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l

imbažu pilsēta ir veidojusies
Lielezera un Dūņezera krastā. Tā senāk ir piederējusi pie mazajām Livonijas pilsētām, tomēr ar noteiktu
lomu Livonijas vēstures norisēs. Te atradās viena no
Rīgas arhibīskapa rezidencēm, un, kaut arī neliela, pilsēta bija Hanzas savienības locekle.
Limbažu vēsturiskais centrs ir unikāls ar savu plānojumu jeb radiālo ielu tīklu, kas veidojies 1385. gadā pēc
pilsētas aizsargmūra uzcelšanas. Vecpilsētā saglabājušies 16 valsts nozīmes arhitektūras, arheoloģijas un
mākslas pieminekļi.
Rīgas rātes jaunajā pilī, elegantā klasicisma ēkā, kas celta 19. gadsimta 30. gados iekārtots Limbažu muzejs.
Vecajā rātsnamā apskatāmi sienu gleznojumi, restaurēti vēlīnā rokoko stila elementi. Viduslaiku pilsdrupas
un skatu tornis liecina, ka viduslaikos Limbaži bija viena no Livonijas galvaspilsētām.

l

imbažnieki kā čakls skudru pūznis – katram savs darbs darāms, savi ceļi ejami, tas viss
satek kā dažādu krāsu dzīpari vienotā kamolā. Kamolus krāsās un rakstos par mākslas darbiem pārvērš
Tautas lietišķās mākslas studijas „Dzilna” audēju prasmīgās rokas.
Pacēluma un svētku atmosfēra valda Starptautiskajā akordeonistu festivālā, kas ik pēc diviem gadiem
pulcē mūzikas proefesionāļus no dažādām pasaules
valstīm.
Par tradīciju kļuvis Starptautiskais amatierteātru oriģināldramaturģijas teātru festivāls „Spēlesprieks”.
Visvecākā pilsētas uzņēmuma „Limbažu filcs” ēkā izveidots mūžizglītības un sabiedrisko aktivitāšu centrs.
Limbažos apskatāms piemineklis Latvijas valsts himnas autoram Baumaņu Kārlim.
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P

ateicoties tradicionālajai zivju
tirdzniecībai, „reņģu galvaspilsētas” apzīmējumu Limbažiem piedēvēja vēl līdz 20. gs. 30. gadu beigām, jo
te rudeņos gāja vaļā plaša tirgošanās ar reņģēm, kaut
gan pilsēta neatradās pie jūras.
Limbažos top „Limbažu piena” zelta medaļnieks Monterigo siers. Maiznīcā „Lielezers” pēc senām tehnoloģijām cep maizi, kuru var pazīt pēc garšas. Gardus
cepumus un tortes konditorijas cehā cep „Madara” .
Kvalitātes un rūpīga amatnieku darba pierādījums
jau gadsimta garumā ir vilnas pārstrādes uzņēmums
„Limbažu Tīne”. Viens no retajiem uzņēmumiem, kas
auž etnogrāfiskos audumus pēc autentiskiem Baltijas reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma paraugiem.
Limbažos top Sarmītes un Valtera Reiznieku veidotās
ragu rotas.
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U

nikāla dabas vērtība ir viens  aiz
otra sarindojušies Skujas, Auziņu, Mazezers, Dziļezers,
Bruņķītis un Riebezers – Jumpravmuižas ezeru virkne.
Tos šķir tikai 20 m plata zemes strēle.
Gunāra Līcīša izveidotais mazgabarīta sporta lidmašīnu lidlauks „Langači” ir oficiāli atzīmēts Eiropas aviācijas kartēs. Tas piedāvā pilotu skolu, mācību vai izklaides lidojumus, aerofotografēšanu. Īpašu uzmanību
piesaista padomju laikos ražotā lidmašīna AN–2.
Nabes lepnums ir Sibīrijas ciedrupriežu stādījums
(izveidots 20. gs. 20. gados). Valsts aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma platība ir 0,15 ha. Priedes labi
redzamas no attāluma kā tumša skuju koku audze.
Pļavā pie Ozolkalnu mājām iepleties Ozolkalnu ozols.
Tā stumbra apkārtmērs ir 6,6 m.

V

alsts prezidents Kārlis Ulmanis,  
ciemojoties 1921. gada 13. novembrī Limbažu pagasta „Stūrīšos”, sanākušajiem ciema ļaudīm no mājas
balkona sacīja: „Pildīsim ikviens savus pienākumus
ar sirds dedzību, lai paaudžu paaudzes, kas nāks pēc
mums, redz, ka šeit darbojušās latvju rokas un dzīvi
veidojušas latvju smadzenes.”
Jolantas Rābantes „Stūrīši”  patiešām kļuvuši par kultūras un izglītības centru Limbažu pagastā. Te darbojas
izglītības biedrība „Imanta”, teātra grupa, bibliotēka,
notiek dažādi sarīkojumi, veidojot bagātīgu un krāsainu ikdienu vietējiem iedzīvotājiem.
Aktīvi darbojas Lādezera pamatskolas folkloras kopa,
un raitu dejas soli uztur deju kolektīvs „Lādezers”.
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l

imbažu pagasta lepnums ir aktīvie ļaudis, gudrās galvas, kas spēj parādīt sevi gan
Latvijas tirgū, gan ārzemēs. Pasaules ceļos izgājusi firma SIA „Super Bebris” ar savām koka paneļu mājām
un SIA „EKLA” ar guļbūvēm, bioloģiskā saimniecība
„Mikaitas”, izaugusi līdz 700 aitu lielam ganāmpulkam.
Zemnieks Uģis Šalmis „Jumpravdzirnavās” gatavo
miežu putraimus un grūbas, rupjā maluma miežu,
kviešu un rudzu miltus, kā arī ražo auksti spiesto nerafinēto rapša eļļu pārtikai un biodegvielai.
Par viesu nama „Meža salas” apmeklētāju labsajūtu
rūpējas pirtnieks Roberts Šilings.
Bet Džona Brauna raudzēto mājas vīnu no pašu audzētām jāņogām, upenēm, ķiršiem, bērzu sulas,
ozollapām, rabarberiem, ērkšķogām, āboliem, dzērvenēm, liepziediem, gurķiem, u.c. var nobaudīt viesu
namā „Jokas”.
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V

iļķenes pagasta teritoriju šķērso
divas lašupes - Vitrupe un Svētupe. Vitrupes ielejas
liegums ir krāšņa senleja ar stāvām smilšakmens atsegumu nogāzēm, daudzveidīgiem mežu tipiem.
Izstaigājot Ķirbižu meža izziņas taku, var iepazīt Viļķenes dabu un sastapties ar dažādu nostāstu apvītiem
interesantiem objektiem. Taka izveidota apļveidā gar
Vitrupes abiem krastiem. Ķirbižu meža muzejā ir apskatāma plaša ekspozīcija par Latvijas mežsaimniecības attīstību. Meža taka mūs aizved pie Vālodzes
dižozola, pie „Intīmstūrīša”, ko veido 159 gadus vecais
priežu puduris.
Kultūrvides daudzveidību būtiski bagātina pirmais
Vidzemē atklātais bļodakmens pie Urdziņas upītes.
Noslēpumains ir Latvijai neraksturīgā smilšakmens
obelisks ar 8 hieroglifiem, kuri lasāmi kā Ēģiptes valdnieka Ptolemaja vārds.

S

vētā piemiņā Viļķeniešu sirdīs
tiek glabāts novadnieka Baumaņu Kārļa mantojums.
Komponista daiļrades virsotne „Dievs, svētī Latviju!”
ir kļuvusi par visas latviešu tautas vienotāju. Tādēļ
Viļķenieši ir izveidojuši jaunu tradīciju – Himnas goda
dienu, kas reizi piecos gados pulcē ne tikai Limbažu
novada ļaudis, bet viesus no visas Latvijas.
Gan šajā svētku brīdī, gan citos, viļķeniešus un to viesus priecē plašā pašdarbnieku saime: jauniešu deju
kolektīvs „Dīdeklis”, amatierteātris, senioru ansamblis
„Gadiem pāri”, sieviešu vokālais ansamblis „Sonate”,
līnijdeju grupa, skolēnu ansamblis „Lāsīte”, bērnu un
skolēnu deju kolektīvs „Trejdeviņi”,   klavierspēles un
ģitārspēles pulciņš. Aktīvi darbojas pensionāru biedrība „Saknes”.
Sv. Katrīnas luterāņu baznīcas 1868. gadā būvētās
ērģeles ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
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S

kaistā meža ielokā stāv guļbūves
pirtiņa un atpūtas māja „Dārziņi”. Vitrupes krastā atpūsties aicina viesu māja „Delveri”.
Lauku mājā „Dzirnupes” ir saglabāta senās latvju sētas
gaisotne, mūsu senču dzīves ritms. Tur ir iespējams
aplūkot senus sadzīves priekšmetus, pabarot saimniecībā esošās kazas, zosis un vistas, iemācīties vākt
zāļu tējas, izbaudīt īstu lauku pirti.
Viļķenes pagasta uzņēmēji pārsvarā nodarbojas ar
graudkopību: SIA „Gatve”, z/s „Imantas”, z/s „Plūmes”,
z/s „Kalēji”,  u.c. Z/s „Andžiņi” – ar pienkopību. Valsts
augu aizsardzības dienestā sertificētā stādaudzētava
SIA „Krogzeme” audzē: upeņu, smiltsērkšķu, zemeņu,
kā arī dekoratīvo augu stādus, bet SIA „Erica” – rododendrus. Ar guļbaļķu un koka karkasa māju izgatavošanu nodarbojas SIA „3 RADI”.
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N

o vienas puses Svētupes līkločos
patvēries, no otras – mežu un purvu apņemts, – tāds
no putna lidojuma izskatās Pāles pagasts. Tā ir senās
Vidzemes lībiešu zemes Metsepoles daļa, kur vēl jo
projām ļaudis apzinās savu seno cilmi, kur vietvārdu
klāsts vēl stāsta par nu jau sen zudušo valodu.
Pagasta teritorijā ir divi ciemati:   Pāle (senais nosaukums Sepkul – tulkojumā no lībiešu valodas – Kalējciems) un Ārciems, kas savukārt nozīmē – Kungu
ciems.
Pāle lepojas ar valsts nozīmes dabas liegumu –
Niedrāju-Pilkas purvu. Lai iepazītu purvu, ekskursanti
var doties pa īpaši ierīkotu taku. No skatu torņa iespējams vērot daudzus mazos ezeriņus, vienlaikus baudot arī purva eksotiku.
Pagasta teritoriju šķērso lašupes – Korģe un Svētupe.

P

āles pagasta novadpētniecības
muzejs ir vienīgais Latvijā, un laikam jau arī pasaulē,
kurā var uzzināt par Vidzemes lībiešu vēsturi. Tajā skatāma unikāla izstāde “Vidzemes lībieši un viņu pēcteči”.
Viens no izcilākajiem 30. gadu skolu celtniecības
paraugiem Latvijā ir Pāles pamatskola.  Luterāņu baznīcā skatāms valsts nozīmes mākslas piemineklis –
A. Annusa altārglezna “Kristus svētī bērnus”.
Savukārt Ārciems ir Jura Neikena, rakstnieka, mācītāja
un dziesmu svētku tradīcijas aizsācēja, dzimtene. Nostāstiem bagātajā ciematiņā varam aplūkot arī grāfa
Mellina laikos veidoto parku ar vietējiem un arī retiem
svešzemju augiem.
Latviešu ģimenes vērtību apliecina Beitiku ģimene –
dziedoša, stipra un radoša, kurā Indra, Egons un viņu
10 bērni Latvijā plašāk pazīstami no Latvijas dziedošo
ģimeņu šova.
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B

lakus neskartajām teritorijām
plešas vērienīgas zemnieku saimniecības, no kurām
pazīstamākās ir Ērika Kreitūža z/s “Ūdri” un Baibas un
Ivara Lūšu z/s “Rāmnieki”.
Jura Graudiņa z/s “Straumēni” galvenā ražošanas nozare ir zivsaimniecība. 3 dīķos tiek audzētas karpas.
SIA “Seda” un SIA “Albert Thomann” veic kūdras izstrādi Lielajā Ērgļu purvā.
Viesu namā „Smēdes” aizvien gaidīti ir viesi no tuvām
un tālām zemēm, šeit saimnieces viesus sagaida ar
kūpošiem pīrāgiem.
Un tā ir ne tikai pīrāgu smarža un garša, kas liek atkal
atgriezties Svētupes krastos – Pālē.
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K

atvaru muiža ir valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis. Gar ezera krasta terasēm
stiepjas vecu liepu alejas ar atpūtas stūrīšiem. Liepu
ziemeļu labirints ar ļoti īpatnēji veidotām liepām,
caur kuru lapotni vasarās nav saskatāmas debesis - tā
ir vieta, kur uzņemti skati Rīgas kinostudijas filmām:
“Tauriņdeja” un “Tās dullās Paulīnas dēļ”.
Sen senos laikos, kad Katvaru muižas meitas mazgājoties draiskojušās, tās apgāzušas vannu un ūdens satecējis ezerā. Tāpēc Katvaru ezers atgādina vannu un to
sauc par Katvaru - Vannīšu ezeru. Gar pašu ezera galu
aizvijas ap 1 km gara Katvaru ceļa ozolu aleja.
Jebkuru dabas draugu priecē „Stirnu” dendroloģiskie
stādījumi 2,2 ha platībā ar 38 eksotiskām koku un krūmu sugām. Te aug divi dzeltenie bērzi, Amūras korķa
koks, vienkrāsas un Kaukāza baltegles.

G

leznainās Ķaukuļu gravas malā
kādreiz bijušas „Ķaukuļu” mājas. Te par mājskolotāju
no 1892. līdz 1893. gadam Rikveiļu ģimenē strādājusi
dzejniece Aspazija. Dzejniece labprāt sēdējusi laivā
un raudzījusies ezera ūdenī. Te tapis dzejolis “Mēness
starus stīgo”.
“Rumbiņu” mājas ir ar īpašu starojumu, jo šeit dzīvojis
Fricis Bārda – latviešu romantiskās dzejas meistars.
Kas gan būtu Katvari bez Pociema kultūras nama folk
loras kopas „Airi”?
Vai pavasaris Katvaros ir iedomājams bez „Reķu” saimniecības ziedošā – ap 8000 ābelīšu plašā ābeļdārza?
„Kad ābeles zied un kad ienākas raža, man pašai
prieks skatīties, novēlu to arī citiem,” stāsta saimniece
Lāsma Jonele.
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K

atvaru pagasta iedzīvotāji ir ne
tikai īsti darba rūķi, bet arī ar bagātīgu izdomu un spējīgi realizēt netradicionālas idejas. SIA „Pīlāgkalns” bioloģiskā staltbriežu šķirnes saimniecība izveidojusies
ar Jāņa Liepiņa gādību. Saimniecība nosaukta dēla
vārdā – par „Kārlēniem”.
Ekskluzīvas koka durvis, grīdas segumi, saunas, pat
erotiskās mēbeles top z/s „Paupi”.
Viesu māja „Upītes”, no kuras skaidrā laikā var redzēt
Valmieras Zilo kalnu, ir kļuvusi par daudzu ģimeņu vasaras atpūtas vietu.
Līgas Magones sirds darbs ir zirgkopība z/s „Priedītes”.
Katvaros zemnieki nodarbojas ar piena lopkopību,
cūkkopību, dravniecību un daudz ko citu interesantu,
bagātinot pagasta dzīvi, nesot Katvaru vārdu pasaulē.
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U

murgas pagasta krāšņums ir
Piltiņkalns – augstākais Limbažu novada pilskalns.
Uz Augstrozes muižu no abām pusēm stiepjas lapegļu aleja, tāda pat aleja ved arī no Augstrozes baznīcas
uz kapsētu. Pavasarī lapegles ir sulīgi zaļas, bet rudenī
krāsojas zeltainas – jau ap 160 gadiem vecas, pārdzīvojušas dažādus laikus un paaudzes.
Pie Augstrozes dievnama iepletušies Liepleju elku ozoli kā atgādinājums par laikiem pirms kristīgās ticības.
Umurga lepojas ar savu neskarto dabu, jo tieši šeit
atrodas deviņas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
Augstrozes kompleksais liegums un ziemeļu purvi.
Kad esi Umurgā, tad dvēsele dzied brīvībā.

U

murgas pagasta novadnieks
Juris Neikens, rakstnieks, mācītājs, 1864. gadā Dikļos
organizējis pirmos latviešu dziesmu svētkus.
Umurgas baznīcas, celtas 15. gs.,   ērģeles ir vienīgās,
kas glabā to būvētāja Augusta Martina   parakstu   –
August Martin in Riga.
Pa ceļam uz Valmieru pirms Augstrozes pilskalna nelielā vēsturiskā namā ar lubiņu jumtu vasarās mitinās
tēlnieki Juris un Zigrīda Rapas. Mākslinieku radīts ir
Baumaņu Kārļa piemineklis Limbažos.
Pagastam ir savs vēsturnieks Tālivaldis Apinis. Viņš
nodarbojas ar novadpētniecību un ir autors vairāk kā
160 rakstiem un grāmatām.
Kopš 2010. gada novada kultūras dzīves centrā ir atjaunotais Umurgas kultūras nams.
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ā savam mājas četrkākainajam
draugam iemācīt labas manieres? Umurgā darbojas
suņu sporta skola „Džipo un Co”, kas nosaukta suņa
Dži Džuzepe Negrost Džipo vārdā. Skolu vada un suņus māca gudra skolotāja un savu darbu mīloša speciāliste Ilga Brokāne.
Pagasts ir bagāts ar mežiem, ūdeņiem un  kūdras atradnēm. Te attīstīta mežizstrāde, kokapstrāde, lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un tirdzniecība. SIA “Zibens un Co” nodarbojas ar mežizstrādi,
kokmateriālu iepirkšanu, kamīnmalkas sagatavošanu,
grīdas segumu, grīdas dēļu ražošanu u.c.
Umurgas zemnieku saimniecību sagādātie bioloģiski
audzētie lauku labumi ir pazīstami gan novadā, gan
ārpus tā.
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C

ik skaisti! Bīriņu pils, Bīriņu ezers
un ūdens dzirnavas. Pils kultūrvēsturiskajā ansamblī
ietilpst Priežkalna parks ar Sēru aleju, kalnā iebūvētām dzimtas kapenēm un Meža jeb Emīlijas parks. Pils
tuvumā atrodas Ainavu dārzs ar Mīlestības ozolu, kura
stumbra apkārtmērs ir 4,64 m.
Tālāk – Vidrižu muiža un tās ainava. Lapegles, liepas
un spireju grupas ap Dzirnavezeru.
Un visbeidzot – krāšņā Igates pils ar ūdensrozēm dīķī.
Pils krodziņā var nobaudīt senlatviešu miežu putru un
plāceņus no ekoloģiski tīriem putraimiem, kas malti
pils dzirnavās.
Gleznaina un pavisam neskarta ir tuvumā esošā Aijažu ezera apkārtne. Ceļa posmā Igate – Lēdurga var
apskatīt ļoti vērtīgu un Latvijas apstākļos vienu no lielākajām – Veimutpriežu audzi.

P

agasta kultūras dzīves norisēs
mūs ievilina Emīļa Melngaiļa vārdā nosauktā dabas
taka. Tā ved cauri Melngaiļa dzimtajām mājām, tās
ceļā ir unikālā A. un M. Andrusu etnogrāfisko priekšmetu kolekcija un Jāņa Ulmja Veselības augu brīvdabas funkcionālā ekspozīcija, kur interesenti var tuvāk
iepazīt dabas “zaļo aptieku” (vairāk nekā 300 augu
dažādību). Nedaudz tālāk – „Lauči” – pedagoga un
rakstnieka Leona Paegles dzimtās mājas.
Vidrižnieki dzied jauktajā korī „Zvīgzna”, viņiem ir folk
loras kopa „Delve”, senioru ansamblis „Savam priekam” un modes deju grupa „Spieķītis”.
Kultūrvēsturisks objekts ir kādreizējās Bīriņu pamatskolas ēka, kurā šobrīd darbojas Vidrižu pagasta jauniešu iniciatīvas centrs “Impulss”. Mājīgu sarīkojumu
atmosfēru var sajust jaunuzceltajā Saieta namā.
Vidrižos sacenšas Latvijas un Baltijas enduro braucēji.
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V

idrižu pagasts lepojas ar
z/s „Gundegas”, kas ir vienīgā pētnieciskā jaunsaimniecība Latvijā. Andris Špats Laugas purvā stāda
lielogu dzērvenes. Ar netradicionālo lauksaimniecību
nodarbojas arī z/s “Sautlāči” – audzē šinšillas.
Dabas tuvums iedvesmo SIA „Vidrižu atvari” ražot
augstas kvalitātes ozola un oša parketu.
Savu amatniecības prasmi līdz Tautas Daiļrades meistara titulam ir attīstījis Latvijas Amatniecības kameras kalējmeistars Kaspars Auza. Viņa meistardarbnīca
„Kalna kalēji” atrodas Vidrižos, un ir radusies iecere
izveidot arī muzeju.
Pēc labi padarīta darba vai īpašā svētku reizē
Vidrižos būsiet laipni gaidīti atpūtas un sporta kompleksā “Emīla pasaule”.
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kulte ir vienkārši skaista ar savu
akmeņaino jūras krastu. Šaurā joslā gar jūru stiepjas
Kadiķkalni – botāniskais liegums, tā lielu daļu aizņem
Zviedrijas kadiķa audzes, kas kopā ar smilts grīsli,
smiltāju ciesu, smiltāja kāpukviesi, kodīgo laimiņu un
tumšsarkano dzeguzeni veido īpatnēju piejūras kāpu
augu valsts kompleksu.
Jūrmalas gleznainajā ainavā lieliski iekļaujas kempings
„Lauču akmens” – savu vārdu mantojis no dižakmens
jūras krastā. Pagasta teritoriju šķērso gan pavasara
palu laikā laivojamā Aģes upe, gan jaunā automaģistrāle „VIA Baltica”.
Kā būt vienotam ar dabu, kā izmantot dabas sniegtās
bagātības? Bioloģiskajā saimniecībā “Ezermalas” visas
vasaras garumā tiek vākti augi, lai pagatavotu visdažādākos veselību uzlabojošos pirts produktus.

B

alta un cēla ar 18. gs. gleznojumiem ikvienu sagaida Skultes baznīca.
Visvecākais pagastā ir jauktais koris „Skulte” – otrais
vecākais koris Latvijā. Dejo gan jauni (deju kolektīvs
„Dzīvotprieks”), gan ne tik jauni („Lecam pa vecam” –
vidējā paaudze). Čakli darbojas rokdarbnieču pulciņš
Ausmas Apšas vadībā. Īpaša tradīcija skulteniešiem ir
„Bēbīšu svētki”.
Vidzemes podniecības savdabīgās tradīcijas cepļu mākslinieki godā vēl šodien. „Zelmeņos” strādā
podnieks Arnis Preiss, podniecības mākslas meistare
Ingrīda Žagata vada darbnīcu „Cepļi”. Keramiķes Elitas
Taubes darbs ir porcelāna apgleznošana, kā pamatā ir
viduslaiku arhitektūra, simboliskie, mistiskie tēli.
Skulte saistīta arī ar aktiera Edgara Liepiņa vārdu. Viņš
bija un būs latviešu kultūras izcila personība.
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vejas tīklu smarža un jūras tuvums apbur „Duntes urdziņu” viesus, taču „Skultes
muižas” 7 ha lielā teritorija – simtgadīgu koku parks
ar liepu, ošu un ozolu koku alejām, kas iekļauj mazu
kanāliņu ar romantisku tiltiņu – ir brīnišķīga vieta pastaigām un dabas izzināšanai.
Ar Kārļa Ulmaņa rīkojumu Skultē 1939. gadā tika izbūvēta tolaik viena no modernākajām zvejas ostām.
Kopš 1996. gada atkal darbojas „Skultes terminālis”.
Pati osta – Saulkrastu pašvaldībā, bet Skultē – dzelzceļa termināls.
Vairākkārtēji konkursa „Made in latvia” laureāti ir Skultes zivju pārstrādes uzņēmums SIA „ Baltijas zivis- 97”.
328 piemājas un zemnieku saimniecību, 13 dārzkopības sabiedrību sarūpētos labumus piedāvā Skultes
zaļais tirdziņš.
Uz Aģes upes darbojas HES.

