
VIĻĶENES 

PAGASTS 



    Viļķenes pagasts atrodas Limbažu novada centrālajā daļā, uz ZR 

no novada centra – Limbažiem. Attālums līdz Limbažiem – 15 km, 

Rīgai – 90 km, ostas pilsētai Salacgrīvai – 30 km. Pagastam ir 2 km 

gara robeža ar VIA Baltica. Pagasts robežojas ar Pāles, Katvaru, 

Limbažu, Liepupes pagastiem un Salacgrīvas pilsētu ar lauku 

teritoriju. Pagasta kopplatība 22521,5 ha ( 225,2 km2). Apdzīvotās 

vietas: Viļķene - pagasta administratīvais centrs, Vitrupe, Āstere, 

Ķirbiži, Šķirstiņi 

 



VIĻĶENES CENTRĀ IR KRUSTCELES AR PIECIEM 

CEĻIEM ,KAS VED UZ TUVĀKĀM UN TĀLĀKĀM 

PAGASTA VIETĀM- DARĪJUMU ,IKDIENAS UN 

VĒSTURISKO ATMIŅU CEĻIEM... 



 

 

 

 

 

MĒS LEPOJAMIES  
 

 

 

AR SAVU PAGASTU, SKAISTO DABU, 

TRADĪCIJĀM, VĒSTURI, DARBA 

TIKUMU UN LIELĀKO MŪSU VĒRTĪBU- 

CILVĒKU 



MŪSU VALSTS HIMNAS AUTORU 

 Baumaņu Kārlis -

komponists. Sacerējis 

Latvijas valsts himnu Dievs, 

svētī Latviju! (1873), kā arī 

pirmās latviešu kora un solo 

oriģināldziesmas. Piedalījies 

1. un 2. vispārējo dziesmu 

svētku 

organizēšanā.Baumaņu Kārlis 

dzimis 1835.g. 11.maijā 

Viļķenes pag. Indriķu 

pusmuižā. 



EV.LUTERISKO KATRĪNAS BAZNĪCU 

 Celta par Rīgas pilsētas līdzekļiem 

1867. gadā. Baznīca celta 

neogotiskā pusloka stilā – pusloka 

jumta logiem. Arhitekts Johans 

Daniels Felsko (1813 - 1902) – 

ilggadīgs Rīgas pilsētas arhitekts. 

1868. gadā iebūvētas ērģeles, tās 

darinājis Augusts Martins (1808.-

1891.) ērģeles ir valsts nozīmes 

arhitektūras piemineklis.. 1875.gadā 

baznīca pārbūvēta un paplašināta, 

piebūvējot altāra telpu un 2 

sakristejas (700 sēdv.), jo celtnē 

atklāta puve. Baznīcas zvans izliets 

1910.gadā.  



 APSKATES  OBJEKTIEM 

 Viļķenes bļodakmens 

  Obelisks ar ēģiptiešu 
hieroglifiem Āsteres 
ezera DR krastā 

  Ungurkalns 

 Ķirbižu muiža. 

 Āsteres muiža. 

 Lielsalacas draudzes 
lūgšanu nams 
Brīdagā un Brīdagas 
kapi. 

 Viļķenes (Pērnigeles) 
Odigitrija Dievmātes 
pareizticīgo baznīca 

 

 

 

 



BAUMAŅU KĀRĻA VIĻĶENES PAMATSKOLU 

  Baumaņu Kārļa 
Viļķenes 
pamatskola -
izglītības 
iestāde, kura 
īsteno vispārējās 
pamatizglītības 
un interešu 
izglītības 
programmas. 



BĒRNUDĀRZU 



 VIĻĶENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJU 



 ĶIRBIŽU MEŽA MUZEJU 

 18.–19. gs. būvētajā 

Ķirbižu muižas 

kompleksa klētī-labības 

kaltē kopš 1989. gada 

darbojas Ziemeļlatvijā 

vienīgais meža muzejs. 

Tā četrās zālēs 

apmeklˇtāji var iepazīties 

ar apkārtnes mežu floras 

un faunas bagātībām – 

aizsargājamiem augiem, 

medību trofejām, zvēru 

un putnu izbāzeņiem, ar 

meža apsaimniekošanas 

darbarīkiem. 



VIĻĶENES BIBLIOTĒKU 

 

 

 Projektu izstrāde-
kopš 1997 gada 
realizēti 36 projekti 

 Mūžizglītības 
pasākumi 

 Izstrādātas 
novadpētniecības 
datu bāzes, digitālās 
kolekcijas 

 Dažādu pasākumu 
organizēšana 



VITRUPES BIBLIOTĒKA 

 Mūžizglītības 

pasākumi 

 Dažādu 

pasākumu 

organizēšana 

 

 



TAUTAS MĀKSLAS KOLEKTĪVIEM 

 Jauniešu deju kolektīvs 
“Dīdeklis” 

 Senioru ansamblis 
“Gadiem pāri”   

 Viļķenes teātris  

 Līnijdeju grupa  

 Sieviešu vokālais 
ansamblis “Sonante 

 Deju kolektīvs “Trejdeviņi” 
(trīs vecuma grupas 

 Skolēnu ansamblis  

 Klavierspēles pulciņš   



UZŅĒMĒJIEM 

 
 SIA „KROGZEME” – 

stādaudzētava. 

 Z/S „Imantas” – 
lopbarības graudu 
pirmapstrāde, malšana, 
glabāšana. 

 Z/S „Kalēji” – 
graudkopība. 

 Z/S “Marta un Matīss” – 
graudkopība, cūkgaļas 
ražošana. 

 Z/S „Plūmes” – 
graudkopība, cūkgaļas 
ražošana. 

 Z/S „Andžiņi” – 
bioloģiskā 
lauksaimniecība. 

 

 



 SIA „Bumpo” – guļbūvju, 
koka ēku, mēbeļu 
izgatavošana. 

 SIA „3radi” – koka māju 
konstrukciju dizains, to 
projektēšana un 
izgatavošana. 

 SIA "SP grupa –
kokapstrāde 

 SIA Apaļkoks AG-
kokapstrāde 

 SIA „Web Dienests 

  Bioloģiskā saimniecība 
Kronīši 

 SIA Vilcējs- kokapstrāde 

 SIA Mežrozīte-
tirdzniecība 

 SIA Elaus-tirdzniecība 

 



KULTŪRAS UN SPORTA TRADĪCIJĀM 



HIMNAS GODA DIENU 

 Latvijas himnas autora 

Baumaņu Kārļa dzimtajās 

mājās „Indriķi” atrodas 

piemineklis, pie kura ik pēc 

pieciem gadiem Himnas 

goda dienā pulcējas ne tikai 

novada, bet visas Latvijas 

ļaudis. 

 



KULTŪRAS PASĀKUMIEM 

 Jaungada 
karnevāls 

 Muzikantu 
saiets 

 Tu tikai dziedi 

 Dziesmu un 
deju koncerti 

 Teātra izrādes 

 Muzeju nakts 

 18novembris 

 Lāčplēša diena 

 Pļaušanas 
svētkiem 

 

 

 



SPORTA PASĀKUMIEM 

 Vasaras sporta spēles 

 Ģimeņu sporta diena 

 Uzņēmēju kauss 

 Volejbola sacensības 

 Basketbola 
sacensības 

 Tenisa sacensības 

 Novusa sacensības 

 Zolītes sacensības 

 Rudens un pavasara 
kross 

 Nūjošanas 
sacensības 



KOPĪGIEM DARBIEM... 



BIEDRĪBĀM 

 “Attīstība plus” 

 „Rustets” 

 „Optimistu klubs” 

 „Viļķene” 

 „Saknes” 

 „Āsteres ezers” 

 “Viļķenes BUB” 

 Aušanas pulciņš 
“Katriņa” 

 

 



BIEDRĪBA „RUSTETS” 

 
 

 

 

 Projekts„Rūstužiem- 

jaunu dzīves 

kvalitāti!” 

 Projekts 

“Robežakmens taka” 

 Talkas 



 Rūstužnieku 
saiets 

 

 

 Līgo 

 

 

 

 Ģimenes 
diena 

 



BIEDRĪBA ATTĪSTĪBA PLUS 

 

 Projekts 
Rotaļu 
laukuma 
izveide Briežu 
gatvē. 

 Projekts „ 
Mazo bērnu 
brīnumze 

 'Ideju vētras 

 



AUŠANAS PULCIŅŠ “ KATRIŅA” 

 Projekts „Rakstu 

rakstiem dzīpariņi”  



BIEDRĪBA „OPTIMISTU KLUBS” 

 
PROJEKTI 

 Ievērojamākais no tiem ir 
trenažieru zāles ierīkošana 
Viļķenes pamatskolas 
vecajā sporta zālē. 

   „Viļķenes sporta halles 
inventāra papildināšana”.  

 „Viļķenes pagasta 
multimediju arhīvs internetā 
un failos”. Iegādātā foto un 
video tehnika jau šobrīd tiek 
izmantota Viļķenes pagasta 
kultūras, sporta un citu 
pasākumu atspoguļošanai. 



  Smeļoties spēku un gudrību no 

ziedošajām ievām Svētupes un Vitrupes 

krastos, kuplo ceriņu reibinošās smaržas, 

Āsteres ezera valgmes un zaļo mežu 

kupluma,daudzās paaudzēs mantotās 

darba mīlestības Viļķene cauri gadsimtiem 

veidojusi savu bagāto vēsturi un 

daudzveidīgo šodienu.. 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 


