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Viļķene 
dzīvesvieta laimīgam, dzīves apmierinātam cilvēkam 

 

 

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 (jeb 225,2 km2). Apdzīvotās vietas: Viļķene - pagasta administratīvais centrs, 

Vitrupe, Āstere, Ķirbiži, Šķirstiņi. 

Pagasta veidošanās 
Par Viļķeni kā apdzīvotu vietu un pagasta veidošanos senos rakstos maz ziņu.Gadu gaitā 

Viļķenes pagasta administratīvās teritorijas mainījušās – tās saplūdušas ar kaimiņu pagastiem 

un novadiem: Limbažu pilsnovadu, Salacas (Lielsalacas pilsnovads), Pāles (Ārciema), Liepupes 

(Pernigeles) pagastu teritorijām gan pievienojoties, gan atdaloties dažādu reformu 

ietekmē.Tagadējā Viļķenes pagasta centra kādreizējais nosaukums bijis Katrīna, šis 

nosaukums vecāko ļaužu mutēs saglabājies vēl līdz šai dienai – šeit atradās Katriņu miests ar 

šādām mājām (1923.g.): Jesperu aptieka, Ķircapu māja, Grīnbergu māja, bij. piena fabrika, 

Vintera māja, Kalniņa māja, kā arī Katrīnas baznīca un kapi. Tikai 20.gs. sākumā Katrīna sāka 

veidoties par pagasta centru. 

1920.g. Viļķenes pagastā reģistrēti 1578 iedz. (465 vīriešu, 646 sievietes, 467 bērnu). Aramas 

zemes 6311 ½ pūrvietas, pļavas un ganības 7772 pūrvietas, meža un nederīgas – 1100 ½ 

pūrvietas. Kopā 15186 pūrvietas.1925.g. Viļķenes pagastā reģistrēti 156 nodokļu maksātāji. 

1928.g. pagastā 120 mājas. Viļķenes pagasta teritorija 30-os gados aizņēmusi 89 km2, 

iedzīvotāju skaits – 1184 (1935.g.), no tiem vīr. – 550, siev. – 634. Šajā teritorijā ietilpa bijušo 

Viļķenes un Rūstužu muižu un Katrīnas apdzīvoto vietu teritorijas. Tolaik te darbojusies 6-

klasīgā pamatskola, nespējnieku nams, ārsts, zobu ārsts, vecmāte, aptieka, pasta palīgnodaļa 

un telefona centrāle, Rīgas pilsētas Limbažu mežniecības Kolas mežniecība. Pagastā darbojās 

Katrīnas izglītības biedrība “Gaisma” ar bibliotēku (800 sēj.), Viļķenes lauksaimniecības 

biedrība, Viļķenes piensaimnieku sabiedrība, Viļķenes lopkopības pārraudzības biedrība, 

Viļķenes biškopības biedrība, Viļķenes savstarpīgā ugunsapdrošināšanas biedrība, Viļķenes 

patērētāju b-ba, Sv.Katrīnas krājaizdevu sabiedrība (dib. 1902.g.), savstarpējā 

apdrošināšanas biedrība, Kuļmašīnas sabiedrība “Ražotājs” (1927.g. – 23 biedri), Viļķenes 



mazpulks, aizsargu nodaļa,30-os gados pagastā lauksaimniecības saimniecību skaits bija – 

192, darbojās vēja dzirnavas Rūstužu muižā, ūdensdzirnavas Viļķenes muižā, koppienotava 

Katrīnā, 3 dažādu preču tirgotavas Katrīnā un 1 Ķimšos, maiznīca Kalniņos, ogu vīnu darītava 

Rammās u.c.Ap 1936.g. ievērojami uzplaukst jaunbūvju celtniecība jaunsaimniecībās 1990-o. 

g. sākumā, kad daudzviet Latvijā tika likvidēti bērnudārzi, bibliotēkas, kultūras nami un 

bibliotēkas…60 – 80-os gados Viļķenes ciemā darbojās lauku slimnīca, ambulance, aptieka, 

feldšeru-vecmāšu punkts, 3 sakaru nodaļas, krājkase, 7 veikali, 2 ēdnīcas, sadzīves 

pakalpojumu pieņemšanas punkts, Viļķenes kultūras nams, Āsteres tautas nams, bibliotēkas 

Viļķenē un Vitrupē, Viļķenes 8-gadīgā skola un Ķirbižu 8-gadīgā skola, stacionārais kino un 

kinofilmu demonstrēšanas punkts. 

Savulaik tagadējā Viļķenes pagasta teritorijā bijušas vairākas skaisti iekoptas muižas: Āsteres, 

Viļķenu, Rūstužu, Šķirstiņu, Ķirbižu, Blomes muiža, Kārļamuiža, Indriķu pusmuiža, Knipja 

pusmuiža, Augustiņu pusmuiža, Tiržumu pusmuiža, Lapsiņu pusmuiža, Kollo meža muiža .Līdz 

mūsu dienām pagasta teritorijā saglabājušās 3 muižu ēkas: Āsteres, Blomes, Ķirbižu muižas, 

kā arī Augustiņu pusmuiža. Šķirstiņu muiža nodega ugunsgrēkā 1999.gada decembrī, Rūstužu 

muiža – 2002.g. 

Viļķene šodien 
Viļķene kopumā ir aktīva un tajā attīstās ciešas sadarbības saites starp pašvaldību, 

uzņēmējiem, NVO un interešu grupām. Taču jāatzīst, ka pastāv vairākas problēmas, kuru 

risināšanā ieguldījumu var sniegt kopienas kopēja sadarbība.  

Mazattīstīta ekonomiskā un sociālā sadarbība kopienas teritorijas līmenī. 

Nepastāv cieša sadarbība starp dažādām NVO kopīgo vai līdzīgu problēmu risināšanā. 

Pārsvarā katra NVO savā darbībā ir orientēta tikai uz savām interesēm, izmantojot savā 

teritorijā pieejamos resursus. Kooperācijas trūkums nosaka to, ka kopumā visas iespējas nav 

un nevarēs tikt izmantotas, jo to realizēšana  ir izmaksās dārga.  

Sadarbība starp uzņēmējiem dažādu ideju/projektu īstenošanā ir neliela. Maz ir apzinātās 

uzņēmēju sadarbības jomas, viņu kopīgās vajadzības un vajadzību risināšanas ceļi. Daudz 

uzņēmēju, īpaši mazo ražotāju mērķtiecīga sadarbība ļauj izaugt līdz pat ražotāju grupām, 

kas ir tiesīgas pretendēt uz atbalstu no ES fondiem. Sadarbības nepieciešamība skar visu 

jomu uzņēmējus, NVO un interešu grupas. 

Maz ir arī attīstīta iedzīvotāju sadarbība sociālās integrācijas veicināšanā un savstarpējās 

palīdzības sniegšanā. Pārsvarā tiek uzskatīts, ka katram jārisina savas problēmas pašam vai 

arī par to ir jāatbild pašvaldībai un sociālās palīdzības dienestam. NVO dara daudz, taču ir ļoti 

daudz ideju, kuras būtu jāīsteno un lai vēl lielāka daļa iedzīvotāju iesaistītos sociālajās un 

ekonomiskajās aktivitātēs. 

Mēs lepojamies: 
Ar savu pagastu ,izglītību, tradīcijām un vēsturi, skaisto dabu, darba tikumu un lielāko mūsu 

vērtību –cilvēku. 

Viļķenes centrā ir krustceles ar pieciem ceļiem ,kas ved uz tuvākām un tālākām pagasta 

vietām- darījumu ,ikdienas un vēsturisko atmiņu ceļiem... 



 

Apskates objekti Viļķenē 

Piemineklis komponistam, Latvijas valsts himnas “Dievs, svētī Latviju!” autoram 

Baumaņu Kārlim.  
Piemineklis atrodas 1 km attāluma no Viļķenes centra pie “Indriķu” mājām. Piemineklis 

atklāts 1988.gadā, tēlnieks Vilnis Titāns. 

      

Katrīnas baznīca. 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. Baznīca ievērojama arī ar 1868. gadā iebūvētajām ērģelēm, 

kuras darinājis Augusts Martins (1808.-1891.). 

 

Katrīnas draudzes kapos, kas atrodas pašā Viļķenes ciemata centrā, 

atrodas mākslinieku darināti pieminekļi: piemineklis J.Leimanim (tēlnieks K.Zāle, granīts), 

piemineklis dzejniekam Augustam Brocim (tēln. Harijs Vīksna, 2002.g.), piemineklis Fr.Ārgaļa 

ģimenei. (aut. Geilings, 1908.g., bronza); piemineklis H.Lesiņam (tēln. G.Tiltiņš, 1985.g., 

granīts); piemineklis D.Priedem (tēln. Jansons, 1986.g.) 

Ķirbižu Vides izglītības centrs – meža muzejs – Muzejs atklāts 1989.g. Apskatāma 

plaša ekspozīcija par Latvijas mežsaimniecības attīstību, dzīvnieku un augu pasauli. Darba 

laiks: 10.00 – 16.00. Brīvdienas: svētdiena, pirmdiena. Tel.: 29288916. 

Meža mācību taka “Vālodzes”. Taka izveidota apļveidā gar Vitrupes abiem krastiem. 

Visā takas garumā var mācīties atpazīt Latvijas mežu raksturīgākos kokus, krūmus un augus. 

Āsteres muiža. Izvietota Āsteres ezera krastā. Zviedru laikos ietilpa Limbažu pilsnovada 

sastāvā. Muižas parkā 7 Polijas lielčiekuru lapegles (1,1 – 2,6 m apkārtmērs), bet Āsteres 

ezerā uz salas – zivju gārņa kolonija. 

Viļķenes muiža (Wilkenhof). Zviedru laikos ietilpa Limbažu (Lemsal) pilsnovadā. Radusies 

17.gadsimteņa vidū. Pašlaik Viļķenmuižā ierīkota graudu kalte, glabātuve un maltuve. 



Ķirbižu muiža. Muižas komplekss izvietots Vitrupes krastos. 

Zviedru laikos Ķirbiži ietilpa Vecsalacas (Salis) pilsnovadā. No 

1491.g. Ķirbižu (Bīstervoldes) īpašumus apsaimniekoja Aderkasu 

dzimta, kas bija Limbažu novada redzamāko un noturīgāko 

vācbaltu muižnieku dzimtu vidū, kuri savulaik apsaimniekoja arī 

Duntes, Katvaru, Tiegažu, Mētaga, Šķirstiņu, Pāles un Pociema 

muižas. 

Viļķenes (Pērnigeles) Odigitrija Dievmātes pareizticīgo baznīca, pašlaik baznīca 

pussagruvusi. 

Viļķenes pareizticīgo kapi. Platība 1,1 ha, atrodas Ziemeļrietumu (Salacgrīvas) virzienā no 

pareizticīgo baznīcas. 

Viļķenes bļodakmens – vienīgais Vidzemē, atrodas aiz Viļķenes 

pareizticīgo kapiem ZR virzienā. 

 

 

Lielsalacas draudzes lūgšanu nams Brīdagā un Brīdagas 

kapi. Lielsalacas brāļu draudzes nams (toreiz. Salacas pag. 

Ķirbižos) uzcelts 1879.g. Turpat atrodas Brīdagas kapi. Platība 1,0 

ha. Draudzes lūgšanu nams tiek izmantots kā Brīdagas kapu 

kapliča. Brīdagas kapos apbedīti bijušo Ķirbižu muižas īpašnieku 

Aderkasu dzimtas locekļi. 

         

Ungurkalns jeb Ozolkalns – sens pilskalns. Vairāk 

informācijas šeit! 

Obelisks ar ēģiptiešu hieroglifiem Āsteres ezera DR krastā 

pie “Pilītēm” (bij. Šķirstiņu muižas barona Zommera izpriecu un 

atpūtas vietā). 

Piemiņas ansamblis Otrā Pasaules kara upuriem, 

kritušajiem cīnītājiem Viļķenes centrā – parkā starp Katrīnas 

baznīcu un kultūras namu. Apbedīti 34 kritušie, no tiem 23 

viļķenieši. Piemiņas vieta izveidota 1981.g. 

Dabas mācību taka pie Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas. 

Zaķu goba – dižkoks (5,65 m apkārtmērs) Svētupes kreisajā krastā 150 m no Zaķu tilta uz Z. 

Varenākā goba Limbažu novadā. 

“Novadnieku galerija”. Viļķenes bibliotēkā tūristiem ir iespējams apskatīt “Novadnieku 

galeriju”, kurā redzami Viļķenes pagastā dzimušie un darbojušies ievērojamie sabiedriskie 

darbinieki, zinātnieki, literāti, mākslinieki, jūrasbraucēji u.c. 

http://www.ancientsites.eu/lv/objects/hill/196-ungurkalns-ozolkalns-hill-ungurkalns-ozolkalns


Viļķenes kopienas galvenie attīstības priekšnosacījumi: 
Ģeogrāfiskais novietojums, dabas resursi ,iedzīvotāji, uzņēmējdarbība, izglītības iestādes 

,kultūra, sporta infrastruktūra, pašvaldība 

Kopienas attīstība balstās uz vērtībām, kas tiek atzītas par pamatu, uz kura jābalstās 

turpmākai darbībai, un kas maksimāli efektīvi  jāveicina un jāizmanto. 

 Izglītoti, zinoši un aktīvi cilvēki veidojuši līdzšinējo pagasta attīstību un ir galvenā 

pagasta vērtība attīstībai nākotnē; 

 Neordinārām, radošām idejām apveltītie cilvēki ir atbalstāmi un piesaistāmi jaunu 

attīstības iespēju radīšanai; 

 Pagasta attīstības priekšnoteikums ir sabiedrības vienotība, tās atbalsts pozitīvai 

aktivitātei un programmas īstenošanas darbam 

Vīzija: 

Viļķenes kopienā  līdzsvaroti attīstīta teritorija ar attīstītu uzņēmējdarbības vidi, kur visi 

jautājumi tiek risināti demokrātiskā ceļā, aktīvi iesaistoties iedzīvotājiem. Iedzīvotāji dzīvo 

sociāli un ekonomiski aktīvā teritorijā ar daudzveidīgu dabas vidi un sakoptu kultūrvēsturisko 

mantojumu, ar izglītības, kultūras un atpūtas iespējām, viņi ir lepni par savu pagastu. 

MĒRKIS: 

 Viļķenes attīstības vispārējais mērķis ir pagasta iedzīvotāju labklājība - veselīga, 

labvēlīga un droša vide dzīvošanai un sociāli un telpiski līdzsvarota attīstība, kas 

virzīta uz daudzveidīgu, uz kultūru un zināšanām balstītu konkurētspējīgu 

saimniecisko darbību. 

 Aktīva līdzdalība un ieinteresēta sabiedriskā dzīve, teritorija ar spēcīgu kopienu. 

 Iedzīvotāju kopīga darba mērķis ir izveidot Viļķeni par ekonomiski attīstītu apdzīvotu 

vietu.   

Šis mērķis ir sasniedzams radot labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbībai , sakārtojot 

infrastruktūru un sakopjot vidi, nodrošinot kvalitatīvas izglītības iegūšanas iespējas, 

medicīnas un sociālās aprūpes pieejamību, piekopjot veselīgu dzīvesveidu un radošu pieeju 

dzīvei . 

Viļķenes kopienas projektā laikā paveiktais 

Projekti 
2014.g.(ELFLA) pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā" VRG Biedrībā " Jūrkante" projekts „ 

Svinību galdu klāšanas serviss Viļķenē”.   

   

2014.g.Biedrība "Attīstība plus'" (ELFLA) pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"  Vidzemes 

lauku partnerībā "Brasla"  projekts "Aktīvā atpūta Limbažu novadā" . 



  

 2014.g.Limbažu NVO projektu konkursa projekts „Mūsu pagasts mūsu lepnums”. 

  

2014.g.-2015.g.Kopienu atbalsta Pilotprojektā “Atgriežot dzīvību Latvijas pilsētām un 

reģioniem” apmācību programmā, 

2014.g. Viļķenes pagasta svētku radošo darbnīcu un netradicionālo sporta spēļu 

organizēšana un vadīšana 

2014.g. KNHM projektu konkurss „Sabiedrība ar Dvēseli’-"Mēs savam pagastam" 

2015.g. Projekts Viļķenes Sv. Katrīnas Ev. Luteriskā baznīca- skaists tūrisma objekts. 

Projekta aktivitātes: Altāra krāsojuma atjaunošana; Mācītāja kanceles krāsojuma 

atjaunošana, labošana; Baznīcas galvenās ieejas sakārtošana. 

Pasākumi. 
 Himnas goda diena 

      

 Ideju vētras. 

 Mērķis ir uzzināt iedzīvotāju vēlmes vietējās attīstības plānošanā un plānotā īstenošanā, 

attīstot sadarbības mehānismu starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem – 

pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām  un uzņēmējiem, dažādām sabiedrības grupām 

klātesot, nosaka vietējās kopienas attīstībai svarīgākās prioritātes un trūkumus.Tā ir iespēja 

iedzīvotājiem iesaistīties un publiski paust, un aizstāvēt savu viedokli jautājumos, kas aktuāli 

un nozīmīgi kādai sabiedrības daļai. Tomēr svarīgi ir ne tikai aicināt cilvēkus izteikties, 

ģenerēt idejas, bet arī uzņemties atbildību par to īstenošanu un mērķtiecīgu noteikto 

prioritāšu sasniegšanu.  



     

 Lielā talka- Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas mācību – izziņas takā. 

 

  Viļķenes pagasta svētku radošo darbnīcu un netradicionālo sporta spēļu 

organizēšana un vadīšana 

   

 Adventas vainagu meistardarbnīca 

 

 Sāls darbnīca 

  

 Filcēšanas darbnīcas 

    

 

 



 Labdarības koncerts 

       

 

 Muzeju nakts 

     

 

 Vasaras radošās darbnīcas u.c. 

 

 

*Viļķenes pirmskolas izglītības iestādes sienas apgleznošana   

  

 



 Labo darbu nedēļa 

    

Kopienas izaugsme: 
 Attīstība sākas ar individuālo motivāciju un vēlmi veidot piederību kopienai.  

 Veidojam vidi, kas rosina iekļauties kopienā tiem iedzīvotājiem, kas dažādu iemeslu 

dēļ nav spējuši kļūt par aktīvu un motivētu kopienas daļu. 

 Veidojot ciešākas saites starp dažādu paaudžu, sociālo grupu kopienas locekļiem, 

paplašinot kontaktu loku kopienā, var radīt piederības sajūtu . 

 Lai sekmētu ilgtspējīgu kopienas attīstību, nepieciešams veidot to atbalstošu 

infrastruktūru, (skolas, bibliotēkas, sabiedriskie kopienu centri), gan arī citas atbalsta 

sistēmas (brīvprātīgais darbs, līderu profesionalitāte, kopienas attīstības plāni).  

Līdzšinējās darbības izvērtējums 
Ideju vētras 

 Mērķis ir uzzināt iedzīvotāju vēlmes vietējās attīstības plānošanā un plānotā 

īstenošanā, attīstot sadarbības mehānismu starp dažādām sabiedrības grupām un 

sektoriem – pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām  un uzņēmējiem, dažādām 

sabiedrības grupām klātesot, nosaka vietējās kopienas attīstībai svarīgākās 

prioritātes un trūkumus.Tā ir iespēja iedzīvotājiem iesaistīties un publiski paust, un 

aizstāvēt savu viedokli jautājumos, kas aktuāli un nozīmīgi kādai sabiedrības daļai. 

Tomēr svarīgi ir ne tikai aicināt cilvēkus izteikties, ģenerēt idejas, bet arī uzņemties 

atbildību par to īstenošanu un mērķtiecīgu noteikto prioritāšu sasniegšanu. 

Varbūt kādam liksies, ka regulāra un aktīva diskutēšana par lietām ir nevajadzīga laika 

nosišana. Varbūt vēl kādam liksies, ka lauku attīstība jāplāno un pie tās jāstrādā tikai valdībai. 

Saeima var izstrādāt simtiem atbalsta programmu un lauku attīstības vīziju, tomēr, ja mēs 

paši – lauku un mazpilsētu iedzīvotāji - nebūsim aktīvi plānotāji un darītāji, tad neviena valsts 

programma nedarbosies. 

Ieguvums no projekta: 
 Šis ir projekts kas parāda, kāda ir kopienas sasaiste ar katru Latvijas lauku 

iedzīvotāju. 

 Sadarbības iespējas; jaunus kontaktus 

 Idejām pilnas galvas; 

 Skatu no malas- kopienas izaugsmi un tās darbību; 

 Labās prakses piemēri 

  



VIĻĶENES KOPIENAS STRATĒĢIJA 
2015- 2020 GADAM 

Attīstības vadlīnijas: 
 Kopienā jāsaglabā Latvijas laukiem raksturīgā dzīves vide, kultūrvēsturiskais 

mantojums un dabas resursi. 

 Iedzīvotāji ir Viļķenes kopienas lielākā vērtība. Kopienas attīstībai jābūt balstītai uz 

dažādu sabiedrības grupu vēlmju un interešu savstarpēju saskaņošanu un 

ievērošanu.  

 Īpaša vērībā jāvelta cilvēkresursu attīstībai, kas ietver gan bērnu, gan pieaugušo 

mūžizglītību izglītību un interešu attīstīšanu. 

 Saimnieciskai darbībai jābalstās uz vietējo resursu izmantošanu, sociālās un mazas 

uzņēmējdarbības veidošanu un attīstību. 

Stratēģiskā mērķa sasniegšanai izvirzītas četras prioritātes: 
 Atpazīstams un pozitīvs Viļķenes tēls 

 Pievilcīga dzīves vide 

 Līdzsvarota ekonomiskā attīstība 

 Attīstīta un pilsoniski atbildīga sabiedrība 

Katrai prioritātei pakārtoti vairāki rīcības virzieni un uzdevumi šo prioritāšu īstenošanai. 

Prioritāte Nr.1- atpazīstams un pozitīvs Viļķenes tēls 

Rīcības virzieni: 

 Viļķenes tēla veidošana 

 Aktivitāšu organizēšana pagasta atpazīstamības veicināšanai 

 Tūrisma infrastruktūras uzlabošana un popularizēšana 

Uzdevumi: 

 Izstrādāt pagasta tēla veidošanas stratēģiju 

 Iesaistīties dažāda mēroga kultūras un sporta pasākumu organizēšanā  

 Veicināt Viļķenes pārstāvju piedalīšanos dažāda mēroga kultūras, sporta u.c. norisēs 

 Tradīciju veidošana pievilcīga kopienas tēla veicināšanai 

Prioritāte Nr.2- pievilcīga dzīves vide 

Rīcības virzieni: 

 Kvalitatīvas dzīves vides plānošana 

 Sabiedrisko vietu labiekārtošana, attīstība kopā ar pašvaldību 

 Dabas un kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana un kopšana 

Uzdevumi: 

 Sakoptas, drošas un veselīgas dzīvesvides veidošana. Sekmēt pievilcīgas apkārtnes 

veidošanu. 

 Sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu 

 Sabiedrisko vietu labiekārtošana 



Prioritāte Nr.3- līdzsvarota ekonomiskā attīstība 

Rīcības virzieni: 

 Sadarbības veicināšana ar uzņēmējiem un NVO 

 Investīciju piesaiste 

 Vietējās sociālāsuzņēmējdarbības veicināšana 

Uzdevumi:  

 Vietējo uzņēmēju un NVO savstarpēja sadarbība 

Prioritāte Nr.4- Attīstīta un pilsonīgi atbildīga sabiedrība 

Rīcības virzieni: 

 Pieaugušo mūžizglītības organizēšana un  attīstība, radošo un netradicionālo 

aktivitāšu organizēšana. 

 Iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes paaugstināšana, Ideju vētru regulāra 

organizēšana 

 NVO  kapacitātes stiprināšana. 

Uzdevumi: 

 Apzināt un popularizēt savu kopienu, veicināt piederības sajūtu 

 NVO darbības aktivizēšana 

Nr.
p.k. Uzstādītie mērķi Realizēšanas laiks Sadarbības partneri 

1. 
 

Regulāras iedzīvotāju 
tikšanās 
„Ideju vētras” 

3 reizes gadā Limbažu novada dome, Viļķenes 
pagasta pārvalde, Kopienas 
iedzīvotāji, Uzņēmēji, Viļķenes NVO 

2. Kopienas resursu un vēlmju, 
vajadzību izpēte 

1  reizi gadā Viļķenes NVO, Viļķenes pagasta 
pārvalde, Kopienas iedzīvotāji, 
Uzņēmēji, 

3. NVO kapacitātes stiprināšana 2016- 2020 Viļķenes NVO 

4. Viļķenes kopienas 
popularizēšana 

2016-2020 Viļķenes NVO 
Viļķenes pagasta pārvalde, 
Kopienas iedzīvotāji, 

5. Infrastruktūras veidošana, 
attīstība 
Sakopšanas talku 
organizēšana 

2016-2020 Viļķenes NVO 

6. Mūžizglītības aktivitāšu 
organizēšana 

2016-2020 Viļķenes NVO 

7. Radošo darbnīcu 
organizēšana 

2015 decembrī- 1 
2016 jūnijs-1, novembris-1, 
decembris-1 
2017 jūnijs-1, decembris-1 
Turpmāk ik gadu novembrī 
un decembrī 

Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola 

8. Netradicionālo sporta spēļu 
organizēšana 

1 reizi gadā Viļķenes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrība 

9. Kopienas attīstībai regulāri 
piesaistīt finansējumu 

2016-2020  

 


