
Apciemo AmAtu meistArus - 
izzini un līdzdArbojies limbAžu novAdā

Ciemos pie 
maizes meistariem 

maiznīCā “LieLezers”

 Maizes tapšanas process, 
maiznieka darbarīki,

 Iespēja iepazīties ar maizes vēsturi 
un latviešu rudzu maizes cepšanas 
tradīcijām,

 Degustācija.
atrašanās vieta:  
“Stekļi”, Limbažu pagasts, 
Limbažu novads 
izmaksas:  
1 EUR no personas (ilgums 1 – 1.5 h)
Skolēniem līdz 11 gadiem - bezmaksas
tālrunis informācijai un ekskursijas 
pieteikšanai: 
64023391
www.lielezers.lv

 Radošās darbnīcas.
atrašanās vieta: 
Burtnieku iela 4, Limbaži, 
Limbažu novads
izmaksas: 
2 EUR no skolēna (ilgums 1h)
tālrunis informācijai un ekskursijas 
pieteikšanai: 
29356858

Dzīvā suDraba 
muzejs

 Trušu dārza apmeklējums,
 Izjāde ar zirdziņu, viens aplis 

atrašanās vieta:  
“Priedītes”, Katvaru pagasts, 
Limbažu novads
izmaksas: 
2 EUR no skolēna (ilgums 1-1.5 h )
tālrunis informācijai un ekskursijas 
pieteikšanai:  
29287290

Ciemos 
zemnieku saimnieCībā 

“prieDītes”

 Vēstuļu rakstīšana,
 Līgumu slēgšana,
 Sveču mērcēšana,
 Mājlopi un to piedzīvojumi 
Limbažu vēsturē- leģendārais 
dzīvnieks cūka.

atrašanās vieta: 
Burtnieku iela 7, Limbaži,  Limbažu 
novads
izmaksas: 
0.60 EUR  no skolēna (ilgums-1h)
tālrunis informācijai un ekskursijas 
pieteikšanai:  
64070632 vai 28790256

Limbažu muzejs, 
viDusLaiku piLsDrupas 

un senā Hanza

 Ekskursija un stāsts par senlietām 
un kalēja darbu, 

 Naglas kalšana ar meistara 
palīdzību.

atrašanās vieta: 
“Kalna kalēji”, Limbažu novads
izmaksas: 
ekskursija 3 EUR no skolēna, 
ja paši vēlas izkalt naglu 6 EUR 
(ilgums 1 – 3 h)
tālrunis informācijai un ekskursijas 
pieteikšanai: 
29462999

Ciemos pie 
kaLējmeistara 
kaspara auzas

Piedāvājums sagatavots projekta “Hanzas 
vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)” 
ietvaros ar Limbažu novada pašvaldības 

līdzfinansējumu.
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 Stāstījums un demonstrējums kā no 
māla pikas top brīnišķīgi trauki un 
sadzīves priekšmeti,

 Iespēja līdzdarboties un pamēģināt 
ko izvirpot!

atrašanās vieta:  
“Cepļi”, Limbažu novads
izmaksas: 
1 EUR no skolēna, 
ja vēlas veidot paši - 6  EUR no 
skolēna (ilgums 1- 2 h) 
tālrunis informācijai un ekskursijas 
pieteikšanai: 
29234867 
www.cepli.lv

  Vistu kūts apskate,
 Mājas saldējuma tapšanas stāsts, 
 Degustācija.

atrašanās vieta:  
“Ceplīši”, Skultes pagasts, 
Limbažu novads
izmaksas: 
3 EUR no skolēna (ilgums ~ 40 min )
tālrunis informācijai un ekskursijas 
pieteikšanai:  
29177990

 Iespēja fotografēties ugunsdzēsēju 
mašīnā,

 Kāpšana tornī un palūkošanās uz 
Limbažu pilsētu no augšas.

atrašanās vieta:  
Torņa iela 3, Limbaži, 
Limbažu novads
izmaksas:  
0.30 EUR  no skolēna (ilgums 1h)
tālrunis informācijai un ekskursijas 
pieteikšanai: 
64070632 vai 28622379

veCais 
ugunsDzēsēju Depo

 Latvijas himnas jostas aušana,
 Iepazīšanās ar aušanas vēsturi, 
stellēm.

atrašanās vieta: 
Rīgas iela 9, Limbaži, 
Limbažu novads
izmaksas: 
0.50 EUR no skolēna (ilgums 1 – 1.5 h)
tālrunis informācijai un ekskursijas 
pieteikšanai:  
26576299 vai 28664988

Ciemos pie 
tautas Lietišķās 

māksLas stuDijas “DziLna”

Ciemos pie 
poDnieCes 

ingrīDas žagatas 
keramikas DarbnīCā “Cepļi”

Ciemos pie 
mājas saLDējuma 

“gogeLmogeLs” meistariem

/VISITLIMBAZI

Limbažu novada tūrisma 
informācijas centrs
Limbaži, Torņa iela 3, LV - 4001,  
Tālr.: +371 64070608

visitlimbazi.lv
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