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LIMBAŽI – Hanzas pilsēta
Limbažu vēsturiskais centrs unikāls ar savu plānojumu jeb radiālo ielu 
tīklu, kas veidojies 1385. gadā pēc pilsētas aizsargmūra uzcelšanas. 
Vecpilsētā saglabājusies lielākā daļa 18. gs II puses apbūve, atrodas 
16 valsts nozīmes arhitektūras, arheoloģijas un mākslas pieminekļi.

Iepazīstoties ar Limbažu vecpilsētu, iesakām apmeklēt:
1. Vecais ugunsdzēsēju depo – labs t.s. ķieģeļu stila arhitektūras paraugs. Tornis ir

viena no pilsētas vertikālajām dominantēm. Torņa iela 3, tālr.: +371 64070608

2. Limbažu muzejs- iekārtots Rīgas rātes jaunajā pilī, eleganta klasicisma ēkā, kas celta 
19. gs. 30. gados. Burtnieku iela 7, tālr.: +371 64070632

3. Viduslaiku pilsdrupas un skatu tornis- viduslaikos Limbaži bija viena no Livoni-
jas galvaspilsētām, jo šeit atradās Rīgas arhibīskapa rezidence, Burtnieku iela 7, 
tālr.: +371 64070632

4. Sienu gleznojumi “Vecajā rātsnamā”- mansarda stāva zālēs restaurēti vēlīnā rokoko 
stila elementi, Burtnieku iela 4. tālr.: +371 64070632

5. Limbažu ev. lut. baznīca – t.s. zviedru laiku lieciniece, valsts nozīmes agrīnā baroka 
piemineklis. Dailes iela 2, Tel.: +371 29430665

6. Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo baznīca – celta 1903. gadā un ir lielākā Vidzemē.
Klostera iela 8, Tel.: +371 64023538

Materiāls sagatavots projekta 
“Limbažu un Viljandi kopēja sadarbība ilgtspējīgas vides 
un tūrisma attīstībā Hanzas savienības ietvaros”, 
finansēts ar Norvēģijas finanšu instrumenta 
granta palīdzību no Norvēģijas, 
līdzfinansē Limbažu novada pašvaldība

Foto: Limbažu novada tūrisma  
informācijas centra arhīvs / aģentūra DUE 
Dizains: aģentūra DUE (www.due.lv) 
Izdevējs: Limbažu novada pašvaldība, 2010

Limbažu novada 
tūrisma informācijas centrs
Limbaži, Torņa iela 3, LV–4001,  
Tālr.: +371 64070608, +371 28359057 
www.visitlimbazi.lv
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Sportistiem – ezera krastā atrodas airēšanas bāze, te kaldinātas
medaļas Eiropas un Pasaules mēroga sacensībām trenējoties 
smaiļošanā un kanoe airēšanā

Putnu vērotājiem – ezera ziemeļu galā izbūvēts putnu novērošanas 
tornis, no kura pārskatāms ezera ziemeļu gals, Donaviņas iztece, lai vērotu 
kādu no 99 putnu sugām. Populārākās no ezerā mītošajām putnu sugām 
ir – niedru strazds (Acrocephalus arundinaceus), laucis (Fulica atra), upes 
zīriņš (Sterna hirundo), bet no ezermalā mītošajām- mērkaziņa (Gallinago 
gallinago) un  purva ķauķis (Acrocephalus palustris)

Makšķerniekiem – pieredzējušākie makšķernieki zin, kur rodamas 
bagātīgās zvejas vietas un noķer lomu gan ziemā, gan vasarā. Populārā-
kās no Lielezera zivju sugām ir-asaris (Perca fluviatilis), rauda (Rutilus ruti-
lus), zandarts (Stizostedion lucioperca) un līdaka (Esox lucius). Informācija 
par licencēm-pašvaldības aģentūrā ”ALDA”, tālr.: +371 26142812 

Foto medniekiem – miglainie rīti, putni krasta niedrēs, negaiss
virs ezera- tas viss un vēl vairāk - katrā  fotomirklī

Aktīvās atpūtas cienītājiem – peldētava, pludma-
les volejbola laukumi. Iznomājot ūdensvelosipēdu vai laivu, 
vislabāk iepazīt 4,6 km garo ezeru

Pastaigām – 3.6 kilometrus gara dabas taka, kurā koka laipu segums 
mijas ar grantētu celiņu, piemērots nūjošanai, ziemā arī slēpošanai

Mazajiem apmeklētājiem – izveidota bērnu peldvieta, kuru 
ieskauj drošības pontons. Starp ūdens priekiem, rotaļājoties smil-
šainajā pludmalē, var būvēt pilis vai piemeklēt atbilstošu nodarbi   
rotaļu laukumā

LIMBAŽU LIELEZERS
Pludmale un Lielezera dabas taka izveidojusies par Limbažu pilsē-
tas iedzīvotāju iemīļotu atpūtas vietu, kas ir interesanta dažādiem 
vecumiem un interesēm.

Telšu vieta


