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Uzsāk dabas lieguma „Dūņezers” dabas aizsardzības 
plāna izstrādi

Lai veicinātu uzņēmējdarbību un atbalstītu Limbažu novada iedzīvotāju iniciatīvu 
veidot savu biznesu, Limbažu novada pašvaldība sadarbībā ar Limbažu novada 
konsultatīvo uzņēmēju padomi jau ceturto gadu izsludina konkursu “Atbalsts 
komercdarbības uzsākšanai Limbažu novadā 2018. gadā”. 

Lai nodrošinātu Umurgas 
pamatskolas skolēnu nokļūšanu 
uz skolu Umurgā, maršrutā Cēsis 
– Limbaži, pēc Limbažu novada 
pašvaldības ierosinājuma, AS “CATA” 
ar 1. martu atklāja jaunu reisu no 
Cēsu autoostas uz Limbažu autoostu, 
iekļaujot pieturvietu “Umurgas 
skola’’. Autobuss kursēs laika periodā 
no 1. septembra līdz 31. maijam.

Atklāts jauns 
reiss maršrutā 
Cēsis – Limbaži

Autobusa atiešanas laiki:
• Cēsu autoosta plkst. 7.50
• Dimdas plkst. 8.01
• Auciems plkst. 8.05
• Auziņas plkst. 8.08
• Unguri plkst. 8.10
• Stalbe plkst. 8.15
• Rozula plkst. 8.20
• Rucka plkst. 8.25
• Vainiži plkst. 8.29
• Vainižu pasts plkst. 8.34
• Umurgas kultūras nams plkst. 8.46
• Umurga plkst. 8.48
• Limbažu autoosta plkst. 8.55 

Aija Kamala,
Limbažu novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Topošajiem uzņēmējiem iespēja saņemt Limbažu novada 
pašvaldības līdzfinansējumu komercdarbības uzsākšanai

Līdz šim pašvaldības līdzfinansējumu 
saņēmušas 18 biznesa idejas – zemeņu 
audzēšana, augļu un dārzeņu pārstrāde, 
dārza mēbeļu, koka konstrukciju un bērnu 
rotaļu laukumu izgatavošana, kulinārijas iz-
strādājumu (tortes, cepumi) izgatavošana, 
skaistumkopšanas un pēdu aprūpes pakal-
pojumu sniegšana, arborista, mežistrādes 
pakalpojumu sniegšana un citas idejas.

Konkursā ir iespēja saņemt pašvaldī-
bas līdzfinansējumu līdz 3000 EUR. Kon-
kursa finansējums tiek piešķirts tehnikas 
vai iekārtu iegādei, ārpakalpojumu izde-
vumiem (grāmatvedības, juriskonsulta, 
reģistrācijas izmaksas), interneta mājas-
lapas izstrādei, licenču iegādei, specifiska 

rakstura datorprogrammu iegādei un dar-
baspēka apmācībai, preču zīmes reģistrā-
cijai, telpu remonta izmaksām (ja telpas 
tiek nomātas), patentu reģistrācijai u.c.

Pieteikumu dalībai konkursā var ie-
sniegt no šī gada 1. marta līdz 30. 
novembrim. 

Cauršūts (caurauklots) konkursa pietei-
kums ievietojams aizlīmētā aploksnē ar 
norādi „Pieteikums konkursam „Atbalsts 
komercdarbības uzsākšanai Limbažu no-
vadā 2018.gadā”” un personīgi vai pa 
pastu iesniedzams Limbažu novada paš-
valdības Administratīvās nodaļas Klientu 
apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Lim-
bažos, Limbažu novadā, iesūtot papildus 

konkursa pieteikumu elektroniskā formā 
uz e-pasta adresi: agris.veveris@limbazi.
lv. Uz aploksnes jānorāda informācija par 
iesniedzēju un kontaktadrese.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties 
ar Limbažu novada pašvaldības Attīstī-
bas nodaļas uzņēmējdarbības attīstības 
speciālistu Agri Vēveri, tālruņa numurs 
28350218, e-pasta adrese: agris.veveris@
limbazi.lv.

Konkursa nolikums pieejams pašvaldī-
bas mājaslapā www.limbazi.lv sadaļā Uz-
ņēmējiem/ Pašvaldības biznesa atbalsta 
iespējas vai Projekti, fondu aktualitātes 
un Limbažu novada pašvaldības Admi-
nistratīvās nodaļas Klientu apkalpošanas 
centrā Rīgas ielā 16, Limbažos vai pagastu 
pārvaldēs. 

Aija Kamala,
Limbažu novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

20. februārī Limbažos notika 
informatīvā sanāksme par dabas 
lieguma „Dūņezers” dabas aizsardzības 
plāna izstrādes uzsākšanu. Dabas 
aizsardzības pārvaldes speciālisti 
informēja par plāna izstrādes procesu 
un tā nepieciešamību.

Dūņezers atrodas īpaši aizsargājamā 
dabas teritorijā – Ziemeļvidzemes bio-
sfēras rezervāta dabas lieguma “Dūņe-
zers” zonā, biosfēras rezervāta ainavu 
aizsardzības zonas teritorijā un ezers ir 
arī "Natura 2000" Eiropas nozīmes aizsar-
gājamā teritorija, lieguma kopējā platība 
ir 170 ha. Dūņezers stiepjas gar Limbažu 
pilsētas rietumu robežu ziemeļu-dienvidu 
virzienā. Ezera garums ir 4,75 km, lielākais 
platums – 0,62 km, tā vidējais dziļums – 
1m, lielākais dziļums 2 m. Dūņezera kopē-
jā krasta līnija apkārt ezeram ir 11,2 km. 
Dūņezera krasti ir zemi, kūdraini, apau-
guši ar krūmiem un grūti pieejami. Ezera 
gultne ir līdzena, dūņaina, ar ļoti dziļām 
sapropeļa iegulām.

Dabas lieguma “Dūņezers” teritorija 
atbilst Eiropas Savienības nozīmes bioto-
pam – eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensau-
gu un peldaugu augāju. Lieguma galvenā 
vērtība ir seklais un aizaugošais ezers, kas 
ir ne tikai svarīga daudzu putnu sugu ligz-
došanas, bet kopā ar palieņu pļavām – arī 
augu sugu dzīves vieta. Tā ir nozīmīga sik-
spārņu dzīvotne un barošanās vieta. No 
aizsargājamām sikspārņu sugām sasto-
pams – dīķu naktssikspārnis, ziemeļu sik-
spārnis, ūdeņu naktssikspārnis, rūsganais 
vakarsikspārnis un natūza sikspārnis.

Dūņezers ar aizaugumu ir sadalīts čet-
ros “plačos”, no tiem galējais placis zie-

meļos ir ornitoloģiskais dabas liegums jau 
no 1977. gada. Ezerā un piekrastes pļavās 
ligzdo aptuveni 35 putnu sugas. Ūdens-
tilpnē mīt tādas zivis kā plicis, sapals, kar-
pa, asaris, līdaka u.c. No ūdens augiem  – 
lielās niedres, vilkvālītes, lielās ežgalvītes, 
iegrimušās raglapes, dzeltenās lēpes u.c. 
No aizsargājamām putnu sugām sastopa-
mas  – lielais dumpis, ziemeļu gulbis, zivju 
ērglis, niedru lija dzērve, ormanītis, kuita-
la u.c.

Viens no ezera ūdens kvalitāti ietek-
mējošiem faktoriem ilgu laiku bija notek-
ūdeņi no Limbažu notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām. Tās atrodas aptuveni 400 met-
ru attālumā no Dūņezera dabas lieguma 
teritorijas. Attīrītie notekūdeņi tiek no-
vadīti Dūņezerā. Dūņezers ir iekļauts ris-
ka ūdens objektu sarakstā, jo, saskaņā ar 
ezera ūdens kvalitātes monitoringa da-
tiem, kas veikti Gaujas upju baseinu ap-
saimniekošanas plāna izstrādes ietvaros, 
laika periodā līdz 2016. gadam tika identi-
ficēta būtiska ietekme no notekūdeņiem 
– slāpekļa un fosfora, kā arī smago metālu 
un bromdifenilēteru (ķīmisko savienoju-
mu, kas sastopami antipirēnos – liesmu 
novērsēji, ar kuriem apstrādā mēbeles, 

apģērbus, datorus un televizorus) vides 
kvalitātes normatīvu pārsniegumi.

Šobrīd “Dūņezeru” apsaimnieko Limba-
žu novada pašvaldības aģentūra “ALDA”. 
Atgādinām, ka 2014.gada 27.martā Lim-
bažu novada dome pieņēma lēmumu lūgt 
Latvijas Republikas Ministru kabinetam 
nodot Limbažu novada pašvaldības val-
dījumā nekustamos īpašumus Dūņezeru 
(135,6 ha platībā) un zem tā esošo zemi 
(148,5 ha), kā arī deleģēt Limbažu novada 
pašvaldībai tiesības noteikt kārtību, kādā 
izmantojami visi šī ezera dabas resursi un 
veicama ezera un tam pieguļošo terito-
riju infrastruktūras attīstība. 2015.gada 
17.decembrī Limbažu novada pašvaldība 
saņēma vēstuli, kurā norādīts, ka Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrija atbilstoši Ministru kabineta 2014.
gada 1.augusta rīkojumam Nr.407 “Par 
Limbažu novada administratīvajā teri-
torijā esošā Dūņezera un zemes zem tā 
nodošanu Limbažu novada pašvaldības 
valdījumā”, ir nodevusi publiskos ūdeņus 
pašvaldības valdījumā. Pēc plāna izstrā-
des PA “ALDA” būs iespēja piedalīties 
arī projektu konkursos un pretendēt uz 
finansējumu ezera piekrastes labiekārto-

šanai – laipu izveidei, atpūtas vietas ierī-
košanai utt.

Dabas lieguma „Dūņezers” dabas aiz-
sardzības plāns tiks izstrādāts 12 gadu pe-
riodam (2019.–2031). Plānu Dabas aizsar-
dzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA 
“Reģionālie projekti”. Ezeram pieguļošo 
zemju īpašnieki aicināti deleģēt arī savu 
pārstāvi darbam plāna izstrādes grupā. 
Informatīvās sanāksmes laikā  plāna iz-
strādātāji informēja par plāna izstrādes 
ieguvumiem, norādot, ka tiks apzināti 
apsaimniekošanas īstermiņa un ilgtermi-
ņa mērķi, noteikti teritorijas apsaimnie-
košanas pasākumi, sniegti priekšlikumi 
grozījumiem Limbažu novada teritorijas 
plānojumā, kā arī tiks sniegti priekšlikumi 
par individuālo aizsardzības un izmanto-
šanas noteikumu projektu un ieteicamo 
teritorijas funkcionālo zonējumu.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus 
par turpmāko dabas lieguma attīstības 
vīziju var iesniegt, adresējot tos plāna 
izstrādātājam SIA “Reģionālie projekti”, 
adrese Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, 
LV-1045, vai plāna izstrādes vadītājai Līgai 
Blankai: liga@enviro.lv līdz 2018. gada 13. 
martam. 

Aija Kamala,
Limbažu novada pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste;
Dabas aizsardzības pārvalde, 

www.daba.gov.lv
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Limbažu novada pašvaldība atgādina zemes nomniekiem, kuri 
no pašvaldības nomā apbūvētu zemi lietojumā esošo būvju 
uzturēšanai, ka, lai sakārtotu būvju piederības dokumentus, būvēm 
jābūt inventarizētām un reģistrētām zemesgrāmatas datos. 

Katvaru un Umurgas 
pagastu pārvaldes 
vadītāja Pētera 
Magones apmeklētāju 
pieņemšanas laiki
• Katvaru pagastā Liepu ielā 
8, Pociemā pirmdienās no 
plkst. 9.00 līdz 12.00. 
• Umurgas pagastā U. Sproģa 
ielā 5, Umurgā trešdienās no 
plkst. 9.00 līdz 12.00.

Limbažu pilsētā, 
Zāles ielā 8, Limbažos
• Pirmdienās 13.00 – 17.00
• Ceturtdienās 9.00 – 12.00

Limbažu pagastā, 
Jūras ielā 58, Limbažos
• Pirmdienās 13.00 – 17.00
• Piektdienās 9.00 – 13.00

Katvaru pagastā, 
Liepu ielā 5, Pociemā
• Ceturtdienās 9.00 – 12.00

Pāles pagastā, 
Skolotāju ielā 2, Pālē
• Otrdienās 13.00 – 16.00

Skultes pagastā, 
Pagastnamā, Mandegās
• Otrdienās 9.00 – 17.00

Viļķenes pagastā, 
Dārza ielā 1, Viļķenē
• Otrdienās 9.00 – 12.00

Vidrižu pagastā, 
Liepās, Gravās
• Ceturtdienās 9.00 – 12.00

Limbažu novada 
bāriņtiesas 
pieņemšanas laiki

Informācija zemes nomniekiem, kuriem tika 
izbeigtas lietošanas tiesības uz apbūvētu zemi

Lai paātrinātu un atvieglotu 
līdz šim nereģistrēto, apbūvēto 
nekustamo īpašumu sakārtoša-
nu, reģistrēšanu zemesgrāmatas 
datos un atsavināšanas (pirkša-
nas) procesu, Limbažu novada 
pašvaldība ir nākusi pretī iedzīvo-
tājiem un Limbažu novada Dome 
2017. gada 27. jūlijā ir pieņēmusi 
iekšējos noteikumus „Kārtība, 
kādā notiek pašvaldības nekus-
tamā īpašuma atsavināšanas 
process Limbažu novada pašval-

dībā”. Noteikumi nosaka, ka uz 
atsavinātāja (pircēja) rakstveida 
iesnieguma pamata pašvaldība 
var pilnvarot pircēju pašvaldības 
vārdā pasūtīt nekustamā īpa-
šuma zemes kadastrālo uzmē-
rīšanu pie sertificēta mērnieka 
par pircēja finanšu līdzekļiem. 
Rezultātā zeme tiks ātrāk uzmē-
rīta un atsavināšanas (pirkša-
nas) process būs īsāks nekā gai-
dot, kamēr pašvaldība uzmērīs 
par saviem budžeta līdzekļiem. 
Limbažu novada pašvaldības 
īpašumu privatizācijas un atsa-
vināšanas komisija pēc nekus-
tamā īpašuma reģistrēšanas 
zemesgrāmatā veiks nekustamā 

īpašuma novērtēšanu, pieaicinot 
sertificētu vērtētāju un sagata-
vos izsoles noteikumus, kur šajā 
gadījumā neiekļaus izdevumus 
par zemes uzmērīšanu.  

Zemes pircējiem jāņem vērā 
fakts, ka pašvaldība prioritā-
ri uzmēra pašvaldību funkciju 
nodrošināšanai vajadzīgos ze-
mes gabalus un tikai pēc tam 
atsavināšanai paredzētos. Tieši 
tādēļ aicinām apbūvēto zemju 
nomniekus izmantot šo iespēju! 
Kontaktinformācija pa telefonu: 
64023013, 29154564. 

Līga Viļčinska,
Nekustamā īpašuma un teritoriālā 

plānojuma nodaļas vadītāja

Limbažu novada pašvaldība 
pārdod atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli nekustamo 
īpašumu Cēsu ielā 25, Umur-
gā, Umurgas pagastā, Limbažu 
novadā ar kadastra numuru 
668000010575, kas sastāv no 
zemes vienības (apzīmējums ka-
dastrā 668000010575) 0,24 ha 
platībā.
Atsavināšanas ierosinātājs – Lim-
bažu novada pašvaldība.
Nekustamā īpašuma sākumcena ir 
2315,00 EUR (divi tūkstoši trīs sim-
ti piecpadsmit eiro).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% ap-
mērā no nosacītās cenas.
Dalības maksa izsolē – 40,00 EUR.
Samaksa par Nekustamo īpašumu 
pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles no-
drošinājuma un dalības maksu ap-
liecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 
2018. gada 9. aprīlim plkst.17.00 
Limbažu novada pašvaldības Klien-
tu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rī-
gas ielā 16, Limbažos.
Izsole notiks 2018. gada 10. ap-
rīlī plkst.11.00 Limbažu novada 
pašvaldības administratīvās ēkas 
mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, 
Limbažos.
Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības mājaslapā 
www.limbazi.lv sadaļā “Izsoles, 
konkursi”.

Limbažu novada pašvaldība pār-
dod atklātā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli nekustamo īpašu-
mu “Dzelmes 2”, Vidrižu pagastā, 
Limbažu novadā ar kadastra nu-
muru 66840010332, kas sastāv 
no zemes vienības (apzīmējums 
kadastrā 66840010332) 0,47 ha 
platībā.
Atsavināšanas ierosinātājs – Lim-
bažu novada pašvaldība.
Nekustamā īpašuma sākumcena ir 
1917,23 EUR (viens tūkstotis devi-
ņi simti septiņpadsmit eiro un 23 
centi).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% ap-
mērā no nosacītās cenas.

Dalības maksa izsolē – 40,00 EUR.
Samaksa par Nekustamo īpašumu 
pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles no-
drošinājuma un dalības maksu ap-
liecinoši dokumenti jāiesniedz līdz 
2018. gada 9. aprīlim plkst.17.00 
Limbažu novada pašvaldības Klien-
tu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rī-
gas ielā 16, Limbažos.
Izsole notiks 2018. gada 2018. 
gada 10. aprīlī plkst.11.30 Limbažu 
novada pašvaldības administratī-
vās ēkas mazajā zālē, 1.stāvā, Rī-
gas ielā 16, Limbažos.
Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības mājaslapā 
www.limbazi.lv sadaļā “Izsoles, 
konkursi”.

Limbažu novada pašvaldība 
pārdod atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli nekustamo 
īpašumu “Jaunpavasari”, Skultes 
pagastā, Limbažu novadā ar ka-
dastra numuru 66760080307, kas 
sastāv no zemes vienības (apzī-
mējums kadastrā 66760081045) 
1,03 ha platībā, kuram ir nom-
nieks ar pirmpirkuma tiesībām.
Atsavināšanas ierosinātājs – Lim-
bažu novada pašvaldība.
Nekustamā īpašuma sākumcena ir 
2700,00 EUR (divi tūkstoši septiņi 
simti eiro).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% ap-
mērā no nosacītās cenas.
Dalības maksa izsolē – 40,00 EUR.
Samaksa par Nekustamo īpašumu 
pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumi dalībai izsolē, izso-
les nodrošinājuma un dalības 
maksu apliecinoši dokumenti 
jāiesniedz līdz 2018. gada 9. ap-
rīlim plkst.17.00 Limbažu novada 
pašvaldības Klientu apkalpoša-
nas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, 
Limbažos.
Izsole notiks 2018. gada 10. ap-
rīlī plkst.10.00  Limbažu novada 
pašvaldības administratīvās ēkas 
mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, 
Limbažos.
Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības mājaslapā 
www.limbazi.lv sadaļā “Izsoles, 
konkursi”.

Limbažu novada pašvaldība pār-
dod atklātā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli nekustamo īpašu-
mu “Lejas Silzemnieki”, Viļķenes 

pagastā, Limbažu novadā ar ka-
dastra numuru 66880040197, kas 
sastāv no zemes vienības (apzī-
mējums kadastrā 66880040197) 
2,62 ha platībā.
Atsavināšanas ierosinātājs – Lim-
bažu novada pašvaldība.
Nekustamā īpašuma sākumcena 
ir 4124,06 EUR (četri tūkstoši viens 
simts divdesmit četri eiro un 6 
centi).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% ap-
mērā no nosacītās cenas.
Dalības maksa izsolē – 40,00 EUR.
Samaksa par Nekustamo īpašumu 
pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumi dalībai izsolē, izso-
les nodrošinājuma un dalības 
maksu apliecinoši dokumenti 
jāiesniedz līdz 2018. gada 9. ap-
rīlim plkst.17.00 Limbažu novada 
pašvaldības Klientu apkalpoša-
nas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, 
Limbažos.
Izsole notiks 2018. gada 10. ap-
rīlī plkst.11.45 Limbažu novada 
pašvaldības administratīvās ēkas 
mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, 
Limbažos.
Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības mājaslapā 
www.limbazi.lv sadaļā “Izsoles, 
konkursi”.

Limbažu novada pašvaldība pār-
dod atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamo īpa-
šumu “Mellenes”, Skultes pagas-
tā, Limbažu novadā ar kadastra 
numuru 66760150225, kas sastāv 
no zemes vienības (apzīmējums 
kadastrā 66760150225) 896 m2 
platībā.
Atsavināšanas ierosinātājs – Lim-
bažu novada pašvaldība.
Nekustamā īpašuma sākumcena 
ir 2120,00 EUR (divi tūkstoši viens 
simts divdesmit eiro).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% ap-
mērā no nosacītās cenas.
Dalības maksa izsolē – 40,00 EUR.
Samaksa par Nekustamo īpašumu 
pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumi dalībai izsolē, izso-
les nodrošinājuma un dalības 
maksu apliecinoši dokumenti 
jāiesniedz līdz 2018. gada 9. ap-
rīlim plkst.17.00 Limbažu novada 
pašvaldības Klientu apkalpoša-
nas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, 
Limbažos.

Izsole notiks 2018. gada 10. ap-
rīlī plkst.12.00 Limbažu novada 
pašvaldības administratīvās ēkas 
mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, 
Limbažos. 
Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības mājaslapā 
www.limbazi.lv sadaļā “Izsoles, 
konkursi”.

Limbažu novada pašvaldība pār-
dod atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamo īpa-
šumu “Pavasari”, Skultes pagas-
tā, Limbažu novadā ar kadastra 
numuru 66760080250, kas sastāv 
no zemes vienības (apzīmējums 
kadastrā 66760080250) 4,39 ha 
platībā, kuram ir nomnieks ar 
pirmpirkuma tiesībām.
Atsavināšanas ierosinātājs – Lim-
bažu novada pašvaldība.
Nekustamā īpašuma sākumcena 
ir 10172,00 EUR (desmit tūkstoši 
viens simts septiņdesmit divi eiro).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% ap-
mērā no nosacītās cenas.
Dalības maksa izsolē – 40,00 EUR.
Samaksa par Nekustamo īpašumu 
pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumi dalībai izsolē, izso-
les nodrošinājuma un dalības 
maksu apliecinoši dokumenti 
jāiesniedz līdz 2018. gada 9. ap-
rīlim plkst.17.00 Limbažu novada 
pašvaldības Klientu apkalpoša-
nas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, 
Limbažos.
Izsole notiks 2018. gada 10. ap-
rīlī plkst.10.15  Limbažu novada 
pašvaldības administratīvās ēkas 
mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, 
Limbažos.
Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības mājaslapā 
www.limbazi.lv sadaļā “Izsoles, 
konkursi”.

Limbažu novada pašvaldība pār-
dod atklātā mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli nekustamo īpašu-
mu “Riepas”, Mandegā, Skultes 
pagasts, Limbažu novadā ar ka-
dastra numuru 66760150277, kas 
sastāv no zemes vienības (apzī-
mējums kadastrā 66760150277) 
726m2 platībā.
Atsavināšanas ierosinātājs – Lim-
bažu novada pašvaldība.
Nekustamā īpašuma sākumcena 
ir 1277,00 EUR (viens tūkstotis divi 
simti septiņdesmit septiņi eiro).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.

Izsoles nodrošinājums – 10% ap-
mērā no nosacītās cenas.
Dalības maksa izsolē – 40,00 EUR.
Samaksa par Nekustamo īpašumu 
pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumi dalībai izsolē, izsoles 
nodrošinājuma un dalības maksu 
apliecinoši dokumenti jāiesniedz 
līdz 2018.gada 9. aprīlim plkst.17.00 
Limbažu novada pašvaldības klien-
tu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Rī-
gas ielā 16, Limbažos.
Izsole notiks 2018. gada 10. ap-
rīlī plkst.10.30  Limbažu novada 
pašvaldības administratīvās ēkas 
mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, 
Limbažos.
Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības mājaslapā 
www.limbazi.lv sadaļā “Izsoles, 
konkursi”.

Limbažu novada pašvaldība 
pārdod atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli nekustamo 
īpašumu – starpgabalu Spor-
ta ielā 5a, Limbažos, Limbažu 
novadā ar kadastra numuru 
66010090048, kas sastāv no ze-
mes vienības (apzīmējums kadas-
trā 66010090046) 312 m2 platībā, 
kur zemes īpašniekam, kura ze-
mei pieguļ minētais zemes starp-
gabals, ir pirmpirkuma tiesības.
Atsavināšanas ierosinātājs – Lim-
bažu novada pašvaldība.
Nekustamā īpašuma sākumcena 
ir 1114,18 EUR (viens tūkstotis 
viens simts četrpadsmit eiro un 18 
centi).
Maksāšanas līdzeklis – nauda.
Izsoles nodrošinājums – 10% ap-
mērā no nosacītās cenas.
Dalības maksa izsolē – 40,00 EUR.
Samaksa par Nekustamo īpašumu 
pilnā apmērā jāveic 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā no izsoles dienas.
Pieteikumi dalībai izsolē, izso-
les nodrošinājuma un dalības 
maksu apliecinoši dokumenti 
jāiesniedz līdz 2018. gada 9. ap-
rīlim plkst.17.00 Limbažu novada 
pašvaldības Klientu apkalpoša-
nas centrā 1.stāvā, Rīgas ielā 16, 
Limbažos.
Izsole notiks 2018. gada 10. ap-
rīlī plkst.11.15 Limbažu novada 
pašvaldības administratīvās ēkas 
mazajā zālē, 1.stāvā, Rīgas ielā 16, 
Limbažos .
Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pašvaldības mājaslapā 
www.limbazi.lv sadaļā “Izsoles, 
konkursi”.



2018. gada 2. marts NOVADA AKTUALITĀTES 3

Pociemā notika Limbažu apriņķa vokālo ansambļu, tautas mūzikas instrumentu un kapelu skate. 
Piedalījās 15 kolektīvi no Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novadiem. Koncertu atklāja Pociema 
kultūras nama tradīciju kopa “Draiskās vīgriezes”. Viņas kā īstas latvju mājas saimnieces ar savu vitāli 
enerģētisko priekšnesumu, silti uzsmaidot un drošinot, vēra dziesmu vārtus pārējiem kolektīviem. 
Koncerts bija piepildīts, interesants un daudzveidīgs. Mēs esam bagāti un daudzveidīgi, aktīvi 
darbojas ne tikai vokālie ansambļi, bet arī folkloras kopa “Delve”, tautas mūzikas instrumentu 
ansamblis “Kokle”, kapela “Labi, ka tā” un tradīciju kopa. Priekšnesumu dažādība un interesantais 
sniegums un skaistie tērpi priecēja gan ekspertus, gan skatītājus. Laiks paskrēja nemanot. 

Ņemot vērā, ka uz Pāles pagasta Būdeli šobrīd kursē pašvaldības 
organizēts skolēnu autobuss un arī sabiedriskais transports, no 1. 
marta tiks veiktas izmaiņas maršrutā Nr.6659 Limbaži–Ārciems–
Pāle, novēršot pārvadājumu dublēšanos. Turpmāk sabiedriskais 
transportlīdzeklis darbadienās skolēnu mācību gada laikā no 
Limbažu autoostas izbrauks plkst.7.45 un 14.50 (līdz šim izbrauca 
plkst.7.20 un 14.20). Abu šo reisu autobuss pasažieru apmaiņu 
vairs neveiks pieturvietā Būdele un Rūjas.

23. februārī Vidrižos, Skolas ielā 
2 atvēra Sociālā atbalsta centru. 
Iepriekš jau informējām, ka Limbažu 
novada pašvaldība īstenoja Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) finansēto projektu “Sociālā 
atbalsta centra izveide Vidrižu pagastā”, 
kura ietvaros izremontēta telpa vairāk 
kā 30 m2 platībā, ierīkota mūsdienīga 
apkures krāsns, iekārtots neliels virtuves 
stūrītis ar elektrisko plīti, izlietni, 
mēbelēm, bet sanitārajā mezglā izbūvēta 
duša, tualete un izvietota veļas mašīna. 
Projekta idejas autore ir Limbažu novada 
sociālā dienesta sociālā darbiniece 
Rita Dūda-Čača, kura līdzīgus centrus 
redzējusi arī citos novados.

22. februāra Limbažu novada domes sēdē par 
Limbažu un Vidrižu pagastu pārvaldes vadītāju 
iecēla pašreizējo Limbažu novada pašvaldības 
Domes priekšsēdētāja 1. vietnieku Daini Jurku. 

Limbažu un Vidrižu pagastu 
pārvaldi vadīs Dainis Jurka

Kā pastāstīja Dainis Jurka, 
divu pagastu vadīšana būs izai-
cinājums. Pārvaldes vadītāja 
pienākumi D.Jurkam nav sveši, 
kā zināms, no 2009. gada līdz 
ievēlēšanai par Domes priekš-
sēdētāja 1. vietnieku, viņš 
pildīja Limbažu pagasta pār-
valdes vadītāja pienākumus. 
Vidrižu pagastā sākotnēji būs 
jāiepazīstas ar ceļu stāvokli, 
iestāžu darbu, jātiekas ar iedzī-
votājiem, lai saprastu, kas ir tās 
būtiskākās lietas, kas jārisina, 
liels atbalsts būs pagastos eso-
šie ēku un apsaimniekojamās 
teritorijas pārziņi, kas pārzina 
situāciju un var sniegt tūlītēju 
risinājumu. Protams, tiks tur-
pināti jau iesāktie un plānotie 
projekti. Viena no aktivitātēm, 
ko D.Jurka vēlas pārņemt no 
Limbažu pagasta pārvaldes, 
ir ikgadēja Vidrižu pagasta 
senioru sumināšana, kuri sa-
snieguši 75 gadus un vairāk, jo 
vienlaicīgi aprunājoties ar vi-
ņiem un apbraukājot pagastu, 
var saprast un klātienē redzēt, 
kāda palīdzība nepieciešama, 

jo ikdienā ne visiem ir iespējas 
atbraukt līdz pagasta centram, 
ir lietas, kas ikdienas ritmā arī 
pārvaldes vadītājam paliek ne-
pamanītas. D.Jurka apņēmies 
arī regulāri organizēt tikšanās 
ar pagastu iedzīvotajiem, lai 
informētu par pagastā plānota-
jiem, pabeigtajiem projektiem, 
skaidrotu pieņemtos lēmumus 
un problēmjautājumus.

Jautāts par iegūto pieredzi, 
pildot priekšsēdētaja 1. viet-
nieka pienākumus, D.Jurka, 
atbild, ka ir guvis neatsveramu 
pieredzi, jo ieguvis citu skatīju-
mu – viena lieta ir risināt viena 
pagasta jautājumus, bet paš-
valdības vadībai jāskatās un 
jāpieņem lēmumi skatoties uz 
visu novadu kopumā, samēro-
jot gan pilsētas, gan ikviena pa-
gasta vajadzības.

Limbažu un Vidrižu pagastu 
pārvaldes vadītāja amata pie-
nākumus D.Jurka sāks pildīt 
marta beigās. 

Aija Kamala,
Limbažu novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

No 1. marta izmaiņas maršrutā Nr. 6659 
Limbaži–Ārciems–Pāle un Nr. 6684 
Limbaži–Viļķene–Salacgrīva

Lai skolēniem būtu ērtāk no-
kļūt izglītības iestādē un pēc 
tam atgriezties atpakaļ, mar-
šrutā Nr.6684 Limbaži–Viļķe-
ne–Salacgrīva tiks atklāti divi 
jauni reisi. Turpmāk autobuss 
darbadienās skolēnu mācību 
gada laikā no Salacgrīvas iz-
brauks plkst.7.30 un no Limba-
žiem – plkst.15.05. Abu reisu 
autobuss iebrauks Salacgrīvas 
pagasta Maurīšos un Svētcie-
mā. Savukārt sestdienās un 
svētdienās visa gada garumā 
un skolēnu brīvdienās reiss, 
kas Limbažos tiek uzsākts 
plkst.15.05, tiks izpildīts kā ie-
rasts, neiebraucot Maurīšos un 
Svētciemā.

Līdz ar šīm izmaiņām plāno-
ti grozījumi arī citos maršruta 
Nr.6684 Limbaži–Viļķene–Sa-
lacgrīva reisos. Turpmāk auto-

buss sestdienās un svētdienās 
visa gada garumā, kā arī dar-
badienās skolēnu brīvlaikā no 
Limbažu autoostas izbrauks kā 
ierasts – plkst.6.20, bet skolēnu 
mācību gada laikā tas izbrauks 
10 minūtes agrāk – plkst.6.10. 
Tāpat izmaiņas būs arī reisā, 
kas Salacgrīvā tiek uzsākts 
plkst.7.50; turpmāk tas tiks iz-
pildīts darbadienās skolēnu 
brīvdienās, nevis visu gadu.

Autotransporta direkcija 
aicina iedzīvotājus izmantot 
sabiedriskā transporta pakal-
pojumus un ņemt biļetes par 
braucienu, atgādinot, ka ikvie-
na reisa lietderība tiek mērīta 
pēc izsniegtā biļešu skaita. 

Zane Plone,
Sabiedrisko attiecību vadītāja

valsts SIA "Autotransporta 
direkcija"

24. februārī Pociema kultūras namu piepildīja 
skaņu un balsu enerģijas, mūzikas un 
dziedošu ļaužu neparastais spēks un prieks

Koncerts izskanējis, eksperti iet 
apspriesties, bet dalībnieki tur-
pina dziedāt Ārija Ādamsona un 
Austra Kalniņa vadībā.

Un tad jau arī gaidītais mirklis, 
rezultāti! Vispirms ekspertu pal-
dies par brīnišķīgu, jauku emociju 
piepildītu,  daudzveidīgu un inte-
resantu koncertu! Paldies arī par 
dziedātprieku, par muzicēšanu, 
par laiku un mīlestību, kas veltī-
ta dziesmai un mūzikai! Ekspertu 
paldies un prieks, ka mūsu kolek-
tīvi mainās, kļūst interesantāki, 
radošāki savos priekšnesumos. 
Šī gada žūrijas eksperti: Latvijas 
Nacionālā kultūras centra koru un 
vokālo ansambļu eksperts Lauris 
Goss, mūziķis, kapelas “ Rūvenas 
Aure”, folkloras kopas “Rota” va-
dītājs  Valdis Meijers, kordiriģents, 
Latvijas Radio kora mākslinieks un 
grupas solists Normunds Ķirsis.

I pakāpi ieguva:
• Sporta un kultūras centra 

”Vidriži’ folkloras kopa “Delve” 
(vadītāja Aina Tobe), 43 punkti;

• Limbažu kultūras nama sie-
viešu vokālais ansamblis „Reiz 
bija” (vadītāja Sandra Budeviča), 
42,4 punkti;

• Skultes kultūras integrācijas 
centra jauktais vokālais ansamb-

lis “Adiaminde” (vadītājs Ārijs 
Ādamsons), 42 punkti;

• Limbažu kultūras nama  ka-
pela „Labi, ka tā” (vadītāja Sandra 
Budeviča), 41,8 punkti;

• Salacgrīvas kultūras nama 
sieviešu vokālais ansamblis „Dzie-
dātprieks” (vadītāja Agita Zvej-
niece), 41,6 punkti;

• Staiceles kultūras nama sie-
viešu vokālais ansamblis “Vēlreiz” 
(vadītāja Līga Siliņa), 41,3 punkti;

• Liepupes tautas nama sievie-
šu vokālais ansamblis “4Sound” 
(vadītājs Mārtiņš Roziņš), 41,1 
punkts;

• Pociema kultūras nama tra-
dīciju kopa “Draiskās vīgriezes” 
(vadītāja Anita Ozola), 41 punkts;

• Limbažu pagasta vīru vokālais 
ansamblis „Dziļezers” (vadītāja 
Dace Robule), 40,6 punkti;

• Limbažu kultūras nama Tau-
tas mūzikas instrumentu an-
samblis “ Kokle” (vadītāja Anita 
Viziņa – Nīlsena), 40 punkti.

II pakāpi ieguva:
• Puikules tautas nama sieviešu 

vokālais ansamblis “Sonus” (vadī-
tāja Kristīne Freimane Semjono-
va), 39,6 punkti;

• Viļķenes kultūras nama sie-
viešu vokālais ansamblis ”Sonan-

te” (vadītāja Jausma Aizpurve), 
39 punkti;

• Pociema kultūras nama sie-
viešu vokālais ansamblis „Rela-
ko” (vadītāja Liena Vildere), 38,9 
punkti;

• Umurgas kultūras nama 
“Umurgas sieviešu vokālais an-
samblis” (vadītāja Gunta Elita 
Gīme), 38,2 punkti;

• Sporta un kultūras centra 
“Vidriži” senioru ansamblis “Sa-
vam priekam” (vadītāja Gundega 
Vasiļjeva), 38 punkti.

Iespēja piedalīties ansambļu 
skates otrā kārtā Limbažu pa-
gasta vīru vokālajam ansamblim 
“Dziļezers”, Salacgrīvas kultūras 
nama sieviešu vokālajam ansam-
blim “Dziedātprieks”, Limbažu 
kultūras nama sieviešu ansam-
blim “Reiz bija”, Staiceles kultūras 
nama sieviešu ansamblim “ Vēl-
reiz”, Skultes kultūras integrācijas 
centra jauktajam vokālajam an-
samblim  “Adiaminde”, Liepupes 
tautas nama sieviešu ansamblim 
“4Sound”.

Skates dalībniekus sveica un 
daudz laba vēlēja Limbažu nova-
da Domes priekšsēdētāja pirmais 
vietnieks Dainis Jurka.

Pēc apsveikumiem un laba vē-

lējumiem ansambļu vadītāji tikās 
ar katru no ekspertiem, lai pārru-
nātu skates sniegumu, gūtu jau-
nas idejas un atziņas.

Paldies visiem, visiem skates 
dalībniekiem, kolektīvu vadītā-
jiem, koncertmeistariem, kultū-
ras namu vadītājiem, visiem, kuri 
palīdz, atbalsta un rosina muzicēt 
un dziedāt, lai dāvātu prieku sev 
un klausītājiem! Lai skan, lai rado-

šas idejas, dzīvesprieks un enerģi-
ja turpināt iesākto!

Paldies Pociema kultūras nama 
vadītājai Aijai Romancānei un vi-
ņas komandai par atbalstu skates 
organizēšanā, par sirsnīgo un silto 
uzņemšanu Pociemā! 

Mārīte Saulīte,
Limbažu novada pašvaldības 
Izglītības un kultūras nodaļas

kultūras darba speciāliste

Čaklās vidrižnieces centra apmeklētajus cienāja ar pašceptiem 
pīrāgiem un vafelēm.

Vidrižos atvērts sociālā atbalsta centrs

Kā atklāšanā pastāstīja Vid-
rižu pagasta pārvaldes vadītā-
ja pienākumu izpildītāja Inese 
Ščerbakova, pirms daudziem 
gadiem šajā vietā bija sabied-
risko pakalpojumu punkts. Arī 
tagad telpas kalpos sociālam 
mērķim – tā kā tās ir aprīkotas 
ar dušu un veļas  mašīnu, tie 
iedzīvotāji, kuriem tās nav pie-
ejamas, šeit var saņemt dušas 
un veļas mazgāšanas pakalpo-
jumus. Limbažu novada sociālā 
dienesta vadītāja Ilga Bērziņa 
bilda, ka arī Pālē, Skultē un Lim-
bažos ir pieejami dušas un veļas 
mazgāšanas pakalpojumi, tieši 
dušas pakalpojumi kļūstot aiz-

vien pieprasītāki. Limbažu nova-
da pašvaldības Domes priekšsē-
dētāja 1. vietnieks Dainis Jurka 
ierosināja par šo pakalpojumu 
pieejamību informāciju ievietot 
arī Limbažu novada tūrisma in-
formācijas centra mājaslapā, lai 
tā būtu pieejama, piemērām, 
velo tūristiem, kuri par vienu no 
savām apskates vietām maršru-
tā iekļāvuši Limbažu novadu.

I.Ščerbakova uzsvēra, ka so-
ciālā atbalsta funkcija ir ne tikai 
sniegt kādu pakalpojumu, bet 
arī rosināt cilvēku iznākt sabied-
rībā, iznākt laukā no mājām, un 
šis centrs tam ir ļoti piemērota 
vieta. Šeit interešu grupas var 

sanākt kopā un gleznot, taisīt 
pērļu rotiņas vai atklātnītes, ap-
gūt pavārmākslu, cept pīrāgus 
vai atcerēties un izmēģināt kādu 
no senākām receptēm utt.

Atbalsta centrs būs atvērts 
katru darba dienu no plkst. 9.30-
14.30 (izņemot trešdienas).

Kopējās projekta “Sociālā at-
balsta centra izveide Vidrižu 
pagastā” izmaksas ir 34 479,29 
eiro, no tām 15290,64 eiro ir 
ELFLA finansējums, atlikušo daļu 
finansēja Limbažu novada paš-
valdība. 

Aija Kamala,
Limbažu novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Lai kļūtu par labu žurnālistu, ir ne tikai daudz jālasa, jāklausās un jāskatās apkārt, bet arī jāmācās 
loģiskāk domāt, veidot tekstus un analizēt. Šādu iespēju jau ceturto reizi radīja skolu žurnālistikas 
pulciņu salidojums augstskolā "Turība". Umurgas pamatskolas žurnālistikas pulciņš ‘’Pauze’’, kā 
arī skolēnu padomes pārstāvji devās uz šo pasākumu, lai kopā ar citu skolu jaunajiem avīžu, radio 
vai skolu mājas lapu veidotājiem ļautos Komunikācijas fakultātes dekāna Andra Pētersona un 
profesionālā bakalaura studiju programmas „Žurnālistika un mediji” direktora Laura Zvejnieka 
izstrādātājai dienas programmai. Salidojumā piedalījās 130 jaunieši no dažādām Latvijas skolām: 
Olaines 1. vidusskolas, Zaķumuižas pamatskolas, Rīgas Vakara ģimnāzijas, Rīgas Teikas vidusskolas, 
Vaiņodes vidusskolas, Ugāles vidusskolas, Umurgas pamatskolas, Salaspils vidusskolas, Tukuma 
2.vidusskolas un Tukuma novada Zemgales vidusskolas.

22. februāra Limbažu novada domes sēdē apstiprināja Limbažu novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu un pamatskolu pirmsskolas grupu darba laiku vasaras periodā – Vasaras darba 
režīmu 2018. gadā:

Izglītības iestāde Jūnijs Jūlijs Augusts
Limbažu pilsētas 1.pirmsskolas 
izglītības iestāde „Buratīno”

No 1. – 30.06.
strādā 4 grupas 

Slēgts No 1.08. – 24.08
strādā 4 grupas

Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas 
izglītības iestāde „Kāpēcītis”

Slēgts No 1. – 31.07 
strādā 3 grupaS

No 01.08. strādā 3 grupas

Limbažu pilsētas 3.pirmsskolas 
izglītības iestāde „Spārīte”

No 1. – 30.06. 
strādā 6 grupas

No 1. – 31.07. 
strādā 6 grupas

Slēgts
No 1. – 24.08

Ozolaines pirmsskolas izglītības 
iestāde

No 1. – 30.06. 
strādā 2 grupas

Slēgts No 1. – 31.08. strādā 2 
grupas 

Umurgas pirmsskolas izglītības 
iestāde „Zīļuks”

No 1. – 30.06. 
strādā 2 grupas – 
Umurgā;
1 grupa - Pociemā

Slēgts No 1. – 20.08. strādā 1 
grupa, no 21.-31.08 strādā 
2 grupas – Umurgā;
No 1.-31. 08. strādā 1 
grupa - Pociemā

Skultes pirmsskolas izglītības 
iestāde „Aģupīte”

No 1. – 30.06. 
strādā 2 apvienotās 
grupas

Slēgts No 1. – 31.08. strādā 2 
apvienotās grupas 

Baumaņu Kārļa Viļķenes 
pamatskola

No 1. – 30.06. Slēgts – sakarā ar iestādes 
rekonstrukciju

Lādezera pamatskola Slēgts - sakarā ar 
remontu

Slēgts - sakarā ar 
remontu

No 1. – 31.08. strādā 1 
apvienotā grupa 

Pāles pamatskola No 1. – 17.06. 
strādā 1 apvienotā 
grupa
No 18.06- Slēgts - 
sakarā ar remontu

Slēgts - sakarā ar 
remontu

No 20. – 31.08. strādā 1 
apvienotā grupa

Vidrižu pamatskola No 1. – 30.06. 
strādā 2 grupas

No 1. – 31.07. 
strādā 2 grupas  

No 1. – 31.08. strādā 2 
grupas

Pirmsskolas izglītības iestāžu 
darba laiks vasaras periodā

Mums ir svarīgi zināt, kā Tu kā jaunietis jūties, dzīvojot Limbažu 
novadā, un saprast, ko mēs kopīgiem spēkiem varam uzlabot, lai 

Tava dzīve šeit būtu vēl pilnvērtīgāka un iespējām bagātāka! 
Aptaujas anketa pieejama: ej.uz/atveracis

Limbažu Jauniešu centrs aicina 
novada jauniešus piedalīties aptaujā

Skola nodrošina:
• kvalitatīvu mācību procesu;
• individuālu pieeju;
• atbalstu katra skolēna personīgo talantu 
pilnveidošanā;
• radošu brīvā laika pavadīšanu līdz plkst. 18.00.

Iesniegumu veidlapas pieejamas pirmsskolas izglītības iestādēs, 
skolas mājaslapā www.limbazusakumskola.lv sadaļā Vecākiem, 
skolas lietvedībā. Lai savlaicīgi varētu komplektēt klases, gaidīsim 
iesniegumus līdz 01.05.2018.
Sīkāka informācija pa tālr. 64070786; 29189856.
Gaidīts ikviens topošais pirmklasnieks!

Skolas administrācija

CIENĪJAMIE TOPOŠO PIRMKLASNIEKU VECĀKI!
LIMBAŽU SĀKUMSKOLA AICINA PIETEIKT 

SKOLĒNUS MĀCĪBĀM 1. KLASĒ
2018./2019.  mācību gadam

Umurdzieši  ceturtajā žurnālistikas  
pulciņu kluba salidojumā augstskolā "Turība

lists Sandijs Semjonovs, kurš va-
dīja spraigu un aizraujošu lekciju 
par tēmu „Žurnālista darbs kar-
stajos punktos“. Viņš klausītā-
jiem uzsvēra, ka būt žurnālistam 
nav profesija, bet dzīvesveids, 
kur laiku neskaita. Šajā jomā ir 
jau nostrādājis vairāk kā 20 ga-
dus, pabijis ‘’karstajos punktos’’- 
Sīrijā, Lībijā, Afganistānā, Irākā, 
Āfrikā u.c.- gatavojot sižetus un 
dokumentālās filmas par tur 
pieredzēto. Tas bija interesants 
stāstījums par piedzīvoto, kur 
smaidi mijās ar skaudro. Jaunie-
šiem Sandijs Semjonovs uzsvēra: 
‘’Neaizmirstiet, ka vissvarīgākais 
žurnālistam ir reputācija, no 
pirmās dienas ir jāpanāk sabied-
rības uzticēšanās. Strādājiet go-
dīgi un godprātīgi! Jūs pamanīs, 
tad sekos jauni piedāvājumi. 
Katru dienu sekojiet līdzi sabied-
rības procesiem, aktualitātēm 
un attīstiet kritisko domāšanu!’’ 
Uzzinājām, ka pašreiz papildus 
ikdienas pienākumiem viņš ga-
tavo filmas par ‘’Panorāmas’’ 
60 gadiem un dziedātāju Noru 
Bumbieri. Izaicinājums žurnālista 
darbā – neviena diena nelīdzinās 
otrai!

"RīgaTV24" žurnālists Ansis 
Bogustovs, kurš ir arī mācīb-
spēks "Turības" Komunikācijas 
fakultātē, sniedza praktiskus 
padomus, kā izzināt intervēja-
mo personu. ‘’Būt žurnālistam 
tas ir ‘’dzīvot ieslēgta gludekļa 
režīmā’’ – turēt ausis un acis 
vaļā. Nav nepareizu jautājumu! 
Nezināšana neatbrīvo no vaja-
dzības uzzināt, taču žurnālistam 
nedrīkst būt vienalga, ir jātiecas 
uz objektivitāti.’’ Lekcijas noslē-
gumā tika pilnveidota jautājumu 
uzdošanas māksla, sagatavojo-
ties „Žurnālistikas cerības 2018” 
noslēguma ceremonijai, uz kuru 
devāmies pēc lekcijas.

Konkurss ‘’Žurnālistikas ce-
rība’’ notika jau 25.reizi. Tika 
apbalvoti 10 jaunie žurnālisti ar 
Eiropas Komisijas pārstāvniecī-
bas Latvijā balvām: Iveta Auniņa 
(ReTV), Alisa Prohorova (Radio 
Baltkom), Romans Šmeļovs (LR 
4), Raivis Šveicars (Latvijas Avī-
ze), Aija Cepliša (LETA), Kristīne 
Ozolniece (LNT), Artūrs Zavgo-
rodnijs (Telegraf), Evija Krūmiņa 
(žurnāls „Una”), Viktorija Puške-
le (portāls TVNET) un Viktorija 
Terentjeva (LTV). Lai iegūtu šo 
balvu, tikusi vērtēta jauno auto-
ru publikāciju tematikas aktuali-
tāte, formas un stila meistarība, 
valodas precizitāte, informācijas 
avotu daudzveidīgums u.c. Sko-
lu jaunajiem žurnālistiem tā bija 
unikāla iespēja piedalīties preses 
brīfingā un uzdot jautājumus. 
Umurgas pamatskolas skolēnu 
padomes prezidents Ivars Paže-
meckis un žurnālistikas pulciņa 

‘’Pauze’’ dalībniece Elvita Dukule 
šādu izdevību nepalaida garām.

„Jau ceturto gadu sadarboja-
mies ar Latvijas skolu jaunajiem 
žurnālistiem, un esam priecīgi 
un gandarīti par viņu sasniegu-
miem. Daudzi bija atveduši savas 
veidotās skolas avīzes. Arī mēs 
ar Lauri Zvejnieku esam devu-
šies uz skolām, ar kurām sadar-
bojamies. Paldies jauniešiem un 
skolotājiem par pavadīto dienu 
kopā, kurā jaunieši ir guvuši jau-
nu pieredzi, intervējot konkursa 
‘’Žurnālistikas cerība” uzvarē-
tājus – jaunus, bet sabiedrībā 
jau zināmus un pieredzējušus 
žurnālistus, kuri dalījās ar savu 
pieredzi un stāstu par to, kā vi-
ņiem ir gājis skolas laikā. Skolēni 
ir pelnījuši lielu uzslavu, ka no-
darbojas ar žurnālistiku,” tikša-
nos komentē profesors Andris 
Pētersons. Savukārt žurnālisti-
kas pulciņa ‘’Pauze’’ dalībniece 
Keita Brivņa atzīst: ‘’Salidojumā 
piedalījos otro reizi, visvairāk 
palika atmiņā Anša Bogustova 
padomi, piemēram, žurnālistam 
jārunā savas auditorijas vārdā un 
nekad nedrīkst būt vienalga, bet 
vislielākais gandarījums ir tad, ja 
tev tic.’’

IV skolu žurnālistikas pulciņu 
salidojums augstskolā ‘’Turība’’ 
bija ļoti bagātinošs un rosinošs: 
žurnālistu veiksmes stāsti ap-
liecināja, ka lieliskus rezultātus 
iespējams sasniegt arī tepat – 
Latvijā! 

Ilze Švarca,
Umurgas pamatskolas direktores 

vietniece

Diena sākās ar 4.kursa stu-
denta, projektu vadītāja Ērika 
Radžeļa aicinājumu apmeklēt 
ROSINĀTAVU ( vairāk informā-
cijas – http://rosinatava.lv/ ) 6. 
martā Spīķeru koncertzālē, lai 

satiktos ar sabiedrībā zināmām 
personībām, kuras dalīsies savā 
pieredzē, rosinot jauniešus noti-
cēt sev un Latvijas nākotnei.

Pēc tam salidojuma dalībnie-
kus uzrunāja "RīgaTV24" žurnā-
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Arī šogad Pasaules Dabas fonds kopā ar "Tetra pak" aicina 
piedalīties lielākajā videi veltītajā akcijā – Zemes stunda, kura 
šogad norisināsies 24. martā. Akcijas mērķis ir vienoties ar 
visu pasauli rūpēs par klimata pārmaiņām un atbalstīt videi 
draudzīgas izvēles gan katra ikdienā, gan valstiskos lēmumos. 
Tāpēc šajā Zemes stundā aicinām: izslēdz gaismu – pieslēdzies 
dabai!

Arī šajā gadā Limbažu novada pašvaldība izsludina kultūras 
projektu konkursu, kurā var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 
līdz 700 EUR. Kopējais konkursam apstiprinātais finansējums 
ir 5600 EUR. Konkursa mērķis ir sekmēt Limbažu novadam 
nozīmīgus kultūras projektus, kas veicina kultūras mantojuma 
pieejamību plašam novada iedzīvotāju lokam, un atbalstīt 
jaunrades un pētniecības projektus, veicinot uz rezultātu 
vērstas kolektīvas vai individuālas kultūras aktivitātes, iezīmējot 
Limbažu novada savdabību.

Limbažu novada pašvaldība  
izsludina kultūras projektu konkursu

Uz pašvaldības līdzfinansē-
jumu var pretendēt biedrības, 
nodibinājumi un fiziskas per-
sonas, kuras īsteno kādu no 
šādām aktivitātēm:

• radošās darbnīcas;
• kultūrizglītojošas program-

mas un lekcijas;
• literārie pasākumi;
• kultūrvēsturisku izdevumu 

un grāmatu izdošana;
• izstādes, plenēri;
• pasākumi latvisko tra-

dīciju popularizēšanai un 
nostiprināšanai.

Konkursa pieteikums ievie-
tojams aizlīmētā aploksnē ar 
norādi „Pieteikums konkur-
sam „Atbalsts kultūras pro-

jektiem Limbažu novadā”” 
un iesniedzams vai nosūtāms 
Limbažu novada pašvaldības 
Administratīvās nodaļas Klien-
tu apkalpošanas centram, Rī-
gas ielā 16, Limbažos, Limbažu 
novadā. 

Nolikums pieejams pašval-
dības mājaslapā www.limbazi.
lv sadaļā Kultūra vai Projekti, 
fondu aktualitātes un Limbažu 
novada pašvaldības Adminis-
tratīvās nodaļas Klientu apkal-
pošanas centrā Rīgas ielā 16, 
Limbažos vai pagastu pārval-
dēs. 

Aija Kamala,
Limbažu novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Arī šajā gadā pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu līdz 700 EUR amatiermākslas kolektīviem 
projektu realizēšanai, kas saistīti ar Limbažu novada tēla veidošanu un popularizēšanu, veicinot 
amatiermākslas attīstību. Kopējais konkursam apstiprinātais finansējums ir 6000 EUR. Uz finansiālo 
atbalstu var pretendēt Limbažu novada pašvaldības pieaugušo un bērnu amatiermākslas kolektīvi 
– kori, vokālie ansambļi, pūtēju orķestri, instrumentālie ansambļi, deju kolektīvi, amatierteātri, 
studijas, folkloras vai tautas mūzikas instrumentu kolektīvi un tautas lietišķās mākslas kolektīvi. 
Prioritāte atbalsta saņemšanai ir tiem kolektīviem, kuri finansiālu atbalstu nolikuma ietvaros nav 
saņēmuši vai pieteikušies pirmo reizi. 

Limbažu TLMS “Dzilna” 
ceļojošajā izstādē “Daba krāso, 
“Dzilna” auž”, apbraukājot 
Latvijas novadus, rāda pēdējos 
divos gados austos darbus.

14. aprīlī Pāles kultūras namā norisināsies dziesmu festivāls “AMA 
JUMER”, kas tulkojumā no Vidzemes lībiešu – Salacas lībiešu 
valodas nozīmē “visapkārt”. Dalību festivālā var pieteikt līdz 4. 
martam.

Limbažu novada pašvaldība piešķirs finansiālu 
atbalstu amatiermākslas kolektīviem projektu 
realizēšanai, kas saistīti ar Limbažu novada tēla 
veidošanu un popularizēšanu

Pieteikums iesniedzams vai 
nosūtāms Limbažu novada paš-
valdības Administratīvās nodaļas 
Klientu apkalpošanas centram, 
Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu 
novadā, iesūtot papildus konkur-
sa pieteikumu elektroniskā for-

mā uz e-pasta adresi: adminis-
trativa_nodala@limbazi.lv. 

Konkursa nolikums pieejams 
pašvaldības mājaslapā www.
limbazi.lv sadaļā Kultūra vai 
Projekti, fondu aktualitātes un 
Limbažu novada pašvaldības 

Administratīvās nodaļas Klientu 
apkalpošanas centrā Rīgas ielā 
16, Limbažos vai pagastu pārval-
dēs. 

Aija Kamala,
Limbažu novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Limbažu TLMS “Dzilna” austie darbi ‘’DABA KRĀSO, 
“DZILNA” AUŽ’’ apskatāmi daudzviet Latvijā

Aizvadītā gada rudenī izstāde 
savu ceļojumu uzsāka Limbažu 
kultūras namā, decembrī vieso-
jās Lielvārdē, šī gada janvārī bija 
apskatāma Skrīveros, līdz 4. mar-
tam ir apskatāma Alūksnes kul-
tūras centrā un tālāk jau dosies 
uz Mazsalacu un Jēkabpils kultū-
ras centru. Pēdējā jau iekļausies 
Dziesmu un deju svētku kontek-
stā, savukārt aprīlī Latvijas Na-
cionālā kultūras centra komisija 
brauks atlasīt “Dzilnas” darbus 
Dziesmusvētku izstādei.

Izstāde “Daba krāso, “Dzilna” 
auž” ir slavinājums Latvijas da-
bai. Kā stāsta studijas vadītāja 
Baiba Vaivare, Limbažu TLMS 
“Dzilna” katram augam velta 
krāšņos,  atšķirīgos krāsu sali-
kumos austus lakatus un segas. 
Pirms tam pašas krāso dzijas, 
no katra auga iegūstot 10-20 
dažādas krāsu nianses. Limbažu 
TLMS “Dzilna” dalībnieces dzi-
ju krāsošanai izmanto Latvijas 
mežos, pļavās un dārzos bieži 
sastopamos augus, cenšoties 
nenodarīt pāri dabai. Pēta senās 
receptes, praktiski eksperimen-
tē, cenšoties no katra auga iegūt 
maksimālu krāsu nianšu un toņu 
bagātību, izmantojot dažādas 
augu daļas, kodinātājus un krā-
sošanas paņēmienus. Lai izceltu 
no katra auga iegūstamo krāsu 
nianšu bagātību, vienā audumā 
tiek izmantoti tikai ar vienu augu 
krāsotie materiāli, ļaujot tiem 
izcelties kā akcentam uz dabīgi 
balta, pelēka vai melna fona “kā 
no aitas muguras”. Audumi tiek 
austi, balstoties uz etnogrāfis-
kajām, it īpaši Limbažu novada, 
tradīcijām. Ņemot vērā, ka arī 
šeit dzīvojušie cilvēki ieceļojuši 
no visas Latvijas, gan aušanas 
tehnikās, gan kompozīcijās būs 
sastopamas ietekmes arī no ci-
tiem novadiem (piemērām, bati-
kota dzija lakatā “Pienene”, kāda 
sastopama Augšzemes etnogrā-

fiskajos brunčos  vai Latgales tra-
dīciju segā “Strutene”).

Izstādē piedalās TLMS “Dzilna” 
dalībnieces: Aija Rozīte, Antra Ci-
fersone, Edīte Miķelsone, Elita 
Gailīte – Grauduma, Inga Krūmi-
ņa, Inga Saļmo, Ingrīda Krūmiņa, 
Liene Lipska, Līga Ozola, Maija 
France, Maruta Laufmane, Māra 
Eglīte, Māra Sīmansone, Mārīte 
Grunšteine, Mārīte Puriņa, Mu-
dīte Liepiņa, Rudīte Zvīgule, Rūta 
Gaumiga, Skaidrīte Zakule, Velta 
Kalnbunde, Vēsma Bērziņa, Velta 
Vītoliņa, Vineta Liepiņa. Studijas 
vadītāja: Baiba Vaivare.

Limbažu TLMS “Dzilna” uz 
Dziesmu un Deju svētkiem 
izdos bagātīgi ilustrētu izglī-
tojošu grāmatu “Daba krāso, 
“Dzilna”auž”, veltītu nemateri-
ālās kultūras mantojuma sagla-
bāšanai un tā nodošanai nāko-
šām paaudzēm. 

B.Vaivare stāsta, ka krāsošana 
ar dabas izcelsmes krāsvielām, 
tāpat kā aušana ir izveidojusies 
kā patstāvīga tautas mākslas 
nozare. Šobrīd interese par to 
strauji aug, taču rakstīto mate-
riālu trūkst.

TLMS “Dzilna”, viena no spēcī-
gākajām audēju studijām Latvijā, 
kopā ar vadītāju Baibu Vaivari 
pēdējos 3 gadus strādā, lai sa-
gatavotu materiālus izglītojošai 
grāmatai par senām auduma 
krāsošanas, aušanas un kompo-
zīcijas izveides prasmēm un to 
pielietojumu jaunā skatījumā. 
Grāmata tiek veidota bieži iz-
mantojama, strukturēta, viegli 

saprotama, ar bagātīgu foto-
materiālu un tehnisko zīmēju-
mu klāstu, tai pat laikā ietverot 
daudzslāņainu informāciju, kas 
veicina vēlmi iedziļināties tra-
dicionālās vērtībās un radoši 
darboties. Šajā grāmatā būs ap-
kopota katra meistara atšķirīgā, 
eksperimentos balstītā pieredze, 
papildināta ar senām zināšanām, 
kas pārņemtas no iepriekšējām 
paaudzēm un apvienota ar grā-
matās un arhīvos atrodamajām 
pierakstītajām ziņām. 

Gadsimtiem mainoties, arī 
augu valsts ir mainījusies, un 
daudzi no tradicionāli populā-
riem krāsaugiem ir kļuvuši par 
aizsargājamiem. Tādēļ šajā grā-
matā iekļauto augu izvēlē ie-
vērots princips – izmantot tikai 
bieži sastopamus augus, lai to 
vākšana nenodara gauži dabai. 
Apzināti dziju krāsošanai lietoti 
augi un to daļas, kuru ir daudz, 
piemēram, pienenes, kļavu lapas 
un zeltslotiņa, vai paliek pāri kā 
blakus produkts, piemēram, kar-
tupeļu laksti un sīpolu mizas.

Atgādinām, ka vēl arvien ir ie-
spēja ieaust savu artavu Latvijas 
himnā. Himna uz stellēm atrodas 
Limbažu kultūras namā. Tiem, 
kas vēlas aust, ir jāpiesakās “Dzil-
nām”, audējas vienmēr laipni 
palīdzēs. 16 metrus garā Himnas 
josta būs gatava uz Dziesmu un 
Deju svētkiem un izcels Limbažu 
novadu svētku gājienā. 

Aija Kamala,
Limbažu novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

24. martā videi veltīta akcija “Zemes stunda”

Kā to izdarīt?
1. Tāpat kā visus gadus, laikā 

no 20.30 līdz 21.30 izslēgt nova-
dā esošo ēku ārējo apgaismoju-
mu un aicināt visus novada ie-
dzīvotājus simboliski uz stundu 
izslēgt gaismu. Un šajā laikā:

2. Dalīties sociālajos tīklos 
ar bildi, kur Tu esi dabā, liekot 
klāt mirkļa birku #zemesstun-
da, tādā veidā parādot, ka pie-
dalies akcijā Zemes stunda un 
pieslēdzies dabai un Tev rūp tās 
saglabāšana. 

Aicinām pieteikties dziesmu 
festivālam “AMA JUMER”

Pieteikties var, nosūtot pie-
teikuma anketu un video ierak-
stu uz e-pastu: amajumerfesti-
vals@gmail.com. Ierakstā jābūt 
atskaņotai dziesmai, kura tiks 
izpildīta konkursā – tai jābūt lat-
viešu valodā – latviešu kompo-
nista dziesmai vai latviešu tautas 
dziesmai. Dalībnieku iesūtītos 
video materiālus izvērtēs žūrija. 
Par piedalīšanos konkursa finālā 
dalībniekiem paziņos personīgi 
līdz 7. martam.

Vairāk par dziesmu festivāla 
norisi un konkursa noteikumiem, 
pieteikuma anketu skatīt: www.
limbazi.lv 

“Latvija – tā mums katram ir 
viena, bet katram šķiet citāda. 
No sniega baltumā mirdzošām 
kāpām līdz vasaras vēja glāstiem 
tveicīga jūlija pēcpusdienā. No 
rudens lapu krāsainās uguņoša-
nas līdz pavasara iezvanīšanai. 
Mēs nākam pie Tevis, Latvija, tik 
dažādi savās domās un izjūtās, 

mēs nākam, lai Tevi uzrunātu 
Tavā dzimšanas dienā.” /Nor-
munds Dzintars/

Ikvienam no mums ir sava – 
visskaistākā, vismīļākā un visska-
nīgākā latviešu dziesma, tādēļ 
vērsim vaļā latviešu dziesmu 
“pūra lādi”.

Dziesmu festivāla “AMA JU-
MER” mērķis ir stiprināt Pāles 
pagasta, Limbažu novada pagastu 
un citu novadu iedzīvotāju mīles-
tību pret dziesmu. Veicināt rado-
šo izpausmi dziedot, rosināt jaunu 
dziedātāju pieredzes apmaiņu 
starp pagastiem un novadiem, 
motivēt jaunos un esošos talantus 
vokālo un māksliniecisko spēju at-
tīstībā. Sekmēt bērnu un jauniešu 
piederību savai skolai, pagastam, 
vietējai kopienai un valstij un vei-
cinātu viņu pilsonisko līdzdalību, 
patstāvību, atbildību un pieda-
līšanos Latvijas valsts simtgades 
svinēšanā un Latvijas valstiskuma 
stiprināšanā. 
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10. februārī Pāles hokeja 
laukumā norisinājās Pāles kausa 
izcīņa hokejā zēniem. Turnīru 
iesākām pievakarē, plkst. 16.30 
un turpinājām pie laukuma 
mākslīgā apgaismojuma vēlāk. 
Pirmā spēle Pāle – Matīši 2:2. 
Otrā spēle Matīši – Mālpils 
2:7. Izšķirošajā cīņā par 1.vietu 
Pāle tikās ar Mālpils hokeja 
komandu.

Sestdien, 24.februārī  Limbažu 
3. vidusskolas sporta zālē 
tikās cīņas sportu lietpratēji 
no dažādām Latvijas pilsētām, 
lai aizvadītu Trešo Vidzemes 
jaukto cīņu čempionātu. 

Reiz kādā vēlā vakara stundā jauns sporta pasākuma 
organizators pastaigājās pa ciemata klusajām sasnigušajām 
ielām, vērojot laternu gaismu spēlēšanos ar sniegu, klausoties 
dzestrajā klusumā, viņš sadzirdēja... viņš sadzirdēja klusumu, 
mieru – nē! Viņš sadzirdēja slidu skaņu, kas griež ledus virsmu, 
viņš sadzirdēja ripas atsitienus pret metāla vārtu stabiem.

11. februārī norisinājās Pāles kausa izcīņa hokejā pieaugušajiem. 
Ledus vēl nebija atdzisis no iepriekšējās dienas cīņām, kad uz tā 
kāpa jau nākošās komandas, lai cīnītos par Pāles kausu.

Atskats uz pirmo Skultes 
hokeja turnīru 2018

Skaņas vilināts viņš devās ho-
keja laukuma virzienā, tur satie-
kot ļaudis ar slidām un entuzi-
asmu acīs. Lai gan termometra 
mīnusa stabiņš tikai turpināja 
kristies, Skultes hokejistiem tas 
it nemaz netraucēja, nevar ne-
pieminēt, ka šajā vakara stundā 
šie bija vienīgie sastaptie cilvēki 
visā ciematā.

Tā lūk dzima ideja par Skultes 
hokeja turnīru "3 pret 3"!

Pēc neilgas aprunāšanās tika 
nolemts hokeja turnīra formāts 
un mērķis, nosprausts datums 
un uzsākta gatavošanās. Ņe-
mot vērā neprognozējamās 
ziemas laika apstākļus, tika 
nolemts rīkot turnīru jau pēc 
piecām dienām – gana izaici-
noši, bet ņemot vērā hokejistu 
atbalstu, turnīra organizēšana 
bija daudz, daudz vieglāka-pal-
dies jums par to!

Skultes hokeja turnīrā pie-
dalījās 6 komandas, tas noti-
ka vakarā un beidzās tikai ap 
pusnakti. Mandegu stadions ar 
lielāko prieku uzņemtu daudz 
vairāk komandu (pēc pieteik-
šanās noslēgšanas nācās at-
teikt vairākām komandām), bet 
laika apstākļi dara savu ledus 
kvalitātes uzturēšanai  un tur-
nīru nevēlējāmies pārvērst par 
nakts turnīru. Bet satrauku-
mam nav pamata, jo nākošgad 
Skultes hokeja turnīrā uzņem-
sim vairāk komandu.

Šogad uzņēmām komandas 
no Liepupes, Salacgrīvas, Āda-
žiem, Vidrižiem, kas cīnījās ar 
vietējām komandām. Šogad 
pirmo vietu izcīnīja Liepupes 

hokejisti, kuriem piekāpās mā-
jinieki Skulte, bet trešie šoreiz 
palika Salacgrīvas komanda 
“Ledlauži”. Pirmā vieta ieguva 
naudas balvu 100 eiro no mūsu 
atbalstītājiem “R&A Būve”, kas 
arī ieguldīja lielu darbu lauku-
ma tapšanā un uzturēšanā.

Skultes hokeja turnīrā bija arī 
iespēja bez maksas izbraukt ar 
profesionālu suņu pajūgu, kas 
mazākos un ne tikai vizināja pa 
Mandegu stadionu, bija iespēja 
samīļot sniega suņus un nofo-
tografēties ar tiem.  Jāpiemin, 
ka ņemot vērā lielo atsaucību 
uz izbraucieniem ar suņa pa-
jūgu mazie paspēja pat vairāk-
kārt izbraukt ar spēcīgajiem 
suņiem.

Gribētos uzslavēt visu ko-
mandu draudzīgumu un spēju 
izbaudīt hokeja spēli, un tieši 
atvērtā laukuma hokeja spēli. 
Pozitīvā atmosfēra valdīja gan 
uz laukuma, gan pie ugunsku-
riem, kur sildījās ūdens tējai un 
pasākuma apmeklētāji varēja 
sasildīties. Ģimeniskums, kas 
valdīja visa pasākuma laikā bija 
neaprakstāms, mazie, kas iztu-
rēja līdz pašām pasākuma bei-
gām, un lielākie, kas nesa mal-
ku un uzturēja ugunskuru siltu 
arī priekš sāncenšu komandas. 
Mums ir, kur augt un attīstīties, 
bet esam ielikuši patiesu un 
stipru seguma Skultes hokeja 
attīstībai. Kas zina, varbūt tik-
sim arī pie savām Ziemas Olim-
piskajām spēlēm! 

Mārtiņš Noviks
Skultes pagasta Sporta pasākumu 

organizators

Pāles kausa izcīņa 2018 hokejā pieaugušajiem aizvadīta veiksmīgi

Šajā saulainajā dienā turnīrā 
piedalījās 4 komandas. Kā pir-
mās uz ledus kāpa Pāles jauniešu 
komanda un Matīšu komanda. 
Rezultāts 5:3 Matīšu labā. Kā 
nākamās spēkojās Pāles un Cēsu 
hokeja komandas. Rezultāts 
graujošs 8:0 Pāles labā. Šoreiz 
gan ir jāsaka, ka rezultāts neat-
spoguļoja Cēsu hokejistu meis-
tarību, kura bija gana augstā 
līmenī, jo hokejisti bija atbrau-
kuši bez maiņām, kas iespaidoja 
arī turpmākos Cēsu komandas 
rezultātus.

Nākamajā spēlē Pāles derbijs, 
Pāle pret Pāles jauniešu koman-
du. Abas komandas apmainījās 
vārtu guvumiem, lai gan jaunieši 
sīksti turējās pretī, tomēr spē-
les otrajā pusē izpaudās Pāles 
komandas pārākums un meista-
rība, svinot uzvaru ar 6:2. Nāka-
majā spēlē Matīši svinēja pārlie-
cinošu uzvaru par Cēsu komandu 

7:2. Cēsīm uzreiz nākamā spēle 
pret Pāles jauniešiem. Ar 4:0 
pārāka izrādījās Pāles jauniešu 
komanda. Cīņā par pirmo vietu 
tikās Pāles un Matīšu koman-
das. Šeit ritēja ļoti līdzīga un sīva 
cīņa. Pirmie vārtus guva Matīšu 
spēlētāji. Pālieši visu cīņas gai-
tu atradās iedzinējos, tādēļ pēc 
beigu signāla ar rezultātu 4:3, 
laimīgu uzvaru ar fināla cienīgu 
spēli, svinēja Matīšu hokejisti. 
Matīšu komandā spēlēja: Juris 
Lapko, Helmuts Lapko, Kristaps 
Eitcens, Toms Kazaks, Mareks 
Strazdiņš, Artūrs Krumholcs, 
Renārs Kamergrauzis. Pāles ko-
manda izcīnīja 2. vietu: Mareks 
Jankovskis, Igo Ažuks, Lauris 
Tauriņš, Gunārs Mednis, Arnolds 
Tauriņš, Juris Liepa, Jānis Kreitū-
zis, Agnis Šteinbergs. Pāles jau-
niešu komanda izcīnīja 3. vietu: 
Reinis Ādamsons, Jānis Rullis, 
Rauls Bārbalis, Raivis Melnalks-

nis, Toms Runcis, Māris Jaroše-
vics, Emīls Zeltiņš, Aivars Tauriņš. 
Turnīra labākā spēlētāja balvu 
ieguva Renārs Kamergrauzis no 
Matīšu komandas. Turnīra labā-
kā vārtsarga balvu ieguva Reinis 

Ādamsons no Pāles pagasta.
Vislielāko paldies ir pelnījuši 

abi turnīra vārtsargi, Mareks Jan-
kovskis un Reinis Ādamsons (abi 
no Pāles), viņi nostāvēja vārtos 
bez atpūtas, visas turnīra spēles. 

No savas puses gribētu piebilst, 
ka turnīrs tika aizvadīts ļoti ko-
rekti. 

Jānis Bārbalis,
Pāles pagasta sporta pasākumu 

organizators

Aizvadīta Pāles kausa izcīņa hokejā zēniem 2018

Spēles sākumā Pāles mazie ho-
kejisti ātri izvirzījās vadībā 1:0. 
Tad pamodās mālpilieši un iemeta 
četras ripas 1:4. Ritot līdzīgai spē-
lei, uzvaru izcīnīja Mālpils mazie 
hokejisti ar rezultātu 6:5. Pāles 
hokejisti izcīnīja 2.vietu. Turnīrā 
piedalījās 2004–2008. g. dz. zēni 
un meitenes. Katrā komandā spē-
lētāji tika sadalīti divās maiņās. 
Vecākā maiņa un jaunākā. Katra 
maiņa spēlēja 2 minūtes. Pie mai-

ņām spēles laiks apturēts netika. 
Vienas spēles laiks 2x20 min.

Jāpiebilst, ka spēles tika aiz-
vadītas pilnā ekipējumā un ar 
vārtsargiem. Turnīrs raisīja pa-
tīkamas emocijas gan mazajiem 
hokejistiem, gan vecākiem, gan 
sanākušajiem līdzjutējiem. Spē-
lētājiem bija nodrošināta karsta 
tēja, zupa, desiņas, siltas telpas 

atelpas brīžos un mūzika. Pāles 
komandā spēlēja: Reinis Ādam-
sons (vārtsargs), Linda Rulle, 
Aleksis Niks Ažuks, Rūdis Vasi-
ļjevs, Reinis Libors, Krišjānis Jan-
kovskis, Roberts Vasiļjevs, Jānis 
Balodis, Kristaps Vakters. 

Jānis Bārbalis,
Pāles pagasta sporta pasākumu 

organizators

Aizvadīts Limbažu vēsturē 
pirmais jaukto cīņu čempionāts

Sacensību dalībnieki dienu ar 
svēršanos sāka jau plkst.12.00, 
bet pirmie cīkstoņi ringā kāpa 
plkst.15.00. Dienas programmā 
notika priekšsacīkstes  boksa un 
kikboksa discpilīnās. Kopā dienas 
gaitā sadalīti 14 medaļu kom-
plekti  bērniem un pusaudžiem. 

Vakara programmā ringā sa-
centās spēcīgākie Vidzemes cīnī-
tāji dažādās disciplīnās. Šķietami 
visvairāk skatītāju izsaucienus 
izpelnījās jauktās cīņas mākslas 
disciplīna (MMA), kurā ir atļauti 
teju visi cīņas veidi. 

Kopā vakara gaitā pirms gal-
venās cīņas aizvadītas septiņas 
cīņas, un tad pienāca kārta vaka-
ra galvenajam notikumam, kurā 
ringā tikās Mindaugas Beleckis 
no Rīgas un Jevgēnijs Vidro no 
Valmieras. 

Valmierietim no dzimtās pil-
sētas bija atbraukusi vesela at-

balsta grupa, un bija redzams, 
ka arī neitrālie līdzjutēji vairāk 
atbalstīja Jevgēniju. Atbalsts arī 
nesa vēlamo reultātu, jo treša-
jā raundā ar iespaidīgu sitienu 
Vidro nokautēja pretinieku, aiz-
stāvot Vidzmes čempionu jostu 
smagajā svarā. 

Pasākuma organizatori izsaka 
milzīgu pateicību par atbalstu 
Limbažu novada Domei, veika-

liem „Ēra” un „Komanda”, SIA 
„Vitbūve”, SIA „Virte Tehnoloģi-
jas”,  „R&A Būve”, boksa klubam 
„Valmiera” un sporta klubam 
„Panatta” „Homeworks”,  „I&L 
Reklāmdruka”, SIA „FS Serviss” 
un Kristapam Vinteram. 

 Dāvis Strazds,
Olimpiskā centra “Limbaži” sporta 

darba organizators
Mob. nr.: 26316900
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Limbažos 2018. gada 30. janvārī Nr. 6
APSTIPRINĀTI ar Limbažu novada domes 30.01.2018. sēdes lēmumu  (protokols Nr.3, 7.§)

Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 31 
„Par sociālās palīdzības sniegšanu Limbažu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu, 35.panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 25.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr.913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu, Ministru kabineta 17.06.2009. 
noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Limbažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 6

“Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2017.  gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr.  31 
„Par sociālās palīdzības sniegšanu Limbažu novadā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, dome ir tiesīga pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības 

autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma trešo un ceturto daļu, ja ir 
apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa 
pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes 
(personas) pamatvajadzību apmierināšanai. Minēto pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos 
pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu projekts precizē pabalsta apmēru ēdināšanai vienam bērnam vispārējās izglītības iestādēs uz mācību gadu vai 
pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējuma laiku un profesionālās izglītības iestādē, kā arī paredz papildus pabalstu ģimenēm, kurās aug trīs 
un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi ietekmēs pašvaldības budžetu, jo pabalstu apmēri tiek noteikti atbilstoši esošai ekonomiskai situācijai un iekļauti 

pašvaldības budžeta pabalstu sadaļā.

4. Informācija par administratīvajām 
procedūrām Iedzīvotāji saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Limbažu novada Sociālajā dienestā pabalstu dokumentācijas noformēšanā.

5. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādē netika veiktas konsultācijas ar privātpersonām, jo saistošie noteikumi ir saistīti ar pašvaldības budžeta plānošanu, 

bet ir ņemti vērā Limbažu novada Sociālā dienesta ieteikumi un iepriekšējā perioda prakse.

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs D. Zemmers

Izdarīt Limbažu novada pašvaldības 2017.gada 26.oktobra 
saistošajos noteikumos Nr.31 „Par sociālās palīdzības sniegša-
nu Limbažu novadā” šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 32.1. punktu šādā redakcijā:
“32.1. katram bērnam, kurš apmeklē pirmsskolas izglītī-

bas iestādi vai mācās vispārējās izglītības iestādē – 1,50 eiro 
dienā;”

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 32.2. punktu, izsakot 
to šādā redakcijā:

“32.2.  katram bērnam, kurš mācās profesionālās izglītības 
iestādē  – 1,50 eiro dienā;”

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 32.3. punktu, izsakot 
to šādā redakcijā:

“32.3. papildus pabalsts ēdināšanai tiek piešķirts ģimenēm, 

kurās ir bērni līdz 18 gadu vecumam un, kuri saņem Limbažu 
novada pašvaldības piešķirto ēdināšanas izdevumu apmaksu 
no Limbažu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem un 
Limbažu novada sociālā budžeta līdzekļiem. Papildus pabalsta 
apmērs nepārsniedz 0,70 eiro dienā vienam bērnam.”

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs  
D. Zemmers

22. februāra Limbažu novada 
domes sēdē tika izskatīti 50 dar-
ba kārtības jautājumi. Deputāti 
nolēma:

Veikt grozījumus Limbažu no-
vada domes 2017.gada 23.feb-
ruāra lēmumā (protokols Nr.3, 
19.§) “Par projekta “Infrastruk-
tūras izveide iedzīvotāju aktivitā-
tēm Umurgā” iesniegšanu biedrī-
bas “Vidzemes lauku partnerība 
“Brasla” izsludinātajā projektu 
konkursā”, lēmuma 2. punktu un 
3.punktu izsakot šādā redakcijā: 

“2. Noteikt projekta izmaksas:
Kopējās 
attiecināmās 
izmaksas:
Tajā skaitā:
ELFLA 90%
Limbažu novada 
pašvaldības 
budžeta 
līdzfinansējums 
10%
Limbažu novada 
pašvaldības 
budžeta 
līdzfinansējums 
neattiecināmām 
izmaksām:
Projekta izmaksas 
kopā:

EUR 20000,00 

EUR 18000,00

EUR 2000,00

EUR 8177,77

EUR 28177,77

“3. Projekta priekšfinansējumu 
EUR 14400,00 nodrošināt no Lim-
bažu novada pašvaldības 2018.
gada apgrozāmajiem līdzekļiem 
un pašvaldības līdzfinansējumu 
EUR 10 177,77 nodrošināt no Lim-
bažu novada pašvaldības 2018.
gada budžeta rezerves fonda 
līdzekļiem.”

Limbažu novada domes sēdes lēmumu apskats
Iegādāties medicīnisko aprīko-

jumu veselības aprūpes funkciju 
nodrošināšanai 2890,00 EUR 
apmērā, finansējumu paredzot 
no Limbažu novada pašvaldības 
2018.gada budžeta rezerves 
fonda.

Apstiprināt aktualizēto Limba-
žu novada attīstības program-
mas 2017. – 2023.gadam Rīcības 
plānu un Investīciju plānu 2018. 
– 2020.gadam.

Deleģēt šādus Limbažu nova-
da pašvaldības pārstāvjus dar-
bam biedrības “Jūrkante” valdē 
turpmākajiem trim gadiem:

1. Attīstības nodaļas vadītāju 
Ģirtu Ieleju;

2. Pāles pagasta pārvaldes va-
dītāju Gitu Kārnupi;

3. Skultes pagasta pārvaldes 
vadītāju Arti Ārgali.

Veikt grozījumus Limbažu no-
vada domes 2017.gada 31.au-
gusta lēmumā “Par ilgtermiņa 
kredīta pieprasīšanu Valsts kasē 
Limbažu novada grants ceļu 
pārbūvei Limbažu un Pāles pa-
gastos” (protokols Nr.15, 28.§), 
izsakot lēmuma 1.punktu šādā 
redakcijā:

“1. Ņemt Valsts kasē ilg-
termiņa kredītu ELFLA līdz-
finansēta projekta “Limbažu 
novada grants ceļu pārbūve Lim-
bažu un Pāles pagastos”, Nr.17-
09-A00702-000055 īstenoša-
nai 842413,37 EUR apmērā ar 
Valsts kases noteikto kredītpro-
centu likmi, atlikto pamatsum-
mas maksājumu līdz 2018.gada 
31.decembrim un atmaksas ter-

miņu 10 gadi, tajā skaitā 2017.
gadā 226874,38 EUR un 2018.
gadā 615538,99 EUR.”

Ņemt Valsts kasē ilgtermiņa 
kredītu Limbažu pagasta ceļa 
“C2.-17 Beverīnu ceļš” pārbū-
vei 228546,81 EUR apmērā ar 
Valsts kases noteikto kredītpro-
centu likmi, atlikto pamatsum-
mas maksājumu līdz 2019.gada 
31.decembrim un atmaksas ter-
miņu 10 gadi.

Apstiprināt viena iemītnieka 
uzturēšanās izmaksas 675,58 
EUR mēnesī Limbažu novada 
pašvaldības Bērnu sociālās ap-
rūpes un sociālās rehabilitācijas 
centra „Umurga” Ģimenes atbal-
sta centrā pašvaldību savstar-
pējiem norēķiniem par sociālās 
aprūpes iestādes sniegtajiem 
pakalpojumiem. 

Apstiprināt viena iemītnieka 
uzturēšanās izmaksu tāmi Limba-
žu novada pašvaldības Veco ļaužu 
mītnē „Cerība” un Sociālās aprū-
pes centrā – pansionātā “Pērle”. 

Apstiprināt viena izglītojamā 
apmācības izmaksu tāmes pro-
jektu pašvaldības savstarpējo 
norēķinu veikšanai par Limbažu 
novada pašvaldības izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpoju-
miem par periodu no 2018.gada 
1.janvāra līdz 31.decembrim.

Segt pašvaldības dzīvokļu, kuri 
atrodas SIA “Namsaimnieks” 
apsaimniekošanā, mirušo īrnie-
ku radītos parādus par īpašuma 
uzturēšanas un apsaimniekoša-
nas maksu 1406.54 EUR apmērā, 
piešķirot finansējumu no pašval-

dības 2018.gada budžeta rezer-
ves fonda.

Ņemt Valsts kasē ilgtermiņa 
kredītu tilta rekonstrukcijai pār 
Donaviņas upi, Jūras ielā, Limba-
žos, Limbažu novadā 230 505,00 
EUR (75% no līgumu summas 
– 307 339,99 EUR) apmērā ar 
Valsts kases noteikto kredītpro-
centu likmi, atlikto pamatsum-
mas maksājumu līdz 2019.gada 
31.decembrim un atmaksas ter-
miņu 15 gadi.

Piešķirt finansējumu 5203,00 
EUR apmērā Limbažu novada 
pašvaldības Limbažu Bērnu un 
jauniešu centram deju grīdas 
10x20m un kopšanas līdzekļu 
iegādei no Limbažu novada paš-
valdības 2018.gada budžeta re-
zerves fonda, palielinot Limbažu 
Bērnu un jauniešu centra 2018.
gada pamatbudžetu.

Noteikt “Umurgas sieviešu 
vokālā ansambļa” kolektīva va-
dītājam darba slodzi 24 stundas 
nedēļā, darba algu 141,60 EUR 
mēnesī, piemaksu 28,32 EUR, at-
algojums mēnesī EUR 169,92. Pa-
lielināt Umurgas kultūras nama 
budžetu periodam no 2018.gada 
1.februāra līdz 2018. gada 31.de-
cembrim par EUR 2319,39 (tai 
skaitā d.d.soc. nodoklis 24,09% 
EUR 450,27).

Ņemt vidēja termiņa kredītu 
projekta “Pludmales labiekārto-
jums posmā no Lauču dižakmens 
līdz Vārzu pludmalei un glābšanas 
stacija “Vārzas” izveide Skultes 
pagastā, Limbažu novadā” būv-
niecības ieceres dokumentācijas 

izstrādei Valsts kasē 20 328,00 
EUR apmērā ar Valsts kases no-
teikto kredītprocentu likmi un at-
likto pamatsummas maksājumu 
līdz 2018.gada 31.decembrim un 
atmaksas termiņu 5 gadi.

Ņemt vidēja termiņa kredītu 
Valsts kasē projekta „Limbažu 
novada ģimnāzijas mācību vides 
uzlabošana” būvdarbiem, būvuz-
raudzībai un autoruzraudzībai 
ēkā Rīgas ielā 28, Limbažos, 
13 495,78 EUR apmērā ar Valsts 
kases noteikto kredītprocen-
tu likmi un atlikto pamatsum-
mas maksājumu līdz 2018.gada 
31.decembrim un atmaksas ter-
miņu 5 gadi.

Piešķirt finansējumu 8 706,05 
EUR apmērā no Limbažu novada 
pašvaldības 2018.gada budžeta 
rezerves fonda Limbažu un Sa-
lacgrīvas novadu sporta skolai 
“A kategorijas” treneru piemak-
sām 11 mēnešiem, palielinot 
izglītības iestādes 2018.gada 
pamatbudžetu.

Piešķirt finansējumu 7 257,19 
EUR apmērā no Limbažu novada 
pašvaldības 2018.gada budžeta 
rezerves fonda Limbažu un Sa-
lacgrīvas novadu sporta skolai 
treneru darba samaksai 12 mē-
nešiem, palielinot izglītības ies-
tādes 2018.gada pamatbudžetu.

Ar visiem Limbažu novada 
domes sēdē pieņemtajiem lēmu-

miem varat iepazīties Limbažu 
novada pašvaldības mājaslapā 

www.limbazi.lv sadaļā Publiskie 
dokumenti/ Sēdes.
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Limbažos

LIMBAŽU NOVADA 
PAŠVALDĪBAS 
VESTIBILĀ
Rīgas ielā 16
2. martā plkst. 16.00 Limbažu lauku 
sieviešu apvienība “Lemisele” aicina 
uz gleznu izstādes “Krāsu prieks” at-
klāšanu. Izstāde būs skatāma līdz 13. 
aprīlim. Šī ir tradicionāla pavasara iz-
stāde. Darbi tapuši Džoņa un Sandras 
Delgalvju “JD ART” klubā Saulkrastos. 

LIMBAŽU TEĀTRA MĀJĀ
15. un 16. martā plkst. 18.00 floris-
tikas kursi „Lieldienas. Lieldienas”, 
vada Agita Kreišmane. Informācija 
un pieteikšanās pa tālruni 29169577.
31. martā plkst. 18.00 Ausekļa 
Limbažu teātra pirmizrāde „Mazs 
smaidošs foto” /Pēc T.Šverstes un 
V.Belševicas lugas „Tās dullās Paulī-
nes dēļ”/. Režisore Inta Kalniņa. Lo-
mās: Līga Amoliņa, Vija Bebriša, Īrisa 
Daiņa, Līga Gulbe, Jānis Kukainis un 
Juris Žūriņš. 

LIMBAŽU BĒRNU 
UN JAUNIEŠU CENTRĀ
Rīgas ielā 19
6. martā mūzikas konkursa “Balsis” 
Vidzemes kārta.
9. martā plkst. 10.00 Limbažu nova-
da skolēnu koru konkurss.
23. martā plkst. 16.00 Limbažu BJC 
pirmsskolas vecuma pulciņu kon-
certs “Pavasaris klāt!”
Līdz 28. martam izstāde “Visa Dieva 
radībiņa saulītē gozējās”. 28. martā 
plkst.14.00 noslēguma pasākums.

LIMBAŽU KULTŪRAS NAMĀ
No 12. februāra mazajā zālē apskatā-
ma Daigas Lauvas un Andra Grudaus-
ka  gleznu izstāde.
6. martā plkst. 14.00 un plkst. 18.00 
zviedru “Kompani Nord” iestudē-
jums ‘’Mēs, noslīkušie’’. Ieeja 5 eiro, 
skolēniem un pensionāriem 3 eiro. 
Pēc izrādēm jautājumu daļa!
10. martā plkst. 19.00 pasākums 
‘’Dāmas, balle Jums’’ – balle kopā ar 
aktieriem Zani Dombrovsku un Gun-
daru Silakaktiņu un mūziķu apvienī-
bu “Mākoņstūmēji”. Biļetes cena 15 
eiro. Galdiņus lūdzam rezervēt pa 
tālr. 64070781/ 64070802 (kase).
18. martā plkst.13.00 cirka kolektīva 
“ARGO” (Ukraina) izrāde ‘’Troļļu pie-

«Limbažu Novada Ziņas»
Iznāk 1 reizi mēnesī, 

8690 eksemplāri
Izdevējs – Limbažu 
novada pašvaldība

Administratīvā nodaļa – Rīgas 
iela 16, Limbaži, LV-4001
e-pasts komunikacija@

limbazi.lv, 
tālr. 64020410, www.limbazi.lv

Iespiesta SIA “Poligrāfijas 
grupa Mūkusala”

Makets – “Tēls PR®”

dzīvojumi’’. Biļetes cena 6 vai 7 eiro, 
tel. 64070781/ 64070802 (kase). 
Programmas ilgums – 1 stunda 30 
min.
22. martā plkst. 13.00 Tautas deju 
ansamblis “Zelta Sietiņš’” un vokālais 
ansamblis “Momo” ir sagatavojuši 
unikālu, aizraujošu  un  krāsainu div-
daļīgu koncertu “Latvijas bērni izdejo 
un izdzied Eiropu”. Ieeja 1 eiro.
24. martā plkst. 18.00 muzikālā 
apvienība “Draugi”, kurā apvieno-
jušies tautā jau labi zināmi un iemī-
ļoti mūziķi: Jānis Krūmiņš no grupas 
“Apvedceļš”, leģendārais dziedātājs 
Andris Daņiļenko, apburošā dziedā-
tāja Antra Ozola, saksofonists Māris 
Trankalis, čigānu vijoles virtuozs un 
dziedātājs Kaspars Pudniks, kā arī 
pavadošās vokāla dziedātājas Beāte 
Meldere, Kristīne Mitrevica un mu-
zikāli pavadošā grupa, aicina Jūs uz 
koncertizrādi “Paldies Tev, Draugs!”.
Koncertizrāde paredzēta visai ģime-
nei. Biļetes cena sākot no  6 līdz 11 
eiro.
25. martā plkst. 11.00 Komunistis-
kā genocīda upuru piemiņas dienas 
pasākums.
31. martā plkst. 17.00 dejas izrāde 
“Vēja stāsts”. Latviešu dejas izrāde ar 
modernās un klasiskās dejas elemen-
tiem – teika par zemi mūsu – stāsts 
par to, kā jūra satikās ar mežu, kā 
tapa mūsu zemīte, kas ieskauj eze-
rus un upes. Papildus ir tapis jauns 
un oriģināls muzikāls projekts “Da-
bas krustcelēs”, kurš tika izveidots 
speciāli izrādes muzikālajām vaja-
dzībām. Izrādes pavadījumu atskaņo 
grupa "Četri vienā" un Rīgas Doma 
Kora skolas audzēkņi. Komponiste – 
Ilze Rijniece. Muzicēs – grupa "Četri 
vienā" un Rīgas Doma Kora skolas 
audzēkņi. Tērpu dizaina mākslinieces 
–  Beāte Spure un Karīna Plotņikova. 
Stāstnieks – “Vēja” balss atveidotājs 
– Niks Freimanis. Idejas autors un ho-
reogrāfs – Juris Gogulis. Biļetes pie-
ejamas Limbažu  kultūras namā kasē.

LIMBAŽU GALVENAJĀ 
BIBLIOTĒKĀ KLIENTU 
APKALPOŠANAS CENTRĀ 
Parka ielā 23
2. martā plkst. 15.00 – radošā dar-
bnīca “Viss ziedos” – vainadziņu un 
ziedu darināšana. Nodarbību vada 
Anete Kirmuša.  Pieteikšanās pa tāl-
runi 29103842. 

2. martā plkst. 17.00 – Latvijā dzīvo-
jošā šveiciešu gleznotāja Ērika J. Grū-
beļa (Erich J.Grübel) izstādes “Ar krā-
sām un prieku” atklāšana. Pasākumā 
piedalās Limbažu novada senioru vīru 
vokālais ansamblis “Sirmie Ozoli”.
7. martā plkst. 15.00 – Limbažu Gal-
venās bibliotēkas vēstures draugu 
tikšanās laikraksta “Auseklis” redak-
cijā par tēmu “Ieskats izdevniecības 
“Auseklis” dzīvē”. Vairāk informācijas 
pa tālr. 29103842.
10. martā plkst. 15.00 – Ineses 
Prisjolkovas seminārs “Kā dzīvot ar 
centru sevī”. Sīkāka informācija zva-
not pa tālruni 29100714 vai rakstot 
e-pastu uz pavasarastudija@gmail.
com.
19. martā plkst. 10.00 – tikšanās ar 
jauno dzejnieku Jāni Tomašu (atbal-
sta VKKF). Pasākuma laikā aktīvākais 
dalībnieks saņems īpašu balvu!
Katru pirmdienu, trešdienu un piekt-
dienu no plkst. 15.00 – 17.00 šaha 
pulciņš (bezmaksas). Iesācējiem tre-
niņus vada Jānis Plitnieks, ar priekš-
zināšanām – Nellija Maklakova. Pa-
pildus informācija, zvanot pa tālruni 
29127554.
Līdz 28. martam – mākslinieka Ērika 
J. Grūbeļa gleznu izstāde “Ar krāsām 
un prieku”.
6. – 28. marts – novadnieces Intas 
Luses keramikas darbu izstāde “Krā-
su spēles”.
Līdz 31. martam – novadpētniecības 
izstāde “Ieskats izdevniecības “Au-
seklis” vēsturē”.
Līdz 31. martam – informatīvā izstā-
de “Aizraujošais marts”.
Līdz 31. martam – bibliotēkas jauno 
grāmatu izstāde.
PIEDĀVĀJUMS
• Latvijas simtgades informācijas 
punkts (bukleti, brošūras, aktualitā-
tes, pasākumi)
• Eiropas Savienības informācijas 
punkts (grāmatas, bukleti, uzziņas, 
konsultācijas)
• Bibliotēkas apskates ekskursi-
jas grupām (pieteikties pa tālr. 
29479811)
• Ar datoriem aprīkotas klusās darba 
telpas individuālam un grupu dar-
bam, attālinātās darba vietas – “ma-
zais birojs” (2.stāvā)
• Ārtelpā pie bibliotēkas, Parka ielā 
23 – grāmatu nodošanas iekārta 24 
stundas diennaktī
• Bibliotēkas telpu noma (pieteikties 
pa tālr. 29283652)
• Ja vēlaties saņemt jaunumus par 
bibliotēkas pasākumiem savā e-pas-
tā vai sms, lūdzam nosūtīt pieprasīju-
mu uz e-pastu: limbazu_biblioteka@
limbazi.lv
INTEREŠU GRUPAS 
• Datorapguve iesācējiem;
• Individuālās konsultācijas datoru 
lietotājiem (pēc pieteikumiem, zva-
not uz tālr. 64070747);
• IT lietpratēju klubiņš;
• 19. – 23. marts – Digitālā nedēļa 
2018;
• Angļu sarunvalodas klubiņš "Eglish 
for fun for everyone"; 
• Barjeras pārvarēšana angļu sarun - 
valodā;
• Angļu valoda ar priekšzināšanām. 
Grupas ir bezmaksas
Nodarbības notiek Limbažu Galvena-
jā bibliotēkā, Parka ielā 23, 1.stāvā.
Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 
29283652 vai rakstot uz e-pastu: bro-
nislava.sauka@limbazi.lv

BĒRNU LITERATŪRAS CENTRĀ 
Dārza ielā 24
6. martā plkst. 10.00 – bibliotekārā 
stunda “Kas ir bibliotekārs?”.
8. martā plkst. 14.00 – par godu 
Starptautiskajai sieviešu dienai “Ra-
došā rotu darbnīca meitenēm”.
9. martā plkst. 10.00 – kopīga iepazī-
šanās ar jaunākajām grāmatām “Jau-
no grāmatu stunda”. 
12. – 16. martā  – radoši uzdevu-
mi visas nedēļas garumā “Pavasara 
lasītava”. 

16. martā plkst. 14.00 – “Pasaules 
miega diena” – aktivitāšu pēcpusdie-
na “Miedziņš nāk!”.
19. martā – “Klientu diena” – mazs 
pārsteigums katram  bibliotēkas 
apmeklētājam.
20. martā plkst. 14.00 – “Starptautis-
kā laimes diena” – radošā pēcpusdie-
na “Vai vari uzzīmēt savu laimi?”.
23. martā plkst. 11.00 – “Mazo pū-
čulēnu skola” (lasīšanas veicināšanas 
programma “Grāmatu starts”).
27. martā plkst. 14:00 – aktivitāšu 
pēcpusdiena “Spēlēsim leļļu teātri”.
Līdz 29. martam – limbažnieces Līgas 
Krūmiņas izstāde “Kaķi” (lasītavā).
9. – 29. marts – jauno grāmatu izstā-
de (abonementā).
5. – 29. marts – literatūras izstāde – 
“Marts – sērsnu mēnesis” (lasītavā).
26. marts – 3. aprīlis – tematiskā iz-
stāde “Nāc nākdama, Liela diena” 
(abonementā).

LIELDIENAS LIMBAŽU 
EV.LUT. DRAUDZĒ
25. martā plkst. 10.00.
26.- 28. martā plkst. 18.00.
29. martā plkst. 18.00 Zaļā Ceturt - 
diena.
30. martā plkst. 10.00 Lielā Piektdiena.
31. martā plkst. 23.00 Nakts Vigīlija.
1. aprīlī un 2. aprīlī plkst. 10.00 Kris-
tus Augšāmcelšanās svētki.
29.-31. martā Nepārtrauktā lūgšana.

LIMBAŽU LUTERĀŅU DRAUDZES 
NAMĀ,
Dailes ielā 2
17. martā plkst. 10.00 “Laulība (at-
tiecības) – Dieva nodoms vīrietim 
un sievietei”. Lekcijā tiks meklēts un 
skaidrots – kāda loma un uzdevumi 
katram iedalīti un būtu jāpilda, lai 
attiecības būtu pilnvērtīgas un skais-
tas. Lekciju vadīs mācītājs Romans 
Kurpnieks-Logins.

Katvaru 
pagastā

KATVARU BIBLIOTĒKĀ
No 19. marta līdz 6. aprīlim literatūras 
izstāde ‘’Nāc, nākdama Lieldieniņa’’.
No 22. marta līdz 14. aprīlim Lietišķās 
mākslas pulciņa darbu izstāde “Liel-
dienu raibumi”.

POCIEMA KULTŪRAS NAMĀ
9. martā plkst. 20.00 Limbažu zem-
nieku biedrības pasākums.
10. martā plkst. 19.00 koncerts – ceļā 
uz Deju svētkiem.
24. martā plkst. 21.00 muzikantu sa-
iets ‘’Jādzīvo, lai būtu prieks’’. Pasā-
kums pie galdiņiem. Ieeja 4.00 EUR.
30. martā plkst. 11.00 bērnu deju ko-
lektīvu Lieldienu jampadracis.
31. martā plkst. 10.00 Latvijas at-
klātais 2018. gada dubultspēļu 
čempionāts.

Limbažu 
pagastā

SABIEDRISKAJĀ 
CENTRĀ 
“LĀDES VĪTOLI”
No 1. marta apskatāma Asnates Grē-
ves un Borisa Samusa gleznu izstāde.
29. martā plkst. 10.00 koncerts ,,Zaļā 
ceturtdiena vītolos’’. Piedalās bērnu 
vokālā  ansambļa ,,Pogas’’ jaunākā 
grupa un Ozolaines pirmsskolas iz-
glītības iestādes audzēkņi. Visi laipni 
aicināti!

LĀDEZERA BIBLIOTĒKĀ
22. martā plkst. 16.00 radošā no-
darbība – Lieldienu galda dekoru 
izgatavošana. Informācija pa tālr. 
20281010.

Pāles pagastā

PĀLES KULTŪRAS 
NAMĀ
2. martā plkst. 19.00 Aigara Grau-
bas filma – leģenda "NAMEJA GRE-

DZENS". Ieeja 3 eiro.
17. martā plkst. 16.00 tikšanās ar 
mākslinieci Antu Eņģeli. Saruna par 
un ap sievieti kopā ar Haraldu Bur-
kovski. Dalības maksa 3 eiro.

Umurgas 
pagastā

UMURGAS KULTŪRAS 
NAMĀ
14. martā plkst. 18.00 spēlfilma “Pa-
radīze 89”. Ieeja 2 eiro.
24. martā no plkst. 14.00 teātru sa-
spēle “AR SMAIDU PRETĪ TEĀTRA 
DIENAI» (piedalās Umurgas amatier-
teātris “Kronis visam” un draugu te-
ātri). Ieeja 2 eiro. Plkst. 20.00 Teātra 
balle ar “MIA Musica”, ieeja 5eiro. 
Kopējā biļete uz izrādēm un balli 5 
eiro.

Vidrižu 
pagastā

VIDRIŽU BIBLIOTĒKĀ
15. martā plkst. 16.00 
varēsim izpausties radošajā darbnīcā 
“Lieldienu olu trauki”, vadītāja Ilze 
Šteina.
Līdz 1. aprīlim ir skatāma Agņa Šmi-
ta foto izstāde “Prāta spēles”, kura 
rosina mūs ne tikai skatīties, bet arī 
analizēt redzēto. Fotogrāfijās va-
ram meklēt filozofiskus aspektus un 
noslēpumainību.

VIDRIŽU SAIETA NAMĀ
10. martā plkst. 17.00 Vidrižu ama-
tierteātra pirmizrāde “Viss par sie-
vietēm”. Režisore Sandra Avotiņa. 
Ieejas maksa 3 eiro.

Viļķenes 
pagastā

VIĻĶENES BIBLIOTĒKĀ
No 1. marta līdz novembrim aušanas 
pulciņš “Katriņa” ikvienu interesen-
tu aicina aust “Viļķenes laikapstākļu 
celiņu” (18.11.2017. – 18.11.2018.), 
sagaidot Latvijas simtgadi.

Skultes 
pagastā

SKULTES PAGASTA 
PĀRVALDES OTRĀ STĀVA ZĀLĒ
11. martā plkst. 9.45 Skultes Zolmeis-
tars 2018! 8 kārtas un par uzvarētāju 
kļūs tas, kurš 7 kārtu kopvērtējumā 
iegūs visvairāk punktus (no 8 kār-
tām tiks vērtētas 7 labākās). Galvenā 
balva Galctico dāvanu karte 250 eiro 
vērtībā! (dāvanu karte derīga t/p 
Alfa, t/c Dole,t/c Galerija Centrs, t/c 
Mols un t/c Origo).

SKULTES KULTŪRAS 
INTEGRĀCIJAS CENTRĀ
9. martā plkst. 19.00 Sadraudzības 
koncerts jauniešu deju kolektīviem 
“Mēs un Jūs, kopā danči būs”.
24. martā plkst. 16.00 Māras Skrides 
gleznu izstādes “Ar dziesmu un otu” 
atklāšana kopā ar vīru vokālo ansam-
bli “Arāji”.
25. martā plkst. 12.00 Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena.  Zie-
du nolikšana un atceres brīdis, pie 
pieminekļa Skultē
31. martā plkst. 12.00 Senioru apvie-
nības “Ābele” tikšanās.
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