
Iespējas 
mazajiem 

lauksaimniekiem 
Biedrībai Jūrkante izdevās atrast vēl līdzek-
ļus, lai jau ceturto reizi izsludinātu konkursu 
mājražotāju projektiem. Bažījāmies, ka lī-
dzekļu ir maz, bet jau pēc pirmās kārtas sa-
pratām, ka interese par šo aktivitāti biedrības 
teritorijā nav liela. Tāpēc viena projekta at-
tiecināmo izmaksu lielumam paaugstinājām 
griestus līdz 10 000 latu, no kuriem 40 - 50% 
būtu ES finansējums. Var saprast arī poten-
ciālo projektu īstenotāju šaubas, jo iecere pil-
nībā jāīsteno par saviem līdzekļiem un tikai 
pēc tam ir iespēja saņemt atpakaļ ES finan-
sējuma daļu. T.s. mazajiem zemniekiem pie-
trūkst šādu līdzekļu un arī gūt kredītu bankā 
ir problemātiski. Šobrīd esam izsludinājuši 9. 
pieteikšanās kārtu, viena projekta maksimālā 
atbalstāmā summa ir 15 000 latu. Gribu vērst 
uzmanību uz aktivitāti Iekārtas, tehnikas, ap-
rīkojuma, informācijas tehnoloģiju un prog-
rammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīša-
na, infrastruktūras izveide lauksaimniecības 
produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai 
skaitā pašu saražotās produkcijas iepakoša-
nai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu 
(izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu 
balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, 
uzstādīšana un stādījumu ierīkošana. Tajā 
iespējams iegādāties visāda veida tehniku - 
pļaujmašīnas, siena savākšanai un tāpat aug-
snes apstrādei nepieciešamo. Jāprecizē, ka 
projekta iesniedzējam jābūt saimniecībai un 
viņš nedrīkst būt startējis t.s. modernizācijas 
projektos. Atbalsta likme - 40% bez PVN. 
Ceru, ka biedrības Jūrkante teritorijas lauk-
saimnieki izmantos šo iespēju. 

Dzintra EIZENBERGA, 
biedrības «Jūrkante» koordinatore
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 Biedrība Jūrkante izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu 
Lauku attīstības programmas (2007. - 2013. gads) Leader pieejas īstenošana pasāku mā 411: 
Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. 
 Projekta iesniegumus pieņems līdz 2014. gada 9. janvārim.
 9. kārtā pieejamais finansējums - Ls 15 756,55.
 411. pasākums Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas 
teritorijā.
 Rīcība Lauku saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju konkurences 
paaugstināšana.
 1. aktivitāte Iekārtas, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu no-
drošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražo-
šanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo 
augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un 
žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.
 2. aktivitāte Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodro-
šinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrā-
dei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
 Projektu iesniegšanas adrese:
   biedrība Jūrkante Salacgrīvā, Smilšu ielā 9
 Koordinatore Dzintra Eizenberga, kontakttālrunis 29427095, e-pasts dzintra.eizenberga@
salacgriva.lv
 Projektu var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko 
parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. 
Projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

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

Biedrības Jūrkante paziņojums

 Ideja par projektu Senie amati mūsdienās 
pieder Liepupes pagasta kultūras dzīves orga-
nizatoram Andrim Zundem, kuram aktuāla ir 
seno akustisko mūzikas instrumentu restaurāci-
ja un spēlēšanas tradīciju saglabāšana. Partne-
ros atsaucās  Cēsu rajona lauku partnerība, kas 
vēlējās pievērsties tradicionālās amatniecības 
formām - maizes cepšanai, kokapstrādei. Izde-
vās ieinteresēt arī Lietuvas kolēģus, kuri savu 
uzmanību veltīja tekstilapstrādei. Kā projekta 

mērķis tika definēta tradicionālās amatniecības 
popularizēšana un jauniešu iesaiste, lai nodro-
šinātu tradīciju saglabāšanos. 
 Martā Jūrkantes un Cēsu Vietējās rīcības 
grupas (VRG) delegācijas devās 3 dienu vizī-
tē uz Švenčones reģionu, kur notika Kazimi-
ra festivāls - tradicionālie lietuviešu pavasara 
gaidīšanas svētki. Tur tekstilapstrādes meis-
tardarbnīcās varēja apgūt senos aušanas paņē-
mienus, tāpat uzzināt par vilnas pārstrādi. No-

Starptautiskā projektā 
saulītē ceļ senos amatus

tika arī amatniecībai veltīta konference. Jūlijā 
Lietuvā notika starptautiska jauniešu nometne, 
kurā piedalījās arī 10 Jūrkantes jauniešu. 
 Jūrkantes teritorijā pavasarī organizēja mū-
zikas instrumentu restaurācijas meistarklases, 
ko vadīja šajā apkaimē dzīvojošie un pieaici-
nātie amatnieki. Meistardarbnīcās izgatavo-
tie instrumenti nodoti biedrībai Skale. Pirms 
Jāņiem bija Jūrkantes kārta uzņemt sadarbības 
partnerus. Divu dienu seminārā tika spriests 
par akustisko instrumentu restaurāciju un būv-
niecību, paši meistari sniedza padomus un de-
monstrēja instrumentu spēli. Festivāla Sudraba 
kaija koncertā dalībnieki lika lietā restaurētos 
instrumentus. A. Zunde pastāstīja, ka šobrīd 
tos var izmantot jebkurš muzikālais kolektīvs, 
- tos lietojusi gan tradīciju kopa Skale, gan vīru 
ansamblis. Tomēr ne visu instrumentu spē-
le apgūta, tāds mērķis Skales dalībniekiem ir 
šosezon. 
 Augustā Jaunpiebalgā norisinājās Cēsu 
VRG rīkotā amatniecības meistardarbnīca. 
Bija iespēja cept maizi, grebt koka karotes, liet 
papīru un veidot koka rotaļlietas. Sadarbībā ar 
Vidzemes TV tapusi videofilma DVD formā, 
kurā atspoguļoti projekta pasākumi. Paredzēts 
izstrādāt informatīvu bukletu ar informāciju 
par katra partnera teritorijā esošajiem amat-
niekiem, viņu kontaktinformācija, kā arī īss 
projekta mērķu un rezultātu apraksts. Projekta 
koordinators Kristaps Soms atzīst, ka tā mērķis 
ir sasniegts: - Panākta jauniešu interese par 
amatniecību, kā arī dota iespēja amatniekiem 
tikties un apspriest nozares jautājumus. Otro 
elpu ieguvušie tradicionālie mūzikas instru-
menti ļaus plašāk popularizēt akustiskās muzi-
cēšanas tradīcijas.

Projekta Senie amati mūsdienās ieguvumus - jaungatavotus un restaurētus mūzikas instru-
mentus - demonstrē projekta organizatori, dalībnieki un līdzjutēji

 Oktobra beigās Rīgā, 
kultūras pilī Ziemeļblāz-
ma noslēdzās lauksaim-
nieku ikgadējais kon-
kurss Sējējs 2013, kurā 
veicināšanas balvu - At-
zinības rakstu un nau-
das prēmiju nominācijā 
Gada «Leader» grupa -  
saņēma biedrība Jūr-
kante. Ceremonijas 
laikā demonstrēja vi-
deosižetu par biedrības 
teritorijā īstenotajiem 
projektiem. - Tas ir visu 
aktīvo «Jūrkantes» da-
lībnieku nopelns. Mēs 
esam neliela biedrība 
salīdzinoši nelielā te-
ritorijā, priecājos, ka 
mūsu veikums ir novēr-
tēts, - teica biedrības 
Jūrkante koordinatore Dzintra Eizenberga. 
Biedrību konkursam kā vienu no visaktīvāka-
jām vietējās rīcības grupām, kas darbojas vis-
atbilstošāk vietējo rīcības grupu mērķiem un 
uzdevumiem, izvirzīja Lauku atbalsta dienests. 
Par to vasarā pārliecinājās arī Sējēja konkursa 
komisija, kas novērtēja jūrkantiešu īstenotos 
projektus no Ainažiem līdz pat Skultei. Brau-

Jūrkante saņem Sējēja 
veicināšanas balvu

ciena izskaņā komisijas priekšsēdētāja, Lauku 
attīstības fonda atbalsta nodaļas vadītāja Ineta 
Stabulniece secināja, ka satikti ļoti aktīvi un 
darbotiesgriboši cilvēki. - Tā arī ir «Leader» 
būtība. Galvenais - ir vajadzīga kopdarbība, 
un to sajutām gan Ainažos un Salacgrīvā, gan 
Tūjā, Liepupē un Skultē. Priecē, ka paši projek-
tu īstenotāji deg par savu lietu.

 Jūnijā Kuivižos notika Zivsaimniecības uz-
raudzības komisijas izbraukuma sēde. Tas deva 
iespēju zemkopības ministri Laimdotu Strau-
jumu un viņas komandu klātienē iepazīstināt 
ar biedrības Jūrkante īstenotajiem projektiem. 
Ministre novērtēja atpūtas vietu pie Baltās sau-

les Ainažos, kur ierīkota nojume, ugunskura 
vieta un zivju kūpinātava. Viņa apskatīja arī 
Ainažu centrā izveidoto tirgus laukumiņu, tāpat 
netālu no vecā Ainažu mola jūrā novietoto pon-
tonu, kur zvejnieki var piesiet arī savas zvejas 
laivas. No Salacgrīvā īstenotajiem projektiem 

izrādīja Salacas labajā krastā tapušo atpūtas un 
sporta laukumu, kā arī labiekārtoto peldvietu. 
L. Straujuma tikās ar šī projekta īstenotajiem 
Jāni Bergu un Mārci Kalniņu un iesaistījās dis-
kusijā par Eiropas līdzekļu piesaisti piekrastes 
teritorijas attīstībai.

Zemkopības ministre iepazīst  
Jūrkantes projektus klātienē

- Tas ir visu aktīvo «Jūrkantes» dalībnieku nopelns. Priecājos, 
ka mūsu veikums ir novērtēts, - saka biedrības Jūrkante 
koordinatore Dzintra Eizenberga (no kreisās)

mailto:dzintra.eizenberga@salacgriva.lv
mailto:dzintra.eizenberga@salacgriva.lv
mailto:lad@lad.gov.lv
http://www.jurkante.lv
http://www.salacgriva.lv
http://www.limbazi.lv
http://www.lad.gov.lv
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 Dace Kārkliņa par frizieri strādā 
jau 15 gadu, lielāko laiku Salacgrīvā. 
- Man patīk šis darbs un es negribu 
neko mai nīt, - teic Dace. Un tas at-
tiecas gan uz profesiju, gan darba-
vietu, arī klientiem. Tomēr ir lietas, 
ko viņa grib mainīt. Un to arī dara. 
Jau pasen Dacei kārojies iegādāties 
karstās šķēres. Viņa gan uzsver, ka 
tās ir tikai palīglīdzeklis. - Galvenais 
manā darbā ir rokas. Ja tev nav dots 
būt par frizieri, tad nekādi darbarī-
ki nelīdzēs, - viņa spriež. Pasaules 
frizētavās šīs šķēres nav jaunums, 
Latvijā sastopamas ne tik bieži, bet 
Salacgrīvā tādas ir tikai viņai. Dace 
griešanu ar karstajām šķērēm iesaka 
klientēm, kuras grib audzēt garus matus. Šķē-
res matu galus it kā aizver, tos neietekmē ap-
kārtējā vide, mainās matu struktūra, tie kļūst 
stingrāki, biezāki, vārdu sakot - veselīgāki. 
Ar šīm šķērēm gan nevar manevrēt tik veikli 
kā ar klasiskajām, pakalpojums ir arī nedaudz 
dārgāks. - Es gan ieguvumus no šķērēm nerēķi-

Biedrība Piekrastes attīstība ļauj 
baudīt piejūras aktivitātes

 Vasaras nogalē biedrība Piekrastes attīstība 
pielika punktu diviem ar Eiropas Zivsaimnie-
cības fonda (EZF) līdzfinansējumu īstenotiem 
projektiem. Viesu namā Vecmuiža, kur biedrī-
ba izveidota, uzbūvēti 4 namiņi, kas atgādina 
vecās zvejnieku būdiņas. Biedrības Piekrastes 
attīstība valdes priekšsēdētāja Liene Preimane 
pastāstīja, ka namiņi būvēti par EZF finansēm, 
iekārtojums tapis par pašu līdzekļiem. Tās bi-
jušas pieprasītas pat vairāk nekā viesu māja, jo 
tūristi, lai gan vēlas elementāras labierīcības, to-
mēr labprāt dzīvo savrupi. Blakus namiņiem uz-
būvēts pamatīgs koka atrakciju kuģis, izveidots 

spēļu laukums. Objektus saista bruģēti celiņi.
 Projektā iegādāti arī vairāki grili, uzbūvēta 
zivju žāvētava. Ja nu klienti būs pratuši likt lie-
tā 5 iegādātās jūras makšķeres, tad paši zivtiņas 
varēs nokūpināt. Projektā iegādātas arī ūdens-
slēpes, pūslis. - Mums ir koka kuģītis, ar ko var 
kuģot pa upi, arī pa jūru, un tad šīs lietas varētu 
noderēt atpūtai uz ūdens, - uzskata L. Preima-
ne. Vecmuižā biedrība Tūjaskrasts, īstenojot 
savu Eiropas līdzfinansētu projektu, izvietojusi 
velosipēdu nomas punktu. Tajā tūristi var no-
māt 5 velosipēdus, ar ko var mērot ceļu uz netā-
lo - aptuveni 4 km - jūras piekrasti. 

Frizierītes Daces jaunieguvums - 
karstās šķēres

nu naudā, tas nav biznesa projekts. Vienkārši 
vēlējos saviem klientiem piedāvāt kaut ko jau - 
nu, - atzīst Dace. 
 Viņa atklāj, ka bez Leader līdzfinansējuma 
diezin vai šobrīd būtu pirkusi šīs šķēres. Tās 
tomēr maksā vairāk nekā pustūkstoti! Bet ar 
Eiropas atbalstu - uz pusi mazāk.

 Korģenietis Aivars Rozītis vēl nav ieprak-
tizējies savas saimniecības attīstībai izmantot 
lielus Eiropas struktūrfondu līdzekļus, bet abas 

Vilks vairs netiek 
korģeniešu aitās

reizes, kad viņš Mežvaldēm izšķīrās 
tos piesaistīt, izrādījās nozīmīgas. 
Vispirms daļēji pusnaturālās saim-
niecības attīstības projektā viņš kā 
pa jokam sāka iepirkt aitu mātes līdz 
izveidojās aitu ganāmpulks. Pērn 
Mežvaldēs jau spriņģoja aptuveni 
300 sproggalvju. Nelaime, ka mež-
sarga māja atrodas meža vidū, kur 
aitas iekāroja vilki. Aivars un viņa 
sieva Dace rēķina, ka pēdējos gados 
ik vasaru vilki viņu ganāmpulkam 
nodarījuši Ls 1500 - 2000 zaudēju-
mu. Tāpēc pērn Aivars pretendēja 
uz ELFLA finansējumu žoga iegā-
dei. Materiālu 1700 m piegādāja 
SIA Acteks, bet sētu, lai lētāk, uzstā-
dīja pats. Tagad ar kārtīgu sētu ies-
kauta 16 ha platība. Ar šo projektu 
iezīmējies jauns pagrieziens saim-

niecības attīstībā. Korģenieši izšķīrās nodalīt 
šķirnes Latvijas tumšgalve un Haidšnukes aitas, 
lai turpmāk attīstītu šķirnes saimniecību.

Plēsoņu vilku dēļ korģenietis Aivars Rozītis 
sadūšojās īstenot savu projektu. Tagad 16 ha 
ganību ir iežogotas

 Jūlija nogalē Skultes pagastā noslēdzās bied-
rības Vīzija projekts Iespēja pilnvērtīgi atpūsties 
tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem. Ir iekārto-
ta atpūtas vieta Aģes upes krastā, ar koka bruģi 
izlikts laukums, uzstādīti 3 galdi ar soliem un 
ierīkota ugunskura vieta. Uz bruģēto laukumu 
ved grantēts celiņš. Laukumu papildina noju-
mes, kurās katrā var pulcēties pārdesmit cilvē-
ku. Projektā iegādājās arī sporta inventāru ak-
tivitātēm gan vasarā, gan ziemā. Jau aizvadītajā 
sezonā bija iebraukta neliela trase, kur likti lietā  
10 jaunie slēpošanas komplekti - slēpes, nūjas 
un zābaki. Nopirkts arī pa pārim 6, 4 un 2 vie-
tīgu ērti pārvietojamu gumijas laivu ar drošības 

aprīkojumu. Braucienos pa upi pavasarī, kad 
Aģe ir bagāta ūdeņiem, var doties 30 cilvēku 
grupa. Citā laikā laivot var Aģes dzirnavu ezerā. 
 Jauniekārtoto atpūtas vietu skultieši atklāja šī 
gada pagasta svētkos, sarīkojot ezerā komandu 
sacīkstes laivošanā un vakarēšanu pie ugunsku-
ra. Skultieši jau novērtējuši atpūtas vietu. Viņi 
tur labprāt pulcējas gan atpūtā, gan ģimeņu svēt-
kos, to saviem pasākumiem izmanto arī pagasta 
pašdarbnieki un biedrības saietiem - pensionāri. 
Projekta vadītāja, biedrības Vīzija valdes priekš-
sēdētāja Zinta Medne ir pagasta kultūras dzīves 
organizētāja, viņa sapņo kādreiz šajā vietā re-
dzēt nelielu brīvdabas estrādi.

Skultē Aģes krastā iekārtota 
atpūtas vieta

 Liepupietis Rimants Lūsis ieguva Leader 
atbalstu savu aveņu platības paplašināšanai ar  
460 divu vēlīno šķirņu ogulājiem. Iegādāta arī 
jauna dārzkopības tehnika - trimers ogulāju 
appļaušanai, frēze, ar ko apstrādāt zemi stā-
du rindstarpās, un akumulatora uzlādes krūmu 
šķēres avenāju galotņošanai un retināšanai. Par 
ogulāju lauka izveidi kā ilgtermiņa biznesu jau-
nietim lika aizdomāties nelielā aveņu platība 
vecāku saimniecībā, kur izdodas labas ražas, 
pēc tām ir liels pieprasījums. Uzņēmējdarbību 
viņš sāka pirms gadiem trim, būdams vēl Vid-

zemes Augstskolas students. Viņš nodibināja 
individuālo uzņēmumu Lūšu dārzi un iegādājās  
400 aveņu stādu. 
 Pērn jaunais uzņēmējs startēja Salacgrīvas 
novada domes rīkotajā projektu konkursā par 
labākajām jauniešu komercidejām un ieguva 
sava biznesa attīstībai 2000 latu. Rimants iegā-
dājās apjomīgu ledusskapi, kur pirms realizēša-
nas uzglabāt ogas, bet atlikušo naudu izlietoja 
jaunu stādu iepirkšanai. Nākotnē Rimants ie-
cerējis iekopt vēl nelielu platību avenāju stādu 
pavairošanai.

Liepupē paplašinās Lūšu dārzu 
aveņu lauki

 Biedrības Ziemeļblāzmas teritorijā Skultē 
atklāts jauns bērnu rotaļlaukums. Biedrības val-
des priekšsēdētājs Aigars Burbergs uzsver, ka 
laukums ierīkots, lai paplašinātu atpūtas iespē-
jas ne tikai vasarnieku atvasēm, bet arī skultie-
šiem. Projektu izstrādāja un vadīja pagasta kul-
tūras dzīves organizatore Zinta Medne. - Man 
patika biedrības iecere, jo līdz šim lielākoties 
domāts par pagasta centra attīstību. Vasarā 

«Ziemeļblāzmu» kooperatīvā redz daudz bērnu, 
tādēļ man šķita, ka tā ir īstā vieta, kur ierīkot 
atpūtas laukumu, - sacīja projekta vadītāja. 
Laukuma sagatavošanu veica biedrība saviem 
spēkiem, bet konstrukciju izgatavošanu un 
uzstādīšanu nodrošināja būvnieku uzņēmums 
Ksil. Vēl jāpadomā par smilšu kasti un norobe-
žojošu sētiņu vai dzīvžogu. Laukuma intensīva 
izmantošana sāksies nākamajā atpūtas sezonā.

Vasarnieki Skultē iekārto 
bērnu rotaļlaukumu

Pēc rudens tal-
kas aveņu lauks 
pieauga līdz 
pushektāram ar 
3000 stādiem

Frizierīte Dace karstās šķēres iesaka klientēm, kuras 
grib audzēt garus matus

Atpūtas vietu 
pie Aģes Skultē 
novērtē arī 
konkursa Sējēja 
komisija

Matīsam un viņa 
vienaudžiem pa 
prātam ir koka 
atrakciju kuģis, 
tūristiem - 
nedaudz savrup 
uzbūvētie 
namiņi, kas 
atgādina vecās 
zvejnieku 
būdiņas

Lenti 
rotaļkuģim 
pārgriež 
Elza, viņai 
palīdz 
projekta 
autori Zinta 
Medne 
un Aigars 
Burbergs



Salacgrīvieši par dabu gatavi 
mācīt dabā

- Es to visu taisu sev, tāpēc daru, lai man pašam un 
cilvēkiem patīk, - izrādot glīto sirsniņmājiņu, teic Kraukļu 
saimnieks Edmunds Birkenbergs

 Biedrība Marmots (marmot 
- murkšķis angļu val.) šogad 
īstenojusi savu pirmo projektu 
Par dabu mācies dabā! Bied-
rības līderis Sandis Birken-
bergs stāsta, ka ievērojis -  
paziņu bērni labāk orientējas 
datorlietās nekā dabā, mežā. 
- Tā ir sava veida degradāci-
ja, - viņš uzskata. Tā arī tapa 
ideja dot bērniem iespēju ar 
dabu iepazīties, dodoties tajā. 
Projektā iegādātas dažādas 
nodarbēm vidē noderīgas lie-
tas - kompasi, pārvietojams 
ekougunskurs (uz kājām, lai 
nebojātu zemsedzi), ziņojumu 
dēlis, spēlēm dabā vajadzī-
gie atribūti. Tapusi arī neliela 
siena kāpelēšanai ar drošības 
garantam nepieciešamo. Plus 
vēl iegādāta piekabe, ar ko to visu pārvietot. - 
Mēs esam mobili, varam aizbraukt uz jebkuru 
vietu, skolu, - stāsta Sandis. Viņaprāt, biedrības 
piedāvātā programma, kur caur spēli piedāvā 
iepazīt apkārtējo vidi, visnoderīgākā bērniem 
virs 6 - 7 gadiem, tomēr viņš uzskata, ka pa-
sākumā varētu iesaistīties arī viņu vecāki. To 
pierādīja Salacgrīvas pilsētas svētkos, kur pie-

 Pērn biedrības Ainaži, Tūjaskrasts, Veczem-
ju tūrists un nodibinājums Aktīvās atpūtas 
centrs «Salacgrīva» vienojās kopīgi paplašināt 
tūrisma iespējas jūras piekrastē, uzstādot plud-
malē laivu pontonu piestātnes. Vasarā laivu 
piestātnes uzstādīja Salacgrīvā pie glābšanas 
stacijas, Tūjā pie atpūtas laukuma Krimal-
nieki, Ainažu ostas teritorijā un pludmalē pie 
Veczemju klinšu kempinga. Projektu autors 
- Andris Strods no Tūjaskrasta - skaidro, ka 
vienlaikus nošauti vairāki zaķi. - Esam uzlabo-
juši piekrastes infrastruktūru, darba apstākļus 
vietējiem zvejniekiem un glābšanas dienestam, 
kā arī radījuši labvēlīgus apstākļus tūrisma 
attīstīšanai. 
 Pontonu piestātnes saliktas pēc Lego klu-

cīšu principa. Atpūtas sezonai beidzoties, pie-
stātnes nojauc, bet pavasarī sastiprina un noen-
kuro, lai vēji neaiznestu jūrā. Laivu piestātnes 
izmanto pašmāju zvejnieki un vasarā tās kļūst 
par atpūtnieku iemīļotu objektu. Pa gludo segu-
mu pastaigājas pat māmiņas ar bērnu ratiņiem. 
Smilteniešu Mālkalnu ģimene šādu piestātni 
citviet Latvijā nav redzējuši. Viņuprāt, lieliski, 
ka pa laipu var aiziet līdz sēklim, izvairoties 
no akmeņiem. Tāpat, kamēr bērni plunčājas, 
vecāki sēž līdzās uz laipas. Uvis Avens no Ak-
tīvās atpūtas centra «Salacgrīva» stāstīja, ka 
Salacgrīvas piestātnē laivu regulāri noenkuro 
glābšanas dienesta vīri, un atzina, ka arī ūdens-
motociklistiem no laipas ir daudz ērtāk tikt jūrā 
un piestāt krastā.

 Augusta vidū durvis pēc rekonstrukcijas 
vēra viena no Ainažu kultūras nama mazajām 
zālēm. Turpmāk to varēs dēvēt par kamīnzāli, 
jo kādreizējās maizes krāsns vietā izveidots 
kamīns. Tas rada telpā īpašu gaisotni un ļauj 
plānot nelielu omulīgu pasākumu rīkošanu. 
- Ainažos esam palikuši salīdzinoši maz, tā-
pēc šī nelielā zālīte noder pasākumu rīkoša-
nai, - secina kultūras nama direktore Solveiga 
Muciņa. Zālē veikts kosmētiskais remonts, 

nomainīti logi, elektroinstalācija, grīda, ierī-
kota ugunsdrošības signalizācija, arī labs ap-
gaismojums. - Zāli nevar pazīt, tā ir brīnišķīga. 
Esmu lepna, ka esam to izdarījuši, - atzīstas 
kultūras nama direktore Solveiga Muciņa, kura 
šajā kultūras iestādē nostrādājusi vairāk nekā  
40 gadu. Šo zāli saviem pasākumiem labprāt 
izmanto nevalstiskās organizācijas. Projektā 
veikts arī remonts skatuves priekštelpā, virtu-
vītē, dušā.

 Sākumā uz viesu māju 
Kraukļi Salacgrīvas lauku te-
ritorijā brauca kā uz omulīgu 
pirts vietu. Uzņēmējdarbība še 
pamazām attīstījās, tika izīrētas 
telpas dažādu pasākumu nori-
sēm, piedāvājot arī naktsmītnes. 
Tad Kraukļu saimnieki Birken-
bergi sāka izkopt viesu mājas 
apkārtni. Pirms tam izveidoja 
Murkšķu trasi aktīvu nodarbju 
cienītājiem, bet nupat vasarā 
pielika punktu projektam Tu-
vāk pie ūdeņiem, kur aptuveni 
700 m garumā izveidota dabas 
taka ar atpūtniekiem nepiecie-
šamo infrastruktūru. Ierīkotas 
ugunskura vietas, uzbūvēti soli 
un galdi, tiltiņi, tualetes, plat-
formas, no kurām ērti makšķe-
rēt Svētupē, žāvētava. Kraukļu 
viesi labprāt izmanto pastaigas iespēju. Kādi 
pat aizrunājuši atpūtas vietu nākamā gada Jāņu 
svinībām. Dabas takas infrastruktūra pielāgota 
arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
 Patlaban top takas turpinājums, kam arī gūts 

 Šovasar mednieku kolek-
tīvs Ainaži pielika punktu 
savam projektam Informēts 
makšķernieks. Tajā tapušas 
ļoti daudzas makšķerniekiem 
un arī tūristiem noderīgas 
informācijas zīmes, tāpat 
aprīkojums atpūtas vietām. 
Kolektīva līderis Ojārs Zvej-
nieks izrāda informatīvos 
stendus Atpūtās - vietā, kas 
atrodas aptuveni 1 km laivas 
braucienā no Salacgrīvas. 
Tur izvietoti 2 prāvi stendi 
ar makšķerniekiem aktuālu 
informāciju – karti un licen-
cētās makšķerēšanas notei-
kumu pamatpunktiem. Tādu 
stendu Salacgrīvas novadā 
Salacas tuvumā ir 21, tiem 
blakus sols, atkritumu urna. 
Atpūtās un citur (pavisam 10 vietās) ir arī ma-
zākas plāksnes, kur var gūt informāciju par upē 
mītošajām zivīm. Upes krastos izvietotas arī 

Viesu mājas Kraukļi pievienotā 
vērtība - dabas taka

Ainažu kultūras nama 
rekonstruētā zāle dod lielākas 

iespējas

Pēc Ainažu 
kultūras 
nama 
direktores 
Solveigas 
Muciņas do-
mām, zāli nu 
var daudz 
veiksmīgāk 
izmantot 
dažādām 
izstādēm

Ainažu mednieki rūpējas par 
makšķerniekiem

Eiropas finansējums. Tas tāpat vīsies gar Svētupi 
un būs nepilnu kilometru garš, infrastruktūra lī-
dzīga kā jau izbūvētajā posmā. - Sakopta apkār-
tne ir viesu mājas pievienotā vērtība,- uzskata 
Kraukļu saimnieks.

30 norādes par makšķerēšanas zonām un 45 
par to, ka, nokļuvis tur, jūs atrodaties Salacas 
dabas liegumā.

augušie darbojās tikpat aizrautīgi kā mazie. Lai 
varētu īstenot ideju - aizbraukt pie bērniem, 
nevis viņus gaidīt tikai pie sevis, - biedrība 
lūgusi Salacgrīvas novada domi piešķirt tam 
finansējumu. S. Birkenbergs pastāstīja, ka plā-
nots šīs nodarbes dokumentēt, lai, to skatoties 
pusaudžiem tik iemīļotajā datorā, radītu bērnos 
interesi doties dabā un to darīt pašiem.

Pontonu piestātnes jūrmalā - gan 
laivotājiem, gan atpūtniekiem
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 2011. gada nogalē Ilzei Jēkabsonei radās 
doma izveidot biedrību, lai apvienotu Salac-
grīvas novada jauniešus, kuri ģenerētu idejas 
un īstenotu projektus, tā padarot savu ikdienu 
pilnvērtīgāku. Tā tapa biedrība Mēs - sabied-
rībai un arī pirmais projekts Braucam maza-
jās upēs. Šogad maijā tas pabeigts - iegādāti  
8 straujūdens kajaki, arī piekabe to pārvadāša-
nai un drošai laivošanai nepieciešamais inven-

tārs - hidrotērpi, ķiveres, vestes u.c. - Esam jau 
devušies piedzīvojumos pa Svētupi, Jaunupi, kā 
arī Salacu. Arī mazajās upītēs, kad ir straume, 
var gūt pietiekami daudz adrenalīna, - secina 
Ilze. Tiesa, vasaras otrajā pusē, kad upēs bija 
ļoti zems ūdens līmenis, kajaki izmantoti tikai 
Salacā. Izbaudītajām pozitīvajām emocijām kā 
ieguvumu viņa pieplusē gandarījumu par pa-
veikto un gūto pieredzi.

Salacgrīvas novada jaunieši paši 
rada sev aizraujošāku dzīvi

- Arī mazās 
upītēs, 
braucot ar 
kajaku, var gūt 
adrenalīnu, 
- uzskata 
projekta 
Braucam 
mazajās upītēs 
īstenotāji

Šādas 
pontonu 
piestātnes 
līča 
piekrastē 
Jūrkantes 
teritorijā 
izvietotas  
4 vietās

Biedrības Marmots līderis Sandis Birkenbergs ir gatavs 
bērnus vest tuvāk dabai

- Informācijas stendus un zīmes esam izvietojuši praktiski 
visās vietās, kur tūrists vai makšķernieks var piekļūt upei 
vai arī izkāpt krastā no laivas, lai atpūstos, - stāsta mednieku 
kolektīva Ainaži līderis Ojārs Zvejnieks

http://www.veczemjuturists.lv/
http://www.veczemjuturists.lv/


PROJEKTU LIDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

avīzes izdevējs - biedrība Jūrkante sadarbībā ar
laikraksta Auseklis redakciju. Izdevējdarbības atļauja nr. 1449.

Iznāk reizi pusgadā. tirāža - 2000 eksemplāru.
Iespiests sIa Latgales druka rēzeknē, Baznīcas ielā 28.

Internetā www.jurkante.lv.
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Biedrības Jūrkante stratēģijā 
atbalstītie projekti

Nr. 
p.k. Projekta īstenotājs Projekta nosaukums Apstiprinātā 

summa (Ls)

1. kārta
1. Biedrība Sports Salacgrīvas 

novadam
Sporta trenažieru un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana 
Salacgrīvas pilsētā

13 944,2

2. Salacgrīvas lauku sieviešu 
biedrība Mežābele

Seno aušanas prasmju atjaunošana 1000

3. Salacgrīvas novada tūrisma 
veicināšanas un attīstības 
biedrība

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

12 648,13

4. Salacgrīvas novada 
pensionāru biedrība

Tehnisko palīglīdzekļu iegāde pensionāriem un cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām Salacgrīvas novadā

5296

5. Salacgrīvas novada tūrisma 
veicināšanas un attīstības 
biedrība

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

14 000

6. Limbažu novada domes 
Skultes pagasta pārvalde

Runā droši, mazais! 1730,3

2. kārta
1. Biedrība Tingeltangels Nāc un dejo! 11 216,66
2. Salacgrīvas lauku sieviešu 

biedrība Mežābele
Izšūsim sapni 2331

3. Biedrība Optimistu klubs Trenažieru zāles izveide Viļķenes pagastā 12 782,76
4. Biedrība Ūdens taka Ūdenstūrisma apmetnes Stienūži labiekārtošana 13 948,65
5. Kultūras un izglītības 

biedrība Vīzija
Fotogrāfija - valoda, kurā runā visa pasaule 6416,80

6. Limbažu novada pašvaldība Laikmetīga Skultes integrācijas centra aprīkojuma 
nodrošināšana

9476,68

7. Biedrība Svētupes krasts Esi vesels 3888,24
8. Biedrība Rustets Inventāra iegāde ūdenstūrisma veicināšanai 8129
9. Biedrība Optimistu klubs Viļķenes pagasta multimediju arhīvs internetā un failos 2651,83

3. kārta
1. Biedrība Limbažu rajona 

mednieku kolektīvs «Ainaži»
SOS Traktors 13 985,16

2. Biedrība Latvijas Aitu 
audzētāju asociācija

Pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un sasniedzamība 
iedzīvotājiem visā biedrības Jūrkante teritorijā

8928,23

3. Limbažu novada pašvaldība Viļķenes sporta halles inventāra papildināšana 3027,85
4. Biedrība Vecāki-Ainažu 

jaunatnei
Pulkā nāc - sportot sāc! 1640,64

5. Salacgrīvas novada dome Kultūras iestādes - daudzfunkcionāli kultūras un izglītības 
centri

13 452,96

6. Biedrība Dvēseles dziesma Ērģeļu telpas un balkona vienkāršota renovācija Lielsala-
cas evaņģēliski luteriskajā baznīcā

13 998,85

7. Izglītības, kultūras un sporta 
biedrība Liepupe

Daudzfunkcionāla izglītības un kultūras centra izveide 
Liepupē

12 595

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

4180,61

4. kārta
1. Biedrība Tūjaskrasts Jaunu pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana gājēju un 

velosipēdistu dabas taku maršruta ar velosipēdu nomas 
punktiem iekārtošanai Tūjā un ciema apkārtnē

13 927,83

2. Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervāta atbalsta biedrība

Marķētas velo, gājēju takas izveide posmā Salac grīva - 
Vitrupe un inventāra iegāde

5290,86

3. Biedrība Marmots Par dabu mācies dabā 4155,86

5. kārta
1. Zane Pīpkalēja Biškopības aprīkojuma un saistītā inventāra iegāde me-

dus produkcijas pirmapstrādei Liepupes pagasta Mieriņos
2095,85

2. Ausma Rone Auziņu medus pods 3132,05

6. kārta
1. IK Einbergi IK Einbergi biškopības nozare 808
2. Limbažu rajona Salacas 

pagasta zemnieku 
saimniecība Mežvaldas

Zemnieku saimniecības aitkopības nozares stabilizācija 5051,72

3. IK Lūšu dārzi Avenīte 897,53

7. kārta
1. Dace Kārkliņa Veseli mati - tas ir iespējams! 454,59
2. SIA Eipls Mobilā autodiagnostikas aprīkojuma iegāde 8100,83
3. SIA Divi krasti Dzīvosim sakoptā vidē 12 343,25
4. Biedrība Attīstība plus Svinību galdu klāšanas serviss Viļķenē 3194,51
5. Biedrība Limbažu rajona 

mednieku kolektīvs «Ainaži»
Pļāvējs laukos 6566,3

6. Biedrība Tingeltangels Pievienojies dejā! 1202,64
7. Limbažu novada pašvaldība Skultes kultūras integrācijas centra infrastruktūras uzla-

bošana un modernizēšana
7374,81

8. Biedrība Svētupes krasts Distanču slēpošanas un riteņbraukšanas inventāra 
iegāde

11 064,47

9. Biedrība Vecāki-Ainažu 
jaunatnei

Dejotprieks! 5560,43

10. Limbažu novada pašvaldība Viļķenes stadiona tribīņu - estrādes būvniecība 13 640,91
11. Fotobiedrība Salacgrīva Ieslēdz gaismu 1943
12. Kultūras biedrība Viļķene Novada tautas tērps - viens no novada identitātes 

simboliem
2790

13. Radošā apvienība Vāgūzis Savij smalku jūras tīklu! 3058,4

14. Biedrība Ainaži Biedrību saieta centra izveide Ainažos 14 954,95
15. Svētciema attīstības 

biedrība
Saieta telpu izveidošana Svētciemā 14 000

16. Radošā apvienība Vāgūzis Dunte vāgūzī taisa teātri 5018,02
17. Biedrība Lietussargs Saietu centra izveide Ārciemā 7097,78
18. Salacgrīvas novada ģimeņu 

biedrība
Daudzfunkcionāla bērnu un ģimeņu saieta centra izveide 
Salacgrīvā

8952,87

19. Limbažu novada pašvaldība Skultes kultūras integrācijas centra palīgtelpu 
labiekārtošana

1980,51

8. kārta
1. IK Einbergi Zaļa novada bioloģiskā produkcija 6070
2. SIA Mežgravas.lv Kaltētu augļu, augu un dārzeņu ražotne 6523,57
3. Limbažu rajona Salacas 

pagasta zemnieku 
saimniecība Dunduri

Ārstniecības augu pārstrādes modernizācija z.s. Dunduri 10 000

4. Limbažu rajona Skultes 
pagasta zemnieku 
saimniecība Mazvēveri

Veselīgi un garšīgi Mazvēveru piena produkti 10 000

Nr. 
p.k. Projekta īstenotājs Projekta nosaukums Apstiprinātā 

summa (Ls)

1. kārta
1. Biedrība Sporta klubs 

«Veixmes»
Sports ikvienam - ikvienā gadalaikā 19 700

2. Biedrība Sports Salacgrīvas 
novadam

Sporta laukumu izbūve un rekonstrukcija Krasta ielā 40b, 
Salacgrīvā

19 959,18

3. Biedrība Ainaži Informācija - mūsu iespējas 4077,20
4. Biedrība Rustets Rūstužiem - jaunu dzīves kvalitāti! 8540,82
5. Biedrība Zaļā Salacgrīva Zivsaimniecības pakalpojumu attīstība Salacā 9981
6. Biedrība Spīles Mācību un atpūtas takas Spīles izveide 9953,28

2. kārta
1. Biedrība Ainaži Ceļojam, baudām, atpūšamies 6142,16
2.  Biedrība Tūjaskrasts Pamatlīdzekļu iegāde zvejas laivu stacijas izveidei 5623,22
3. Biedrība Ainaži Paši audzējam - paši tirgojam 8777,87
4. SIA Ķīļmeži Malkas zāģis ir arī skaldītājs 13 072,15
5. Biedrība Limbažu rajona 

mednieku kolektīvs «Ainaži»
Informēts makšķernieks 7000

3. kārta
1. Salacgrīvas novada dome Multifunkcionālā centra izveide Salacgrīvā 14 000
2. Salacgrīvas novada dome Sapnis par rotaļām, dziesmām un dejām 18 840,62
3. Salacgrīvas lauku teritorijas 

z.s. Kraukļi
Tuvāk pie ūdeņiem 14 755

4. Nodibinājums Aktīvās 
atpūtas centrs «Salacgrīva»

Saviļņojošā Salacgrīva 14 905,60

5. Biedrība Veczemju tūrists Saviļņojošais Rankuļrags 14 905,60
6. Biedrība Tūjaskrasts Saviļņojošā Tūja 14 905,60
7. Salacgrīvas novada tūrisma 

veicināšanas un attīstības 
biedrība

Salacgrīvas jahtu piestātnes attīstība un modernizācija 15 000

8. Biedrība Kuivižu zvejnieku 
apvienība

Asfaltēta automašīnu stāvlaukuma izbūve ar notekūdeņu 
savākšanu un attīrīšana Kuivižu ostā

14 994

9. Biedrība Ainaži Saviļņojošie Ainaži 14 905,60
10. Biedrība Mēs - sabiedrībai Braucam mazajās upēs 8515,80
11. Biedrība Kuivižu jahtklubs Buru laivu noma un burāšanas iemaņu apmācība 7215,21
12. Kultūras un izglītības 

biedrība Vīzija
Jaunas iespējas tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem 12 880,52

13. Biedrība Sports Salacgrīvas 
novadam

Ūdensatrakciju inventāra iegāde 13 550,69

14. SIA AR Tirgus - tā ir iespēja 15 000
15. Limbažu novada pašvaldība Ambulances ielas rekonstrukcija, gājēju celiņa un ielu 

apgaismojuma izbūve Skultes pagastā
90 721,66

16. Limbažu novada pašvaldība Ielas “Briežu gatve” rekonstrukcija, gājēju celiņa un ielu 
apgaismojuma izbūve Viļķenes pagastā

107 210,51

17. Salacgrīvas novada dome Mūzikas un deju studijas izveide Liepupes pagastā un 
bērnu rotaļu laukumu ierīkošana Liepupes pagasta Liepu-
pes un Tūjas ciemos

54 995,90

18. Biedrība Piekrastes attīstība Piekrastes attīstības Zvejas tūrisma centra izveide 15 000
19. Biedrība Vecmednieki Makšķernieku namiņu un zivju kūpinātavas iegāde un 

uzstādīšana īpašumā Vecmednieki Krišupītes krastā
14 835,75

20. Biedrība Piekrastes attīstība Izglītojies, zvejo, baudi! 14 986,46
21. Biedrība Tūjaskrasts Tūja kūpina 13 204,20
22. Biedrība Veczemju tūrists Rankuļrags kūpina 13 098,10

4. kārta
1. Salacgrīvas novada dome Tūjas zinību centra izveide 14 348,37
2. Salacgrīvas novada dome Brīvdabas estrāde - vieta, kur priecājas sirds, veldzējas 

acis, atpūšas prāts
43 000

3. Limbažu novada pašvaldība Daudzfunkcionāla asfaltēta laukuma izbūve pie Vitrupes 
bibliotēkas

11 011,63

4. Biedrība Ziemeļblāzmas Bērnu rotaļu un spēļu laukuma izbūve ciematā 
Ziemeļblāzma

5459,30

5. Biedrība Dvēseles dziesma Baznīcas tehniskās telpas rekonstrukcija Lielsalacas 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā

14 000

6. Limbažu novada pašvaldība Skultes pagasta sporta laukuma labiekārtošana 9000


