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imbažu novads.
Senais un mainīgais.
Smalks pavediens no Limbažu vecpilsētas uzsācis
savu ritējumu, ietinot vēsturi, tradīcijas, kultūru,
dzīvesprieku, darbīgu cilvēku idejas. Cauri gadu
simteņiem iztinies, satinis vienkopus Limbažu pilsētu
un septiņus pagastus – Limbažu, Viļķenes, Pāles,
Katvaru, Umurgas, Vidrižu, Skultes – novada ziedainās
jostas krāsās.
Zaļā krāsa. Tā ir novada skaistā daba. Dižozoli,
lapegļu aleja uz Augstrozes muižu, Jumpravmuižas
ezeru virkne, dendroloģiskie stādījumi. Tā ir novada
ļaužu sirsnība, atvērtība un draudzīgums, daudzie
viesu nami, arī bioloģiskajās saimniecībās izaudzēti
labumi.
Violetā – apliecina stabilitāti, dižciltību, unikalitāti.
Stabilitāte biznesa partneru attiecībās, atpazīstamība
nacionālā un globālā līmenī. Sakopti un restaurēti
unikāli novada vēstures liecinieki – Limbažu vēsturiskais centrs, pilis, muižas, baznīcas. Limbažu novads
ir Latvijas Republikas valsts himnas autora Baumaņu
Kārļa dzimtene.  
Brūni sarkanā krāsa – tā ir ilgtspēja, seno tradīciju
pārņemšana un kopšana, senās gudrības iedzīvināšana mūsdienu veiksmīgos biznesa plānos. Limbažu novada ļaudis iziet pasaulē ar prasmīgu
amatnieku darinājumiem, koka paneļu mājām, lauksaimniecības produktu dabisko garšu. Dzīvesprieku
novadā uztur gan dziedāšana, muzicēšana un raitais
dejas solis ikdienā pašdarbības kolektīvos, gan kopā
sanākšana pilsētas un pagastu svētkos.
Trīs krāsas ir satinušās vienā raibā kamolā – Limbažu
novada simbolā. Šis krāšņais kamols ir nonācis Jūsu
rokās. To pa pavedienam šķetinot, varēsiet gūt
neaizmirstamu iespaidu par Limbažu pilsētu un katru
no pagastiem.
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     ielezera dabas taka un pludmale
izveidojusies par Limbažu pilsētas iedzīvotāju iemīļotu
atpūtas vietu, kas ir interesanta dažāda vecuma ļaudīm
ar dažādām interesēm.  
Makšķerniekus priecē Lielezera zemūdens valstība:
asari (Perca fluviatilis), raudas (Rutilus rutilus), zandarti
(Stizostedion lucioperca), līdakas (Esox lucius).
Putnu vērotājiem ezera ziemeļu galā pie Donaviņas
izteces izbūvēts putnu novērošanas tornis, no kura var vērot
99 putnu sugas. Ezerā mīt:   niedru strazds (Acrocephalus
arundinaceus), laucis (Fulica atra), upes zīriņš (Sterna
hirundo), bet ezermalā – mērkaziņa (Gallinago gallinago) un
purva ķauķis (Acrocephalus palustris). Gar ezeru vijas 3,6 km
gara dabas taka, kur koka laipu segums mijas ar grantētu
celiņu – piemērots nūjošanai, ziemā arī slēpošanai.
Mazajiem ezera apmeklētājiem izveidota bērnu
peldvieta ar rotaļu laukumu.

E

zera krastā, Olimpiskā centra “Limbaži”
airēšanas bāzē kaldinātas medaļas Eiropas un Pasaules
mēroga sacensībām, trenējoties smaiļošanā un kanoe
airēšanā.
Aktīvās atpūtas cienītāji vislabāk var iepazīt 4,6 km garo
ezeru, iznomājot ūdens velosipēdu vai laivu. Pludmales
teritorijā ir iekārtoti pludmales volejbola laukumi.
Foto medniekus apbur miglainie ezerkrasta rīti, putni
niedrēs, negaiss virs ezera un daudz  pārsteidzošu fotomirkļu
visos gadalaikos.
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   ielākā daļa Limbažu novada teritorijas
atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, kas ir vienīgā
šāda veida īpaši aizsargājamā dabas teritorija Latvijā. Tā ir plaša
teritorija, kurā starptautiski nozīmīgas dabas un ainaviskās
vērtības tiek saglabātas, nodrošinot ilgtspējīgu sociālo un
ekonomisko attīstību.
ZBR teritorija aptver 457 600 ha sauszemes un 16 750 ha jūras
akvatorijas, 1997. gada 15. decembrī atzīts par starptautiskas
nozīmes aizsargājamu dabas teritoriju UNESCO programmas
„Cilvēks un biosfēra” (MAB) ietvaros.
Biosfēras rezervāta mērķis nacionālā un starptautiskā nozīmē
ir sasniegt līdzsvaru dabas daudzveidības aizsardzībā,
ekonomiskās attīstības veicināšanā un kultūras vērtību
saglabāšanā.
Biosfēras rezervāts pārstāv starptautiski atzītas mērenajai
mežu joslai raksturīgas sauszemes un Baltijas jūras piekrastes
ekosistēmas. Kopumā rezervāta teritorija aizņem 6 % Latvijas
teritorijas.
Limbažu novadā atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas
teritorijas „Natura 2000” dabas liegumi: Dūņezers, Dziļezers
un Riebezers, Kalatu purvs, Maizezers, Niedrāju - Pilkas purvs,
Purgaiļu purvs, Vitrupes ieleja, Laugas purvs, Lielais un Pemmes
purvs. Augstroze, kas ir putniem nozīmīga teritorija, iekļauta
starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā.

Dabas aizsardzības pārvaldes Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāta administrācija
Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV - 4033
Tālrunis +371 64071408, fakss +371 64071407
E-pasts ziemelvidzeme@daba.gov.lv

Darba grupa: G. Preimane, L. Tauriņa, I. Millere,
G. Svilāne, D. Jurka, G. Kārnupe, A. Kļava, I. Dzenis, P. Magone,
J. Ļevšins, M. Beļaunieks, I. Dukse, D. Čakste, R. Noriņa.
Foto: A. Gaidis, N. Smelteris, A. Dzilna, A. Cifersons, J. Ķuze.
Limbažu novada pašvaldības,  Limbažu TIC, aģentūras "DUE" arhīvs.
Tekst tulkoja SIA "Adverbum".
Izdevējs – Limbažu novada pašvaldība, 2010.
Dizainu veidoja aģentūra "DUE" (www.due.lv): I. Bērente-Strenga,
A. Auzenbahs, S. Neilands, L. Delvera, B. Vasiļevska.
Informācijas pārpublicēšanas gadījumā norādīt atsauci uz
Limbažu novada pašvaldību!
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                                           he township of Limbaži.
                                           Enduring and changing.
A subtle thread starting in historic Limbaži ties its
history, traditions, culture, life’s pleasures and creativity
together.  Through the centuries this thread has woven
through Limbaži and the surrounding hamlets of Pāle,
Viļķene, Katvari, Umurga, Vidriži un Skulte, intertwining
them into the colorful mosaic the region is today.
Green represents beautiful landscapes – grand oaks,
stately pines leading up to the Augstroze estate,
dendrological gardens, and the Jumpravmuiža chain
of lakes in the Ziemeļvidzeme Biosphere Reserve.   It
also represents the sincerity, openness and friendliness
of the local residents as evidenced by their numerous
guest houses and organically grown produce.
Purple represents the region’s stability, historical
traditions and uniqueness. Stability in business
partnership is recognized nationally and internationally.  
The preserved and restored Limbaži historical old
town, estates, manors and churches are witnesses
to the area’s history.  Limbaži is also the birthplace of
Kārlis Baumanis, author and composer of the national
anthem of Latvia.
Maroon stands for sustainability, the upholding and
cherishing of traditions and intertwining these with
today’s commerce. The people of Limbaži have a well
earned reputation for craftsmanship, unique wood
frame houses and organic food. The locals sing, play
music and dance in folk groups and participate in
special town festivals and celebrations.  
These three colors wind into one colorful ball of thread,
the symbol of Limbaži. This symbol is now in your
hands. Unwinding the threads of each community
will leave you with an unforgettable memory of the
region.

Rīga

Limbažu novada
tūrisma informācijas centrs
Limbaži, Torņa iela 3, LV - 4001,
Tālr.: +371 64070608, +371 28359057
www.visitlimbazi.lv
Materiāls sagatavots projekta “Limbažu un Viljandi kopēja sadarbība
ilgtspējīgas vides un tūrisma attīstībā Hanzas savienības ietvaros”, finansēts
ar Norvēģijas finanšu instrumenta granta atbalstu,
līdzfinansē Limbažu novada pašvaldība.
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