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KOMENTĀRS
Godātie Limbažu
novada ļaudis!

L

iktenis ir lēmis, ka mūsu
valsts nozīmīgākie notikumi ir norisinājušies rudenī. Mūsu senči uzskatīja, ka
rudens ir laiks, kad mūžība satiekas ar ikdienu. 11. novembrī
atzīmēsim Lāčplēša dienu, godinot Brīvības cīņu dalībnieku
piemiņu. Šogad aprit 96 gadi
kopš Latvija pievienojās Lietuvai un Igaunijai, pasludinot neatkarīgu valsti. 1918. gada 18.
novembrī latviešiem izdevās
tas, par ko vēl šodien daudzas
lielas pasaules tautas var tikai
sapņot. Diemžēl ne vienmēr
protam to novērtēt. Nav nekā
svarīgāka par cilvēka, pašvaldības un valsts pašnoteikšanās
tiesībām. Mūsu vecvectēvi īstenoja mūžsenās ilgas par brīvu
un neatkarīgu valsti. Mūsu uzdevums ir sargāt, rūpēties par
to un nodot nākamajām paaudzēm kā lielāko dārgumu. Tas
ir smags ikdienas darbs- ģimenē, skolā, darbā, sabiedrībā, jo
valsts taču patiesībā sākas katrā no mums un katrs no mums
ir atbildīgs ne tikai par sevi,
bērniem, sirmgalvjiem, visiem
tiem, kuri nespēj par sevi rūpēties paši, bet arī par savu valsti.
Manuprāt, cilvēkus šobrīd
Latvijā un arī Limbažu novadā
var iedalīt trīs grupās. Pirmie
ar rūgtumu sirdī un aizvainojumu pamet Latviju vai vienkārši
dodas plašajā pasaulē laimi
meklēt. Otrie stāv maliņā, visus
un visu kritizē un skaļi deklarē- „Man pienākas!” Bet trešie,
trešie ir darītāji. Viņi, neskatoties uz grūtībām, droši dodas
pretī izvirzītajiem mērķiem.
Varam būt patiesi gandarīti, ka
Limbažu novadā darbīgu cilvēku ir daudz.
Svētku reizēs pieņemts apstāties, atskatīties un novērtēt
padarīto. Šogad mūsu valsts
dzimšanas dienā sumināsim un
godā celsim darītājus, cilvēkus,
kuri ar savu nesavtīgo darbu ir
veicinājuši Limbažu pilsētas un
novada izaugsmi un attīstību.
Atzinības raksta, Pateicības
raksta un Goda novadnieka
balvas pasniegšana ir pašvaldības augstākais goda un cieņas
apliecinājums.
Lai mums nekad netrūkst kopīgu ideju, kuras mūs vieno. Lai
mums vienmēr būtu enerģiski
ļaudis, kuri spējīgi izvirzīt un
īstenot vispārdrošākās ieceres.
Dievs, svētī Latviju!
Limbažu novada
Domes priekšsēdētājs
Māris Beļaunieks

2. lpp.

Katvaru
pagastam
sava filma

Limbažu novada
pašvaldības apbalvojumu
saņēmēji

3. lpp.

Diāna Zaļupe
saņem Veselības
gada balvu

4., 5. lpp.

6. l p p .

Latvija…
Tu jau gadsimtiem ilgi mūsu priežu augumus balsti,
Nu jau gadsimtiem ilgi tu mūs ar dziļumu avotiem dzirdi,
Un kamēr mēs tavus tīrumus sēsim, tu būsi tik maza, tu būsi tik liela,
Cik lielu mēs tevi ar savām rokām, cik lielu mēs ar savām domām un sirdi
Pasaulē izaudzēsim.
/L. Brīdaka./

Sveicam visus novada iedzīvotājus valsts svētkos – Latvijas Republikas
proklamēšanas 96. gadadienā!
Limbažu novada pašvaldība

Valsts svētku pasākumos godinās
apbalvojumu saņēmējus
Limbažu novada pašvaldība valsts svētku laikā suminās cilvēkus, kuri ir pelnījuši atzinību par
ieguldījumu sabiedrības labā, novada attīstībā, nozīmīgu darbību saimnieciskajā, sabiedriskajā
un publiskajā sektorā un novada atpazīstamības veidošanā, kā arī par nopelniem citās novadam
nozīmīgās darbības jomās.

Limbažu novada pašvaldības augstāko apbalvojumu Goda novadnieks par īpašiem nopelniem
un ieguldījumu novada attīstībā šogad saņem:
Aija Ozoliņa – Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas muzeja
un Viļķenes pagasta pensionāru
biedrības „Saknes” vadītāja
„Goda novadnieks” par mūža
ieguldījumu izglītībā, novadpētniecībā un sabiedriskajā darbā.
Aijas Ozoliņas vārds ir pazīstams gan vairāku paaudžu viļķeniešu, gan visa bijušā Limbažu rajona ļaužu vidū. Skolotāja,
deju kolektīvu vadītāja, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas
direktore, skolas bibliotēkas
vadītāja. Šogad viņa atzīmē
nozīmīgu darba jubileju – pedagoģiskajā darbā aizritējuši
50 gadi. Cienījama, moža, darbīga, sabiedriski aktīva un atraktīva: Latvijas Tautas Frontes
aktīviste, pensionāru biedrības
„Saknes” un skolas muzeja vadītāja. Aijas Ozoliņas nopelns ir
novadnieka komponista Baumaņu Kārļa vārda piešķiršana
Viļķenes skolai pirms 25 gadiem
(1989.g.), kad Baumaņu Kārli
un viņa „Dievs svētī Latviju” vēl

nedrīkstēja publiski pieminēt un
slavināt.
Aija Ozoliņa Viļķenes pagastā veicina darbošanos un prot
pagasta ļaudis ieinteresēt savas
ģimenes un apkārtnes vēstures
pētīšanā. Pateicoties Aijas Ozoliņas sabiedriskā kārtā veiktajam
brīvprātīgajam darbam un entuziasmam, ir atjaunots skolas muzejs, kas ir neatņemama kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa
ar krājumu pētniecisko darbu un
skolas identitātes uzturēšanu.

Jānis Krasovskis – SIA Limbažu Tīne direktors
„ Goda novadnieks” par Limbažu novada ekonomikas attīstību un Limbažu vārda popularizēšanu pasaulē.
1994. gada 2. februārī Jānis
Krasovskis sāka vadīt jaunizveidoto uzņēmumu „ Limbažu
Tīne”, un pēdējos 20 gadus tas
ir viņa sirdsdarbs vēl joprojām.
Darbs uzņēmuma vadīšanā
bija grūts, bet Jānis Krasovskis
ar savu neatlaidību un darbinieku palīdzību panāca to, ka
ražotne turpināja ražot, paplašinot izstrādājumu sortimentu un
uzlabojot darba kvalitāti.
Visus šos gadus, kopš pastāv
„ Limbažu Tīne”, valdes priekšsēdētājs darbā vienmēr ierodas
pirmais un aiziet pēdējais, pārliecinoties, ka viss ir kārtībā.
Jānis Krasovskis ir apveltīts ar

Žurnāls Ir, Kaspars Krafts, f64

Šajā
numurā:

Svētku
pasākumi
novembrī

daudzām labām īpašībām, kā
darbīgums, neatlaidība, komunikabilitāte, izpalīdzība un uzņēmība. Pateicoties šīm īpašībām,
vadītāja zināšanām, izveicībai
un pieredzei – „ Limbažu Tīnes”
produkcija ir pazīstama ne vien
visā Latvijā, bet arī produkcijas
klāsts ir pieprasīts ārpus mūsu
valsts robežām – Zviedrijā, Krievijā, Kanādā, Japānā un citviet
pasaulē.
Jānis Krasovskis nekad neapstāsies meklēt jaunas iespējas.
Tas pierādījies gan darbos, gan
sasniegumos un ar savu darba
pārliecību arī turpmāk „Limbažu
Tīnes” produkciju virzīs pasaulē
un tai pašā laikā tā būs vērtība
mūsu novadnieku acīs.

Limbažu pilsētā apbalvošana notiks 18. novembrī plkst. 18.00
Limbažu kultūras namā
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Aicinām novada iedzīvotājus apmeklēt
Lāčplēša dienas un valsts svētku pasākumus!
Novembris ir Valsts svētku mēnesis un arī pārdomu laiks, kad,
kopīgi piedaloties Lāčplēša dienas pasākumos un svinot Valsts
dzimšanas dienu, apjaušam atbildību par mūsu šodienas un
nākotnes Latviju, kā arī izjūtam lepnumu par savu zemi un
piederību valstij, novadam, pagastam, pilsētai un, protams, arī
savai ģimenei.
Šogad svētku sajūtu Limbažu
novadā sāksim radīt jau novembra sākumā. 8. novembrī plkst.
17.00 Limbažu kultūras namā viesosies Maestro Raimonds Pauls
ar kora dziesmu koncertu „Mana
tēvu zeme”. Tāpat svētku sajūtas
pilsētā veidos sarkanbaltsarkanas gaismas instalācijas Vienības
parkā un Baumaņu Kārļa laukumā, kur visos mastos plīvos arī
Latvijas karogi. Lai smeltos spēku
dziesmās, pilsētā sākot ar 11. novembri skanēs mūzika.
Limbažu novadā Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas dienu atzīmēs visos 7 pagastos , kā arī Limbažu pilsētā. Tāpat
gatavojoties 11. novembrim Limbažu novada skolās, Limbažu
Bērnu un jauniešu centrā skolēni
piedalīsies
sarkanbaltsarkano
lentīšu locīšanā, kuras pēc tam
11. novembra vakarā dalīs Limbažu novada iedzīvotājiem.
Tāpat kā mūsu senčiem, tā arī
mums dienas ritumā ir vajadzīga
enerģija un spēks, ko sniedz gan
kopā būšanas prieks un piederības sajūtas valstij un ģimenei, gan
arī latvju tautas spēka zīmes, kas
jau izsenis ieņem svarīgu lomu
latviešu ikdienā. Tajās ir iekodēta
daļa no nozīmīgās latviskās enerģētikas un vēstošās informācijas,
kas spēj līdzsvarot un ietekmēt
katra latvieša dzīvi. Katra zīme
vienotā harmonijā ar dabu un
tautas raksturu koncentrē attiecīgas izjūtas un domas.
Limbažos 11. novembrī, godinot Latvijas brīvības cīņās kritušos, visi aicināti plkst. 16.00
ar līdzņemtām svecēm iedegt
latvju spēka zīmes – Māras zīmi
Baumaņu Kārļa laukumā pie

ozola, Saules zīmi pie Limbažu
strūklakas, Zvaigznes zīmi Vienības parkā, Akas zīmi pie Limbažu
sākumskolas.
Pie savām iestādēm un mājām
kopīgi iedegt pašu veidotas latvju spēka zīmes aicināti arī visi
Limbažu novada iedzīvotāji un
uzņēmēji!
Pēc latvju spēka zīmju iedegšanas Limbažos plkst. 18.00 Latvijas Lāčplēša ordeņa kavalieru
atdusas vietās noliksim ziedus un
plkst. 18.30 sāksies lāpu gājiens
no Limbažu Jūras ielas kapiem
līdz Limbažu evaņģēliski luteriskās baznīcas dārzam, kur notiks
svētbrīdis pie Brīvības cīņās kritušo pieminekļa. Koncerts Limbažu
evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Latvijas brīvības cīņās kritušo
piemiņas pasākumi Limbažu
novada pagastos

Skultes pagastā 11. novembrī
plkst. 15.00 Skultes evaņģēliski
luteriskajā baznīcā būs svētbrīdis
un plkst. 15.30 Skultes kapos Latvijas Brīvības cīņās kritušo piemiņai notiks piemiņas brīdis.
Vidrižu pagastā 11. novembrī
plkst. 17.00 vidrižnieki dosies
lāpu gājienā no Vidrižu pamatskolas līdz Viļa Gelbes piemineklim. Plkst. 18.00 Vidrižu saieta
namā koncertu sniegs vīru vokālais ansamblis „Dziļezers”.
Pāles pagastā 11. novembrī plkst. 17.00 jau tradicionāli
klātesošie par godu Lāčplēša
dienai iedegs svecītes pie Pāles
pamatskolas.
Viļķenes pagastā 11. novembrī plkst. 17.00 iedzīvotāji dosies
lāpu gājienā no Viļķenes kultūras
nama līdz Baumaņu Kārļa piemi-

neklim, kur ar piemiņas brīdi tiks
godināti Latvijas brīvības cīnītāji. Pēc tam – dziesmota karavīru
putras baudīšana pussaliņā.
Limbažu pagastā 11. novembrī
plkst. 15.00 Lādezera pamatskolā būs Lāčplēša dienai veltīts
sarīkojums, kurā uzstāsies Lādezera pamatskolas skolēni. Viesosies Latvijas Nacionālo Karavīru biedrības valdes loceklis Jānis
Brikmanis.
Umurgas pagastā 11. novembrī Umurgas kultūras namā plkst.
18.00 būs skatāma dokumentālā
filma „4. maija republika”.
Katvaru pagastā 11. novembrī
plkst. 16.00 pie Pociema kultūras
nama, godinot Brīvības cīņās kritušos, klātesošie iedegs svecītes.
Pociema kultūras namā notiks
pasākums „Ar brīvības dziesmu
sirdī” – tikšanās ar dziesminieci
Elīnu Līci.

Latvijas dzimšanas dienu
Limbažu novadā
iedzīvotāji aicināti svinēt
dažādos svētku pasākumos
gan pilsētā, gan pagastos,
kur tiks godināti arī Limbažu
novada pašvaldības
apbalvojumu saņēmēji.

Limbažos Latvijas dzimšanas
dienu atzīmēs 18. novembrī plkst.
18.00 Limbažu kultūras namā.
Svētku pasākumā tiks godināti
Limbažu novada pašvaldības augstākā apbalvojuma „Goda novadnieks” un Atzinības un Pateicības
rakstu ieguvēji. Pēc svinīgā sarīkojuma uzstāsies Mariss Vētra.
Rīga toreiz… Juris Jope un Bellac
cord orķestris. Ieeja bez maksas.
Skultes pagastā 14. novembrī
Skultes kultūras integrācijas centrā plkst. 19.00 Valsts svētku svinīgas sarīkojums, Atzinības rakstu pasniegšana, svētku koncerts
„Veltījums Latvijai”, kurā piedalās
Skultes amatierkolektīvs. Svētku
balle – muzicē grupa „Ceļojums”.
Ieeja bez maksas.

Māras krusts ir Krustu krusts, kas cieši saistīta ar auglību, uguni un māju.
To mēdz uzskatīt par mitoloģiskās dievības Māras – visas materiālās pasaules
pārvaldnieces vienu no simboliem. Ar Māras krustu tika sargāta materiālā labklājība – mājas, maize, uguns, šo zīmi saimniece uzvilka uz svaigi kulta sviesta
un uz maizes klaipiņa pirms to laida krāsnī un vakarā to ievilka pavarda pelnos,
lai uguns ar Māras svētību neizdzistu līdz pat rītam, tādējādi saņemot svētību
un uzraudzību. Šī zīme piešķir pamatīgumu, drošību, saistību ar dabas un zemes spēkiem. Palīdz kristībās, kāzās, ir auglības devēja un veselības sargātāja.
Akas zīme raksturo pasaules pamatu, kurā caur simboliskiem akas grodiem,
kurus rada četri slīpie krusti, veidojas tukšuma telpa jeb Sākotne. Šajā zīmē
savienojas augša ar leju un debesis ar pazemes ūdeni. Akas zīme sargā ģimeni
un ievada jaunu Saules gadu, tāpēc tā ir arī Saules un pasaules zīme. Akas zīme
ir arī vārti uz citu pasauli, uz mantotās senču gudrības un vieduma krājumu –
ielūkojies, iedziļinies, mācies un smel gudrību.
Zvaigznes zīme ir trešā svarīgākā debess spīdekļu zīme, kurai latviešu ticējumos ir maģiska nozīme – tā pasargāja no ļauna, atvaira tumsas spēkus un ļaunus
cilvēkus. Visvienkāršākā Zvaigznes zīmes forma ir krusts, kas daudzām tautām ir
gaismas un arī uguns simbols. Sevišķi grezns zvaigznes variants ir rīta zvaigznes
simbols – auseklītis. Tā ir zvaigzne ar astoņiem stariem un simbolizē gaismas uzvaru cīņā pret tumsu.
Saules zīme ir spēcīgs Saules gaismas simboliskais attēlojums –
dzīvības, visas dzīvās radības mātes, spēka, kustības un harmonijas
simbols. Saules zīme citu zīmju vidū ir uz augstākās pakāpes, kas visu
redz un dzird, tā māca taisnīgumu un žēlsirdību, jo silda visus vienādi.
Saules zīmes apzīmējumi ir apaļi priekšmeti (lode, ola, zelta zīle u.c.),
kuru ritēšana apzīmē Saules kustību debesu velvē. Tā piesaista sakārtotību, savstarpēju saprašanos un sargā ģimeni, dzimtu.
Informācija no interneta resursiem

Vidrižu pagastā 15. novembrī
plkst. 18.00 Vidrižu sporta hallē
koncerts veltīts Latvijas proklamēšanas gadadienai „Skaista
mana tēvu sēta”. Plkst. 21.00
svētku balle kopā ar grupu „Avārijas brigāde”. Ieeja 2.00 EUR
Pāles pagastā 15. novembrī
Pāles kultūras namā plkst. 20.00
Valsts svētku koncerts „Es mīlu,
tevi, Latvija!” kurā piedalās muzikālā apvienība „Vienmēr vienu dziesmu var” kopā ar grupu
„Tēva nams”, apbalvojumu pasniegšana, balle kopā ar grupu
‘’’Tēva nams”. Ieeja 2.00 EUR
Viļķenes pagastā 15. novembrī Viļķenes kultūras namā plkst.
19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts
pasākums, kurā uzstāsies salonmūzikas ansamblis „Barkarola”.
Svētku balle kopā ar „Brenča muzikantiem”. Ieeja 2.00 EUR
Limbažu pagastā 17. novembrī
plkst. 18.00 Latvijas Republikas
proklamēšanas 96. gadadienai
veltīts koncerts ,,Gaismiņa ausa,

saulīte lēca’’. Piedalās Lādezera
pamatskolas skolēni un Limbažu
pagasta pašdarbības kolektīvi.
Pēc koncerta balle pie galdiņiem.
Muzicēs grupa ,,Zeļļi’’ .Ieeja bez
maksas.
Umurgas pagastā 17. novembrī
Umurgas kultūras namā plkst.
19.00 izrāde „Dzejniece. Mirdzas
Ķempes mīlestība” Lomās: Raimonda Vazdika un Andris Bulis.
Plkst. 22.00 balle, muzicēs „Kantoris 04”. Ieeja 2.00 EUR
Katvaru pagastā 15. novembrī
Pociema kultūras namā plkst.
18.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai veltīts svinīgs pasākums – uzruna,
apbalvošana, svētku koncerts.
Plkst. 21.00 svētku balle kopā ar
„Nektāru” no Mālpils. Ieeja 2.00
EUR
Skaistus, priecīgus un piepildītus valsts svētkus!
Rita Ozoliņa
Limbažu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

Rudens kultūras pasaulē
Kultūras darbinieki gan oktobrī, gan novembrī tikās darba
semināros Limbažos, lai risinātu ikdienas darba jautājumus.
Semināros piedalījās Limbažu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja 1. vietnieks kultūras un izglītības jautājumos
Didzis Zemmers, vecākā ekonomiste Skaidrīte Mitrevica –
Galīte, administratīvās nodaļas vadītāja Antra Kamala. Šis laiks
ir ļoti steidzīgs un darbīgs. Daudz atskaišu, jāplāno jaunais
budžets un, protams, jāgatavojas svētkiem. Tuvojas Lāčplēša
diena, 18. novembris un vēl daudz citu pasākumu gan pagastos,
gan pilsētā.
Esam daudz domājuši, lai šogad citādi izskanētu Lāčplēša
diena un Valsts svētki. Limbažos 11. novembrī iedegsim sveces caur latviešu spēka zīmēm.
Sveces liesmiņa sildīs un stiprinās mūsu atmiņas par vēstures
notikumiem ne tikai Limbažos,
bet arī pagastos. Cenšamies
caur svētkiem būt vienoti savā
novadā.
Pilsētā svētku noskaņai skanēs mūzika, būs gaismas instalācijas, iedzīvotājiem tiks dalītas
sarkanbaltsarkanas
lentītes.
Cerams, ka radītās svētku noskaņas līdzēs sajust piederību,
mīlestību savai zemei, savai
dzimtajai vietai un atcerēties
ļaudis, kuri nesavtīgi cīnījās, lai
mēs dzīvotu šodienā.
Tomēr šie ir tikai tuvākie
notikumi. Nopietni plānojam
jau nākamā gada lielākos pasākumus. Atkal varam teikt,
ka būsim bagāti un darbīgums
nerimsies. 2015. gadā sāksim
ieskandēt Latvijas simtgades
svinības. Maijā svinēsim Baumaņu Kārļa 180. dzimšanas dienu. Būs Himnas Goda diena Viļķenē, kur dziedās kori no visas
Latvijas. Svinības turpināsies arī
Limbažos. Ir pagājuši 2 gadi un
pie mums atkal „Spēlesprieks”,
Starptautiskais akordeonistu
festivāls, Kokļu festivāls, Umurgā „Diksilends”.
Jaunums – pirmo reizi pie
mums Skultē notiks deju festivāls „Soļi smiltīs” un kur nu vēl

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Rīgā. Šie ir
tikai daži no daudzajiem notikumiem kultūrā, kas mūs gaida un
par ko domājam jau šodien.
Limbažu novada kultūras centru vadītāji aktīvi piedalās Latvijas Nacionālā kultūras centra
organizētajos semināros, forumos, lai radoši varētu darboties
savā dzīves vietā. Visi piedalījāmies seminārā „Latvijas valsts
svētki”, kas notika Jelgavas kultūras namā. Šī bija ļoti idejām
bagāta un interesanta diena.
Pieredzē dalījās Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Uzzinājām, kā Jelgavā tiek domāts par iedzīvotāju līdzdalību
ikvienā procesā – gan kultūras
dzīvē, gan ikdienas darbā. Cik
ļoti nozīmīgi saprast, ka garīgi
bagāts, priecīgs un pozitīvs iedzīvotājs mīlēs savu dzimto vietu, būs lepns, ka dzīvo tieši šai
pilsētā un centīsies pats to darīt
vēl skaistāku.
Par Latvijas valstiskuma idejām vēsturiskajā aspektā dalījās politiķe, vēsturniece, profesore Ilga Kreituse. Par Latvijas
valsts svētuma zīmi – karogu
– runāja Anita Gailiša, Rīgas
vēstures un kuģniecības muzeja galvenā fonda glabātāja. Par
himnu, savukārt, stāstīja muzikologs Arnolds Klotiņš. Bija
arī diskusijas – pozitīvas pieredzes „Kā svinēt valsts svētkus” noslēgumā uzstājās LKA
Turpinājums 8. lpp.
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Vokālais ansamblis
„Dziļezers” piedalījās
Muzicējošo
pašvaldību vadītāju
saietā
Limbažu pagasta vīru vokālais ansamblis „Dziļezers”’ ,
Kultūras nodaļas vadītāja Mārīte Saulīte un Sabiedriskā
centra „Lādes Vītoli” vadītāja Sandra Avotiņa 18. oktobrī
piedalījās Lubānas novada Muzicējošo pašvaldību vadītāju
saietā Lubānas pilsētas klubā. Šogad 11. reizi Lubānā tikās
muzicējošie pašvaldību vadītāji un darbinieki. Koncertā
piedalījās Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Nikolajs
Stepanovs, Veselības un sociālo pakalpojuma centra
“Dagda” vadītājs Andris Badūns un Andrupenes tautas
nama vadītāja Daina Platace, Tukuma novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Aivars Volfs un Pūres muzikanti.
Limbažu novads šai saietā
piedalījās pirmo reizi un bijām
patīkami pārsteigti par sirsnīgo
atmosfēru, dažādību priekšnesumos, iespēju tikties ne tikai dziesmā, bet arī dalīties pieredzē par
dzīvi un darbu pašvaldībās. Tāpat
pirmo reizi šajā pasākumā piedalījās Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe, Ogres
novada domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis, Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva

ar savu atbalsta grupu.
Lubāniešus un koncerta dalībniekus patiesi savaldzināja
„Dziļezera” vīru un dziesmu
spēks, kā arī atraktīvais un interesantais Agra Blumera stāstījums par Limbažu novada
bagātībām. Mūsējie bija viskuplākajā skaitā. Bijām priecīgi,
ka pēc saņemtajām Limbažu
novadā radītajām veltēm, lubānieši ielūdza nākamā gadā
piepulcēt vēl kādus vīrus un

droši doties uz Lubānu.
Šī bija sirsnīga, pieredzes bagāta tikšanās visiem. Izjutām
dziesmas spēku un nozīmi aizņemta, atbildīga cilvēka dzīvē.
Dziesma palīdz pasauli ieraudzīt gaišās krāsās, palīdz pārvarēt ikdienas steigu, smagumu,
palīdz mīlēt cilvēkus un būt pozitīvam.
Mārīte Saulīte
Limbažu novada pašvaldības
Kultūras nodaļas vadītāja

Lādezerā atklāta „Paaudžu
osta” un „Atbalsta mājas”

27. oktobrī Lādezera daudzdzīvokļu namā atklāja divus centrus – „Paaudžu osta” un „Atbalsta
mājas”, kas tapuši, nodibinājuma „Limbažu fonds” īstenotos un LEADER finansiāli atbalstītos
projektos. Atklāšanas pasākumā pulcējās projektu atbalstītāji, partneri un citi iesaistītie, lai apskatītu
telpas, kas izremontētas un iekārtotas vietējo iedzīvotāju vajadzībai satikties un patverties grūtā
dzīves brīdī.
Nodibinājuma valdes priekšsēdētaja Spīdola Lielmane klātesošajiem pastāstīja, ka centrā
„Paaudžu osta” dažādu paaudžu vietējie iedzīvotāji tiksies
kopējos pasākumos, nodarbībās. „Jaunajiem būs iespēja no
vecākās paaudzes ļaudīm mācīties dzīves prasmes – cept,
vārīt, konservēt, nodarboties
ar rokdarbiem.” Te darbosies
Latvijas Sarkanā Krusta Lādezera grupa un medicīnas māsa
Marija Vītola, tādējādi iedzīvotājiem būs iespēja, piemēram,
izmērīt asinsspiedienu. “Atbalsta mājas” īslaicīgai palikšanai
paredzētas tiem, kuri nonākuši
nelaimē – ugunsgrēkā izpostīts
mājoklis, ja sievietei ar bērniem
jāpatveras no varmācīga dzīvesbiedra un līdzīgās situācijās. Šim
nolūkam iekārtotas divas istabas, virtuve, vannasistaba un
tualete. Lai arī katram centram
ir sava funkcija, tie darbosies
savstarpēji saistīti un izmantos
viens otra telpas.
Tradicionālās atklāšanas lentas griešanas vietā muzikālās Lādezera pamatskolas bijušās un
esošās audzēknes jaunās telpas
pieskandināja ar ģitāras un flautas melodijām. Uzrunājot ciemiņus, S.Lielmane pateicās visiem,
kas atbalstījuši centru tapšanu.

Limbažu novada pašvaldībai par
centrālapkures ierīkošanu, Limbažu pagasta pārvaldei par atsaucību idejām, darbu veicējiem
SIA „Accent Būve” par rasto
iespēju bez papildus līdzekļiem
veikt neparedzētos darbus, kas
izrādījās gana daudz, partnerībai
„Brasla” par līdzekļu piešķiršanu
projektu īstenošanai, Lādezera
pamatskolas direktorei Taigai
Plitniecei par pleca sajūtu un
Lādezera iedzīvotājiem, kas jau
ar nepacietību gaida, kad telpas iedzīvinās ar dažādām sabiedriskām, izzinošām un citām
aktivitātēm.
Limbažu
novada
domes
priekšsēdētājs Māris Beļaunieks
pauda prieku būt vietā, kur kaut
kas jauns tiek radīts. „Lai nepietrūkst ideju, kā telpas piepildīt,
savukārt pašvaldība centīsies
jūsu idejas maksimāli atbalstīt.”
Vidzemes lauku partnerības
„Brasla” valdes priekšsēdētāja
Līga Magone un izpilddirektore Līga Kārkliņa atzina, ka
tēma par paaudžu satikšanās
vietu ir īpaši aktuāla šobrīd,
kad ģimenes vairākās paaudzēs vairs nedzīvo kopā, kā tas
bija agrāk. „Jaunajiem trūkst
izpratnes par vecākā gada gājuma cilvēkiem un otrādi. Šajā
vietā paaudzes varēs satikties

un mācīties viena no otras dažādas prasmes.”
Limbažu novada Sociālā dienesta vadītāja Ilga Bērziņa norādīja: „Te var redzēt nevalstisko organizāciju spēku. Limbažu
pagastam ir paveicies, ka tajā
aktīvi darbojas „Limbažu fonds”
un Spīdola Lielmane.”
Limbažu pagasta pārvaldes
vadītājs Dainis Jurka, dāvājot
telpaugu, akcentēja tā simbolisko nozīmi: „Auga kuplās lapas
simbolizē nodibinājuma padarītos darbus un turpmākos mērķus, uz ko tiekties.”
Alojas novada Sociālā dienesta vadītāja Inga Brente Mieze
pauda gandarījumu, ka arī Alojas novads bauda Spīdolas darba augļus.
Savukārt ar veselīgu dzērveņu
groziņu un saimniecībā noderīgām lietām sveica mediķe Maija Vītola.
Pēc svinīgās atklāšanas klātesošie pie svētku galda jau pārsprieda idejas par tuvākajām
plānotajām aktivitātēm jaunatklātajās telpās.
Līva Tauriņa,
nodibinājuma „Limbažu fonds”
projekta
„Limbažu fonda darbības
pilnveidošana”
sabiedrisko attiecību speciāliste

Katvaru pagastam sava
filma – „Rit laika rats”

Vēl joprojām dabas māte mums gādā neparasti siltas un
skaistas dienas. Zeltītās lapas nu gan griež atvadu valsi
rudenim. Tas nozīmē, ka klāt novembris ar nozīmīgām dienām
Latvijas valsts dzīvē. Lāčplēša dienas un 18. novembra svētku
gaidīšanas laikā īpaši sajūtam, cik dārga un svēta ir mūsu zeme
un tās brīvība.
1. novembrī Pociema kul- siltums un lepnums par sava
tūras namā Katvaru pagasta pagasta cilvēkiem. No visiem
pārvalde saviem iedzīvotājiem filmas varoņiem staro spēks un
rīkoja bezgala jauku pasāku- apņēmība, nepadoties nekāmu- parādīja šajā gadā uzņem- dām grūtībām. Un tad jau arī var
to filmu “Rit laika rats”. Jāteic, izdarīt visādas labas lietas, arī
skatītāju zāle bija ļaužu pilna. brīnumus. Filmas varoņui ir KatVideo filmas skatīšanās notika varu pagasta lepnums: Mārtiņa
omulīgā gaisotnē- sveču gaismā Rituma Treimaņa ģimene, Aija
pie kafijas un tējas tases, pīrā- Ēceniece, Auseklis Raubiško,
dziņiem un cepumiem. Pirms Līga Magone, Aija Romancāne,
filmas pārvaldes vadītāja Aus- Ilga Karlsone, Dace Puisīte- Augma Plūme pastāstīja: „Pie filmas sne, Jānis Krūmiņš, Laimdota
scenārija strādājām pieci cilvēki. Zariņa, Lāsma un Uldis Joneļi,
Pirmo sižetu nofilmējām zem- Edmunds un Margarita Slūkas,
nieku saimniecībā “Reķi” pie Astrīda Pauliņa, Zaiga Blaua,
Lāsmas un Ulda Joneļiem, kad Aldis Vendeliņš, Andris Vāle, Lieviņu plašais ābeļdārzs bija vie- piņu ģimenes no Pīlāgkalniem,
nos ziedos. Milzīgu darbu filmas Šoturgu ģimene, Daina un Voltapšanā ir ieguldījis operators demārs Čakstes, Andris un TaĒriks Freimanis. Šī filma ir par māra Āži, Elīna Veinberga, SIA
Katvaru pagasta darba rūķiem. Matadors. Viņi visi no Ausmas
Tai nākamajā gadā būs turpinā- Plūmes saņēma filmas kaseti
jums, jo visas skaistās un labās un sveci ar Latvijas karoga simlietas nepaspējām iemūžināt. Kā boliku. Pie šādas dāvanas tika
radās doma par filmu? Limbažu arī 178. Pociema mazpulks, kurš
novada pašvaldības dome pava- arī ir iemūžināts filmā. No sirds
sarī rosināja pagastu pārvaldes pateicos!
sagatavot nelielu video prezen„Bravo mūsu pārvaldes
tāciju par raksturīgo savā paš- vadītājai Ausmas kundzei! Brīvaldībā. Tā 10 minūtes izvērtās nišķīga filma ar vēsturiskām
par 2 stundām un 35 minūtēm. vērtībām, kā dzīvojam un strāTik gara ir filma.”
dājam 21. gadsimta sākumā.
Uzreiz jāteic, sanākušajiem Cilvēks ir bagāts, ja vari priecēt
pirmizrādes skatītājiem šis laiks līdzcilvēkus ar darbu. Filmas
paskrēja kā viens mirklis. Cik veidotāji ir paveikuši iespaidīgu
daudz krāsainu pavedienu fil- darbu” – priecājās pagasta kulmas režisore Ausma Plūme un tūras dzīves patriote Zīle Dzene
operators Ēriks Freimanis kopā un viņai pievienojās daudzi jo
bija savijuši, lai tā iemirdzētos daudzi.
visās varavīksnes krāsās! Filma
Mans vēlējums Mūsu visu
ir cieņas apliecinājums pagasta mīļās Latvijas dzimšanas dienas
ļaudīm – stipriem, uzņēmīgiem, priekšvakarā: Lai arī turpmāk
drosmīgiem, darbīgiem cilvē- savu pagastu vienmēr turam
kiem. Tajā visā krāšņumā ska- godā, no sirds darot savu darbu,
tāmas skaistās dabas ainavas- palīdzot citiem un priecājoties
bērzu birztalas, ozolu un vītolu par līdzcilvēku panākumiem!
audzes, liepu gatves, cilvēku raEdīte Melne
dītie skaistie dīķi un neparasto,
Katvaru pagasta patriote,
eksotisko koku stādījumi. Skatobrīvprātīgā darba veicēja Latvijas
Mazpulku organizācijā
ties filmu, mani pārņēma īpašs
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Limbažu novada pašvaldība Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienas sarīkojumos
aicina sveikt apbalvojumu saņēmējus!
Limbažu pilsētā

Apbalvošana notiks 18. novembrī plkst. 18.00 Limbažu kultūras namā
Limbažu novada pašvaldības Atzinības rakstus saņem:
Edžus Arums – TDA Katvari vadītājs.
Par pozitīva Limbažu novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu
– radot TDA „Katvari” 95
gadu jubilejai veltīto pasākumu kopumu Limbažos.
Liāna Kūlmane – Limbažu mūzikas skolas klavierspēles skolotāja
Par mūža ieguldījumu kultūras nozarē, kā arī Limbažu
novada attīstībā kopumā

– 59 gadu laikā izskolojot
vairāk nekā 100 dažādos
konkursos atzītus pianistus.
Andis Lēnmanis – deju
kopas „Jampadracis” mākslinieciskais vadītājs
Par novada, valsts un
starptautiska mēroga sasniegumiem, kā arī pozitīva
Limbažu novada vārda popularizēšanu – vadot „Jampadrača” deju kolektīvus,
kas atzinību guvuši gan valstī gan ārvalstīs.

Aivars Romanovskis –
mākslinieks, ilgus gadus bijis Limbažu kultūras nama
noformētājs
Par ilggadīgu un inovatīvu un rezultatīvu darbu
Limbažu novada labā –
veidojot scenogrāfijas Limbažu Ausekļa teātrim un
dizainu Limbažu pilsētā un
Limbažu kultūras namam
dažādos pasākumos, kā
arī popularizējot Limbažu
vārdu pasaulē, piedaloties

starptautiskos mākslinieku
plenēros.
Leons Gerķis – Limbažu
pilsētas un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas
nodaļas Limbažu pilsētas
saimnieciskā darba vadītājs
Par mūža ieguldījumu
un ilggadīgu un rezultatīvu darbu Limbažu novada
labā –godprātīgi un pašaizliedzīgi strādājot 50 gadus.
Dainis Augusts – Profesionālās Izglītības Kompe-

tences centra Rīgas Valsts
Tehnikuma Limbažu teritoriālās struktūrvienības
vadītājs
Par inovāciju ieviešanu
Limbažu novadā un pozitīva Limbažu novada tēla
veidošanu – kopā ar audzēkņiem izgatavojot E.
Melngaiļa svētku dekorus
un vienotus Limbažu novada Lieldienu svētku dekorus, tā audzēkņiem mācot
amata prasmes, mākslas
vērtības un arī piederības
sajūtu dzimtajai vietai.
Biedrība
„Dzirnavu spēks”
Par pozitīva Limbažu
novada tēla veidošanu un
novada vārda popularizē-

šanu – iesaistoties Igaunijas – Latvijas pārrobežu
programmas projektā, izbūvējot automodeļa sacīkšu trasi un noorganizējot
23. Pasaules čempionātu
trases automodelismā un
Tehniskās jaunrades nedēļu
Limbažos.
Kristaps Neretnieks –
limbažnieks, dažādās starptautiskās sacensībās godalgots jātnieks
Par valsts un starptautiska mēroga sasniegumiem
un Limbažu novada vārda
popularizēšanu – piedaloties un gūstot sasniegumus
dažādās valsts un starptautiska mēroga sacensībās
jāšanas sportā.

tūrisma taku un darbojoties
zīmola „Ražots Limbažu novadā” veidošanā.
Rudīte Zvīne – Limbažu
pensionāru biedrība kultūras darba organizētāja
Par brīvprātīgo ieguldījumu sabiedrības labā
– ilggadīgi organizējot pensionāru biedrības kultūras
aktivitātes.
Anna Branka – Limbažu
pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja
Par brīvprātīgo ieguldījumu sabiedrības labā – ilggadīgi saliedējot Limbažu
pilsētas pensionārus un
organizējot viņiem dažādus saistošus, interesantus
un veselības veicinošus
pasākumus.
AS „Limbažu siers”
Par investīciju ieguldīšanu Limbažu novada attīstībā un Limbažu novada

vārda popularizēšanu – atsākot savu darbību Limbažos – izveidojot vairākas
darba vietas un sakārtojot
teritoriju.
Ina Martinsone – Limbažu novada pašvaldības
Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļas
lietvede
Par ilggadīgu un rezultatīvu darbu Limbažu novada labā – godprātīgi un
kvalitatīvi pildot darba pienākumus un radot pozitīvu
darba vidi.
Krišs Pozemkovskis –
Vīru kora „Ziedonis” mākslinieciskais vadītājs
Par rezultatīvu darbu
Limbažu novadā un Limbažu novada vārda popularizēšanu – pārliecinoši pildot darba pienākumus un
sasniedzot augsti izvirzītos
mērķus.

Limbažu novada pašvaldības Pateicības rakstus saņem:

Astra
Tomsone
–
pensionāre,
dzejniece,
māksliniece
Par brīvprātīgu ieguldījumu sabiedrības labā – izdodot dzejas grāmatas, rīkojot
izstādes un aktīvi piedaloties dažādās pilsoniskās un
sabiedriskās aktivitātēs.
Vitauts Liepiņš – Limbažu novada senioru vokālā
ansambļa „Sirmie ozoli”
vadītājs
Par brīvprātīgu ieguldījumu sabiedrības labā un
kultūras nozarē – vairāk
nekā 5 gadus sabiedriskā
kārtā vadot senioru vokālo
ansambli „Sirmie Ozoli”’, kā
arī popularizējot Limbažu
novada vārdu, vairākkārt
izcīnot augstas vietas šahistu turnīros.
Tamāra Pavlova – Limbažu 3. Vidusskolas struktūrvienības Jauniešu un
pieaugušo vakara (maiņu)
vidusskolas skolotāja
Par pozitīva Limbažu novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu
– 5 gadu laikā ieguldot lielu
darbu dažādu līmeņu projektu izstrādē un vadīšanā.
Ineta Sprancmane – Limbažu un Salacgrīvas novadu
sporta skolas volejbola trenere, Limbažu sākumskolas
sporta skolotāja
Par ieguldījumus sporta
attīstībā un pozitīva Limbažu novada tēla veidošanu
– mērķtiecīgi gatavojot jaunos volejbolistus lielajam
sportam, kuri piedaloties
dažādās starptautiskās sacensībās jau ir guvuši teicamus rezultātus.
Iveta Bērziņa – SIA
„Mazā Sala” direktore
Par ilggadīgu un rezultatīvu darbu Limbažu novada

labā – ik dienu sagatavojot
vairāk nekā 350 kopgalda
porcijas skolēniem un pielāgojot savu uzņēmumu
skolēnu vajadzībām, sniedzot veselīgu, daudzveidīgu un sabalansētu ēdienu.
Uzņēmums iesaistās arī
Lauku atbalsta dienesta
programmās un iegādājās
Latvijā audzētus augļus un
dārzeņus.
Kristīne Kīne – Limbažu
Galvenās bibliotēkas Apmācību un profesionālās
sadarbības centra vadītāja
Par rezultatīvu darbu
Limbažu novada labā –
godprātīgi un profesionāli
attiecoties pret darbu un
ieguldot savu iniciatīvu un
enerģiju, 4 gadu laikā attīstījusi mācību centra darbu
un piedalījusies dažādās
akcijās un projektos.
Ilze Zvaigzne – kinoloģe,
Latvijas Kinoloģijas federācijas instruktore
Par ilggadēju darba
pieredzi kinoloģijas nozarē – apmācot suņus veido
drošāku vidi sabiedrībai, kā
arī organizējot paraugdemonstrējumus un apmācības izglīto arī jauniešus, veicinot lietderīgu brīvā laikā
pavadīšanu.
Antra Kamala – Limbažu
novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja
Par ilggadīgu un rezultatīvu darbu Limbažu novada
labā – pašaizliedzīgi pildot
darba pienākumus, kā arī ar
savu uzņēmību, radošumu
un izpalīdzību saliedē kolektīvu, radot pozitīvu vidi.
Alda Krastiņa – Limbažu
3. pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” skolotāja
Par ilggadīgu un rezultatīvu darbu Limbažu novada
labā – godprātīgi, profesionāli un radoši audzinot Limbažu jauno paaudzi, kā arī
aktīvi iesaistoties dažādos
projektos.

Līga Turka – Limbažu 3.
Vidusskolas vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģijas skolotāja, interešu izglītības skolotāja, Limbažu
Bērnu un jauniešu centra
vizuālās mākslas un vides
dizaina pulciņa skolotāja.
Par ilggadīgu un rezultatīvu darbu Limbažu novada
labā un pozitīva Limbažu
novada vārda popularizēšanu – izglītojot audzēkņus,
kuri dažādos vizuālās mākslas konkursos un valsts
olimpiādēs gūst nozīmīgus
rezultātus un atzinību arī
ārvalstīs.
Vija Jevdokimova –
Limbažu
sākumskolas
direktore
Par ieguldījumu izglītības nozarē, kā arī Limbažu novada attīstībā
kopumā – godprātīgi un
atbildīgi veicot darba pie-

nākumus, veicinot skolas
izaugsmi un skolēnu skaita
palielināšanos.
Dzintra Andže – pensionāre, bijusī Limbažu
pilsētas 2. Pirmskolas izglītības iestādes „Kāpēcītis”
darbiniece
Par ilggadīgu darba pieredzi – 40 gadus godprātīgi
veicot darba pienākumus
un ar draudzīgumu un cilvēkmīlestību
saliedējot
kolektīvu.
Ilze Millere – Limbažu
novada tūrisma informācijas centra vadītāja
Par ilggadīgu un rezultatīvu darbu Limbažu novada labā, kā arī pozitīva
Limbažu novada tēla veidošanu un novada vārda
popularizēšanu – aktīvi iesaistoties dažādos valsts un
starptautiskos projektos un
aktivitātēs, kā arī izveidojot

Limbažu pagastā

Apbalvošana 17.11. plkst.18.00 Lādezera pamatskolā
Limbažu novada pašvaldības Atzinības rakstus saņem:
Anita Ozola – Dienas
aprūpes centra mūzikas –
teātra grupas nodarbības
vadītāja, mūziķe
Par mūža ieguldījumu
kultūras nozarē, sabiedrības labā un Limbažu
novada vārda popularizēšanā – ar savu sabiedriski
aktīvo māksliniecisko darbību popularizējot novada vārdu un veidojot arī
sadarbību starp daudziem
novada kolektīviem.
Dace Robule – Limbažu Bērnu un jauniešu
centra interešu izglītības
skolotāja
Par ilggadīgu un rezultatīvu darbu Limbažu novada labā, ieguldījumu kultūras nozarē un Limbažu
novada vārda popularizēšanu – vadot ansambļus,

kuri guvuši atzinību valsts un
ārvalstu mērogā, un komponējot, izdodot dziesmas
krājumus – iedvesmojot
bērnus un jauniešus apgūt
vokālās prasmes.
Ernests Martinsons –
SIA „Ekla” vadošais darba
vadītājs
Par ilggadēju darba pieredzi tautsaimniecības nozarē
– godprātīgi pildot darba
pienākumus, nodod amatu
arī nākamajām paaudzēm
un atzinīgi strādājot ārzemēs, popularizē Limbažu
novada vārdu.
Gunta Oročko – Limbažu
pagasta Lādezera bibliotēkas vadītāja
Par ilggadīgu un rezultatīvu darbu Limbažu novada
labā un ieguldījumu kultūrā – no jauna izveidojot Lādezera bibliotēku un attīstot

to par kultūras un izglītības
centru Lādezera ciemā, kur
lietderīgi brīvo laiku pavada gan bērni, jaunieši, gan
pieaugušie.
Andris Ciršs – tehnisko
sporta veidu pārstāvis
Par novada un valsts sasniegumiem
tehniskajos
sporta veidos un pozitīva
Limbažu nobada tēla veidošanā – sasniedzot augstus
vērtējumus valsts un starptautiska mēroga sacensībās tehnisko sporta veidu
– kvadru klasē.

Limbažu novada
pašvaldības Pateicības
rakstus saņem:

Andris Ķezbers – Profesionālās Izglītības Kompetences centra Rīgas Valsts
Tehnikuma Limbažu teritoriālās struktūrvienības kokapstrādes tehnologs

Par inovāciju ieviešanu Limbažu novadā un
pozitīva Limbažu novada
tēla veidošanu – kopā ar
audzēkņiem izgatavojot
E. Melngaiļa svētku dekorus un vienotus Limbažu
novada Lieldienu svētku
dekorus, tā audzēkņiem
mācot amata prasmes,
mākslas vērtības un arī
piederības sajūtu dzimtajai vietai.
Inese Kārkle – Ozolaines pirmsskolas izglītības
iestādes skolotāja, izglītības metodiķe
Par ilggadīgu un rezultatīvu darbu Limbažu
novada labā – atbildīgi,
mērķtiecīgi un radoši 30
gadus pildot darba pienākumus un veidojot pozitīvu
vidi kolēģu un bērnu grupiņu ikdienā.
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Umurgas pagastā

Apbalvošana 17.11. plkst.18.00 Umurgas kultūras namā
Limbažu novada pašvaldības Atzinības rakstus saņem:
Inga Purava un Rihards Šķeltiņš – lavandu lauku „Mazķītas”
saimnieki
Par investīciju ieguldīšanu Limbažu novadā un
Limbažu novada vārdu
popularizēšanu – audzējot lavandas, gatavojot
interesantu produkciju
un organizējot populāros Lavandu svētkus, izveidojot tūrisma piedāvājumu, kas pulcē daudz
apmeklētājus un popularizē Limbažu novada
vārdu.
Sofija Kobjaka –
pensionāre

Par brīvprātīgo ieguldījumu sabiedrības labā –
aktīvi iesaistoties sabiedriskajos darbos, rūpējoties
par apzaļumošanu un telpu noformējumu, veicina
pozitīvu vidi veco ļaužu
mītnē „Cerība”.

Limbažu novada
pašvaldības Pateicības
rakstus saņem:

Valentīna Ozola –
Umurgas
pamatskolas
direktore
Par ieguldījumu izglītības nozarē un vēsturiskā
mantojuma saglabāšanu
– palīdzot rakstīt grāmatu
par izglītības sistēmas un
skolas attīstību Umurgas

pagastā 160 gadu ilgā laika periodā.
Marija
Zemīte
–
pensionāre
Par vēsturiskā mantojuma saglabāšanu – palīdzot rakstīt grāmatu par
izglītības sistēmas un skolas attīstību Umurgas pagastā 160 gadu ilgā laika
periodā.
Tālivaldis Apinis – neiroķirurgs, novadpētnieks
Par vēsturiskā mantojuma saglabāšanu – palīdzot rakstīt grāmatu par
izglītības sistēmas un skolas attīstību Umurgas pagastā 160 gadu ilgā laika
periodā.

Ineta Kandere –
Umurgas pamatskolas
pavāre
Par ilggadīgu un rezultatīvu darbu Limbažu
novada labā – atbildīgi
un ar mīlestību pildot
darba pienākumus jau
34 gadus.
Umurgas
kultūras
nama
amatierteātra
kolektīvs
Par ieguldījumu kultūras nozarē – neilgā darbības laikā iestudējot 3
izrādes un 4 skečus, kā
arī par mērķtiecīgu un
atzinīgu darbu ieguvuši
augstus novērtējumus
skatēs.

Viļķenes pagastā

Apbalvošana 15.11. plkst.19.00 Viļķenes kultūras namā
Limbažu novada pašvaldības Atzinības rakstus saņem:
Indra Rube – Limbažu
Bērnu un jauniešu centra direktores vietniece,
Viļķenes un Umurgas
amatierteātru režisore
Par ieguldījumu kultūras nozarē – radot
pagastā interesi pat teātra mākslu un radot
pozitīvu gaisotni teātra
kolektīvā, kas ar labiem
panākumiem ir startējis
skatēs un guvis atzinību
no teātra speciālistiem,
pieredzes
bagātiem
režisoriem.
Baiba Adamoviča –
Viļķenes kultūras nama
bērnu deju kolektīva
„Trejdeviņi” un jauniešu

deju kolektīva „Dīdeklis”
vadītāja
Par ilggadēju ieguldījumu kultūras nozarē
– radoši, mērķtiecīgi un
godprātīgi māca dažādu
paaudžu dejotājus, kuri
guvuši atzinību skatēs
un arī iedzīvotāju atzinību dažādos pagasta
pasākumos.
Rudīte Ingrīda Amerika
– pensionāre
Par mūža ieguldījumu
izglītības nozarē – ilggadīgi un apzinīgi strādājusi
par Viļķenes pirmskolas izglītības iestādes vadītāju.
Dace Tauriņa – viļķeniete, Alojas novada
Brīvzemnieku pagasta sociālā darbiniece

Par brīvprātīgu ieguldījumu sabiedrības labā
– nesavtīgi darbojoties
dažādos projektos, pilnveidojot pagasta infrastruktūru un veicinot iedzīvotājus būt sabiedriski
aktīviem.
Rudīte Reide – Vitrupes
bibliotēkas vadītāja
Par ieguldījumu kultūras un izglītības nozarē – organizējot dažādus
pasākumus, veicinot iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriski nozīmīgos darbos, panākot, ka Vitrupes
bibliotēka ir kļuvusi par
Vitrupes ciema kultūras
centru.

Limbažu novada
pašvaldības Pateicības

rakstus saņem:

Vilnis Jēgers – SIA
„Vilcēji” valdes loceklis
Par brīvprātīgu ieguldījumu sabiedrības labā
– organizējot un atbalstot sporta pasākumus
pagastā, trenējot arī pagasta sieviešu volejbola
komandu
Anita Ērmane – Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas skolotāja
Par ieguldījumu izglītības nozarē – apzinīgi un
mērķtiecīgi mācot skolēnus un attīstot viņu prasmes zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā un
informāciju tehnoloģiju
izmantošanā
mācību
stundās.

Vidrižu pagastā

Apbalvošana 15.11. plkst.18.00 Vidrižu sporta hallē
Limbažu novada pašvaldības Atzinības rakstus saņem:

SIA „Vidrižu
Doktorāts”
Par ieguldījumu veselības un sociālajā nozarē
– godinot par profesionālo meistarību nestandarta situācijā 2014.
gadā un nozīmīgu darba
ieguldījumu sabiedrības
veselības jomā.

Biedrība „Igate”
Par ieguldījumu sabiedrības labā un Limbažu
novada vārda popularizēšanu – godinot par sevišķi nozīmīgu ieguldījumu
sabiedrības garīgās dzīves telpā un novada tēla
plašas
atpazīstamības
veicināšanā.
SIA „Eko Dārzs”
Par investīciju piesaisti
Limbažu novada attīstī-

bā – sekmīgi darbojoties
saimnieciskajā jomā un
ievērojamu investīciju piesaisti ilgtspējīgai attīstībai
lauku ekonomikā.
Gunta
Fetere-Fektere – Vidrižu pamatskolas
skolotāja
Par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti – enerģiski un aktīvi iesaistoties
dažādos izglītības, kultūras un sporta pasākumos

Vidrižu pagastā, kā arī
piedaloties triatlona sacensību organizēšanā
Vidrižu pagastā.
Pensionāru ansamblis „Savam priekam”
Par ieguldījumu kultūras nozarē – aktīvi
veicinot
sabiedriskās
aktivitātes pagastā un
piedaloties dažādos pagasta un valsts mēroga
pasākumos.

Skultes pagastā

Apbalvošana 14.11. plkst. 19.00 Skultes kultūras integrācijas centrā
Limbažu novada pašvaldības Pateicības rakstus saņem:
Zinta Medne – Skultes
pagasta Kultūras un integrācijas centra vadītāja
Par ieguldījumu kultūras nozarē – izstrādājot projektu pieminekļa

uzstādīšanai politiski represētām personām Skultes pagastā, kā arī aktīvi organizējot dažādus
pasākumus.
Līga Pētersone – Skul-

tes pirmsskolas izglītības „Aģupīte” skolotājas
palīdze
Par ilggadīgu un rezultatīvu darbu Limbažu novada labā – godprātīgi pildot

darba pienākumus un
veicinot mierpilnu, patīkamu vidi ikdienā, kā arī
aktīvi līdzdarbojoties dažādās radošās pagasta
aktivitātēs.

Katvaru pagastā

Apbalvošana 15.11.
plkst.18.00
Pociema kultūras namā
Limbažu novada pašvaldības
Atzinības rakstus saņem:
Daina Čakste – limbaž
niece, novadpētniece
Par vēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabāšanu – par aktīvu
dalību Katvaru pagasta
vēstures
apzināšanā,
apkopošanā un krājuma
glabāšanā, kā arī par aktivitāti sabiedriskajā un
kultūras dzīvē.
Rota Donska – Pociema bibliotēkas vadītāja
Par mūža ieguldījumu
kultūras nozarē – pašaizliedzīgi un atbildīgi
40 gadus pildot darba
pienākumus.
Ilga
Karlsone
–

pensionāre
Par brīvprātīgu ieguldījumu sabiedrības labā
– aktīvi iesaistoties dažādās aktivitātēs Katvaru
pagastā.

Limbažu novada
pašvaldības
Pateicības rakstus
saņem:

Jānis Krūmiņš – biedrības „Katvaru ezers”
priekšsēdētājs
Par rezultatīvu darbu
Limbažu novada labā –
attīstot tūrismu, makšķerēšanas un atpūtas iespējas Katvaru ezerā un tā
apkārtējā teritorijā.

Pāles pagastā

Apbalvošana 15.11.
plkst.20.00
Pāles kultūras namā
Limbažu novada pašvaldības
Atzinības rakstus saņem:
Ināra Zeme – Pāles pamatskolas skolotāja
Par mūža ieguldīju izglītības nozarē – godprātīgi
un mērķtiecīgi pildot darba pienākumus, profesionāli un radoši organizējot
pasākumus skolēniem un
skolotājiem.
Velta Pēce – Pāles
pamatskolas direktora
vietniece izglītības jomā,
skolotāja
Par ieguldījumu izglītības nozarē – godprātīgi
un ar profesionālu meistarību izglītības sfērā pildot darba pienākumus un
apgūstot aizvien jaunas
mācību metodes, sagatavo skolēnus mācību olimpiādēm, kuri arī ieguvuši
augstus rezultātus.
Dace Bērziņa – Pāles
pamatskolas
skolotāja, Pāles pamatskolas
bibliotekāre
Par ieguldījumu izglītības nozarē – godprātīgi
pildot darba pienākumus
un aktīvi darbojoties dažādos projektos, popularizējot Limbažu novada
vārdu.
Pāles pagasta jauktais
koris „Vienmēr” – kora
diriģents Egons Beitiks
Par ieguldījumu kultūras nozarē – aktīvi darbojoties jauktais koris „Vienmēr” pagastā veicinājis
pašdarbnieku un tautas
mākslas attīstību.

Limbažu novada
pašvaldības
Pateicības rakstus
saņem:

Līga un Jānis Tauriņi –
Pāles pagasta iedzīvotāji
Par brīvprātīgu ieguldījumu sabiedrības labā
– nodibinot un daudzdzīvokļu mājas apsaimnieko-

šanas biedrību, aktivitāti
apsaimniekošanas jautājumu risināšanā, finansējumu piesaistē, veiksmīgā
sadarbībā ar pašvaldību.
Evija Graudiņa – Pāles
pagasta iedzīvotāja
Par brīvprātīgu ieguldījumu sabiedrības labā
– aktīvi iesaistoties projektos, darbojoties Pāles pagasta iedzīvotāju
padomē.
Ziedonis Rubezis – Limbažu 3. vidusskolas direktors (2011.-2014. g. Pāles
pamatskolas direktors)
Par ieguldījumu izglītības nozarē – iesaistoties
Pāles pamatskolas kā
pagastam un sabiedrībai
nozīmīga kultūrvēsturiska
objekta sakārtošanā.
Rasma
Noriņa
– novadpētniece
Par vēsturiskā mantojuma un tradīciju saglabāšanu – organizējot
Vidzemes lībiešu un Pāles
pagasta kultūrvēsturiskā
mantojuma izpēti.
Grupa „Tēva nams”
Par ieguldījumu kultūras nozarē un Limbažu
novada vārda popularizēšanā – piedaloties Latvijas šlāgeraptaujas konkursos, dažādos pagasta
pasākumos, kā arī palīdzot sagatavoties „Dziesma manam pagastam”
dalībniekiem.
Rita Tauriņa – Pāles
pamatskolas pirmsskolas
skolotājas palīdze
Par rezultatīvu darbu
Limbažu novada labā –
profesionāli veicot amata
pienākumus pirmskolas izglītības programmas īstenošanā Pāles pamatskolas
pirmsskolas piecgadīgo un
sešgadīgo grupiņā.
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Domes sēdes apskats
Īsumā par 23. oktobra
Limbažu novada domes sēdē
pieņemtajiem lēmumiem.

Deputāti nolēma noslēgt
līgumu ar SIA „ZAAO” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Limbažu novadā un
apstiprināja maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, jo šā gada 31. decembrī
beigsies 2009. gadā noslēgtā
līguma darbības termiņš. Ir
palielinājusies maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā un Dabas
resursu nodokļa likme, tādēļ
mainās tarifs (no 11,77 eiro/
m3 uz 12,35 eiro/m3 (bez PVN))
un jaunajā līgumā paredzēta
lielāka klientiem piemērojamā maksa. Saskaņā ar ZAAO
aprēķiniem maksa par 240 l
konteineru palielināsies par 17
centiem.
•••

Deputāti nolēma apstiprināt
konkursa „Atbalsts jauniešiem
komercdarbības uzsākšanai
Limbažu novadā” nolikuma
projektu, kā arī konkursa īstenošanai nepieciešamo finansējumu 20 000,00 EUR apmērā.
Minētā summa tiks paredzēta pašvaldības nākamā gada
budžetā.
Konkursu rīko Limbažu novada pašvaldība sadarbībā ar
Limbažu novada konsultatīvo
uzņēmēju padomi, un tā mērķis ir veicināt jaunu komersantu veidošanos Limbažu
novadā, motivējot jauniešus
(vecumā no 18 līdz 30 gadiem)
veidot savu biznesu. Konkursa
izsludināšana paredzēta 2015.
gada martā. Biznesa ieceres
īstenošanai jaunieši varēs
saņemt līdz 3000 eiro lielu
atbalstu.
•••
Dome apstiprināja grozīju-

mus saistošajos noteikumos
„Limbažu novada sabiedriskās
kārtības noteikumi”. Noteikumi papildināti ar punktu, kas
liedz uzbraukšanu ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus
Limbažu novada publiskajās
un pašvaldības ūdenstilpēs.
Atrašanās uz ledus pieļaujama
palīdzības sniegšanas gadījumā
vai apsaimniekojot ūdenstilpi,
kā arī publiska pasākuma ietvaros, ja tas saskaņots ar Limbažu
novada pašvaldības izpilddirektoru un pasākuma organizators
uzņemas atbildību par pasākuma norises drošību. Sabiedriskās kārtības noteikumu grozījumi ir nosūtīti VARAM atzinuma
saņemšanai.
•••
Dome nolēma rīkot rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas
tiesību nomas Baltijas jūras
piekrastes ūdeņos, kas robežojas ar Limbažu novada ad-

ministratīvo teritoriju, slēgto izsoli, kā arī apstiprināja
Limbažu novada pašvaldības
rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas izsoles komisiju un
nolikumu.
Ar nolikumu aicinām iepazīties Limbažu novada mājaslapā www.limbazi.lv sadaļā Publiskie dokumenti>Nolikumi un
Skultes pagasta pārvaldē. Izsole notiks 2014. gada 14. novembrī, plkst. 10:00 Limbažu
novada pašvaldības Skultes
pagasta pārvaldē, „Pagastmājā”, Skultes pagastā, Limbažu
novadā. Izsoles pretendentu
reģistrēšanās notiek no plkst.
9:00 līdz 9:50.
•••
Dome nolēma izveidot Limbažu novada pašvaldības Ētikas komisiju un apstiprināja
komisijas nolikumu. Ētikas
komisijas apstiprināja šādā
sastāvā Limbažu novada paš-
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valdības Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Didzis
Zemmers, Limbažu novada
pašvaldības izpilddirektors Ainārs Liniņš, Limbažu novada
pašvaldības administratīvās
nodaļas vadītāja Antra Kamala, Limbažu novada domes deputāts Agris Zakulis un Goda
novadniece Taisa Aruma. Komisija ir izveidota ar mērķi nostiprināt profesionālās ētikas
normas un pamatprincipus
atbilstoši Limbažu novada pašvaldības mērķiem un uzdevumiem un veicināt darbinieku
rīcību atbilstoši Ētikas kodeksa
prasībām.
•••
Ar šiem un vēl citiem lēmumiem aicinām iepazīties
Limbažu novada mājaslapā
www.limbazi.lv.
Agrita Vītola
Limbažu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Valsts reģionālās attīstības aģentūra atbalstījusi
Limbažu novada pašvaldības projektu „Publisko
interneta pieejas punktu attīstība Limbažu novadā”.
Tā ietvaros nākamā gada sākumā novadā paredzēts
izveidot astoņus publiskus interneta pieejas punktus.
Umurgas, Pāles un Viļķenes pagastu pieeju datortehnikai tiks izveidots Limpārvaldēs, Sporta un kultūras centrā bažu pagasta pārvaldes ēkā Limbažos,
„Vidriži” un sociālās aprūpes centrā Jūras ielā 58, kur atrodas pašvaldības
„Pērle” tiks uzstādīti raidītāji, kas no- uzņēmējdarbības attīstības speciālista
drošinās pieeju bezvadu internetam telpas. Tajās uzņēmēju, zemnieku un
vismaz 50 metru rādiusā. Jau šobrīd citu iedzīvotāju vajadzībām tiks izvietoti
esošā bezvadu interneta pieejamība 2 datoru komplekti un 1 daudzfunkciotiks uzlabota arī pašvaldības adminis- nālā iekārta. Papildus tiks uzstādīts arī
tratīvajā ēkā Limbažos, Rīgas ielā 16. bezvadu interneta raidītājs.
Līdz ar to interneta pakalpojumus,
Paredzams, ka projekts pilnībā tiks
izmantojot savu portatīvo datoru, īstenots līdz nākamā gada maijam.
viedtālruni vai citu ierīci, šajās ēkās un
Tā kopējās plānotās izmaksas ir
to tuvumā bez maksas varēs izmantot EUR 17298,52, no kurām 85% jeb EUR
ikviens iedzīvotājs.
14703,74 ir Eiropas Reģionālās attīstības
Projekta ietvaros tiks uzlabots Limba- fonda (ERAF) līdzfinansējums, 3% jeb
žu Galvenās bibliotēkas bezmaksas in- EUR 518,96 - valsts budžeta dotācija,
terneta pieejas punkts – tiks iegādāti 7 bet 12% jeb EUR 2075,82 ir Limbažu nojauni datoru komplekti un 1 daudzfun- vada pašvaldības finansējums.
kcionālā iekārta, kas nodrošinās melnbaltu un krāsu izdruku, kā arī A3 izmēra
Anna Siliņa
dokumentu skenēšanas iespējas.
Limbažu novada pašvaldības Attīstības un
projektu koordinatore
Jauns interneta pieejas punkts ar

Informācija
bijušā dzelzceļa
zemes
nomniekiem

Katvaru pagasta pārvalde līdz
Limbažu novada izveidei iznomāja bijušā dzelzceļa teritoriju zemes
nomniekiem. Lai apzinātu visus,
kuriem tika noslēgti zemes nomas līgumi bijušā dzelzceļa teritorijā, lūdzam nomniekus iesniegt
Limbažu novada pašvaldībā,
Limbažos, Rīgas ielā 16, Klientu
apkalpošanas centrā vai, ja ērtāk,
tad Katvaru pagasta pārvaldē,
nomas līgumu kopijas līdz š.g. 1.
decembrim (kontaktinformācija
pa telefonu 29154564). Ja zemes nomnieki neiesniegs nomas
līgumu kopijas, Limbažu novada
pašvaldība iznomās zemi citiem
nomniekiem. Nomniekiem, kuri

zemes nomu noslēguši pēc 2010.
gada un maksā zemes nomu, nav
jāuzrāda nomas līgumi.
Limbažu novada pašvaldība
atgādina, ka ārpus meža noteiktās platības jāievēro 2013.gada
24.janvārī Limbažu novadā pieņemtie saistošie noteikumi Nr.4
„Par koku ciršanu ārpus meža
Limbažu novada administratīvajā
teritorijā”. Ja tiks konstatēta koku
patvaļīga ciršana, tiks sastādīts
akts par koku patvaļīgu izciršanu
un personai, kura ir veikusi patvaļīgu koku ciršanu ārpus meža Limbažu novada administratīvajā teritorijā, būs jāatlīdzina zaudējumi.

Atgādinājums
mazdārziņu
nomniekiem!

2014. gada 31. decembrī vairākiem mazdārziņu lietotājiem

24. oktobrī Latvijas Ārstu biedrība (LĀB)
pasniedza ikgadējo Veselības gada
balvu. Nomināciju “Par bērnu sporta
un veselīga brīvā laika organizēšanu”
LĀB piešķīra biedrībai „Latvijas sporta
izglītības iestāžu direktoru padome”
(LSIIDP) un tās valdes priekšsēdētājai,
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta
skolas direktorei Diānai Zaļupei. Balvu –
Latgales keramiķa veidoto vāzi – Diānai
Zaļupei pasniedza leģendārais sporta
žurnālists Gunārs Jēkabsons.
Svinīgā apbalvošanas ceremonijā kopumā tika godināti 10 laureāti – pārtikas
ražotāji, sabiedriskās organizācijas, likumdevēji un pašvaldības, kas ar savu darbību
veido izpratni par sabiedrības veselību.
Pirmo reizi LĀB pasniedza arī divas jaunas
nominācijas - balvu par mūža ieguldījumu veselības veicināšanā, ko saņēma ārste Vaira Leimane, un nomināciju “Gada
cilvēks sabiedrības veselībā”, ko ieguva
Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps –
metropolīts Zbigņevs Stankēvičs.
Apbalvošanas ceremonija „Veselības

Umurgas un Viļķenes pagastos
beidzas zemes nomas līgumi.
Lūdzu iedzīvotājus pārskatīt
savu līgumu termiņus un, ja ir
vēlēšanās arī turpmāk lietot
mazdārziņu, ierasties pagasta
pārvaldēs pie nekustamā īpašuma speciālista Imanta Jakovļeva
(t.29499639), lai pagarinātu zemes nomas līgumu. Gadījumā,
ja nomas līgums netiks pagarināts, attiecīgais zemesgabals
būs brīva pašvaldības zeme,
kuru var pieprasīt nomāt jebkura cita persona.

Par aizaugušām
lauksaimniecības
zemēm

Ja lauksaimniecības zeme, kas
lielāka par 0,5 ha, ir aizaugusi ar
kokiem un koku augstums ir lielāks par pieciem metriem, tad

Foto Līva Tauriņa

Novadā attīstīs publiskos Diāna Zaļupe saņem Latvijas Ārstu
interneta pieejas punktus biedrības Veselības gada balvu

gada balva 2014”, kā arī sižets par Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu bija
skatāms kanālā LNT.
Limbažu novada pašvaldība apsveic
Diānu Zaļupi par Veselības gada balvas
saņemšanu un izsaka pateicību Diānai
Zaļupei par ieguldījumu sporta nozarē
Limbažu novada labā!

uz šādu audzi attieksies Meža
likuma prasības, kas stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī. Tas nozīmēs to, ka tāda zeme to īpašniekiem būs jāinventarizē Valsts
meža dienestā kā mežs.
Tomēr jāņem vērā, ka Meža
likumā ir teikts, ka meža apsaimniekošana nedrīkst būt
pretrunā teritorijas attīstības
plānošanas dokumentos noteiktajam. Tas nozīmē to, ka meža
teritorijām jābūt noteiktām saskaņā ar spēkā esošo Limbažu
novada teritorijas plānojumu.
Gadījumos, ja Limbažu novada
teritorijas plānojumā plānotā
(atļautā) izmantošana zemes
gabalam nepieļauj meža izveidi,
zemes īpašniekam būs pienākums attīrīt zemes platību no
kokiem. Līdz 2015.gada 1.janvārim zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā nav reģistrēta kā mežs,

Rita Ozoliņa
Limbažu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

koki cērtami saskaņā ar 2013.
gada 24.janvārī Limbažu novadā
pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par koku ciršanu ārpus meža Limbažu novada
administratīvajā teritorijā”. Ja ar
kokiem aizaugušās zemes īpašnieks vēlas veikt zemes lietošanas veida un platības izmaiņas,
tad viņam jādodas uz pašvaldību, jāsaņem izziņa par to, ka ir
pieļaujama mežsaimnieciskā izmantošana atbilstoši teritorijas
plānojumam, un tad jādodas uz
Valsts meža dienestu.
Nodokļu maksātāju zināšanai – par aizaugušu lauksaimniecības zemi ir jāmaksā lielāks
zemes nodoklis nekā par meža
zemi.
Līga Viļčinska
Limbažu Novada pašvaldības
Nekustamā īpašuma un teritoriālā
plānojuma nodaļas vadītāja
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Limbažos

PASKAIDROJUMA RAKSTS

2014.gada 25.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.24

„Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2012. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par svētku pabalstiem””
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
Saistošie noteikumi ,,Par svētku pabalstiem” paredz pabalstus arī par godalgoto vietu iegūšanu sporta sacensībās pieaugušo
konkurencē, par ko audzēkņiem un pedagogiem pabalsta summai tiek piemērots koeficients 2. Noteikumi paredz, ka gadījumos,
ja audzēknis ieguvis godalgas gan individuāli, gan kā kolektīva dalībnieks, viņam ir tiesības saņemt pabalstu gan par individuālo
sasniegumu, gan kā kolektīva dalībniekam. Ja pedagogs sagatavojis vairākus godalgoto vietu ieguvējus vai audzēkņu kolektīvus,
par katru nākamo godalgoto vietu tiek piešķirts pabalsts 25 % apmērā. Palielinātas pabalstu summas absolventiem. Noteikts, ka
ar atsevišķu domes lēmumu pabalstu par sasniegumiem ir tiesības saņemt arī pirmsskolas izglītības iestāžu un interešu izglītības
iestāžu audzēkņiem.
3. Informācija par plānoto projekta
Saistošie noteikumi ietekmēs budžetu, taču tā kā pabalsta saņēmēju skaits nav liels un līdzekļi pabalstiem jau ir bijuši paredzēti
ietekmi uz pašvaldības budžetu
iepriekš, plānojams, ka ietekme nebūs būtiska.
Nav nepieciešams veidot jaunas, no pašvaldības budžeta finansētas, institūcijas saistošo noteikumu izpildei.
4. Informācija par administratīvajām
Pabalstu piešķiršanu nosaka pašvaldības amatpersonas. Amatpersonas faktisko rīcību var apstrīdēt Limbažu novada domē viena
procedūrām
mēneša laikā no amatpersonas faktiskās rīcības brīža. Limbažu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā
likumā noteiktajā kārtībā.
5. Informācija par konsultācijām ar
Nav attiecināms.
privātpersonām
Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs M.Beļaunieks
Limbažos

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2014.gada 25.septembrī Nr.24
APSTIPRINĀTI ar Limbažu novada domes 25.09.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 17.§)

Grozījumi Limbažu novada domes 2012. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr.16 „Par svētku pabalstiem”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
Izdarīt Limbažu novada domes čempionātos un olimpiādēs;”;
2012.gada 24.maija saistošajos
Papildināt ar 5.1punktu šādā
noteikumos Nr.16 „Par svētku pa- redakcijā:
balstiem” šādus grozījumus:
„5.1 Ja pirmsskolas izglītības
Izteikt II nodaļas nosaukumu iestādes vai interešu izglītības
šādā redakcijā:
iestādes audzēknis vai audzēkņu
„ II. Pabalsts par sasniegu- kolektīvs godalgots valsts mēromiem mācību olimpiādēs, zināt- ga vai starptautiskajos konkursos
niski pētnieciskajās konferencēs, vai skatēs, par pabalsta piešķiršakonkursos, jaunatnes un pie- nu audzēknim, audzēkņu kolekaugušo sporta čempionātos un tīvam vai pedagogam lēmumu
olimpiādēs”;
pieņem dome par katru konkrēto
Izteikt 5.3. apakšpunktu šādā gadījumu. Piešķirtā pabalsta apredakcijā:
mērs nedrīkst pārsniegt šī noliku„5.3. Limbažu un Salacgrīvas ma 6., 7. un 8.punktos norādīto
novadu sporta skolas (turpmāk apmēru.”;
tekstā – sporta skola) audzēkPapildināt ar 6.4. apakšpunktu
ņiem un to kolektīviem, kuri god- šādā redakcijā:
algoti valsts mēroga vai starptau„6.4. par godalgoto vietu ietiskajos jaunatnes un pieaugušo gūšanu sporta sacensībās pieau-

gušo konkurencē tiek piemērots
koeficients 2.”;
Papildināt ar 7.4. apakšpunktu
šādā redakcijā:
„7.4. par godalgoto vietu iegūšanu sporta sacensībās pieaugušo konkurencē tiek piemērots
koeficients 2.”;
Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
„8.
Pabalsts
pedagogam
par audzēkņu vai audzēkņu
kolektīva sasniegumiem tiek
piešķirts:”;
Papildināt ar 8.4. apakšpunktu
šādā redakcijā:
„8.4. par godalgoto audzēkņu
sagatavošanu sporta sacensībās
pieaugušo konkurencē tiek piemērots koeficients 2.”;
Izteikt 10. punktu šādā

redakcijā:
„10. Pabalstu pasniedz pašvaldības Izglītības nodaļas vai administrācijas pārstāvis ar nosacījumu, ka audzēkņiem vai audzēkņu
kolektīviem, kuri ieguvuši vairākas godalgas, kalendārā gada laikā par katru noteikumu 5.punkta
apakšpunktos norādīto sasniegumu izmaksā vienu pabalstu atbilstoši augstākajam sasniegumam.
Ja audzēknis ieguvis godalgas gan
individuāli, gan kā kolektīva dalībnieks, viņam ir tiesības saņemt
pabalstu gan par individuālo sasniegumu, gan kā kolektīva dalībniekam. Ja pedagogs sagatavojis
vairākus godalgoto vietu ieguvējus vai audzēkņu kolektīvus, par
katru nākamo godalgoto vietu

tiek piešķirts pabalsts 25% apmērā no 8.punkta apakšpunktos
minētā pabalsta apmēra.”.
Aizstāt 13.1.apakšpunktā skaitli „145,00” ar skaitli „200,00”;
Aizstāt 13.2.apakšpunktā skaitli „75,00” ar skaitli „100,00”;
Aizstāt 13.3.apakšpunktā skaitli „45,00” ar skaitli „75,00”;
Aizstāt 13.4.apakšpunktā skaitli „45,00” ar skaitli „75,00”;
Aizstāt 13.5.apakšpunktā skaitli „45,00” ar skaitli „75,00”.
Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
informatīvajā izdevumā „Limbažu
novada ziņas”.
Limbažu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs
M.Beļaunieks

Limbažos

PASKAIDROJUMA RAKSTS

2014.gada 24.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Limbažu novadā 2015.gadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 3.panta 1.4daļu.
2.1. Noteikumi nosaka, ka 2015.gadā nekustamā īpašuma nodoklis Limbažu novada pašvaldībā netiek piemērots
dzīvojamo māju palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2.
2.2. Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves tiek apliktas ar 3 % nodokļa likmi. Tās
mērķis ir veicināt īpašumu sakārtošanu.
Ietekme uz budžetu nav būtiska.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību Saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Limbažu novada teritorijā un attiecas uz visiem nekustamā īpašuma nodokļa
un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
maksātājiem.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Limbažu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļa.
5.2. Saistošie noteikumi ievietoti mājas lapā www.limbazi.lv – normatīvie akti – saistošie noteikumi.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav.
Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks D.Zemmers
Limbažos

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2014.gada 24.jūlijā Nr.20
APSTIPRINĀTI ar Limbažu novada domes 24.07.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 30.§)

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Limbažu novadā 2015.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu, 3.panta pirmo daļu, 1.4daļu, 5.panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums
ma nodoklis Limbažu novada apmērā no lielākās kadastrālās tektūras nodaļas speciālisti, veiSaistošie noteikumi nosaka pašvaldībā netiek piemērots vērtības – būvei piekritīgās ze- cot būvju apsekošanu dabā un
nekustamā īpašuma nodokļa dzīvojamo māju palīgēkām, kuru mes kadastrālās vērtības vai bū- sniedzot ziņas Limbažu novada
piemērošanu nekustamā īpašu- platība pārsniedz 25 m2.
ves kadastrālās vērtības.
pašvaldības Nekustamā īpašuma
ma nodokļa maksātājiem LimbaLimbažu novada pašvaldība
Trešajā punktā norādīto būvju un teritoriālā plānojuma nodaļai.
žu novadā 2015.gadā.
par vidi degradējošām, sagruvu- statusu kā degradējošu, sagruIII. Lēmumu apstrīdēšanas un
II. Nekustamā īpašuma nodok- šām vai cilvēku drošību apdrau- vušu vai cilvēku drošību apdrau- pārsūdzības kārtība
ļa piemērošana
došām būvēm nosaka nekusta- došu nosaka Limbažu novada
Limbažu novada pašvaldības
2015.gadā nekustamā īpašu- mā īpašuma nodokļa likmi 3 % pašvaldības Būvniecības un arhi- domes lēmumu Administratīvā

procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
IV. Noslēguma jautājums
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
Limbažu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja pirmais
vietnieks D.Zemmers

Limbažu Novada Ziņas

2014. gada 6. novembris
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Rudenīgas aktivitātes Skultes bibliotēkā

Kad oktobra vēji kokiem notrausuši pēdējas lapas un lauku darbi
apdarīti, ir laiks iegriezties bibliotēka biežāk un garo rudens
vakaru īsināšanai izvēlēties sev kādu tīkamu grāmatu vai palasīt
žurnālu, apskatīt izstādi un apmeklēt pasākumu, izmantot datorus
informācijas meklēšanai ,,tīmekli,, veikt izdrukas, nokopēt un
ieskenēt dokumentus. Bibliotēka ir plašs grāmatu klāsts gan
pieaugušiem ,gan bērniem. Krājums regulāri tiek papildināts
ar jaunām grāmatām, abonēti 14 žurnāli. Tas viss ir pieejams
ikvienam bibliotēkas apmeklētājam.
Skultes bibliotēkā no 15. līdz
30. oktobrim bija apskatāma limbažnieces Astras Tomsones foto
izstāde ,,Ieskaties vasarai acīs..”
Vairāk kā 100 fotoattēlos iemūžināti: vasaras ziedu burvība,
skaistas ainavas, koku ,,sejas,,
un dabas mistērijas. Tikšanās ar
autori notika Skultes kultūras

integrācijas centrā 27. oktobrī
pensionāru apvienības ,,Ābele,,
pasākumā. Pie tējas tases raisījās sirsnīgas sarunas par Astras
kundzes sarakstītiem un izdotiem dzejoļu krājumiem ,,Vienu
sārtu rozi„ un ,,Balta ābele”, par
daudziem viņas vaļaspriekiem
un aizraušanām. Autore lasīja

arī savu dzeju. Bibliotēkai Astra Tomsone uzdāvināja
dzejoļu krājuma – ,,Balta ābele”grāmatu. Bija patiess
prieks tikties ar tik vitālu, dzīvespriecīgu un sirsnīgu
cilvēku!
Savukārt Skultes PII ,,Aģupīte” bērniem, skolotājām un auklītēm bija ciemošanās dienas bibliotēkā.
22. oktobrī bibliotēku apmeklēja 6 gadīgo bērnu grupiņa. Sarunas notika par dzejoļiem un dzejniekiem
Raini un Aspaziju. Lasījām dzejoļus no skaistas mākslinieces Aģijas Stakas ilustrētas grāmatas,, Dzejoļi
bērniem”. Visi kopā noskatījāmies filmiņu ,,Pasaciņa”, noklausījāmies R. Paula komponētas dziesmas ar
Raiņa vārdiem. Bērni ar lielu interesi aplūkoja arī foto
izstādi. Četrgadīgo bērnu grupa ar skolotāju un auklīti bibliotēku apmeklēja 24. oktobrī un tā bija iepazīšanas ekskursija. Bērniem bija liels pārsteigums, ka vienuviet ,,dzīvo” tik daudz grāmatu! Varēja aplūkot un
rokās paturēt vismazāko un vissmagāko bibliotēkas
grāmatu, saņemt atbildes uz daudziem – ,,kāpēc”?
un noslēgumā noskatīties video sižetu – ,,Joka pēc,
alfabēts” un dziedāt līdzi R.Kaupera dziesmu.

Danuta Eglīte
Skultes bibliotēkas vadītāja

Pirmā “Mazo pūčulēnu skolas” nodarbība
Iepazīsti bibliotēku

notiks 26. novembrī plkst. 10:00.
Aicinām trīsgadīgo bērnu vecākus, kuri vēlas savas atvases
iesaistīt šajā projektā, pieteikties Limbažu Bērnu bibliotēkā, pa
tālruni 64070725, mob. 29440879 vai rakstot uz e-pastu bernu_biblioteka@limbazi.lv.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības (LNBAB)
projekts “Grāmatu starts”.
Limbažu Bērnu bibliotēka
Kultūras un tautas mākslas centra „Ritums”
teātra studija HARITAS
Skultes kultūras integrācijas centrā
8. novembrī plkst 15:00

Parafrāze par Vudija Allena filmām

MĒS TĀ NEDARĀM
komēdija tikai pieaugušajiem.

Attiecību samezglojums kādā piecstūrī: divi viņi un trīs viņas.
Kādas vērtības kļūst par prioritātēm brīdī, kad cilvēks sev jautā-kā
nodzīvota dzīves pirmā puse?
Ilgums 1stunda 20 minūtes
5 aktieri
Ieeja – 2 eiro

Rudens
kultūras
pasaulē

Turpinājums no 2. lpp.

profesors Jānis Siliņš, stāstot
par valsts simbolu izmantošanu un nozīmi ikvienam no
mums.
15. oktobrī apmeklējām forumu ”Kultūras centru loma
ceļā uz Latvijas simt gadi”.
Foruma mērķis – veicināt sabiedrības līdzdalību virzībā uz
Latvijas simtgades svinībām,
kāda ir kultūras centru loma
un uzdevums šai procesā. Forumā dzirdētais radīja daudz
pārdomu, jaunu ideju turpmākajām dienām. Vai varam katrs
pats sev godīgi atbildēt uz jautājumu: „Ko dāvāšu Latvijai
simtgadē es?”. Vai varam godīgi izstāstīt Latvijas vēsturi? Vai
zinām kā Latvijas valstiskums
ienāca mūsu pilsētā, pagastā?
Varbūt labāk vēsturi stāstīt
caur kultūru – filmu, grāmatu,
izrādi, pasākumu…? Forumā
uzstājās kultūras ministre Dace
Melbārde un Latvijas Universitātes asociētais profesors Ivars
Ījabs. Viņš uzsvēra, cik svarīgi
ir atcerēties konkrētas personības, kas piedalījās Latvijas
dibināšanā, runāja par latviešu
tautisko kustību un to nozīmi
valsts veidošanā.
Latvijas kultūras akadēmijas
profesore Anda Laķe runāja
par Latvijas kultūras kanonu,
tā nozīmi, izmantošanu. Interesanta bija diskusija, kur dažādu
nozaru pārstāvju izteica viedokļus, savu redzējumu, kā labāk sagaidīt Latvijas simtgadi.
Paldies visiem kultūras centru vadītājiem par nenogurstošo darbu un cilvēkmīlestību,
par izturību, radošām idejām!
Paldies kolektīvu vadītājiem
un visiem pašdarbniekiem par
mīlestību un degsmi radot
prieku un svētku sajūtu mums
visiem! Lai radot svētku sajūtu
un pozitīvas emocijas citiem,
paši sevī izjustu svētku prieku!
Paldies!
Mārīte Saulīte
Limbažu novada pašvaldības
Kultūras nodaļas vadītāja

