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Limbažu novada pašvaldības vārdā, Domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers

Lai Limbažu novada iedzīvotājus informētu par aktualitātēm novadā, paveiktajiem, 
uzsāktajiem un plānotajiem projektiem, kā arī atbildētu uz iedzīvotājus 
interesējošiem jautājumiem, Limbažu novada pašvaldības Domes vadība,  
kā ik gadu, aicina iedzīvotājus uz tikšanos!

Pašvaldībā ir saņemti priekšlikumi par iespējamiem nekustamā īpašuma nodokļiem 
(NĪN) un nodokļa atvieglojumiem no 2019. gada 1. janvāra. Lūdzam iedzīvotājus 
izteikt savus viedokļus, sūtīt ierosinājumus uz Limbažu novada domes oficiālo 
e-pasta adresi:  dome@limbazi.lv vai pa pastu uz adresi: Rīgas iela 16, Limbaži, 
Limbažu novads, LV-4001 līdz 2018.gada 1. jūlijam.

Noslēgumam tuvojas Limbažu un 
Salacgrīvas novadu sporta skolas 
peldbaseina būvniecība. Lielie 
būvniecības darbi jau ir noslēgušies, 
pašvaldība aizvadītajā nedēļā sastādīja 
aktu un būvniekam uzdeva novērst 
defektus, tāpat arī pieprasīti atzinumi 
no tādām institūcijām kā Veselības 
inspekcija, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests u.tml., bet noslēgumā 
jāsaņem Būvniecības valsts kontroles biroja atzinums par peldbaseina nodošanu 
ekspluatācijā. Jaunuzbūvētajā peldbaseinā ir divi baseini – lielais baseins 25 x 11 
metri un bērnu baseins 10 x 5 metri, aerobikas zāle, trenažieru zāle, sauna, pirts, 
džakuzi un āra terase. Labiekārtota tiek arī peldbaseinam pieguļošā teritorija, 
izveidojot zālāju, gājēju celiņus, soliņus un auto stāvvietu.

Aicinām iedzīvotājus izteikt priekšlikumus par nekustamā īpašuma nodokli un nodokļa atvieglojumiem

Nodokļu administratoru ieteiktie 
priekšlikumi:

• Tiesības saņemt NĪN atvieglojumus 90 
% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās 
NĪN summas par ēku fiziskām un juridis-
kām personām, kuru īpašumā esoša ēka 
(dzīvoklis) taksācijas gadā ir cietusi uguns-
grēka rezultātā. Atvieglojums varētu tikt 
piemērots, sākot ar nākamo mēnesi no 
iesnieguma un dokumentu saņemšanas 
par fakta konstatēšanu.

• Nestrādājošiem, vientuļiem pensio-
nāriem, kuriem nav Civillikumā noteikto 
likumisko apgādnieku – laulātā, pirmās 
pakāpes lejupējo radinieku – 50 % apmē-
rā no NĪN summas.

• Nekustamā īpašuma īpašniekam, kura 
apgādībā ir persona ar I invaliditātes gru-
pu; persona līdz 18 gadu vecumam ar no-
teiktu invaliditāti – 50 % no NĪN summas.

Saņemtie priekšlikumi no uzņēmējdar-
bības konsultanta:

• Uzņēmumiem par jaunuzceltām ēkām 
pirmajā gadā pēc nodošanas ekspluatāci-
jā NĪN jāmaksā  25 % apmērā  no aprē-
ķinātās summas, otrajā gadā – 50 % no 

aprēķinātās summas, trešajā gadā – 75 % 
no aprēķinātās summas. 

• Uzņēmumiem par atjaunotām ēkām 
(būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti 
nolietojušies būves nesošie elementi vai 
konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai 
tehniski uzlabojumi, nemainot būves ap-
jomu) pirmajā gadā pēc nodošanas eks-
pluatācijā  NĪN jāmaksā  50 % apmērā no 
aprēķinātās summas, otrajā gadā – 75 % 
apmērā no aprēķinātās summas. 

• Uzņēmumiem, kuru īpašumā ir ražo-
šanas ēkas, par ražošanas ēkām (apjum-
tas ēkas (telpu grupas), kas tiek izmanto-
tas rūpnieciskai ražošanai.), ja tajās notiek 
pamatražošana pie noteikuma, ka uz tak-
sācijas gada 30. jūniju izpildās šādi nosacī-
jumi: saglabāta ražošana; investēti līdzekļi 
ražošanā laika periodā no iepriekšējā tak-
sācijas gada 1. jūlija līdz tekošā taksācijas 
gada 30. jūnijam, saglabātas darba vietas 
virs 80 % attiecībā pret vidējo darba vie-
tu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā – 
NĪN jāmaksā 75 % apmērā  no aprēķinātās 
summas.

• Uzņēmumiem un privātpersonām, 

kuru īpašumā ir nekustamais īpašums, tai 
skaitā zeme, kuru lietošanas veids ir vies-
nīca (viesnīcas, moteļi, pansijas un līdzīgas 
īslaicīgas apmešanās ēkas (telpu grupas) 
ar restorānu vai bez tā, kā arī atsevišķas 
restorānu un bāru ēkas (telpu grupas)), 
ja izpildās šādi nosacījumi: tiek sniegts 
viesnīcu un sabiedriskās ēdināšanas pa-
kalpojums; tiek saglabātas darba vietas 
virs 80 % attiecībā pret vidējo darba vie-
tu skaitu iepriekšējā taksācijas periodā – 
NĪN jāmaksā 75 % apmērā  no aprēķinātās 
summas. 

Saņemts priekšlikums no iedzīvotāja:
• Nekustamā īpašuma īpašniekam, ja 

viņš nevar apstrādāt  lauksaimniecības 
zemi neizbraucama pašvaldības ceļa ga-
dījumā, saņemt NĪN atvieglojumu 90 % 
apmērā līdz ceļa sakārtošanai apmierino-
šā stāvoklī, ieskaitot papildnodokli par l/s 
neapstrādāto zemi. 

Tiek plānots NĪN, saskaņā ar likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.pan-
ta (16) daļu, būvei, kuras būvniecībā pār-
sniegts normatīvajos aktos noteiktais 
kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar 
nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa 
izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts 
akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, 
nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 3% 
no lielākās (zemes vai būves) kadastrālās 
vērtības.

Tiek plānots NĪN atbilstoši likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta pir-
mās daļas 2. punktam, (dzīvokļa īpašuma 
sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas 
veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītoša-
jai koplietošanas telpu platībai un viena 
dzīvokļa mājām, kā arī telpu grupām ne-
dzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir 
dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma no-
dokļa objekti netiek izmantoti saimniecis-
kās darbības veikšanai, fiziskām personām 
un juridiskām personām, individuālajiem 
komersantiem, ārvalstu komersantiem 
un to pārstāvniecībām), ja objektā taksā-
cijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta 
ir deklarēta vismaz vienai personai, kas 
ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis. 
Pārējos gadījumos tiek plānots piemērot 
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% 
apmērā no objekta kadastrālās vērtības. 
Šāds nekustamā īpašuma nodoklis ir jau 
pieņemts vairākās pašvaldībās, kur ēkās, 
kuru lietošanas veids ir dzīvošana, nav 
deklarēta neviena persona.

Limbažu novada pašvaldība aicina ie-
dzīvotājus sakārtot nekustamā īpašuma 
būvju un zemes piederības dokumentus, 
būvatļaujas, deklarētās adreses 

Līga Viļčinska
Nekustamā īpašuma un teritoriālā 

plānojuma nodaļas vadītāja

Limbažos noslēgumam tuvojas 
peldbaseina būvniecība

Darba dienās līdz pulksten 17.00 peld-
baseinā notiks peldēt apmācības nodar-
bības Limbažu novada izglītības iestāžu 
audzēkņiem un Limbažu novada sportistu 
treniņi, bet vakara stundās un brīvdienās 
peldbaseins būs pieejams pārējiem pel-
dēt gribētājiem.

Iepriekš jau informējām, ka 2016. gada 
rudenī Limbažu novada pašvaldība pa-
rakstīja līgumu ar PS “MONUM & LitCon” 
par Limbažu un Salacgrīvas novadu spor-
ta skolas peldbaseina būvniecību. Peldba-
seina būvniecības izmaksas 3 665 160, 12 
EUR (ieskaitot PVN) tiks segtas no pašval-
dības budžeta līdzekļiem un ņemot aizņē-

mumu Valsts kasē.
Peldbaseina būvprojekta autors ir SIA 

“MARK”, bet būvdarbu būvuzraudzību 
veic SIA “Firma L4”.

Atgādinām, ka sākot ar 2016.gada 
14.oktobri iedzīvotājiem bija iespēja paš-
valdības mājas lapā www.limbazi.lv tieš-
saistē sekot līdzi Limbažu un Salacgrīvas 
novadu sporta skolas peldbaseina būv-
niecības gaitai. Peldbaseinu plānots atklāt 
šī gada septembrī, sākoties jaunajam mā-
cību gadam! 

Aija Kamala,
Limbažu novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Limbažu novada pašvaldības vadība  
aicina iedzīvotājus uz ikgadējo tikšanos!

7. maijā
Plkst. 17.30 Limbažos, Limbažu novada 
pašvaldības lielajā zālē Rīgas ielā 16.
8. maijā
Plkst. 15.30 Bīriņos, Bīriņu sabiedriskajā centrā,
plkst. 17.30 Vidrižos, Vidrižu Saieta namā.
9. maijā
Plkst. 15.30 Stienē, Stienes bibliotēkā,
plkst. 17.30 Skultē, Skultes pagasta pārval-
des ēkā.

10. maijā
Plkst. 17.30 Pociemā, Pociema kultūras 
namā.
15. maijā
Plkst. 15.30 Ārciemā, Ārciema bibliotēkā,
plkst. 17.30 Pālē, Pāles pamatskolā.
16. maijā
Plkst. 15.30 Augstrozē, Mednieku namā,
plkst. 17.30 Umurgā, Umurgas pagasta 
pārvaldes ēkā.

Kamēr Latvija ir dzīva katrā Tavā dienā,
Katrā Tavā solī, vārdā, dziesmā,

Tikmēr tā vēl paliks vienmēr savā vietā,
Nezudīs kā gaisma ikvakara rietā…
Kamēr tā ar Tevi turpināsies kopā,

Tikmēr zeme dzīvos savas tautas elpā.
                                                           M. Svīķe

Sveicam Latvijas Neatkarības 
atjaunošanas dienā!

Starptautiskais 
Diksilendu mūzikas 
festivāls 2018
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Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku 
partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.
gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai 
apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. 

Gan Limbažu pilsētā, gan pagastos sākas ielu un ceļu remont-
darbi. Limbažos Robežu un Burtnieku ielām tiks veikta dubultā 
virsmas apstrāde, savukārt Klosteru iela, Jaunatnes iela un Parka 
iela (posmā no Sporta ielas līdz Jaunatnes ielai) tiks pārbūvēta. 
Limbažos tiks atjaunots arī Mūras ielas segums un pārbūvēta 
gājēju ietve, kā arī veikta Krasta ielas seguma apstrāde. 
Atjaunots tiks arī gājēju celiņš no Jaunās ielas līdz Limbažu 
Mākslas skolai un gājēju celiņš aiz Stacijas ielas 22. Umurgā 
dubultā virsmas apstrādes tiks veikta Sproģa un Skolas ielām.

Aprīlī Limbažu novada pašvaldība uzsāka Limbažu novada 
ģimnāzijas telpu atjaunošu. Šajā gadā ģimnāzijā tiks izveidota 
multifunkcionāla lekciju un mācību telpa, pārbūvētas klašu 
telpas, iekārtoti jauni matemātikas kabineti, atjaunoti 
skolas gaiteņi, kāpņu segums, atjaunots sanitārais mezgls 
un pārbūvēti inženiertīkli. Atjaunošanas darbus veic SIA 
“Cleanhouse” par 567 744,86 EUR. Plānotais būvdarbu ilgums 
ir 5 mēneši. Sākoties būvdarbiem, skolēnu mācību stundas tika 
pārceltas uz Limbažu sākumskolas, Limbažu kultūras nama un 
Limbažu novada ģimnāzijas internāta telpām.

Turpinot papildināt specializēto 
transportlīdzekļu klāstu ar jaunām 
automašīnām, šonedēļ Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona 
brigādes (VRB) Limbažu daļa saņēma jaunu 
ugunsdzēsības autokāpni IVECO Magirus, ar kuru 
tuvākajā laikā ugunsdzēsēji glābēji dosies uz 
izsaukumiem Limbažos un tās apkārtnē. 

Mūsu – Limbažu novada Jauniešu diena RAMPA vairs nav aiz 
kalniem! Tāpat kā iepriekšējos gadus, plānojam to īstenot 
augusta beigās, līdz ar to vasarā vēl daudz darba priekšā! 
Tādēļ ir pienācis laiks sākt visu radīt un darīt!  MEKLĒJAM 
radošu Rampas organizatoru komandu- aktīvus, enerģiskus, 
radošus, atbildīgus, strādāt gribošus jauniešus!

Pašvaldība, piesaistot Eiropas 
Savienības fondu finansējumu, uzlabo 
Limbažu novada ģimnāzijas mācību vidi

Bez telpu atjaunošanas dar-
biem, šajā gadā modernizēts 
tiks arī informāciju un komu-
nikāciju tīkls un aprīkojums 
– skolā būs ergonomiska vide, 
kompetenču attīstīšanai at-
bilstošs kabinetu iekārtojums, 
kabinetos, gaitenī un zālē tiks 
nodrošinātas labas prezentā-
cijas iespējas, skolēniem būs 
iespējas izmantot savā mācību 
darbā informācijas tehnoloģi-
jas, ko nodrošinās informātikas 
kabinets, mobilās datorklases, 
planšetes, datortīkls.

Telpu atjaunošanas darbi 
tiek veikti Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 8.1.2.specifiskā atbalsta 
mērķa “Uzlabot vispārējās iz-
glītības iestāžu mācību vidi” 
(Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) finansējums) pro-
jekta “Limbažu novada ģimnā-
zijas mācību vides uzlabošana” 
ietvaros, attīstot Limbažu no-
vada ģimnāzijas infrastruktūru, 
lai sekmētu plānoto kompe-
tenču pieejā balstītā vispārējās 

izglītības satura pakāpenisku 
ieviešanu. Kopējais šī projekta 
īstenošanas laiks ir 2018.-2023.
gads.

2019. gadā tiks pārbūvēta 
Limbažu novada ģimnāzijas 
dienesta viesnīca, iegādātas 
jaunas mēbeles un aprīkojums, 
atjaunoti sanitārie mezgli. Pār-
būves rezultātā skolēniem būs 
pieejama mūsdienīga dienesta 
viesnīca ar divvietīgām ista-
bām. Pēc pārbūves dienesta 
viesnīcā varēs mitināties 50 
skolēni. Bet 2022. gadā plāno-
ta sporta halles atjaunošana 
– jumta seguma atjaunošana, 
sienu konstrukciju nomaiņa, 
grīdas seguma nomaiņa, iekšē-
jo siltumtīklu pārbūve un venti-
lācijas sistēmas nomaiņa.

Kopējais plānotais finansē-
jums: 3 039 172,03 EUR, tajā 
skaitā ERAF finansējums –  
1 501 742 EUR. 

Aija Kamala,
Limbažu novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Limbažu novadā sākušies 
ielu un ceļu remontdarbi

Iepriekš jau rakstījām, ka arī 
šajā gadā turpināsies sāngrāv-
ju rakšanas darbi un seguma 
atjaunošana pagastu grants 
ceļiem.  Bez šiem darbiem Lim-
bažu novadā notiks arī avārijas 
bedrīšu remonts, Limbažu pil-
sētas tranzīta ielu asfaltbetona 
seguma horizontālā krāsojuma 
atjaunošana un citi novada ceļu 
ikdienas uzturēšanas darbi.

Šogad noslēgsies Eiropas 
Savienības atbalsta pasākumu 
„Pamatpakalpojumi un ciema-
tu atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros uzsāktā 1 kilometru 
garā ceļa Jaunteteri – Jum-
pravmuiža – Virbotnes posma 
un šajā posmā esošā tilta pār 
Cimeļupi pārbūve Limbažu 
pagastā un Pāles pagasta ceļa 
Būdele – Jāņdzirnavas pārbūve 
4,6 kilometru garumā. Umur-
gas pagastā tiks uzsākta ceļa  
Lauciņi – Kubulnieki rekons-
trukcija 4,8 kilometru garumā, 

bet Skultes pagastā ceļa Kalno-
zoli – Ozolaine rekonstrukcija 
4,8 kilometru garumā. 

Limbažu pagastā noslēgsies 
Darbības programmas “Izaug-
sme un nodarbinātība” 5.6.2. 
specifiskā atbalsta mērķa “Teri-
toriju revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas atbilstoši 
pašvaldību integrētajām attīs-
tības programmām” ietvaros 
aizvadītajā gadā uzsāktā Lim-
bažu pagasta ceļa Amatnieki – 
Beverīnas pārbūve.

Atgādinām, ka Limbažos uz 
Jūras ielas turpinās arī tilta pār 
Donaviņas upi rekonstrukcija. 

Aicinām gājējus un autova-
dītājus būt saprotošiem un at-
vainojamies par sagādātajām 
neērtībām ielu un ceļu remont-
darbu laikā! 

Aija Kamala,
Limbažu novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” no 2018. gada 25. maija 
līdz 25. jūnijam izsludina LEADER projektu  konkursa V kārtu

Projektu konkursa V kārtā 
pieejams finansējums 81396,31 
EUR

Projektu pieņemšana notiks 
5.1. aktivitātes „Vietējās ekono-
mikas stiprināšanas iniciatīvas” 

1.Rīcībā: Jaunu produktu un 
pakalpojumu radīšana, esošo at-
tīstīšana un pārdošanas veicinā-
šana – 81396,31 EUR. 

Projektu īstenošanas termiņš:
1) Ja tiek veikta būvniecība, 

teritorijas labiekārtošana – divi 
gadi no Lauku atbalsta dienesta 
lēmuma pieņemšanas par pro-
jekta iesnieguma apstiprināšanu.

2) Pārējiem projektiem projek-

tu īstenošanas termiņš ir viens 
gads no Lauku atbalsta dienesta 
lēmuma pieņemšanas par pro-
jekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar vietējās attīstības stratē-
ģiju, projektu vērtēšanas kritē-
rijiem var iepazīties biedrības 
Vidzemes lauku partnerība 
„Brasla” mājas lapā www.brasla.
lv un birojā. Projektu iesniegu-
mus papīra dokumenta formā (2 
eksemplāros un tā elektronisko 
kopiju, kas ierakstīta ārējā datu 
nesējā) varēs iesniegt: Braslas 
ielā-2, Straupē, Pārgaujas nova-
dā, kontaktpersona Līga Kārkliņa 
tālr. 26137342, e–pasts: Liga@

brasla.lv; 
SIA „Saldo IM” telpās Jūras ie-

lā-1a, Alojā, kontaktpersona Inga 
Možvillo tālr. 26423456, e-pasts: 
ingamozvillo@inbox.lv;

Projektu iesniegumus var ie-
sniegt arī elektroniski EPS (Elek-
troniskā pieteikšanās sistēmā), 
elektroniska dokumenta formā, 
Elektronisko dokumentu likumā 
noteiktajā kārtībā, projekta ie-
sniegums nosūtāms Lauku atbal-
sta dienestam uz e-pastu lad@
lad.gov.lv. Projekta iesnieguma 
veidlapas ir atrodama mājas 
lapā: www.lad.gov.lv un www.
brasla.lv. 

Aicinām jauniešus piebiedroties Jauniešu 
dienas “RAMPA” organizatoru komandai

• ja vēl neesi ieplānojis, kā pa-
vadīsi vasaru,

• ja vēlies iegūt jaunu un inte-
resantu pieredzi,

• ja vēlies iejusties organizato-
ra lomā un redzēt arī to, kas no-
tiek “aizskatuvē,”

• ja esi gatavs ģenerēt idejas, 
plānot, smieties, griezt, līmēt, 
rakstīt, krāsot un darīt daudz 
citas trakas lietas jeb vienkārši 

izaicināt sevi un izkāpt no 
komforta zonas,

• ja vēlies padarīt Ram-
pu vēl foršāku un jaudī-
gāku, daloties ar savām idejām, 
pieredzi un vēlmēm,

• ja vēlies radoši izpausties un 
atklāt sevī jaunus talantus, tad 
PIESAKIES un kļūsti par vienu 
no RAMPAS ORGANIZATORU 
KOMANDAS!

Pievienojies mums un palīdzi 
Rampai šogad kļūt vēl jaudīgākai 
un foršākai!

Raksti mums FB (facebook.
com/limbazujauniesi) vai uz e-
pastu: simona.putnina@limbazi.
lv vai nāc ciemos! 

VUGD Limbažu daļa papildina specializēto 
transportlīdzekļu klāstu ar jaunu autokāpni

VUGD Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļa pie 
jauniegūtā ugunsdzēsības autokāpņa IVECO Magirus.

jūtami uzlabota, jo tos automobiļus, kurus no-
mainīs jaunās automašīnas un kuri ir labā tehnis-
kā stāvoklī, pārvietos uz citām struktūrvienībām. 
Plānots ka Vidzemē šogad gaidāmi vēl septiņi jauni 
specializētie transportlīdzekļi – vēl viena autokāp-
ne, piecas autocisternas, kā arī viens ķīmijas auto-
mobilis.  Līdz ar to gandrīz visās struktūrvienībās 
līdz šī gada beigām plānota automobiļu nomaiņa 
uz jauniem vai jaunākiem specializētajiem auto-
mobiļiem. 

Sandra Vējiņa
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas 

nodaļas vecākā speciāliste Vidzemē

VUGD VRB Limbažu daļas komandieris Arnis 
Banders atzīst, ka šobrīd vēl tiek apgūtas tehniskās 
nianses, kuras ir būtiski zināt, kad ugunsdzēsēji glā-
bēji dosies uz izsaukumiem, tomēr ikviens Limbažu 
ugunsdzēsējs glābējs ir priecīgs, ka pats varēs strā-
dāt ar tik jaunu un modernu autokāpni. Jau ziņots, 
ka pagājušā gadā Limbažu daļas ugunsdzēsēji iegu-
va arī jaunu autocisternu.  

VUGD VRB komandieris Jānis Skrastiņš skaidro, 
ka plānots, ka kopumā šogad Vidzemes reģiona 
brigādes daļas un posteņus papildinās deviņi spe-
cializētie transportlīdzekļi. 

Kopumā Vidzemes reģiona brigāde pagājuša-
jā gadā tika pie četriem jauniem specializētajiem 
transportlīdzekļiem – trīs jaunām autocisternām 
Limbažos, Alūksnē un Madonā, kā arī pie glābšanas 
auto Gulbenes daļā. Pirms nedēļas jaunu autokāp-
ni saņēma arī Alūksnes ugunsdzēsēji glābēji. Jaunie 
specializētie transportlīdzekļi ir pilnībā aprīkoti ar 
modernākajām glābšanas un dzēšanas ierīcēm, kā 
arī pielāgoti VUGD vajadzībām. 

Saņemot jaunos ugunsdzēsības transportlīdzek-
ļus, situācija ne tikai Vidzemē, bet visā Latvijā tiek 



2018. gada 3. maijs NOVADA AKTUALITĀTES 3

Atzīmējot Ugunsdzēsēju un glābēju dienu un ugunsdzēsības 
Latvijā 153. gadadienu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD) jau septīto gadu pēc kārtas 17. maijā rīkos 
Atvērto durvju dienu visās VUGD daļās un posteņos, kā arī 
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Praktisko mācību 
nodaļā. 

Četras dienas ar kooperācijas un mājražošanas pieredzi Štīrijas 
reģionā Austrijā iepazinās novada lauksaimnieki, lauku attīstības 
speciālisti un daži pašvaldības darbinieki. Viņu vidū bija arī vairāki 
kooperatīva „Limbažu novada lauku labumi” biedri un valdes 
pārstāvji. Lauksaimniekiem šis brauciens saistījās ar mācībām SIA 
‘’Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs’’ profesionālās 
izglītības un prasmju apguves programmā.   

Kopš aprīļa sākuma SIA 
“Namsaimnieks” Limbažu 
pilsētas ielas tīra ar 
vakuuma slaukāmo mašīnu. 
Jauniegādātā tehnika 
ievērojami uzlabos ielu 
uzturēšanas kvalitāti pavasara, 
vasaras un rudens mēnešos.

SIA ‘’Namsaimnieks’’ iegādājies vakuuma 
slaukāmo mašīnu Limbažu pilsētas ielu tīrīšanai

Kā norādīja Limbažu pilsētas 
un pašvaldības īpašumu ap-
saimniekošanas nodaļas vadītājs 
Aigars Bērziņš, lai gan vakuuma 
slaukāmā mašīna pilsētā darbo-
jas neilgi, jau tagad redzams, ka 
tā ievērojami paātrina kopšanas 
darbus, turklāt iedzīvotāji ir pa-
sargāti no putekļu rašanās pil-
sētā, jo smiltis tiek samitrinātas, 
līdz ar to, veicot šos darbus, vairs 
neapput automašīnas un ēku 

logi. Jauniegādātajai tehnikai ir 
birste ielu slaucīšanai un kaste, 
kur uzreiz tiek savākti uzslaucītie 
gruži un smiltis. Arī sētniekiem 
turpmāk vairs nebūs jāveido 
smilšu čupiņas ielu malās.

SIA ‘’Namsaimnieks’’ lietotu 

2014. gada Johnston Sweeper, 
C201 markas vakuuma slaukāmo 
mašīnu iegādājās šī gada sākumā 
par 38 720,00 EUR (t.sk. PVN). 

Aija Kamala,
Limbažu novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Atvērto durvju dienas ietva-
ros 17. maijā no plkst. 10.00 
līdz 19.00 VUGD aicina ikvienu 
interesentu nākt ciemos pie 
ugunsdzēsējiem glābējiem visā 
Latvijā! Šajā dienā mazos un lie-
los apmeklētājus iepazīstinās ar 
ugunsdzēsēju glābēju ikdienu, iz-
rādīs ugunsdzēsēju depo un pa-
rādīs VUGD tehniku, kā arī ļaus 
izmēģināt un pielaikot ugunsdzē-
sēju aizsargtērpu, sniegs atbildes 
uz visiem interesējošiem jautāju-
miem, atgādinās par drošību un 
pastāstīs par iespējām nākotnē 
kļūt par ugunsdzēsēju glābēju.

Jau šobrīd daudzas izglītības 

iestādes ir pieteikušas savu ap-
meklējumu, tāpēc aicinām visus 
interesentus savlaicīgi pieteik-
ties, sazinoties ar  VUGD daļu 
un posteņu kontaktpersonām 
(saraksts pieejams šeit: http://
www.vugd.gov.lv/lat/aktualita-
tes/zinas/19012-vugd-aicina-uz-
atverto-durvju-diena-17maija).  

VUGD Vidzemes reģiona Lim-
bažu daļas kontaktinformāci-
ja: Noliktavu iela 1, Limbaži, 
kontaktpersona Arnis Banders 
tel.25496974. 

VUGD Prevencijas un sabiedrības 
informēšanas nodaļa

VUGD aicina uz Atvērto 
durvju dienu 17. maijā!

Limbažnieki Austrijā iepazina kooperācijas pieredzi

Mājražotāji un lauksaimnieki viesojas lauku saimniecībā “Slow Flowers” (Mūžīgie ziedi), kurā visa gada garumā 
audzē un piedāvā iegādāties tipiskākos Štīrijas ziedus un no tiem veidotos ziedu pušķus.                  Foto: Agris Vēveris

Par Vulkānzemi dēvētais pie-
robežas reģions (ļoti senā pa-
gātnē vulkānu izvirdumi tiešām 
pārklāja teritoriju) ar Felbahas 
pilsētu centrā tādam mērķim 
nebija izvēlēts nejauši. Vēl pirms 
pārdesmit gadiem tas tika dē-
vēts par Rietumeiropas dziļāko 
nostūri. To veidoja 14 municipa-
litātes, taču tagad  apvienojušās 
33, un Vulkānzeme piedzīvojusi 
ļoti strauju izaugsmi. Tas noti-
cis pateicoties tam, ka Austrija 
1995. gadā kļuva par Eiropas 
Savienības dalībvalsti un reģio-
nālajai attīstībai kļuva pieejams 
tās piešķirtais finansējums. Pro-
tams, bija jāprot to iegūt. Vul-
kānzemes pārvaldes vadītājs 
Josefs Obmans pulcināja intere-
sentus, viņi izstrādāja attīstības 
vīziju, kopējo reģiona atpazīsta-
mības zīmolu, kas tagad ir ārkār-
tīgi populārs un redzams uz vi-
siem pašu iedzīvotāju ražotajiem 
produktiem. Nosakot galvenos 
attīstības virzienus, reģionā izvē-
lējās attīstīt tradicionālo kulināro 
ražošanas jomu, radīt produktus 
ar vietējām izejvielām un savām 
rokām, par mērķi izvirzot iedzī-
votāju labsajūtas celšanu.  

Seminārā, kas speciāli bija 
rīkots limbažniekiem, reģiona 
direktors un atbildīgais par at-
tīstību – Mihaels Fends padalī-
jās pieredzē, cik komplicēti bija 
pārliecināt iedzīvotājus, lai viņi 
noticētu un iesaistītos tajā, uz 
ko viņus aicināja. Tas izdevās, un 
nu jau mazos ražotājus vieno dzi-
ļāki mērķi – apzināties, ka visi ir 
saistīti vienotā dzīves telpā, savā 
kultūrā, tradīcijās, vēlmē ražot 
lieliskus produktus, saudzēt savu 
vidi un dzīvot veselīgi. M. Fends 
uzskata, ka reģiona pārvaldes uz-
devums ir sekmēt mazo projektu 
attīstību, lai tie papildinātu cits 
citu. Tomēr jautāts, vai ražotājus 

stimulē arī ar savu finansējumu – 
atbild, ka tomēr to nedara. – Ja 
mērķis ir skaidrs, katrs spēlētājs 
izvēlas darīt to, kam ir piemē-
rots, bet svarīgi arī būt skaidrībā, 
kādas ir mūsu vērtības, – uzsver 
attīstības direktors. Štīrijai viena 
no tām ir auglīgā vulkānzeme. 
Cilvēki lika kopā prātus, kā to ne-
noplicināt un saglabāt, jo starp 
pakalniem zemes ir maz un tā ir 
grūti kopjama. Tolaik bija grūtī-
bas nopirkt svaigu, garšīgu mai-
zi, tāpēc zemkopji izvēlējās senu 
kvieši šķirni, lai audzētu labību, 
no kuras to cept. Izveidojās ko-
operatīvi, kuros apvienojās zem-
nieki, arī pārstrādātāji un mai-
zes cepēji. Tas pats notika citās 
nozarēs. Apvienojušies ir cūku 
audzētāji, liellopu gaļas ražotāji, 
zivkopji, augļu dārzu īpašnieki, 
vīndari u.c. Daži iekļāvušies vai-
rākās apvienībās.

Par to, cik cieša ir sadarbība ci-
tam ar citu, limbažnieki pārlieci-
nājās pie dažādiem saimniekiem. 
Sevišķi pārsteidza tas, ka katrā 
vietā bija sava mazā bodīte, kurā 
viņi pārdeva ne tikai savus, bet 
arī citu kooperatīva dalībnieku 
produktus, lai gan tie bija ļoti lī-
dzīgi. To redzējām pie uzņēmēja, 
kurš ražoja sulas, veselīgas ledus 
tējas, pie cita, kurš darināja alu 
un viskiju, tāpat pie vīna, ievārī-
juma u.c. ražotājiem. Viņi savu 
apvienību biedrus neuzskata 
par konkurentiem, un tas tiešām 
pārsteidza. Katrs ābolu, vīnogu, 
melnā un sarkanā plūškoka ogu, 
tāpat aroniju (tā šobrīd viņiem ir 
topa oga) audzētājs izvēlējies vei-
du, kā savu ražu pārstrādāt. Gan-
drīz visi stāstīja, ka novāc vairāk 
nekā spēj pārstrādāt, tāpēc atli-
kumu nodod kooperatīvam, kurš 
vispirms nodrošina ar izejvielu 
savus biedrus, pēc tam meklē 
ceļus, kur pārpalikumu realizēt. 

Neviens nesūrojās, ka būtu slikti, 
tomēr pārliecinājāmies, ka ģime-
nes strādā daudz. Netika gan arī 
slēpts, ka viesstrādnieku statusā 
vasarā nodarbina slovēņus un 
viņiem maksā pēc minimālās lik-
mes, kas trūcīgākās kaimiņvalsts 
iedzīvotājiem liekas gana labi. 

Daudz interesanta lauksaim-
nieki redzēja un dzirdēja šķiņķu 
manufaktūrā „Vulcano”. Arī tur 
daļu cūku izaudzēja savās, citas 
īpašnieks iepirka no zemnieku 
– partneru saimniecībām. Suķi 
bija izmitināti 5 fermās, tos ba-
roja pēc speciālas receptes ar 
lielu kukurūzas piedevu, un gaļu 
pārstrādāja arī citos produktos. 
Bija jūtams, ka saimnieks jau ir 
iedzīvojies lielā turībā. Reģionā ir 
arī daudz citu tādas produkcijas 
ražotāju, tāpēc vasarā pat tiek 
rīkoti Šķiņķa svētki. 

Rudenī lietus dēļ „Tappauf”  
saimnieki nebija paguvuši novākt 
savus mārrutkus un darbs tur-
pinājās pavasarī. Daļu mārrutku 
paši rīvē un pārstrādā, saknes 
fasē arī vakuumā vai pārdod ci-
tiem kā stādāmo materiālu. Biz-
ness iet! Brauciena dalībnieki 
viesojās arī pie ziedu pušķu vei-
dotājas, floristes, tāpat pie rožu 
audzētājas, kura iegūst ziedlapi-
ņas, pārdod tās svaigas ēdienu 
greznošanai vai kosmētiskajiem 
līdzekļiem un arī žāvē. Lielā azartā 
visi nonāca pie ķirbju eļļas ražotā-
jas Barbaras, kura audzē un no-
vāc kailsēklu ķirbjus 8 ha, pēc tam 
sēklas pārstrādā eļļā. Kad tajā 

pamērcēja maizīti un nobaudīja 
garšu, katram radās vēlme kādu 
pudeli nopirkt mājām. Tā mak-
sāja 14 eiro. Uzreiz jāteic – nekas 
nebija lēts, bet maciņus atvēra 
visi. Saimnieki paralēli tam, ko 
dara, uzņem tūristus, jo viņi ir vis-
labākie pircēji. Visi lepojās ar to, 
ko paši dara, uzliela kaimiņus un 
stāsta, ka arī paši pērk un patērē 
lielākoties tikai vietējo produkci-
ju. Tādas stratēģijas izstrādātājs 
Josefs Obmans joprojām vada 
Vulkānzemes pārvaldi. Vēl bijām 
arī reģiona lauksaimniecības sko-
lā, kur nepilnam 100 audzēkņu 
iespējams apgūt 14(!) profesijas. 
Katrai no tām ir nodrošināta per-
fekta mācību bāze un program-
ma, kurā prakses ir vairāk nekā 

teorētisko nodarbību.
Pēdējā vakarā LLKC Limbažu 

nodaļas vadītājs Aigars Legz-
diņš lūdza grupas dalībniekus 
izteikt savu viedokli par gūta-
jām atziņām. Visi apliecināja, ka 
brauciens bija lielisks. Dažs bija 
sajūsmā par iegūtajām idejām, 
cits par attiecībām kooperatīvu 
dalībnieku vidū, par to, ar kādu 
sirsnību viesi tiek uzņemti un cik 
perfekti var īstenoties reģiona 
attīstības koncepcija, ja to atbal-
sta un iesaistās. Jāņem gan vērā, 
ka infrastruktūra jau pirms iestā-
šanās ES Austrijas pavalstīs ir bi-
jusi perfekti sakopta. 

Zaiga Blaua
SIA LLKC Limbažu biroja 

Uzņēmējdarbības konsultante
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Pāles pamatskolas četri 7.-9.
klašu skolēni Loreta Jansone, 
Beāte Baune, Krišjānis 
Jankovskis, Jānis Bērziņš,  
direktore Ilze Šmate, skolotājas Margita Kārnupe un Dace Bērziņa  
nesen atgriezās no saulainās Portugāles, kurā veselu nedēļu 
piedalījās Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta 
“Pieņem dažādo” (angliski: Embrace Diversity) aktivitātēs. Šis 
bija otrais projekta brauciens. Jau novembrī notikusi tikšanās ar 
projekta partneriem Spānijā. Pavisam drīz – maijā – jādodas uz 
Lielbritāniju.

Limbažu sākumskolas 4.a klases skolēni jau otro gadu darbojas 
Latvijas Olimpiskās komitejas organizētajā projektā “Sporto visa 
klase”. Projekta vērtēšanā tiek ņemti vērā dažādi aspekti, ne 
tikai sportošana. Vērtē sekmes, jāizpilda fizisko īpašību tests, 
jāpiedalās stafetēs, kur tiekas visas projektā iesaistītās reģiona 
klases, un ceturtais vērtējums ir par paveikto labo darbu.

4.a klase sarīko topošajiem pirmklasniekiem 
sporta dienu Limbažu sākumskolā

Tā kā paši esam ļoti sportiska 
klase, tad šī gada 12.aprīlī no-
lēmām organizēt sporta dienu 
topošajiem pirmklasniekiem. 
Atsaucība bija ļoti liela, jo sporta 
dienā piedalījās: Limbažu pilsē-
tas 1.pirmsskolas izglītības iestā-
de “Buratīno”, Limbažu pilsētas 
2.pirmsskolas izglītības iestāde 
“Kāpēcītis”, Limbažu pilsētas 
3.pirmsskolas izglītības iestāde 
“Spārīte” un Ozolaines pirms-
skolas izglītības iestāde. Kopā 
sportoja aptuveni 110 topošo 
pirmklasnieku.

Pasākumu atklāja Limbažu 
sākumskolas direktore Vija Jev-
dokimova, novēlot pirmsskolē-
niem no sirds izsportoties, bet 

pasākumu vadīja Karlsons – 4.a 
klases audzinātāja Inga Rozīte 
– Lozberga.

Sporta diena sākās ar iesildīša-
nos, kuru vadīja 4.a klases skolē-
na vecāks Baiba Martinsone un 
4.a klases skolēni. Pakāpeniski 
iekustinājām un iesildījām visas 
locītavas un muskuļu grupas. Pēc 
iesildīšanās sākās dažādas stafe-
tes, ko bija sagatavojusi 4.a klase 
kopā ar klases audzinātāju. 

Liela atsaucība šajā projektā 
ir arī no vecāku puses, tāpēc arī 
stafetes mums palīdzēja vadīt 
4.a klases bērnu vecāki Elīna 
Niedra, Baiba Martinsone, Dace 
Eglīte un Artis Barons. 4.a klases 
skolēni aktīvi vadīja stafetes un 

rūpējās, lai pirmsskolēni varētu 
stafetes izpildīt.

Pēc sportošanas katrs dalīb-
nieks saņēma medaļu un saldu-

mus, katra pirmskolas izglītības 
iestāde pateicību par piedalīša-
nos, bet 4.a klases skolēni un kla-
ses audzinātāja guva gandarījumu 

par labi padarīto labo darbu! 
Inga Rozīte – Lozberga
Limbažu sākumskolas  
4.a klases audzinātāja

Erasmus+ projekta “Pieņem dažādo” mācību brauciens uz Portugāli

Pirms došanās uz Portugāli 
bija jāveic mājasdarbs: jāuzraks-
ta  Latvijai raksturīgas ēdienu 
receptes, kuras tika nosūtītas 
projekta koordinatorei Portugā-
lē, lai apkopotu grāmatā „COOK 
BOOK”. Tajā iekļautas visu piecu 
projekta dalībvalstu (Latvijas, 
Lielbritānijas, Spānijas, Slovāki-
jas un Portugāles) raksturīgāko 
ēdienu apraksti. Tas ir tikai viens 
no uzdevumiem. Par projekta 
aktivitātēm vairāk var lasīt pro-
jekta blogā: http://embracedi-
versity2017.blogspot.com/. Arī 
tā izveidošana ir viens no pro-
jekta paveicamajiem darbiem un 
jāizveido katrai valstij savā dzim-
tajā valodā. 

Portugālē ieradāmies vēlu 
naktī, jo Londonā gandrīz trīs 
stundas kavējās mūsu lidmašīna. 
Lai arī agrā pirmdienas rītā bija 
neliels lietus, dienas laikā uzspī-
dēja saule un tā pavadīja mūs 
visu nedēļu. 

Viesošanās laikā mums bija 
daudz un dažādu aktivitāšu. Ļoti 
interesanta bija meistarklase ar 
portugāļu šefpavāru Tiago, kurš 
aizrautīgi un ātri spēja pagatavot 
dažādus ēdienus, kuru sastāvā 
ir menca.  Varējām mācīties, kā  
no šīs zivs pagatavot  gan svai-
gas uzkodas, gan pankūkas, gan 
salātus. Šefpavārs arī pastāstīja 
daudz par pašu zivi, kāpēc tā ir 
ļoti iecienīta Portugālē un kā to 

var pagatavot vismaz 100 dažā-
dos veidos.

Skolēni piedalījās vairākās 
radošajās darbnīcās. Strādājot 
grupās un sadarbojoties ar citu 
valstu bērniem, tika izveidotas 
prezentācijas par ēdieniem, uz-
tura piramīdas no īstiem produk-
tiem, plakāti ar uzsaucieniem u.c.

Portugāļi ciemiņiem bija sa-
gatavojuši interesantas ekskur-
sijas uz senajām un vēsturiska-
jām pilsētām Porto un Barcelos. 
Mūs pārsteidza  turienes skaistā 
daba, augļiem bagātie apelsīnu 
koki, palmas, savvaļā ziedošas 
kallas un citas puķes, kuras mēs 
audzējam savos mājokļos. Un 
kur nu vēl Atlantijas okeāns ar 
vēju un viļņiem! 

Veselu dienu pavadījām vienā 
no skaistākajām Portugāles pil-
sētām Porto. Portugāle lepojas 
ar savām vīnogu plantācijām. 
Rīta pusē apmeklējām vīna ra-
žotni – pagrabiņu, kurā varējām 
iepazīties ar vīna tapšanas vēs-
turi un tradīcijām, jo Portugāle 
ir portvīna dzimtene. Apskatījām 
arī Ponte de Luis tiltu (portugāļu 
valodā: Ponte D. Luís I)  pāri Dou-
ro upei. Tilts ir uzcelts no metāla 
konstrukcijām un nosaukts kara-
ļa Luija I vārdā. Tiltu projektējis 
slavenā Gustava Eifeļa māceklis 
Teofils Seirigs. Visjaukākais bija 
brauciens ar laivu pa Douro upi, 
lai apskatītu pilsētas arhitektūru 

un daudzveidīgos tiltus, jo Porto 
ir uzcelta kalnainā apvidū.

Burvīga diena bija arī pilsētā 
Barcelos. Tā ir vieta, kas slavena 
ar vienu no vispopulārākajiem 
Portugāles simboliem – gaili.  
Iepazinām pilsētas vēsturi, ap-
meklējām Portugāles lielāko tir-
gu, mākslas muzejus, keramikas 
darbnīcu, tikāmies ar mākslas 
meistari  Julias Cotas. Dažus so-
ļus nostaigājām arī pa Santjago 
ceļu, kas ir viens no pasaulē sla-
venākajiem svētceļinieku marš-
rutiem un iet cauri Barcelos. Īpa-
ša tikšanās bija pilsētas domē, 
kurā mūs sagaidīja izglītības un 
kultūras konsultante Armandi-
nua Saleiro, kura ļoti priecājās 

par mūsu dāvanām no Latvijas, 
jo rudenī viņai ieplānots brau-
ciens uz mūsu valsti. Arī mums 
katram uzdāvināja skaisto Portu-
gāles simbolu – gaili.

Kā tradīcija šajā projektā ir 
kopīgs pasākums ar viesģimeņu 
skolēnu vecākiem un skolotā-
jiem. Vecāki bija sarūpējuši svēt-
ku vakariņas, kurās varēja baudīt 
Portugāles nacionālos ēdienus. 
Pirmo reizi varējām nobaudīt, kā 
garšo astoņkājis, un citus zivju 
ēdienus, interesantas kūkas – 
pat no nūdelēm u.c. Klausījāmies 
vietējo mākslinieku koncertu 
portugāļu ģitāru kavakinjo pava-
dījumā, arī nedaudz padejojām.

Visas dienas bija lieliski saplā-

notas. Arī viesģimenes bija ieplā-
nojušas tuvākus un tālākus ce-
ļojumus un izklaides, lai skolēni 
labāk iepazītu šo valsti.

Nav iespējams aprakstīt visu 
informāciju, iespaidus un emo-
cijas, ko ieguvām šī mācību 
brauciena laikā. Mums ir daudz 
jaunu draugu un burvīgu atmi-
ņu! Atgriezāmies ar pozitīviem 
iespaidiem par skaisto Portugāli. 
Ir vēlēšanās atkal doties uz tu-
rieni. Atvadoties varējām teikt: 
Obrigada pela sua hospitalidade! 
Para te ver! (Paldies par viesmīlī-
bu! Uz tikšanos!) 

Dace Bērziņa, 
Margita Kārnupe, Ilze Šmate,
 Pāles pamatskolas pārstāves
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Skaistais un iedrošinošais pavasara laiks! Pēc Lieldienām atmostas 
zeme un atdod košumu pasaulei, atgriežas putni un skaņās ietērpj 
pasauli, gaiss sāk smaržot... Un tik skaistā laikā ir svētki mūsu 
Dzimtenei – Latvijai! 

Saulainajā 13. aprīļa 
pēcpusdienā Vidrižu 
pamatskolas jaunāko 
klašu skolēnu  tēvi 
tika aicināti kopā ar 
bērniem uzmeistarot 
putnu būrīšus.

16. aprīlī Limbažu 3. vidusskolā Eiropas Savienības fondu darbības ietvaros “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika meistardarbnīca kopā 
ar dinamiskās kulinārijas meistaru un uzņēmēju Reini Grantu. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt 
izglītojamos ar pavāra profesijas daudzveidīgajām darba un karjeras iespējām, strādājot gan 
komandā, gan individuāli. 

Pienesums Latvijas svētkiem

Iedvesmotas ir jutušās arī abas 
Limbažu profesionālās ievirzes 
skolas- gan mūzikā, gan mākslā, 
un ir devušas ļoti skaistu artavu 
šiem svētkiem, pārstāvot savu 
pilsētu Latvijas kultūras apritē 
starp jaunajiem tās pilsoņiem. 
Limbažu mūzikas skola ir iegu-
vusi veselu klāstu apliecināju-
mu pedagogu profesionālajai 
varēšanai. Var tikai apsveicot 

uzskaitīt- J.Cimzes Starptautis-
kajā instrumentālo trio festivālā 
laureātu diplomu Marta Linde, 
Terēza Drozdeka, Kaspars Gul-
bis, bet Jauno vijolnieku, altistu 
un čellistu konkursā “Baltijas 
valstīm 100” 3. vieta (skolotāja 
Anna Spalviņa), Dziesmu svētku 
koklētāju ansambļu skatē uzrā-
dītais sniegums dod cerību iekļūt 
Dziesmusvētku dalībnieku rindās 

(skolotāja Inta Saulīte), Orķestru 
konkursā (skolotāja Anna Spal-
viņa)... It visur godalgotas vietas 
un laureātu diplomi! Līdz pat mā-
cību gada beigām notiekošajos 
konkursos ir vēl vairāki audzēkņi  
sagatavoti atrādīt savas pras-
mes. Vēlēsim viņiem skaidrus 
prātus un karstas sirdis!

Arī Limbažu Mākslas skola va-
rēja uzgavilēt- Valsts konkursā 
2. un 3. vieta attiecīgajā vecuma 
grupā Zanei Grāvelsiņai, Rinal-
dam Kravainim (skolotāji Ro-
lands Bakmanis un Velta Kupce), 
un izcilajam latviešu gleznotājam 

Ģ.Eliasam veltītajā konkursā 
Santai Sniķerei un Elīnai Meža-
puķei atzinības (skolotāja Paula 
Treimane)! 

Ir liels gandarījums un pateicī-
ba pedagogiem par izturību, pa-
cietīgi attīstot mūsu bērnu pras-
mes, nostiprinot zināšanas, lai 
viņi būtu jūtošāki, redzīgāki, lai 
ar cilvēcisku pašcieņu varētu stā-
vēt pretī virspusējai attieksmei 
pret pasauli un uztvertu kultūru 
kā pašsaprotamu savas dvēseles 
daļas aicinājumu.

Maija pēdējā nedēļā un jūnija 
sākumā notiks iestājpārbaudī-

jumi abās profesionālās ievirzes 
skolās, kas no 1.jūlija pastāvēs ar 
vienu nosaukumu- Limbažu Mū-
zikas un mākslas skola, saglabā-
jot katras mācību programmas 
suverenitāti, bet savstarpēji  pa-
pildinoties  ar jaunām iespējām. 
Nākošie censoņi un viņu vecāki- 
esiet laipni gaidīti uz iepazīša-
nos un uz sadarbību nākamajam 
2018./2019.mācību gadam! 

Indra Laura Lazdiņa
Limbažu Mūzikas skolas direktora 

pienākuma izpildītāja
Limbažu mākslas skolas direktore

Limbažu 3. vidusskolā karjeras projekta  
ietvaros notiek meistardarbnīca  
kopā ar uzņēmēju Reini Grantu

Reinis Vidzemes Augstskolā 
studējis tūrisma organizāciju 
un vadību, strādājis šajā jomā, 
bet nonācis pie atziņas, ka vēlas 
vairāk būt iesaistīts ēdināšanas 
jomā un pašam radīt un ekspe-
rimentēt, izmantojot daudz-
veidīgo bioloģisko produkciju. 
Tādejādi, rosinājās saruna par 
mainīgām darba iespējām “Vai 
profesiju apgūstam uz mūžu?”, 
nonākot pie secinājuma, ka va-
jag sekot iekšējam aicinājumam 
un nebaidīties mainīt darba vidi. 

Pavisam notika divas meis-

tardarbnīcas “Veselīgu saldo 
superēdienu gatavošana no 
bioloģiskām sastāvdaļām”. Tajās 
iesaistījās 7.-8. klašu un 10.-12.
klašu skolēni. Uzņēmējs Reinis 
Grants (SIA “EVERGREAT”) stās-
tīja arī par to, kas ir dinamiskā 
kulinārija, kas ir veselīgs našķis, 
kā ķermenis izvēlas nepiecieša-
mo pārtiku, izmantojot maņas, 
un dažādiem našķu pagatavoša-
nas procesiem. Sekojot meistara 
norādījumiem, tika iepazītas, iz-
smaržotas un izgaršotas sastāv-
daļas, katrs varēja pagatavot sev 

tīkamas garšas našķus. 
Skolēni darbojās ar lielu aiz-

rautību, vaicāja gan par produk-
tiem, gan par biznesu, gan par 
nākotnes iecerēm. Saruna tur-
pinājās par izglītības iespējām 
kulinārijas jomā, pieredzi, izvē-
loties apgūt pavāra zināšanas un 
iemaņas. Jaunais uzņēmējs rosi-
nāja skolēnus izmantot gan Ēnu 
dienas iespējas, gan vasarā pie-
teikties darbā kafejnīcās un res-
torānos, gan drosmīgi uzrunāt 
uzņēmuma īpašniekus, kas ļautu 
iepazīt iespējamo darba vidi. 

Reinis atbalsta veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu, sadarbojas 
ar Ekoskolas programmas skolām. 

Daiga Rudzīte
Limbažu 3. vidusskolas direktora vietniece

Putnu dienas Vidrižu pamatskolā

Paldies visām ģi-
menēm, kas atsaucās 
aicinājumam, kā arī 
tiem tēviem, kas atsū-
tīja dažādus materiā-
lus, darbarīkus un jau 
gatavus būrīšus.

Kamēr puiši zāģēja 
un nagloja, meitenes 
krāsoja Sajūtu takā iz-
vietotās Latvju zīmes. 
Apkārt valdīja darba 
prieks, sarunas un 
āmuru skaņas. Lielākā 
daļa bērnu putnu bū-
rīšu gatavošanā pie-
dalījās pirmo reizi. Arī 
viens tētis atzinās, ka 
pats būrīti līdz šim vēl 
nebija taisījis. Bērni 
bija ļoti apmierināti, ka kopā ar 
tēviem var lieliski pavadīt laiku 
un apgūt īstu vīru prasmes.

Kad putnu būrīši bija izgata-

voti, vajadzēja atrast īsto koku 
un noteikt pareizo  debespusi, 
citādi var sanākt tā, ka putniņi 
būrītī varētu arī neligzdot. Bū-

rīša autori varēja izvēlēties, kur 
tieši viņu gatavotā putnu mājiņa 
atradīsies, lai pēc gadiem varētu 
lepni rādīt citiem.

Diena bija kā radīta, lai kopī-
gi darītu labus darbus. Skolas 
apkārtnē un parkā tika izvietoti  
12 skaisti būrīši, kas ir gatavi uz-

ņemt jaunos “dziedātājus”. 
Ilona Pērse

Ekoskolu koordinatore Vidrižu 
pamatskolā
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Pavasari esam sagaidījuši ar daudz labiem darbiem gan mācībās, 
gan ārpusstundu laikā.

12. maijā Olimpiskais centrs “Limbaži” organizē ikgadējo Ģimeņu 
sporta dienu “Mammu, tēti – sportosim!”. Jau no plkst. 10.30 
pulcējoties Vienības parkā, ģimenēm gaidāmas atraktīvas un 
sportiskas aktivitātes:

12. maijā Ģimeņu sporta diena 
‘’Mammu, tēti – sportosim!’’

• plkst. 10.30 pulcēšanās Vienības parkā.
• plkst. 11.00 Atklāšana un priekšnesums.
• plkst. 11.20 Skrējiens pa Parka ielu: 5-6 gadi; 1. klase; 2. klase; 

3.klase; 4. klase – startē atsevišķi zēni un meitenes. Apbalvos 1.-3.
vietu ieguvējus katrā grupā.

• plkst. 11.20-14.00 Aktivitātes ģimenēm: Ģimenes, kuras veiks vi-
sas 10 aktivitātes un parādīs kartiņu ar zīmodziņiem, saņems balviņu.

• plkst. 11.20-14.30 Piepūšamās atrakcijas – bērni varēs tās izman-
tot bez maksas.

Papildus informācija pa tālr. 64022040, 
e-pasts: oclimbazi@limbazi.lv, 
www.oclimbazi.lv

LIETUS GADĪJUMĀ 
PASĀKUMS 
NORISINĀSIES 
OC “LIMBAŽI” 
SPORTA HALLĒ.

Limbažu sākumskolas aktivitātes martā un aprīlī

CIENĪJAMIE TOPOŠO PIRMKLASNIEKU VECĀKI! 
LIMBAŽU SĀKUMSKOLA TURPINA UZEŅEMT 
SKOLĒNUS MĀCĪBĀM 1. KLASĒ  
2018./2019.  mācību gadam

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.
Sīkāka informācija pa tālr. 64070786; 29189856.
Gaidīts ikviens topošais pirmklasnieks!

Skolas administrācija

Ar labiem panākumiem esam 
startējuši starpnovadu olimpi-
ādēs- 3. klašu matemātikas olim-
piādē 1. vieta Annijai Jomai(3.b), 
2. vieta Emīlam Dubultam (3.c), 
atzinības – Grētai Gritenaitei 
(3.c) un Samantai Pētersonei 
(3.b). Paldies skolotājām Ivetai 
Evertei un Lāsmai Volksonei! 
Vidzemes reģiona 3. klašu mate-
mātikas olimpiādē Annijai Jomai 
1. vieta (skolotāja Iveta Everte).

3. klašu latviešu valodas olim-
piādē – 1.vieta Annijai Jomai 
(3.b), 2.vieta Letīcijai Tauriņai 
(3.a), 3.vieta Samantai Pēter-
sonei (3.b), atzinības – Grētai 
Gritenaitei (3.c) un Esterei Li-
niņai (3.c). Paldies skolotājām 
Ivetai Evertei, Sandrai Ozoliņai 
un Lāsmai Volksonei! Vidzemes 
reģiona 3. klašu latviešu valodas 
olimpiādē Esterei Liniņai atzinība 
(skolotāja Lāsma Volksone).

Starpnovadu 4. klašu skolē-
nu pētniecisko darbu lasījumos 
mūsu skolu pārstāvēja 4.a klases 
skolniece Keila Čukure ar darbu 
“Latvijas sportisti un to sasnie-
gumi olimpiskajās spēlēs – mana 
fiziskās karjeras virzītāji”. Keila Ču-
kure un Elīna Grīnberga ar darbu 
“Gada dzīvnieks Latvijā” piedalījās 
arī Vidzemes reģionā. Abas mei-
tenes ieguva gan Klausītāja balvu, 
gan Lasītāja balvu, kā arī Laureāta 
balvu. Paldies Keilas un Elīnas dar-
ba vadītājām – skolotājām Kristī-
nei Gaugerei un Baibai Aizupei!

Starpnovadu 1.-9. klašu vizuā-
lās mākslas olimpiādē Patrīcijai 
Jevstigņejevai (6.c) 1. vieta. Pal-
dies vizuālās mākslas skolotājai 
Kristīnei Līsmanei!

2. klašu starpnovadu konkursā 
“Mazais gudrinieks -2018” Alojas 
Ausekļa vidusskolā mūsu skolu 
pārstāvēja seši 2. klases skolēni. 
Kate Tifānija Sondore (skolotāja 
I.Ābele) ieguva 1. vietu.

21. martā Limbažu sākumskolā 
norisinājās starpnovadu 4.klašu 
skolēnu konkurss “Erudītie ce-
turtklasnieki”. Skolēniem bija ie-
spēja parādīt savas zināšanas un 
prasmes, sadarbojoties netra-
dicionālu uzdevumu risināšanā. 
Konkursā piedalījās 15 koman-
das no Limbažu, Alojas un Salac-
grīvas novadiem.

Limbažu 3. vidusskolā noti-
ka Limbažu novada pasākums 
“Labo darbu darbnīcas”, kurā 
piedalījās 6 Limbažu novada 
skolas. Limbažu sākumskolu pār-
stāvēja 6.a klases skolēni Māris 
Kristaps Strazdiņš, Una Estere 
Jamante, Annija Skreitule un Ma-
rija Vilcāne. Katrai skolai bija jā-
veido prezentācija un jārāda pa-
veiktie labie darbi. Nākošā daļā 
bija erudīcijas konkurss “LAT-
VIJAI 100, arhitektūra, Latvijas 
valsts”. Limbažu sākumskola 
ieguva visvairāk punktu un sīvā 
cīņā izcīnīja 1.vietu. Īpašs paldies 
skolotājai Ilzei Vērdiņai un Baibai 
Cīrulei par dalību skolēnu saga-

tavošanā konkursam.
Starpnovadu skolu sacensī-

bās stafetēs 2006./2007.g.dz. 
un 2008./2009.g.dz. grupas ko-
mandas ieguva 1. vietas. Paldies 
sporta skolotājām G.Lenšai un 
A.Bogdanovai!

Skolēnu skatuves runas kon-
kursa 2. reģionālajā kārtā Val-
mierā 3.c klases skolniecei 
Grētai Gritenaitei I pakāpes dip-
loms.  Paldies skolotājai Lāsmai 
Volksonei!

Vizuālās mākslas pulciņš ir 
ieguvis 2. pakāpes diplomu lie-
tišķās mākslas konkursā “Visa 
Dieva radībiņa”, kura mērķis bija 
izgatavot vides objektus atbilsto-
ši tēmai no jebkāda materiāla. 
Pulciņa bērni izgatavoja 2 darbi-
ņus – “Atmoda dabā” un “Pava-
sarim būt”. Abi darbi tika novēr-
tēti ar 2. pakāpes diplomu. Darbi 
tika gatavoti no bērzu zariem.

10. aprīlī 5.a klases skol-
nieks Eduards Krūmiņš tika at-
lasīts no 200 pretendentiem un 
ar savu atbalsta komandu devās 
popularizēt mūsu Limbažu sā-
kumskolas vārdu, piedaloties rai-
dījumā «Gudrs un vēl gudrāks». 
Raidījumu LTV 1 varēs noskatī-
ties 11. maijā.

22. martā skolā notika jau 
sestais konkurss “Zelta talants”, 
kurā skolēni rāda savas prasmes, 
ko apguvuši ārpus mācību stun-
dām. Pavisam bija sagatavoti 12 
priekšnesumi. Skolēni dziedā-
ja, dejoja, vingroja, deklamēja, 
spēlēja klavieres, rādīja karatē 
vingrinājumus, spēlēja teātri. 3. 

vietu ieguva Patrīcija Kristiana 
Melne, kura saņēma veikala „Ag-
ate” dāvanu karti. Dāvanu karti 
saņēma arī 2. vietas ieguvēja De-
nīze Leimane. 1. vietu un kafejnī-
cas „Kļava” dāvanu karti ieguva 
1. kl. skolnieks Patriks Gertners, 
kurš izpildīja dziesmu par zaķiem 
no kinofilmas “Briljanta roka”. 
Galveno balvu – Grand Prix – ie-
guva brāļi Gulbji un saņēma „Kļa-
vas” dāvanu karti un lielu kliņģeri 
no „Madaras 93.” Skatītāju sim-
pātija tika Patrīcijai. „Ausekļa” 
balvu saņēma Kerija Kisļaka. Pal-
dies pasākuma rīkotājām – sko-
lotājām  Ilzei Vērdiņai un Baibai 
Cīrulei!

Mūsu skolā norisinājās 1.-3. 
klašu glītrakstīšanas konkurss, 
kurā tika noskaidroti glītākā rok-
raksta īpašnieki. 1. klašu grupā 
Glītākā rokraksta titulu ieguva 
Aleksandra Stankeviča (1.a), 
Eva Marija Lapa (1.a) un Patriks 
Vīnbergs (1.b). Savukārt 2. klašu 
grupā Glītākā rokraksta titulu ie-
guva Terēza Mīkstā (2.b.), Hanna 
Tansta (2. a) un Loreta Bajinska 
(2.a). Glītākā rokraksta titulu 3. 
klašu grupā ieguva Marta Bērzi-
ņa (3.b), Magdalēna Kreišmane 
(3.a) un Beāte Skreitule (3.a).

Vizuālās mākslas olimpiādē 
skolēni ar savu radošumu pār-
steidza žūrijas locekļus. 1. vieta 

Loreta Damberga (3.a), 2. vieta 
Aleksandra Stankeviča (1.a) un 
Vanesa Celma (3.b), 3. vieta Te-
rēza Mīkstā (2.b), Ance Krumeņa 
(3.a) un Kārlis Gaugers (1. b).

17. aprīlī Limbažu sākumskolas 
pašpārvaldes aktīvisti Rinalds 
Kravainis (6.c), Paula Krūze (6.c), 
Paula Laptika (5.a), Adriana Sindi-
ja Miķelsone (4.c), Kerija Burkevi-
ča (4.c) un Sindija Burkeviča(4.c) 
apciemoja Limbažu pilsētas 3. PII 
“Spārīte”, lai 3 dažādās grupiņās 
lasītu lomās pasakas bērnudārza 
bērniem. Pašpārvaldes aktīvisti 
bija ļoti gandarīti par labo darbi-
ņu, kuru paveica, un bērnudārza 
vadītāja un audzinātājas aicināja 
skolēnus nākt atkal lasīt pasakas. 
Liels paldies Limbažu pilsētas 3. 
PII “Spārītes” kolektīvam par 
laipnu uzņemšanu un atsaucību!

Skolas bibliotēkā notika anek-
došu un joku pēcpusdiena, kurā 
piedalījās 17 sākumskolas skolē-
ni. Katrs dalībnieks pastāstīja sa-
vas mīļākās anekdotes. Bibliote-
kāres Gita un Ilona iepazīstināja 
ar izstādi “Smejies vesels”, kurā 
varēja apskatīt anekdošu un ka-
rikatūru grāmatas, kā arī humo-
ristisko žurnālu “Dadzis” dažādu 
gadu numurus. 

Gita Rudzīte 
Limbažu sākumskolas direktores 

vietniece informātikas jomā

Limbažu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes “Buratīno” izlaidums 25. maijā plkst. 16.00 Limbažu 
Bērnu un jauniešu centrā.
Limbažu pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” izlaidums 25. maijā plkst. 17.00 iestādes 
“Kāpēcītis” aktu zālē.
Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” izlaidumi 25. maijā iestādē “Spārīte”:
4. grupas “Taurenīši” – plkst. 15.00,
6. grupas “Mārītes” – plkst. 17.30.
Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes izlaidums 25.maijā plkst.12.00 Ozolaines pirmsskolas izglītības 
iestādē.
Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” izlaidums 1. jūnijā iestādē “Zīļuks” Umurgā.
Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” Pociema filiāles izlaidums 25. maijā Pociema filiālē.
Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādes izlaidums 1. jūnijā plkst. 13.30 Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolā.
Skultes pirmsskolas izglītības iestādes “Aģupīte”  sešgadnieku izlaidums 23. maijā plkst. 10.00 Skultes 
Kultūras un integrācijas centrā.
Limbažu sākumskolas 6. klases izlaidums 29. maijā plkst. 18.00 Limbažu sākumskolā.
Lādezera pamatskolas izlaidums 16. jūnijā plkst. 14.00 Lādezera pamatskolā.
Pāles pamatskolas izlaidums 15. jūnijā plkst. 17.00 Pāles pamatskolā.
Umurgas pamatskolas izlaidums 16. jūnijā plkst. 16.00 Umurgas pamatskolā.
Vidrižu pamatskolas izlaidums 15. jūnijā plkst. 18.00 Vidrižu pamatskolā.
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 9. klases izlaidums 16. jūnijā plkst. 18.00 Viļķenes kultūras namā.
Katvaru internātpamatskolas izlaidums 6. jūnijā Katvaru internātpamatskolā.
Limbažu novada ģimnāzijas izlaidumi 16. jūnijā Limbažu kultūras namā:
9. klase – plkst. 13.00,
12. klase – plkst. 18.00.
Limbažu 3. vidusskolas izlaidumi 16. jūnijā Limbažu 3. vidusskolā:
9.a klase – plkst. 12.00,
9.b klase – plkst. 14.00,
12. klase – plkst. 18.00.
Limbažu 3. vidusskolas struktūrvienības: Limbažu Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskolas 12. 
klases izlaidums 29. jūnijā plkst. 18.00. Limbažu 3. vidusskolā.
PIKC Rīgas Valsts Tehnikuma Limbažu teritoriālās struktūrvienības izlaidums 22. jūnijā plkst.12.00 Limba-
žu teritoriālā struktūrvienībā (Zeļļu ielā 9).
Limbažu mūzikas skolas izlaidums 19. maijā plkst. 15.00 Limbažu kultūras namā.
Limbažu mākslas skolas izlaidums 19. jūnijā Limbažu Mākslas skolā. (18. jūnijā audzēkņu diplomdarbu 
aizstāvēšana).

Gaidāmie Limbažu novada izglītības 
iestāžu izlaidumu laiki 2018. gadā:
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie Noteikumi nosaka kārtību, 

kādā Limbažu novada pašvaldī-
ba (turpmāk – Pašvaldība) piešķir 
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju (turpmāk – dzī-
vojamās mājas) piesaistīto zemes-
gabalu labiekārtošanai, dzīvojamo 
māju pārbūves un atjaunošanas 
pasākumiem, kā arī līdzfinansē-
juma apmēru un tā piešķiršanas 
nosacījumus.

2. Pašvaldības līdzfinansējums 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
piesaistīto zemesgabalu labiekār-
tošanai un dzīvojamo māju pārbū-
vei un atjaunošanai tiek piešķirts 
Pašvaldības gadskārtējā budžetā 
paredzēto līdzekļu apmērā.

II. Noteikumos lietotie termini
3. Šo saistošo noteikumu (turp-

māk – Noteikumi) izpratnē:
3.1. Atbalstāmās izmaksas – iz-

maksas, kuru segšanai Limbažu 
novada pašvaldība saskaņā ar 
šiem Noteikumiem var piešķirt 
līdzfinansējumu.

3.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamā 
māja – dzīvojamā māja, kurā sa-
skaņā ar kadastrālās uzmērīšanas 
lietu ir ne mazāk kā četri dzīvokļi, 
dzīvojamās mājas kopējā platība 
ir lielāka par 200 m² un tajā eso-
šo nedzīvojamo telpu platība ne-
pārsniedz 25 % no mājas kopējās 
platības.

3.3. Pašvaldības līdzfinansējums 
– Limbažu novada pašvaldības bu-
džeta finanšu līdzekļu daļa daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju atjauno-
šanai, pārbūvei un/vai dzīvojamai 
mājai piesaistītā zemesgabala 
labiekārtošanai.

3.4. Piesaistītais zemesgabals 
– zeme, uz kuras atrodas daudz-
dzīvokļu dzīvojamā māja un kura 
ir ēkas īpašnieku lietošanā vai 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītie zemesgabali pieder dzīvokļu īpašniekiem vai atrodas valdījumā. Likums „Par pašvaldībām” 
atļauj pašvaldībai ieguldīt līdzekļus šādu zemesgabalu labiekārtošanā. Izstrādātie saistošie noteikumi paredz nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemesgabalu infrastruktūras uzlabošanas projektos. Saistošo noteikumu mērķis ir 
veicināt dzīvojamo māju sakārtošanas darbus un labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus, lai uzlabotu 
iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošināt vides pieejamību.

2. Īss projekta satura izklāsts Labiekārtojot dzīvojamajām mājām piesaistītos zemesgabalus, paredzēts risināt automašīnu stāvvietu, operatīvā un komunālo pakalpojumu 
transporta kustības jautājumus iekšpagalmos, uzlabosies vides pieejamība, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, tiks risināts 
zemesgabalu apgaismojuma jautājums u.tml. Pārbūvējot un atjaunojot dzīvojamās mājas, paredzēts risināt iedzīvotāju veselībai un dzīvībai 
bīstamas situācijas, uzlabot pilsētas vides pievilcību.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

2018.gadā budžetā paredzēti 8 000 EUR Limbažu novada pagastu teritorijās esošo dzīvojamo māju atbalstam un 15 000 EUR Limbažu 
pilsētas teritorijā esošo dzīvojamo māju atbalstam.
Programma paredzēta kā ilgtermiņa. Turpmākā budžeta plānošana notiks atkarībā no māju īpašnieku un apsaimniekotāju aktivitātes 
izvērtējuma un budžeta iespējām.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Uzrunātie apsaimniekotāji izteikuši atbalstu saistošo noteikumu redakcijai un gatavību pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu, līdz ar to 
paredzams, ka sagaidāms paaugstināts pieprasījums saistībā ar teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanu.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Pieteikumus izvērtēs iepirkumu komisija 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas notikušas ar vairākiem ēku apsaimniekotājiem.

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs D. Zemmers

Paskaidrojuma raksts
Limbažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 7 

„Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas
kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemesgabalu infrastruktūras uzlabošanai”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Limbažos 2018. gada 22. februārī     Nr.7

APSTIPRINĀTI ar Limbažu novada domes 22.02.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 17.§)
PRECIZĒTI ar Limbažu novada domes 26.04.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.8; 69.&)

Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
un tām piesaistīto zemesgabalu infrastruktūras uzlabošanai

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.² panta piekto daļu
īpašumā.

3.5. Pretendents – ar dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmumu pilnva-
rotā persona (komersants, bied-
rība vai kooperatīvā sabiedrība, 
kurai dzīvokļu īpašnieki ir node-
vuši dzīvojamās mājas apsaimnie-
košanas tiesības, kā arī līdzšinējais 
apsaimniekotājs, kurš darbojas 
uz likuma „Par valsts un pašvaldī-
bu dzīvojamo māju privatizāciju” 
50.panta septītās daļas pamata).

III. Pretendentiem izvirzāmās 
prasības

4. Līdzfinansējums var tikt pie-
šķirts dzīvojamām mājām, kurās 
dzīvokļa īpašumi iegūti saskaņā ar 
likumu „Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju” vai 
likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu 
privatizāciju” un kuras atbilst šā-
diem nosacījumiem:

4.1. vienai personai, izņemot 
pašvaldību, pieder ne vairāk kā 
25 % no mājā esošajiem dzīvokļa 
īpašumiem;

4.2. dzīvojamās mājas kopīpa-
šumā esošās daļas pārvaldīšanai 
un apsaimniekošanai izveidota 
dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai 
normatīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā noslēgts savstarpējs līgums 
par mājas kopīpašumā esošās da-
ļas pārvaldīšanu un apsaimnieko-
šanu, vai dzīvojamo māju apsaim-
nieko līdzšinējais apsaimniekotājs, 
kurš darbojas, pamatojoties uz 
likuma „Par valsts un pašvaldī-
bu dzīvojamo māju privatizāciju” 
50.panta septīto daļu;

4.3. normatīvajos aktos noteik-
tajā kārtībā vairāk nekā pusei no 
mājas dzīvokļu īpašniekiem bal-
sojot „par”, ir pieņemts lēmums 
veikt piesaistīto zemesgabalu lab-
iekārtošanas, un/vai mājas pārbū-

ves/atjaunošanas pasākumus, no-
drošinot mājas dzīvokļu īpašnieku 
līdzfinansējuma daļu un nepiecie-
šamības gadījumā – arī kredīties-
tādes finanšu līdzekļus. Pretendē-
jot uz šo noteikumu 11.1.punktā 
minēto finansējumu siltumapgā-
des sistēmas ierīkošanas būvnie-
cības dokumentācijas izstrādei, 
lēmumā papildus nepieciešams 
norādīt, ka pēc būvprojekta izstrā-
des tiks veiktas konkrētas darbī-
bas būvdarbu veikšanai; 

5. Pašvaldības līdzfinansējumu 
nepiešķir, ja šo noteikumu 6. un 
7. punktā minētie pasākumi jau 
ir tikuši finansēti vai līdzfinansē-
ti no Eiropas Savienības fondu, 
valsts budžeta, Pašvaldības bu-
džeta līdzekļiem vai citiem finanšu 
instrumentiem.

IV. Atbalstāmās un neatbalstā-
mās izmaksas

6. Dzīvojamām mājām piesais-
tīto zemesgabalu labiekārtošanas 
atbalstāmās izmaksas ir šādas:

6.1. piebraucamo ceļu, stāvlau-
kumu un gājēju celiņu būvniecība, 
pārbūve vai atjaunošana (ieskaitot 
nepieciešamās inženierkomunikā-
cijas un aprīkojuma elementus);

6.2. bērnu rotaļu laukumu būv-
niecība vai pārbūve (ieskaitot ap-
rīkojuma elementus);

6.3. energoefektīva apgaismo-
juma izveide.

7. Dzīvojamo māju pārbūves vai 
atjaunošanas darbu atbalstāmās 
izmaksas, ja mājas, tās daļas vai at-
sevišķu tehnisko sistēmu stāvokli 
Pašvaldības Būvvalde atzinusi par 
bīstamu cilvēku dzīvībai vai vese-
lībai vai ja ir jālikvidē terora akta, 
avārijas, stihiskas nelaimes vai ci-
tas katastrofas sekas, ir šādas:

7.1. mājas vai tās daļas pār-

būve, atjaunošana, tajā skaitā 
restaurācija;

7.2. bīstamo vai bojāto koplie-
tošanas inženiertīklu pārbūve, 
atjaunošana;

7.3. būvprojekta, paskaidroju-
ma raksta vai apliecinājuma kartes 
izstrāde 7.1.un 7.2. punktā minēto 
darbu veikšanai.

8. Neatbalstāmās izmaksas ir 
šādas:

8.1. kārtējās uzturēšanas 
izmaksas;

8.2. samaksa par aizdevuma 
izskatīšanu, noformēšanu un re-
zervēšanu, procenta maksājumi, 
soda procenti, maksa par finanšu 
transakcijām;

8.3. izmaksas, kas saistītas ar 
pieteikuma līdzfinansējuma sa-
ņemšanai sagatavošanu, t.sk. kon-
sultāciju pakalpojumi u.c.; 

8.4. visas citas izmaksas, kas ša-
jos noteikumos nav noteiktas kā 
atbalstāmās.

9. Izmaksas ir atbalstāmas, ja 
to apmaksa veikta pēc Limbažu 
novada domes lēmuma pieņem-
šanas par līdzfinansējuma piešķir-
šanu konkrētajam Pretendentam.

V. Piesaistīto zemesgabalu lab-
iekārtošanas pasākumu līdzfinan-
sējuma apjoms

10. Pašvaldības līdzfinansējuma 
kopējais apjoms vienas dzīvoja-
mās mājas piesaistīto zemesgaba-
lu labiekārtošanai viena kalendārā 
gada laikā nepārsniedz 2500 EUR 
un ir ne lielāks kā 50 % no kopējām 
atbalstāmām izmaksām, un tiek 
piešķirts šādām aktivitātēm: 

10.1. mājas piebraucamo ceļu, 
stāvlaukumu, iekšpagalmu un gā-
jēju celiņu seguma būvniecībai, 
pārbūvei vai atjaunošanai – 50 % 
no projekta kopējām atbalstāma-

jām izmaksām, bet ne vairāk kā 
1500 EUR;

10.2. bērnu rotaļu laukumu būv-
niecībai vai esošo laukumu pārbū-
vei – 50 % no projekta kopējām 
atbalstāmajām izmaksām, bet ne 
vairāk kā 500 EUR;

10.3. energoefektīva apgaismo-
juma izveidei – 50 % no projekta 
kopējām atbalstāmajām izmak-
sām, bet ne vairāk kā 500 EUR.

11. Pašvaldības līdzfinansē-
juma kopējais apjoms vienas 
dzīvojamās mājas piesaistīto ze-
mesgabalu labiekārtošanai, kas 
piešķirts pamatojoties uz šiem 
saistošiem noteikumiem un Lim-
bažu novada domes 2014.gada 
24.februāra saistošajiem no-
teikumiem Nr.10 „Par Limbažu 
novada pašvaldības līdzfinansē-
juma apjomu un tā piešķiršanas 
kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju piesaistīto zemes gabalu  
labiekārtošanai un dzīvojamo 
māju renovācijai”, trīs gadu perio-
dā nevar pārsniegt:

11.1. 2500 EUR dzīvojamām 
mājām, kuru kopējā platība ir līdz 
1000 m2;

11.2. 5000 EUR dzīvojamām mā-
jām, kuru kopējā platība ir no 1001 
līdz 2000 m2;

11.3. 7500 EUR dzīvojamām 
mājām, kuru kopējā platība ir no 
2001 m2.

VI. Māju pārbūves/atjaunoša-
nas līdzfinansējuma apjoms

12. Pašvaldības līdzfinansējuma 
kopējais apjoms vienas dzīvoja-
mās mājas pārbūvei/atjaunošanai 
viena kalendārā gada laikā nepār-
sniedz 2500 EUR un, ja mājas, tās 
daļas vai atsevišķu tehnisko ierī-
ču tehniskais stāvoklis noteiktajā  

Turpinājums 8. lpp. 
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kārtībā atzīts par tehniski ne-
atbilstošu, tiek piešķirts šādām 
aktivitātēm:

12.1. siltumapgādes sistēmas ie-
rīkošanas būvniecības dokumen-
tācijas izstrādei – līdz 2500 EUR;

12.2. citu 12.3. un 12.4.punktā 
minēto būvdarbu būvprojektu, 
tajā skaitā paskaidrojuma raksta 
vai apliecinājuma kartes, izstrādei 
– 50 % no projekta kopējām atbal-
stāmajām izmaksām, bet ne vairāk 
kā 150 EUR; 

12.3. dzīvojamās mājas jumta 
pārbūvei – 30 % no projekta kopē-
jām atbalstāmajām izmaksām, bet 
ne vairāk kā 2000 EUR;

12.4. citiem dzīvojamās mājas 
pārbūves, atjaunošanas darbiem 
– 30% no projekta kopējām atbal-
stāmajām izmaksām, bet ne vairāk 
kā 1500 EUR;

13. Pašvaldības līdzfinansējuma 
kopējais apjoms vienas dzīvoja-
mās mājas pārbūvei/atjaunošanai, 
kas piešķirts pamatojoties uz šiem 
saistošiem noteikumiem un Lim-
bažu novada domes 2014.gada 
24.februāra saistošajiem noteiku-
miem Nr.10 „Par Limbažu novada 
pašvaldības līdzfinansējuma ap-
jomu un tā piešķiršanas kārtību 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
piesaistīto zemes gabalu labiekār-
tošanai un dzīvojamo māju reno-

Limbažu novada pašvaldībai
(Dzīvojamās mājas apsaimniekotāja juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds)

(juridiskas personas reģistrācijas numurs vai fiziskas personas kods)

(adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(bankas konta numurs)

PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas 

(adrese)

□ piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, pašvaldības līdzfinansējums, EUR 
(cipariem un vārdiem)

□ pārbūvei/atjaunošanai, pašvaldības līdzfinansējums, EUR 
(cipariem un vārdiem)

Vispārēja informācija 
1. Mājas kadastra apzīmējums
2. Mājas kopējā platība
3. Dzīvokļu īpašumu sadalījums:

atsevišķo īpašumu kopplatība, m2

t.sk. dzīvokļu īpašumi, m2/%
nedzīvojamās telpas, m2/%

4. Esošā maksa par apsaimniekošanu (EUR/m2)
5. Projektā paredzētie darbi un apjomi
6. Plānotais darbu īstenošanas laiks
7. Plānotais projekta finansējums Projekta kopsumma, EUR:

t.sk. pašvaldības 
līdzfinansējums, EUR:
pašu finansējums, EUR:

8. Iepriekš saņemtais finansējums no citiem 
finansēšanas avotiem šajā pieteikumā 
plānotajām darbībām

□ ir saņemts (aizpildīt 9.punktu)
□ nav saņemts

9. Informācija par iepriekš saņemto 
līdzfinansējumu

ES fondi (gads, aktivitāte, 
finansējuma apjoms)
Valsts (gads, aktivitāte, 
finansējuma apjoms)
Citi finanšu instrumenti (gads, 
aktivitāte, finansējuma apjoms)

Informācija par zemesgabalu (mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas gadījumā)
10. Dzīvojamai mājai piesaistītā zeme, m2:

t.sk. dzīvokļu īpašnieku īpašumā, m2

vācijai”, trīs gadu periodā nevar 
pārsniegt:

13.1. 2500 EUR dzīvojamām 
mājām, kuru kopējā platība ir līdz 
1000 m2;

13.2. 5000 EUR dzīvojamām 
mājām, kuru kopējā platība ir no 
1001 līdz 2000 m2;

13.3. 7500 EUR dzīvojamām 
mājām, kuru kopējā platība ir no 
2001 m2.

VII. Pieteikumu līdzfinansējuma 
saņemšanai iesniegšanas, reģis-
trācijas un  izskatīšanas kārtība

14. Līdzfinansējuma saņemša-
nai Pretendents līdz kārtējā gada 
15.martam iesniedz Pašvaldībai 
datorrakstā aizpildītu pieteikumu 
ar pavaddokumentiem atbilstoši 
šo noteikumu pielikumam, no-
sūtot pa pastu: Limbažu novada 
pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limba-
žos, LV-4001, vai iesniedzot perso-
nīgi Limbažu novada pašvaldības 
Klientu apkalpošanas centrā, Rī-
gas ielā 16, Limbažos.

15. Ja 14.punktā minētās pie-
teikumu atlases organizēšanas 
rezultātā netiek izlietots viss paš-
valdības budžetā kārtējā gadā plā-
notais finansējums, pašvaldība var 
organizēt atkārtotu pieteikumu 
iesniegšanas kārtu, nosakot jaunu 
pieteikumu iesniegšanas termiņu.

16. Pretendentu atbilstību šo 

noteikumu prasībām izvērtē Paš-
valdības Iepirkumu komisija un 
viena mēneša laikā no iesnieguma 
saņemšanas dienas rakstiski pazi-
ņo pretendentam:

16.1. par iesnieguma reģistrē-
šanu Pašvaldības līdzfinansēju-
ma saņemšanas programmai, ja 
pieteikums un tam pievienotie 
dokumenti atbilst šo noteikumu 
prasībām;

16.2. par atteikumu reģistrēt 
iesniegumu Pašvaldības līdzfinan-
sējuma saņemšanas programmai, 
ja pieteikums un tam pievienotie 
dokumenti neatbilst šo noteikumu 
prasībām vai sniegtas nepatiesas 
ziņas.

17. Komisija katram pretenden-
tam piešķiramo Pašvaldības līdzfi-
nansējuma daļu euro nosaka, pa-
matojoties uz atbalstāmo izmaksu 
aprēķinu, nepārsniedzot šajos no-
teikumos noteiktos līdzfinansēju-
ma apjomus.

18. Ja pašvaldības līdzfinansē-
jums kārtējā gada budžetā nav 
pietiekams, lai atbalstītu visus 
saņemtos pieteikumus, tie tiek 
sarindoti prioritārā secībā, no ku-
riem augstāko vērtējumu saņem 
pieteikumi, kuros pretendenti 
atbalstāmo darbību īstenošanai 
paredzējuši proporcionāli lielāku 
savu (dzīvojamās mājas) līdzfinan-
sējuma apjomu.

19. Ja komisijai, vērtējot pietei-
kumus, rodas šaubas par atbals-
tāmo izmaksu aprēķina atsevišķu 
pozīciju izmaksu atbilstību vidē-
jām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga 
pieprasīt pretendentam sniegt 
paskaidrojumus. Gadījumā, ja iz-
maksu atbilstība netiek pierādīta, 
komisija ir tiesīga Pašvaldības līdz-
finansējuma aprēķināšanai tās iz-
slēgt no atbalstāmajām izmaksām.

20. Komisija sagatavo Pašvaldī-
bas domes lēmuma projektu par 
līdzfinansējuma piešķiršanu.

21. Pēc pozitīva Pašvaldības 
domes lēmuma pieņemšanas tiek 
noslēgts rakstisks līgums ar pre-
tendentu par līdzfinansējuma sa-
ņemšanas kārtību un informācija 
tiek publicēta Pašvaldības mājas 
lapā www.limbazi.lv.

VIII. Līdzfinansējuma piešķirša-
nas un atskaitīšanās par finansēju-
ma izlietojumu kārtība

22. Pašvaldības līdzfinansējums 
tiek pārskaitīts uz Pretendenta 
bankas kontu 30 dienu laikā pēc 
līdzfinansējuma izlietojumu pa-
matojošo dokumentu, piemēram, 
līgumu, rēķinu, maksājuma uzde-
vumu, konta izrakstu, kopiju sa-
ņemšanas. Kopijas iesniedzamas 
Pašvaldībai ar pavadvēstuli, kurā 
cita starpā norāda finansēšanas 
līguma, ar kuru piešķirts Pašval-

dības līdzfinansējums, numuru un 
noslēgšanas datumu.

23. Līdzfinansējuma izlietojumu 
pamatojošie dokumenti Pašval-
dībai iesniedzami 2 nedēļu lai-
kā pēc plānoto dabu veikšanas, 
bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 
30.oktobrim.

24. Pretendents var pieprasīt 
avansa maksājumu līdz 50 % no 
piešķirtā Pašvaldības līdzfinansē-
juma, pēc finansēšanas līguma no-
slēgšanas iesniedzot Pašvaldībai 
rakstisku iesniegumu.

25. Komisijai ir tiesības veikt iz-
pildīto darbu kvalitātes un apjoma 
kontroli.

26. Gadījumā, ja tiek konstatē-
tas neatbilstības piešķirtā Pašval-
dības līdzfinansējuma izlietojumā 
– finansējums izlietots neatbilstoši 
vai vispār nav izlietots, Pretenden-
tam ir pienākums to atmaksāt Paš-
valdībai pilnā apmērā.

27. Pretendents ir atbildīgs par 
būvniecības un citu saistīto jomu 
regulējošo LR normatīvo aktu ie-
vērošanu projekta īstenošanā.

IX. Noslēguma jautājums
28. Šo noteikumu 14.punktā no-

teiktais pieteikumu iesniegšanas 
termiņš 2018.gadā ir 15.jūnijs.

Limbažu novada  
pašvaldības Domes  

priekšsēdētājs D.Zemmers

PIELIKUMS
22.02.2018. saistošajiem noteikumiem 

Nr. 7 „Par Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemesgabalu infrastruktūras uzlabošanai”

pašvaldības īpašumā Platība, m2:
Zemes nomas līguma 
noslēgšanas datums:
Zemes nomas līguma 
darbības laiks:

citu īpašnieku īpašumā (uzrādīti atsevišķi 
katram īpašniekam)

Platība, m2:
Zemes nomas līguma 
noslēgšanas datums:
Zemes nomas līguma 
darbības laiks:

Pieteikumam pievienojamie obligātie pielikumi (dokumentu kopijas):
Nr. 
p.k.

Dokumenta nosaukums Dokumenta 
lapu skaits

1. Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas līguma vai dokumenta, kas 
to aizstāj, kopija

2. Apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām)
3. Dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

pieņemts lēmums par dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala 
labiekārtošanu un/vai mājas pārbūvi/atjaunošanu, nodrošinot 
Pretendenta līdzfinansējumu.
Pretendējot uz šo noteikumu 11.1.punktā minēto finansējumu 
siltumapgādes sistēmas ierīkošanas būvniecības dokumentācijas 
izstrādei, lēmumā papildus nepieciešams norādīt, ka pēc būvprojekta 
izstrādes tiks veiktas konkrētas darbības būvdarbu veikšanai.

4. Apsaimniekotāja izsniegta izziņa par aprēķināto 
apsaimniekošanas maksu un iekasētajiem maksājumiem 12 
mēnešos, sākot atskaites periodu 2 mēnešus pirms pieteikuma 
iesniegšanas dienas 

5. Paredzēto darbu izmaksu aprēķins - tāme

Papildus pievienojamie pielikumi dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala 
labiekārtošanai:
6. Zemes robežu plāna kopija
7. Teritorijas shēma, kurā atzīmētas plānotās darbības
8. Darbu veikšanas saskaņojums ar zemes gabala īpašnieku (ja zemes 

gabala īpašnieki nav mājas dzīvokļu īpašnieki)

Papildus pielikumi dzīvojamās mājas pārbūves/atjaunošanas veikšanai:
9. Limbažu novada pašvaldības Būvvaldes slēdziens par ēkas tehnisko stāvokli
10. Būvniecības dokumentācija (būvprojekts, apliecinājuma karte vai 

paskaidrojuma raksts), kas saskaņota Limbažu novada pašvaldības 
Būvvaldē vai skaidrojums, kāpēc būvniecības dokumentācija konkrētajā 
gadījumā nav nepieciešama

____________________        ________________________  ____________
          (amata nosaukums)                                                   (paraksts)                                                 (vārds, uzvārds)

201__.gada ________._______________________
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26. aprīļa Limbažu novada do-
mes sēdē deputāti izskatīja 74 
darba kārtības jautājumus.

Dome nolēma:
Atsavināt pašvaldības īpašumā 

esošo nekustamo īpašumu “Agru 
iela 1”, Limbažu pagasts, Limbažu 
novads, kadastra numurs 6664 
010 0234, kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 6664 010 0228, 0.3407 
ha kopplatībā, nosakot, ka tas nav 
nepieciešams pašvaldības funkci-
ju veikšanai.

Atsavināt pašvaldības īpašumā 
esošo nekustamo īpašumu “Lā-
des”, Limbažu pagasts, Limbažu 
novads, kadastra numurs 6664 
009 0163, kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 6664 009 0161, 0.4574 
ha kopplatībā, nosakot, ka tas nav 
nepieciešams pašvaldības funkci-
ju veikšanai.

Atsavināt pašvaldībai pie-
kritīgo nekustamo īpašumu 
“Birztalas-3”, Vidrižu pagastā, 
Limbažu novadā, kadastra Nr. 
66840030268, kas sastāv no ze-
mes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 66840030268, 0.3 ha 
platībā, nosakot, ka tas nav ne-
pieciešams pašvaldības funkciju 
veikšanai.

Piešķirt nodibinājuma „Kokne-
ses fonds”, reģistrācijas numurs 
40008092535, projektam „Lik-
teņdārzs – tautas dāvana Lat-
vijai” līdzfinansējumu 500 EUR 
apmērā no Limbažu novada paš-
valdības 2018.gada budžeta re-
zerves fonda.

Apstiprināt Limbažu sadarbī-
bas teritorijas civilās aizsardzības 
komisijas nolikumu.

Atcelt Limbažu novada do-

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

Izdarīt Limbažu novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Par sociālās palīdzības sniegšanu Limbažu novadā” šādu grozījumu:
Aizstāt saistošo noteikumu 32.1. punktā skaitli “1,50” ar skaitli “2,20”.

Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs D. Zemmers

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Limbažu novada pašvaldības 2018. gada 26. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 13

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

APSTIPRINĀTI ar Limbažu novada domes 26.04.2018. lēmumu (protokols Nr.8; 47&)

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.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumu projekts precizē pabalsta apmēru katram bērnam, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi 
vai mācās vispārējās izglītības iestādē.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi nebūtiski 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
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2018. gada 26. aprīlī    Nr. 13

APSTIPRINĀTI ar Limbažu novada domes 26.04.2018. lēmumu (protokols Nr.8; 47&)

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

Limbažu novada domes sēdes lēmumu apskats
mes 22.02.2018. lēmumu “Par 
nekustamā īpašuma “Riepas”, 
Mandegas, Skultes pagasts, Lim-
bažu novadā ar kadastra numuru 
66760150277, izsoles organizēša-
nu, sākumcenas un izsoles notei-
kumu apstiprināšanu” (protokols 
Nr.5, 25.§).

Atsavināt pašvaldības nekus-
tamo īpašumu “Riepas”, Man-
degas, Skultes pagasts, Limba-
žu novadā ar kadastra numuru 
66760150277, kas sastāv no ze-
mes vienības (apzīmējums kadas-
trā 66760150277) 726 m2 platībā, 
pārdodot mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli. 

Pārdot par brīvu cenu Limba-
žu novada pašvaldības kustamo 
mantu – automašīnu CHEVRO-
LET LACETTI, izgatavošanas gads 
2006., valsts reģistrācijas nu-
murs GF 6478, šasijas Nr. KL1N-
F196J7K485597, transportlīdzek-
ļa reģistrācijas apliecības Nr. AF 
0509947. 

Iegādāties atdalāmu zemes 
vienību nekustamajā īpašumā 
Pasta ielā 4, Limbažos, kadastra 
Nr.66010070007, ar kadastra ap-
zīmējumu 6601 007 0008, Zāles 
ielā 6, Limbažos, 1138 m2 platībā, 
pašvaldības funkciju nodrošinā-
šanai, par sertificēta vērtētāja 
noteikto cenu 2500,00 EUR, lī-
dzekļus paredzot no 2018.gada 
budžeta rezerves fonda.

Iegādāties īpašumā nekustamo 
īpašumu Edgara Liepiņa ielā 2, 
Skultes ciemā, Skultes pagastā, 
Limbažu novadā, kadastra nu-
murs 6676 013 0031, kas sastāv 
no zemes gabala, ar kadastra ap-
zīmējumu 6676 013 0031, 0,2373 
ha platībā, dzīvojamās mājas, ar 
kadastra apzīmējumu 6676 013 

0031 001 un palīgēkas, ar kadas-
tra apzīmējumu 6676 013 0031 
002, pašvaldības funkciju nodro-
šināšanai, par cenu 20 700 EUR, 
līdzekļus paredzot no 2018.gada 
budžeta rezerves fonda.

Atsavināt pašvaldības nekus-
tamo īpašumu “Nabe”, Limbažu 
pagasts, Limbažu novadā ar ka-
dastra numuru 6664 009 0107, 
kas sastāv no vienas zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 
6664 009 0107, 1.1 ha kopplatībā, 
pārdodot mutiskā izsolē ar aug-
šupejošu soli.

Atsavināt Limbažu novada paš-
valdības kustamo mantu – meža 
cirsmu nekustamajā īpašumā ,,Ka-
lēji”, kadastra Nr.66640110004, 
Limbažu pagastā, Limbažu no-
vadā, zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 66640110004, 715.
kvartālā 1.nogabalā,  pārdodot 
izsolē ar augšupejošu soli.

Atsavināt Limbažu novada 
pašvaldības kustamo mantu – 3 
(trīs) meža cirsmas nekustama-
jā īpašumā ,,Lapsas”, kadastra 
Nr.66880030201, Viļķenes pa-
gastā, Limbažu novadā, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 
66880030201, 611.kvartālā 5., 
10. un 23.nogabalā, pārdodot iz-
solē ar augšupejošu soli.

Atsavināt Limbažu novada 
pašvaldības kustamo mantu – 
meža cirsmu nekustamajā īpa-
šumā ,,Mazgodiņi”, kadastra 
Nr.66880110098, Viļķenes pa-
gastā, Limbažu novadā, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 
66880110098, 702.kvartālā 1. un 
5.nogabalā, pārdodot izsolē ar 
augšupejošu soli.

Veikt grozījumus Limbažu no-
vada domes 2017.gada 25.maija 

lēmumā “Par projekta “Viļķenes 
stadiona labiekārtošanu” iesnieg-
šanu biedrības “Jūrkante” izsludi-
nātajā projektu konkursā” (pro-
tokols Nr.8, 11.§), izsakot lēmuma 
2.un 3. punktu šādā redakcijā:

“2. Noteikt projekta izmaksas:
Kopējās 
attiecināmās 
izmaksas, EUR
Tajā skaitā:
ELFLA 90%
Limbažu novada 
pašvaldības (LNP) 
līdzfinansējums 
10%

20000,00

18000,00
2000,00

Kopējās 
neattiecināmās 
izmaksas (LNP 
līdzfinansējums), 
EUR

16070,12

Kopējās izmaksas, 
EUR

36070,12

Projekta attiecināmo izmak-
su priekšfinansējumu 14400,00 
EUR apmērā un pašvaldības līdz-
finansējumu 2000,00 EUR ap-
mērā projekta atbalsta gadījumā 
nodrošināt no Limbažu novada 
pašvaldības 2018.gada budžeta 
līdzekļiem. Projekta neattieci-
nāmās izmaksas 16070,12 EUR 
nodrošināt no Limbažu novada 
pašvaldības 2018.gada budžeta 
rezerves fonda līdzekļiem.”

Piešķirt finansējumu Limba-
žu novada pašvaldības iestādei 
“Viļķenes doktorāts” veselības 
aprūpes funkciju nodrošināšanai 
4439,01 EUR apmērā no Limbažu 
novada pašvaldības 2018.gada pa-
matbudžeta nesadalītā atlikuma.

Noteikt, ka Viļķenes pirmssko-
las izglītības iestādes ēkas ventilā-
cijas sistēmas būvdarbu izmaksas 

saskaņā ar SIA “Metāla alianse” 
cenu piedāvājumu ir 89841,22 
EUR. Ņemt vidēja termiņa kredītu 
Valsts kasē projekta „Viļķenes 
pirmsskolas izglītības iestādes 
ēkas energoefektivitātes paaug-
stināšana” ietvaros izbūvējamai 
ventilācijas sistēmai ēkā 89841,22 
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 Valsts kasē kredītu 
Umurgas pamatskolas ēkas, 
Skolas ielā 3, Umurgas pagastā, 
Limbažu novadā, atjaunošanas 
būvprojekta izstrādei 25 410,00 
EUR apmērā ar Valsts kases no-
teikto kredītprocentu likmi, at-
likto pamatsummas maksājumu 
līdz 2018.gada 31.decembrim un 
atmaksas termiņu 5 gadi.

Apstiprināt „Limbažu novada 
autoceļu ikdienas uzturēšanas 
darbu tehniskās specifikācijas”.

Atļaut Limbažu Bērnu un jau-
niešu centram rīkot bērnu dienas 
atpūtas nometni “Vasara 2018” 
ar tēmu “Zīles spēku Latvijai” no 
2018.gada 4.jūnija līdz 2018.gada 
22.jūnijam. Apstiprināt dienas at-
pūtas nometnes “Vasara 2018” 
tāmi 9357,16 EUR apmērā, kā arī 
atļaut iekasēt Limbažu Bērnu un 
jauniešu centram vecāku līdz-
maksājumu 110,00 EUR apmērā 
par katru pieteikto nometnes da-
lībnieku, kurš izlietojams nomet-
nes programmas īstenošanai.

Ar visiem Limbažu novada do-
mes sēdē pieņemtajiem lēmu-
miem varat iepazīties Limbažu 
novada pašvaldības mājaslapā 
www.limbazi.lv sadaļā Publiskie 
dokumenti/ Sēdes.
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„Starptautiskais Diksilendu mūzikas festivāls”, kas šogad svinēs septiņu gadu jubileju, norisināsies 
15. un 16. jūnijā, piedāvājot koncertus gan Rīgā, gan, kā ierasts, Umurgā. „Šī gada īpašie viesi 
būs muzikālā apvienība no Polijas „Leliwa Jazz Band” un „Klaipėdos Diksilendas Memeland” no 
Lietuvas,” atklāj festivāla producents Armands Leimanis.

Igates pilī notiks Latvijas talantu vasaras projekts “Satikšanās mūzikā”
Ir sākusies pieteikšanās projektam „Satikšanās mūzikā”, kas no 19. līdz 26. augustam norisināsies 
Igates pilī. Projekta mākslinieciskā vadība šogad uzticēta dziedātājiem Antrai Stafeckai, Normundam 
Pauniņam un grupai „Otra puse”. Visi interesenti varēs pieteikties līdz 10.jūlijam, aizpildot anketu 
projekta mājaslapā.

Projekta laikā dalībniekiem 
būs iespēja apgūt skatuves 
mākslas pamatus, vokālās no-
darbības un meistarklases, 
mūzikas producēšanu un kom-
pozīciju, aranžēšanu, kā arī 

kustību (horeogrāfiju) un ak-
tiermeistarību. Projekts „Satik-
šanās mūzikā” norisināsies jau 
astoto gadu, bet Latvijas 100.
dzimšanas dienas gadā tas būs 
īpaši patriotiski, emocionāli, 

iedvesmojoši un ļoti muzikāli! 
Projektā viesosies arī Antras un 
Normunda skatuves kolēģi un 
labi draugi, kas dalīsies zināša-
nās ar projekta dalībniekiem, 
kā sagatavot un līdz skatītājiem 

„aiznest” muzikāli un māksli-
nieciski augstvērtīgu priekšne-
sumu un gatavo „produktu”. 
Tāpat dalībniekiem būs iespēja 
piedalīties kādas jaunas dzies-
mas tapšanā.

Projektā dalībniekiem būs 
iespēja muzicēt „dzīvajā” ar 
pavadošo sastāvu. Šīs nedēļas 
garumā tiks veidota jauna kon-
certprogramma, kad uz skatuves 
būs iespēja satikties Latvijas jau-
najiem izpildītājiem un projekta 
dalībniekiem ar Latvijas šovbiz-
nesa pazīstamākajiem pārstāv-
jiem. Nedēļas laikā apgūtais būs 
redzams projekta noslēguma 
koncertā 26.augustā Igates pilī, 
un tā būs kā atskaite par projek-
ta laikā paveikto un piedzīvoto! 
Uz projekta noslēguma koncertu 
ir aicināts ikviens, un biļetes uz 
to varēs iegādāties turpat Igates 
pilī.

Tādēļ visi tie Latvijas bērni un 
jaunieši, kuri vēlas uzzināt ko 
jaunu par vokālo tehniku, stilu, 
vokālo kultūru un kuriem ir no-
domi, kas ir saistīti ar mūziku un 
skatuvi, šogad ir aicināti piedalī-
ties projektā – neatkarīgi no ska-
tuviskās pieredzes, jo šis projekts 
var būt kā motivācija un stimuls 

arī uzsākt apgūt vokālu un mūzi-
kas pamatus.

Kā rakstīts projekta himnā: „...
un Tu vari, ja Tu arī sev, notici 
pats sev un Tu dari, ko Tu vari, 
sev! Uzticies pats sev!

„Šī ir arī tava iespēja! izbaudi 
muzikāli krāšņu, košu un piepil-
dītu vasaru skaistajā Igates pilī, 
gūsti iedvesmu no mākslinie-
kiem, mācies, pilnveidojies un 
uzzini, kā sasniegt auditoriju un 
kļūt par Latvijas mūzikas perso-
nību!” aicina projekta mākslinie-
ciskie vadītāji, uzsverot – pieteik-
ties vajadzētu laikus, jo projektā 
vietu skaits ir ierobežots.

26.augusta pēcpusdienā Iga-
tes pilī notiks projekta noslēgu-
ma koncerts, kuru būs iespēja 
apmeklēt par ieejas biļetēm 
ikvienam, tajā uzstāsies Latvi-
jas talanti – projekta dalībnie-
ki Antra Stafecka, Normunds 
Pauniņš, grupa “Otra puse” u.c. 
viesi.

Plašāka informācija un pietei-
kuma anketa meklējama: www.
satiksanas.lv. Tālrunis informāci-
jai +371 29131458. 

Sandis Mohovikovs
projekta producents

„Starptautiskajā Diksilendu mūzikas festivālā 2018” 
piedalīsies muzikālās apvienības no Polijas, Lietuvas un Latvijas

Muzikālā apvienība no Polijas „Leliwa Jazz Band”.

Festivāla ieskandināšanas 
koncerts 15. jūnijā notiks džeza 
mūzikas klubā „Trompete” un 
paredzēts, ka tajā uzstāsies mu-
zikālā apvienība „Hemeopāti LV” 
no Latvijas un „Leliwa Jazz Band” 
no Polijas. „Esam nolēmuši tur-
pināt pērn aizsākto tradīciju fes-
tivāla atklāšanu rīkot Rīgā, klubā 
„Trompete”, kur šie koncerti ir 
pieejami ikvienam interesen-
tam,” pauž Armands Leimanis.

Diksilenda mūzikas profe-
sionāļus no Polijas „Leliwa Jazz 
Band” (LJB) 1978.gadā dibinājis 
grupas bandžo spēlētājs Edvards 
Vneks (Edward Wnek). Grupas 
nosaukums saistīts ar Tarnovas 
pilsētas dibinātāju krustu „Le-
liva”. Sākotnējais nosaukums 
„Ragtime Kapella” deva spēcīgu 
priekšroku regtaima mūzikai, 
bet vēlāk repertuārs tika bagā-
tināts ar džeza standartiem no 
pagājušā gadsimta 20. un 30. 
gadiem. Izvēlētās mūzikas aran-
žijas repertuārā cieši sasaucas ar 
vislabākajām šī žanra tradīcijām 
– Ņūorleānas džezu, jo īpaši izce-
ļot Luisa Armstronga „Hot Five” 
un „Hot Seven” grupu reper-
tuāru. LJB ir „Złota Tarka 2005” 
jeb „Zelta veļas dēlis 2005” lau-
reāts, kā arī  vairāku citu tradi-
cionālā džeza konkursu laureāti 
(„Bogdan Styczyński” konkurss, 
Varšavā (2005) un Henryk Ma-
jewski konkursā „Zelta Skara-
bejs” (Kolbuszovā, 2006)). Apvie-
nība saņēmusi arī apbalvojumu 
„Uskrzydlony 2005” par grupas 

ieguldījumu Tarnovas pilsētas 
popularizēšanā. „Džeza ikmē-
neša foruma” (Polija) ikgadējās 
džeza mūzikas topu aptaujās LJB 
regulāri ierindojas TOP 10 starp 
labākajām tradicionālajām poļu 
mūzikas grupām. Grupa katru 
gadu piedalās daudzos festivālos 
gan Polijā, gan Vācijā, Francijā, 
Čehijā u.c. 2006.gadā LJB bija 
gods pārstāvēt poļu tradicionālo 
džezu „Euro Jazz” festivālā „Ru-
eil-Malmaisone” Parīzē. Grupa 
rīko arī ikgadējo festivālu „Jazz 
Rynek” jeb „Džeza tirgus”, kā 
arī regulāri uzstājas džeza klu-
bā „Bombay music” Tarnovā, 
Polijā. Grupā muzicē:  Stanisław 
Stańczyk – trompete, Józef Par-
tyka – trombons, Kazimierz 
Partyka – tenora saksofons, 
alta saksofons, Kazimierz Król – 
klarnete, alta saksofons, Roman 
Bartnicki – bungas, zuzafons, Ro-
man Starzec – bass, veļasdēlis, 
Edvard Wnek – bandžo, vokāls, 
mūzikas aranžijas.

Savukārt festivāla galvenajā 
dienā – 16. jūnijā – laukumā pie 
Umurgas kultūras nama notiks 
gan dienas koncerts „Latvijas 
diksilendi”, gan vakara koncerts 
„Labākie diksilendi Umurgā”. 
Festivāla moderatora loma šajā 
dienā tiks uzticēta dziedošajam 
aktierim Kristianam Kareļinam. 
Protams, neizpaliks arī tradicio-
nālais festivāla dalībnieku gā-
jiens, bet pēc vakara koncerta 
būs dejas, par kurām šogad gā-
dās apvienība „Karakums”. 

Dienas koncertā, kas sāksies 
plkst.15, muzicēs apvienība „Ho-
meopāti LV”, „Lauku ielas diksi-
lends” un diksilends „Sigulda”. 

„Gan „Lauku ielas diksilends”, 
gan diksilends „Sigulda” jau ir 
klausītājiem pazīstami kolektīvi. 
Savukārt mūsu jaunums dienas 
koncertā būs „Homeopāti LV” 
– vokāli instrumentālā grupa, 
kas atskaņo pasaules un Latvijas 
hitus. Kā saka grupas dalībnieki 
Kaspars Orehovs, Raitis Viļu-
movs, Klāvs Borozdins, Eduards 
Lācis un Kārlis Krapauskis, gru-
pas klātbūtne ir labu emociju ga-
rants jebkurā pasākumā, turklāt 
savā īsajā pastāvēšanas laikā tā 
ir paguvusi uzstāties starptautis-
kos sporta pasākumos, Latvijas 
lielāko uzņēmumu ballēs un arī 
dziedātājas Laimas Vaikules kon-
certā, bet dažkārt viņiem patīk 
iejusties ielas muzikantu lomā, 
baudot Vecrīgas atmosfēru,” 
dienas koncerta viesus raksturo 
festivāla producents.

Savukārt vakara koncertā „La-
bākie diksilendi Umurgā” (sā-
kums – plkst.19) uzstāsies 

„Leliwa Jazz Band” (Poli-
ja); „Sapņu komanda (Latvija); 
„Klaipėdos Diksilendas Meme-
land” (Lietuva) un, protams, 
„Sunny Groove Dixie (Latvija), 
bet vakara noslēgumā paredzēts 
tradicionālais „live jam session”.

Gaidot vakara koncertu, fes-
tivāla teritorijā varēs baudīt arī 
iluzionista priekšnesumus un 
piedalīties seju apgleznošanā, 

bet bērni varēs izklaidēties pie-
pūšamajās atrakcijās un citās 
aktivitātēs. Kultūras nama lielajā 
zālē tikmēr būs iespēja noskatī-
ties teātra kamerizrādi, bet ma-
zajā zālē – mēmā kino seansu 
tapiera pavadījumā. 

Biļetes uz festivālu jau var ie-
gādāties „Biļešu Paradīzes” tīklā, 
bet 16. jūnijā norises dienā tās 

varēs iegādāties arī pasākuma 
norises vietā. 

Vairāk informācijas:
Armands Leimanis, 

festivāla producents
e-pasts: dixiefest.lv@gmail.com; 

mob. tālr. 29113456
Una Griškeviča, 

festivāla PR vadītāja
e-pasts: una.griskevica@gmail.

com; mob. tālr. 29151986
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Muzikāls stāsts “Elles ķēķis. Ņujorka->Latvija” ir veltīts Ņujorkas 
dzejnieku grupai “Elles ķēķis”, kura galvenie pārstāvji bija latviešu 
trimdas dzejnieki  Gunars Saliņš un Linards Tauns. Gunars Saliņš 
(dzimis 1924. gada 21. aprīlī, Dobelē, miris 2010. gada 29. jūnijā 
Glenridžā, Ņūdžersijā, ASV) 1944. gadā kopā ar sievu Jautrīti 
izceļojis no Latvijas.

Iezīmējot Latvijas simtgadi, pētot un izzinot mūsu kultūras un lietišķās mākslas vēsturi, Limbažu 
dziesmu un deju estrādes izstāžu zālē tiks eksponēta manis jaunradītu saktu ekspozīcija. Caur šo 
tradicionālo latviešu rotu, ko visi pazīst kā estētisku un funkcionālu apģērba detaļu, gribu atainot 
tā simbolisko nozīmi jaunā redzējumā, pieskaroties latviešu tautas etnogrāfijai un vēsturei no 
mūsdienīga skatu punkta.

Kristīnes Nuķes-Panteļejevas 
personālizstāde un radošās 
darbnīcas „Saules ceļš“

Saktas izgatavošanas meto-
des un tradīcijas sakņojas dzi-
ļā senatnē un ir tikušas koptas 
gadsimtiem ilgi, lai pielāgotu 
tās ne tikai estētiskai, praktiskai 
nozīmei, bet piemērojot tās pat 
dziednieciskiem nolūkiem. Izstā-
des nosaukums ir aizgūts no sak-
tas pieminēšanas mūsu folklorā.

Jāņa sievai Liela sakta
Izgaist Jāņa vakarā;
Noriet saule meklējot,
Uzlec saule atrodot.

Latvieši ir bagāti ar dažādiem 
saktu paveidiem, formām, īpa-
šām to konstrukcijām, dekoriem 

un citiem apstrādes elemen-
tiem. No šodienas skatu punkta 
sakta tiek uzskatīta par senu 
rotu, ko valkāt aiz cieņas pret 
mūsu kultūras mantojumu, tā-
dējādi izstādē eksponētajām 
saktām tiks radīts mūsdienīgs 
dizaina risinājums, kas apvienos 
gan cieņu pret mūsu vēsturi, gan 
cieņu pret to, kas esam mēs paši 
šodien.

Par galveno saktas prototipu 
izvēlēta izplatītākā un atpazīsta-
mākā no saktām – riņķa sakta. 
Tā veidota no tai neierasta ma-
teriāla – porcelāna, izmantojot 
ierastu keramikas tehnoloģiju 
– šķidra porcelāna atlējumu ie-

priekš sagatavotā ģipša formā. 
Ekspozīcijā tiks apkopotas simts 
dažādas saktas, kur katra no 
tām tiks radīta atšķirīga. Kāda 
no saktām – perfekti atlieta un 
rūpīgi apstrādāta, kāda tīšām 
salauzta un tad atkal salīmēta, 
cita – tikai daļēji atlieta. Katrai 
no saktām tiek pievienota jauna 
simboliskā nozīme – Latvijas pa-
stāvēšanas gadi – kāds vieglāks, 
kāds grūtāks, kāds labāks, slik-
tāks vai tieši otrādi – varenāks 
un izteiksmīgāks.

Izstādes ietvaros tiks rīkotas 
radošās darbnīcas. 

Kristīne Nuķe-Panteļejeva

Aicinām noskatīties 
muzikālo stāstu 
par Ņujorkas 
mākslinieku grupu

Latviešu trimdas dzejnieka  Gunara Saliņa meita – Laila Saliņa, kura šo laikmetu piedzīvoja caur bērna acīm.

“Elles ķēķis. Ņujorka->Latvija” 
izseko grupas darbībai no vai-
rākiem skatpunktiem – caur 
Gunara Saliņa dzīvi un mākslu; 
trimdas rakstnieka Gunta Za-
riņa, pēckara eksistenciālisma 
pārstāvja Londonā, aprakstiem, 
kuros spilgti parādās „Elles ķēķa” 
mākslinieki; caur Gunara Saliņa 
meitas – Lailas Saliņas atmiņām, 
kura šo laikmetu piedzīvoja caur 
bērna acīm.

Ar stāstījumiem, dzejām, 
dziesmām, attēliem un video Lai-
la Saliņa un aktieris Gundars Sila-
kaktiņš veidos tiltu starp Ņujorku 
un Latviju – tagadni un pagātni. 

Dziesmas uzvedumam raks-
ta Laila Saliņa ar Gunara Saliņa, 
Linarda Tauna un Lalitas Muiž-
nieces vārdiem. Skanēs vairākas 
dziesmas Lailas Saliņas un Gun-
dara Silakaktiņa izpildījumā, kā 
arī dažādu autoru dzeja un doku-
mentāli stāstījumi par Elles ķēķa 
notikumiem.

Kostīmu māksliniece ir Liene 
Dobrāja, kura izvēlējusies tēr-
pus, kas raksturo modi Ņujorkā 
50./60.gados.

Izoldes Cēsinieces – Suipes 
scenogrāfijā būtiska loma ir vi-

deo stāstam, kas kopā ar mūziku 
un tekstu stāstīs par notikumiem 
un sajūtām Ņujorkas Elles ķēķī. 
Kā arī dokumentāliem mate-
riāliem un mākslinieku gleznu 
reprodukcijām.

Kas ir Elles ķēķis?
Otrā Pasaules kara laikā, kad 

pirmās izsūtīšanas uz Sibīriju jau 
bija notikušas, daudzi latvieši 
nolēma izbēgt no draudiem un 
pameta visu: mājas, draugus, 
ģimeni un jaunības sapņus – ar 
cerību, ka viņi varēs atgriezties 
dzimtenē, kad tā būs atkal brīva. 
Pēc bīstamām bēgļu gaitām liela 
daļa nonāca “dīpīšu” (Displaced 
Persons’) nometnēs Vācijā, kur 
nācās pavadīt 4-5 gadus, gaidot 
atļauju emigrēt uz ASV un citām 
valstīm. Pēc nonākšanas Ņujor-
kas pilsētā, 1950. un 60. gados 
ostas rajonā Hell’s Kitchen apvie-
nojās neliela, bet dedzīga jauno 
latviešu trimdas mākslinieku gru-
pa, kas cerēja uz pilnvērtīgu dzīvi 
atvērtā pilsoniskā sabiedrībā, 
kur viņu tiesības uz vārda brīvību 
un izpausmi ir aizsargātas. Starp 
viņiem bija dzejnieki, rakstnieki, 
gleznotāji un mūziķi, kurus spē-
cīgi ietekmēja amerikāņu kultūra 

un mākslas virzieni, tostarp abs-
trakcionisms,  ekspresionisms, 
Ņujorkas eksperimentālais te-
ātris un dzeja. Tas atspoguļojās 
viņu daiļradē un eksperimentos, 
kā rezultātā viņi izveidoja savu 
īpašu stilu, kas piešķīra jaunas 
dimensijas latviešu kultūras lau-
kam. Viņi kļuva pazīstami kā Elles 
ķēķa mākslinieki un ietekmēja ci-
tus latviešu māksliniekus “brīva-
jā” pasaulē, bet padomju Latvijā 
aiz dzelzs priekškara par viņiem 
bija zināms ļoti maz. 

Galvenie Elles ķēķa “pavāri” 
bija tuvi draugi, dzejnieki Gunars 
Saliņš un Linards Tauns, kuŗi cen-
tās savienot jaunus mākslas vir-

zienus un lielpilsētas iespaidus 
ar savu latviešu identitāti.  Tai 
vidū bija arī mākslinieki, mūziķi 
un prozas rakstnieki.  Trimdā dzī-
vodami, viņi izveidoja savu īpašo 
stilu, kas piešķīra jaunas dimen-
sijas latviešu kultūras laukam. 
Sigurda Vīdzirkstes “melnās 
saules” tēma gleznās uzrunāja 
arī Gunaru, kuŗš izmantoja šo 
nosaukumu otrai dzejas grāma-
tai. Tam visam līdzi darbojās arī 
Gunara sieva Jautrīte, literatūras 
pētniece un valodniece, kura il-
gus gadus cītīgi dokumentēja šo 
bagātīgo laiku un visus priekus 
un bēdas, kas ap to saistījās.  

Ideja, scenārijs, dziesmas, vi-

deo: Laila Saliņa (ASV)
Režisori: Laila Saliņa un Gun-

dars Silakaktiņš
Piedalās: Laila Saliņa un Gun-

dars Silakaktiņš
Scenogrāfe: Izolde Cēsniece
Kostīmi: Liene Dobrāja
Producē nodibinājums Mūzi-

kas un mākslas atbalsta fonds 
(www.kulturmarka.lv)

Limbažos muzikālo stāstu 
“Elles ķēķis. Ņujorka->Latvija” 
varēsiet noskatīties 9. maijā 
plkst.18.00 Limbažu novada paš-
valdības lielajā zālē, Rīgas ielā 16.

Muzikālā stāsta izrādi Limba-
žos finansiāli atbalsta Limbažu 
novada pašvaldība. 
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Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm 
un izglītības iestādēm organizēja Vides objektu un mākslas darbu izstādi – konkursu “Visa Dieva 
radībiņa saulītē līgojās”. Tā mērķis bija rosināt bērnos un jauniešos interesi par Latvijas dabu, tās 
daudzveidību un saglabāšanu, veicināt radošo spēju attīstību un interesi par vides objektu un ārējā 
vidē eksponējamu mākslas darbu veidošanu. 

Ceriņu ziedu plaukumā 20. maijā plkst. 13.00 aicinām Bīriņu 
Pilī uz Vasarsvētku svinībām Pils dārzā. Šajā dienā kā sendienās 
Jūs priecēs Svētbrīdis, mūzika, gleznas, Lielais Šlāgerkoncerts 
– Zaļumballe, amatnieku tirdziņš, atrakcijas bērniem un 
pieaugušajiem, kā arī āra kafejnīcas un citas visnotaļ svētkiem 
piederošas lietas. Atpūta visai ģimenei.

Tuvojoties Vasarsvētkiem, kurus šogad kristīgajā pasaulē 
atzīmēs svētdien, 20. maijā, Limbažu muzejs ir izveidojis izstādi 
“Vasarsvētki – iesvētību laiks”. Izstādes mērķis ir iepazīstināt ar 
iesvētību vēsturi tieši Limbažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, 
kura jau kopš 18. gadsimta bijusi sabiedrības dzīves kodols, ar 
kuru bija saistīts viss cilvēka mūžs: kristības, iesvētības, laulības 
un bēres. 

Limbažu novada ģimnāzija
IELŪDZ skolēnu vecākus, vecvecākus un draugu 

saimi uz PATEICĪBAS DIENAS KONCERTU
2018. gada 10. maijā plkst. 18.00

Limbažu kultūras namā

Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, šogad Limbažu novada skolu 
un jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatori pievērš 
īpašu uzmanību svētku veidošanai un tematam. Dziesmu un 
deju svētki “No paaudzes paaudzē” stāsta temats atspoguļo,  
kādu vietu mūzika un deja ir iemantojusi to ģimeniskajās 
saknēs, kuru tālāk izdzied un izdejo bērni, vecāki un vecvecāki.

Limbažu pilsmuiža (tagadējais Limbažu muzejs) 
ir iesaistījies akcijā “Apmeklēsim Baltijas muižas 
– svinēsim kopā”. Šī gada vasarā, svinot Baltijas 
valstu simtgades un simboliski atzīmējot Baltijas 
ceļu, vairāk nekā 130 vēsturisko muižu un piļu vērs 
savas durvis apceļošanas akcijas dalībniekiem. 
Akcijas norises laiks: 24. maijs – 16. septembris. 
Noslēguma pasākums Latvijā – 28. oktobrī.

Vasarsvētki Bīriņu pilī

Vasarsvētki Bīriņu Pilī atkal 
būs vieni no pirmajiem plaša-
jiem Dārza svētkiem sezonā, 
kas pulcē ap 2000 dalībnieku. 
Svētkus atklāj Svētbrīdis, kam 
seko mākslinieku darbu izstā-
des un Zaļumballe – Šlāgerkon-
certs, kurā mūs priecēs vairāk 
kā 20 populārākās Latvijas šlā-
gergrupas. Visi aicināti uz deju 
plača uzturēt seno Vasarsvēt-
ku zaļumballes tradīciju! 

• Plkst. 13.00 pie Svētozo-
la (Mīlestības ozola) koncertu 
aizsāks Krimuldas novada vīru 
koris “Vecie draugi” un Valmie-
ras vīru koris “Imanta”, godinot 
18.gs. Brāļu draudzes Vidze-
mē. Diriģenti – Aivars Tomiņš, 
Aivars Gailis, Marika Rolmane, 
koncertmeistari Aivars Bunķis 
un Līga Ivāne. 

• Plkst. 13.10 pārgājiens 
dziesmas pavadībā uz Ezera 
lapeni, turpmāko koncerta no-
rises vietu. 

• Plkst. 13.30 Svētbrīdis ar 
mācītāju Ivaru Jēkabsonu.

• Plkst. 14.00 Tērpu un zie-
du mākslinieces Ineses Vik-
manes modes šovs “Senlaiku 
interpretācijas”.

• Plkst. 14.30 deju grupa 
“Alegria”

• Plkst. 14.40 Oskara Kalpa-
ka Rīgas Tautas daiļamatu pa-
matskolas tautas deju kolektī-
va “Atspolīte” 1.-4. kl. dejotāji 
Lauras Krustiņas vadībā.

• Plkst. 15.00 Lielais Šlāger-
koncerts – Zaļumballe. Pie-
dalās Anita Ozola, Zeļļi, Raiča, 

Kantoris04, Gruzniņš Ēriks, 
Dvinskas Muzikanti, Vēja 
Runa, Liepavots, Vilx, Jānis 
Krūmiņs&Māris Blāze, Aiga-
riņš, Galdnieki, Jolanta, Mui-
ža, Santa Sāre, Santa&Gita, 
Uzmini Nu, Starpbrīdis, Inga 
Ruka, Putokvass un vēl vairāki 
mākslinieki.

Visu dienu Jums būs iespēja 
doties izjādē ar zirgu vai poniju, 
izbraukt ar laivām ezerā, ienirt 
dažādās amatnieku darbnīcās, 
atrakcijās un stiprināties te-
pat esošajā āra kafejnīcā vai 
Pils restorānā, kā arī Dzirnavu 
krodziņā. Ja ir vēlēšanās Va-
sarsvētkus baudīt attālāk no 
koncerta kņadas un dejām, tad 
pakavējieties satikto draugu 
lokā krodziņā pie Dzirnezera, 
vai nozūdiet plašajā Bīriņu Pils 
parkā pa pastaigu takām un 
tveriet smaržas, sajūtas un va-
saras pilnību. 

• Biļetes iepriekšpārdošanā 
no 12. aprīļa līdz 11. maijam 7 
eiro. 

• Laipni lūgti rezervēt vie-
tu pie galdiņa skatuves tuvu-
mā 5eiro/pers papildus ieejas 
biļetei. Rezervācijām tālr. 
29244927 vai hotel@birinupils.
lv 

• Biļetes pēc 12. maija un pa-
sākuma dienā 10 eiro.

• Kundzēm un jaunkundzēm 
jūgendstila tērpos ieeja par 
brīvu.

• Pensionāriem ieeja 7 eiro.
• Bērniem līdz 14 gadiem ie-

eja par brīvu. 

30. maijā Limbažu Novada skolu un 
jaunatnes dziesmu un deju svētki 
“No paaudzes paaudzē”

“Ģimene – tas ir visu panā-
kumu pamats. Svinēt un būt 
laimīgam par to, ka ir iespēja 
radīt, darboties un mīlēt. Šie 
svētki nebūtu iespējami bez 
ģimenes un tās ieguldījuma. 
Atceroties bērnību, rotaļas, 
bērnu enerģiju, nonākot sak-
nēs – vecākos, vecvecākos un 
pieskaroties ģimenes ciltij. Ģi-
meni ir jāsargā un jāmīl, jo tie 
cilvēki ir vistuvākie jebkuram”, 
pauž pasākuma producents un 
režisors Aleksis Budevičs.

Limbažu Novada skolu un 

jaunatnes dziesmu un deju 
svētki ir sadalīti divos pasāku-
mos. 30. maijā plkst. 19.00 no-
tiks dziesmu koncerts Limbažu 
pilsdrupās, savukārt 2. jūnijā 
plkst. 20.00 notiks deju kon-
certs Limbažu estrādē. Abos 
pasākumos ieeja bez maksas.

Vairāk informācijas par svēt-
kiem, to norises vietām un da-
lībniekiem ir iespējams uzzināt 
sociālā tīkla Facebook lapā: 
https://www.facebook.com/
NoPaaudzesPaaudze 
Limbažu Bērnu un jauniešu centrs

Limbažu novada bērnu darbi konkursa 
“Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās” finālā

No Limbažu novada uz kon-
kursa 3. kārtu tika izvirzīti 4 
darbi: Baumaņu Kārļa Viļķenes 
pamatskolas skolnieču Everitas 
Ķezberes, Melānijas Oņisimju-
kas, Betijas Ķezberes darbs “Jūs 
gaida lidojums apkārt Latvijai!” 
(skolotāja Ilva Zvirgzdiņa); Lim-
bažu Bērnu un jauniešu centra 
pārstāvju Ritvara Berkana, Eli-
zabetes Veinbergas, Uģa Banko-
va, Ričarda Žora, Pēteria Rozīša 
darbs “Taureņu lidojums” (sko-
lotāja Anita Ivanova); Limbažu 

Bērnu un jauniešu centra Vides 
dizaina pulciņa audzēkņu darbs 
“Meža gars” (skolotāja Madara 
Skrastiņa); Limbažu 3. vidussko-
las skolnieču Kaivas Elīzas Ozo-
las, Karlīnas Brikmanes, Elizabe-
tes Rubezes, Kristas Martinsones 
darbs “Lauku zelts” (skolotāja 
Līga Turka). 

Konkursa 3. kārtas – fināla 
darbi no šī gada 17. maija līdz 13. 
septembrim būs skatāmi Rundā-
les novada Mazmežotnes muižā. 
Konkursa noslēgums paredzēts 

13. septembrī , kad VISC izveido-
tā žūrija veiksmīgāko darbu au-
toriem piešķirs 1., 2., 3. pakāpes 
diplomus un balvas.

Konkursa 1. kārta un darbu 
izstāde no 27. februāra līdz 28. 
martam notika Limbažu Bērnu 
un jauniešu centrā. No kuriem 
12 darbu pieteikumi ar fotogrā-
fijām tika nosūtīti 2. kārtas VISC 
žūrijai. 

Rita Ozoliņa
Limbažu novada pašvaldības  

sabiedrisko attiecību speciāliste

Izstāde „Vasarsvētki – iesvētību 
laiks” Limbažu ev. lut. baznīcā

Interesentiem būs iespēja 
uzzināt, kas ir Vasarsvētki un ie-
svētības, kāpēc agrāk tās ikviena 
cilvēka dzīvē bija tik svarīgs no-
tikums. Ienākot Limbažu Sv. Jāņa 
baznīcā, jebkurš varēs aplūkot 
iesvētāmo jauniešu fotogrāfijas, 
kuras vēsta par iesvētību tērpu 
modi un tradicionālajiem iesvē-
tību dienas ziediem. Jaunie drau-
dzes locekļi savā iesvētību dienā 

saņēma arī krāšņas, ar kristīgo 
simboliku bagātas apsveikumu 
kartiņas, Dziesmu grāmatas 
un dažkārt pat jaunu Bībeles 
izdevumu.  

Limbažu muzeja krājumā eso-
šajās iesvētes apliecībās, diev-
kalpojuma dziesmu lapiņās va-
ram izlasīt to cilvēku vārdus, kuri 
savulaik iesvētījušies Limbažu Sv. 
Jāņa baznīcā. Izstādē apskatā-

mas arī iesvētību kleitas, kuras 
dažkārt nedaudz pāršūtas sievie-
tes vilka arī  savā kāzu dienā vai 
pat bērnu kristībās. 

Izstāde apskatāma katru dienu 
no 24. aprīļa līdz 3. jūnijam. 

Diāna Kārkliņa
Limbažu muzeja ekskursiju gide

Pārrobežu projekts – Baltijas piļu 
un muižu apceļošana

Visu trīs Baltijas valstu piļu un 
muižu asociācijas ir apvienojuša 
spēkus, lai īstenotu šo pārrobe-
žu projektu.  Akcijas organizatori 
– Latvijas Piļu un muižu asoci-
ācija (LPMA), Igaunijā – Estoni-
an Manor Association, Estonian 
Manorschool Association un 
Lietuvā – Lithuanian Association 
of Castles and Manors. LPMA ir 
Baltijas apceļošanas akcijas ini-
ciatore un galvenā koordinatore.

Limbažu muzejs ir viens no 
Latvijas Asociācijas (LPMA), dibi-
nātājiem un pirmās Latvijas piļu 
un muižu apceļošanas akcijas 
iniciatoriem un koordinatoriem. 
Šajā Baltijas Akcijā iesaistījušies 
46 dalībnieki, Igaunijas – 54, 
bet Lietuvas 32 pilis/muižas. Šīs 
Tūrisma aktivitātes ietvaros Lim-
bažu pilsmuiža nav kā savrups 
objekts, bet veido savdabīgu 

maršruta posmu, 
jo šajā akcijā aktī-
vi iesaistījušās arī 
tuvējās kaimiņu 
muižas, piemē-
ram, Puikules, 
un arī objekti 
Limbažu novadā 
– Bīriņi, Igate. 
Bez tam piedalās 
arī Ungurmuiža, 
Kokmuiža/Kocē-
ni u.c. 

Šīs Akcijas 
simbols (ar katras pils/muižas 
individuāli izstrādātu dizainu) 
ir atslēga – kā norāde uz muižu 
vai pili, kas atver durvis jauniem 
iespaidiem. 

Apceļošanas akcijas viens no 
pamatmērķiem ir aptvert plašu 
piļu un muižu loku un parādīt to 
daudzveidību aktīvajā tūrisma 

sezonā. Ikviens kultūras manto-
juma objekts uzskatāms par pa-
gājušo laiku liecību, kas daudz-
ējādā ziņā ietekmē attiecīgās 
teritorijas kultūras un ekonomis-
ko attīstību. 

Gundars Plešs
Limbažu muzeja  

galvenais speciālists
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Aprīlī Limbažu novada kori un deju kolektīvi piedalījās apriņķa skatēs, lai gūtu ceļazīmi uz XXVI 
Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, kas norisināsies no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. 
jūlijam Rīgā. Limbažu novadu svētkos pārstāvēs 37 kolektīvi – turpat 900 dalībnieku.

Veiksmīgi aizvadītas 
koru un dejotāju svētku pārbaudes skates

7. aprīlī Pociema kultūras 
namā norisinājās Limbažu koru 
apriņķa skate, kurā kopā piedalī-
jās 13 kori no Limbažu, Salacgrī-
vas un Alojas novadiem. Limba-
žu novada kori skatē no žūrijas 
– Mārtiņa Klišāna, Jāņa Baltiņa, 
Ivara Cinkusa, Laura Gosa, Agi-
tas Ikaunieces – guva ļoti labus 
vērtējumus. 

Augsto I pakāpi saņēma: 

• Limbažu kultūras nama jauk-
tais koris “Doma” (40,89 punkti), 
diriģents Normunds Ķirsis.

• Limbažu kultūras nama se-
nioru jauktais koris “Atvasara” 
(41.67 punkti), diriģents Egons 
Beitiks.

• Skultes jauktais koris “Skul-
te” (40.44 punkti), diriģents Ārijs 
Ādamsons.

• Limbažu novada Pāles pa-
gasta jauktais koris “Vienmēr” 
(41.00 punkti), diriģents Egons 
Beitiks.

Augsto II pakāpi saņēma:

• Limbažu novada ģimnāzijas 
jauktais koris (39.33 punkti), diri-
ģente Maija Tauriņa.

• Limbažu kultūras nama sie-
viešu koris “Kalme” (38.56 pun-
kti), diriģents Jānis Misiņš.

• Limbažu kultūras nama vīru 
koris “Ziedonis” (39.11 punkti), 
diriģente Zane Martinsone.

Augsto III pakāpi saņēma Spor-
ta un kultūras centra “Vidriži” 
jauktais koris “Zvīgzna” (34.56 
punkti), diriģents Jānis Misiņš.

Savukārt 22. aprīlī Limbažu 
kultūras namā uz lielās skatu-
ves ne vienu vien deju rakstu 
kolektīvi izdejoja XXVI Vispā-
rējo latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētku Deju lieluzveduma 
“Māras zeme” repertuāra pār-
baudes Limbažu apriņķa skatē. 
Jau no plkst.12.00 līdz pat vē-
lam vakaram dejotājus vērtēja 
žūrijas komisija – Zanda Mūrnie-
ce, Maruta Alpa, Gunta Bāliņa, 
Ilze Mažāne, Gunta Skuja, Jānis 
Purviņš, Agris Daņiļevičs. Kopā 
skatē piedalījās 26 deju kolektīvi 
no Limbažu, Salacgrīvas, Alojas 
novadiem. Limbažu novada deju 
kolektīvu rezultāti:

Augstāko pakāpi saņēma Lim-
bažu kultūras nama jauniešu 
deju kolektīvs “Jampadracis” (55 

punkti), vadītājs Andis Lēnmanis.

Augsto I pakāpi saņēma: 

• Limbažu Bērnu un jauniešu 
centra  Tautas deju ansamblis 
“Katvari” (59.6 punkti), vadītājs 
Edžus Arums.

• Skultes pagasta Skultes Kul-
tūras integrācijas centra jaunie-
šu deju kolektīvs “Skulte” (51.4 
punkti), vadītāja Elīna Medne.

• Viļķenes pagasta kultūras 
nama jauniešu deju kolektīvs 
“Dīdeklis” (50.7 punkti), vadītāja 
Baiba Adamoviča.

• Limbažu Bērnu un jaunie-
šu centra Tautas deju ansambļa 
“Katvari” studija “Varavīksne” 
(44.6 punkti), vadītājs Raivis 
Eglītis.

• Limbažu kultūras nama jau-
niešu deju kolektīvs “Jampadra-
cis” (43.8 punkti), vadītājs Andis 
Lēnmanis.

• Limbažu kultūras nama vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs 
“Jampadracis” (53.3 punkti), va-
dītājs Andis Lēnmanis.

• Skultes pagasta Skultes Kul-
tūras integrācijas centra vidējās 

paaudzes deju kolektīvs “Lecam 
pa vecam” (42.2 punkti), vadītāja 
Rasma Graudīte.

• Limbažu pagasta Sabiedriskā 
centra “Lādes Vītoli” vidējās pa-
audzes deju kolektīvs “Lādezers” 
(41.4 punkti), vadītāja Maija 
Kreišmane.

• Limbažu kultūras nama vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs “Ro-
tadata” (40.4 punkti), vadītāja 
Ineta Indriksone.

• Limbažu kultūras nama se-
nioru deju kolektīvs “Jampadra-
cis”, (43.8 punkti), vadītājs Andis 
Lēnmanis.

Augsto II pakāpi saņēma:

• Skultes pagasta Skultes Kul-
tūras integrācijas centra jau-
niešu deju kolektīvs “Prieks” 
(48.7 punkti), vadītāja Rasma 
Graudīte.

• Pociema pagasta kultūras 
nama vidējās paaudzes deju ko-
lektīvs “Nāburgi” (39.5 punkti), 
vadītāja Baiba Adamoviča.

• Umurga pagasta kultūras 
nama vidējās paaudzes deju ko-
lektīvs “Agrumu” (38.8 punkti), 
vadītāja Dace Lāce.

• Viļķenes kultūras nama vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs 
“Savieši” (38.7 punkti), vadītāja 

Baiba Adamoviča.

• Limbažu kultūras nama se-
nioru deju kolektīvs “Sagša” 
(38.1 punkts), vadītāja Ineta 
Indriksone.

III pakāpi ieguva Limbažu kul-
tūras nama bērnu deju kolektīvs 
“Saktiņa” (33.2 punkti), vadītāja 
Ineta Indriksone. 

Pēc veiksmīgi aizvadītām 
svētku pārbaudes skatēm Lim-
bažu novada pašvaldības Izglītī-
bas un kultūras nodaļas kultūras 
darba speciāliste Mārīte Saulīte 
pateicās visiem par ieguldīto 
darbu: “Liels prieks un ganda-
rījums bija dzirdēt ekspertu 
vārdus: “Visi dejotāji ir svētku 
dalībnieki!”. Paldies visiem de-
jotājiem, kolektīvu vadītājiem, 
mūsu virsvadītājai Taigai Lud-
boržai un visiem, kuri ikdienā 
rūpējas, lai ir iespēja dejot un 
uzvilkt tautas tērpu! Skates re-
zultāti ir apliecinājums no sirds 
paveiktam darbam, patiesai mī-
lestībai un priekam, par to, ko 
darāt. Lai spēks, prieks un sirds-
enerģija turpināt iesākto! Izde-
josim un izdziedāsim no Latvijas 
stāstu “Danču naktī” un Dzies-
mu un Deju svētkos Rīgā”. 

Rita Ozoliņa
Limbažu novada pašvaldības  

sabiedrisko attiecību speciāliste
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16. aprīlī Limbažu Lielezera pludmalē pulcējās Limbažu sākumskolas projekta „Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” 1.-6. klašu nodarbību ciklā “Prāto un pētī” iesaistītie skolēni un 
audzinātājas, kas kopā ar Limbažu novada pašvaldības aģentūras “ALDA” pieaicinātiem palīgiem Jāni 
Bitenieku un Kasparu Ozoliņu kopīgi gatavoja mākslīgās zivju nārstu ligzdas zandartiem.

Rīgas reģionālā virsmežniecība informē, ka Valsts meža dienests 
ar 2018.gada 27.aprīli nosaka  meža ugunsnedrošā laika posma 
sākumu visā valsts teritorijā.

Visā Latvijas teritorijā sācies 
meža ugunsnedrošais laiks

Lai nodrošinātu aizsargājamo sugu, tajā skaitā lašveidīgo 
zivju (taimiņu Salmo trutta), saglabāšanos un to dabisku 
atjaunošanos, pašvaldības aģentūra “ALDA” šajā gadā īstenos 
projektu ‘’Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Svētupē’’.

Svētupē uzlabos dabisko 
dzīvotņu kvalitāti

Kā norādīja pašvaldības 
aģentūras “ALDA” direktors 
Jānis Remess, Svētupe ir tipis-
ka taimiņu upe. Taimiņš Sal-
mo trutta ir iekļauts Latvijas 
Ierobežoti izmantojamo īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstā. 
Viens no pašvaldības aģen-
tūras “ALDA” uzdevumiem ir 
organizēt īpaši aizsargājamo 
sugu, kā arī aizsargājamo bio-
topu optimālus uzturēšanas un 
atjaunošanas, kā arī aizsardzī-
bas pasākumus. Ļoti būtiski ir 
saglabāt ekosistēmas bioloģis-
ko daudzveidību, kā arī dabisku 
un sakoptu vidi. Svētupe ir no-
zīmīga kā lašveidīgo zivju nār-
sta vieta, tās garums Limbažu 
novadā ir 29,86 km. Straujo lī-
meņa svārstību dēļ, kā arī aktī-
vās bebru un diemžēl arī cilvē-
ku darbības dēļ, zivju iespējas 
nokļūt līdz savām dabiskajām 
dzīvotnēm ir stipri apgrūtinā-
tas. 2017. gada novembrī un 
decembrī, apsekojot Svētupi, 
tika konstatētas, atzīmētas kri-
tušo koku sagāzumu, mākslīgo 
akmens krāvumu, bebru dam-
bju vietas; vietas, kuras maina 
upes gultni, samazinot derīgo 
nārsta vietu skaitu un zivju 
migrācijas iespējas, aizaugušos 
upes krastus ar nokaltušajiem, 
bebru aizgrauztajiem un alk-
šņu slimības izraisīto sēnīšu 
skartajiem kokiem.

Projekta ietvaros Viļķenes 
pagastā 11,8 kilometru garu-
mā paredzēta Svētupes attī-
rīšana no atsevišķiem kritušo 

koku sagāzumiem, jo pārmērī-
gi koku sagāzumi veicina upes 
plūduma izmaiņas un krastu 
izskalošanu. Tiks izzāģēti kritu-
šie koki, likvidēti kritušo koku 
sagāzumi, veikta aizaugušo 
upes krastu atēnošana, attī-
rīšana no kaltušajiem, bebru 
aizgrauztajiem un alkšņu sli-
mības izraisīto sēnīšu skartiem 
kokiem, nojaukti bebru dambji 
un mākslīgie akmens krāvumi. 
Tiks veikta celtniecības būv-
gružu, sadzīves atkritumu un 
metāllūžņu izcelšana no upes 
ar rokām, rekultivētas (uzirdi-
not, izpļaujot) potenciālās laš-
veidīgo zivju nārsta vietas un 
iekārtotas jaunas nārsta vietas 
u.c. Savukārt straujajos upes 
posmos lokveidā tiks izkārtoti 
tur esošie akmeņi, lai bagāti-
nātu to ar skābekli un radītu 
jaunas zivju nārsta vietas. Ar 
izpļauto augu noglabāšanu ie-
priekš sagatavotās vietās tiks 
samazināts upē esošais un 
ūdens augos akumulētais bio-
gēnu elementu daudzums, tiks 
novērsta mehāniskā aizdam-
bējuma iespēja zemāk esoša-
jos upes posmos un nodroši-
nāts labvēlīgs ūdenī izšķīdušā 
skābekļa režīms.

Šī projekta īstenošanai Zivju 
fonds pašvaldības aģentūrai 
“ALDA” piešķīra finansējumu 
14 950 EUR apmērā. 

Aija Kamala,
Limbažu novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Saskaņā Latvijas republikas 
Ministru kabineta 01.09.2016. 
noteikumu Nr.238  „Ugunsdro-
šības noteikumi” 423.punktu,  
meža ugunsnedrošajā laika pos-
mā aizliegts:

• kurināt ugunskurus mežā un 
purvos, izņemot īpaši ierīkotas 
vietas, kas nepieļauj uguns izpla-
tīšanos ārpus šīs vietas;

• atstāt ugunskurus bez uzrau-
dzības. Ugunskura vietu atstāj, 
kad uguns nodzēsta un gruzdē-
šana pilnīgi beigusies;

• nomest mežā, purvos vai uz 
tos šķērsojošiem ceļiem degošus 
vai gruzdošus sērkociņus, izsmē-
ķus un citus priekšmetus;

• veikt mežā un purvos spri-
dzināšanas darbus un organizēt 
šaušanas nodarbības, izņemot 

atbilstoši ierīkotas vietas;
• medībās un šaušanas no-

darbībās mežā un purvos lietot 
trasējošas lodes, deglodes un 
prapjus no viegli uzliesmojoša un 
gruzdēt spējīga materiāla;

• braukt ar mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem pa mežu un 
purviem ārpus ceļiem, izņemot 
gadījumus, ja tas nepieciešams 
ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības 
sniegšanai nelaimes gadījumos 
un meža apsaimniekošanai;

• ekspluatēt mežā, purvos 
vai uz tos šķērsojošiem ceļiem 
transportlīdzekļus un citus me-
hānismus ar bojātu iekšdedzes 
dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;

• bez saskaņošanas ar Valsts 
meža dienesta mežniecību veikt 
jebkuru dedzināšanu, kas, radot 

dūmus, var maldināt uguns no-
vērošanas darba veicējus.

Meža ugunsnedrošajā laika 
posmā dedzināt ciršanas atliku-
mus atļauts tikai ar Valsts meža 
dienesta mežziņa ikreizēju raks-
tisku atļauju.

Papildus minētajam, saskaņā 
ar Ugunsdrošības un ugunsdzē-
sības likuma 10.1 pantu meža 
īpašniekam (valdītājam) ir pienā-
kums nodrošināt ugunsdrošības 
prasību ievērošanu mežā, kā arī 
pēc Valsts meža dienesta amat-
personu pieprasījuma veikt meža 
ugunsgrēka vietas uzraudzību 
pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.

Meža degšanas gadījumā, lū-
dzam zvanīt:

• Rīgas reģionālā virsmežnie-
cības operatīvajam dežurantam 
– 20290468;

• vai meža uguns apsardzības 
inženierim – 29358889;

• vai VUGD – 112. 

Zivju fonds atbalstījis pašvaldības aģentūras “ALDA” iesniegtos 
projektu pieteikumus zivju resursu pavairošanai Katvaru un 
Lādes ezeros. Kā norādīja PA “ALDA” direktors Jānis Remess 
projekta “Zivju resursu pavairošana Katvaru ezerā” ietvaros, 
šī gada vasarā Katvaru ezerā plānots ielaist 7000 līdaku 
vienvasaras mazuļu. 

Pašvaldības aģentūra 
“ALDA” saņēmusi Zivju 
fonda finansējumu zivju 
resursu pavairošanai 
Katvaru un Lādes ezeros

Ezerā tiek veikta licencētā 
makšķerēšana, kā rezultātā 
zivju resursi ezerā samazinās 
un tie regulāri ir jāpavairo sa-
skaņā ar zivsaimnieciskās eks-
pluatācijas noteikumiem, tā-
dejādi nodrošinot zivju resursu 
attīstību un veicinot aktīvā 
tūrisma, tajā skaitā, licencētās 
makšķerēšanas efektīvu piedā-
vājumu Limbažu novadā. Sa-
vukārt projekta “Zivju resursu 
pavairošana Lādes ezerā” ie-
tvaros, laika posmā no šī gada 

jūlija līdz oktobrim Lādes ezerā 
plānots ielaist 20 000 zandartu 
vienvasaras mazuļu. 

Līdaku vienvasaras mazuļu 
piegādei un ielaišanai Katvaru 
ezerā Zivju fonds piešķīra fi-
nansējumu 1877 EUR apmērā, 
bet zandartu vienvasaras ma-
zuļu piegādei un ielaišanai Lā-
des ezerā saņemts finansējums 
4912,60 EUR apmērā. 

Aija Kamala,
Limbažu novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Limbažu Lielezerā izveidotas pirmās 
mākslīgās zivju nārstošanas ligzdas

Skolēni ligzdas veidoja no krus-
tām šķērsām saliktiem zaļiem 
egļu zariem, kurus sasēja buntē, 
un apakšā katram piestiprināja 
atsvaru, kas to noturēs uz vietas. 
Savukārt ligzdas augšā piestipri-
nāja pludiņu – spilgtā krāsā no-
krāsotu plastmasas pudeli, uz kā 
katrs bērns uzrakstīja savu vārdu 
– tādējādi kļūstot par zivju mazu-
ļu “krustvecākiem”.

Mākslīgajās ligzdās zandarti 
nērsīs ikrus, kuri pieķersies pie 

egļu zariem un, atrodoties ūde-
nī, veiksmīgi attīstīties par zivju 
mazuļiem. Tie gan vēl kādu laiku 
dzīvos ligzdu tuvumā, vairoties 
no plēsējiem. Mākslīgās zivju 
nārstošanas ligzdas Lielezerā 
var pamanīt pēc rindās noenku-
rotiem spilgti krāsotajiem pludi-
ņiem, un tie ezerā atradīsies līdz 
jūnijam. Pēc zivju iznārstošanas 
ligzdas no ezera tiks izņemtas.

Lai gan zivju nārstu ligzdas tiks 
regulāri uzmanītas un apsekotas, 

lūgums iedzīvotājiem tās neaiz-
tiks, nekustināt un nevilkt ārā no 
ūdens – tas varētu mazināt zivju 
nārsta efektivitāti vai pat izjaukt 
nārstošanas procesu.

Mākslīgo zivju nārstošanas 
ligzdu veidošana ir viena no Lim-
bažu Lielezera Vides izglītības 
fonda Zilā karoga programmas 
vides izglītības aktivitātēm. 

Rita Ozoliņa
Limbažu novada pašvaldības  

sabiedrisko attiecību speciāliste
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15. aprīlī noslēdzās Valmieras volejbola atklātais čempionāts, kurā 
par čempioniem tika kronēta Skultes volejbola komanda. Iepriekš 
tas skultiešiem bija izdevies tikai 2012. gadā.

Ar fināla spēlēm sestdien, 21. aprīlī, noslēdzās Olimpiskā centra 
„Limbaži” čempionāts volejbolā. Spraigā fināla spēlē uzvaru guva 
Pāles volejbolisti.

Tradicionālais pavasara florbola turnīrs Vidrižos šogad svinēja 
savu piecu gadu jubileju. Sacensības atklāja Vidrižu pagasta 
jaunais pagasta pārvaldnieks Dainis Jurka. Ar katru gadu 
dalībnieku pulks paliek arvien kuplāks, jo sabrauc ciemiņi no malu 
malām. Šogad trīs vidrižnieku komandām pievienojās vienības 
no Pārgaujas novada, Rubenes, Siguldas, Rīgas, Liepupes un 
Limbažiem.

Skultes volejbolisti izcīna čempiona titulu

Skultes volejbola komanda.

Skultes komanda aizvadīja ļoti 
skaistu pamatturnīru no sākuma 
līdz beigām, iekļūstot pa taisno 
1/2 finālā, izlaižot finālu dienā 
1/4 fināla spēli, tādejādi pietau-
pot spēku izšķirošajām cīņām 
par medaļām. Pēc notikušajām 
1/4 fināla spēlēm noskaidro-
jās, ka pirmā cīņa par medaļām 
Skultes komandai būs ar Burt-
niekiem, kas Valmiera čempio-
nātā jau pārvēršas par klasiku. 
Skultiešiem zaudējot pirmo 
spēles setu izdevās "sakārtot" 
spēli un pietiekoši pārliecinoši 
uzvarēt Burtniekus ar rezultātu 
3:1, tādejādi nodrošinot sev ie-
spēju cīnīties par augstākajām 

godalgām. Īstā cīņā parādot 
savu gribēšanu kļūt par stiprā-
ko komandu čempionātā, otrā 
1/2 fināla spēli starp Smilteni 
un Valleta/SK Spēks ar rezultātu 
3:2 sīvā cīņā uzvarēja Smiltenes 
volejbola komanda, nodrošinot 
sev iespēju cīnīties pret skultie-
šiem par čempiona titulu. Cīņa 
par bronzu starp Valleta/SK 
Spēks un Burtnieku komandu 
izvērtās ārkārtīgi spraiga, Valle-
tai/SK Spēks komandai, izsējot 
2 setu pārsvaru, beigās nācās 
piekāpties Burtnieku komandai, 
atzīstot viņu pārsvaru un izcīnot 
3.vietu čempionātā un bronzas 
medaļas. Cīņā par čempiona ti-

tulu starp Skultes un Smiltenes 
komandām šoreiz skultieši bija 
labāk sagatavojušies un daudz 
gatavāki kļūt par čempioniem. 
Ja līdz setu vidum vēl rezultāts 
bija līdzīgs, tad jau seta otrās da-
ļas bija skultiešu zīmē un daudz 
iespējas pretiniekam neatstā-
ja. Finālā Skulte ar 3:0 pieveica 
Smiltenes volejbola komandu 
un kļuva par divkāršiem Valmie-
ras volejbola čempionāta uzva-
rētājiem, attiecīgi smilteniešiem 
iegūstot sudraba godalgas.

Liels paldies visiem, kas pieda-
lās, lai šādi volejbola svētki no-
tiktu! Īpašs paldies puikām par 
degsmi un cieņu pret šo sporta 
veidu, un laiku, ko tam veltāt. 
Sveiciens ģimenēm! 

Artis Ārgalis

Florbols Vidrižos

Vecākajā grupā (2000.g.dz. 
un vecāki) visas 9 komandas, iz-
spēlējot apakšgrupu spēles un 
“krustu”, noskaidroja, kuri tur-
pinās cīņas par galveno balvu. 
Šoreiz bija lemts, ka finālspēlē 
par ceļojošo kausu vēlreiz tikās 
vienas apakšgrupas spēcīgākās 
komandas. Rezultātā ar 4:3  pir-
majā vietā “Liepupe” (Roberts 
Krastiņš, Mārcis Janvārs, Artūrs 
Āboltiņš, Pauls Skuja, Pēteris 
Krastiņš, Kristians Alķis, Pēte-
ris Luste), uzvarot komandu 
“Impar” (Markuss Kuruško, Da-
niels Ķīkulis, Gatis Putniņš, Jānis 
Preimanis, Jānis Balsis, Edgars 
Balsis), kurā lielāko daļu spēlē-
ja vidrižnieki. Spēli par 3.vietu 
aizvadīja abas vidrižnieku sastā-

dītās vienības. Ar rezultātu 5:2 
uzvarēja  jaunieši “Vidrižu puiks” 
(Reinis Girgensons, Raivis Gir-
gensons, Aleksis Rubezis, Ralfs 
Karlāns, Mārtiņš Saulītis, Rūdolfs 
Grunters, Aivis Sidabrs).

Jaunākajā grupā (2001.g.dz. 
un jaunāki) diemžēl Romāna De-
midova trenētie audzēkņi šajā 
dienā nesagaidīja pretiniekus no 
citurienes. Visi pieteiktie dalīb-
nieki izlozes kārtībā tika sadalīti 
divās vienībās, kuras izspēlēja 
trīs spēles. Komandai “Oranžie” 
(Emīlija Dūda-Čača, Regnārs 
Zamze, Roberts Lode, Rinalds 
Bērziņš) nācās samierināties ar 
2.vietu, jo turnīra ceļojošo kausu 
ieguva “Melnie” (Rauls Joksts, 
Undīne Veidemane, Nils Fjodo-

rovs, Dāvis Rozenbergs).
Dienas beigās pierādījās, ka 

SKC “Vidriži” Lieldienu ceļojošais 
kauss vecākajā grupā tik tiešām 
attaisno vārdu ceļojošs. Pirmos 
divus gadus vidrižnieki to nevie-
nam neatdeva, bet nu tas jau ir 
pabijis Limbažos, Rīgā un šogad 

mājvietu atrada Liepupē.
Paldies laukuma tiesnešiem 

Romānam Demidovam, Aināram 
Bērziņam, Elvim Pērsim. Kā jau 
katru gadu sporta un kultūras 
centra “Vidriži” vadītāja Gun-
dega Krogzema bija sarūpējusi 
kafijas galdu ar pīrādziņiem, lai 

dalībnieki varētu iestiprināties 
visas dienas garumā. 

Novēlu sporta cienītājiem līdz 
nākošajai florbola sezonai izbau-
dīt sacensību “garšu” sporta vei-
dos ārpus sporta halles. 

Rasa Vavilova
Sacensību galvenais tiesnesis

Pāle kārtējo reizi uzvar OC „Limbaži” čempionātā volejbolā

setiem pret vienu. Tomēr uzvara 
viņiem izpalika, jo gan ceturtajā, 
gan piektajā setā pārāki izrādī-
jās Pāles volejbolisti. Visā mačā 
viņiem uzvara ar 3:2. Par turnīra 
vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Jā-

nis Graudiņš.
Olimpiskā centra “Limbaži” vo-

lejbola čempionāta 2017./2018. 
gada sezonas rezultāti

1. vieta – Pāle
2. vieta – Viļķene

3. vieta – Mazsalaca/ Ramata
4. vieta – Sikspārņi
5. vieta – Aloja 

Dāvis Strazds
Olimpiskā centra “Limbaži”  

sporta darba organizators

Šī gada čempionātā piedalījās 
piecas komandas no Limbažiem, 
Viļķenes, Pāles, Alojas un Mazsa-
lacas. Komandas katra ar katru 
izspēlēja divu apļu turnīru, no-
skaidrojot vietu sadalījumu no 
pirmās līdz piektajai.

Četras labākās komandas 
čempionātu turpināja pusfinālā, 
kurā attiecīgi pēc vietu sadalīju-
ma tikās Pāle ar Mazsalacu/ Ra-
matu un „Sikspārņi” ar Viļķeni. 
Sērijā līdz divām uzvarām Pāles 
komanda ar 2-0 pārspēja čem-
pionāta jaunpienācējus Mazsala-
cu un iekļuva finālā. Tikmēr otra 
pusfināla pāra uzvarētājs tika 
noskaidrots trīs spēlēs, no kurām 
pārāki izrādījās viļķenieši.

Sestdien Limbažu 3.vidussko-

las sporta zālē tika aizvadīta fi-
nāla diena. Tā sākās ar spēli par 
trešo vietu, kur savā starpā tikās 
Mazsalaca/ Ramata un „Sikspār-
ņi”. Četru setu cīņā pie bronzas 
medaļām tika volejbolisti no 
Mazsalacas.

Uzreiz pēc tam sākās fināla 
mačs, kurā tikās vairāku iepriek-
šējo sezonu čempioni Pāle un 
Viļkene. Daudziem par pārstei-
gumu viļķenieši spēli uzsāka 
pārliecinošāk un pirmo setu uz-
varēja ar 25:12. Otrajā setā Pāle 
izskatījās nedaudz atguvusies, 
līdz ar to turpinājās līdzīga spēle. 
Otrais sets par labu Pāles volej-
bolistiem – 25:20. Trešo setu 
atkal labāk nospēlēja Viļkene, 
kas nu jau bija vadībā ar diviem 
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LIMBAŽU GALVENAJĀ 
BIBLIOTĒKĀ
Pasākumi 
3. maijā plkst. 10.00 Jau-
no grāmatu diena un Lasītāju kluba 
tikšanās. Jaunāko bibliotēkas grāma-
tu apskats, sarunas ar lasītājiem, ak-
tualitātes bibliotēkā.
3. maijā plkst. 15.00 Limbažu Galve-
nās bibliotēkas vēstures draugu tik-
šanās par tēmu “Mans Baltā galdauta 
stāsts”. Vairāk informācijas pa tālr. 
29103842.
No 3. – 29. maijam aktivitāte “Kā es 
atceros 1990. gada 4. maiju!”. Aici-
nām iedzīvotājus rakstiski iesniegt 
atmiņu stāstus par 1990. gada 4. 
maiju. Papildus informācija pa tālruni 
29125399.
9. maijā plkst. 11.00 Latviešu animā-
cijas filmu “Mūsu ome rullē” un “Bize 
un neguļa” demonstrēšana. 
19. maijā plkst. 12.00 Tikšanās ar 
žurnālisti un rakstnieci, grāmatas 
“Latviskais laimes kods” autori Daci 
Rukšāni (atbalsta VKKF). Pasākuma 
laikā aktīvākais dalībnieks saņems 
īpašu balvu!
19. maijā plkst. 15.00 Ineses Prisjol-
kovas seminārs “Nauda un bagātība”. 
Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 
29100714 vai rakstot e-pastu uz pa-
vasarastudija@gmail.com.
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.
Izstādes 
No 3. maija – 9. jūnijam Saulkras-
tu gleznotāju studijas “Ultrama-
rīns” gleznu izstāde “Pavasaris 
Saulkrastos”.
No 7.-29. maijam Novadnieces Ilonas 
Pērses rokdarbu izstāde “No 21. gad-
simta pūralādes”.
No 7.-29. maijam Informatīva izstāde 
“Eiropa domā un rada”.
No 3.-29. maijam Stāstu izstāde “Kā 
es atceros 1990. gada 4. maiju!”.
No 3.-31. maijam Bibliotēkas jauno 
grāmatu izstāde.
Piedāvājums
• Latvijas simtgades informācijas 
punkts (bukleti, brošūras, aktualitā-
tes, pasākumi).
• Eiropas Savienības informācijas 
punkts (grāmatas, bukleti, uzziņas, 
konsultācijas).
• Bibliotēkas apskates ekskursijas gru-
pām (pieteikties pa tālr. 29479811).
• Ar datoriem aprīkotas klusas darba 
telpas individuālam un grupu dar-
bam, attālinātas 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-pastā 
vai sms, lūdzam nosūtīt pieprasījumu 
uz e-pastu: limbazu_biblioteka@lim-
bazi.lv .
INTEREŠU GRUPAS 
• Angļu sarunvalodas klubiņš Eglish 
for fun for everyone; 
• Barjeras pārvarēšana angļu 
sarunvalodā;
• Angļu valoda ar priekšzināšanām. 
Nodarbības ir bezmaksas.
Nodarbības notiek Limbažu Galve-
najā bibliotēkā, Parka ielā 23, 1. stā-
vā. Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 
29283652 vai rakstot uz e-pastu: bro-
nislava.sauka@limbazi.lv .

BĒRNU LITERATŪRAS CENTRĀ
Pasākumi
8. maijā plkst. 10.00 Bibliotekārā 
stunda “Mēdijpratība”.
10. maijā plkst. 14.00 Radošā darbnī-
ca “Es savai māmiņai”.
14. maijā plkst. 10.30 Tematisks pasā-
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kums – dzimtas koku veidošana “Ma-
nas ģimenes fotoalbums”.
16. maijā plkst. 14.00 Aktivitāšu pēc-
pusdiena – “Spēlēsim improvizācijas 
teātri!”.
18. maijs Iepazīšanās ar jaunākajām 
grāmatām – Jauno grāmatu diena.
18. maijā plkst. 16.30 Projekta “Grā-
matu starts” pasākums mazākajiem 
lasītājiem “Mazo pūčulēnu skola”. 
Pieteikšanās pa tālr. 25712705.
22. maijā plkst. 10.00 Bibliotekārā 
stunda “Mēdijpratība”.
23. maijā plkst. 11.00 Tikšanās ar 
rakstnieci Agnesi Aizpurieti projektā 
“Grāmata, autors un mēs” (atbalsta 
VKKF).
24. un 30. maijā plkst. 10.30 Aktivitā-
te “Kopīgā lasīšana” – lasīsim grāma-
tas un pildīsim uzdevumus par sižetu.
Turpinās radošais zīmējumu konkurss 
“Bibliotēka – mana Gaismas pils”.
Izstādes 
No 2.-30. maijam Novadnieces Ingu-
nas Zutes izstāde “Gudrās pūcītes”.
No 7.-30. maijam Tematiskā izstāde 
“Vienos ziedos…”.
No 18.-30. maijam Jaunāko grāmatu 
izstāde.

LIMBAŽU PILSDRUPĀS
30. maijā plkst. 19.00 Limbažu nova-
da skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki “No paaudzes paaudzē” dzies-
mu koncerts.

LIMBAŽU ESTRĀDĒ
2. jūnijā plkst. 20.00 Limbažu nova-
da skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki “No paaudzes paaudzē” deju 
koncerts.

LIMBAŽU MUZEJĀ
19. maijā no plkst. 19.00-24.00 “Šūpi-
nāsim muzeja nakti Limbažos”:
• Plkst. 19.00-24.00 Izstādes: “Kul-
tūrainava – Limbažu novada muižu 
centru piemērs”; I. Brikmanes perso-
nālizstāde: “Vilna – labākā dāvana ra-
došam cilvēkam”; Pastāvīgā ekspozī-
cija – “Pilsēta. Novads. Jūra”; Latvijas 
Republikas himnas autoram veltītā 
ekspozīcija – “Baumaņu Kārlis un viņa 
laiks”. 
• Plkst. 19.00-24.00 Vecajā Uguns-
dzēsības depo: Ekspozīcija “Limbažu 
BUB laiku griežos”; Piedalies! Pievie-
no savu stāstu „Gadsimta albumam.” 
Koordinatore D. Nipāne.
• Plkst. 19.00-23.00 Nebijusi iespēja 
ielūkoties Zviedru garnizona baznīcā, 
Dzirnavu ielā 1.
• Plkst. 20.00-24.00 Pilskalnā: Za-
ļumballe. Spēlē “Trešā brigāde”; Zaļā 
Zaļumballes zupa par ziedojumiem; 
Vides objekts Šūpināšana.
• Plkst. 24.00 Pēdējais valsis.

LIMBAŽU EVANĢĒLISKI  
LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ
19. maijā plkst. 10.00 mācītāja Jāņa 
Bitāna lekcija (Dailes ielā 2) “Svētā 
Gara svētki un dāvanas”; 
19. maijā plkst. 19.00 Muzikālā kafej-
nīca pie draudzes nama. Muzicē Val-
ters Reiznieks un citi.
20. maijā plkst. 10.00 Vasarsvētku 
dievkalpojums.
1. jūnijā Baznīcu nakts: 
• plkst. 18.00 Māris Grīnbergs – ērģe-
ļu improvizācija;
• plkst. 19.00 Baznīcā muzicē Mū-
zikas skolas audzēkņi, pēc koncerta 
cienasts draudzes dārzā; 
• plkst. 20.30 dziesminieka Kārļa Ka-
zāka koncerts draudzes nama dārzā, 
lietus gadījumā – baznīcā.

LIMBAŽU KULTŪRAS NAMĀ
4. maijā plkst. 12.00 Latvijas Repub-
likas Neatkarības atjaunošanas dienu 
svinot un Latvijas simtgadi sagaidot, 
norisināsies “Balto galdautu svētki”. 
Pie kultūras nama uz terases (tirgus 
pusē) kopā svinēsim svētkus un atpū-
tīsimies kopējā piknikā, klāsim balto 
domu galdautu – apkopojot vēlēju-
mus Limbažiem un Latvijai. Piedalī-
simies radošajās darbnīcās, veidojot 

apsveikumus un veltes Latvijai. Būs arī 
uzņēmēju, pašdarbnieku cienasti. Ai-
cinām pasākumā piedalīties ikvienu, 
līdzi ņemot savus iecienītos kārumus. 
4. maijā plkst. 17.00 grupas “ELEKTRO-
FOLK” koncerts. Ieeja bez maksas.
5.  maijā plkst. 18.00 Rumbas kvartets 
– sirsnīgs vakars kopā ar Vecmeistara 
dziedātām dziesmām. Repertuārā ir 
Latvijas pirmās brīvvalsts dziesmas, kā 
arī agrīnā pēckara periodā komponē-
tās melodijas. Biļetes pieejamas Biļešu 
servisa kasēs: cenas 6, 7, 8 vai 9 eiro.
8. maijā plkst. 19.00 Filma “Nameja 
gredzens”. Aigara Graubas režisētā 
2018. gada Apvienotās Karalistes/
Latvijas spēlfilma par Zemgales ķēni-
ņu Nameju un viņa vadītajām zemga-
ļu brīvības cīņām pret krustnešiem. 
Biļetes cena 2 eiro.
10. maijā plkst. 18.00 Limbažu nova-
da ģimnāzijas Pateicības dienas kon-
certs skolēnu vecākiem, vecvecākiem 
un draugu saimei.
13. maijā plkst. 16.00 Deju kolektīva 
“Varavīksne” koncerts
19. maijā Muzeju nakts ietvaros fil-
ma – Bez viņas Latvijas muzeji būtu 
tukši – Daiga Kažociņa dokumentā-
lajā spēlfilmā “Mērijas ceļojums”, at-
veido Mēriju Grīnbergu (1909-1975), 
pateicoties kurai, nacistu 1944. gadā 
izvestās Latvijas mākslas vērtības at-
griezās dzimtenē. Biļetes cena 2 eiro.
20. maijā plkst. 11.00 Senioru koru 
kopmēģinājums.
26. maijā plkst. 18.00 Populārās 
mūzikas studijas “Mūzikas spārnos” 
Māmiņdienas koncerts “Es tevi mīlu, 
māmiņ!”. Ieeja bez maksas.
3. jūnijā plkst. 11.00 Senioru koru 
kopmēģinājums.
14. jūnijā plkst. 11.00 Komunistiskā 
genocīda upuru piemiņas diena (pie 
Limbažu kultūras nama).
16. jūnijā plkst. 13.00 Limbažu nova-
da ģimnāzijas 9. kl. izlaidums; plkst. 
18.00 Limbažu novada ģimnāzijas 
12.kl. izlaidums.
22. jūnijā plkst. 20.00 Ielīgosim Jāņus 
pie Limbažu kultūras nama.

LIMBAŽU NOVADA 
PAŠVALDĪBAS LIELAJĀ ZĀLĒ
9. maijā plkst. 18.00 Muzikāls stāsts 
“Elles ķēķis. Ņujorka->Latvija” ir vel-
tīts Ņujorkas dzejnieku grupai “Elles 
ķēķis”, kura galvenie pārstāvji bija 
latviešu trimdas dzejnieki Gunars Sa-
liņš un Linards Tauns. Gunars Saliņš 
(dzimis 1924. gada 21. aprīlī, Dobelē, 
miris 2010. gada 29. jūnijā Glenridžā, 
Ņūdžersijā, ASV) 1944. gadā kopā ar 
sievu Jautrīti izceļojis no Latvijas. 

LIMBAŽU TEĀTRA MĀJĀ
10. maijā plkst. 19.00 Filma “Turpinā-
jums”. Ivara Selecka dokumentālais 
stāsts – ārkārtīgi skaista un sirsnīga, 
tā lieliski turpina iepriekšējās filmas 
“Paradīze 89” aizsākto tēmu par prie-
cīgo un reizē arī smeldzīgo bērnības 
stāstu. Biļetes cena 2 eiro.

VIENĪBAS PARKĀ
12. maijā plkst. 10.30 Ģimeņu spor-
ta diena “Mammu, tēti – sportosim! 
Sīkāka informācija pa tālr.64022040. 
Lietus gadījumā pasākums norisinā-
sies OC “Limbaži” sporta hallē.

LIMBAŽU BĒRNU 
UN JAUNIEŠU CENTRĀ
12. maijā Bērnu kapelas “Eži” 20 gadu 
jubilejas koncerts.
16. maijā Limbažu novada skolu jau-
natnes koru kopmēģinājums.
19. maijā plkst. 14.00 Ģimenes diena 
“Uz gaismas viļņa”, vokālās grupas 
“Pogas” koncerts.
25. maijā plkst. 16.00 Limbažu pilsē-
tas 1. PII “Buratīno” izlaidums.

SKULTES 
PAGASTĀ

SKULTES BIBLIOTĒKĀ
Maijā aplūkojamas izstādes: Rok-
darbnieču kopas “Kamolītis” sezo-

nas noslēguma darbu izstāde; “22.
PAVASARA MIRKĻI” Līgas Teteres 
fotogrāfijās.

SKULTES KULTŪRAS 
INTEGRĀCIJAS CENTRĀ
26. maijā konkurss amatierteātriem 
“Pasmaidi, sirds gaiša kļūs!”. Pēc žū-
rijas ierosinājuma tiek piešķirta Ed-
gara Liepiņa ceļojošā balva labākajam 
amatieru teātrim, kā arī balva labāka-
jam aktierim un režisoram. 
26. maijā plkst. 19.00 Aktiera E. Lie-
piņa atcerei – piemiņas brīdis Skul-
tes kapos. Informācija un nolikums 
www.skulte.lv.

LIMBAŽU 
PAGASTĀ

SABIEDRISKAJĀ 
CENTRĀ “LĀDES VĪTOLI”
4. maijā plkst. 13.00 Latvijas Repub-
likas Neatkarības atjaunošanas dienai 
veltīts MĀRTIŅA RUSKA koncerts. 
Pēc koncerta cienasts. Ieeja brīva. Par 
transporta nepieciešamību “Lādes 
Vītoliem” zvanīt pa tel. 20281010.

LIMBAŽU PAGASTA 
PĀRVALDES ZĀLĒ
1. jūnijā plkst. 13.00  Limbažu pagas-
ta  jaundzimušo bērniņu sveikšanas 
pasākums.

KATVARU 
PAGASTĀ

POCIEMA BIBLIOTĒKĀ
7. maijā Literatūras izstā-
de “Mūsu bagātība – mātes”.
9. maijā Literatūras izstāde “Mana 
mīļa grāmatiņa”.
9. maijā plkst. 12.00 Tematisks pasā-
kums “Kad dvēsele dzied..”.
28. maijā Literatūras izstāde “Rakst-
niekam, publicistam Ērikam Hānber-
gam – 85”.

POCIEMA KULTŪRAS NAMĀ
4. maijā plkst. 18.00 Baltā galdauta 
svētki. Tikšanās ar ārstu-neiroķirur-
gu, atmodas notikuma dalībnieku 
Tālivaldi Apini. Svētku DIŽKONCERTS, 
piedalās kultūras nama kolektīvi.
8. maijā plkst. 17.00 Bazārs.
12. maijā plkst. 11.00 2017. gadā 
dzimušo bērniņu svinīga uzņemšana 
Katvaru pagasta saimē.

BĀRDU DZIMTAS MUZEJĀ 
“RUMBIŅI”
19. maijā no plkst. 19.00-01.00 Mu-
zeju nakts pasākums “Bērnība, tu esi 
zelta ābols” (Fr.Bārda): 
• plkst. 19.00-24.00 Izstāde “1918. 
gads Bārdu dzimtā”.
• plkst. 19.00-20.00 Dzimtas šūpulīša 
godināšana. Koncerts “Šūpuļdzies-
mas”. Dziedās Kalvis un Baiba Vītoli 
• plkst. 20.00-21.30 Rotaļlietas zem-
nieku mājās. Rotaļlietu gatavošanas 
darbnīcas.
• Plkst. 21.00-22.00 Bērnības putras 
vārīšana un baudīšana. Gaismiņu ie-
degšana, taciņu izgaismošana.
• Plkst. 22.00-24.00 Nakts orientēša-
nās. Lūgums ņemt līdzi baterijas. 

VIDRIŽU 
PAGASTĀ

VIDRIŽU  
SPORTA HALLĒ
12. maijā plkst. 10.00 
ZIBENS TURNĪRS BASKETBOLĀ 5x3/
rezervisti/vecuma grupas: 2001.g.dz. 
un jaunāki jaunieši, 2000.g.dz. un ve-
cāki vīrieši. Dalības maksu skatīt noli-
kumā www.limbazi.lv.
17. maijā plkst. 17.00 Deju kolektīvu 
koncerts “No rotaļas līdz dejai”. Kon-
certā piedalās Vidrižu pamatskolas 
dejotāji un LBJC deju kolektīvs “Vara-
vīksne”. Ieeja bez maksas.

BĪRIŅU PILĪ 
20. maijā plkst. 13.00 Vasarsvēt-
ku svinības Pils dārzā. Jūs priecēs 

Svētbrīdis, mūzika, gleznas, Lielais 
Šlāgerkoncerts – Zaļumballe, amat-
nieku tirdziņš, atrakcijas bērniem un 
pieaugušajiem.

EMILA MELNGAIĻA VIDRIŽU 
NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJĀ
19. maijā Muzeju naktī Melngaiļos 
būs iespējams apskatīt: 
• Patstāvīgi aplūkojamas ekspozīcijas: 
Emiļa Melngaiļa dzīvei un darbībai 
veltīta ekspozīcija; Ekspozīcija veltīta 
Vidrižu pagasta un skolas vēsturei; 
Ekspozīcija veltīta Leonam Paeglem; 
Ekspozīcija veltīta Austrai un Rūtai 
Skujiņām; Ekspozīcija veltīta Hugo 
Legzdiņam; Apskatāma arī Vidrižu pa-
gasta kolhoza istaba. 
• Kamīnzālē būs apskatāma Dziesmu 
svētkiem veltīta izstāde. 
• A. un M. Andrusu etnogrāfisko 
priekšmetu kolekcija
• Patstāvīgā etnogrāfisko priekšmetu 
kolekcija bijušajā magazīnas ēkā.
• Seno dārza darbarīku izstāde 
pagalmā.
• Skanēs mūzika līdz rītam. Sildīs 
ugunskurs pie vecās magazīnas ēkas.

VIĻĶENES 
PAGASTĀ

VIĻĶENES BIBLIOTĒKĀ
Maijā Tautas lietišķās 
mākslas studijas “Austra” audē-
jas Guntas Skujiņas darbu izstāde.  
14. maijā plkst. 18.00 sarunas ar vēs-
turnieci Brigitu Tamužu no muzeja 
“Latvieši pasaulē” par tēmu “Kā ta-
gad dzīvo Baškīrijas latvieši?”.

VIĻĶENES KULTŪRAS NAMĀ
4. maijā plkst. 12.00 “Kā balta puķe 
bērns ir uzziedējis”. 2017. gadā Viļ-
ķenes pagastā dzimušo bērniņu 
sveikšana.
12. maijā plkst. 19.00 Amatiermāk-
slas kolektīvu sezonas noslēguma 
koncerts.
1. jūnijā plkst. 19.00 Viļķenes ama-
tierteātra pirmizrāde, Monika Zīle 
“Trīs košas dāmas”.
16. jūnijā plkst. 10.00 Viļķenes pagas-
ta svētki.

ĶIRBIŽU MEŽA MUZEJĀ
19. maijā plkst. 19.00 Muzeju nakts 
pasākumi: 
• Digitālā viktorīna “20 šūpuļ - 
dziesmas”,
• Viļķenes amatierteātra uzvedums 
“Pašu audzināts”,
• Mazā mezglošanas darbnīca,
• Mūsu tautas rotaļas,
• Prāta asināšana.
Labas omas uzturēšanai palīdzēs du-
ets Sandra, bet spēkus atjaunot līdzēs 
zupa ”kunkuļmoze”.

PĀLES PAGASTĀ

PĀLES NOVADPĒTNIE-
CĪBAS MUZEJĀ
19. maijā no plkst. 19.00-
00.00 Muzeju nakts pasākums: “Tas ir 
ļoti svarīgi-laiku pa laikam kļūt ma-
zam, lai augtu liels.” (I.Ziedonis) – Pā-
les muzejs aicinās atgriezties bērnu 
dienās.

PĀLES KULTŪRAS NAMĀ
12. maijā plkst. 16.00 pašdarbnieki 
aicina uz koncertu.


