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Kultūras mantojuma zīme
Latviskā Mantojuma zīme veidota pēc „Lauku
ceļotāja” iniciatīvas un tiek pasniegta Latvijas
tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina
latvisko kultūras un sadzīves mantojumu, rādot to apmeklētājiem. Pēc šīs zīmes varat pazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem gatavi
rādīt, stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem,
mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos
svētkus. Zīmi saņem saimnieki – naktsmītņu
īpašnieki, lauku saimniecības, amatnieki, lauku
krodziņi, latvisko tradīciju pasākumu rīkotāji
un vadītāji, muzeji, kolekcionāri, arodu zinātāji.
Latvijas Lauku tūrisma asociācija
“Lauku ceļotājs”
www.celotajs.lv
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Garšīgi, dabīgi un vietējo cilvēku ar mīlestību radīti vietējie
produkti – ēdieni un amatnieku darbi, saimniecības un darbnīcas,
kurās dabas materiāls prasmīgās rokās pārvēršas par sirdsdarbu.
Gadsimtiem uzturētas, koptas un attīstītas prasmes un senas
tradīcijas.
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Limbažu garšas
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Ģimenes uzņēmums
N. Bomja maiznīca
“Lielezers”

Maiznieka roku apmīļotas top dažāda veida rudzu, saldskābās un kviešu maizes, kā arī
konditorejas iztrādājumi. Salinātā rudzu rupjmaize, ko cep tieši uz klona un bez tumšā
iesala, ir ieguvusi Eiropas Savienības garantēto tradicionālo īpatnības sertifikātu.
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Tā ir maize, kuru var pazīt pēc garšas kopš 1991. gada!
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“Stekļi”, Limbažu pagasts
+371 64023391, www.lielezers.lv
Darba laiks: P.–S. 7.00–15.00; Sv. – slēgts.
@Lielezers
@lielezers_maiznica
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Piena pārstrādes un siera
ražošanas uzņēmums
“Limbažu siers”
Siera meistari darina ilgtermiņā nogatavinātus cietos sierus: Grande Duro
un Sole Grosso, kurus iecienījuši gard
ēži Limbažos un dažādos eksporta tirgos – Itālijā, Nīderlandē, Lielbritānijā,
Spānijā, Grieķijā, Izraēlā, ASV, Igaunijā,
Polijā un citviet.
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Burtnieku iela 15, Limbaži
+371 29482246
Darba laiks: P.– Pk. 9.00–18.00;
S. 9.00–14.00; Sv. – slēgts.
@LimbazuSiers
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“Lemsel vīna darītava”
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Mājās ražots dažādu ogu vīns, kas nosaukts Limbažu
pilsētas senajā vārdā Lemsel. Te top arī “Āža spēriens” –
ābolu, upeņu destilāti, upeņu ogu uzlējums.

Limbaži, +371 29492247
gunars-g@inbox.lv
@LemselVinaDaritava

SIA “Madara 93”
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SIA “Parka Kafe”
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Kafejnīca/konditoreja, kur rītos smaržo siltas kanēļmaizītes
un svaigi gatavota kafija. Medus kūkas, pavlovas, šokolādes
un citas kūkas tavai ikdienai un svētkiem. Iespējams pasūtīt
kūkas Limbažos.
Parka iela 8, Limbaži
+371 26287744
@Parka.Kafe

Pēc pasūtījuma cep dažādus konditorejas un gatavo kulinārijas izstrādājumus.
Gatavo produkciju var iegādāties veikalos “Top” Limbažos,
Rīgas ielā 23a un Stacijas ielā 22.
Jūras iela 40, Limbaži
Ābeļu iela 2, Ozolaine
Jūras iela 1a, Aloja
Cēsu iela 1a, Umurga

+371 64023636
konditoreja.madara93@inbox.lv
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Dodoties iepazīt zemnieku labumus un lauku našķus, ikvienam ir
iespēja satikt visdažādākos augļu, ogu, dārzeņu, stādu un dzīvnieku audzētājus, iepazīt bioloģiskās zemnieku saimniecības un par
tradicionālo dzīvesveidu stāstošus cilvēkus. Katra saimniecība
viesus gaida ar savu īpašo piedāvājumu.
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Ielūdz saimniecības
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Zemnieku saimniecība
“Virbotnes”

Mājas plombīrs
Gogelmogels

Vīna darītavas saimnieks Džons Brauns
darina vīnu laimīgiem cilvēkiem. Darītavā top mājas vīns no upenēm, rudens
avenēm, ozollapām, ērkšķogām, āboliem, dzērvenēm, kazenēm, mellenēm,
cidonijām, aronijām u.c.

Saimniecībā iespējams aplūkot kazu
ganāmpulku, degustēt kazas sieru,
kazas piena saldējumu un kazas gaļas
desu. Kas Virbotņu kazu piena sieru
ēd, pats top stiprs un laimīgs!

Augstvērtīgs, klasisks plombīra saldējums no dabīgām izejvielām, kas top
radošajā Jomu ģimenē lauku mājās
Stienē.
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Vīna darītava
“Jokas”
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“Jokas”, Limbažu pagasts
+371 29132456, www.jokas.com
@jokasvins

“Virbotnes”, Limbažu pagasts
+371 29444651
@virbotneskazuprodukti

“Ceplīši’’, Stiene, Skultes pagasts
+371 29177990
@gogelmogels

Zemnieku saimniecība “Kronīši”
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Zemnieku saimniecība “Reķi”
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Ģimenes veidots bioloģiskais uzņēmums. Videi draudzīgas un
harmoniskas dzīves veidošana Latvijas laukos. Bioloģiski audzē
10 000 ābeles 10 ha platībā. Gardos, veselīgos ābolus uzglabā modernā augļu glabātavā un ābolu cienītājiem baudīšanai pārdod no
jūlija līdz maijam. Gatavo gardu ābolu sulu ērti lietojamā “Bag in
Box” iepakojumā, žāvētus ābolus, ābolu etiķi. Audzē un realizē
smiltsēršķus, ķirbjus, lauka kultūras: auzas, griķus, lauka pupas.

“Reķi”, Katvaru pagasts
+371 28456999, www.reki.lv
@rekuaboli

Zemnieku saimniecība piedāvā ievārījumus, kompotus, konservus, saldētus produktus, sīrupus un sulas, kas ražoti ar mīlestību, pēc pārbaudītām receptēm. Augļi un ogas tiek ievākti no
pašu dārza, no vietējiem zemniekiem un blakus esošā Rūstužu
un Blomes purva.
Jaunās receptes izstrādā un dzīvē pārbauda radinieks – pavārs
Mārtiņš Sirmais.

“Kronīši”, Viļķenes pagasts
+371 29354101, +371 29282755, www.kronisi.lv
@kronisi

Zemnieku saimniecība
“Priedītes”

SIA “Mikaitas”

Bioloģiskās saimniecības briežu dārzs
nodarbojas ar savvaļas dzīvnieku
selekcionēšanu, audzēšanu.

Lauku sēta piedāvā apskatīt, samīļot
un pabarot trušus, aitas, pundurkaziņas, Īru tinkeru šķirnes zirgus, kā arī
redzēt dažādas krāsas govis. Pieejamas izjādes un piknika vietas.

Viens no lielākajiem aitu ganāmpulkiem Vidzemē. Saimnieki piedāvā aitu
apskati un stāstījumu par aitkopību.
Saimniecība ražo un srādā atbilstoši
bioloģiskai lauksaimniecībai.
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Briežu dārzs
“Kārlēni”
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“Pīlāgkalni”, Katvaru pagasts
+371 29265923
@deerparkkarleni

“Priedītes”, Katvaru pagasts
+371 29287290
@Zs-Priedītes

“Bodītes”, Limbažu pagasts
+371 29140849, aijasne@inbox.lv
www.mikaitas.lv

Zemnieku saimniecība
“Dīriķi”

Zemnieku saimniecība
“Sautlāči”
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Zemnieku saimniecība
“Jaunozoli”
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Umurgas pagasta “Jaunozolos” saimnieko Sarmīte Brūvere, kura 2015.
gadā uzvarēja Latvijas Televīzijas raidījumā “Īstās latvju saimnieces”. Saimniecībā ir staltbriežu dārzs, zirgi un
poniji. Iespēja iegādāties bioloģiskās
saimniecības produkciju. Saimnieks
Vilnis gatavo dažādus mājas vīnus, kuri
degustējami ekskursijas laikā.

“Jaunozoli”, Umurgas pagasts
+371 29163639

Saimniecība, kurā atrodami daudzveidīgi skujeņi, hortenzijas, lilijas un citi
augi. Plaša peoniju (~300 šķirnes) un
hostu kolekcija (~100 šķirnes).
Mazajiem apmeklētājiem – zvēru un
putnu dārza apskate- dambrieži, fazāni,
pāvi, truši un mājputni.

Saimniecībā ir iespējams uzzināt par
šinšillu izcelsmi un samīļot zvēriņus,
apskatīt fazānus, paipalas un 11 šķirņu
papagaiļus.

“Dīriķi”, Limbažu pagasts
+371 26324569

“Sautlāči”, Vidrižu pagasts
+371 26792029
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Dzirnavu pirtiņa
Dzirnavu pirtiņas saimnieks piedāvā
izcept picas ar alkšņa malku kurinātā,
speciāli mūrētā krāsnī. Īsas pamācības,
un ikviens mācēs izcept savu picu. Pār
ēšanās garantēta!
Saimnieki piedāvā pirts īri ar pirts procedūrām un veldzēšanos kublā, makšķerēšanu 4 ha lielajā dzirnavu ezerā.
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“Dzirnavas”, Viļķenes pagasts
+371 28612691
@Dzirnavu_pirtina
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Lavandu lauki “Lillas Lavender”
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Iespējams vistālāk uz ziemeļiem esošais lavandu lauks, kas par spīti dažādajām ziemām, pateicoties saimnieku pūlēm un lavandu mīļotāju atbalstam, ik vasaru priecē
lillā brīnuma cienītājus. Kā apliecinājums tam ir Lavandu svētki, kas ik gadu pulcē tūkstošiem apmeklētāju no visas Latvijas. Dažādi lavandu maisiņi ir pielietojami gan uz
acīm, gan pirtij, gan apavos liekami, skapī pret kodēm vai vienkārši aromātam. Daudziem šis burvīgais aromāts palīdz iemigt, relaksēties, nomierināties pēc stresainas
dienas. Vieta kāzu svinībām, pasākumiem. Saimniecība atvērta vasarā, lavandu laikā.
Precīzai informācijai sekot līdzi mājas lapā!
+371 26447888
www.lillaslavender.com
@lillaslavender

SIA “Nature gift”

Saimniecība “Eko dārzs” piedāvā bioloģiskus bišu produktus.
Sezonas laikā var iegādāties veselīgas ogas un augļus, piemēram, ēdamo sausserdi, ābolus, melones, galda vīnogas un
smiltsērkšķus. Ogas un augļus iespējams lasīt pašiem, par laiku
un cenu vienojoties. Medus, bišu vaska sveces, ogas un augļi un
bioloģiska Angus liellopu gaļa uz pasūtījumu.

Ģimenes uzņēmums, kas piedāvā dzīvus, enerģētiski bagātus
produktus, kas iedvesmo un spēcina ķermeni un garu – dabiski,
veselīgi sīrupi, sulas un sukādes. Dzērveņu laukus iemīļojuši tūkstošiem talcinieku ģimeņu, uzturot mūsu tautas tradīcijas – talkas, savstarpējo palīdzību jau no senvēstures un Hanzas laikiem.
Lielogu dzērveņu audzēšana, dabīgas sukādes, sīrupu ekstrakti, saldās mērces un ogu proteīna pulveri.
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SIA “EKO dārzs”
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“Bangas”, Vidrižu pagasts
+371 29181503, +371 29226432
www.ecoonyx.lv

“Vērdiņi”, Bīriņi, Vidrižu pagasts
+371 27745512, www.naturegift.lv
@naturegift.lv

Vidzemē plašākā ārstniecības augu brīvdabas ekspozīcija, kurā ir aptuveni trīs simti
dažādu augu sugu un šķirņu. Saimnieks vada
ekskursijas un dalās savā pieredzē ar tiem,
kas vēlas papildināt savas zināšanas par Latvijas ārstniecības augiem, par iespējām tos
izmantot pārtikā un veselības atjaunošanā.
Ciemiņi var iegādāties jau gatavas ārstniecības tējas pulvera veidā, gan degustēt saimnieka pagatavoto ārstniecības augu smūtiju.
Lekciju zālē izvietota seno latviešu amatu
pratējas Gintas Kalniņas koka izstrādājumi.

“Lādes Avotiņi”, Lāde, Limbažu pagasts
+371 29479172, www.ulmis.lv
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Veselības augu brīvdabas
ekspozīcija “Lādes Avotiņi’’
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Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
(LPKS) “LIMBAŽU NOVADA LAUKU LABUMI”
Kooperatīvs apvieno lauku saimniecības, kas no pašu audzētā ražo
pārtikas produktus. Sastāvdaļas, kas netiek iegūtas uz vietas, tiek iepirktas no vietējiem ražotājiem. Šobrīd kooperatīvā ir 45 biedri, kuri
ražo ievārījumus, želejas, sīrupus, sulas, sukādes, marmelādes konfektes, kazas piena sieru, biezpienu, konditorejas un maizes izstrādājumus, dārzeņu konservus, kompotus, saldējumu, pelmeņus, medu
un citus produktus. Arī pirts skrubjus, ārstnieciskās ziedes un eļļas.
Saimniecībās tiek audzētas dažādas ogas, dārzeņi un stādi, vāktas
zāļu tējas, audzēti mājputni un mājlopi.
Starp biedriem ir vairākas bioloģiski sertificētas saimniecības.

Jūras iela 58, Limbaži
+371 28350218
www.limbazulabumi.lv

Saimniecības, kuras nepieņem apmeklētājus saimniecībās, bet produkciju
var iegādāties dažādās tirdzniecības
vietās – “Ražots Limbažu novadā”
stendos un/vai veikalos, tirgos, kā arī
sazinoties ar saimniekiem.
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Ražots Limbažu novadā
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Gaļas ražošanas uzņēmums
“Matadors”
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Garda produkcija, kuras pamatā ir kvalitatīvas izejvielas. Pircēji visvairāk ir
iecienījuši Matadora mājas kūpinājumus, cietžāvētās desas un konservus.
“Ievas”, Katvaru pagasts
+371 28313836
www.matadors.lv
@siamatadors

Produkcijas sortiments ir ļoti plašs,
vairāk par 200 dažādu izstrādājumu.
Uzņēmumā ražo sālītas, marinētas,
ceptas zivis dažādās mērcēs, kūpinātas zivis, zivju salātus, produkciju no
jūras kāpostiem un kalmāru kotletes.
Mūsdienās uzņēmumam ir vairāk kā
450 partneru.
“Ikriņi”, Skultes pagasts
+371 64065175, www.bz97.lv
baltijaszivis97@apollo.lv
@bz97.lv
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Zivju pārstrādes uzņēmums
“Baltijas zivis 97”
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“Bagāta Pica”

Zemnieku saimniecība
“Pociema Bitītes”

Pašu gatavots saldējums no saldā krējuma un piena ar dažādām garšām: meža
zemene, smiltsērkšķu, mango, pistācijas, plombīra, rabarberu, šokolādes. Šokolādes saldējums tiek gatavots no īstās
rūgtās šokolādes. Īpaši karstās dienās
slāpes var remdēt ar sorbetu, kas gatavots no svaigi saldētām ogām.

„Bagāta pica” piedāvā iespēju picu cienītājiem nobaudīt gardas un sātīgas
picas ar bezmaksas piegādi Limbažu
robežās. Piedāvājumā 14 dažāda veida
picas katra klienta gaumei.

Dārzeņu konservi, ievārījumi, sīrupi,
tomāti, gurķi, kabači un garšaugi. Zemenes un avenes. Pavasara un vasaras
sezonā – nokarenās podu puķes.
Rudens un ziemas sezonā – skābēti kāposti, skābētu kāpostu sula un sautēti
kāposti.
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“Eža aukstais gardums”
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Limbaži
+371 29115838

Limbaži
+371 28387738
@bagatapica

“Pociema bitītes”, Katvaru pagasts
+371 26338706, +371 27000788

Zemnieku saimniecība
“Jumpravdzirnavas”

Piemājas saimniecība
“Kalēji”
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SIA “Tiegažu dārzeņi”
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Katvaru pagasta zemnieku saimniecībā audzē ķiplokus.

Tiegaži, Katvaru pagasts
+371 29799148
@Tiegažu-dārzeņi

Piedāvā putraimus, grūbas, uz akmens
maltus miltus.

“Jumpravdzirnavas”,
Limbažu pagasts
+371 29288688
www.jumpravdzirnavas.lv

Galvenā lauksaimnieciskā kultūra ir
zemenes un rudens avenes. Nedaudz
mazākā platībā tiek audzēti ziemas
ķiploki.

“Kalēji”, Limbažu pagasts
+371 26317851
pastsja@inbox.lv

Andis Leinišs

Zemnieku saimniecība
“Markši’’

Bioloģiskā saimniecība piedāvā dārzeņus: burkānus, bietes, sīpolus, tomātus, gurķus, papriku, kāpostus; piena
produktus: pienu, biezpienu un olas.

Bitenieks piedāvā medu, kuru bites
savākušas gan no dabiskajām pļavām,
gan īpaši audzētiem nektāraugiem.

Bioloģiskā zemnieku saimniecība piedāvā dažādu šķirņu ķirbjus, dārzeņus,
upenes un zemenes.
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Zemnieku saimniecība
“Klētnieki”
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“Klētnieki”, Limbažu pagasts
+371 26324507
ruditerudzite8@inbox.lv

+371 26082162
sandra236@apollo.lv

“Markši”, Limbažu pagasts
+371 29232874

“Inamammas
mājas pelmeņi”

Zemnieku saimniecība
“Larsi”
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Zemnieku saimniecība
“LEJAS-SINČI”
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Plašais medus un biškopības produkcijas klāsts piemērots veselīga dzīvesveida piekritējiem un saldummīļiem ar
dažādām gaumēm. Saražotie produkti
sabiedrībā zināmi kā zīmols “GREEN
BEE’’.
‘’Lejassinči’’, Limbažu pagasts
+371 28694768
@greenbeelatvia

Piedāvājumā 3 veidu pelmeņu produkcija: ar liellopu gaļu, ar liellopu gaļu un
sieru, ar liellopu un jēru gaļu.

“Intes 3”-5, Limbažu pagasts
+371 26176809

Saimniecība specializējusies ķiploku audzēšanā un to pārstrādē, kā arī
graudkopībā nelielos apjomos.

“Larsi”, Vidrižu pagasts
+371 23880840
@zsLarsi

SIA “Krogzeme”

SIA “Pāles Akācija”

Saimniecībā ir 80 slaucamas kazas,
piens tiek pārstrādāts dažādos gardumos, kuri mēdz būt diezgan netradicionāli. Piemēram, citronu vai
riekstu siers, kā arī saldās biezpiena
bumbiņas ar medu, smiltsērkšķiem
un piparmētrām.

Bioloģiskā saimniecība, kas specializējas bioloģisku upeņu stādu un
ogu audzēšanā. Stādi tiek audzēti
6 ha platībā, upenes ogām – 50 ha, un
smiltsērkšķi – 5 ha platībā.

Uzņēmumā top kulinārijas un konditorejas izstrādājumi, dažādas plātsmaizes un auzu cepumi. Īpaši iecienīta ir
“Spēka maize” ar sēkliņām un “Spēka
maize” ar žāvētiem augļiem.
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Zemnieku saimniecība
“Vizbuļi”
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“Vizbuļi”, Vidrižu pagasts
+371 22139920

“Vīnkalniņi”, Viļķenes pagasts
+371 29109041
www.krogzeme.lv
@latvijasupenes

Pāle, +371 26300402
zeltinna@inbox.lv

Zemnieku saimniecība
“Mazvēveri”

Zemnieku saimniecība
“Ārgaļi”

Limbaži rada

Zemnieku saimniecība
“Ezermalas”
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Saimniecība nodarbojas ar bioloģisko
lauksaimniecību, kura piedāvā pirts
lietas, zāļu tējas un garšaugu maisījumus.

“Ezermalas”, Skultes pagasts
+371 26423054

Saimniecība ir īsts ģimenes uzņēmums, jo gandrīz visus darbus – gan
ar pārstrādi, gan tirgošanos saistītos –
paveic ģimenes locekļi. Saimniecībā ir
80 govis, ražo dažādus piena produktus.

“Mazvēveri”, Skultes pagasts
+371 29148343
mazveveri@inbox.lv

Saimniecības pamatnodarbošanās ir
lielogu dzērveņu audzēšana. Tiek audzētas arī cidonijas, upenes, avenes,
ķirbji un rabarberi, kas pārtop garšīgos
un veselīgos kārumos.

Zemes iela 1, Mandegas,
Skultes pagasts
+371 28706801

Zemnieku saimniecība
“Strēlnieki”

“Igates avots”
ūdens

Bioloģiski sertificēta zemnieku saimniecība piedāvā dārzeņus, konservējumus, svaigus garšaugus un mājas vistu
olas.

Piedāvā iegādāties gardas ogas – vasaras un rudens avenes, upenes, aronijas, krūmmellenes, zemenes.

Dabīgais ūdens sekmē dzīvībai svarīgu
organisko procesu norisi, paaugstina
imunitāti, palīdz izvadīt toksīnus, normalizē gremošanas sistēmas darbību,
veicina svara samazināšanos. Ūdens ir
ideāli piemērots ikdienas lietošanai un
dažādu ēdienu pagatavošanai.
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Zemnieku saimniecība
“Arāji”
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“Arāji”, Umurgas pagasts
+371 27546699
tparaaji@gmail.com

“Strēlnieki”, Umurgas pagasts
+371 22014044, +371 27808651

Igate, Vidrižu pagasts
+371 29206441
www.igatesavots.lv
@Igates-Avots

Radošais
Burtnieku kvartāls

Sulu ražošana un tirdzniecība. Sulu
spiešana, apstrāde un iepakošana no
klienta atvestajiem augļiem, dārzeņiem un ogām. Ātri un ērti.

“Aijažmuiža”, Vidrižu pagasts,
+371 29 339 989
@sulnica

Burtnieku kvartāls, Limbaži
+371 28359057
www.lauta.lv
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Baumaņu Kārļa laukums

Burtnieku kvartāls atrodas pašā Limbažu vecpilsētas sirdī un ir ideāli piemērots nesteidzīgai ikdienas atpūtai,
muzikāliem koncertiem, mākslas izstādēm, ģimeniskiem pasākumiem, teātra
izrādēm, semināriem un citiem radošiem pasākumiem. Burtnieku kvartālā
izveidotas aprīkotas tirdzniecības vietas - teltis, galdi, krēsli- tirdzniecībai un
produkcijas degustācijām. Pasākumu
un grupu ekskursiju laikā mājražotāji
un amatnieki, pēc iepriekš saskaņota
pieteikuma, var nodrošināt savas produkcijas prezentācijas, degustācijas,
tirdzniecību un darbošanos.

Ak

Sulnīca
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Šos un vēl citus Limbažu novada
labumus meklē:
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“Ražots Limbažu novadā” produkcijas plauktā
• SIA “Madara 93” lielveikalā “Top”
Rīgas iela 23a, Limbaži
+371 64021500
Darba laiks: P.–Sv. 7:30–22:00
• Limbažu novada tūrisma informācijas centrā
Torņa iela 3, Limbaži, +371 64070608

Limbažu tirgū

Skultes lauku labumu tirdziņu iemīļojuši gan vietējie iedzīvotāji, gan tuvāku un tālāku Latvijas pilsētu ļaudis, kā arī tūristi,
kuri tirgū var iegādāties vietējos lauku labumus. Tirdziņā ir
pieejami produkti no Latvijas zemnieku saimniecībām – piena
produkti, gaļa, medus, zivis, dārzeņi, ogas, konditorijas izstrādājumi, kā arī stādi, metāla kalumi, koka grebumi, rokdarbi un
daudz citu preču.
Darba laiks sestdienās plkst. 8:00–13:00

Vietējo mājamatnieku un lauku saimniecību labumi, pārtikas
un nepārtikas preču tirdzniecības kioski.

Tirgus laukums, Skulte
+371 26525513
@skulteszemniekutirgus

Pasta iela 2, Limbaži
+371 22020052
Darba laiks: P.–S. 8:00–14:00 (atsevišķas
tirdzniecības vietas darbojas līdz 18:00),
Sv. – slēgts (izņēmums ir gadatirgu laikā).
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Skultes tirgū
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Amatnieku radošajās darbnīcās Limbažu pusē jau sen apgūstami
vismaz 15 dažādi radoši amati. Ir vērts atbraukt uz Limbažu pusi
un kādu no tiem izmēģināt!

Limbaži rada

Amatu meistari un
darbošanās
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Vilnas pārstrādes uzņēmums “Limbažu Tīne”
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“Limbažu tīne” ir vilnas pārstrādes uzņēmums ar ļoti senām mājas tekstila
dizaina tradīcijām, kura pirmsākumi
ir meklējami tālajā 1914. gadā. Mūsdienās te ražo vilnas dziju, augstvērtīgus vilnas un lina audumus, segas,
paklājus, galdautus, dvieļus, lakatus
un citus tekstilizstrādājumus. Viens no
retajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs
un pat plašākā mērogā, kur auž etnogrāfiskus audumus pēc autentiskiem
Baltijas reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma paraugiem.

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

Tautas lietišķās mākslas studija “Dzilna”
LMS Dzilna (dibināta 1964.g.) – viena
no spēcīgākajām audēju studijām Latvijā, kuras rokraksts atpazīstams gan
lielajos vilnas un lina lakatos, gan krāsu niansēm bagātajās segās. Dzilnas
lepojas arī ar brunču un priekšautu
audumiem, smalkiem lina galdautiem
un dvieļiem.
Studija regulāri veido pati savas izstādes, kā arī ar panākumiem piedalās
izstādēs Latvijā un ārzemēs.

Apvieno seno amatu meistarus, lai saglabātu latviešu tautas amatus un
prasmes, organizē mācības, ekskursijas ar līdzdarbošanos, radošās darbnīcas – arī izbraukumos.

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

2018.g. Dziesmusvētkos TLMS Dzilna
guvusi visaugstāko novērtējumu valstī – “Lielo balvu” Tautastērpu skatē
par Vidzemes vasaras tērpu kolekciju;
izdevusi unikālu grāmatu “Daba krāso, DZILNA auž”.
Studijas vadītāja Baiba Vaivare.

Rīgas iela 9, Limbaži
+371 26576299, +371 26392197
@studijadzilna

Limbaži rada

Biedrība “9 Arodi”
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Dzīvā Sudraba muzejs

Limbaži tiek dēvēti par Sudraba pilsētu, un ne velti. Te, Vecā rātsnama
telpās, atrodas Dzīvā Sudraba muzejs.
Lielformāta sudraba darbi, iespējams,
ir vērienīgākie visā Eiropā. Te rodas
sudraba ūdens veselības uzlabošanai,
ar sudraba spalvu rātsnamā tiek apliecināts jaunlaulāto mīlestības solījums
mūža garumā.
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Burtnieku iela 4, Limbaži
+371 29356858
www.livesilvermuseum.lv
@dzivasudrabamuzejs

Mārtiņš Kalējs

Limbaži rada

Līga Krastiņa-Kalēja
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Juvelierizstrādājumu izgatavošana
un remonts, meistarklases

Limbaži, +371 25142789

Juvelierizstrādājumu izgatavošana un
remonts, meistarklases

Limbaži, +371 25144560
@mksilverworks

Uzzināt par tā laika notikumiem varam, gida vadībā izstaigājot Limbažus, darbojoties
arhibīskapa apartamentā Limbažu pilsdrupās. Skolēni iepazīst viduslaiku apģērbus
un tā laika tradīcijas muzeja speciālista vadībā. Vēstuļu rakstīšana ar spalvu.

Limbaži rada

“Limbaži Hanzas pilsēta”
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Limbažu muzejs
Burtnieku iela 7, Limbaži
+371 64070632, 26351433
@Limbazumuzejs
www.limbazumuzejs.lv

Radošās darbnīcas kopā ar
“Aģes dzirnavas”
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Mūžizglītības un veselības veicināšanas
centrs “Filcītis”
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Biedrības “Limbažu Filcs” telpās norisinās dažāda veida nodarbības un kursi. Filca meistarošanas darbnīca, filca suvenīru gatavošana.

Mūru iela 21, Limbaži
+371 20030380, www.limbazufilcs.lv
@LimbazuFilcs

Radošas un izklaidējošas nodarbes gan maziem, gan lieliem Jūsu
svētkos - dzimšanas dienas ballītē, ģimenes svētkos,“vecmeitu” ballītēs, kristībās, kāzās, utt. Saulkrastos, Skultē un tuvākajā apkārtnē.

“Aģes dzirnavas”, Zvejniekciema iela 16,
Mandegas, Skultes pagasts
+371 29183736, asnate26@gmail.com
www.agesdzirnavas.lv

Ingrīdas Žagatas
radošā darbnīca “Cepļi”

Tautas mūzikas instrumentu meistars
un spēlmanis Valters Reiznieks izgatavo cītarkokles un visu veidu cītaras.

I. Žagatas keramikas darbnīca “Cepļi” piedāvā mūsdienīga dizaina traukus - melno keramiku un traukus no akmens masas. Oriģināls roku darbs. Veidoti uz podnieka ripas
un apdedzināti atklātās uguns krāsnī. Meistare Ingrīda vada ekskursijas, keramikas
meistarklases individuāli un grupām.
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Valters Reiznieks
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+371 26382303
valtreiz@inbox.lv

“Cepļi”, Skultes pagasts
+371 29234867
www.cepli.lv

Podnieks
Arnis Preiss
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Pate – ādas rotas un
izsrādājumi
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Dabīgās ādas rotas (auskari, kaklarotas, aproces), aksesuāri (bikšturi, jostas, piekariņi), dabīgās ādas somas,
kārbiņas, viesu, atziņu/novēlējuma
grāmatas. 100% roku darbs. Izbraukuma meistarklases.

Limbaži, +371 29404340
@patecrafts

Ciemojoties pie Vidzemes podnieka Arņa Preisa iespējams apskatīties gatavo
kristālkeramikas darbu ekspozīciju, bišu dravu un degustēt dažādus biškopības produktus.
“Zelmeņi”, Skultes pagasts
+371 29783447
@arnis.preiss

Limbaži rada

Kalējs Kaspars Auza
Skaistā vietā Vidzemē, starp Bīriņu un
Igates pili atrodas sena akmens ēka,
kas celta pirms 200 gadiem – Pētera I
laikā. Pašlaik tajā kalējs Kaspars Auza
ir izveidojis privātu kalējlietu muzeju,
kurā aplūkojami dažādi ar kalēja arodu
saistīti priekšmeti. Īpaša ir kolekcija
ar senām pūrlādēm un vējlukturiem.
Kalēja darbnīcā ekskursanti var izkalt
naglu, bet jaunie pāri – laimes pakavu.

44
“Kalna kalēji”, Vidrižu pagasts
+371 29462999, www.kalumi.lv
@kalumi.lv
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Lauku māja “Dzirnupes”
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Tradicionāla Vidzemes lauku sēta, kur iespējama atpūta romantiskā klētiņā ar pirti. Saimnieks izgatavo celma
bungas un citus muzicējamus instrumentus. Iespējama
kopīga bungu izgatavošana un muzicēšana.

“Dzirnupes”, Viļķenes pagasts
+371 26408465, www.dzirnupes.lv
@dzirnupes
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Improvizācijas leļļu teātra studija “ILze”
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“Ozolins pottery”. Krists Ozoliņš
Tradicionālā malkas ceplī apdedzināti un svēpēti māla podi.
Darbi tiek veidoti lipināšanas tehnikā no māla sloksnītēm. Pēc
izveidošanas, tie tiek pulēti ar akmeni un vilnu un dekorēti.
Apdedzināšana notiek tradicionālā malkas ceplī un tie tiek
svēpēti - apdedzināšanas cikla beigās ceplis tiek piepildīts ar
malku un aizmūrēts. Tādā veidā māls iegūst īpašo melno krāsu. Piedāvā māla veidošanas meistarklases.
“Larsi”, Vidrižu pagasts
+371 29932173
www.ozolinspottery.com
@ozolinspottery

Bezmaksas radošā darbnīca, kurā ikviens interesents var mācīties
izgatavot leļļu teātra lelles.

Burtnieku iela 2, Limbaži
+371 20590799
@ilzeslelles

Pinēja Ginta Kalniņa
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Radošā darbnīca “Celle”
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Izgatavo apgleznotus/izšūtus lina izstrādājumus, apgleznotus stikla traukus un citas skaistumlietas.

Vidrižu pagasts
+371 26848384
@ilzescelle

Klūgu pinumu izgatavošana, karošu grebšana, parādot, ka tas
katram var kļūt par brīnišķīgu hobiju, brīvā laika pavadīšanu,
vienlaicīgi saglabājot saikni ar dabu, senajām prasmēm.
“Laši”, Viļķenes pagasts
+371 26383164
gintalasi@inbox.lv
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Ceļojums nav iedomājams bez laba suvenīra. Limbažu novads piedāvā suvenīrus, kurus iespējams dāvāt mājās palicējiem vai arī
pašam pārvest mājās kā mazu daļiņu jauko izjūtu un atmiņu, kas
piedzīvotas ceļojumā vai atvaļinājumā.
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Dāvana vai suvenīrs
no Limbažiem
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“Rūdolfs”

VAIG - vēl viens latviešu dizains

Burtiņš ir personalizēti bērnu trauki,
kuriem uz malas sasēdusi burtiņu rinda. Mēs radām, lai kļūtu par jūsu bērnu
labāko bērnības draugu. Personalizē
ar jebkādu vārdu un jebkuru alfabētu.
Izvēlies krāsu un zīmējumu.
Ēd, mācies, burto, domā!

Vaska sveces un bišu vaska suvenīri
no Limbažu apkārtnes ziedošajām pļavām – vasaras smarža dzestrajiem rudens un ziemas vakariem.

Limbažnieces Elīze un Rūta rada krekliņus, džemperus un kleitas ar dažādiem dizaina tekstiem, lai iedvesmotu,
atgādinātu un parādītu, ko nu mums
katram ikdienā vajag.
#katramkautkovaig

Limbaži rada

“burtiņš”
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Limbaži, +371 25925166
@rotā

Limbaži, +371 29227025

Limbaži, +371 20015966
www.vaig.lv
@vaig.lv

Mākslas galerija “ĀBELE”

SIA “I&L Reklāmdruka”

Limbaži rada

SIA “Dabas pieskāriens”
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Limbažos ražota kosmētika no dabīgām izejvielām. Kosmētika ir roku
darbs, gatavota ar mīlestību, ar īpaši
pārdomātu sastāvu. Piedāvājumā ir
pēdu un nagu kopšanas līdzekļi, ķer
meņa sviests, skrubji, eļļas.

Piedāvā iepazīties un iegādāties keramikas, glezniecības un fotomākslas
darbus. Mākslas darbi ir dizaina objekti,
papildinoši aksesuāri, kas izceļ telpas
raksturu. Galerijas misija ir radīt platformu, kurā māksla satiek savu publiku.

Limbaži, +371 28355526
www.dabaspieskariens.lv
@dabaspieskariens

Burtnieku iela 2, Limbaži
+371 20118008
www.galerijaabele.lv
@galerijaabele

Suvenīri ar Limbažu pilsētas simboliem:
stilizētām Jūras ielas lauvām, Limbažu
pilsdrupām. Piedāvājumā prezentreklāmas suvenīri plašā klāstā, to personalizācija, lielformāta druka, auto aplīmēšana un vides reklāma.
Limbaži, Akmeņu iela 3
+371 22 017 941
www.ilreklamdruka.lv
@IL-Reklāmdruka

Limbaži rada
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Saturs
Apzīmējumi
LIMBAŽU GARŠAS
0• Maiznīca “Lielezers”
• “Limbažu siers”
• “Lemsel vīna darītava”
• SIA “Parka Kafe”, SIA “Madara 93”

1
2-9
4-5
6-7
8
9

IELŪDZ SAIMNIECĪBAS
1O – 19
• Vīna darītava “Jokas”, Z/S “Virbotnes”, Mājas plombīrs Gogelmogels
12
• Z/S “Reķi”, Z/S “Kronīši”
13
• Briežu dārzs “Kārlēni”, Z/S “Priedītes”, SIA “Mikaitas”
14
• Z/S “Jaunozoli”, Z/S “Dīriķi”, Z/S “Sautlāči”
15
• Dzirnavu pirtiņa
16
• Lavandu lauki “Lillas Lavender”
17
• SIA “EKO dārzs”, SIA “Nature gift”
18
• Veselības augu brīvdabas ekspozīcija “Lādes Avotiņi”
19
RAŽOTS LIMBAŽU NOVADĀ
• Gaļas ražošanas uzņēmums “Matadors”
• Zivju pārstrādes uzņēmums “Baltijas zivis 97”
• “Eža aukstais gardums”, “Bagāta Pica”, Z/S “Pociema Bitītes”
• Z/S “Tiegažu dārzeņi”, Z/S “Jumpravdzirnavas”, Z/S “Kalēji”
• Z/S “Klētnieki”, Andis Leinišs, Z/S “Markši”

20 – 33
22
23
24
25
26

• Z/S “LEJAS SINČI”, “Inamammas mājas pelmeņi”, Z/S “Larsi”
• Z/S “Vizbuļi”, SIA “Krogzeme”, SIA “Pāles akācija”
• Z/S “Ezermalas”, Z/S “Mazvēveri”, Z/S “Ārgaļi”
• Z/S “Arāji”, Z/S “Strēlnieki”, “Igates avots” ūdens
• Sulnīca, Radošais Burtnieku kvartāls
• Kur iegādāties

27
28
29
30
31
32 -33

AMATU MEISTARI UN DARBOŠANĀS
• Vilnas pārstrādes uzņēmums “Limbažu Tīne”
• Biedrība “9 Arodi”, Tautas lietišķās mākslas studija “Dzilna”
• Dzīvā Sudraba muzejs
• Juvelieri Mārtiņš Kalējs un Līga Krastiņa-Kalēja
• “Limbaži Hanzas pilsēta”
• “Filcītis”, “Aģes dzirnavas”
• Valters Reiznieks, Ingrīdas Žagatas Radošā darbnīca “Cepļi”
• Pate – ādas rotas izstrādājumi, Podnieks Arnis Preiss
• Kalējs Kaspars Auza
• Lauku mājas “Dzirnupes”
• “Ozolins pottery”, Improvizācijas leļļu teātra studija “Ilze”
• Radošā darbnīca “Celle”, Pinēja “Ginta Kalniņa”

34 – 47
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

DĀVANA VAI SUVENĪRS NO LIMBAŽIEM
48-51
• “burtiņš”, ‘’Rūdolfs’’, VAIG – vēl viens latviešu dizains
50
• SIA “Dabas pieskāriens”, Mākslas galerija “Ābele”, SIA “I&L Reklāmdruka”
51

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

Limbažu
novads
Rīga

@visitlimbazi
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Materiāls sagatavots projekta Nr. 19-09-AL20-A019.2103-000002
“Tirdzniecības vietu radīšana Limbažu novada amatnieku un mājražotāju produkcijas noieta veicināšana” ietvaros.

EE

Limbažos un apkārtnē garšas un amatu prasmes balstītas gadsimtiem
senās tradīcijās. Vietējo labumu tirdzniecība un kvalitāte bijusi nozīmīga jau kopš viduslaikiem, kad Limbaži bija Hanzas savienības dalībniece. Mūsdienās uz Limbažiem ved atjaunotās Hanzas pilsētu sadarbības
tīkla Eiropas Padomes kultūras maršruts - die Hanse.
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Izdevums ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par
materiāla saturu atbild Limbažu novada pašvaldības aģentūra “LAUTA”, un
tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Informācija aktualizēta 2020.gada jūlijā, pirms vizītes aicinām sazināties
ar objektu saimniekiem un vienoties par apciemojuma laiku, apmeklētāju
skaitu un piedāvājuma klāstu.

Rīga
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EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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