Limbažu pagasts
Publicēts: 14.04.2021.

Teritorija
Limbažu pagasts ir viena no Limbažu novada teritoriālajām vienībām. Robežojas ar Limbažiem, Umurgas, Vidrižu, Skultes
pagastiem, Salacgrīvas novada Liepupes pagastu, Krimuldas novada Lēdurgas pagastu un Pārgaujas novada Stalbes un Straupes
pagastiem.
Platība: 228 km2
Iedzīvotāju skaits: 2177

Daba
Limbažu pagasta teritorija ir gleznaina un ir iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā. Lādes pusē
Unikāla dabas vērtība ir viens aiz otra sarindojušies Skujas, Auzuņu, Mazezers, Dziļezers, Bruņķītis un Riebezers – tā ir
Jumpravmuižas ezeru virkne. Šeit atrodas Dziļezera - Riebezera, Dūņezera un Purgaiļu purva dabas liegumi. Makšķernieku un
atpūtnieku ērtībām ir izveidotas ugunskura vietas, izbūvētas laipas, attīrīta peldvieta, sakopta apkārējā teritorija.
Nabes lepnums ir Sibīrijas ciedrpriežu stādījums. Valsts aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma platība ir 0,15 Ha. Pļavā pie
Ozolkalnu mājām iepleties Ozolkalnu ozols, tā stumbra apkārtmērs ir 6,6 m.

Uzņēmējdarbība
Lauksaimniecība, kokapstrāde, tūrisms u.c.

Izglītība
Limbažu pagastā atrodas Lādezera pamatskola un Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde.

Kultūra
Pagastā darbojas vīru vokālais ansamblis "Dziļezers", deju kopa „Lādezers” un Lādezera pamatskolas folkloras kopa. Dažādas
sabiedriskās un kultūras aktivitātes notiek sabiedriskajā centrā "Lādes Vītoli", Lādes un Lādezera bibliotēkās. „Stūrīšos” ar Jolantas
Rābantes gādību izveidota izglītības un kultūras biedrība „Imanta”, bibliotēka, darbojas teātra grupa un notiek dažādi sarīkojumi,
veidojot bagātu un krāsainu ikdienu vietējiem iedzīvotājiem.

Kultūrvēsture
Teritorijā atrodas arī dažādi arheoloģiskie un kultūrvēstures pieminekļi: ap 3000 gadu vecie Auru senkapi (Liepkalni), Buļļmuižas un
Stūru senkapi, Īkšķeles svētā liepa - kulta vieta, Nabes muižas ansamblis ar arhitektūras pieminekli - 14. gadsimta Zviedru kapelu.

Novadnieki
Pagastā dzimuši un dzīvojuši dzejnieks Arvīds Grigulis, aktrise Jūlija Skaidrīte, komponists Alnis Zaķis, Brastiņu dzimta u.c.

Vēsture
² 1945. gadā pagastā izveidoja Limbažu un Pauku ciema padomes. 1954. gadā
Limbažu pagasta platība 1935. gadā bija 94,5 km.

Pauku ciemu pievienoja Limbažu ciemam. 1956. gadā Limbažu ciemu iekļāva Limbažu pilsētas lauku teritorijā. 1971. gadā Limbažu
lauku teritoriju reorganizēja par Limbažu ciemu un pievienoja Stienes un daļu Katvaru ciema. 1977. gadā pievienoja daļu Umurgas
un Viļķenes ciemu, bet daļu Limbažu ciema iekļāva Limbažos un Liepupes un Skultes ciemos. 1991. gadā ciemu pārdēvēja par
pagastu. 2009. gadā Limbažu pagastu iekļāva Limbažu novadā.

Interesantas vietas
Lidlauks Limbaži - agrāk lauksaimniecības vajadzībām izmantoto lidlauku tūkstošgades sākumā iegādājās Gunārs Līcītis savu hobiju
realizēšanai. Lidlauks sertificēts 2006.gadā un no 2009.gada lidlauks oficiāli atzīmēts Eiropas aviācijas kartēs. Iespējams apskatīt
Limbažu apkārtni no putna lidojuma.
Viesu namā „Jokas” var nogaršot Džona Brauna vīnus, kas gatavoti no jāņogām, upenēm, ķiršiem, bērzu sulas, āboliem,
liepziediem, gurķiem u.c.
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