
Limbaži
Senie un mainīgie



	 Limbažu	kultūrvēsturiskais	mantojums
1  Limbažu vēsturiskais centrs
2  Limbažu viduslaiku pilsdrupas un skatu tornis,  

+371 26351433, 64070632
3  Limbažu muzejs, +371 26351433, 64070632
4  Dzīvā Sudraba muzejs, +371 29356858
5  Vecais ugunsdzēsēju depo, +371 26351433, 64070632
6  Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca, +371 29430665
7  Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo baznīca, +371 64022178
8  Limbažu Romas katoļu Sv. Laurencija baznīca,  

+371 27497288
9  Piemineklis Latvijas valsts himnas autoram Baumaņu Kārlim

10  Mūžizglītības un veselības veicināšanas centrs “Filcītis” 

	 Daba	un	vide
11  Limbažu Lielezera dabas taka
12  Strūklaka “Kamols”
13  Strūklaka “Pieneņpūkas”
14  Mazezera strūklaka

	 Aktīvā	atpūta
15  Limbažu Lielezera pludmale, +371 25725941
16  Limbažu peldbaseins, +371 22016176
17  Trenažieru zāle, +371 29401367
18  Airēšanas bāze
19  OC “Limbaži”
20  Veikborda centrs, +371 29366274
 
	 Amatu	meistari
21  “9 Arodi”, +371 22008808
22  “Limbažu Tīne”, +371 29466036
23  Tautas lietišķās mākslas studija “Dzilna”, +371 26576299
 
	 Limbažu	garša
24  N. Bomja maiznīca “Lielezers”, +371 64023391
25  “Limbažu siers”, +371 64022287
26  Limbažu tirgus, +371 22020052
27  “Madara 93” konditoreja un “Ražots Limbažu novadā”  

stends lielveikalā “Top” 
 “Lemsel vīna darītava” vīnu degustācija, +371 29492247



Hanzas laiki

Viduslaikos, mērot un ierādot Limbažos apbūves laukumus un ielas, to 
centru mēģināja iezīmēt kā ideālo apli. Šāds radiālais ielu plānojums ir 
saglabājies līdz mūsdienām. 14. gs. pilsētu apjoza ar mūri un atstāja čet-
ras vārtu vietas, pa kurām iekļūt pilsētā. Senais mūris nav saglabājies, bet 
ir zināmas vārtu vietas. Interesanti, ka baznīca un pils atradās ārpus šī 
mūra. Vēsture skolā var garlaikot, bet reālās vēstures liecības – pievelk 
un ieinteresē. Limbažu pilsdrupu apkārtne ir tieši tāda: te notiek dažādi 
brīvdabas pasākumi – izrādes, koncerti, nodarbības. Lielākais ikgadējais 
pasākums ir Limbažu pilsētas svētki. Pils senie mūri ir liecinieki laikam, 
kad pilsēta bija Hanzas savienības dalībniece. No pils vārtu torņa, kurā sa-
glabājušies unikālie vārti ar paceļamo restu fragmentiem, paveras skats 
uz Limbažu vecpilsētas sarkanīgajiem jumtiem. Apkārtnes ainava daļēji 
ļauj nojaust, ka pils ir viena no senākajām Latvijas fortifikācijas aizsardzī-
bas būvēm. Tā savulaik bijusi Rīgas arhibīskapa rezidence.

       
	 Limbažu	viduslaiku	pilsdrupas	un	skatu	tornis,	Limbažu	muzejs

 Burtnieku iela 7, Limbaži, +371 64070632, 26351433,  
www.limbazumuzejs.lv

 @Limbazumuzejs

Esiet sveicināti Limbažos, pilsētā, kur vēsturiskais mijas ar mūsdienīgo! 
Limbažu spēks ir to daudzveidībā – tas nav tikai viens, bet daudzi stāsti, 
kuriem ir nepieciešams laiks un zinošs stāstnieks, lai aizvestu interesentu 
laikā un telpā, dodot iespēju izgaršot pilsētu.
Himna, sudrabs, ezeri, maize, siers, vilna, filcs, teātris un “Spēlesprieks”, 
dejotprieks, dziesmas, reņģu galvaspilsēta, kanoe airēšana un smaiļoša-
na, radiālais plānojums, 18. gs. sienu gleznojumi, etnogrāfisko audumu 
krātuve, aušanas prasmes un tradīcijas, viduslaiku pils – tā varētu turpi-
nāt atkarībā no stāstnieka zināšanām un klausītāja pacietības.

I  Strūklaka “Pieneņpūkas”  I

Limbaži ir dažādi – 
seni, mainīgi, mūsdienīgi. 

Mēs iemīlam to, 
ko iepazīstam, 

seko mums!
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Koka apbūve
Limbažu vecpilsētā saglabājusies ievērojama daļa koka apbūves no  
18. gs. beigām un 19. gs. sākuma. Ņemot vērā ciešo apbūvi un koka 
ēkas, pilsētu bieži postījuši ugunsgrēki. Lielākais ugunsgrēks piedzīvots  
1747. gadā, kad pilsētā neskartas palika tikai četras mājas. Par pilsētas 
aizstāvi (patronu) jau viduslaikos, kad Limbaži bija Rīgas arhibīskapa vasa-
ras rezidence, pret postošām ugunsnelaimēm izvēlēts svētais Laurencijs. 
Viņa tēls rotāja arī pilsētas ģerboni. Svētais Laurencijs ir trūkumcietēju, 
skolēnu, studentu, bibliotekāru, pavāru, konditoru, alus darītāju, veļas 
mazgātāju, stiklinieku un ugunsdzēsēju debesu aizbildnis.  

Limbažu 
vēsturiskajā centrā 

saglabājusies 
koka apbūve no 

iepriekšējiem 
gadsimtiem

	 Vecais	ugunsdzēsēju	depo
 Ir īstā vieta, kurp doties, lai uzzinātu par to, kā dzēsa ugunsgrēkus, 

cik bieži tie notika, ko darīja, kad manīja dūmus. Apmeklētāji aicināti 
iemūžināt ugunsdzēsēju mašīnu un pa šaurām kāpnēm pāri stiklotām 
grīdām uzkāpt līdz pašai torņa augšai, kur pa piektā stāva lodziņiem 
paveras skati uz vecpilsētas centrālo daļu.

 Torņa iela 3, Limbaži, +371 64070632, 26351433
 @Limbazumuzejs 
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Limbaži rada

Limbažu ieliņu darbnīcās jau gadsimtiem ir darbojušies dažādu amatu 
meistari. Kādas darbnīcas un kur atradušās, vislabāk uzzināt Limbažu 
muzeja ekspozīcijas zālē, kur miniatūru māju lodziņos izvietoti tur mītošo 
amatnieku darbarīki – kurpnieku, kalēju, burtliču, vilnas vērpēju un citu.

 
	 Tautas	lietišķās	mākslas	studija	“Dzilna”
 “Dzilnas” darbi gadu gaitā bijuši apskatāmi izstādēs gan tepat Latvijā, 

gan daudzviet pasaulē, studijas darbi un darinājumi ne atkārtojas un 
ienes jaunas vēsmas mūsu skatījumā uz tautas lietišķo mākslu. Tautas 
lietišķās mākslas studija “Dzilna” darbojas kopš 1964. gada.

 Rīgas iela 9, Limbaži, +371 26576299

 
	 SIA	“Limbažu	Tīne”	

 Pļavu iela 4, Limbaži, +371 29466036,
 www.limbazutine.lv

 Saloniņa darba laiks: P.–Pk. 8.00–17.00, S. 9.00–13.00, Sv. slēgts 
Ekskursijas ražotnē

 
	 Biedrība	“9	Arodi”
 Apvieno seno amatu meistarus, lai sa glabātu latviešu tautas amatus 

un prasmes, organizē mācības, ekskursi jas ar līdzdarbošanos, radošās 
darbnī cas – arī izbraukumos.

 Torņa iela 1, Limbaži, +371 22008808, www.9arodi.lv
 @9-Arodi

Nemateriālās
prasmes ir vērtība, 

ko Limbažos 
tur cieņā
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	 Mūžizglītības	un	veselības	veicināšanas	centrs	“Filcītis”	
 Biedrības “Limbažu Filcs” telpās norisinās dažāda veida  

nodarbības un kursi
 Mūru iela 2, Limbaži, www.limbazufilcs.lv
 @LimbazuFilcs

Vilna un filcs
Dabīgais materiāls – vilna – bija viena no tirdzniecības precēm, ar ko vi-
duslaikos andelējās vietējie tirgoņi. Plašākais vilnas izmantošanas uzplau-
kums Limbažos saistīts ar fabriku “Limbažu filcs”, kas ir vienīgais lielais 
rūpniecības uzņēmums pilsētā visā Limbažu vēsturē. Fabrika darbu uzsā-
ka 19. gs. otrajā pusē, kad Ziemeļvidzemē sākas straujš tekstilrūpniecības 
uzplaukums. 20. gs. sākuma gados “Limbažu Filcs” bija viens no lielāka-
jiem uzņēmumiem Latvijā ar 500 darbiniekiem. Mazpilsētas dzīve nori-
tēja saskaņā ar fabrikas svilpes signālu, kas darbojās vēl padomju laikos. 
Strādāja maiņās – ilgums bija 11 stundu. 

Sākumā mehānismus darbināja ar tvaika spēku, bet 19. gs. nogalē fabrikā 
uzstādīja “Lenc” firmas elektrostaciju, kā kurināmo izmantojot Dūņezera 
Droģu purvā sarakto kūdru. Saražoto elektroenerģiju izmantoja ne tikai 
fabrikas vajadzībām, bet arī pasta un policijas ēkās, dzīvojamo namu un 
ielu apgaismošanai. Fabrikā ražoja kungu un dāmu cepures, filcu, filca zā-
bakus. Vēlāk padomju gados cepuru ražošana tika pārtraukta, ražoja tikai 
velteņus, līdz pusmiljonam gadā. Strādniekiem bija savs klubs, te bija arī 
viens no pirmajiem televizoriem Limbažos.

Filca velteņu stāsts Limbažos beidzas 1992. gadā, kad, nesaņemot sa-
maksu par pasūtījumu, fabrika darbu pārtrauca. 1996. gada maijā bijušo 
īpašnieku Husmaņu mantinieku pārstāvji Privatizācijas aģentūrā fabriku 
nopirka par 1 latu. Mūsdienās daļā fabrikas telpu ierīkots Mūžizglītības 
un veselības veicināšanas centrs “Filcītis”, bet ražotnes tukšās ēkas gaida 
jaunas idejas un vērienīgas investīcijas.

I  Limbažu filca fabrika, foto ap 1930. gadu  I

Vilnas ieguve Limbažu 
pilsētas svētkos
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Limbaži sudrabā
Limbaži tiek dēvēti par Sudraba pilsētu, un ne velti. Vecā rātsnama tel-
pās izvietotas Dzīvā Sudraba muzeja lielformāta sudraba skulptūras. Ar 
mākslinieka, sudrabkaļa Oļega Auzera darinātu sudraba spalvu vecajā 
rātsnamā tiek apliecināts jaunlaulāto mīlestības solījums mūža garumā. 
Jaunlaulātajiem ir īpaša iespēja izveidot savu sudraba koku, sākot ar za-
riem, apaudzējot ar augļiem un ziediem, ģimenei paliekot kuplākai. Te 
svin kāzu gadadienas, dāvājot pārsteigumu, piemēram, sudraba ābeļzie-
du piespraudi.

Vecā rātsnama pagalma vidū apskatāmi sudrabkaļa Oļega Auzera darinā-
tie “Mīlas un draudzības vārti”. Mīlas vārtu viena puse simbolizē vīrišķo 
pusi, tur skatāmi ozolzari, ozollapas un zīles. Mīlas vārtu otra puse, kurā 
redzamas ābeles lapas un ābeļu ziedi – simbolizē sievišķo pusi. Pēc jaunā 
pāra vēlēšanās, iespēja pasūtīt un piekarināt savu misiņa lapiņu ar vār-
diem un laimīgo datumu.

Ir gods piedzimt par limbažnieku, jo ik gadus mazie pilsētnieki saņem 
apliecinājumu par piederību Sudraba pilsētai – meitenītēm tā ir sudraba 
lilija, bet zēniem – sudraba ozollapa.

Sudrabs 
meistaru rokās 

pārtop par lielformāta 
skulptūrām

Dzīvā	Sudraba	muzejs
 Burtnieku iela 4, Limbaži,

 +371 29356858, www.livesilvermuseum.lv  
www.sudrabalimbazi.lv
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Dievmātes	Tihvinas	ikona
Ar Limbažu pareizticīgo draudzi saistīts viens no ievērojamākajiem  
20. gs. baznīcas hierarhiem arhibīskaps Jānis (Garklāvs). Viņš kļuva par 
Rīgas bīskapu smagajos kara gados, bet 1944. gadā viņš aizbrauca no  
Latvijas, paglābjot brīnumdarošo Dievmātes Tihvinas ikonu. Pēc viņa nā-
ves audžudēls virspriesteris Sergijs Garklāvs 2004. gadā aizveda brīnum-
darošo ikonu atpakaļ uz Tihvinu. Dievmātes Tihvinas ikonas kopija no 
Kristus Apskaidrošanās baznīcas Limbažos toreiz tika atvesta uz Rīgu un 
pielikta pie īstā brīnumdarošā tēla.

Limbažu Kristus Apskaidrošanās baznīcas svētumu vidū kopā ar Dievmā-
tes Tihvinas ikonu, svētītāja Nikolaja un svētā Ņevas Aleksandra ikonu 
īpaši godāta ir svētā lielmocekļa un dziedinātāja Panteleimona ikona,  
atsūtīta no Svētā Atona kalna, no Panteleimona klostera.

Limbažu	Kristus	Apskaidrošanas	pareizticīgo	baznīca		
Limbažu pareizticīgo draudze ir viena no vecākajām Latvijā. Greznā baznī-
ca celta 1900.–1903. gadā neobizantiešu stilā pēc trīsdaļu tipa projekta, 
tā izvietojusies Livonijas laika klostera teritorijā. Lielākā pareizticīgo baz-
nīca Vidzemē ārpus Rīgas.

 Klostera iela 8, +371 64022178
 @LimbazuPareizticigoBaznica

Limbažu	Romas	katoļu	Sv.	Laurencija	baznīca	
Katoļu baznīca ir pirmā atjaunotās Latvijas brīvvalsts gados uzceltā un 
jaunākā baznīca Limbažos. Pirmā Svētā Mise un jaunuzceltās baznīcas  
iesvētīšana notika 1996. gada 9. jūnijā. Katoļu draudze kopš 2015. gada 
rīko vienas dienas svētceļojumu no Limbažiem līdz Igates Svētā Jāņa 
Kristītāja un Marijas Magdalēnas baznīcai. Ceļa noslēgumā ir ekumēnisks 
svētbrīdis Igates baznīcā.

 Ceriņu iela 1, Limbaži, +371 27497288

Limbažu dievnami

Limbažu	Sv.	Jāņa	luterāņu	baznīca
Mūra baznīca celta 1679.–1680. gadā pēc būvmeistara R. Bindenšū pro-
jekta par Rīgas rātes līdzekļiem. Baznīca 300 gadu laikā piedzīvojusi daudz 
pārmaiņu – cietusi ugunsgrēkos, vairākkārt atjaunota un remontēta,  
tomēr sākotnējo izskatu būtiski nav mainījusi. Baznīcas dārzā atrodas 
1923. gadā pēc arhitekta P. Kundziņa meta celts piemineklis 1914.–1920. 
gadā Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušajiem Limbažu apkārtnes cīnītā-
jiem.

 Lībiešu iela 2, Limbaži, +371 29430665
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Himna un Baumaņu Kārlis

Latvijas Valsts himnas autors Baumaņu Kārlis dzimis Viļķenē – netālu no 
Limbažiem, mācījies pilsētas skolā un arī mūža nogalē atgriezies dzim-
tajā pusē. Baumaņu Kārlis dāvināja pilsētai savas grāmatas, kuru bija tik 
daudz, ka tapa pirmā publiskā bibliotēka.

Himna pirmoreiz izskanēja Rīgā I Vispārējo latviešu dziesmu svētku svinī-
gajā atklāšanas pasākumā 1873. gadā, tomēr dziesmu svētku kopkorī tā 
pirmoreiz dziedāta tikai Jelgavā 1895. gadā. Par to Apsīšu Jēkabs tolaik 
rakstījis: “No liela dziedātāju pulka dziedātai šai dziesmai varens iespaids, 
kas ar orķestra pavadīšanu top vēl lielāks.”
Baumaņu Kārļa lūgsna “Dievs, svētī Latviju!” par Latvijas valsts himnu 
izvēlēta jau pēc autora nāves – Latvijas proklamēšanas aktā 1918. gada  
18. novembrī. Valdības lēmums tika apstiprināts Latvijas Satversmes sa-
pulces sēdē 1920. gadā.

Limbažos atrodas divi pieminekļi autoram. Pirmo 1920. gadā – 15 gadus 
pēc komponista nāves – Gustava Šķiltera veidotu, atklāja viņa atdusas 
vietā Limbažu kapos, bet otru 1998. gadā Limbažu vecpilsētā, piedalo-
ties toreizējam Valsts prezidentam Guntim Ulmanim. Tā autori ir tēlnieki  
Juris Rapa un Zigrīda Rapa. Piemineklis ataino Baumaņu Kārli pēc dzies-
mas nodiriģēšanas.

Latvijas Valsts
himna pirmoreiz

izskanēja
1873. gadā

2020. gadā aprit simts gadi, kopš Latvijas Satversmes sapulces 
sēdē 1920. gada 7. jūnijā dziesma – lūgšana “Dievs, svētī 
Latviju!” – tika apstiprināta valsts himnas statusā.

I  Plašāk par Baumaņu Kārļa dzīves gaitām aicinām uzzināt 
Limbažu muzejā, kur autoram iekārtota piemiņas istaba  I
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Lielezera	dabas	taka
No pludmales līdz putnu novērošanas tornim gājiens pa koka laipām  
(~1 km). Pāri Donaviņai izveidots gājēju tiltiņš. No pludmales līdz 
veikborda centram – grantēta taciņa (~ 1,1 km) gar makšķernieku 
iecienītām pieturvietām

Nesteidzīgām pastaigām gar ezeru

Daba un pilsētvide
Limbaži izvietojušies vairāku ezeru ielokā – lielākais no tiem Limbažu Liel-
ezers ir iemīļota pilsētnieku atpūtas un pastaigu vieta. Savulaik rosīgā 
Dūņezera apkārtne ar nostāstiem par liellaivām, kas kuģojušas no jūras 
uz pilsētu, tagad kļuvusi par makšķernieku oāzi. Ezera duņās nolīdušas 
sirmas līdakas, rāmums maz liecina, ka reiz te atradusies senā ostas vieta. 

Lībiešu pilskalna pakājē uzpludinātais Mazezers savulaik bijusi pilsētas 
slidotava. Ūdens līmeni pazeminot līdz minimumam, no pilsētas apvedce-
ļa puses labi redzams viduslaiku pilskalna apmērs. 

Pilsēta ir zaļa, te ik pa brīdim ielu ritmu nojauc skvēri un parki. Lielākais 
ir Vienības parks. Savulaik pilsētas mērs dāvinājis savu privāto lauku, lai 
pilsētas iedzīvotājiem ierīkotu svinību vietu. Te arī virmojusi sabiedris-
kā dzīve, mūsdienās parkā atrodas Teātra māja, kas ir Limbažu Ausekļa  
teātra mājvieta. 

Lielezeru par savas 
ligzdošanas vietu ir 
izvēlējušies dažādu  

sugu putni
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Strūklaka	“Kamols”
Iespējams, lielākais kamols Latvijā – 3,5 metrus augsta, tumsā 
izgaismota strūklaka, kas ataino Limbažu novada simbolu. Strūklakas 
dizaina autors Gunārs Platpīrs par šo darbu ieguva 1. vietu  
“Gada balvas dizainā 2013” kategorijā “Ārtelpas objektu dizains”

I  Skulptūra “Bučotāji”  I

Strūklaka	“Pieneņpūkas”
Četras neliela izmēra strūklakas īpaši iecienījuši bērni, jo karstā vasarā 
ap “pieneņu galvām” veidojas smalks ūdens mākonis, ko tā vien gribas 
pataustīt.

Pludmalē ir veiksmes	 zandarts, tā formu veido 10 000 uzgriežņu, kas 
rada neparastu tekstūru. Turklāt tam ir sudraba zvīņa, un runā – ja to pa-
berzē, piepildās viena vēlēšanās.

Neierasts dizaina elements Vienības parkā ir skulptūra “Bučotāji”, kas 
saņemta kā dāvana. Parka centrālajā daļā apskatāmas arī citas dāvanas – 
tēlnieka Kārļa Baumaņa skulptūras.

Karstajās vasaras 
dienās veldzi dod 
divas strūklakas
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Aktīvā atpūta
Limbaži ir aktīvi, attīstoties infrastruktūrai, pilsēta kļūst aizvien pieeja-
māka pastaigām, velo, skriešanai, skrituļošanai, veikbordam, slēpošanai, 
slidošanai. Limbažu Lielezera pludmale atbilst starptautiskiem stan-
dartiem, un kopš 2015. gada ik gadu tai piešķirts starptautiskais vides 
ekosertifikāts “Zilais karogs”. 2018. gada rudenī darbu uzsāka Limbažu 
peldbaseins.

 
	 Limbažu	Lielezera	pludmale	
 Laivu, ūdensvelosipēdu, velosipēdu, SUP dēļu, slēpju noma, 

makšķerēšanas licences.
 Lielezera iela 33, Limbaži,

 +371 26142812 (makšķerēšana), +371 25725941 (aktīvā atpūta)
 Pludmales namiņa darba laiks: 15.05.–15.09. katru dienu no 9 līdz 21.

 Ziemas sezonā atbilstošos laika apstākļos piedāvā slēpošanas 
inventāra nomu. Darba laiki tiek izziņoti atsevišķi.

 @Limbažu-Lielezera-pludmale

	 Olimpiskais	centrs	“Limbaži”
 Parka iela 36, Limbaži, www.oclimbazi.lv

	 Limbažu	peldbaseins
 Jaunatnes iela 4a, Limbaži, +371 22016176

	 Olimpiskā	centra	“Limbaži”	airēšanas	bāze
 Lielezera iela 33, Limbaži, +371 64022040,

	 Trenažieru	zāle
 Jaunatnes iela 4a, Limbaži, +371 29401367
 @oclimbazi

Pludmalei
ekosertifikāts
“Zilais karogs”

kopš 2015. gada

	 Wake	revolution
 Veikborda centrs, apmācības, inventāra noma, 

izbraucieni ar motorlaivu “Malibu”.
 Rīgas iela 42, Limbaži, +371 29366274, 26433745
 @wakerevolutionlv
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Velo un zaļie ceļi
Pilsētai cauri ved nacionālais velomaršruts nr. 7 un vietējais velomaršruts 
nr. 109, kas savieno Limbažus ar piekrastes pilsētu Saulkrastiem.
Bijusī dzelzceļa līnija Rīga–Limbaži–Rūjiena, kur satiksme no Skultes uz 
Limbažiem slēgta 1999. gadā, pakāpeniski tiek pārveidota par
tūrisma taku. 

	 Limbaži	active
 Fitnesa treneres Alises Putraimas izveidota domubiedru grupa, kas 

iekļauj brīvdabas grupu nodarbības, treniņus telpās, privātos treniņus 
un skriešanas treniņus.

 +371 28488853 
 @limbaziactive

	 POUND®	fitness
 Kardio nodarbība, kas apvieno vieglu pretestību un atkārtotu bungo-

šanu, nodarbībā izmantojot mazliet smagākas bungu vālītes, sauktas 
par Ripstix, kas ir speciāli radītas šim fitnesa veidam. Tas radies Losan-
dželosā, un tagad sastopams vairāk nekā 90 valstīs.

 +371 29605543 (Sandra Taube)
 @ElizejaFitness

	 Yin	Yoga
 Pasīva, lēna, dziedinoša joga veselībai un mieram visiem fiziskās 

sagatavotības līmeņiem.
 +371 28389625 (Kristīne Somere)
 @Slowyogalife

Marķētie velomaršruti ved pa koplietošanas ceļiem. Limbažu pilsētai ar 
velo iespējams apbraukt apkārt pa apvedceļu līdz maiznīcai “Lielezers”, 
lielākā daļa no veicamā ceļa ir pa dalīto gājēju/velo celiņu.

	 Velo	noma
 Lielezera iela 33, Limbaži,  

+371 25725941
 @Limbažu-Lielezera-pludmale

Tā sauktais “Zaļais ceļš” – Greenway dod iespēju pa bijušo 
dzelzceļa līniju aizbraukt līdz Alojai un turpināt ceļojumu pa takām 
Ziemeļvidzemē un Diendivigaunijā apmēram 750 km garumā. 
Virzienā uz Rīgu taka attīrīta 9 kilometru garumā

Skydive Latvia - izpletņlēkšanas apmācība un lēcieni tandēmā ar 
starptautiski sertificētiem instruktoriem. (Marts-Oktobris.
Langači, Limbaži www.skydive.lv, +371 28329318



I  23  II  22  I

Pasākumi
Ja pilsētā viss jau vienreiz apskatīts, tad dažādi pasākumi rosina atgriez-
ties aizvien no jauna. Limbažiem ir ko piedāvāt. Teātra mīļotāji katru 
otro gadu tiek ielūgti uz starptautisko teātra festivālu “Spēlesprieks”, 
kur pilsēta pārvēršas par lielu spēles laukumu. Teātris ir ielās, skvēros, 
pagrabos, ražošanas telpās. Mūzikas baudītājiem ik pēc diviem gadiem ir 
Starptautiskais	akordeonistu	festivāls	un Starptautiskais	kokļu	fes-
tivāls, kurā tiekas senā mūzikas instrumenta lietpratēji no Baltijas jūras 
reģiona valstīm.

Sporta cienītāji ik vasaru var vērot starptautiskas smaiļošanas un kanoe 
airēšanas sacensības “Sudraba	airi”, makšķerniekiem ziemā ir zemledus 
makšķerēšanas sacīkstes “Sudraba	asaka”, šaha cienītājiem notiek ikga-
dējs šaha festivāls “Vidzemes	vasara”.

Tradicionāls pasākums ik gadu ir Limbažu	pilsētas	dzimšanas	
dienas	svinības, kas notiek augusta pirmās nedēļas nogalē. 
Divu dienu pasākums sākas ar svētku dalībnieku gājienu no 
vecpilsētas uz Lielezera pludmali, bet otrajā dienā pasākumi 
norisinās visā pilsētā.
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	 Ausekļa	Limbažu	teātris
 Parka iela 7, Limbaži, +371 29107644, www.spelesprieks.lv
 @AuseklaLimbazuTeatris

2017. gadā Limbažos notika vienīgā izrāde Latvijā, kad Lielezera pludmali 
dimdināja metālopera	“Kurbads.	Ķēves	dēls”. Kopš 2018. gada augustā 
Limbažu viduslaiku pilsdrupu teritorijā notiek alternatīvās mūzikas festi-
vāls “Limbizkvīts”.
Vasaras nogalē jaunieši tiek aicināti uz pasākumu “Rampa”.

	 Limbažu	kultūras	nams
 Rīgas iela 9, Limbaži, +371 29100371
 @LimbazuKulturasNams

Limbaži ir vieta
lieliskiem, oriģināliem 

pasākumiem

Raits dejas solis ir Danču	naktī, kas notiek Limbažu Lielezera pludmales 
amfiteātrī un pulcē pāris tūkstošu dejotāju no visiem Latvijas novadiem. 

Ik pa laikam notiek vērienīgi pasākumi, kas pulcē apmeklētājus no dažā-
dām pasaules valstīm.  2020. gadā Limbažos  augusta mēnesī pirmo reizi 
pasaulē notiks pasaules	čempionāts	trases	automodelismā junioriem.

Limbažnieki vismaz vienreiz gadā aiziet līdz muzejam, un tas parasti no-
tiek Muzeju	 naktī maijā, bet pilsētas dievnami ver durvis un iesaistās 
Baznīcu	nakts aktivitātēs.

I  Metālopera  “Kurbads. Ķēves dēls”  I
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Ražots Limbažu novadā
Lauksaimniecības	pakalpojumu	kooperatīvā	sabiedrība
“Limbažu	novada	lauku	labumi”
Kooperatīvs apvieno lauku saimniecības, kas no pašu audzētā ražo pārti-
kas produktus. Arī sastāvdaļas, kas netiek iegūtas pašu saimniecībās, tiek 
iepirktas no citiem vietējiem ražotājiem. Pašlaik kooperatīvā ir 45 biedri, 
kas vāra ievārījumus, gatavo želejas, sīrupus, sulas, sukādes, marmelādes 
konfektes, kazas piena sieru, biezpienu, cep kūkas, tortes un citus kāru-
mus, konservē dārzeņus, taisa kompotus, saldējumu, pelmeņus, medu 
un citus labumus. Top arī lietas skaistumam: pirts skrubji, ārstnieciskās 
ziedes un eļļas. Saimniecībās, tostarp arī bioloģiski sertificētās, tiek au-
dzētas dažādas ogas, dārzeņi un stādi, vāktas zāļu tējas, audzēti mājputni 
un mājlopi. 

 Jūras iela 58, Limbaži, +371 22156975
 www.limbazulabumi.lv

	 Limbažu	tirgus
 Vietējo mājamatnieku un lauku saimniecību labumi,  

pārtikas un nepārtikas preču tirdzniecības kioski.
 Pasta iela 2, Limbaži, +371 22020052
 Darba laiks: P.–S. 8.00–14.00  

(atsevišķas tirdzniecības vietas darbojas līdz 18.00)

	 SIA	“Madara	93”	konditoreja	un	vietējo	ražojumu	 
plaukts	lielveikalā	“Top”

 Rīgas iela 23a, Limbaži, +371 64022400
 Darba laiks: P.–Sv. 7.30–22.00

	 “Ražots	Limbažu	novadā”	plaukts	Limbažu	novada	 
tūrisma	informācijas	centrā

 Torņa iela 3, Limbaži, +371 64070608
 @razotslimbazunovada
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Limbaži gardēžiem
Limbaži sākas ar maizes smaržu, un limbažnieks nekad nevar būt badā –  
jo pilsētai ir gan sava maizes ceptuve, gan siera ražotne. Abu uzņēmu-
mu nosaukumos izskan piederība Limbažiem – “Limbažu siers” un maiz-
nīca “Lielezers”. Maiznīcā pēc iepriekšējas pieteikšanās iespējams doties 
ekskursijā un izsekot procesam no miltiem un ierauga līdz pat maiznīcas 
veikaliņam, kurā nudien gribas iegādāties visu. Konditorejas mīļotājiem ir 
izvēle – tortes un citus labumus pilsētā piedāvā “Madara 93”. 

Aktīvi darbojas vietējais mājražotāju kooperatīvs “Limbažu novada lau-
ku labumi”, kas piesaista apkārtējās saimniecības, lai gardā un atbildīgi 
audzētā produkcija nokļūtu pie pircējiem Limbažos un citās pilsētās. 
Limbaž nieki iecienījuši tirgu – sestdienas rīta gājiens pēc svaigākās pro-
dukcijas pie sev jau labi pazīstama pārdevēja ir tradīcija. Ja tomēr piemā-
jas bodīte tuvāka, tad karpu andele Ziemassvētkos un Jaunā gada laikā 
aicina uz rindā stāvēšanu arī tos, kuriem tirgus nav ierasta lieta.

 
	 AS	“Limbažu	siers”

 Burtnieku iela 15, Limbaži, +371 64022287
 Veikaliņa darba laiks: P.–Pk. 8.00–17.00, S. 8.00–14.00, Sv. slēgts

 Ekskursijas ražotnē netiek pieņemtas

 
   
	 N.	Bomja	maiznīca	“Lielezers”

 “Stekļi”, Limbažu pag., +371 64023391, www.lielezers.lv
 Veikaliņa darba laiks: P.–S. 7.00–15.00, Sv. slēgts
 @Lielezers

   
	 “Lemsel	vīna	darītava”
 Mājās ražots dažādu ogu vīns, kas nosaukts Limbažu pilsētas  

senajā vārdā – Lemsel.
 Limbaži, +371 29492247
 @LemselVinaDaritava

http://www.lielezers.lv/
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Tematiskas ekskursijas 
gida pavadībā
Stāsti un leģendas par Limbažiem ir daudz un dažādi, sākot no seniem 
laikiem līdz mūsdienām. Apmeklējot Limbažus, noteikti iesakām sadarbo-
ties ar vietējiem gidiem, jo viņi vislabāk zinās izstāstīt vēstures līkločus, 
izvadāt pa vietējo iecienītām vietām. 
Vēsturiskajā centrā objekti ir ērti izstaigājami kājām, autobusu vai auto 
atstājot pilsētas stāvlaukumos (bez maksas). Savukārt, uz netālo Zilā ka-
roga pludmali, dabas taku un maiznīcu Lielezers var doties lēnā pastaigā, 
bet ērtāk un ātrāk ir aizbraukt ar transportu.

Ierosmei dažas no ekskursiju tēmām, kuras saistītas ar viduslaiku 
tematiku: #ExploreHansa
• Saimnieciskā dzīve Limbažu vecpilsētā cauri gadsimtiem 
• Pilsēta un tās cietokšņi
• Būvgaldniecības vērtības pilsētas vēsturiskajā centrā
• Pilsētas vēsture un tās leģendārie mājdzīvnieki   
• Ārstniecība Limbažos no klostera laikiem līdz mūsdienām

Gidi	Limbažos
Limbažu muzejs, +371 26351433, +371 64070632
Limbažu novada tūrisma informācijas centrs, + 371 64070608, 28359057
Ieva Leimane, LPGA (LV, RU), +371 29230538
Inta Somere, LPGA (LV, DE), +371 29322957 
Sandra Brikmane, LPGA (LV, RU), +371 26466201
Tamāra Pavlova, LPGA (LV, RU, ENG), +371 26489363

(LPGA – Latvijas profesionālo gidu asociācijas biedri)

Baznīcās, iepriekš piesakoties, ir vietējais gids.

Praktiskā 
informācija
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Apartamenti	“Lemisele”
Dzirnavu iela 8-3, Limbaži, 
+371 29256636

 @Lemisele
 cena personai  

sākot no 25 EUR

8
 

3
    

  

Atpūtas	komplekss,	
brīvdienu	mājiņas	“Noriņi’
Limbažu pag., 
+371 29827007,29487004, 
www.norini.lv

 @Pirts-Noriņi 
 cena personai  

sākot no 40 EUR

18
 

+6
 

7
    

   

Brīvdienu	māja	“Urakši”
Limbažu pag., 
+371 29268666,
www.uraksi.viss.lv

 @uraksi

11
 

+7
 

4
    

   

Kur ieturēt maltītiNaktsmājas Limbažos

Kafejnīca	“Kļava”
Lauku iela 1, Limbaži, 
+371 25746060

 @kafeklava
 P.–C. 11.00–23.00, Pk. S. 

11.00–00.00, Sv. 11.00–23.00
Vasaras sezonā apmeklētājiem 
pieejamas 95 vietas

55+
      

   

Kafejnīca	“Madara”
Rīgas iela 23a, Limbaži, 
+371 64022400

 P.–Sv. 10.00–19.00

50
     

 
 

Krodziņš	“Trīs	kambari”
Baumaņu Kārļa laukums 3,
Limbaži, 
+371 64070711, 29530113
www.kambari.lv

 @TrisKambari
 P.–C. 11.00–22.00, 

Pk.–S. 11.00–23.00

60
     

  

Kafejnīca	“Viesis”
Rīgas iela 16, Limbaži,
+371 25668180

 P.–Pk. 10.00–00.00,  
S., Sv 12.00–00.00

36
      

   
 

Dzīvoklis	“Lielezers”
Lielezera iela 6, Limbaži, 
+371 26163210

 cena personai 
 sākot no 10 EUR

2
 

+1
 

1
   

  

Olimpiskā	centra	
“Limbaži’	viesnīca
Lielezera iela 33, Limbaži, 
+371 26425645

 @oclimbazi
 cena personai 

 sākot no 11 EUR

33
 

13
    

Olimpiskā	centra	“Limbaži”
jauniešu	naktsmītnes
Sporta iela 3, Limbaži, 
+371 64022040, 28702491, 
www.oclimbazi.lv

 @oclimbazi 
 cena personai sākot no 7 EUR

60
 

22
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Picērija	“Lauvas	pica”
Rīgas iela 8, Limbaži,
+371 20287888

 @lauvaspica
 P.–S. 9.00–20.00,  

Sv. 10.00–20.00

24
     

   

Kafejnīca–ēdnīca	“Mārtiņbode”
“Santes”, Limbažu pag., 
+371 29210829

 P.–Pk. 10.00–17.00,   
S., Sv. slēgts

100
     

 

 
Kafejnīca	
“Parka	Kafe”
Parka iela 8-6, Limbaži,
+371 29401346

 @Parka.Kafe
 P.–Pk. 8.00–16.00 

S., Sv. 10.00–14.00

20
      

Kafejnīca	“Gaidas”,
Jaunā iela 8, Limbaži, 
+371 29563446

 Pēc iepriekšējas 
 pieteikšanās grupām

50
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Ausekļa	Limbažu	teātris
Parka iela 7, Limbaži, 
+371 29107644
www.spelesprieks.lv

60
   

Limbažu	Galvenā	bibliotēka
Parka iela 23, Limbaži, 
+371 64070747
www.limbazubiblioteka.lv

105
   

Limbažu	kultūras	nams
Rīgas iela 9, Limbaži, 
+371 29100371

 @LimbazuKulturasNams

550 
   

Limbažu	novada	pašvaldība
Rīgas iela 16, Limbaži, 
+371 64023003
www.limbazi.lv

100
   

	 Skaistumkopšanas	salons	
“Kolonna”

 Rīgas iela 12, Limbaži, 
 +371 64022955
 www.kolonna.com

	 Skaistuma	studija	“Ample”
 Rīgas iela 18, Limbaži, 
 +371 29563113

 @Skaistuma–Studija–Ample

	 Skaistuma	salons	“Elīze”
 Jaunā iela 22, Limbaži, 
 +371 29484405

 @SalonsElize

	 Salons	“Elegance”
 Rīgas iela 10, Limbaži, 
 +371 26616869

	 Skaistumkopšanas	salons	
“Trio” 
Jaunā iela 9, Limbaži, 

 +371 64022767
 @salonstrio

Semināriem un 
konferencēm

Topam skaisti 
Limbažos

Limbažu	 
Bērnu	un	jauniešu	centrs
Rīgas iela 19, Limbaži, 
+371 64070763, 26450462

260
   

Mūžizglītības	un	sabiedrisko	
aktivitāšu	centrs	“Filcītis” 
Mūru iela 21, Limbaži
www.limbazufilcs.lv

60
  

Olimpiskais	centrs	“Limbaži”
Lielezera iela 33, Limbaži, 
+371 64022040
www.oclimbazi.lv

150
 

Atpūtas	komplekss,	brīvdienu	
mājiņas	“Noriņi”
Limbažu pag., +371 29827007, 
29487004, www.norini.lv

~80
  

	 “Orhideja	L” 
 Parka iela 28, Limbaži, 
 +371 29339275 

 @OrhidejaL

	 Ināras	Zaļaiskalnes	 
	 kosmētiskais	kabinets 
 Klostera 3, 3. stāvs, Limbaži, 
 +371 27416490

	 Skaistuma	studija	“Harmony” 
 Klostera iela 4a, Limbaži, 
 +371 26473496 

 @Skaistuma-studija-Harmony

	 Skaistumkopšanas	salons 
	 “Dionne” 
 Jaunā iela 26, Limbaži, 
 +371 64070025

	 Nagu	kopšanas	salons	“Bella” 
 Ģildes iela 11, Limbaži, 
 +371 29 363 008 

 @bellaskabinets

 Skaistumkopšanas	salons 
	 “Safrizē” 
 Parka iela 3, Limbaži 
 +371 29488577 

 @safrize.limbazi

	 Vīriešu	frizētava	“Grizzly”  
 Jaunā iela 9, Limbaži 
 +371 25453450 

 @SGgrizzly

	 Skropstu	studija 
 Torņa iela 1, Limbaži 
 +371 26339794 

 @skropstustudijalimbazos

Uzņēmējdarbības	un	sociālās	uzņēmējdarbības	centrs 
Burtnieku iela 2, Limbaži
+371 28350218
www.lauta.lv
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	 Vasaras	prieki	Limbažu	
	 Lielezera	pludmalē
• Peldvieta bērniem 
• Velosipēdi ar bērnu sēdeklīšiem
• Pastaiga pa ūdens virsmu 

ūdensbumbā

	 Ziemas	prieki	Limbažos
• Pilsētas slidotava
• Ledus karuselis uz Limbažu 

Lielezera
• Limbažu Lielezera slēpošanas 

trase
• Priežkalniņš – nobraucieniem ar 

ragaviņām un šļūkšanai
• Baseins bērniem Limbažu 

peldbaseinā

 Bērnu	rotaļu	laukumi
• Vienības parkā
• Limbažu Lielezera pludmalē
• Limbažu stadiona galā

1. “Limbažu siers” cietais siers	Grande	Duro	un Sole	Grosso
2. Latvijas valsts himnas autora Baumaņu Kārļa omulības	cepumi	un 

salināta	rudzu	maize	no maiznīcas “Lielezers” 
3. Krāsaina vilnas dzija vai etnogrāfisko brunču audums savam 

tautastērpam no “Limbažu	Tīne”
4. Kāds našķis vai meistardarbs no “Ražots	Limbažu	novadā”	plaukta, 

pie reizes arī palūkoties, kas labs un gards top Limbažu apkārtnē

	 Un	kur	to	visu	ērti	salikt?	
 “Limbažu Tīne” piedāvā lieliskus auduma maisiņus, ko ikdienā var 

lietot gan iepirkumiem, gan mapēm un datoram.

Mazajiem viesiem Suvenīri

	 Bērnu	pārtinamā	istaba
 Limbažu autoosta, 
 Stacijas iela 7, Limbaži
 
 Montessori	bērnu	attīstības	

centrs	“Es	pats”
 Zāles iela 8, Limbaži, 
 +371 27805318

 @montessoriespats

	 Limbažu	Konsultatīvais	
	 bērnu	centrs
 Jūras iela 27, Limbaži, 
 +371 64070761

	 Bērnu	ballīšu	telpa	“Rotaļa”
 Parka iela 18, Limbaži
 +371 26609629

	 Pasākumu	vieta	“Klubiņš”
 Jūras iela 6, Limbaži
 +371 20607712

Informācija par vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti un vecākiem 
ar bērnu ratiņiem pieejama mobilajā aplikācijā “Mapeirons”



Noderīga informācija

Autoosta
Stacijas iela 7, Limbaži,  
+371 64021045

Taksometra	pakalpojumi
Stacijas laukums, Limbaži,  
+371 29436700

Elektrouzlādes	stacija
Stacijas iela 7, Limbaži

Pašvaldības	policija
Baumaņu Kārļa laukums 1, 
Limbaži, +371 64024048, 
22017882

Neatliekamā	medicīniskā	
palīdzība
Klostera iela 3, Limbaži, 112

Limbažu	slimnīca
Klostera iela 3, Limbaži,  
+371 64070119
www.limbazuslimnica.lv

Pasts
Cēsu iela 22, Limbaži,  
+371 64022162

Limbažu	Galvenā	bibliotēka
Parka iela 23, Limbaži,  
+371 64070747
www.limbazubiblioteka.lv

Limbažu	mūzikas	un	 
mākslas	skola 
Parka iela 16, Limbaži,  
+371 64070762 (mūzikas skola) 
Jūras iela 27, Limbaži,  
+371 64070881 (mākslas skola)
www.limbazumuzikasskola.lv
www.limbazimaksla.lv

Limbažu	novada	pašvaldība 
Rīgas iela 16, Limbaži,  
+371 64023003 
www.limbazi.lv

Apzīmējumi

Objektam ir audiofails

Iepriekšēja pieteikšanās

Atļauti mājdzīvnieki

Banketi/svinības

Bezglutēna ēdienkarte

Bērnu ēdienkarte

Bērnu krēsliņš

Bērnu rotaļu stūrītis

Bērnu gultiņa

Pārtinamais galds

Iespējams maksāt ar karti

Iespējams pašiem gatavot

Vietu skaits

Papildus guļvieta

Istabu skaits

Wi-Fi

Projektors

Duša

Sauna/Pirts

Veļasmašīna

Pieejams personām ar  
īpašām vajadzībām

Daļēji pieejams

50

Piedāvājums saistīts 
ar amatniecību un 
vēsturisku izziņu

Plašāka informācija par objektiem, tūrisma piedāvājumu, 
pasākumiem mājas lapās www.visitlimbazi.lv un 
www.limbazi.lv, mobilajā aplikācijā ExploreHansa
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http://www.limbazi.lv


Cēsis

Koknese

Valmiera

Straupe

Kuldīga

Visby

ViljandiPärnu

Materiāls	tapis,	turpinot	un	paplašinot	projekta	HANSA
(Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai) ietvaros apkopoto informāciju 
par Limbažiem. Limbaži ir daļa no 1980. gada dibinātā mūsdienu 
Hanzas pilsētu sadarbības tīkla (die Hanse), kam 1991. gadā piešķirts  
Eiropas Padomes kultūras maršruta tituls.

Apple Android

ExploreHansa

Limbažu	novada	tūrisma	informācijas	centrs
Kartes, ceļveži, suvenīri
Torņa iela 3, Limbaži, Latvija, +371 64070608, 28359057
tic@limbazi.lv, www.visitlimbazi.lv 

  Visitlimbazi

Fotogrāfi: G. Apse, A. Berovskis, R. Bezbailis, I. Evertovskis, A. Gaidis, S. Kozuliņa,  
E. Marjutenkova, L. Matsone, N. Smelteris, D. Veinberga, Limbažu muzeja arhīvs
Sagatavoja: Limbažu novada tūrisma informācijas centrs
Kartes, dizains: “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
Druka: SIA “Euroconnect”, 2020
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