēle var notikt arī 
diennakts tumšajā lai-
kā. Tas arī izmantots, 
laukumu pērn atklājot 
ar nakts tenisa turnīru. 
Sacensības par Vec-
muižas kausu iecerēts 
rīkot ik gadu. Paralēli 
noritēja arī salīdzi-
noši jauna aktivitā- 
te – pludmales teniss. 
Domāts arī organizēt 
bērnu nometni, lai ie-
pazīstinātu ar tenisa 
spēli. Starp citu, pa-
gājušovasar tas arī ir 

izmēģināts, un vecāki interesējušies, vai 
tāda iespēja būs arī šovasar.
 Tādējādi viesu nams veiksmīgi papil-
dinājis savu piedāvāto aktivitāšu klāstu. 
Tenisa laukuma segums ir multifunkcio-
nāls, tur var spēlēt arī basketbolu, futbolu. 
Ir arī atsevišķi laukumi šīm spēlēm.

šķēršļiem sacensībās un nebija iespējams 
tām pienācīgi sagatavoties. Viss mainījās 
kā diena pret nakti, kad Liepupes pagasta 
Ķēniņkalnos pretī stallim treniņu laukumā 

Tagad Liepupes zirgi var pierādīt sevi
 Biedrības Jātnieku sporta klubs «Liep
upes zirgi» 11 dalībniekiem pagājusī vasa-
ra izvērtās interesantiem notikumiem ba-
gāta. Viņi atsāka gan pilnvērtīgus treniņus, 
gan piedalījās vairākās konkūra sacīkstēs 
un pat ieguva godalgotas vietas. Tāds attīs-
tības uzrāviens bija iespējams, pateicoties 
pirmajam biedrības īstenotajam LEADER 
projektam. Tajā klubs iegādājās inventāra 
komplektu: okserus, parastos un dubultos 
statīvus, sētu, tiltiņu ar mākslīgo ūdens-
grāvi un vēl daudz citu spilgtu, krāsainu 
un treniņiem vajadzīgu lietu, kādas parasti 
izmanto arī sacīkstēs. Ieguvumus vēl pa-
pildina divvietīgā piekabe zirgu pārvadā-
šanai, kas nepieciešama, lai ar tiem varētu 
nokļūt sacensību vietās. Biedrības valdes 
priekšsēdētāja Līga Rutka stāsta, ka ve-
cais inventārs jau bija kalpojis tik ilgi, ka 
to vairs nevarēja izmantot. Zirgi spraus-
loja no spilgtām krāsām, kādas mēdz būt 

izvietoja jaunos spor-
ta piederumus un va-
rēja atsākt regulāras 
nodarbības. Pašlaik 
gan tās ir pārtrauktas, 
jo ziemā nopietni var 
strādāt tikai manēžās, 
bet tādas Liepupē 
nav. 
  Skaidrs, ka nāka-
majā vasarā zirgus un 
viņu pavadoņus gai-
da daudz intensīvāka 
sporta dzīve. Jātnie-
kiem gribas ne tikai 
mācīties, bet arī iz-
mēģināt spēkus vie-

tējās un varbūt pat starptautiskās sacīkstēs. 
Tad viņi redz jēgu treniņiem. Arī skaistie 
Ķēniņkalnu zirgi gaida, lai parādītu, uz ko 
ir spējīgi. 

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t. sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
11 690 eiro, t.sk. 

10 521 – ELFLA finansējums

Līga Rutka ar Korandi pie konkūra inventāra, kas pa ziemu 
glabājas vienuviet
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 Biedrība Sports Salacgrīvas no-
vadam īstenojusi projektu ar mērķi 
turpināt attīstīt sporta un atpūtas 
infrastruktūru Krasta ielā pie Sala-
cas. Biedrības pārstāvis Jānis Bergs 
stāsta, ka kopā ar domubiedru Mār-
ci Kalniņu un citiem atbalstītājiem 
šajā vietā ir īstenojis jau četrus pro-
jektus. Rezultātā tur, kur bija aiz-
augusi pļava, tapis bērnu rotaļlau-
kums, divi volejbola laukumi, fut-
bola, basketbola un tenisa laukums, 
auto stāvvieta un tiek piedāvāta 
iespēja nodarboties ar veikbordu. 
Pēdējā īstenotajā projektā basket-
bola laukums uzlabots ar gumijas 
plākšņu segumu, izveidota vingro-
šanas stacija ar visu nepieciešamo 
aprīkojumu un segumu. 
Sporta un atpūtas zonā 
ierīkotas labierīcības, 
peldvietā pie Salacas – 
terase. Sporta un atpū-
tas zonu papildina bruģēti celiņi.
  Savukārt Viļķenē labiekārtots stadions. 
Atjaunots segums volejbola laukumā. Tur 
uzbērts tenisīts, laukumu tagad var izman-

Viļķenes pagasta pārvaldes vadītāja Baiba Eglīte 
renovētos sporta laukumus atklāt aicinājusi Limbažu 
novada domes priekšsēdētāju Didzi Zemmeru  
(no kreisās) un projekta vadītāju Ģirtu Ieleju

Salacgrīvā un Viļķenē iegulda 
sporta infrastruktūrā

 Pateicoties biedrības Jūrkante pro-
jektu konkursā gūtajam atbalstam, 
uzņēmējs Kaspars Mednis varēja 
pilnībā iekārtot sava SIA PineCones 
Workshop ražošanas telpas dzimta-
jās mājās Sildzeņos. Par iegūtajiem 
līdzekļiem viņš iegādājās CNC frē-
zēšanas (izgriešanas) iekārtu un 3D 
modelēšanas un dizaina veidošanas 
datorprogrammas tās vadīšanai, tāpat 
lāzergravētāju. Datorprogrammā tiek 
uzmodelēts iecerētais priekšmets, ie-
vadīti vajadzīgie parametri, bet otra 
programma to nodod frēzei, kas vaja-
dzīgo izgriež kokā. 
 Kaspars strādā ar priedi, osi un 
ozolu. Uzņēmums dibināts ar domu 
gatavot kokā iestrādātus 
mobilo ierīču bezvadu 
lādētājus, bet nu viņš 
no tā veido daudz ko, –  
sākot no zibatmiņām 
līdz pat mēbelēm. Tāpat darbnīcā koka 
priekšmetos var iegravēt uzrakstus un at-
tēlus, darbos iespējams izmantot organisko 
stiklu. Nesen uzņēmējs pievērsies arī me-
tālapstrādei, metināšanai. Tiek gatavotas 
arī dažādas nestandarta lietas, piemēram, 

SIA PineCones Workshop īpašnieks Kaspars 
Mednis demonstrē par Jūrkantes atbalstu 
iegādāto CNC frēzēšanas (izgriešanas) iekārtu

PineCones Workshop darbā apvieno 
koku un modernās tehnoloģijas

 SIA Mundabit nodrošina teritorijas uz-
turēšanu Salacgrīvas pilsētā. Pirms gada 
uzņēmums pēc veiksmīgas dalības iepir-
kumu konkursā noslēdza ar pašvaldību lī-
gumu uz trim gadiem. Jūrkantes projektu 
konkursā biznesa partneri Selvins Novic-
kis un Jānis Bergs piedalījās, lai iegādātos 
aprīkojumu, kas šo uzdevumu ievērojami 
atvieglos. Papildinot uzņēmuma īpašumā 
esošo minitraktoru ar dažādām uzkarēm, 
to varēs izmantot vairākos darbos. Šobrīd 
visnoderīgākā ir iegādātā sniega lāpsta, ko 
aktīvi lieto tīrīšanai. J. Bergs stāsta, ka viņu 
pakalpojumu vēlas arī privātie, piemēram, 
veikalu īpašnieki. Ļoti noderīga būs pieka-
be-pašizgāzējs, ko var pievienot jebkāda 

veida transportam, arī vieglajam auto. Pie-
kabē var pārvietot minitraktoru. To var ap-
rīkot arī ar turbīnu lapu savākšanai. Vēl ar 
projekta atbalstu Mundabit ticis pie nezāļu 
birstes. Aizaugušus trotuārus, izmantojot 
roku darbu, tīrīt ir grūti. Suka ar dzelzs 
sariem uzdevumu noteikti atvieglos. Liel-
izmēra urbis jau likts lietā – bija jāpalīdz 
vietējam briežu dārza saimniekam veidot 
zemē caurumus sētai. Droši vien ar laiku 
noderēs arī pie traktora pieliekamais betona 
maisītājs. J. Bergs teic, ka tehnika palīdzēs 
sētniekiem strādāt kvalitatīvāk, ātrāk un 
vieglāk. Būs vajadzīgs vēl viens darbinieks, 
kas vadīs traktoru, jo abi ar biznesa partneri 
darbojas arī citās jomās.

SIA Mundabit uzkopt Salacgrīvas 
ielas būs vieglāk un ātrāk

Ainažu pilsētas 
pārvaldniece 
Ilona Jēkabsone 
izrāda 
uzbrauktuvi, kas 
noderēs ne vien 
cilvēkiem ar 
pārvietošanās 
grūtībām, bet 
arī jaunajām 
māmiņām ar 
ratiņiem

 Ainažu kultūras nams, kas 2018. gadā 
svinēja 90. gadskārtu, ar laiku kļūst glītāks 
un modernāks. Pērn Salacgrīvas novada do-
mes īstenotais projekts Jūriņ’ prasa smalku 
tīklu, dvēsel’ – skaistas tradīcijas pamatā 
bija veltīts ar apkuri un siltuma saglabāša-
nu saistītu problēmu risināšanai. Lielākais 
darbs – apkures sistēmas maiņa. Līdz šim 
namu sildīja sešas malkas krāsnis un nepie-
ciešamības gadījumā arī elektriskie sildītā-
ji, tagad ēkā ievilkta centralizēta siltumsis-
tēma, uzstādīti radiatori. Kā kurināmais iz-
raudzīta gāze, šim nolūkam pie nama zemē 
ierakta tvertne tās uzglabāšanai. Ainažu pil-
sētas pārvaldniece Ilona Jēkabsone uzsver, 
ka tagad atkrīt ar malkas gādāšanu un ku-

rināšanu saistītās problēmas. Siltumpadevi 
var regulēt, telpas uzsilst gana ātri, tiesa, ir 
bažas, cik šāda apkure izmaksās. Bet par 
to reāli varēs spriest pēc pilnas apkures se-
zonas. Vēl arī jāapgūst pieredze darbam ar 
gāzi kā kurināmo, pašvaldībai tāda līdz šim 
nav bijusi. Šajā projektā padomāts arī par 
siltumzudumu samazināšanu – nomainīti 
visi ēkas logi, kā arī nosiltināti bēniņi.
 Tāpat paveikti vēl citi namam un tā ap-
meklētājiem nozīmīgi darbi: izveidota lie-
kā ūdens novades sistēma, izbetonēti jauni 
pakāpieni gan ieejas mezglā, gan pārējām 
kāpnēm, pie galvenajām durvīm izveidota 
uzbrauktuve cilvēkiem ar pārvietošanās 
grūtībām, noslīpēts lielās zāles parkets u.c.

Ainažu kultūras nams piedzīvo 
siltumpārvērtības

 Korģeniešu Sa-
morodnovu ģimenes 
z.s. Dunduri dau-
dziem zināma ar sa-
vām ārstniecības augu tējām. Šī ir vienīgā 
saimniecība, kas ar tējas augu audzēšanu 
bijušajā Limbažu rajonā nodarbojas gan-
drīz 40 ha lauksaimniecības zemes. Līdz 
ar to augu žāvēšana, sagatavošana fasēša-
nai notiek ar rūpnieciski ražotām iekārtām. 
Saimniecības īpašniece Vera jau vairākkārt 
piedalījusies Lauku atbalsta dienesta izslu-
dinātajos konkursos un ieguvusi atbalstu to 
iegādei, bet LEADER programmas finan-
sējumu pērn korģeniešiem piešķīra pirmo 
reizi. Un nu Serbijā ražotā inovatīvā augu 
apstrādes ierīce ir saņemta un gaida sezonu, 
kad to izmantos. Uzņēmuma izpilddirektors 
Vasilijs stāsta, ka tā aizstās roku darbu tieši 
kumelīšu apstrādē. Līdz šim ziedi no kāta 
bija jāatdala rokām, bet turpmāk to veiks 
automātiskā līnija. Jāņem vērā, ka kumelīte 
ir ļoti pieprasīta un sastopama daudzās augu 
maisījumu tējās. Šoziem telpa, kurā iekārta 
darbosies, tika izremontēta, jo darbā ar au-
giem visam jābūt perfektam. Līdz šim pār-
strādi un fasēšanu ģimene veikusi saviem 

Investīcijas ļaus korģeniešiem 
efektīvāk strādāt un attīstīties

 Salacgrīvas novadā jau vairāku gadu ga-
rumā veikta pakāpeniska pāreja uz moder-
nu ielu apgaismojumu – videi draudzīgu un 
ekonomisku. Projekts Saules un vēja ener-
ģija Salacgrīvas novada 
ielu apgaismojumā ļāva 
spert vēl vienu soli tālāk. 
Vairākās ielās uzstādītas 
laternas, kas aprīkotas ar 
vēja ģeneratoru un saules paneli, kas uzlā-
dē pie tās zemē ieraktu bateriju ar 200 am-
pērstundu jaudu. Šādu autonomu apgais-
mojumu uzstādīja Liepupē (14 laternu), 
Ainažos (20 laternu), kā arī Jelgavkrastos  
(22 laternas). Šajās vietās ielu apgaismoju-

ma iepriekš nebija, tādēļ pašvaldībā to uz-
skata par ieguvumu, ņemot vērā, ka pašiem 
bija jāsedz vien 10% izmaksu. Tomēr seci-
nāts, ka gada tumšākajos mēnešos (decem-

bris, janvāris), laternas 
neuzlādējas tādā mērā, 
lai gaisma tajās degtu 
arī rīta stundās. Taču 
pašvaldības izpilddirek-

tora vietnieks tehniskos jautājumos Jānis 
Blūmiņš teic – tāpēc jau projekti domāti, lai 
ieviestu un izmēģinātu kaut ko jaunu. Nā-
kotnē vajadzētu īstenot līdzīgus plānus, un 
gūtā pieredze noderēs, lai nākamajā reizē 
rezultāts būtu vēl labāks.

Salacgrīvas novadā gaismu ražo arī 
saule un vējš

dizaina lampas no stikla 
pudelēm. Klāsts lietu, ko 
tur var izgatavot, ir ļoti 
plašs. Šobrīd uzņēmumā 

ejošākie ir frēzēšanas un gravēšanas pakal-
pojumi pēc individuāliem pasūtījumiem. 
Viņa veikumu var aplūkot uzņēmuma lapā 
sociālajās vietnēs Facebook un Instagram, 
arī tirdzniecības-izstāžu zālē Radīts Salac-
grīvas novadā.

spēkiem, strādniekus viņi pieņem tikai uz 
augu novākšanu, bet projektā solīts nodro-
šināt vienu jaunu darbavietu. – Par šādu 
iekārtu sen bija sapņots, bet esam maza 
saimniecība un dārgo pirkumu paši nevarē-
tu nodrošināt. Tagad darbs būs daudz ražī-
gāks, varēsim palielināt pārstrādes jaudu. 
Jo efektīvāk strādāsim, jo lielākas iespējas 
būs attīstīties. Tagad viss pārstrādes cikls 
būs nokomplektēts ar jaunām, modernām 
iekārtām, – skaidro izpilddirektors.

tot arī tenisa spēlēšanai. 
Projektā iegādāts arī 
mini tenisa tīkls, ko var 
izmantot gan tenisam, 
gan badmintonam. Bas-

ketbola laukumam uzklāts asfalts, tāpēc 
ziemā, uzlejot ledu, ir iespējams gan slidot, 
gan spēlēt hokeju. Gar laukumiem uzstādīti 
28 moderni soli un atkritumu urnas.

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t. sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
17 930 eiro, t.sk. 

12 551 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t. sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t.sk. 

14 000 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t. sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
172 846,50 eiro, t.sk. 

155 561,85 – EJZF finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t. sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t.sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t. sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
200 000 eiro, t.sk. 

180 000 – EJZF finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t. sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
13 474,72 eiro, t.sk. 

9434,39 – ELFLA finansējums
Salacgrīvietim 
Jānim Bergam 
šogad darba 
netrūkst – to 
nodrošina 
sniegotā ziema

Vasilijs Samorodnovs ar z.s. Dunduri tējām
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 Liepupes pagastā sporta klubs 
Veixmes, īstenojot projektu, pie 
vietējās skolas labiekārtoja ho-
keja laukumu, pārveidojot to par 
multifunkcionālu sportošanas 
vietu. Nomainot segumu, lau-
kums piemērots basketbolam, 
florbolam, tenisam u.c. sporta 
veidiem. Zem seguma renovēts 
bruģis, laukumam pārbetonētas 
un pārskrūvētas apmales, ielik-
ti drošības nožogojuma stabi un 

uzstādīta sēta. Labiekārtošanas 
darbi ritēja talku režīmā. Kluba 
valdes priekšsēdētājs Aleksandrs 
Pavlovskis ir gandarīts: – Par pa-
darīto paldies visiem, kas projek-
tu atbalstīja ar savu darbu, finan-
siāli un ar tehniku: Jurim Staģim, 
Kasparam Bitem, Arnim Skujam, 
Andrim Zundem, Kārlim Lieldie-
nam un «Veixmju» jauniešiem.
 Multifunkcionālo laukumu 
atklāja oktobrī, tādēļ plašākas 

sacensības tas pagaidām nav 
piedzīvojis, bet lielie un mazie 
sportisti laukumu ir notestējuši, 
rīkojot florbola, futbola mačus, 
kā arī regulāri spēlējot tenisu. 
Ziemas sezonā laukumu piemē-
ro slidošanai, lai gan mainīgajos 
laikapstākļos tas nav viegli. Paš-
valdība plāno jau šopavasar lau-
kumam izbūvēt apgaismojumu. 
Tad liepupieši varēs sportot arī 
vakaros. 

Liepupiešiem labiekārtots multifunkcionāls 
sporta laukums

 Īstenojot projektu, Liep-
upes evaņģēliski luteriskā 
draudze savam dievnamam 
sarūpējusi jaunas durvis. Ide-
jas iniciators ir baznīcas draudzes 
priekšnieks Juris Staģis. Dievna-
mam ir nomainītas četras ārdurvis. 
Galvenajai ieejai izgatavotas un 
ieliktas stiklotas durvis. Tās īpaši 
labi izskatās diennakts tumšajā 
laikā: caur tām no altāra izspīd 
gaismas taka, kas ved līdz lielce-
ļam. – Ideju par stiklotām durvīm 
nošpikoju Augstrozes baznīcā, – 
sarunā atzīstas Salacgrīvas nova-
da domes izpilddirektors Andris 
Zunde, kurš ir Liepupes draudzē. 
Projekta izpildītāji bija kokapstrā-
des uzņēmums SIA Akords U un 
kāpņu un durvju ražotājs SIA Eko 
Kāpnes. – Lielu darbu paveica 
vietējais iedzīvotājs Arnis Skuja, 
kurš durvis atveda un arī ielika. 
Viņš gan nav draudzē, bet jau no 

Liepupes dievnamam 
jaunas durvis

paša sākuma aizvien aktīvi iesais-
tījies baznīcas atjaunošanas dar-
bos, – stāsta A. Zunde. 

 Edžus Zvīnis galdniecības 
jomā strādā jau gadus desmit. 
Kopš 2013. gada viņam ir savs 
uzņēmums – SIA E.Z.K. – un 
iekārtota darbnīca netālu no Sa-
lacgrīvas. Viņš veic dažādus pa-
sūtījuma darbus, piemēram, iz-
gatavo mēbeles. Jau kādu laiku 
Edžus bija plānojis atvieglot sev 

darbu, iegādājoties frēzēšanas 
un gravēšanas iekārtu CNC, taču 
pirkumu aizvien atlicis. Mazam 
uzņēmumam padsmit tūkstošu 
eiro ir liels ieguldījums. Tomēr 
viņš nav atmetis cerību par Eiro-
pas finansējuma piesaisti pirku-
mam, un tas arī izdevās. 
 Iekārta, ko ar iegūto atbalstu 

Jaunā iekārta Edžus Zvīņa galdniecībā ir 
liels ieguvums

Pie Baumaņu Kārļa  
Viļķenes pamatskolas 
atdzimusi senā klēts

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas direktore Ilze Ādamsone ir 
gandarīta, ka izdevies atjaunot seno klēti pie skolas

 Baumaņu Kārļa Viļķenes pa-
matskolas kolektīvs jau gadiem 
loloja ieceri pārbūvēt un paglābt 
no bojāejas seno klētiņu. Tika 
meklēti dažādi risinājumi, startēts 
projektu konkursos, pat vākti zie-
dojumi… Pamazām sapni izde-
vies īstenot. Skaistā koka būve ir 
gluži kā no etnogrāfijas muzeja. 
 Kad vietējie meistari bija 
paveikuši jumta un pamatu sa-
glābšanas darbus, nomainījuši 
izpuvušos guļbūves baļķus, tapa 
projekts Senās klēts pārvērtības, 
kas saņēma ELFLA atbalstu.  
SIA Agroprojekts RB un Viļķe-
nes skolas kādreizējā absolventa 
Ivara Rudzīša izstrādāto būvpro-
jektu īstenoja SIA Kards. Tagad 
ēkā ir nobruģēta 1. stāva grīda, 
izbūvēti logi un kāpnes uz bē-

niņu stāvu, atjaunota elektroin-
stalācija, veikti vēl citi darbi, lai 
pilnvērtīgi varētu izmantot gan 
1. stāvu, gan bēniņus. Vietējais 
meistars Druvis Lielmanis izga-
tavojis arī koka solus un galdus, 
ko var dažādi transformēt. Starp 
citu, šīs būve ir uzcelta bez ne-
vienas naglas. 
 Klētiņā iecerēts palaikam iz-
likt skolēnu darbus, rīkot dažā-
das izstādes. Simboliski pirmā 
bija ceļojošā fotoizstāde Vaira 
VīķeFreiberga. Ar sauli, kas Viļ-
ķenē bija skatāma rudens pusē.  
– 1. septembrī, kad sākās jaunais 
mācību gads, aicinājām visus 
interesentus gan aplūkot izstādi, 
gan izstaigāt klētiņu. Siltākā lai-
kā ēkā domāts rīkot radošās darb-
nīcas, arī vēstures stundas.

kal tiks uzstādīti tiem paredzētajā 
vietā blakus Krasta ielas 44. mā- 
jai – Limbažu un Salacgrīvas no-
vada sporta skolas airēšanas no-

daļas mītnei. – Esam ļoti apmie-
rināti, ka varējām šādus pontonus 
iegādāties un uzstādīt, – atzina  
K. Močāns. 

Airētājiem un atpūtniekiem Salacā noder 
pontonu sistēma

Salacā pie Salacgrīvas izveidotā pontonu sistēma krietni atvieglo jauno 
airētāju treniņus

 Projektu Ar velo pa zaļo ceļu 
Salacgrīvas novada pašvaldība īs-
tenoja, lai izveidotu tūrisma taku, 
kas iet kādreizējās dzelzceļa līni-
jas Ainaži–Valmiera pēdās. Senāk 
šajā maršrutā 
brauca vil-
ciens, bet tagad 
no Ainažiem 
uz Pāli (un vēl 
tālāk) var doties kājām vai ar ve-
losipēdu. Lai šāda iespēja būtu, 
SIA Nobe pašvaldības uzdevumā 
8 km trases attīrīja no apaugu- 
ma – krūmiem un zālēm, pēc tam 
izlīdzinot virskārtu. LEADER 
projektā izdarītais veiksmīgi pa-
pildināja otru, lielāku Igaunijas un 
Latvijas pārrobežas projektu Zaļie 
dzelzceļi, kurā Salacgrīvas novads 

bija viens no 25 partneriem. Tajā 
izveidoja aptuveni 750 km garu 
maršrutu, kas ved cauri Latvijas 
un Igaunijas pašvaldībām. Bet ar 
saņemto finansējumu šajā projek-

tā Salacgrīvas 
novadam pie-
tika vien tam, 
lai sakārtotu 
četrus maršrutā 

esošus tiltiņus. Savukārt LEADER 
atbalsts palīdzēja izdarīt visus ne-
pieciešamos darbus. 
 Salacgrīvas novada pašvaldī-
bas projektu koordinatore Solvita 
Kukanovska cer, ka vietējie un 
tūristi novērtēs to, ka taka ir ļoti 
gleznaina, kā arī droša ģimenēm 
ar bērniem. Tā ir norobežota no 
ceļiem, kur brauc autotransports.

Salacgrīvas novadam savs 
Zaļais ceļš

 Jau pērn Salacgrīvas airētāji 
varēja novērtēt, cik ļoti treniņus 
atvieglo pavasarī Salacā uzstādītā 
pontonu sistēma – īpašais plosts, 
no kura daudz vienkāršāk un ēr-
tāk ar laivām tikt ūdenī, bet pēc 
nodarbībām atkal krastā. Plosts ir 
zems, tikai pārdesmit centimetru 
virs upes līmeņa. – Šāda pontonu 
sistēma noder ne tikai airētājiem, 
bet arī atpūtniekiem, kuri grib 
nodarboties ar sportiskām akti-
vitātēm, tāpat invalīdiem, lai viņi 
vieglāk tiktu pie ūdens, – pastāstī-
ja Salacgrīvas ūdens sporta-atpū-
tas biedrības valdes priekšsēdētājs 
Kaspars Močāns. Pontonu sistēma 
(plosts, arī 6 m gara laipa līdz tam 
un īpašs traps) ir kvalitatīva un 
droša, atbilstoša ISO standartiem. 
Tā nerūsē, nepūst, neslīd, ir vieg-
li kopjama, ilgi kalpo – vismaz  
25 gadus. Šobrīd, protams, sis-
tēma demontēta un izvilkta upes 
krastā. Taču aprīlī, sākoties jauna-
jai airēšanas sezonai, pontoni at-

iegādājās uzņēmējs, ir lielāka, 
nekā viņš būtu pircis, ja iegul-
dītu tikai savas finanses. Iegu-
vums, darbojoties ar jaunumu, ir 
tas, ka uz galda var uzlikt veselu 
finiera loksni. Ir mazāk jācilā 
un jāzāģē. Bez tam iekārta frēzē 
un gravē galdnieka vietā. Dato-
rā vien jāieprogrammē, ko vē-
lies darīt, un iekārta uzdevumu 
izpildīs ātri un precīzi. Edžus 
stāsta, ka pēc tam, kad makets 
vienu reizi sagatavots, uz CNC 
var izgatavot neierobežotu skai-
tu detaļu. Piemēram, nedēļu pēc 
tā uzstādīšanas viņam bija jāiz-
gatavo 36 identiski pakāpieni. Ja 
tos būtu veidojis ar roku, strā-
dātu divas dienas, bet ar CNC 
tas paveikts četrās stundās. Tas 
liek nopietnāk apsvērt ideju par 
tipveida vai vairākkārt izjauca-
mu, saliekamu un modificējamu 
mēbeļu ražošanu. Galdnieks at-
zīstas, ka jaunās iekārtas visas 
iespējas nav pat atklājis – tik 
plašas tās ir. 

Multifunkci
onālā sporta 
laukuma 
atklāšanā 
Liepupes 
pagastā 
projekta 
īstenotāju un 
atbalstītāju 
komanda 
jūtas 
gandarīta par 
paveikto Liepupes dievnamam ir sarūpētas 

jaunas stiklotas durvis, kas īpaši 
labi izskatās tumsā, kad no altāra 
līdz lielceļam izspīd aicinoša 
gaismas taka

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t. sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t.sk. 

18 000 – ELFLA finansējums
Kopējās projekta izmaksas 

20 000 eiro, t. sk. 
18 000 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
9112,51 eiro, t.sk. 

8201,26 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t. sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
19 829 eiro, t.sk. 

17 846,09 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t. sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
12 101,05 eiro, t.sk. 

10 890,94 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t. sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
11 205,28 eiro, t.sk. 

7843,69 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t. sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Kopējās projekta izmaksas 
13 041,56 eiro, t.sk. 

11 737,40 – ELFLA finansējums

Vecsalacietis Edžus Zvīnis, strādājot ar jauno frēzēšanas un gravēšanas 
iekārtu CNC, darba kvalitāti un tempu uzlabojis vairākas reizes
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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.

Ceļā mājražotāju jaunrades pasākumi
 Ceļā pie interesentiem ir nule apstipri-
nātais mājražošanas jaunrades projekts, 
kas paredz apjomīgu trīs gadu ilgu darbo-
šanos. Šajā projektā vadošā ir Jūrkante, kas 
sadarbosies ar Vidzemes lauku partnerību 
Brasla, biedrību Cēsu rajona lauku partne-
rība un Smiltenes puses aktīvistiem – bied-
rību Abuls. 
 Jūrkantes valdes priekšsēdētāja Dz. Ei-
zenberga skaidro, ka projekta pasākumi 
paredzēti mājražotājiem. – Mēs uzrunā-
sim arī jaunās māmiņas un pirmspensi-
jas vecuma darbīgos ļaudis. Iespējams, 
ka, nestrādājot algotu darbu, kāds vēlas 
nodarboties ar mājražošanu, – piebilst 
sarunbiedre. Viņa stāsta, ka aprīļa beigās 

vai maija sākumā jau ieplānots pirmais se-
minārs, kas notiks Vidrižu pagasta Bīriņos. 
Tajā paredzēts aplūkot idejas, kā izveidot 
interesantu iepakojumu savam produktam 
un kā ar to ieiet tirgū. Projekta gaitā notiks 
vairākas šādas divdienu mācības. – Tajās 
esam iecerējuši piesaistīt Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes Pārtikas teh-
noloģijas fakultātes lektorus, kuri iepazīs-
tinās, kādam jābūt mājražošanas produk-
tam, lai tas atbilstu tirgus prasībām. Tāpat 
aicināsim sadarboties Tartu Universitātes 
mācībspēkus no kaimiņvalsts Igaunijas. 
Netālu no igauņu robežas Rūjienas pusē ir 
šīs augstskolas filiāle. Tur ir ļoti labi spe-
ciālisti, kuri pārzina augļkopību un šajā 

nozarē arī produktu pārstrādi, – zina stās-
tīt Dz. Eizenberga. 
 Taču tās vēl nav visas projekta aktivi-
tātes. Paredzētas arī četras nometnes sko-
lēniem. – To, ka viņiem patīk kopā darbo-
šanās un atpūta, ir pierādījušas iepriekš 
rīkotās nometnes. Jaunieši sadraudzējas. 
Protams, ir daudz jaunu un neierastu dar-
bības veidu. Taču viņi – dažs vairāk, cits 
mazāk – piedalās un atraisās. Turklāt tas 
notiek bez īpašas mudināšanas tā dabiski 
un pārsteidzoši ātri, – vērtē sarunbiedre. 
Viņa stāsta, ka katra nometne ritēs ar savu 
devīzi. Šogad jaunieši dosies uz Smilteni, 
kur izzinās, kā top konditorejas izstrādāju-
mi. Mūspusē nākamgad jauniešus iepazīs-

tinās ar piena produktu ražošanu. Braslas 
teritorijā nometnes tēma būs saistīta ar 
dārzeņu, augļu un ogu pārstrādi, bet Cēsu  
pusē – ar procesu no grauda līdz maizei. 

*  *  *
 Kopdarbībā ar citām vietējās rīcības 
grupām ir spēks īstenot apjomīgus projek-
tus. Četri projekti, kas saistīti ar piekrastes 
zvejas tradīciju, popularizēšanu un kultū-
ras mantojuma saglabāšanu, jau ir iesniegti 
apstiprināšanai, un aizvien ir jaunas idejas. 
Sadarbības partneri tiekas, plāno, veido 
metus projektiem par senajiem mūzikas 
instrumentiem un muzicēšanas tradīcijām, 
zaļo veloceļu un allaž aktuālo dabas aizsar-
dzības tēmu.

Spēks ir 
partnerībā un 
kopsadarbībā

 Jūrkante ir jūras piekrastes biedrī-
bu un vietējās rīcības grupu sadarbības 
partnere vairākos kopējos projektos. 
Aizvadītajā gadā viena no iecerēm īs-
tenota pilnībā, patlaban finiša taisnē ir 
divi projekti, vēl vairāki iesniegti ap-
stiprināšanai un kopā aizvien rodas jau-
nas idejas, ko īstenot. 

Projekta devums – jūras aļģu apsaimniekošanas plāns
 Biedrība Jūrkante iesaistījās Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstītā 
projektā, kurā kopā ar sadarbības partne-
riem sagatavoja jūras aļģu sanesumu izvēr-
tēšanas un apsaimnie-
košanas plānu Latvijas 
piekrastei. Sadarbība 
notika ar Engures bied-
rību Partnerība laukiem 
un jūrai, vietējās rīcības grupu Liepājas ra-
jona partnerība un Talsu partnerība, dun-
dadznieku Ziemeļkurzemes biznesa aso-
ciāciju un Sernikonu, kurā apvienojušies 
Carnikava un Saulkrasti. Plānu izstrādāja 

biedrība Baltijas krasti, iesaistot šajā darbā 
10 dažādu jomu ekspertu komandu. 
 Projekts aptvēra visu valsts piekrasti. 
Pētnieki konstatēja, ka jūras krastā izska-

loto aļģu daudzums ir 
gana apjomīgs. Solvita 
Kukanovska, kura šajā 
projektā darbojās, pār-
stāvot Jūrkantes valdi, 

skaidro: – Izstrādātajā plānā ir norādes, 
kuras no aļģēm ir vērtīgas un kā tās iz-
mantojamas. Projekts ir saistīts ar aļģu 
kompostēšanas izmēģinājumu un mēsloju-
ma sagatavošanu tirdzniecībai. Pārstrādes 

procesā ir iegūstams kāliju, slāpekli un fos-
foru saturošs mēslojuma koncentrāts. Izmē-
ģinājumi sasaistē gan veikti citā projektā. 
Tāpat aļģēm pielietojums ir kosmētikas 
ražošanā. Tas patiesībā arī bija šī projek-
ta rosinošais faktors, jo uzņēmējiem, kuri 
vēlējušies ar to nodarboties, līdz šim nav 
bijis ekspertu atzinuma. Projekta devums ir 
praktiski izmantojams dokuments saimnie-
ciskās un dabas aizsardzības interesēs un 
paredzēts plašam lokam – iedzīvotājiem, 
pašvaldībām, uzņēmējiem un atbildīgajām 
institūcijām. Patlaban plāns nodots publis-
kajai apspriešanai.

Top fotoalbums par 
Vidzemes skaistuli Salacu

 Ļoti aktīva darbība notiek projektā Sala-
ca – Latvijas pērle no Burtnieka līdz jūrai, 
kurā vadošā loma ir Vidzemes lauku part-
nerībai Brasla. Bez Jūrkantes piedalās arī 
vietējā rīcības grupa No Salacas līdz Rūjai. 
Projektā sadarbības partneri iesaistījuši Sa-
lacas upi mīlošus fotogrāfus, kuri pulcējas 
semināros un plenēros, lai apgūtu vai piln-
veidotu savas prasmes. 
 Šī projekta rosinātāja bija Staiceles foto 
biedrība Laiks un tās priekšsēdētājs Einārs 
Bērziņš. Ierosmi atbalstīja Salacgrīvas fo-
togrāfi un viņu līdere Ilga Tiesnese. – Pro-
jekts rit kopš pagājušā gada sākuma un 
ir guvis necerēti lielu atsaucību, – secina 
Einārs. Viņš stāsta, ka atsaukušies dažāda 
vecuma interesenti ar atšķirīgām prasmēm 
fotografēt un pieredzi, pat ģimenes. – Gada 
laikā, vairāk vai mazāk profesionālu foto-
grāfu vadīti, notikuši deviņi semināri un 
divi plenēri, laivojot pa Salacu. Aizvadī-
tas četras fotosesijas. Ziemas sesija notika 
Mazsalacā, vasaras – Salacgrīvā, pārē 
jās – Staicelē. Pēc katras tapa fotoizstāde. 
 Projekta iznākums būs buklets un fo-
toalbums par Vidzemes skaistuli Salacu. 
– Buklets nodots drukāšanā izdevniecībā 

pinājās, nometnes da-
lībnieki aizstaigāja līdz 
vecajam molam jeb jū-
rassteķim. Atgriežoties 

viņus gaidīja nokūpinātas zivis. Nākamajā 
dienā Salacas tača saimnieks Aleksandrs 
Rozenšteins iepazīstināja ar nēģu zvejas 
īpatnībām. Tikai Salacgrīvā vēl šodien iz-
manto murdu taci jeb punģi. Taču zutiņi, kā 
mūspusē sauc nēģus, murdā nenokļuva, jo 
augusts nav īstais laiks to zvejai. Tomēr bez 
degustācijas nometnes dalībnieki nepalika. 
Par to parūpējās individuālais komersants 
J.A.N.K.I. – Svētupes tača saimnieki Ine-
se un Nikolajs Koluškini. Jauniešiem bija 
iespēja gan grilēt nēģus un gatavot pastēti, 
gan vārīt zupu. 
 Projektā skolēniem notiek arī dažādas 
izzinošas, radošas nodarbības, spēles un 
sporta aktivitātes. Vērtējot norisi, Jūrkan-
tes valdes priekšsēdētāja Dzintra Eizenber-
ga atzīst, ka līdz šim visatsaucīgākie bijuši 
Liepupes pamatskolas skolēni, piedalīju-
šies arī salacgrīvieši. – Uzrunājam piekras-
tes jauniešus vecumā no 12 līdz 18 gadiem. 
Projekts turpinās. Pavasarī vēl būs vietējās 
aktivitātes. Tāpat plānota nometne Lap-
mežciemā, – valdes priekšsēdētāja informē 
un lēš, ka šogad uzsvars jāliek uz ainažnie-
ku iesaistīšanos.

Zutiņš murdā, zivju ēšana 
un citas aktivitātes

 Iecere projektam Ēdīsim 
Latvijas zivis radās 2017. ga-
da izskaņā kārtējā zivsaim-
niecības konferencē Engurē. 
Tur aktualizējās jautājums, kā 
veidot jauniešos priekšstatus 
par Latvijas zivsaimniecību, 
iepazīstināt viņus ar zivju 
pārstrādi un iegūto produktu 
izmantošanu ēdiena gatavo-
šanā, kā arī izskaidrot šo pro-
duktu nozīmi ikdienas uzturā. 
Tad vairākas vietējās rīcības 
grupas – Ziemeļkurzemes biz-
nesa asociācija, kas uzņēmās 
vadību, Engures Partnerība 
laukiem un jūrai un Jūrkan  
te – vienojās par projekta 
pro grammu. Katra bied-
rība paredzēja pasāku-
mus savā teritorijā, kā arī 
apņēmās sarīkot nometni 
visu trīs novadu pamatskolu jauniešiem. 
 Projekta aktivitātes sākās 2018. ga- 
da pavasarī. Mūspusē skolēni viesojās  
AS Brīvais vilnis Salacgrīvā, pie Kuivižu 
zvejnieka Andra Skujas, Liepupes pagastā 
pie mājražotājas Aigas Baumanes un atpū-
tas kompleksā Birzgaiļi, kur uzņēmēja Lija 
Jokste foreles gatavošanai atvēlēja virtuvi. 
 Pirmā nometne notika jūlijā Mazirbē, 
Kolkas pusē, kurp devās 14 mūspuses sko-
lēnu. Tēma bija saistīta ar butēm. Jaunieši 
piedalījās arī nakts zvejā un tīrīja zivis. Tur 
vietējie zvejnieki tās kūpina ar auksto meto-
di, kas ir ilgāk. Tādēļ pie kūpinātām butēm 
nometnes dalībnieki tika pirms mājupceļa. 
 Augustā Jūrkante rīkoja nometni Zu-
tiņš, kas notika viesu namā Vecmuiža Liep-
upes pagastā. Tur pulcējās 46 dalībnieki no 
Smārdes, Lapmežciema, Engures, Tārgales, 
Liepupes un Salacgrīvas skolām. Pirmais 
pārgājiens bija uz atpūtas vietu Krimalnieki 
Tūjas jūrmalā, kur saimnieks Ingus Kon-
stants, izrādījis kūpinātavu un izstāstījis, 
kā sagatavot svaigās zivis, mudināja visus 
ķerties pie darba. Daļai jauniešu zivju tīrī-
šana līdz tam bija sveša. Kamēr zivis kū-

«Jāņa sēta» un finiša taisnē ir arī grāmata. 
Makets ar fotoattēliem, tekstu un tulkoju-
miem jau sagatavots. Projekts noslēgsies 
līdz ar grāmatas izdošanu un atvērša 
nu, – piebilst Einārs. 
 Fotoalbumā būs aplūkojami vairāku 
desmitu autoru darbi. Kopumā to ir nepilni 
divi simti. Sarunbiedrs vērtē, ka projekts ir 
liels un nezūdošs ieguvums visiem dalīb-
niekiem. Tas ir ne tikai paveiktais darbs, bet 
arī sastaptie interesantie cilvēki, nodibinā-
tie sadarbības kontakti, sevis pilnveidošana 
un pieredze.

Daļai jauniešu pirms dalības projektā zivju tīrīšana bijusi 
sveša nodarbe 

Projekta aktivitātēs ir iesaistījusies Salacas upi mīlošu fotogrāfu grupa

Varavīksnes tiltu pār Salacu fotozibsnī 
noķēris fotogrāfs Andris Soms

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t. sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Projektu finansē ELFLA. 
Tas vēl ir realizācijā, 

īstenošanai plānoti 46 000 eiro 

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t. sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Projektu finansē EJZF.
Kopējās izmaksas –  

50 000 eiro

Kopējās projekta izmaksas 
20 000 eiro, t. sk. 

18 000 – ELFLA finansējums

Projektu finansē EJZF.
Tas vēl ir realizācijā, 

īstenošanai plānoti 49 000 eiro


