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Ievads
Saskaņā ar 19.05.1994. likumu „Par pašvaldībām” novada pašvaldībai ir pienākums
izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un nodrošināt tās realizāciju. Programmas
izstrādes procesu regulē vairāki normatīvie akti: 08.05.2008. likums „Attīstības plānošanas
sistēmas likums”, 21.03.2002. likums „Reģionālās attīstības likums”, 13.10.2009. MK noteikumi
Nr.1178 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi".
Programma izstrādāta, ņemot vērā LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
„Metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.
Programmas izstrādes mērķis ir radīt pamatu Limbažu novada teritorijas ilgtspējīgai un
līdzsvarotai attīstībai.
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, veicami šādi uzdevumi:
- teritorijas pašreizējās situācijas un SVID analīzes veikšana;
- Limbažu novada teritorijas attīstības stratēģiskos virzienu (prioritāšu) un mērķus, kā arī
mērķiem pakārtotu uzdevumu pa attīstības jomām (laika periodam līdz 7 gadiem)
noteikšana;
- rīcības plāna (t.sk. investīciju plāns) ilgtermiņa prioritāšu un uzdevumu īstenošanai
(vismaz 3 gadiem) izstrāde.
Izvirzot mērķus un uzdevumus, programma pamatojas uz Limbažu novada nākotnes vīziju.
Attīstības programma izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas un Rīgas plānošanas
reģiona politikas plānošanas dokumentos formulētajām vadlīnijām un nostādnēm, ciktāl tās
atbilst vai skar Limbažu novada attīstības intereses, kā arī, ņemot vērā novada pagastu un pilsētas
plānošanas dokumentus.
Informācijas iegūšanai izmantoti dažādu interneta adrešu resursi, dažādu jomu speciālistu
un pārstāvju sagatavotā informācija, kā arī novada un apkārtējo teritoriju pieejamie plānošanas
dokumenti.
Attīstības programmas izstrādi veica Limbažu novada pašvaldības speciālisti sadarbībā ar
dažādu iestāžu un institūciju pārstāvjiem, ņemot vērā sabiedrības viedokli.
Programmas izstrādes pamatprincipi:
- ilgtspējīgas attīstības princips – tagadējām un nākamajām paaudzēm nodrošina
kvalitatīvu vidi un līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmanto dabas, cilvēku un
materiālos resursus, saglabā un attīsta dabas un kultūras mantojumu;
- interešu saskaņotības princips – saskaņo dažādas intereses un ievēro attīstības plānošanas
dokumentu pēctecību, nodrošina, lai tie nedublētos;
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- līdzdalības princips – visām ieinteresētajām personām ir iespēja līdzdarboties attīstības
plānošanas dokumenta izstrādē, aktualizēšanā un novērtēšanā;
- sadarbības princips – valsts un pašvaldību institūcijas sadarbojas, tai skaitā izpildot
attīstības plānošanas dokumentos izvirzītos uzdevumus un informējot cita citu par
nosprausto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu;
- finansiālo iespēju princips – izvērtē esošos un vidējā termiņā prognozētos resursus un
piedāvā

efektīvākos

risinājumus

attiecībā

uz

nosprausto

mērķu

sasniegšanai

nepieciešamajām izmaksām;
- atklātības princips – attīstības plānošanas process ir atklāts, un sabiedrība tiek informēta
par attīstības plānošanas un atbalsta pasākumiem un to rezultātiem, ievērojot
normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus;
- uzraudzības un novērtēšanas princips – attīstības plānošanā un attīstības plānošanas
dokumentu īstenošanā visos pārvaldes līmeņos tiek nodrošināts to ietekmes izvērtējums,
kā arī uzraudzība un pārskatu sniegšana par sasniegtajiem rezultātiem;
- subsidiaritātes princips – politiku īsteno tā valsts vai pašvaldības institūcija, kura atrodas
pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmējiem, un attiecīgie pasākumi tiek efektīvi īstenoti
pēc iespējas zemākā pārvaldes līmenī;
- attīstības plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes princips – politiku plāno pirms
normatīvā akta izdošanas, un, izstrādājot normatīvos aktus, ņem vērā attīstības
plānošanas dokumentus;
- stratēģiskā skatījuma princips – attīstības programma balstās uz skaidru teritorijas
attīstības vīziju, reāliem mērķiem un prioritātēm ilgtermiņa un vidēja termiņa periodam;
- vienotības princips - mērķi, prioritātes un darbības ir savstarpēji koordinētas un
papildinošas;
- koordinācijas un saskaņotības princips - maksimāli iesaista ieinteresētās puses, t.sk.,
sabiedrisko sektoru, uzņēmējus, zinātniekus un citu jomu pārstāvjus, kas var būtiski
sekmēt ekonomikas attīstību, sociālo un vides kvalitāti, tādā veidā apzinot aktuālākās
nozaru vajadzības, kas pamatotas ar konkrētās teritorijas izaugsmes resursiem un
potenciālu. Būtiski ir iesaistīt arī ieinteresētās puses ārpus pašvaldības administratīvajām
robežām, ņemot vērā integrētas pieejas telpisko dimensiju;
- koncentrācijas princips - atbalsts koncentrēts uz aktuālāko vajadzību risināšanu.
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Programmā lietotie saīsinājumi un termini
ĀM – Ārlietu ministrija
EK – Eiropas Komisija
ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES – Eiropas savienība
ESF – Eiropas Sociālais fonds
IeM – Iekšlietu ministrija
KPFI – Klimata pārmaiņu finanšu instruments
LAD – Lauku atbalsta dienests
LBB – Limbažu Bērnu bibliotēka
LGB – Limbažu Galvenā bibliotēka
LM – Labklājības ministrija
MK – Ministru kabinets
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra
NVO – Nevalstiska organizācija
PII – Pirmsskolas izglītības iestāde
PPP – Privātā publiskā partnerība
SM – Satiksmes ministrija
TM – Tieslietu ministrija
VID – Valsts ieņēmumu dienests
VKKF – Valsts Kultūrkapitāla fonds
ZM – Zemkopības ministrija
Attīstības plānošana – principu, mērķu un to sasniegšanai nepieciešamās rīcības izstrāde nolūkā
īstenot politiski noteiktas prioritātes un nodrošināt sabiedrības un teritorijas attīstību.*
Attīstības programma – vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums
ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. †
Integrēta pieeja – pieeja attīstības plānošanā, kas paredz koordinētu telpisko, tematisko un laika
dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem (nacionālo,
reģionālo, vietējo) un ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām
organizācijām u.c.), izmantojot konkrētus (finanšu) instrumentus, lai sasniegtu noteiktos mērķus
un prioritātes.
*
†

Attīstības plānošanas sistēmas likums
Attīstības plānošanas sistēmas likums
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Investīciju plāns – attīstības programmas rīcības plāna sastāvdaļa laika posmam vismaz līdz 3
gadiem, kuru apstiprina pašvaldība. Investīciju plānu var aktualizēt katru gadu.
Metodoloģija – skaidrojošā, teorētiskā pamatojuma un metodoloģiskā sadaļa, kurā atspoguļota
attīstības programmas izstrādes normatīvā bāze, plānošanas dokumentu hierarhija un aprakstītas
attīstības programmas sastāvdaļas.
Monitorings – regulāra novērošana, vērtēšana un pārskats par rīcībām un pārmaiņām attīstības
programmas īstenošanā.
Prioritāte – teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā
salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm.
Ekonomikas profils – teritorijas ilgtermiņa ekonomiskās attīstības raksturojums, kas atspoguļo
tā ekonomiskās attīstības pamatu un ekonomiskās attīstības virzītājspēku perspektīvu.
Projekts – pasākumu kopums, kas veicams noteiktu mērķu sasniegšanai noteiktā laika periodā ar
iepriekš noteiktiem finansiālajiem, materiālajiem un cilvēku resursiem.
Publiskā apspriešana – ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laika periods, kura
ietvaros sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai piedalās citās
institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs (piemēram, sabiedriskajās apspriedēs
un sabiedriskās domas aptaujās).
Rīcības plāns – attīstības programmas sadaļa, kas ietver konkrētu pasākumu kopumu un
investīciju plānu attīstības programmā noteikto uzdevumu īstenošanai.
Rīcības virzieni – konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu
sasniegšanai.
Sabiedriskā apspriede – sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumus un priekšlikumus sniedz
sabiedrības pārstāvji.
Stratēģiskā daļa – attīstības programmas sadaļa, kurā definē plānošanas reģiona/pašvaldības
vidēja termiņa prioritātes un izvirza uzdevumus to īstenošanai.
Stratēģiskais mērķis – koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas
pārmaiņām noteiktā laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas
kalpo par pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai.
Teritorijas attīstības plānojums – tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāts un apstiprināts
ilgtermiņa reģiona, republikas pilsētas vai novada attīstības plānošanas dokuments, kas izvirza
attīstības stratēģiskos mērķus un prioritātes, definē telpiskās attīstības perspektīvu.
Uzdevumi – iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu sasniegšanai.
Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi.
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Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās
vērtības.
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Esošās situācijas kopsavilkums
Limbažu novads atrodas bijušā Limbažu rajona centrālajā un dienvidu daļā un robežojas
ar Saulkrastu novadu DR ,Salacgrīvas novadu R, Alojas novadu Z, ar Valmieras novadu A, kā
arī ar Krimuldas un Sējas novadiem D.
Novadu veido 7 bijušā Limbažu rajona pagasti un Limbažu pilsēta. Kopējā teritorijas
platība ir 1170 km². Iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrāciju lietas pārvaldes datiem
01.01.2010. ir 19631. Pēdējos gados negatīvas iedzīvotāju migrācijas un jaundzimušo bērnu
samazinājuma dēļ kopējais iedzīvotāju skaits samazinās.
Novada pagastos un pilsētā iedzīvotāju skaits ir diapazonā no 900 līdz nepilniem 9000.
Teritorijas ziņā novadā kā lielākās iekļaujas Limbažu pagasta teritorija (228 km2),
Viļķenes pagasta (224,6km2), kā mazākās Vidrižu pagasta (102,6 km2), Katvaru pagasta (125
km2) teritorija.
Pēc 25.05.2010. MK noteikumiem Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa
aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām" Limbažu novada attīstības indekss ir -0.042. Teritorijas
attīstības indeksa aprēķināšanai izmanto rādītājus, kas raksturo teritorijas sociāli ekonomisko
attīstību un to nozīmības svaru. Salīdzinot ar blakus novadiem, tas ir augstāks kā Alojas (-0.419)
novadam, bet zemāks kā pārējiem - Salacgrīvas (0.018), Pārgaujas (0.079), Saulkrastu (0.3),
Sējas (0.645), Krimuldas (0.453) un Kocēnu (0.061) novadiem. Rīgas plānošanas reģiona
attīstības līmeņa indekss ir 0.956.
Novads ir bagāts ar dažādiem dabas resursiem, kurus iespējams izmantot uzņēmējdarbības
veicināšanā. Ap 36 % no teritorijas ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 37% ir meži, 8% ir
purvi, kā arī 4% aizņem ūdeņi.
Pēc Valsts nodarbinātības dienesta datiem Limbažu novadā bezdarba līmenis ir zemāks
nekā vidēji valstī. 2009. gada decembrī tas bija 14.6% no ekonomiski aktīvajiem novada
iedzīvotājiem (valstī – 16%).
Limbažu novada izglītības sistēmu veido pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās,
vidējās, vidējās speciālās un augstākās izglītības iestādes. Pirmsskolas izglītības nodrošinājums
Limbažu novadā atbilst pieprasījumam pašreizējā ekonomiskajā situācijā., arī bērnu
nodrošinājums ir pietiekams. Pamatizglītības programmas realizējošo iestāžu tīkls vērtējams kā
optimāls, taču nepietiekošs bērnu skaits novadā nenodrošina pilnu klašu komplektāciju Friča
Bārdas Pociema pamatskolā un Skultes sākumskolā. Novadā ir daudzveidīgs vispārējās vidējās
un profesionālās izglītības piedāvājums. Labi valsts pārbaudes darbu rezultāti un vidusskolu
absolventu iestāšanās augstākās izglītības iestādēs liecina par augstu vidējās izglītības iestāžu
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izglītības kvalitātes līmeni. Savukārt augstākās izglītības jomā tiek realizētas atsevišķas Latvijas
Lauksaimniecības Universitātes un Daugavpils Universitātes programmas.
Limbažu novada specializāciju iezīmē teritorijā esošās galvenās tautsaimniecības
nozares, kas pēdējos gados ir tirdzniecība, būvniecība, mežistrāde un tās produkcijas pārstrāde,
pārtikas produktu rūpniecība, attīstās pakalpojumu sfēra – ne tikai tirdzniecība un tūrisms, bet arī
transports un ar to apkalpošanu saistītās darbības, medicīnas un skaistumkopšanas pakalpojumi.
No 2006. līdz 2008. gadam pēc apgrozījuma nedaudz ir samazinājusies tirdzniecība,
mežsaimniecība, kā arī pārtikas rūpniecība. Apgrozījuma pieaugums vērojams būvniecībā,
transporta nozarē un ar to saistītajos pakalpojumos, kā arī citu pakalpojumu nozarē.
Nozīmīga nozare ir lauksaimniecība, zemkopība un tās produktu pārstrāde.
Pēc nodarbināto skaita samazinājums vērojams tirdzniecības, mežsaimniecības un arī
pārtikas rūpniecībā, savukārt nozīmīgs pieaugums ir pakalpojumu sfērā, kas ietver dažādas
konsultācijas, telekomunikācijas, skaistumkopšanas un veselības pakalpojumus, reklāmas nozari,
nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un būvniecībā.
2009. gadā pēc VID Vidzemes nodokļu un muitas administrācijas Limbažu nodaļas
datiem pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi novadā bija SIA „Limbažu ceļi” (ceļu un maģistrālu
būvniecība), SIA „Madara 93” (pārtikas un rūpniecības preču mazumtirdzniecība, konditorijas
izstrādājumu ražošana un tirdzniecība), SIA „Limbažu auto” (degvielas, auto detaļu tirdzniecība,
autotransporta pakalpojumi), SIA „Latvia Timber International” (zāģmateriālu pārstrāde), SIA
„Limbažu slimnīca”, SIA „N.Bomja maiznīca Lielezers”, SIA „Matadors” (gaļas produktu
ražošana), SIA „Super bebris” (dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība). Savukārt pēc
iepriekš minētā avota datiem lielākie darba devēji 2009. gadā bija valsts un pašvaldības
uzņēmumi – Limbažu novada dome, SIA „Limbažu slimnīca”, kā arī SIA „Limbažu ceļi”, SIA
„Lauga” (kūdras ieguve) un SIA „Madara 93”.
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1. Pašreizējās situācijas analīze pa nozarēm
1.1. Apdzīvojuma struktūra, iedzīvotāji un nodarbinātība
1.1.1. Apdzīvojuma struktūra
Limbažu novads atrodas sen apdzīvotā novadā, kura apdzīvojumam ilgstoši piemita
dispersa telpiskā struktūra. Novadā pastāvošā apdzīvojuma telpiskā struktūra izveidojusies
20.gs.otrajā pusē. Tās veidošanās priekšnosacījumus radīja administratīvas vienības – Limbažu
rajona ar centru Limbažos izveidošana 1950. un padomju varas īstenotā apdzīvojuma veidošanas
politika, kas paredzēja lauku iedzīvotāju koncentrāciju hierarhiski savstarpēji pakārtotos ciemos
un pilsētās, t.i. centriskas apdzīvojuma struktūras izveidi.
Mērķtiecīgā apdzīvojuma pārveides politikas īstenošanas procesā Limbažu novadā
periodā 1960-1990. no jauna izbūvēti lauku ciemi Lādezers (Ausma), Ozolaine, kā arī kardināli
palielināta citu jau pirms padomju laika pastāvējušu lauku apdzīvoto vietu kapacitāte, piem.,
Pāle, Viļķene, Umurga, Pociems. Līdz 90-ajiem gadiem izveidojusies apdzīvojuma telpiskā
struktūra nav izteikti mainījusies, neturpinās lauku ciemu būvniecības forsēšana, nav arī plaši
izvērsusies viensētu atjaunināšana vai jaunbūve.
Atbilstoši Limbažu rajona teritorijas izmantošanas noteikumiem, (4.3.2.p.), Limbažu
novadā noteikts 21 lauku ciems: Vidriži, Bīriņi, Igate, Gravas (Vidrižu pag.); Ozolaine,
Lādezers, Lāde, Kaijciems (Limbažu pag.); Umurga (Umurgas pag.); Pociems, Tiegaži ( Katvaru
pag.); Viļķene, Āstere, Ķirbiži, Šķirstiņi (Viļķenes pag.); Pāle, Ārciems (Pāles pag.); Manadagas,
Skulte, Skultes muiža, Stiene, Saulītes, Varzas (Skultes pag.).
Īstenojoties rajona apdzīvojuma policentriskajai attīstībai, rajona teritorijas izmantošanas
noteikumi ( 4.3.3.p.) novadā atbalsta papildus 8 ciemu attīstību: Intē (Limbažu pag.); Vainižos
(Umurgas pag.); Katvari, Priedes (Katvaru pag.); Vitrupe (Viļķenes pag.); Stiene, Skultes muiža,
Mandegas, Saulītes, Varzas, Skulte (Skultes pag.).
Novada apdzīvojuma struktūrā nav iekļāvušās Rīgas iedzīvotāju dārzkopju un vasarnīcu
kooperatīvu sabiedrību apgūtās teritorijas. To izvietojums nav saistīts ar apkārtējo teritoriju
telpisko struktūru, tajā pastāvošo centru tīklu.
Skultes pagastā sezonā no 15.maija līdz 15.oktobrim 13 Dārzkopības sabiedrībās uzturas
aptuveni līdz 8000 iedzīvotāju- atpūtnieki. Pašvaldība atbild par viņu ceļiem, ielām, zemēm u.c.
D/S nosaukumi: Ziemeļblāzma, Vef-Skulte, Kursīši, Dunte 96, Koklītes, Alfa, Universitāte,
Mežvīns, Nākotne, Diāna, Ārņi, Kaija, Saule.
Novada teritorijā mazāk izteikta kā citur Latvijā apdzīvoto vietu koncentrācija pie
nozīmīgākajiem ceļiem - apdzīvojuma asīm.
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11

Limbažu novada teritorijā ir ne tikai blīvs viensētu tīkls, bet funkcionē arī daudzi nelieli
lauku centri.
Novada centrā Limbažos atrodas ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu institūcijas,
kuru izvietošana paredzēta, saskaņā ar valsts institūciju teritoriālo sistēmu. Ekonomiskās
situācijas un dažādu reformu ietekmē to skaits pēdējos gados ir samazinājies. Šobrīd Limbažos
izvietotas:
- Vidzemes Valsts militārā dienesta pārvaldes Limbažu rajona Militārā dienesta nodaļa (ĀM)
- Valsts ieņēmumu dienesta Vidzemes nodokļu un muitas administrācijas Limbažu nodaļa
(FM),
– Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Limbažu iecirknis (IeM),
– Valsts probācijas dienesta pārvaldes Limbažu teritoriālā struktūrvienība (IeM),
– Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Limbažu rajona nodaļa (IeM),
– Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Limbažu brigāde (IeM),
– Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Limbažu nodaļa (LM),
– Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras Vidzemes nodaļa (VM),
– Nodarbinātības valsts aģentūras Limbažu filiāle (LM),
– VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” Limbažu nodaļa (SM),
– VAS “Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģiona Limbažu nodaļa (SM),
– VAS “Latvijas pasts” Vidzemes reģiona Limbažu reģionālā nodaļa (SM),
– Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Limbažu klientu apkalpošanas centrs
(TM),
– Valmieras zonālā arhīva Limbažu rajona dokumentu saglabāšanas daļa (TM),
– Vidzemes apgabaltiesas Limbažu Zemesgrāmatu nodaļa (TM),
– Limbažu rajona prokuratūra (TM),
– Limbažu rajona tiesa (TM).
– SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs, Vidzemes lauku attīstības birojs (ZM),
– Valsts augu aizsardzības dienesta Vidzemes reģionālās nodaļa, vecākais inspektors(ZM),
– Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļpierīgas pārvalde Limbažu filiāle (ZM),
– AS ”Latvijas valsts meži” Rietumvidzemes mežsaimniecības Limbažu iecirknis (ZM)
Limbažu pilsētas centrveidojošā kapacitāte 20.gs.ir ievērojami augusi un 21 gs. sākumā ir
līdzvērtīga citu līdzīga apjoma centru kapacitātei. Aktīva ir kultūras dzīve, plašs izglītošanās
iespēju piedāvājums. Izņēmums ir nodrošinājums ar darba vietām, kas Limbažos ir relatīvi
nabadzīgāks kā daudzos citos vidēja līmeņa centros valstī.
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Kopumā Limbažu novada apdzīvojuma struktūra organiski iekļaujas Rīgas reģiona
apdzīvojuma struktūrā, tai ir arī laba saistība ar Vidzemes reģiona galvenajiem apdzīvojuma
centriem- Valmieru, Cēsīm.
Apdzīvojuma attīstību Limbažu novadā arvien spēcīgāk ietekmēs galvaspilsētas Rīgas
tuvums. Limbažu novadā jau tagad izvietojas rīdzinieku iecienītās sezonas apdzīvotās vietas,
iezīmējas tendence veidot jaunas apdzīvotās vietas pastāvīgai dzīvošanai.
1.1.2. Iedzīvotāji
Iedzīvotāju skaits pēc Pilsonības un migrāciju lietas pārvaldes datiem 01.01.2010.
Limbažu novadā ir 19631. Kā redzams attēlā Nr.1, pēdējos gados notiek iedzīvotāju skaita
samazināšanās.
Attēls Nr.1

Lim bažu novada iedzīvotāju skaita izm aiņas,
2005. - 2010. gads
20 400
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20 000
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Iedzīvotāju samazinājuma galvenie cēloņi: migrācija uz valsts galvaspilsētu un citām
lielākajām pilsētām izglītības iegūšanas un darba meklējuma nolūkos, kā arī bērnu dzimstības
samazināšanās (Skat. att. Nr.2). 2009. gadā jaundzimušo bērnu skaits ir nedaudz pieaudzis.
Attēls Nr.2
Bērnu dzim stības rādītāji Lim bažu novadā,
2003. - 2009. gads
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Pēc Pilsonības un migrāciju lietas pārvaldes datiem iedzīvotāju skaits novada teritorijā
variē no 869 iedzīvotājiem Pāles pagastā līdz 8584 Limbažu pilsētā (Skat. att. Nr.3).
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Attēls Nr.3
Iedzīvotāju sadalījum s Lim bažu novada
pagastos un pilsētā, 01.01.2009.
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Pēdējos gados pieaudzis iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā, samazinājies iedzīvotāju
skaits pēc līdz un darbaspējas vecumam (Skat. att. Nr.4), kas ir pozitīvs faktors sociāli
ekonomiskajai situācijai.
Attēls Nr.4
Iedzīvotāju vecumstruktūra (%) Limbažu novadā,
2007. - 2010. gads
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Šos rādītājus raksturo demogrāfiskā slodze, kas ir darbspējas vecumu nesasniegušo un
pārsniegušo personu skaita attiecība pret personu skaitu darbspējas vecumā uz 1000
iedzīvotājiem (Skat. att. Nr.5).
Attēls Nr.5
Demogrāfiskās slodzes salīdzinājums Limbažu
novadā un valstī, 2007. - 2010. gads
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Pēdējo gadu laikā demogrāfiskās slodzes līmenis ir nedaudz samazinājies, taču, ņemot
vērā, nelielo bērnu dzimstību un to, ka daudzi darbspējas vecuma iedzīvotāji dodas darba
meklējumos prom no novada un Latvijas, demogrāfiskās slodzes līmenis nākotnē palielināsies.
Tas nozīmē, ka darbspējas vecuma cilvēkiem būs jāuztur aizvien lielāks skaits virs un pirms
darbspējas vecuma iedzīvotāju.
Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvaru ietekmē arī iedzīvotāju dzimumstruktūra (Skat
att. Nr.6), jo sievietes ir tās, kas aktīvas ekonomiskās darbības vietā bieži izvēlas ģimenes
veidošanu.
Attēls Nr.6
Dzimumstruktūra Limbažu novadā
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Kā redzams attēlā Nr.6, sieviešu īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita ir lielāks.
Iedzīvotāju sociālekonomiskās dzīves kvalitāti raksturo arī noslēgto un šķirto laulību
skaits (Skat. att. Nr.7).
Attēls Nr.7
Reģistrēto un šķirto laulību izmaiņas Limbažu novadā,
2005. - 2009. gads
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Pēc Limbažu novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas datiem kopš 2007. gada ir
samazinājies gan noslēgto, gan šķirto laulību skaits.
Limbažu novads pēc nacionālā sastāva ir diezgan viendabīgs. 89% iedzīvotāju ir latvieši
(Skat. att. Nr.8).
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Attēls Nr.8
Limbažu novada iedzīvotāju sadalījums pēc
nacionālā sastāva, 01.01.2010.
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Krievu tautības iedzīvotāji ir 6% un ukraiņu tautības iedzīvotāji ap 1%. Pārējo tautību
(lietuvieši, igauņi, romi, vācieši u.c.) pārstāvji sastāda ap 4% no kopējā iedzīvotāju skaita.
Novadā mazākumtautību pārstāvju kultūra un tradīcijas tiek respektētas un konflikti iedzīvotāju
grupu starpā nav aktuāli.
Statistika par iekasēto iedzīvotāju ienākuma nodokli pieejama tikai kopā par bijušo
Limbažu rajona teritoriju. Tomēr tā ataino situāciju arī Limbažu novadā. Attēlā Nr.9 redzams, ka
straujš iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugums bijis 2006. gadā. Turpmākajos gados tas ir
samazinājies.
Attēls Nr.9
Iekasētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis Limbažu rajonā,
2005. - 2008. gads, Ls
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Arī, izdalot iedzīvotāju ienākuma nodokli uz kopējo iedzīvotāju skaitu, vērojama tāda pati
aina (Skat. att. Nr.10).
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Attēls Nr.10
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis vidēji uz 1 iedzīvotāju, 2005. 2008. gads, Ls
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1.1.3. Nodarbinātība
Pēc Valsts nodarbinātības dienesta datiem Limbažu novadā bezdarba līmenis ir zemāks
nekā vidēji valstī. 2009. gada decembrī tas bija 14.6% no ekonomiski aktīvajiem novada
iedzīvotājiem (valstī – 16%), savukārt 2010. gada maija sākumā novadā tas samazinājies līdz
13.9%. Tam par pamatu ir sezonas darbu atsākšanās ceļu būves un tūrisma uzņēmumos.
Limbažu novads izveidojies teritoriāli administratīvās reformas rezultātā. Šī iemesla dēļ
nav pieejami dati par bezdarbnieku skaita izmaiņām pēdējos gados tieši par Limbažu novadu.
Attēlā Nr.11 redzama statistika par bijušo Limbažu rajona teritoriju, kas būtībā atspoguļo arī
situāciju Limbažu novadā.
Attēls Nr.11
Reģistrēto bezdarbnieku skaita izm aiņas Lim bažu
rajonā, 2005. - 2009. gads, uz 31. decem bri
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Kā redzams, bezdarbnieku skaits krasi pieaudzis 2009. gadā, kas sakrīt ar valsts
ekonomiskās krīzes smagāko periodu.
Attēlā Nr. 12 redzams bezdarba līmeņa Limbažu rajonā salīdzinājums ar vidēji valstī esošo.
Attēls Nr.12
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Bezdarba līm enis Lim bažu rajonā un valstī, 2005. 2009. gads, uz 31.decem bri
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Limbažu rajonā esošais bezdarba līmenis pēdējos gados ir nedaudz zem vidēji valstī esošā.
Negatīvās ekonomiskās situācijas iespaidā 2009. gadā novadā vērojams straujš
bezdarbnieku skaita pieaugums (Skat. att. Nr.13).
Attēls Nr.13

Bezdarbnieku skaita samazinājums vērojams 2010. gada aprīļa un maija mēnešos, kas
skaidrojams ar dažādu sezonas darbu atsākšanos.

Attēls Nr.14
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Piešķirts bezdarbnieka statuss/zaudēts bezdarbnieka statuss
Lim bažu novadā, 2005. - 2009. gads
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Arī pēc piešķirtā un zaudētā bezdarbnieku statusa (att. Nr.14) redzams, ka
visdramatiskākā situācija novadā ir 2008. un 2009. gadā.

Limbažu

novada

darba

devēju

visbiežāk

minētie

iemesli

darbinieku

skaita

samazinājumam 2009.gadā ir - strukturālas izmaiņas uzņēmumā un darba vietu skaita
samazināšana. Nozares, kurās novadā ir reģistrēts lielākais darbinieku skaita samazinājums ir
valsts pārvalde, veselība un sociālā aprūpe, izglītība.
Attēlā Nr.15 redzams, ka 2009. gadā salīdzinājumā ar 2008. ekonomiskās krīzes iespaidā
reģistrēto brīvo darba vietu skaits ir samazinājies gandrīz 4 reizes.
Attēls Nr.15

Reģistrētās brīvās darba vietas Limbažu novadā,
2007. - 2009. gads
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Nodarbinātības valsts aģentūras Limbažu filiāle katru gadu organizē dažādus aktīvās
nodarbinātības pasākumus (Skat. tabula Nr.1).
Tabula Nr.1

Aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistījušos cilvēku skaits Limbažu rajonā
Iesaistīti pasākumos
Profesionālā apmācība
Neformālās izglītības apguve
Subsidētā nodarbinātība

2007.g.
33
158
23

2008.g.
23
97
15
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2009.g.
198
412
8

19

Algoti pagaidu darbi
Apmācība pie darba devēja
Pasākumi komercdarbības vai
pašnodarbinātības uzsākšanai
Kompleksi atbalsta pasākumi
(darba izmēģinājumi)
Darba praktizēšana ar stipendiju
Konkurētspējas paaugstināšanas
pasākumi (lekcijas, semināri)
Karjeras konsultācijas
Profesionālā apmācība bezdarba
riskam pakļautām personām
Profesionālās augstākās izglītības
ieguve bezdarbniekiem ar
kuponu sistēmu

249
Pasākums netika
realizēts
Pasākums netika
realizēts
Pasākums netika
realizēts
Pasākums netika
realizēts

212

271

1

14

Pasākums
netika realizēts
Pasākums
netika realizēts
Pasākums
netika realizēts

132

848

1205

2935

Nav datu bāzes
Pasākums netika
realizēts

3041
Pasākums
netika realizēts

1677

Pasākums netika
realizēts

Pasākums
netika realizēts

10

264

85
4

Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība
Mērķis: Bezdarbnieku fiziska darba iemaņu iegūšana un uzturēšana, veicot mazkvalificētus
darbus, pašvaldību izveidotajās darba praktizēšanas vietās, ja dalība noteiktajā darba
praktizēšanā rada sociālo labumu sabiedrībai.
Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām Eiropas Sociālā fonda
projekta ietvaros.
Mērķis: dot iespēju nodarbinātām personām darbspējas vecumā iegūt profesionālo
kvalifikāciju, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas, veicinot ilgtspējīgu darba vietas
saglabāšanu.
Kompleksi atbalsta pasākumi
Mērķis: uzlabot bezdarbnieku situāciju un konkurētspēju darba tirgū visā Latvijas teritorijā.
Pasākumu norise: Projektā ieplānotās aktivitātes veicinās sociālās atstumtības riskam
pakļautās grupas – bezdarbnieku integrēšanos darba tirgū un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot
apgūt (atjaunot) darba prasmes, risināt finanšu, sociālās, veselības problēmas, veicināt darba
vietu pielāgošanu bezdarbniekiem ar invaliditāti.
Pasākumi noteiktām personu grupām
Mērķis: bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfinansētajās darbavietās, lai palīdzētu
bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos
sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.
Praktiskā apmācība
Mērķis: bezdarbnieka praktiska apmācība pie darba devēja, lai sagatavotu darba devējam
nepieciešamo speciālistu, ja darbībai noteiktajā profesijā nav nepieciešams valsts atzīts izglītības
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dokuments vai ja bezdarbnieks ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju, bet ir zaudējis darba
iemaņas un profesionālās prasmes.
Profesionālās augstākās izglītības ieguve bezdarbniekiem ar kuponu sistēmu
Mērķis: dot iespēju bezdarbniekiem ar augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību
paaugstināt izglītības līmeni vai pārkvalificēties pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmās.
Atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai
Mērķis:

sniegt

nepieciešamo

palīdzību

bezdarbniekiem

komercdarbības

vai

pašnodarbinātības uzsākšanai un atbalstu bezdarbniekiem pirmajā pašnodarbinātības vai
komerdarbības gadā, kā arī nodrošināt biznesa plānu īstenošanas atbilstības regulāru novērtēšanu
24 mēnešus no biznesa plānu īstenošanas uzsākšanas dienas.
Neformālās izglītības ieguve
Ietver neformālās izglītības programmu apguvi bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kas
ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamata
prasmju apguvi.
Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā
Mērķis: uzlabot bezdarbnieku integrēšanās iespējas darba tirgū, veicinot nodarbinātības
paaugstināšanu valsts un reģionu līmenī.
1.2. Saimnieciskais stāvoklis
1.2.1. Zemes resursi
Pēc Valsts zemes dienesta datiem Limbažu novada kopējā teritorija aizņem 97906 ha
zemes. No kopējās novada teritorijas vislielāko platību aizņem meži – 49% jeb 47539,7 ha.
(Skat. att. Nr.16).
Attēls Nr.16
Zemes sadalījums pa lietošanas veidiem Limbažu novadā,
01.01.2010.

4%

1%
2%

1%
1%

2%

Lauksaismniecībā izmantojamā zeme

40%

Mežs
Krūmājs
Purvs
Ūdens objektu zeme

49%

Zeme zem ēkām un pagalmiem
Zeme zem ceļiem
Pārējās zemes
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Nākamo lielāko platību aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 40%. Pārējās
zemes aizņem niecīgu īpatsvaru no kopējās teritorijas. (Skat. tabula Nr.2).
Tabula Nr.2

Zemes sadalījums pa lietošanas veidiem Limbažu novadā

Aizvadītajos

Zemes lietošanas veids

ha

Lauksaismniecībā izmantojamā zeme
aramzeme
augļu dārzs
Tajā skaitā:
pļava
ganības
Mežs
Krūmājs
Purvs
Ūdens objektu zeme
zeme zem ūdeņiem
Tajā skaitā:
zeme zem zivju dīķiem
Zeme zem ēkām un pagalmiem
Zeme zem ceļiem
Pārējās zemes
Kopā

39176,5
27198,3
711,6
4571,5
6695,1
47539,7
1712,4
3590,8
2374,7
2114,3
260,4
1411,7
653
1447,2
97906

gados,

samazinoties

interesei

izmantot

% no
kopējās
teritorijas
40%
69%
2%
12%
17%
49%
2%
4%
2%
89%
11%
1%
1%
1%
100%

ražošanā

lauksaimniecībā

izmantojamās zemes, palielinājušās aizlaistās lauksaimniecībā izmantojamās platības. Taču
pēdējos gados, izkristalizējoties dzīvot un attīstīties spējīgām lauku saimniecībām, vērojama
tendence

samazināties

zemju

dabiskajai

transformācijai

(aizaugšanai,

pārpurvošanai,

apmežošanai).
Pēc īpašuma formas visvairāk zemju ir fizisku personu īpašumā – 76%, juridisko peronu
īpašumā ir 13% savukārt 10% zemju ir valsts un valsts institūciju īpašumā (Skat att. Nr.17).
Attēls Nr.17
Zemes sadalījums Limbažu novadā pa īpašuma
formām, 01.01.2010.
1% 10%

0%

13%

76%

Fizisko personu
īpašumā
Juridisko personu
īpašumā
Pašvaldību
īpašumā
Valsts un valsts
izstitūciju īpašumā
Jaukta statusa
kopīpašumi
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1.2.1.1. Meži
Pēc Valsts meža dienesta datiem Limbažu novadā meža zeme aizņem 64893.77 ha no tiem
mežs 53809.69 ha jeb 83%. Lielu īpatsvaru sastāda purvi – 13%. Lielākās mežu platības atrodas
Viļķenes, Limbažu, Pāles un Skultes pagastos.
Pēc īpašuma formas visvairāk ir privātie meži – ap 71%, valsts – 27% un pašvaldības – 2%.
Kopējais koksnes apjoms novadā privātīpašumā esošajos mežos ir 6 989 832 m3, valsts mežos –
2 977 824 m3, bet pašvaldības mežos – 165 671m3.
Limbažu novada teritorijā esošos valsts mežus apsaimnieko AS ”Latvijas valsts meži”
Rietumvidzemes mežsaimniecība, tās pārziņā ir 21164.9 ha meža zemes jeb 33%, pārējo meža
apsaimniekotāju pārziņā 43698.77 ha meža zemes, kurā ietilpst Rīgas meži -3987 ha platībā.
Valdošās koku sugas: bērzs – 42%, priede – 18%, egle – 17%. Visvairāk pārstāvēti meži uz
sausieņu AAT (augšanas apstākļu tips), kas aizņem 53% no kopējās meža zemju platības.
Galvenokārt dominē AAT vēris – 57%, damaksnis – 30%.
Nākošā AAT rinda – slapaiņi, aizņem 18% no kopējā mežaudžu sadalījuma. Šeit pārsvarā
ir audzes slapjā vērī, kas aizņem 48% un slapjā damaksnī 35%.
AAT uz slapām kūdras augsnēm, purvaiņi ,aizņem 14% no kopējās mežaudzes platības.
Šeit dominē niedrājs – 49% un purvājs – 27%. AAT āreņi un kūdreņi attiecīgi aizņem 9% un 7%
no mežaudzes platība.
Salīdzinot esošo audžu stāvokli pēc vecuma, lielākās platības aizņem vidējā vecuma audzes
33% un jaunaudzes 24%. Šie rādītāji liecina par intensīvu mežu izmantošanu pēdējos 20 gados.
Pieaugusi audze aizņem 17% un pāraugusi audze 10% no audžu platības.
Limbažu novadā vislielāko platību aizņem izdalītie 320 dabiskie meža biotopi un
potenciālie dabiskie biotopi ar kopējo platību 471.7 ha, kas ir 0.9% no kopējās meža platības.
Limbažu novadā ir viena Limbažu mežniecība ar 9 mežsargu apgaitām.
1.2.2. Tautsaimniecības nozaru un uzņēmējdarbības attīstība
Limbažu novadā galvenās tautsaimniecības nozares ir tirdzniecība, būvniecība,
mežistrāde un tās produkcijas pārstrāde, pārtikas produktu rūpniecība, attīstās pakalpojumu sfēra
– ne tikai tirdzniecība un tūrisms, bet arī transports un ar to apkalpošanu saistītās darbības,
medicīnas un skaistumkopšanas pakalpojumi (Skat att. Nr. 18 un 19). No 2006. līdz 2008. gadam
pēc apgrozījuma nedaudz ir samazinājusies tirdzniecība, mežsaimniecība, kā arī pārtikas
rūpniecība. Apgrozījuma pieaugums vērojams būvniecībā, transporta nozarē un ar to saistītajos
pakalpojumos, kā arī citu pakalpojumu nozarē. 2009. gadā apgrozījums krities gandrīz visās
nozarēs, izņemot citu ražošanu un pārtikas rūpniecību, kur apgrozījums pat nedaudz pieaudzis.
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Attēls Nr.18
Tautsaimniecības nozaru īpatsvara izmaiņas ekonomikā pēc
apgrozījuma Limbažu novadā, 2006. - 2009. gads
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Gan pēc apgrozījuma, gan nodarbināto skaita lauksaimniecība un zemkopība sastāda
nelielu īpatsvaru. Tomēr tā uzskatāma par svarīgu nozari. Novadā ir lauku saimniecības, kas
piekopj naturālo saimniekošanu, vidējas lauku saimniecības ar nelielu specializācijas virzienu, kā
arī lielas lauku saimniecības, kuras ir arī darba vietu nodrošinātājas pagastu lauku teritorijās.
Lauksaimniecības un zemkopības attīstība arī garantē novada ainavas sakoptības nodrošināšanu.
Pēc nodarbināto skaita 2006. – 2008. gadā samazinājums vērojams tirdzniecības,
mežsaimniecības un arī pārtikas rūpniecībā, savukārt nozīmīgs pieaugums ir pakalpojumu sfērā,
kas

ietver

dažādas

konsultācijas,

telekomunikācijas,

skaistumkopšanas

un

veselības

pakalpojumus, reklāmas nozari, nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un būvniecībā. 2009. gadā
nodarbināto pieaugums vērojams ražošanas nozarē.
Attēls Nr.19

Limbažu novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam

24

Tautsaimniecības nozaru īpatsvara izmaiņas ekonomikā pēc
nodarbināto skaita Limbažu novadā, 2006. - 2009. gads
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2009. gadā pēc VID Vidzemes nodokļu un muitas administrācijas Limbažu nodaļas datiem
pēc apgrozījuma lielākie uzņēmumi novadā bija SIA „Limbažu ceļi” (ceļu un maģistrāļu
būvniecība), SIA „Madara 93” (pārtikas un rūpniecības preču mazumtirdzniecība, konditorijas
izstrādājumu ražošana un tirdzniecība), SIA „Limbažu piens” (piena pārstrāde un siera
ražošana), SIA „Limbažu auto” (degvielas, auto detaļu tirdzniecība, autotransporta pakalpojumi),
SIA „Latvia Timber International” (zāģmateriālu pārstrāde), SIA „Limbažu slimnīca”, SIA
„N.Bomja maiznīca Lielezers”, SIA „Matadors” (gaļas produktu ražošana), SIA „Super bebris”
(dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība).
Tabula Nr. 3

Lielāko Limbažu novada uzņēmumu attīstība, 2005. – 2009. gads
Nosaukums
SIA „Limbažu
ceļi”

NACE
kods
4211

SIA „Madara 93”

4711

SIA „Limbažu
piens”

1051

SIA „Limbažu
auto”

5229

SIA „Latvia
Timber
International”
SIA „Limbažu
slimnīca”
SIA „N.Bomja
maiznīca
Lielezers”

1610

Darbības veids
Ceļu un maģistrāļu būvniecība
Pārtikas un rūpniecības preču
mazumtirdzniecība,
konditorejas izstrādājumu
ražošana un tirdzniecība
Piena pārstrāde un siera
ražošana
Degvielas, auto detaļu
tirdzniecība, autotransporta
pakalpojumi
Zāģmateriālu pārstrāde
(zāģēšana, ēvelēšana un
impregnēšana)

8610

Slimnīcu darbība

1071

Maizes ražošana, svaigi ceptu
mīklas izstrādājumu un kūku
ražošana

Apgrozījums pēc PVN, Ls
2007
2008
2009
5945486
7735684
5662279
54499860

5174431

3424275

3733678

2770096

3332862

4046812

3705189

2749700

4916767

3501686

2632162

2124405

2494582

1881881

1658297

2185748

1655073
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SIA „Matadors

1013

SIA „Super bebris”

4120

Gaļas un mājputnu gaļas
produktu ražošana
Dzīvojamo un nedzīvojamo
ēku būvniecība

-

1119590

1377125

6356116

3254347

1315581

Kā redzams tabulā Nr.3, visiem lielākajiem uzņēmumiem novadā apgrozījums 2008. Un
2009. gadā ir krities, ko iespaidojusi vispārējā ekonomiskā krīze. Vienīgi SIA „Matadors „
apgrozījums, salīdzinot ar 2008. gadu, 2009. gadā ir pieaudzis. Salīdzinot 2007. Un 2008. Gadu
izaugsme bijusi SIA „Limbažu ceļi”, SIA „Limbažu slimnīca”, SIA „N.Bomja maiznīca
Lielezers”.
Savukārt pēc iepriekš minētā avota datiem lielākie darba devēji (pēc nodarbināto skaita)
2009. gadā bija valsts un pašvaldības uzņēmumi – Limbažu novada pašvaldība, SIA „Limbažu
slimnīca”, kā arī SIA „Limbažu ceļi”, SIA „Lauga” (kūdras ieguve) un SIA „Madara 93”.
Kaut arī pēc statistikas datiem lauksaimniecība un zemkopība neizceļas ar lielu kopējo
apgrozījumu vai nodarbināto skaitu, tā novadā ir svarīga un arī nākotnē perspektīva nozare. No
kopējās teritorijas ap 40% ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes, no tām visvairāk – 69%,
aramzemes, pārējās – augļu dārzi, pļavas un ganības. Daudzas mājsaimniecības piekopj naturālo
saimniekošanu – izaudzēto un saimniecībā saražoto lieto pašu patēriņam, kas nodrošina
nepieciešamo ģimenes iztiku.
Ir arī lielākas lauku saimniecības, kas nodarbojas ar lopkopību un graudkopību. Tā,
piemēram, graudkopība un lopbarības audzēšana ir attīstīta Viļķenes, Limbažu, Vidrižu,
Umurgas pagastos. Šeit atrodas tādi uzņēmumi, kā z/s „Jaunkarnas”, SIA „Kazpēdas”, SIA
„Vidrižu Vidzemnieks”, z/s „Gravas” u.c. Nozarē noderīgs resurss ir no Padomju laikiem
saglabājušās kaltes.
Lielākās lopkopības saimniecības izvietojušās Pāles, Katvaru, Skultes un Vidrižu
pagastos, ar tādiem uzņēmumiem, kā z/s „Ūdri”, z/s „Sebri” (putnkopība), z/s „Mazvēveri” u.c.
Jāmin fakts, ka vairākos novada pagastos attīstās arī netradicionālā lauksaimniecība. Tā,
piemēram, Katvaru pagastā ir izveidots briežu dārzs, tiek īstenota zirgu audzēšana, biškopība,
aitkopība, ir zivju audzētavas, Limbažu pagastā attīstījusies vēžu audzēšana, ir rapšu eļļas
spiestuve, savvaļas govju audzēšana, arī biškopība un zirgu audzēšana, Vidrižos audzē šinšillas,
lielogu dzērvenes, audzē ārstniecības augus. Lai arī šie uzņēmumi pagaidām ir nelieli, tie ir
perspektīvi – gan ražošana jomā, gan tūrismā.
Kā jau iepriekš minēts 49% teritorijas novadā aizņem meži. Līdz ar to attīstījusies
mežistrāde un koka pārstrāde lielākie šīs nozares uzņēmumi novadā ir SIA „Latvia Timber
international”, SIA „Ekla” u.c. Meži ir atjaunojam dabas resurss, tomēr kvalitatīvas koksnes
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izaudzēšana patērē pietiekami ilgu laika periodu. Šī iemesla dēļ nākotnē uz vietas vairāk
vajadzētu attīstīt kokapstrādi, kas mežistrādei sniegtu pievienoto vērtību.
Populārākā komercdarbības forma uz 31.12.2009. novadā ir Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību (SIA) - 636, pēc tās nākamā ir Individuālais komersants (IK) – 180. Novadā ir 3
Pilnsabiedrības (PS) un 1 Akciju sabiedrība (AS).
Limbažu novadā izveidota un darbojas Limbažu novada Konsultatīvā uzņēmēju padome.
Tā izveidota pēc Limbažu novada pašvaldības un vietējo uzņēmēju iniciatīvas ar mērķi veicināt
uzņēmējdarbības vides attīstību Limbažu novadā. Padome ir aktīvu personu grupa, kas pārstāv
uzņēmēju intereses novadā.
Uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai novada pašvaldība sadarbībā ar ES finansējuma
apsaimniekotājiem iespēju robežās organizē seminārus par iespējām finansējuma piesaistei
uzņēmējdarbībai.
1.2.2.1. Novada specializācija
Limbažu novadam raksturīgs tas, ka šeit jau vēsturiski nav lielu ražotņu, ir
saglabājusies tīra un nepiesārņota vide un dabas resursi. Novada ģeogrāfiskais novietojums ir
noteicis to, ka šeit izveidojies labs ceļu tīkls, kas savieno Limbažus ar tuvākajām lielajām
pilsētām: Valmieru, Cēsīm, Rīgu.
Pēdējos gados, analizējot VID datus, secināms, ka ar nelielu uzņēmumu palīdzību
ražošanas joma sāk attīstīties, kas ir veicināms un atbalstāms process, jo nodrošina gan jaunas
darba vietas, gan finansējuma pieaugumu pašvaldības budžetam.
Pēc iepriekšējās nodaļās analizētajiem VID datiem redzams, ka novadā attīstīta ir
tirdzniecības nozare, taču tās attīstības veicināšana nav uzskatāma par prioritāru, jo procesā
netiek radīta pievienotā vērtība.
Pašvaldības specializāciju iezīmē tādas nozares kā – pārtikas rūpniecība,
mežistrāde un kokapstrāde, kā arī transports un kravu pārvadājumi.
Pārtikas rūpniecība
Lielākais apgrozījums ir pārtikas ražošanas uzņēmumiem – SIA „Limbažu piens”
(piena pārstrāde un siera ražošana), SIA „N.Bomja maiznīca Lielezers” (maizes ražošana,
konditorijas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība), SIA „Matadors” (gaļas pārstrāde) u.c. Šīs
nozares attīstībai pamats ir novadā esošās tradicionālās nozares - lauksaimniecība un zemkopība.
Kaut arī pēc statistikas datiem lauksaimniecība un zemkopība neizceļas ar lielu
kopējo apgrozījumu vai nodarbināto skaitu, tā novadā ir svarīga un arī nākotnē perspektīva
nozare. No kopējās teritorijas ap 40% ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes, no tām visvairāk
– 69%, aramzemes, pārējās – augļu dārzi, pļavas un ganības. Daudzas mājsaimniecības piekopj
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naturālo saimniekošanu – izaudzēto un saimniecībā saražoto lieto pašu patēriņam, kas nodrošina
nepieciešamo ģimenes iztiku.
Ir arī lielākas lauku saimniecības, kas nodarbojas ar lopkopību un graudkopību.
Tā, piemēram, graudkopība un lopbarības audzēšana ir attīstīta Viļķenes, Limbažu, Vidrižu,
Umurgas pagastos. Šeit atrodas tādi uzņēmumi, kā z/s „Jaunkarnas”, SIA „Kazpēdas”, SIA
„Vidrižu Vidzemnieks”, z/s „Gravas” u.c. Nozarē noderīgs resurss ir no Padomju laikiem
saglabājušās kaltes.
Lielākās lopkopības saimniecības izvietojušās Pāles, Katvaru, Skultes un Vidrižu
pagastos, ar tādiem uzņēmumiem, kā z/s „Ūdri”, z/s „Sebri” (putnkopība), z/s „Mazvēveri” u.c.
Jāmin

fakts,

ka

vairākos

novada

pagastos

attīstās

arī

netradicionālā

lauksaimniecība. Tā, piemēram, Katvaru pagastā ir izveidots briežu dārzs, tiek īstenota zirgu
audzēšana, biškopība, aitkopība, ir zivju audzētavas, Limbažu pagastā attīstījusies vēžu
audzēšana, ir rapšu eļļas spiestuve, savvaļas govju audzēšana, arī biškopība un zirgu audzēšana,
Vidrižos audzē šinšillas, lielogu dzērvenes, audzē ārstniecības augus. Lai arī šie uzņēmumi
pagaidām ir nelieli, tie ir perspektīvi – gan ražošana jomā, gan tūrismā.
Mežistrāde un kokapstrāde
Kā jau iepriekš minēts 49% teritorijas novadā aizņem meži. Līdz ar to attīstījusies
mežistrāde un koka pārstrāde. Lielākie šīs nozares uzņēmumi novadā ir SIA „Latvia Timber
international”, SIA „Ekla” u.c. Meži ir atjaunojam dabas resurss, tomēr kvalitatīvas koksnes
izaudzēšana patērē pietiekami ilgu laika periodu. Šī iemesla dēļ nākotnē uz vietas vairāk
vajadzētu attīstīt kokapstrādi, kas mežistrādei sniegtu pievienoto vērtību.
Transports un kravu pārvadājumi
Novada centrā – Limbažos, izveidojies plašs kravu pārvadātāju, automobiļu
apkopes un remonta, rezerves daļu un piederumu tirdzniecības, kā arī citu transporta
palīgdarbību nodrošinošu firmu tīkls. Limbažos esošās kravu pārvadājumu firmas nodrošina
kravu pārvadājumus un loģistikas pakalpojumus gan novadā esošajiem uzņēmumiem, gan valsts
un starptautiskā mērogā. Lielākie uzņēmumi – SIA „Limbažu auto” (arī citas palīgdarbības), SIA
„GT auto”, SIA „MT Transs” un SIA „Paula – Š”.
Kravu pārvadājumu firmām un fiziskām personām – transportlīdzekļu
īpašniekiem pakalpojumus sniedz plašais apkopes un remonta servisu uzņēmumu tīkls. Lielākie
uzņēmumi ir SIA „Auto placis”, SIA „Maksis MT”, SIA „Riepu serviss Limbaži”.
1.2.2.2. Tūrisms
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Perspektīva nozare novadā ir tūrisms. Tas dod ieguldījumu Limbažu novada
labklājībai un attīstībai – tiek labiekārtota teritorija, radītas jaunas darba vietas un attīstītas
saistošās nozares, piemēram, amatniecība, lauksaimniecība utt.
Pasaulē un Eiropā tūrisma nozare piedzīvo nozīmīgas izmaiņas: pieaug tūrisma produktu
piedāvājuma dažādība un skaits, parādās jauni tūrisma galamērķi un mainās ceļotāju uzvedība,
palielinās e-komercijas pielietojums tūrismā, kā arī ceļotāju vēlmēm pielāgotu tūrisma produktu
skaits, līdz ar to arī Latvijai ir nepieciešams meklēt jaunus risinājumus sava tūrisma produkta
attīstīšanai un mārketingam. Tūrisms Latvijā ir uzskatāms par vienu no valsts ekonomiskās
attīstības iespējām un pakalpojumu nozares prioritātēm, jo ir nozīmīgs eksporta ienākumu avots,
kas sniedz ievērojamu pienesumu valsts iekšzemes kopproduktā. Saskaņā ar Latvijas tūrisma
mārketinga stratēģiju 2010.-2015. gadam, tendences, kurām ir un būs liela nozīme tūrisma jomā:
globalizācija, demogrāfiskās izmaiņas, informācijas pieejamība, pieredzes ekonomikas attīstība,
individualizācija un piedāvājuma pielāgošana individuālām vajadzībām, ilgtspējība, veselība un
veselīgs dzīvesveids.
Limbažu novada tūrisma attīstības vīzija ir: Limbažu novads ir prasmīgi pozicionēts
ceļojuma galamērķis vietējā tūrisma tirgū un augsti prioritārajos starptautiskajos mērķtirgos,
piedāvājot ilgtspējīgus tūrisma produktus, nodrošinot pastāvīgu un regulāru ceļotāju plūsmu
Limbažu novadam. Limbažu novads ir ekonomiski aktīvs, tūristu iecienīts.
Limbažu novada tūrisma attīstības stratēģijas mērķis 2010.-2017.gadam ir nodrošināt
Limbažu novada vides un kultūras vērtībām un izaugsmes iespējām atbilstošu ilgspējīgu tūrisma
attīstību, veicinot teritorijas ekonomisko, sociālo un fizisko atjaunotni un tālāku izaugsmi.
Tūristu piesaistīšanā norit aktīva sadarbība uzņēmēju, pašvaldību un dažādu valsts institūciju
vidū ne tikai Limbažos, bet arī plašākā reģionā, iekļaujot D-Igauniju.
Tūrisms dod ieguldījumu Limbažu novada labklājībai un attīstībai:
- ekonomiskajā jomā: sakopta un attīstīta infrastruktūra, daudzveidīga un veiksmīga
uzņēmējdarbība;
- sociālajā jomā: radītas jaunas darbavietas, augusi iedzīvotāju labklājība, veidojot ekonomiski
aktīvu sabiedrības vidusslāni;
- apkārtējās vides jomā: sakopta pilsētvide un pagasta teritorija, atjaunots un uzturēts kultūras
mantojums un dabas resursu saudzīga un ilgtspējīga izmantošana nodrošina kvalitatīva
ekotūrisma attīstību.
Prioritātes tūrisma jomā novadā ir:
- Kvalitatīvas un modernas infrastruktūras attīstība;
- Tūrisma produktu piedāvājumu dažādošana pilsētā un pagastos;
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- Mārketinga stratēģijas izveide un īstenošana;
- Tūrisma organizatoriskās struktūras pilnveidošana, tūrisma pārvaldības sistēmas izstrāde.
Tūrisma attīstības efektivitāti iespējams sasniegt tikai īstenojot visas izvirzītās prioritātes.
Minētās prioritātes nosaka Limbažu novada tūrisma attīstības perspektīvas ilgākām laikam.
Limbažu novada teritorijā atrodas gan kultūras, gan dabas resursi, kas tiek integrēti
esošajā piedāvājumā. Kopumā produktu dzīves ciklu lielā mērā diktē sezonalitāte. Pieprasīti ir
gan kultūrvēsturiski tūrisma produkti (ekskursiju maršruti, muzejs, pasākumi) un aktīvās atpūtas
produkti - tie piesaista cilvēkus, kuru atpūtas pamatvajadzības jau ir apmierinātas (un kuru
sēdošais darbs rada drīzāk garīgu nekā fizisku slodzi), un tāpēc viņi tiecas pēc lielākām
pārmaiņām pretstatā ikdienai.
Tūrisma attīstības pamats ir dabas un cilvēku radītie resursi, plašākā nozīmē tūrisma
resursu jēdziens aptver arī finansiālos, materiālos, cilvēkresursus u.c. priekšnoteikumus tūrisma
attīstībai. Limbažu novada stratēģiskie tūrisma resursi ir tie tūrisma resursi, kurus attīstot un
izmantojot, iespējams radīt konkurētspējīgu tūrisma produktu:
- dabas resursi (klimatiskie apstākļi, Rīgas jūras līča piekraste, iekšējie ūdeņi, zemes dzīļu
resursi, ainavas, bioloģiskie resursi, mazpārveidota daba, kultūrvēsturiskā ainava u.c.);
- kultūras resursi (arhitektūras, arheoloģijas, vēstures un mākslas pieminekļi, muzeji, kā arī
mūsdienu kultūras notikumi - mūzikas, deju festivāli, gadatirgi, izstādes u.c.).
Lielākā daļa Limbažu novada teritorijas ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu
aizsardzības zonā, kas ir lielākā Latvijas īpaši aizsargājamā dabas teritorija. Limbažu novadā
atrodas arī vairākas citas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (t.sk. NATURA 2000 teritorijas) –
Dūņezera dabas liegums, Dziļezera un Riebezera dabas liegums, Purgaiļu purvs, Lielais un
Pemmes purvs, Klagatu purvs, Laugas purvs, Maizezers, Niedrāju-Pilkas purvs, Vitrupes ieleja,
Augstrozes dabas liegums, kā arī Nabes Sibīrijas ciedru priežu stādījumi – dendroloģisks dabas
piemineklis. Minētās teritorijas ir nozīmīgas daudzu retu un aizsargājamu sugu dzīves vietas.
Popularizējot tūristiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, to eksponēšanas veidam un vietai ir
jābūt pārdomātām un ar vides speciālistiem saskaņotam, lai nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu un
videi draudzīgu tūrisma attīstību.
Limbažu novada teritorija ir piemērota dabas un aktīvā tūrisma attīstībai. Attīstot novada
teritorijā ar dabas un aktīvo tūrismu saistītās aktivitātes, vienlaicīgi ir jāveido kvalitatīva un
nākotnē regulāri uzturēta un apsaimniekota tūrisma infrastruktūra, lai tūristi neapdraudētu
nozīmīgas dabas vērtības, kas ir arī viens no novada stratēģiskajiem tūrisma resursiem.
Kultūras tūrisms ir viens no straujāk augošajiem tūrisma veidiem pasaulē. Pēdējo gadu
laikā Latvijā kultūras tūrismam tiek pievērsta īpaša uzmanība un tas tiek izvirzīts par vienu no
Limbažu novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam

30

stratēģiskajiem produktiem Latvijas tūrisma attīstībā. Kā viena no prioritātēm tiek uzsvērta
kultūras tūrisma iekļaušana Latvijas novadu tūrisma attīstības koncepcijās, uzsverot katra
reģiona īpatnības un iespējas.
Limbažu novadā lielākā kultūras pieminekļu koncentrācija atrodas Limbažu pilsētā, kur
kopumā ir 17 valsts nozīmes kultūras pieminekļi, kas iekļauti Valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā. Apjomīgākais no tiem ir Limbažu pilsētas vēsturiskais centrs, veidojies no
13. – 19.gs., ietver vecpilsētas radiālo ielu plānojumu ap Baumaņu Kārļa laukumu, kurš
saglabājies no 14.gs. Senākās ir Mūru, Torņa un Pils iela. Turpat koncentrēti arī citi nozīmīgi
apskates objekti:
Ņemot vērā Limbažu pilsētas vēsturisko attīstību, viena no tēmām, ko akcentēt tūrisma
piedāvājumā ir: Limbaži kā Hanzas pilsēta. Limbažiem pilsētas tiesības pēc vēstures datiem ir
piešķirtas pat ātrāk kā Valmierai - 1296. gads. Limbažiem. Prioritāte novada kultūras mantojumā
ir esošo kultūrvēsturisko resursu autentiskuma saglabāšana.
Tūrisma infrastruktūru raksturo tūrisma nozares un ar to saistīto citu nozaru (transporta,
tirdzniecības, sakaru, kultūras, veselības aizsardzības u.tml.) pakalpojumu kopums, kas
nodrošina tūrisma nozares sekmīgu darbību. Kā galvenie tūrisma infrastruktūras objekti esošās
situācijas apskatā tiek analizēti tūrisma informācijas sniedzēji: Limbažu TIC, norāžu zīmju
esamība, sakaru pakalpojumu piedāvājums, transporta infrastruktūras attīstības līmenis.
Limbažu novadā darbojas viens tūrisma informācijas centrs (TIC): Limbažu novada
tūrisma informācijas centrs, kas atrodas novada administratīvajā centrā. Pagastu pārvaldēs
paredzēts nodrošināt pamata tūrisma informācijas pieejamību izvietojot informatīvos stendus,
regulāri nodrošinot informatīvo bukletu pieejamību. Informācija par atpūtas iespējām pieejama
arī lielākajos tūrisma objektos, kuri izvieto novada un sadarbības partneru informatīvos
materiālus.
Limbažu TIC funkcijas ir: informācijas sniegšana par tūrisma atpūtas iespējām Limbažos
un Limbažu novadā, Latvijā; informācijas sniegšana par naktsmītnēm un to rezervēšana;
maršrutu izstrāde; prāmju un avio biļešu rezervēšana; SIA „Impro ceļojumi” sadarbības
partneris; pārdošanā: tūrisma kartes, suvenīri, ceļveži; konsultācijas tūrisma jautājumos, tikšanās
tūrisma uzņēmējiem dažādās Limbažu novada lauku un viesu mājās – viesnīcās; TIC veic
apkalpoto ceļotāju uzskaiti, apkopo datus par apmeklētākajiem objektiem; piedalās investīciju
projektu izstrādē un ieviešanā; uztur novada tūrisma mājas lapu www.visitlimbazi.lv; organizē
žurnālistu un tūroperatoru vizītes; veido novada tūrisma brošūras, suvenīrus atbilstoši
izstrādātajam Limbažu novada zīmolam.
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TIC ir Latvijas tūrisma informācijas centru asociācijas (LATTŪRINFO) biedrs, aktīvi
sadarbojas ar Vidzemes tūrisma asociāciju.
Kā redzams Attēlā Nr.20, TIC apmeklētāju skaits ir pieaudzis līdz 2005. gadam, tomēr no
2005. gada līdz 2009. gadam vērojama skaita samazināšanās. Proporcionāli ir tendence
palielināties ārvalstu tūristu skaitam - pieaug ārzemju tūristu absolūtais skaits un īpatsvars
apmeklētāju skaitā. Laikā no 1994. gada līdz 2003. gadam ieskaitot, ārzemju tūristu īpatsvars
svārstījies piecu līdz desmit procentu robežās un tikai pēdējos divos gados tas ir ap 1/5 jeb 20%
no visiem apmeklētājiem. Visvairāk tūristu apkalpots no Vācijas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas,
Lietuvas, Nīderlandes.
Attēls Nr.20
Limbažu novada TIC apmeklētāju skaita dinamika,
2000. - 2009.g.
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Ir mainījies klientu pieprasījums pa tēmām. Prioritāte vienmēr bijusi apskates objektiem.
Pēdējos divus gadus otra svarīgākā tēma ir naktsmītņu pieprasījums, kas ir nomainījis jeb
izkonkurējis individuālo jeb kolektīvo maršrutu izstrādāšanu, transporta jeb gida rezervēšanu,
valsti un tuvākajām kaimiņvalstīm. Trešajā pozīcijā nemainīgi ir aktīvās atpūtas iespējas:
makšķerēšana, atpūta pie ūdens, dabas takas, sporta laukumi.
Novada ceļu tīkls savieno novada centru un lielākās apdzīvotās vietas, ir izvietots samērā
vienmērīgi pa visu teritoriju. Tūrisma attīstības veicināšanai ir būtiski uzlabot esošo ceļu
kvalitāti.
Limbažu pilsētā ir izvietotas tūrisma objektu norādes zīmes, ir izvietoti lielie informācijas
stendi – 5 atrodas pilsētā, bet 4 pie lielākajiem pievadceļiem.
Novadā uz tūrisma apskates objektiem par projektu un īpašnieku finansējumu ir izvietotas
norādes zīmes Nr. 706. Būtiski ir veikt tūrisma atpūtas vietu sakopšanu un paredzēt regulāri
nomainīt karšu stendu pamatnes ar aktuālo informāciju
Limbažu novadā ir 4 viesnīcas: Igates un Bīriņu pilis Vidrižu pagastā, „Saules parks” un
viesnīca „Limbaži” Limbažu pilsētā; 12 viesu un lauku mājas: „Smēdes” Pāles pagastā,
„Delveri” Viļķenes pagastā, „Emīla pasaule” un „Punkas” Vidrižu pagastā, „Jokas”,
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„Dzirnupes”, „Purmaļi” un „Lauciņi” Vidrižu pagastā, „Lielvidzemnieki”, „Skultes muiža”,
„Ēvelbeņķi” un „Duntes urdziņas” Skultes pagastā;, 5 atpūtas kompleksi un kempingi: „Dārziņi”
Viļķenes pagastā, „Meža salas”, „Paegļi” un „Sāruma” Limbažu pagstā, kā arī „Lauču akmens”
Skultes pagastā, 8 atpūtas vietas: „Mežmale” Vidrižu pagastā, „Upītes”, „Teikas” un „Raudupes”
Katvaru pagastā, „Viesturi”, „Noriņi”, „Bruņķīši” un „Mucenieki” Limbažu pagastā; 3 brīvdienu
mājas: „Dālderi” un „Medņi” Vidrižu pagastā, „Jūras māja” Skultes pagastā, 3 telšu vietas:
„Jumpravmuiža”, „Priedītes” un „Skariņas” Limbažu pagastā. Novadā ir vairākas jauniešu
mītnes gan Limbažos, gan pie atsevišķām skolām pagastos, kas tiek izmantotas vasarās nometņu
rīkošanai. Kopējais gultas vietu skaits sezonā ir 790 vietas, nesezonā 70 vietas. Tūristu mītnes
lielākā koncentrācija ir Limbažu pagastā. Pilsētā būtu nepieciešama viesnīca, kas spētu sezonas
vienlaicīgi uzņemt

laikā

vismaz 40 cilvēkus, nodrošinot viesnīcai atbilstošu pakalpojumu

klāstu.
Vairākas novadā esošās tūristu mītnes neatbilst savam nosaukumam – viesnīca, kempings,
viesu nams t.sk. arī Latvijas Valsts standartam (LVS). Īpašniekiem būtu vēlams pakāpeniski
īstenot LVS prasības attiecīgajai tūristu mītnes kategorijai.
Limbažu novadā atrodas 14 ēdināšanas vietas: 1 restorāns, 12 kafejnīcas un krogi, 1
picērija. Ēdināšanas uzņēmumi izvietoti galvenokārt Limbažos, ir pagasti, kuros nav sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmumu.
Novada teritorijā darbojas viens vietējais tūroperators, kurš piedāvā ekskursiju maršrutus
šajā reģionā: Elvīras Bāliņas I.K. „Tūrisma birojs”. Darbība vērsta arī uz tūrisma aģentūras
pakalpojumu nodrošināšanu ar uzsvaru uz izejošā tūrisma pakalpojumu piedāvāšanu.
Limbažu novada prioritārie mērķtirgi vietējā tūrismā ir Rīga un Rīgas reģions, kā arī
Vidzemes reģions. Ienākošā tūrisma tirgū: Somija, Igaunija (īpaši Vīlandes un Pērnavas reģioni,
Igaunijā), Skandināvija un Vācija. Par perspektīviem uzskatāmi šādi tirgi: vietējā tūrismā Kurzemes, Latgales un Zemgales reģioni (piešķirot savstarpēju prioritāšu secību); starptautiskā
tūrismā - Krievija, Lietuva, Polija, Lielbritānija u.c., kas uzskaitītas kā prioritāri mērķtirgi valsts
tūrisma mārketinga stratēģijā.
Īstermiņa tūrisma un atpūtas nozares mērķi ir saskaņā ar jau esošiem plānošanas
dokumentiem - „Limbažu pilsētas un Limbažu pagasta tūrisma resursu analīze un tūrisma
attīstības stratēģija 2006.-2013. gadam”, „Limbažu pilsētas un Limbažu pagasta tūrisma
mārketinga stratēģija 2006.-2013. gadam”, izstrādāt tūrisma resursu analīze, tūrisma attīstības
stratēģiju un tūrisma mārketinga stratēģiju Limbažu novadam, kā arī izstrādāt detalizētu Limbažu
novada rīcības plānu tūrisma nozares attīstībai definējot mērķus, rīcības, realizētāju, termiņu un
finanšu avotus, ieguvumus.
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Līdz šim tūrisma jomā īstenoti vairāki projekti, kas būtiski uzlabojuši tūrisma
infrastruktūru. Tā, piemēram, lielākie no tiem - piesaistīti Phare līdzekļi tūrisma atpūtas vietu
izveidei, informācijas norāžu zīmju un informācijas stendu - karšu uzstādīšanai, par Norvēģijas
finanšu līdzekļiem labiekārtota Lielezera pludmale un apkārtne Limbažos. Uzsākts projekts par
ERAF līdzekļiem, kura ietvaros paredzēta Limbažu vēsturiskā centra renovācija.
Tūrisma un atpūtas nozares vidēja termiņa mērķi līdz 2017. gadam ir:
1. Visa veida transporta un to pakalpojumu infrastruktūras attīstība, nodrošinot, ērtu, videi
draudzīgu un drošu Limbažu un Limbažu novada pieejamību vietējiem un starptautiskiem
ceļotājiem;
2. Kvalitatīvas tūrisma infrastruktūras (tūristu mītņu, sabiedriskās ēdināšanas, tūrisma
uzņēmumu u.c.) attīstība, un t.sk. objektu un pakalpojumu pieejamībai cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām;
3. Visa veida tūrisma infrastruktūras kapacitātes paaugstināšana;
4. Tūrisma pakalpojumu un produktu attīstība, izmantojot moderno tehnoloģiju sniegtās
iespējas;
5. Specifisku tūrisma produktu un pakalpojumu izveide un attīstība Limbažu pilsētā un
Limbažu novadā;
6. Limbažu novada atpazīstamības pieaugums Latvijā, Baltijas reģionā, veidojot ilgtspējīgu
tūrisma attīstības politiku un efektīgi to īstenojot sadarbībā un konkurencē ar citiem tūrisma
galamērķiem;
7. Dalība prioritārajos mērķtirgos Baltijas valstīs, Somijā, Vācijā, Krievijā, Polijā;
8. Tūrisma uzņēmējdarbības iniciatīvas un sadarbības veicināšana;
9. Virzīt Limbažu Lielezera pludmali Zilā karoga statusa saņemšanai.
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1.3. Izglītība, kultūra, sports un NVO
1.3.1. Izglītība
Izglītības jomu novadā koordinē Limbažu novada pašvaldības Izglītības nodaļa. Izglītības
sistēmas finansējums novadā veidojas no valsts mērķdotācijām pedagogu algām un pašvaldību
finansējuma skolu uzturēšanai. Izglītības politika novadā tiek plānota un realizēta saskaņā ar
Limbažu novada izglītības attīstības programmu.
1.3.1.1. Pirmsskolas izglītība
No 5 gadu vecuma bērns uzsāk obligāto sagatavošanos pamatizglītības programmas
apguvei, kas tiek organizēta pirmsskolas izglītības iestādē. Ja tādas nav, speciālā grupā pie
skolas.
Sākot ar 2007. gadu novadā samazinās dzimstība, tāpēc pastāv iespēja, ka varētu
samazināties grupu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs. Rindas uz vietām pirmsskolas izglītības
iestādēs nav.
Pirmsskolas izglītības jomā novadā tiek realizētas šādas programmas:
- kods 01011111 ”Pirmsskolas izglītības programma”;
- kods 00011111 ”Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības
programma”.
Novadā ir 6 pirmsskolas izglītības iestādes, kas veic šo programmu īstenošanu::
- Limbažu 1.pirmsskolas izglītības iestāde „Buratīno”;
- Limbažu 2.pirmsskolas izglītības iestāde „Kāpēcītis”;
- Limbažu 3.pirmsskolas izglītības iestāde „Spārīte”;
- Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde;
- Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks”;
- Viļķenes pirmsskolas izglītības iestāde;
Tabulā Nr.4 norādīta statistikas dati par audzēkņiem un pasniedzējiem, kas iesaistīti
pirmsskolas izglītības programmu īstenošanā pirmsskolas izglītības iestādēs.
Tabula Nr.4

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā iesaistīto audzēkņu un pedagoģisko
darbinieku raksturojums
Kopā audzēkņi
Siev.
Vīr.
2008.g. dzimuši
2007.g. dzimuši
2006.g. dzimuši

2005./06.m.g. 2006./07.m.g. 2007./08.m.g. 2008./09.m.g. 2009./10.m.g.
514
537
513
526
530
245
264
259
249
256
269
273
254
277
274
3
3
88
11
86
108
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2005.g. dzimuši
2004.g. dzimuši
12
2003.g. dzimuši
64
2002.g. dzimuši
106
2001.g. dzimuši
86
2000.g. dzimuši
123
1999.g. dzimuši
110
1998.g. dzimuši
13
Pedagoģisko darbinieku skaits pēc dzimuma
Kopā
61
Siev.
61
Pedagoģisko darbinieku skaits pēc vecuma
Līdz 29
2
30-39
20
40-49
28
50-59
11
60-64

22
62
80
108
115
130
20

87
75
101
116
112
11

123
75
103
115
21

131
80
97
23

55
55

55
55

57
57

57
57

3
20
23
9

1
17
26
10
1

2
14
29
11
1

2
15
29
11

Kā redzams izmaiņas izglītojamo skaitā pēdējos 5 gados ir nelielas. Pēc dzimuma vairāk
izglītojamo ir zēni. Arī pedagoģisko darbinieku skaits ir samērā nemainīgs. Pēc dzimuma
pedagoģiskais personāls ir tikai sievietes. Procentuāli – 77% pedagoģiskā personāla ir vecumā no
30 līdz 49 gadiem.
Novadā ir 4 izglītības iestādes, pie kurām ir izveidotas pirmsskolas izglītības grupas:
- Lādezera pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas;
- Vidrižu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas;
- Pāles pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas;
- Skultes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupas.
Bērnudārza grupās kopā 2009./10. māc.g. šajās izglītības iestādēs mācās 112 audzēkņi. 5
un 6 gadīgo grupās nākamajā gadā plānotais bērnu skaits ir 81 audzēknis.
Šobrīd gan pirmsskolas periodā, gan arī tālāk pamatizglītības procesā trūkst atbalsta
pasākumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Nepieciešams rast līdzekļus, lai piesaistītu
psihologus, logopēdus u.c. speciālistus, kas nodrošinātu bērnu veiksmīgāku iekļaušanos
apmācību procesā un sabiedrībā kopumā.
1.3.1.2. Pamatizglītība
Novadā tiek realizētas šādas vispārējās pamatizglītības programmas:
- Pamatizglītības programma, 21011111;
- Vispārējās pamatizglītības programma, 21011112;
- Pedagoģiskās korekcijas pamatizglītības programma, 21011811;
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- Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) profesionāli orientētā virziena pedagoģiskās
korekcijas izglītības programma, 23014811.
Limbažu novadā pašlaik ir 8 izglītības iestādes, kur tiek realizēta pamatizglītības
programma 1.- 9.klasei:
- Limbažu 1.vidusskola;
- Limbažu 3.vidusskola;
- Lādezera pamatskola;
- Pāles pamatskola;
- Fr.Bārdas Pociema pamatskola;
- Umurgas pamatskola;
- Vidrižu pamatskola;
- Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola.
Pamatizglītības pirmā posma programmu realizē Skultes sākumskola. Pamatizglītības otrā
posma 7.-9.kasei programmu realizē 2 izglītības iestādes:
- Limbažu 2.vidusskola;
- Limbažu Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskola.
Pedagoģiskās

korekcijas

pamatizglītības

programmu

(5.–9.kl.)

realizē

Limbažu

2.vidusskola, pedagoģiskās korekcijas pamatizglītības programmu (7.–9.kl.) realizē Limbažu
Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskola. Pamatizglītības 2.posma (7.-9.kl.)
profesionāli orientētā virziena pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu realizē Limbažu
2.vidusskola.
Tabulā Nr.5 norādīta statistikas dati par audzēkņiem un pasniedzējiem, kas iesaistīti
pamatizglītības programmu īstenošanā.
Tabula Nr.5

Pamatizglītības programmu īstenošanā iesaistīto audzēkņu un pedagoģisko darbinieku
raksturojums∗
2005./06.m.g.

2006./07.m.g.

2007./08.m.g.

Kopā audzēkņi
2011
1862
1685
Siev.
1011
915
833
Vīr.
1000
947
852
Pamatskolas izglītojamo skaits pēc vecuma (nav datu par Vidrižu pamatskolu)
2003.
2002.
1
2001.
1
2000.
119
1999.
2
99
116
∗

2008./09.m.g.

2009./10.m.g.

1554
754
800

1480
726
753

1
102
124
107

2
91
120
124
109

Nav datu par F.Bārdas Pociema pamatskolu
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1998.
84
1997.
109
1996.
125
1995.
173
1994.
178
1993.
205
1992.
249
1991.
263
1990.
257
1989.
83
1988.
34
1987.
14
1986.
3
1985.
1
1984.
1983.
4
Pedagogu skaits pēc dzimuma
S
226
V
32
Pedagogu skaits pēc vecuma
29 g. un jaunāki
13
30 - 39 g.
58
40 - 49 g.
108
50 - 59 g.
49
60 g. un vairāk
30
Interešu izglītības
programmās
iesaistīto
1881
audzēkņu skaits
9. klašu beidzēju skaits pēc dzimuma
S
167
V
111
9. klašu beidzēju skaits pēc vecuma
1994.
1993.
1992.
1991.
4
1990.
179
1989.
60
1988.
20
1987.
9
1986.
3
1985.
1
1984.
1983.
1
1982.
1
1981.
1
1980.
1
1978.
1977.
1
1975.
1974.

95
107
124
170
182
206
228
255
99
45
19
4
1

98
104
123
163
181
201
219
68
36
14
5

98
103
124
170
182
201
65
39
19
11
2

91
95
118
179
181
68
35
19
3
1
7

1

2

226
28

220
28

220
31

198
29

11
59
100
57
27

10
60
97
60
27

12
58
92
66
25

12
43
93
72
7

1638

1499

1620

1041

153
157

147
140

96
115

7
195
58
18
16
4
1

4
182
44
30
18
3
1
2

4

4
139
33
20
8
4
2

1
2

1
1
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Pamatskolas
izglītību
neieguvušo skaits
(ar liecību)

21

Pamatskolas absolventu turpmākā izglītība
Vidusskola
161
Vakara vsk.
19
Arodvidusskola/vi
70
d.spec. māc.iest.
Mācības neturpina
3

22

19

6

178
24

155
25

127
10

80
4

78
4

59
3

Pēc tabulā esošajiem datiem redzams, ka skolēnu skaits 2009./10. mācību gadā salīdzinot
ar 2005./06. mācību gadu samazinājies par aptuveni 30%. Pēc dzimuma skolēnu skaita
sadalījums ir līdzvērtīgs.
Šobrīd kritiskākais stāvoklis bērnu skaita ziņā ir Pociema pamatskolā. 2009./10. mācību
gadā tajā mācās 39 bērni.
Pedagogu skaits pēdējos 5 mācību gados samazinājies par 20%. Pedagogu vidū ir liels
sieviešu īpatsvars – 88%. Lielākā daļa pedagogu ir vecumā no 40 līdz 59 gadiem.
Tabulā redzams, ka proporcionāli skolēnu skaitam samazinājies interešu izglītības
programmās iesaistīto bērnu skaits.
Pēdējos gados samazinājies to skolēnu skaits, kuri neiegūst pamatizglītību (beidz ar
liecību). Lielākā daļa skolēnu izglītību turpina vidusskolā, arodvidusskolā vai vidējā speciālajā
mācību iestādē.
Vairākas skolas aktīvi iesaistās dažādos projektos:
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola:
- Viena no 14 Latvijas pamatskolām, kura realizē Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektu “Dabaszinātnes un
matemātika”;
- Realizē valsts programmas “Čigāni (romi) Latvijā” projektu “Skolotāju palīgu
čigānu (romu) nodrošināšana izglītības iestādēs” – skolā par valsts finansējumu
strādā viena no skolotāju palīgiem čigāniem (romiem);
- Piedalās starptautiskajā projektā „Case forest – pedagogics towards sustainable
development”;
- Piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajā Eiropas sociālā fonda projektā
"Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību
priekšmetos" - pedagogu mērķstipendijas 2009./2010. mācību gadam.
Lādezera pamatskola:
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- Realizē valsts programmas “Čigāni (romi) Latvijā” projektu “Skolotāju palīgu
čigānu (romu) nodrošināšana izglītības iestādēs” – skolā par valsts finansējumu
strādā viena no skolotāju palīgiem čigāniem (romiem);
- Piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajā ESF projektā "Atbalsts
vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" pedagogu mērķstipendijas 2009./2010. mācību gadam;
- Darbība ZAAO projektos;
Limbažu 1. vidusskola:
- Starptautiskajā vides izglītības un pētniecības projektā GLOBE;
- Starptautiskajā Baltijas jūras reģiona valstu vides projektā „Dabas vērotāji”;
- Darbība ZAAO projektos;
- Sadarbība ar Latvijas ornitoloģijas biedrību;
- Jau 9 gadus pārdomāti izmanto papīru, taupa, nodod makulatūru.
Limbažu 2. vidusskola:
-

Vidusskolā

īstenota

komerczinību

programma

sadarbībā

ar

Latvijas

uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju;
-

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) profesionāli orientēta virziena pedagoģiskās
korekcijas izglītības programma, kods 2301484, kas tika izstrādāta ESF projekta
ietvaros 2005.-2008.g un skolā tiek īstenota līdz 31.12.2013. Programma tika
piedāvāta arī citām Latvijas skolām;

-

Dalība ESF projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiāli
tehniskās bāzes nodrošinājums”. 2009.gadā ir atremontēti un mēbelēti visi kabineti,
2010.gadā kabineti tiks aprīkoti ar nepieciešamo tehnisko bāzi;

-

Dalība ESF projektā „Jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšana Limbažu
2.vidusskolā”. Projekts ir apstiprināts 2010.-2011.g. Projekta ietvaros tiks izstrādāta
interešu izglītības programma korekcijas klasēm, kas tiks piedāvāta skolām visā
valstī, tiks finansētas atbalsta personas (soc.pedagogs, psihologs, skolotāja palīgs),
tiks finansēta interešu izglītība, tiks sniegts atbalsts nabadzīgākajām ģimenēm
(nometnes, ekskursijas utt);

-

Dalība jauniešu iniciatīvas projektā „Katrs ir mākslinieks”. Skola saņēma
uzaicinājumu 2009./2010.m.g., kā viena no 15 Latvijas skolām, piedalīties projektā;

-

Dalība BĢLM projektā „Bērniem draudzīga skola”;

-

Dalība ESF projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai
prioritārajos mācību priekšmetos”;
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-

Dalība ZAAO vides projektā „Cilvēks vidē „. Skola 2009./2010.mācību gada laikā
izstrādā dabai draudzīgu projektu;

Limbažu 3. vidusskola:
- Aktīva skolēnu iesaistīšanās ZPD veidošanā un augsti rezultāti valsts ZPD lasījumos;
- Ilggadēja un veiksmīga komerczinību programmas īstenošana sadarbībā ar Junior
Achievement Latvijā, tai skaitā skolēnu mācību firmu organizēšana, dalība reklāmu un
biznesa plānu konkursos un JAL sertifikāta ieguve);
- Vācu valodas (DSD) diploma bāzes skola (viena no 15 valstī un vienīgā reģionā) un ar
to saistītā sadarbība: skolēnu apmaiņa, prakse Vācijas skolās (bez papildfinasējuma);
- Darbība Comenius skolu sadarbības projektā ”Enerģijas saglabāšana – pasaules
saglabāšana (Polija, Itālija, Malta, Anglija);
- Skolēnu individuālo mobilitāšu (apmaiņas) projekts - 3 skolēniem iespēja mācīties
Spānijā 2010./2011.m.g.;
- Dalība projektā-virtuālā enciklopēdija ”Latvijas ļaudis uz 21.gadsimta sliekšņa”;
- Dalība ESF projektā ”Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu,
matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” – viena no skolām, kura piedalās mācību
satura un jauno centralizēto eksāmenu aprobācijā vidusskolā;
- Viena no 32 Latvijas atbalsta skolām, kura realizē Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projektu “Dabaszinātnes un
matemātika” 7.-9.klasēm;
- Dalība Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajā Eiropas sociālā fonda projektā
"Atbalsts

vispārējās

izglītības

pedagogu

nodrošināšanai

prioritārajos

mācību

priekšmetos" - pedagogu mērķstipendijas 2009./2010. mācību gadam;
- Dalība Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajā Eiropas sociālā fonda projektā
„Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā”

- metodisko materiālu

izstrādāšana un pedagogu mērķstipendijas 2009./2010. mācību gadam;
- Dalība Comenius partnerību un individuālo mobilitāšu projektā 2010. gadam – skolotāju
dalība pilnveidojot mācāmā priekšmeta metodiku;
- Dalība Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā
„Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā”

- metodisko materiālu

izstrādāšana un pedagogu mērķstipendijas 2009./2010. mācību gadam;
- Dalība Comenius partnerību un individuālo mobilitāšu projektā 2010. gadam – skolotāju
dalība pilnveidojot mācāmā priekšmeta metodiku;
- Dalība BĢLM projektā „Bērniem draudzīga skola”;
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- Iesaistīšanās Nīderlandes projektā „Sabiedrība ar dvēseli – 2010” muzeju nakts”
Dzīvosim zaļi”;
Limbažu Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskola:
-

Kursi sadarbībā ar NVA, iesaistoties ESF projektā „Bezdarbnieku un darba meklētāju
apmācība Latvijā - 2” (sadarbība ar NVA kopš 2004.g.);

-

ESF projekti jauniešiem: „Gidu skola – solis uz profesionālo karjeru dzimtajā pusē”,
“Pedagoģiskās korekcijas programmas īstenošanas pilnveide, Atbalsta programmas
izstrāde, aprobācija sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem”;

-

Comenius skolu sadarbības projektā (Grieķija, Turcija) ”Mūsdienu Odiseja”;

-

Limbažu rajona padomes konkurss „Pilnveidojot sevi, dot citiem” projektā tika
apkopots materiālus un izveidota grāmatiņa par Limbažu novadnieces Lolitas Gulbes
dzīvi un dzeju;

-

Iesaistīšanās LR BĢLM projektā „Bērniem draudzīga skola”;

-

Dalība Mūžizglītības programmas Grungtvig projektā „Kopā uz izglītotu sabiedrību
Eiropā”;

-

Sadarbība ar NVO „Limbažu lauvas” projektā „Pilnveidoties sadarbojoties”.

Lielākā daļa novada izglītības iestāžu ir iesaistītas ERAF finansētā projektā „Izglītības
iestāžu informatizācija”, kura ietvaros tiks uzlaboti skolu lokālie datortīkli, iegādāta
datortehnika.
Pašvaldība īsteno vairākus projektus izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās
bāzes uzlabošanai. 2009. gada nogalē pabeigts ERAF projekts „Limbažu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāžu renovācija un labiekārtošana”, 2010. gada vasarā tiek īstenots KPFI projekts
energoefektivitātes paaugstināšanai Limbažu 3. vidusskolā, kā arī ERAF projekts šīs pašas
skolas pieejamības uzlabošanai izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Limbažu 1. un 2.
vidusskolā 2010. gadā tiek realizēts ERAF projekts dabas zinību kabinetu labiekārtošanai.
Atšķirīgu pamatizglītības programmu novadā realizē Katvaru speciālā internātpamatskola.
Tā realizē šādas izglītības programmas:
•

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (kods – 21015811un 21015911);

•

Profesionālās pamatizglītības programmas:
 Ēdināšanas pakalpojumi ( kods 2281102);
 Kokizstrādājumu izgatavošana ( kods 2254304);
 Lauksaimniecība ( kods 2262100).
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Skola īsteno speciālās izglītības programmas, nodrošina psihologa un psihiatra, logopēda
konsultācijas. Bērniem ir iespējama bezmaksas uzturēšanās labiekārtotā skolas internātā. Skola
nodrošina skolēnus ar mācību līdzekļiem un piederumiem.
Skola veiksmīgi iesaistās dažādos projektos. Tā ir ieguvusi Zaļās skolas statusu. Šobrīd tiek
īstenoti divi – ERAF un Norvēģijas finanšu instrumenta finansēti projekti skolas labiekārtošanai,
siltināšanai un zemes siltuma apkures izveidei.
Aptuvenais skolēnu skaits 2010./ 2011.m.g. – 2015./2016.m.g. tiek plānots ap 100.
1.3.1.3. Vidējā izglītība
Limbažu novadā tiek realizētās šādas vispārējās vidējās izglītības programmas:
1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, 31011011;
2. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma,
31012011;
3. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
programma, 31013011;
4. Vispārējās

vidējās

izglītības

profesionāli

orientēta

virziena

programma

(komerczinības), 31014011.
Šobrīd vidējās izglītības programmas tik realizētas šādās Limbažu novada mācību
iestādēs:
-

Limbažu 1. vidusskola;

-

Limbažu 2. vidusskola;

-

Limbažu 3. vidusskola;

-

Limbažu Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskola.

Limbažu Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskolā 2009./10. mācību gadā 80 %
audzēkņu ir pilngadīgi.
Tabulā Nr.6 norādīta statistikas dati par audzēkņiem un pasniedzējiem, kas iesaistīti
vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanā.
Tabula Nr.6

Vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanā iesaistīto audzēkņu un pedagoģisko
darbinieku raksturojums∗
2005./06.m.g. 2006./07.m.g. 2007./08.m.g. 2008./09.m.g. 2009./10.m.g.
Kopā audzēkņi
679
691
705
682
629
Siev.
419
443
449
425
372
Vīr.
260
248
256
257
257
Vidusskolas izglītojamo skaits pēc vecuma
1994.
1
∗

Nav datu par Pociema pamatskolu
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1993.
1992.
1991.
1990.
8
1989.
156
1988.
193
1987.
176
1986.
51
1985.
20
1984.
15
1983.
60
Pedagogu skaits pēc dzimuma
S
108
V
20
Pedagogu skaits pēc vecuma
29 g. un jaunāki
7
30 - 39 g.
20
40 - 49 g.
53
50 - 59 g.
30
60 g. un vairāk
18
Interešu
izglītības
programmās
iesaistīto
audzēkņu skaits
478
12. klašu beidzēju skaits pēc dzimuma
S
87
V
65
12. klašu beidzēju skaits pēc vecuma
1991.
1990.
1989.
1988.
8
1987.
127
1986.
18
Vidusskolas
izglītību
neieguvušo
skaits (ar
liecību)
1
Vidusskolas absolventu turpmākā izglītība
Augstskola
110
Vidējā speciālā
7
mācību iestāde
Arodvidusskola
2
Mācības
24
neturpina

6
170
200
191
46
13
12
68

5
137
204
201
53
16
15
8
49

104
158
202
54
27
20
63

109
16

104
12

105
16

99
13

6
17
49
36
17

6
17
40
40
19

5
20
41
43
14

6
12
45
45
4

429

408

413

222

92
60

99
56

113
56

5
162
197
185
46
16
15
65

7
129
16

7
130
18

5
143
20
1

106

127

110

4
5

13

14

34

15

40

Kā redzams tabulas datos, vidusskolu audzēkņu skaita samazinājums paēdējos piecos
gados ir neliels – ap 7 % (pamatizglītību programmās samazinājums ir 30%). Vidējās vispārējās
izglītības audzēkņu dzimumstruktūrā dominējošais ir sieviešu dzimums – 62%. Pedagogu skaits
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pēdējos 5 gados samazinājies par 12%. Pēc dzimuma lielākā daļa pedagogu ir sievietes,
savukārt pēc vecuma visvairāk pedagogu ir vecumā no 40 līdz 59 gadiem.
Pēc 12. klases beigšanas vairums audzēkņu – 74% izglītību turpina augstskolās.
1.3.1.4. Profesionālā izglītība
Dažādu profesionālās izglītības programmu ieviešanu novadā nodrošina Limbažu
profesionālā vidusskola. Tā dibināta jau 1959. gadā, taču pašreizējo nosaukumu ieguvusi
reorganizācijas rezultātā 2008. gadā.
Skola piedāvā vairākas izglītības programmas:
- Būvdarbi 33 58201 (apdares darbu tehniķis)
- Kokizstrādājuma izgatavošana 33 54304 (būvizstrādājumu galdnieks)
- Kokizstrādājuma izgatavošana 33 54304 (galdnieka palīgs, ar pedagoģisko korekciju)
- Būvdarbi 32 58201 (flīzētājs, ar pedagoģisko korekciju)
- Autotransports 33 52501 (automehāniķis)
- Komerczinības 33 34102 (tūrisma pakalpojumu kmercdarbinieks)
- Komerczinības 33 34102 Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Tabulā Nr.7 redzama informācija par pēdējos 2 mācību gados esošo audzēkņu un pedagogu
nodrošinājumu.
Tabula Nr.7

Limbažu profesionālās vidusskolas audzēkņu un pedagoģisko darbinieku raksturojums∗
2008./09.m.g. 2009./10.m.g.
Izglītojamo skaits pēc dzimuma
S
V
Izglītojamo skaits pēc vecuma
1993.
1992.
1991.
1990.
1989.
1988.
1987.
1986.
Pedagogu skaits pēc dzimuma
S
V
Pedagogu skaits pēc vecuma
29 g. un jaunāki
30 - 39 g.
40 - 49 g.
∗

1
30
31
0
7
8
20
3
1
1
1

1
25
26
2
6
7
7
3
0
0
1

14
11

18
10

0
3
6

2
3
8

Nav datu par Pociema pamatskolu
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50 - 59 g.
60 g. un vairāk

7
9

10
5

Kā redzams tabulā, arodvidusskolas audzēkņi pārsvarā ir puiši. Pēdējos pāris gados ir
bijusi tikai viena meitene, kas apgūst skolas programmu.
Tabula Nr.8

Limbažu profesionālās vidusskolas audzēkņu skaits pa programmām 2009./10.māc.g.
Arods
Apdares darbu tehniķis, 4 gadi
Flīzētājs (ped. korekcija), 3 gadi
Automehāniķis, 4 gadi
Būvizstrādājumu galdnieks, 4 gadi
Galdnieka palīgs (ped. korekcija), 2 gadi
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks,
vairs netiks apmācīti
Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks,
4 gadi
Galdnieka palīgs (ieslodzījuma vietā), 1
gads
Kopā:

1. kurss
32
15
-

2.kurss
25
14
25
14
12
-

3.kurss
21
11
14
12
-

4.kurss
19
6
18
7

Kopā
97
40
45
44
12
7

-

18

-

-

18

18

-

-

-

18

65

108

58

50

281

Kā redzams tabulā Nr.8, vispopulārākā vidusskolas programma ir apdares darbu tehniķis,
pēc tās automehāniķis un būvizstrādājumu galdnieks.
Ģeogrāfiskais izvietojums (tuvumā nav profesionālo skolu) ir labs priekšnoteikums
izglītības iestādes specializācijai celtniecībā (kokapstrāde, būvniecība).
Bijušā Limbažu rajonā ir ievērojams skaits kokapstrādes uzņēmumu, celtniecības firmu
ar kurām skolai ir ilgstoši sadarbības līgumi , tāpat teritorijā strauji attīstās tūrisms, ir plašs
autoservisu tīkls. Viss šis kopums ļauj realizēt un nemainīt skolas profilu, pilnveidojot un
modernizējot skolā īstenotās izglītības programmas.
Tā kā Limbažu Profesionālā vidusskola tradicionāli ir bijusi būvniecības un kokapstrādes
mācību iestāde, ar bagātām nozares tradīcijām, skolai pakāpeniski ir izveidojusies laba sadarbība
ar šo nozaru uzņēmumiem. Īpaši pēdējos gados tā turpina attīstīties un nostiprināties. Skolā ir
izveidojusies arī veiksmīga sadarbība ar darba devējiem izglītības satura jautājumu pilnveidē,
praktisko mācību un kvalifikācijas prakses īstenošanā.
Ir izveidota jauna tradīcija reizi gadā rīkot konferenci darba devējiem, pedagogiem un
izglītojamajiem, lai kopīgi risinātu aktuālus praktiskās un teorētiskās apmācības jautājumus.
Darba devēji piedalās visu izglītības programmu kvalifikācijas eksāmenu komisiju darbā un ir
iesaistīti izglītības procesa kvalitātes novērtēšanā. Darba devēji ir arī izglītības programmu
akreditācijas eksperti. Nozaru speciālistu pārstāvji ir arī skolas organizēto profesionālo
konkursu žūrijas komisijās, atbalsta izglītojamo sagatavošanu valsts profesionālajiem
konkursiem. Kvalifikācijas eksāmenos piedalās augsti kvalificēti speciālisti no dažādām
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iestādēm un uzņēmumiem. Pēc kvalifikācijas eksāmeniem kopīgās sarunās pedagogi un darba
devēji analizē tā rezultātus un norāda uz nepieciešamajiem uzlabojumiem mācību procesā.
Ir noslēgti un pašlaik tiek aktualizēti sadarbības līgumi ar darba devējiem. Lielākie
sadarbības partneri, ar kuriem ir noslēgti sadarbības līgumi ir Latvijas - Dānijas kopuzņēmumu
SIA ,,Latvia Timber Intrernacional” būvizstrādājumu galdnieku, galdnieku un galdnieku palīgu
apmācībā; SIA ,,Kubs’’ firma būvizstrādājumu galdnieku celtniecības un apdares darbu tehniķu
un flīzētāju apmācībā; SIA ,,Lauku būvserviss”

būvizstrādājumu galdnieku, galdnieku

apmācībā, apdares darbu izpildītāju apmācībā; apdares darbu tehniķu apmācībā SIA ,,Madara’’,
,,Elvi’’, ,,Agate,, u.c. mazumtirdzniecības komercdarbinieku apmācībā. Limbažu CATA –
automehāniķa, automehāniķa palīgu ,SIA ,,Tehnika’’, SIA „Riepu serviss Limbaži”, i.u.
,,Neretnieks’’ - automehāniķu, automehāniķa palīgu apmācībā.
Skolai ir laba sadarbība ar celtniecības firmām ,,Knauf”, ,,Ranil’’, ar kuru atbalstu tiek
rīkoti mācību kursi un semināri, konkursi jaunajiem apdares darbu strādniekiem, tehniķiem un
flīzētājiem, kā ari galdniekiem. Sadarbības līgumi – vienošanās ir noslēgti arī ražotājiem ar SIA
„KNAUF”, SIA „Tormanis un Partneri”.
Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija, ir izvērtējusi Limbažu
Profesionālās vidusskolas darbību un uzskata, ka Limbažu Profesionālā vidusskola ir
nepieciešama kokapstrādes uzņēmēju darbības nodrošināšanai reģionā.
Skola veiksmīgi realizējusi vairākus projektus, kuru ietvaros ir organizētas prakses
ārvalstīs, veikti skolas rekonstrukcijas darbi. Šobrīd skola iesaistījusies Ziemeļvalstu projekta
NORDPLUS projektā, kura ietvaros tiek veidota sadarbība ar Norvēģiju un Islandi – pieredzes
apmaiņas pasākumi.
1.3.1.5. Augstākā izglītība
2000. gadā pēc Limbažu rajona padomes iniciatīvas tika radīta iespēja studēt Limbažos.
Ar 2001. gadu filiāle darbojas Limbažu 2. vidusskolas telpās. Tiek piedāvāta Lauksaimniecības
fakultātes profesionālās augstākās izglītības studiju programma Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
ar specializāciju „agronoms”.
2005.gadā filiālē notika pirmais izlaidums. Līdz 2009.gadam bijuši pieci izlaidumi.
2007.gadā filiālē iestājās 12 cilvēki, 2008.gadā studijām pieteicās divi cilvēki un
uzņemšana filiālē tika pārtraukta. Pašlaik šajā programmā studē 3., 4. un 5. kursa studenti.
Kad valstī tika noteikts, ka pirmsskolas izglītības iestādēs varēs strādāt pirmsskolas
skolotāji ar augstāko izglītību, Limbažu rajona Izglītības pārvaldes speciālisti sadarbībā ar
Daugavpils Universitāti panāca vienošanos par pirmsskolas skolotāju programmas atvēršanu
Limbažos.
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2002. gadā filiālē iestājās 56 bijušā Limbažu rajona pirmsskolas izglītības speciālisti,
turpmākajos gados bija arī studēt gribētāji no Valmieras, Cēsīm , Valkas rajona, Saulkrastiem.
Programmā līdz 2009.gadam ir bijuši 4 izlaidumi. Uzņemšana šajā programmā ir
pārtraukta.
No 2003.gada DU filiālē tiek piedāvāta „Sabiedrības un iestāžu vadības” maģistrantūras
programma. 2005.gadā notika pirmais izlaidums. Programma tika atkārtoti akreditēta un papildus
pie profesionālā maģistra grāda maģistranti iegūst kvalifikāciju „Iestādes vadītājs”.
Pašlaik Limbažos studē šīs programmas 3.kurss.
2008.gadā vēlmi studēt izteica 7 cilvēki. Pašlaik 5 no viņiem studē Daugavpilī.
2010./11. mācību gadā filiālēs jaunas grupas netiks uzņemtas. Šobrīd tiek diskutēts par
iespējām realizēt citas LLU izglītības programmas.
1.3.1.6. Interešu izglītība
Limbažu pilsētā vairākas interešu izglītības programmas realizē Limbažu bērnu un
jauniešu centrs. Tā darbības mērķis ir bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšana un pozitīvas
attieksmes veidošana atbilstoši viņu vecumam, interesēm un vajadzībām. 2009./2010.mācību
gadā dažādās programmās - kultūrizglītībā: mākslinieciskā pašdarbība, lietišķā un vizuālā māksla
un klubos iesaistījušies 556 audzēkņi.
Centrs organizē dažāda mēroga konkursus un skates:
- Skolu jaunatnes koru un deju kolektīvu skates;
- Vokālais mūzikas konkurss „ Balsis”;
- Vizuālās un lietišķās mākslas darbu konkurss „Ritmu spēles”;
- Vides aktivitātes „Zaļais kods”;
- Tradicionālās dziedāšanas konkurss;
- Jauniešu pozitīvo izpausmju konkurss ”Talants Limbažiem”;
- Gratulācijas ceremonija „Gada jaunietis”.
Ir tradicionālie pasākumi, kurus koordinē centrs:
- Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki;
- Bērnu un jauniešu teātru festivāls „Saspēle”;
- Rudens, pavasara izstādes Lietišķās un vizuālās mākslas kolektīviem;
- Ziemassvētku koncerti;
- Adventes Jauniešu koncerti;
- Svētā Valentīna Siržu balle;
- Lieldienu sarīkojumi;
- Izziņas sesijas un praktikumi jauniešiem.
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Tiek organizētas nometnes:
- Bērnu un jauniešu teātru Radošās nometnes;
- Limbažu pilsētas atpūtas nometne „Vasara 2010”.
Limbažu novadā darbojas 2 profesionālās ievirzes izglītības iestādes – Limbažu Mūzikas
skola un Limbažu Mākslas skola. Šo skolu pamatuzdevums - sniegt pamatzināšanas, iemaņas
mūzikā un mākslā.
Limbažu mūzikas skola 2009./10. mācību gadā realizē šādas izglītības programmas:
- Klavierspēle (kods 20V 212 01);
- Akordeona spēle (kods 20V 212 01);
- Vijoļspēle (kods 20V 212 02);
- Ģitāras spēle (kods 20V 212 02);
- Kokles spēle (kods 20V 212 02);
- Flautas spēle (kods 20V 2121 03);
- Saksofona spēle (kods 20V 2121 03);
- Klarnetes spēle (kods 20V 2121 03);
- Trompetes spēle (kods 20V 2121 03);
- Mežraga spēle (kods 20V 2121 03);
- Eifonija spēle (kods 20V 2121 03);
- Trombona spēle (kods 20V 2121 03).
Tabulā Nr.9 ir dots skolēnu skaita sadalījums pa izglītības programmām.
Tabula Nr.9

Audzēkņu skaits 2009./2010.mācību gadā
Izglītības programma
Klavierspēle
Vijoļspēle
Akordeona spēle
Kokles spēle
Ģitāras spēle
Flautas spēle
Klarnetes spēle
Saksofona spēle
Trompetes spēle
Eifonija spēle
Mežraga spēle
Kopā

Kopā
83
15
43
8
21
13
3
4
2
2
2
196

Kā redzams, populārākās programmas ar vislielāko skolēnu skaitu ir klavierspēle,
akordeona un ģitāras spēle.
Skolā strādā 21 pedagogs.
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Limbažu mūzikas skola ir nodrošināta ar nepieciešamo mūzikas instrumentu skaitu,
regulāri tiek iegādāti jauni nošu krājumi un mācību grāmatas. Ir CD un audio atskaņotāji, DVD
pleijeris, plašu atskaņotājs, 2 televizori, 2 datorkomplekti, interneta pieslēgums, 2 kopējamās
iekārtas, 2 printeri, skeneris, fakss, nošu pultis.
Limbažu mūzikas skolai izveidojušās labas tradīcijas:
- Starptautiskie akordeonistu festivāli Limbažos. Kopš 1991.gada notikuši jau 10
festivāli;
- Jauna tradīcija, aizsākta 2008. gada decembrī – Vidzemes mūzikas skolu
vijolnieku festivāls Limbažos;
-

Katru gadu kultūras namā tiek rīkota mūzikas pēcpusdiena – koncerts pilsētas
iedzīvotājiem. Bieži tā tiek veidota kā kopīgs projekts ar citām izglītības iestādēm. Šī
tradīcija tiek kopta jau gandrīz 10 gadus.

Limbažu mākslas skola īsteno licencētu programmu „Vizuāli plastiskā māksla”, kods
20V 211 00.
Tiek organizētas arī sagatavošanas klases uz pašapmaksas principa.
Skolā tiek nodrošinātas visas licencētas programmas stundas, taču mērķdotācijas
samazinājuma dēļ apvienotas vairāku grupu nodarbības. Šobrīd ir 3.24 pedagoģiskās likmes un
strādā 3 skolotāji.
Tiek plānots saglabāt esošo audzēkņu skaitu, t.i. 70 audzēkņus 7. klasēs. Sagatavošanas
klasē 10-15 audzēkņus.
Materiāli tehniskā bāze ir pietiekama, bet pakāpeniski būtu jāuzlabo, jo daļa inventāra
nolietojas: molberti, zīmēšanas galdiņi jāatjauno. Skolai šobrīd nepieciešamas plašākas
piemērotas telpas.
Limbažos skolas audzēkņu darbi ir pieejami gandrīz visās sabiedriskajās ēkās Limbažos
(Teātra mājā, Kultūras namā, Galvenā bibliotēkā, 1. v-skolā, vakarskolā, 1. un 2. bērnudārzā,
sociālajā centrā un Bērnu un Ģimenes centrā) un tuvākajā apkārtnē - Lādezera un Umurgas
pamatskolās, kā arī dažādās citās ēkās.
Interešu izglītību novadā nodrošina arī Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola.
Par to sīkāka informācija sadaļā 1.3.3. Sports.
1.3.1.7. Mūžizglītība
Vīzija – Limbažu novadā izveidota un darbojas efektīva mūžizglītības sistēma, kur
formālās un neformālās izglītības iestādes sadarbojas un papildina viena otru, nodrošinot
ikvienam novada iedzīvotājam iespēju mūža garumā pilnveidot savas zināšanas, kompetences un
iemaņas tuvu savai dzīves un darba vietai.
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Mērķis – augsta Limbažu novada cilvēkresursu kvalitāte.
Mūžizglītības priekšnosacījums ir spēja tiekties pēc mācīšanās un to turpināt, kā arī
organizēt savu individuālo mācību procesu. Tāpēc svarīga ir informētība par tālākizglītības
piedāvājumu pēc formālās izglītības iegūšanas, izglītības savā specialitātē, kā arī par
alternatīvām iespējām gūt pavisam citu pieredzi, ja esošā profesionālā darbība nav saistoša.
Limbažu novadā iedzīvotājiem dažādas zināšanas, prasmes un iemaņas neformālā ceļā
vislielākās iespējas iegūt ir Limbažos. Te savu kvalifikāciju regulāri uzlabo un darbam
nepieciešamās papildus zināšanas gūst pedagogi, bibliotekāri, sociālie darbinieki, medicīnas
darbinieki. Pilsētas iedzīvotājiem iespējams apmeklēt arī kursus dažādās svešvalodās,
datorapmācībā, daiļdārzniecībā, grāmatvedībā, iegūt autovadītāja prasmes un iemaņas. Pilsētā
notiek kursi bezdarbniekiem, ko sadarbībā ar NVA organizē Limbažu Jauniešu un pieaugušo
vakara (maiņu) vidusskola, kā arī privātās firmas (‘’BUTS”, ”Bedrītes”), Eiropas struktūrfondu
mūžizglītības projektos iesaistās Limbažu Galvenā bibliotēka. Sociāli neaizsargātajām grupām
(pensionāriem, invalīdiem) ir dažādas nodarbības Limbažu Sociālo pakalpojumu centrā.
Informatīvi semināri tiek organizēti zemniekiem.
Limbažu novada pagastos situācija ir neviendabīga-dažādi kursi un semināri pieejami tur,
kur aktīvi darbojas kultūras nami, bibliotēkas, skolas (Viļķenes, Limbažu pagastā), NVO
(Limbažu pagastā Izglītības biedrībā „Imanta”).
Limbažu rajons bija starp tiem nedaudzajiem rajoniem Latvijā, kur rajona centrā nebija
Pieaugušo izglītības centra, kura darbinieki koordinētu neformālās izglītības attīstību rajonā un
sadarbību ar NVO, sniegtu metodisku un informatīvu palīdzību. Nevienā no pašvaldībām nebija
arī pieaugušo izglītības koordinatora.
Mūžizglītības jomā pašvaldībā aktīvi darbojas:
Limbažu Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskola
Iedzīvotāju neformālā izglītošana kā viens no galvenajiem uzdevumiem noteikts Limbažu
Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskolas nolikumā. Skola jau 6 gadus organizē kursus
sadarbībā ar NVA, iesaistoties ESF projektā „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā
- 2”. Kopumā pēdējos trīs gados apmācīti vairāk nekā 270 bezdarbnieki angļu valodā un
datorzinībās.

Ir

licencētas

neformālās

izglītības

programmas

„Gidu

apmācība”

un

„Grāmatvedības uzskaite un datorprogrammu izmantošana saimnieciskajā darbībā”.
Mācību centrs „Buts”
Mūžizglītību novadā nodrošina arī mācību centrs „Buts”. Mācību centrs ir viena no
lielākajām privātajām izglītības iestādēm Latvijā ar vairāk nekā 19 gadu ilgu darba pieredzi
pieaugušo profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā un kvalifikācijas paaugstināšanā. Mācību
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centra

Limbažu filiāle 2009. gadā apmācījusi gan formālās, gan neformālās izglītības

programmās 372 cilvēkus un apmācību procesā iesaistījis vairāk par 50 pedagogiem (visi no
bijušā Limbažu rajona teritorijas, pārsvarā Limbažu pilsētas pedagogi un nozares speciālisti).
Mācību centrs piedāvā vairāk nekā 200 licencētas izglītības programmas, no kurām
vairāk nekā 140 ir akreditētas. Limbažu filiālē kopumā mūžizglītībā profesionālajā pilnveidē
tiek īstenota 61 programma, neformālajā izglītībā - 150.
Apmācības notiek dienas un vakara grupās. Tiek piedāvātas apmācības E-studiju veidā.
Lai veicinātu apmācāmo izpratni par aplūkotajiem jautājumiem, mācību procesā tiek
iekļautas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības. Mācību centra „BUTS” telpas ir aprīkotas ar
jaunākajām un darbam nepieciešamākajām ierīcēm.
Mācību centrā Limbažos tiek veikta apmācība šādās nozarēs:
- Darba aizsardzība;
- Celtniecība;
- Auto transports;
- Metināšana un sanitārtehnika;
- Valodu apmācība (angļu, vācu, zviedru, franču, krievu, latviešu valodas);
- Datorzinības.
Centrs izstrādā un veido arī tieši klientu vajadzībām nepieciešamas apmācības. Visas
izglītības programmas ir izstrādājuši pieredzējuši pedagogi sadarbojoties ar darba devējiem.
Pēc akreditēto izglītības programmu apguves kursantiem tiek izsniegtas valsts
profesionālās kvalifikācijas apliecības vai profesionālās pilnveides apliecības. Mācību centrā ir
iespēja apgūt vairākas specialitātes, iegūstot starptautiskajiem standartiem atbilstošu sertifikātu.
Pēc neformālo kursu un semināru beigšanas tiek izsniegtas mācību centra „BUTS” apliecības vai
sertifikāti.
1.3.1.8. Jaunatnes politika
Limbažu novadā jaunatnes lietu jautājumus no 2010. gada septembra koordinē jaunatnes
lietu speciālists, kas piesaistīts pašvaldības Izglītības nodaļai.
Jaunatnes lietu jomā aktīvi darbojas jauniešu organizācija „ Mēs nākotnei”. Tās mērķis ir
veicināt un piedāvāt bērniem, jauniešiem un ikvienam interesentam iespēju darboties, izglītoties,
pilnveidojot savas prasmes un iemaņas dažādās jomās. Līdzdarboties projektu izstrādē un to
īstenošanā.
Biedrības “Mēs – nākotnei!” Sorosa fonda Latvija finansētā projekta “Projekta „Jaunatnes
politikas vadlīniju un darbības programmas izstrāde veselības veicināšanai, neformālajai
izglītībai un iniciatīvas veicināšanai Limbažu novadā 2010. - 2013.gadam” ietvaros ir
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izstrādājusi „Limbažu jaunatnes politikas vadlīnijas un darbības programma veselības
veicināšanai, neformālajai izglītībai un jauniešu iniciatīvu veicināšanai Limbažu novadā 2010.2013.gadam”.
Tajā definētā jaunatnes politikas vīzija: jaunatne kā Limbažu novada sabiedrības daļa, ka
aktīvi un mērķtiecīgi izmanto tai nodrošinātās un pašu radītās iespējas, lai apzinātos, attīstītu un
pielietotu savus iekšējos resursus (katram atsevišķi kā indivīdam un visiem kopā kā sociālai
grupai) sava un novada sabiedrības dzīves kvalitātes līmeņa uzlabošanai.
Jaunatnes politikas vispārīgais mērķis ir uzlabot Limbažu novada jauniešu dzīves kvalitāti,
veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, atbalstot darbu
ar jaunatni un nodrošinot jauniešiem vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušā statusu, kas noteikts
LR Jaunatnes politikas pamatnostādnēs.
Lai to sasniegtu, ir izvirzīti šādi jaunatnes politikas darba uzdevumi:
1. koordinēt Jaunatnes politikas īstenošanu novadā, veicinot jaunatnes politikas
īstenošanā iesaistīto personu sadarbību un darbības saskaņotību, atbalstot darba ar
jaunatni īstenošanu novada pārvaldēs, veicinot jaunatnes informētības nodrošinājumu
un izpratni par jaunatni, kā arī attīstot novada starptautisko sadarbību jaunatnes jomā
(politikā);
2. veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, jaunatnes organizācijās un jauniešu
iniciatīvu grupās, kā arī iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, fiziskās aktivitātēs un
kultūras dzīvē;
3. veicināt jauniešu sociāli ekonomisko izaugsmi, konkurētspēju un iekļaušanos novada
sabiedrība.
Atbilstoši pašreizējais situācijai jaunatnes politikas jomā Limbažu novadā, šo uzdevumu
veikšanai ir izvirzītas vairākas prioritātes, kas atbilst dažādām jaunatnes politikas jomām:
1.

Sistēmas izveide darbam ar jaunatni un atbalsts tās darbībai.

2.

Jauniešu informētība par līdzdalības un atbalsta iespējām.

3.

Pilsoniskās apziņas veidošana jauniešos.

4.

Atbalsts jauniešu līdzdalībai lēmumu pieņemšanā, iniciatīvam un jauniešu

organizācijām.
5.

Atbalsts jauniešu neformālās izglītības aktivitāšu īstenošanai.

6.

Atbalsts veselības veicināšanai un brīvā laika pavadīšanas iespējām.

7.

Atbalsts jauniešu nodarbinātības, karjeras iespējām.

8.

Atbalsts jaunām ģimenēm un vecākiem.
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1.3.2. Kultūra, nevalstiskās organizācijas
1.3.2.1. Bibliotēkas
Bibliotēku likums paredz visa bibliotēku kopuma strukturēšanu trīs grupās, atbilstoši to
nozīmei vienotajā bibliotēku sistēmā: valsts nozīmes bibliotēkas, reģionu galvenās bibliotēkas un
vietējas nozīmes bibliotēkas. Bibliotēku sistēmas hierarhiskajā modelī ir nacionālais, reģionālais
un lokālais līmenis.
Reģionu galveno bibliotēku un vietējas nozīmes bibliotēku darbību Valsts vienotajā
bibliotēku informācijas sistēmā saturiski pārrauga Latvijas Nacionālā bibliotēka un tehnoloģiski
pārrauga valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”.
Limbažu novada iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu veic 16 pašvaldību publiskās
bibliotēkas.

2007. gadā Limbažu Galvenā bibliotēka tika akreditēta kā reģiona galvenā

bibliotēka, bet 2009. – 2010. gadā akreditācijas dokumentus saņēma 15 Limbažu novada
bibliotēkas kā vietējas nozīmes bibliotēkas.
Limbažu pilsētā darbojas 2 – reģiona galvenā un bērnu bibliotēka. 1 bibliotēka ir
Umurgas pagastā; pa 2 bibliotēkām darbojas Limbažu, Katvaru, Pāles, Vidrižu un Viļķenes
pašvaldību teritorijās, bet 3 bibliotēkas - Skultes pagasta teritorijā.
Limbažu novadā ir 10 skolu bibliotēkas, kas atrodas novada skolās.
Limbažu Galvenā bibliotēka ir profesionālais metodiskais, konsultatīvais atbalsta un
bibliotēku darbības reģionālās koordinācijas centrs Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu
bibliotēkām. Sadarbību ar Alojas un Salacgrīvas novadu bibliotēkām nosaka līgumi.
Limbažu Galvenajai bibliotēkai ir arī Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas
reģionālā līmeņa atbalsta centra funkcijas, tajā tiek veidots reģionālais kopkatalogs, datubāzes,
vienotais reģiona lasītāju reģistrs, Latvijas Digitālās bibliotēkas reģionālā kolekcija, norit
darbinieku apmācība u.c. Reģiona galvenā bibliotēka sadarbojas ar Limbažu novada izglītības
iestāžu bibliotēkām to krājuma satura atspoguļošanai reģionālajos kopkatalogos un izglītības
iestāžu bibliotēku lasītāju reģistrēšanai vienotajā reģiona lasītāju reģistrā.
Novada publiskās bibliotēkas izmanto 6108 reģistrēto lietotāju jeb 30,7 % iedzīvotāju.
Faktiskais bibliotēku lietotāju skaits ir lielāks, jo lasa arī citi ģimenes locekļi, kaimiņi u.c.
Vidēji uz katriem 1244 novada iedzīvotājiem ir 1 bibliotēka (uz 73,5 km2 = 1 bibliotēka).
Visas novadu bibliotēkas izvietotas pašvaldībām piederošos īpašumos, sīkāka informācija
norādīta Tabulā Nr.10.
Tabula Nr.10

Bibliotēku izvietojums
Bibliotēka

Atrašanās vieta
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Limbažu Galvenā bibliotēka
Limbažu Bērnu bibliotēka
Umurgas pagasta bibliotēka
Viļķenes pagasta bibliotēka
Katvaru pagasta Pociema bibliotēka
Limbažu pagasta Lādezera bibliotēka
Skultes pagasta bibliotēka
Katvaru pagasta bibliotēka
Vidrižu pagasta Bīriņu bibliotēka
Vidrižu pagasta bibliotēka
Limbažu pagasta Lādes bibliotēka
Skultes pagasta Stienes bibliotēka
Skultes pagasta Straumes bibliotēka
Viļķenes pagasta Vitrupes bibliotēka
Pāles bibliotēka
Ārciema bibliotēka

KN ēkā, ēkā Zāles ielā 8, ēkā Burtnieku ielā 4
PII ēkā
KN ēkā
PII ēkā
Pašvaldības un KN ēkā
Sākumskolas ēkā
Pašvaldības ēkā
Skolas ēkā
Sabiedriskā centra ēkā
Sākumskolas ēkā
Bijušās skolas ēkā
Dzīvojamās mājas dzīvoklī
Dzīvojamās mājas dzīvoklī
Dzīvojamās mājas dzīvoklī
Pašvaldības ēkā
Pašvaldības ēkā

Tabulā Nr.11 norādīts bibliotēku telpu skaits un lasītāju vietu skaits.
Tabula Nr.11

Bibliotēku telpas un lasītāju vietu skaits

Bibliotēka
Limbažu Galvenā bibliotēka
Limbažu Bērnu bibliotēka
Katvaru pagasta bibliotēka
Katvaru pagasta Pociema bibliotēka
Limbažu pagasta Lādes bibliotēka
Limbažu pagasta Lādezera bibliotēka
Pāles pagasta Ārciema bibliotēka
Pāles pagasta bibliotēka
Skultes pagasta bibliotēka
Skultes pagasta Stienes bibliotēka
Skultes pagasta Straumes bibliotēka
Umurgas pagasta bibliotēka
Vidrižu pagasta bibliotēka
Vidrižu pagasta Bīriņu bibliotēka
Viļķenes pagasta bibliotēka
Viļķenes pagasta Vitrupes bibliotēka
Kopā:

Kopējā telpu
platība
467,5
233
48
108
217
78
215
115
70
61
72
125
121
75
103
85
2193,5

Telpas
pieejamas
cilvēkiem ar
kustību
traucējumiem
nav
nav
nav
nav
nav
ir
nav
nav
nav
nav
nav
ir
ir
nav
daļēji
nav

Lasītājvietu
skaits bibliotēkā
36
57
10
15
20
25
15
18
20
10
5
20
20
8
13
20
312

Gandrīz visās bibliotēkās ir atrasts veiksmīgs risinājums telpu iekārtošanā, dodot iespēju
izvietot datorus lietotājiem, iekārtojot darba zonu bērniem. Īpaši jāatzīmē iekārtotie stūrīši
bērniem Pociema, Pāles, Viļķenes, Straumes, Vidrižu un Limbažu Bērnu bibliotēkās. Bibliotēkās
ir daļēji nomainītas mēbeles un aprīkojums. Ļoti kritiskā stāvoklī ir telpas un aprīkojums
Limbažu pagasta Lādes bibliotēkā, kaut arī telpu platība ir pietiekoša. Viļķenes pagasta, Katvaru
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pagasta Skultes pagasta Straumes bibliotēkām nepieciešams veikt uzlabojumus esošajās telpās,
kā arī vajadzīgs telpu paplašinājums.
2010. gada sākumā darbu izremontētās telpās uzsākušas Umurgas pagasta un Pāles
pagasta Ārciema bibliotēkas.
Tabulās Nr.12 un 13 norādīti neatliekamie remonti bibliotēkās turpmākajos gados, kā arī
nepieciešamās izmaiņas telpām.
Tabula Nr.12

Nepieciešams neatliekams remonts turpmākajos gados
Bibliotēka

Remontējamo telpu platību apjoms

Straumes bibliotēka
Viļķenes bibliotēka

Apgaismojuma uzlabošana, sanitārā
mezgla ierīkošana
Logu nomaiņa

Aptuvens nepieciešamais finansu
līdzekļu daudzums
3000
1500
Tabula Nr.13

Bibliotēkas, kurām nepieciešama telpu paplašināšana
vai pāriešana un citām telpām
Bibliotēka

Limbažu Galvenā
bibliotēka

Esošo
telpu
platība

467,5 m²

Lādes bibliotēka

217 m²

Viļķenes bibliotēka

103 m²

Straumes bibliotēka

72 m²

Katvaru bibliotēka

48 m²

Papildus nepieciešamā telpu platība

Jaunas ēkas būvniecība. Nepieciešamā
kopējā platība ir 1888 m².

Aptuvenas
izmaksas Ls
100 000
(pieejamības
maksājums).
Ēka tiek celta
par privātā
investora
līdzekļiem.

Nepieciešama bibliotēkas pārvietošana uz
30000
jaunām telpām, jauno telpu renovācija
Nepieciešams telpu paplašinājums
lietotāju vajadzībām 100 m²
Nepieciešams telpu paplašinājums
lietotāju vajadzībām 50 m²
Nepieciešams
telpu
paplašinājums
lietotāju vajadzībām 50 m²

Novadā kopā bibliotēkās strādā 38 darbinieki, no tiem 33 bibliotekārie darbinieki. Tabulā
Nr.14 norādīta to kvalifikācija.
Tabula Nr.14

Bibliotēku darbinieku kvalifikācija

Darbinieku skaits kopā
Bibliotekārie darbinieki
No tiem ar bibliotekāro izglītību

Kopā
novadā

Pagastu
bibliotēkās

38
33
12

18
17
4

Limbažu
Galvenajā
bibliotēkā
15
12
5
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Bērnu
bibliotēkā
5
4
3
56

No tiem ar izglītību citās jomās
No tiem ar vispārējo vidējo izglītību
Bibliotekārie darbinieki studē

17
4
2

10
3
1

6
1
1

1
0
0

36 % darbinieku ir bibliotekārā izglītība, 52% izglītība citās jomās un 12% vispārējā
vidējā izglītība.
Uz patreizējo brīdi 64% darbinieku nav speciālās izglītības, taču gandrīz visi bibliotēku
darbinieki ir apguvuši nepieciešamo stundu skaitu profesionālajā tālākizglītībā. Bibliotēku
attīstību noteikti kavē nepilnās darba slodzes, īpaši kritiska situācija ir Vidrižu pagasta Bīriņu un
Limbažu pagasta Lādes bibliotēkās.
Tabulā Nr.15 norādītas bibliotekāro darbinieku darba slodzes.
Tabula Nr.15

Bibliotekāro darbinieku darba slodzes
Bibliotēkas
Limbažu Galvenā bibliotēka
Limbažu Bērnu bibliotēka
Katvaru pagasta bibliotēka
Katvaru pagasta Pociema bibliotēka
Limbažu pagasta Lādes bibliotēka
Limbažu pagasta Lādezera bibliotēka
Pāles pagasta Ārciema bibliotēka
Pāles pagasta bibliotēka
Skultes pagasta bibliotēka
Skultes pagasta Stienes bibliotēka
Skultes pagasta Straumes bibliotēka
Umurgas pagasta bibliotēka
Vidrižu pagasta bibliotēka
Vidrižu pagasta Bīriņu bibliotēka
Viļķenes pagasta bibliotēka
Viļķenes pagasta Vitrupes bibliotēka

Darba
slodzes
12
4
0,5
1
0,4
1
0,8
1
2
1
1
1
1
0,25
1,5
1

Lielākajai daļai no 33 bibliotekārajiem darbiniekiem ir ilgs darba stāžs (10 – 40 g.) un
darbā iegūta pieredze, labi kontakti ar vietējiem iedzīvotājiem, kas nav mazsvarīgi. Bieži
bibliotekāres pašvaldību aptaujās tiek izvirzītas „gada cilvēka titulam”, atzinīgi tiek vērtēts
bibliotēku darbinieku profesionālais un sabiedrisko pienākumu veikums. Kadru maiņas notiek
reti.
Tabulā Nr.16 norādīti bibliotēku darba pamatrādītāji.
Tabula Nr. 16

Bibliotēku darba pamatrādītāji
Pagastu b-kās

Lietotāju skaits
2713

Apmeklējumu skaits
59303

Limbažu novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam

Izsniegums
94607

57

Limbažu Galvenajā b-kā
Limbažu Bērnu b-kā
Kopā novadā:
Vidējie rādītāji

1975 (pēc vienotās
uzskaites)
1420 (pēc dalītās
uzskaites)

6108

120584

70968

26455

33090

206342
1 lietot. apmeklē b-ku 34 x gadā

198665
33 eks. uz 1 lietotāju

Novada bibliotēkas saviem lietotājiem piedāvā šādus pakalpojumus:
- Abonētās datubāzes
- Latvijā veidotas filmas
- Apmācības lietotājiem
- Bezmaksas interneta un datorlasītavu izmantošana, WIFI
- Bibliotēku, lasīšanas un literatūru popularizējoši pasākumi
- Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
- Grāmatu un citu materiālu izsniegšana-saņemšana
- Automatizēta grāmatu izsniegšana-saņemšana – LGB un LBB, Viļķenes pagasta
bibliotēkā
- Ierīces un datortehnika cilvēkiem ar redzes traucējumiem - LGB
- Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana
- Grāmatu elektroniskā rezervēšana - LGB
- Jauno grāmatu dienas, jaunieguvumu apskati un izstādes
- Starpbibliotēku abonements
- Nakts abonements uzziņu izdevumiem
- Periodiskie izdevumi (avīzes, žurnāli u.c.)
- Novadpētniecības kolekciju izmantošana
- Laikraksta „Auseklis” rakstu datu bāze
- Limbažu novada pašvaldības pieņemto lēmumu datu bāze
- Kompaktdisku, audiokasešu, videokasešu izsniegšana-saņemšana
- Bibliogrāfiskās un faktogrāfiskās uzziņas, konsultācijas
- Kopēšana, datorizdruka
- Skenēšana
- Faksa nosūtīšana
- Bezmaksas lietotāja karte
Kā aktīvākās bibliotēkas publicitātes jomā jāmin LGB un LBB, no pagastu bibliotēkām
radoši darbojas Viļķenes, Lādezera, Pociema, Skultes bibliotēkas.
Interneta izmantošanas daļēju apmaksu nodrošina valsts mērķdotācija, kas ar katru gadu
samazinās.
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Lielākai daļai Limbažu novada bibliotēku visciešākā sadarbība publicitātes jomā ir ar
laikrakstu.
Bibliotēku atpazīstamību veicinošs pasākums ir jau 9 gadus notiekošie Grāmatu svētki.
Bibliotēkas izgatavo informatīvus bukletus, kuri tiek izplatīti iedzīvotājiem un tiek
nodoti sadarbības partneriem.
Plašākā un aktuālākā informācija par Limbažu novada bibliotēkām ir pieejama LGB
portālā www.limbazubiblioteka.lv.
Publiskās bibliotēkas 95% apjomā finansē pašvaldības, 5% - citi ienākumu avoti, t. sk.
dotācijas no valsts budžeta. Uz katru Limbažu novada iedzīvotāju 2009.gadā vidēji bibliotēku
uzturēšanai tiek ieguldīts 13,5 Ls.
Bibliotēkas ļoti aktīvi strādājušas pie finansējuma piesaistes no dažādiem fondiem.
Tabulā Nr.17 norādīti 2009. gadā izstrādātie pieteikumi.
Tabula Nr. 17

2009. gadā atbalstītie projekti
Kam projekts
adresēts

VKKF

VKKF
VKKF
VKKF
UNESCO
LNK

EK Comenius/
Grundtvig

EK Comenius/
Grundtvig
EK Comenius/
Grundtvig
EK Comenius/

Projekta nosaukums

Bērnu žūrija: Lasīšanas veicināšana un
bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana

Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde
publiskajām bibliotēkām
Latviešu oriģinālliteratūras lasījumi Limbažu
Galvenajā bibliotēkā
Satiksimies bibliotēkā
Stāstu laiks bibliotēkā
Stāstu bibliotēkas
Mācību partnerības projekts „Exchange of
Methods to Increase ICT Skills for Senior and
Underprivileged Learners”
ES Mūžizglītības programmas GRUNDTVIG
Mācību partnerības brauciens uz Arbroath
(Skotijā), Vansbro (Zviedrijā), Florenci
(Itālijā), Cvikavu (Vācijā)
ES Mūžizglītības programmas GRUNDTVIG
dalībai akcijā „Darbnīcas” seminārs „Eiropa
Berlīnē”
ES Mūžizglītības programmas GRUNDTVIG
seminārs Gdaņskā (Polijā)
ES Mūžizglītības programmas GRUNDTVIG

Bibliotēka
Limbažu Bērnu bibliotēka (LBB)
Ārciema bibliotēka
Katvaru bibliotēka
Pociema bibliotēka
Lādezera bibliotēka
Pāles pagasta bibliotēka
Skultes bibliotēka
Umurgas skolas bibliotēka
Vidrižu pagasta bibliotēka
Vitrupes bibliotēka
Limbažu Galvenā bibliotēka (LGB)
LGB
LBB
LBB

Viļķenes bibliotēka,
LGB

Limbažu Galvenā bibliotēka
Limbažu Galvenā bibliotēka
Limbažu Galvenā bibliotēka
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Grundtvig

Pieaugušo izglītības personāla profesionālai
pilnveidei uz Lkangollen (Anglijā)

Bibliotēku galvenie krājuma komplektēšanas avoti ir grāmatu iepirkumi, privātpersonu
un organizāciju dāvinājumi, lasītāju atvietotās grāmatas. Ierobežotā finansējuma dēļ un pieaugot
grāmatu cenām, arvien grūtāk ir iepirkt nepieciešamos uzziņas izdevumus un tulkoto
oriģinālliteratūru par pašvaldības līdzekļiem, līdz ar to tiek augsti novērtēti individuālie,
kolektīvie dāvinājumi, dāvinājumi Grāmatu svētkos.
Krājuma komplektēšanu atvieglo veiksmīga piedalīšanās VKKF rīkotajos konkursos.
No periodisko izdevumu klāsta vidēji tiek abonēti 10 nosaukumu izdevumi katrā novada
bibliotēkā.
Pētot finansiālo situāciju rajonā, var atzīmēt, ka uz kopēja fona izceļas Skultes pagasta
bibliotēkas – stabili un apmierinoši skaitļi gan grāmatām, gan presei. Stabils, taču nepietiekošs
finansējums grāmatu iegādei ir Limbažu pilsētas bibliotēkās.
Bibliotēku pienākums krājuma komplektēšanas jomā ir gan jaunieguvumu iegāde, gan to
apstrāde, grāmatu izvietošana plauktos, ierakstu un eksemplāru pievienošana Limbažu Galvenās
bibliotēkas kopkatalogā.
2009. gadā Limbažu novada bibliotēkas aktīvi uzsākušas darbu bibliotēku informācijas
sistēmā ALISE-i.
Pateicoties Bila un Melindas Geitsu fondam un VVBIS projektam visās bibliotēkās
apmeklētājiem ir pieejami datori un multifunkcionālās iekārtas (printeris, kopētājs, skeneris),
programmatūras un ātrgaitas internets. Pieprasījums pēc šiem pakalpojumiem ir liels visās
bibliotēkas.
Tabula Nr. 18

Publiski pieejamie datori Limbažu novada bibliotēkās
Bibliotēka
Datoru skaits
Limbažu Galvenā bibliotēka
18
Limbažu Bērnu bibliotēka
10
Katvaru pagasta bibliotēka
5
Katvaru pagasta Pociema bibliotēka
5
Limbažu pagasta Lādes bibliotēka
4
Limbažu pagasta Lādezera bibliotēka
6
Pāles pagasta Ārciema bibliotēka
3
Pāles pagasta bibliotēka
5
Skultes pagasta bibliotēka
5
Skultes pagasta Stienes bibliotēka
3
Skultes pagasta Straumes bibliotēka
4
Umurgas pagasta bibliotēka
6
Vidrižu pagasta Bīriņu bibliotēka
5
Vidrižu pagasta bibliotēka
5
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Viļķenes pagasta bibliotēka
Viļķenes pagasta Vitrupes bibliotēka

8
5

ES atbalstītā starpnacionālā Grundtvig projektā „Exchange of Methods to Increase ICT
Skills for Senior and Underprivileged Learners” ietvaros Viļķenes pagasta bibliotēkā un LGB
2009.-2010. gadā tiek rīkoti datorapmācību kursi senioriem. 2010.gadā Limbažu Galvenajā
bibliotēkā ir izveidots Apmācību un profesionālās sadarbības centrs.
Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu novada bibliotēkās 2009. gadā veiktas
krājumu inventarizācijas. Vidēji uz katru novada iedzīvotāju bibliotēkās ienāk 0,45 izdevumi
gadā, bet uz katru lietotāju novadu bibliotēkās ienāk 1,48 izdevumi gadā.
Tabula Nr. 19

Finansējums krājuma papildināšanai Limbažu novada bibliotēkās

Ārciems
Bīriņi
Katvari
Lāde
Lādezers
Pāle
Pociems
Skulte
Stiene
Straume
Umurga
Vidriži
Viļķene
Vitrupe
LGB
LBB
Kopā
novadā:

krājuma
komplektēšanai kopā
Ls
497
280
872
312
392
477
978
1397
1206
1238
1118
144
125
395
4972
1118

248
280
685
50
747
241
647
889
821
934
890
144
92
147
3112
866

240
0
183
262
185
236
331
508
385
304
228
0
33
248
1860
252

9
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
0

16061

10793

5255

64

Grāmatām Ls

Presei Ls

e-dokumentiem Ls

Bibliotēkas ir visu Limbažu novada tautsaimniecības nozaru un teritorijas attīstības resurss.
Katras bibliotēkas darbības pamatā ir mērķtiecīgi izvirzīti lokāli un reģionāli darbības mērķi un
uzdevumi. Tāpēc būtiski svarīgs ir bibliotēku darbības un attīstības redzējums Limbažu novada
tautsaimniecības nozaru un teritorijas attīstības kontekstā.
1.3.2.2. Kultūras nami, pašdarbības kolektīvi
Limbažu novadā gandrīz katrā pagastā darbojas kultūras, tautas nams vai sabiedriskais
centrs, kas ir pagastu kultūras norišu organizēšanas vietas. Pašvaldība apsaimnieko vairākus
kultūras namus:
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- Limbažu kultūras nams;
- Viļķenes kultūras nams;
- Pāles kultūras nams;
- Pociema kultūras nams;
- Umurgas kultūras nams;
- Vidrižu kultūras nams.
2010. gada vasarā pabeigta kultūras centru būvniecību Skultes un Vidrižu pagastos.
Kvalitatīvu

kultūras

pasākumu

organizēšanai

vairākiem

no

jau

esošajiem,

kā

arī

jaunizbūvētajiem centriem nepieciešams nodrošināt nepieciešamo aprīkojumu.
Limbažu kultūras nama darbība vērsta uz lielāko pilsētas un novada kultūras notikumu
veidošanu un organizēšanu. Īpaši

nozīmīgi ir pilsētas svētki, Lāčplēša svētki,

Latvijas

Republikas proklamēšanas diena svinības, Ziemassvētki un Jaunā gada sagaidīšana. Liela vieta
kultūras nama darbā iedalīta izstādēm. Mazajā zālē aplūkojamas gan gleznu, gan lietišķās
mākslas, gan ceļojošās izstādes. Limbažniekiem un pilsētas viesiem dota iespēja iepazīt gan
novada gan Latvijas mākslinieku un radošo darbinieku darbus.
Limbažos kopš 1999. gada darbojas Teātra māja. To ar sabiedrības un pašvaldības
atbalstu atjaunojis Ausekļa Limbažu teātris. Šobrīd Ēka ir tehniski profesionāli aprīkota, lai
nodrošinātu kvalitatīvu izrāžu un pasākumu norisi, tomēr nepieciešami ēkas rekonstrukcijas un
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, lai uzlabotu tās tehnisko stāvokli un novērstu siltuma
zudumus.
Teātra mājā jau divus gadus notiek svinīga laulību reģistrācija. 2009. gadā Teātra mājā
notikuši 187 dažāda satura, formas un tematikas pasākumi, kurus apmeklējuši 8617 cilvēki.
Teātra mājā darbojas Ausekļa Limbažu teātris, kurš Latvijas labāko amatieru teātru
skaitā, jo ik gadu ir to desmit teātru skaitā, kas savus iestudējumus rāda Rīgā Dailes teātrī Gada
izrāžu parādē. 2009. gadā teātrī izveidotas divas jaunas darba formas – leļļu teātra studija LŌPI
un improvizācijas/Teātra sporta grupa.
Kopš 1991. gada Ausekļa Limbažu teātris pilsētā organizē amatieru teātru festivālu
Spēlesprieks. Tas notiek reizi divos gados un kļuvis par ievērojamu notikumu pilsētas un Latvijas
teātra dzīvē. Festivālā piedalījušies un priecējuši skatītājus labākie Latvijas amatieru teātri, kā
arī drāmas ansambļi no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas, Vācijas,
Spānijas, Gruzijas, Baltkrievijas. Tālākie festivāla dalībnieki ieradušies Limbažos no Singapūras.
Festivāls ir nozīmīgs Latvijas amatieru teātriem

kā pieredzes apmaiņas un izglītības

meistarklase.
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Limbažu pilsētā dažādos pašdarbības kolektīvos darbojas katrs desmitais pilsētas
iedzīvotājs un tas liecina par lielu aktivitāti un kolektīvu vadītāju augstu profesionālo līmeni un
lielu radošo darbu. Valsts skatēs augstākās pakāpes darba novērtējumu ieguvuši Ausekļa
Limbažu teātris, Tautas deju ansambļi Sakta un Katvari, kā arī Tautas lietišķās mākslas studija
Dzilna. Šiem kolektīviem raksturīga plaša izstāžu, izrāžu un koncertdarbība. Liels darbs tiek
ieguldīts jaunās dejotāju un aktieru sagatavošanā. Bērni pirmās iemaņas apgūst jau pirmskolas
vecumā deju kolektīvos Saktiņa, Varavīksne un teātrī Kriksis.
Nākotnē tiek plānots pilsētā izveidot Radošo padomi, kas koordinētu pilsētas kultūras
nama, bibliotēka un Jaunrades nama darbību.
Kopumā novadā ir 68 pašdarbības kolektīvi ar kopējo dalībnieku skaitu virs 1300
cilvēku (Skat. tab. Nr.20).
Tabula Nr. 20

Mākslinieciskie kolektīvi novadā
Teritorija

Limbažu pilsēta

Limbažu pagasts

Katvaru pagasts

Umurgas pagasts
Pāles pagasts

Vidrižu pagasts

Mākslinieciskie kolektīvi(pulciņi)/kolektīvu
skaits/ dalībnieku skaits
Kori /4/ 166
Deju kolektīvi /15/ 354
Pūtēju orķestris /1/ 26
Lauku kapela /1/ 8
Drāmas kolektīvi/2/ 40
Lietišķās mākslas kolektīvs /1 /23
Tēlotāju mākslas kolektīvs /1
Vokālais ansamblis /2/ 8
Kopā 27 kolektīvi ar 743 dalībniekiem
Tautas deju kolektīvs /1/ 22
Drāmas kolektīvs 1/ 15
Folkloras ansamblis /1/
Vokālie ansambļi /2/ 10
Interešu klubs /1/ 12
Kopā 6 kolektīvi ar 47 dalībniekiem
Pūtēju orķestris /1/ 32
Drāmas kolektīvs 1/ 9
Folkloras kopa /1/ 8
Ritma deju grupa /1/ 17
Vokālais ansamblis 1/ 15
Pārējie kolektīvi /3 /35
Interešu klubi /2/ 23
Kopā 8 kolektīvi ar 116 dalībniekiem
Vokālais ansamblis / 1/ 8
Kopā 1 kolektīvs ar 8 dalībniekiem
Koris / 1/ 27
Drāmas kolektīvs 1/ 11
Kopā 2 kolektīvi ar 38 dalībniekiem
Koris / 1/ 38
Folkloras kopa /1/ 8
Ritma deju grupa / 1/ 12
Vokālais ansamblis /1/ 10

Limbažu novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam

63

Kopā 4 kolektīvi ar 68 dalībniekiem
Jauniešu deju kolektīvs 1/ 24
Viļķenes amatierteātris 1/ 14
Senioru ansamblis „Gadiem pāri” 1/ 13
Sieviešu vokālais ansamblis „Sonante” 1/ 9
Skolēnu ansamblis „Lāsītes” 1/ 9
Bērnu deju kolektīvi „Trejdeviņi” 3/ 55
Līnijdejotāju grupa 1/ 8
Klavierspēles pulciņš 1/9
Ģitārspēles pulciņš 1/ 5
Kopā 11 kolektīvi ar 146 dalībniekiem
Tautas deju kolektīvi / 5/ 86
Jauktai koris Skulte / 1 / 38
Folkloras kopa / 1 / 12
Vokālie ansambļi /2/ 18
Interešu klubi / 2 /39
Kopā 9 kolektīvi ar 192 dalībniekiem

Viļķenes pagasts

Skultes pagasts

Arī novada pagastos veidojas kultūras tradīcijas. Tā, piemēram, Viļķenes pagastā tiek
svinēta Baumaņu Kārļa Himnas goda diena, Skultes pagastā Edgara Liepiņa svētki, Vidrižu
pagastā Emīla Melngaiļa svētki. Šie pasākumi piesaista ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet arī
interesentus no apkārtējiem novadiem un visas Latvijas.
1.3.2.3. Muzeji
Limbažu novadā ir pieci muzeji: Limbažu muzejs, E.Melngaiļa muzejs, Bārdu dzimtas
muzejs “Rumbiņi”, Pāles novadpētniecības muzejs, L.Paegles muzejs, kā arī 2010. gada sākumā
atjaunotais Ķirbižu vides izglītības centrs.
2010. gada sākumā Limbažu novada dome pieņēmusi lēmumu no 1. maija līdz gada
beigām E. Melngaiļa muzeju Vidrižos nodot apsaimniekošanā SIA VNĪ Pilis. Mērķis ir muzeja
apsaimniekošanas uzlabošana un piedāvājuma dažādošana.
Kā redzams Attēlā Nr.21 pēdējos gados muzeju apmeklētāju skaits ir strauji samazinājies.
Daļēji tas skaidrojams ar muzeju ierobežotajām attīstības iespējām, kā arī tūristu pastiprinātu
interesi par aktīvās atpūtas iespējām.
Attēls Nr.21
Limbažu novada pašvaldības muzeju apmeklētāju statistika
2005. - 2009. gads
6500
5945

6000
5500

6125
5531

5641

5202

5000
4500
2005.

2006.

2007.

2008.

2009.
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Tabulā Nr.21 norādīta informācija par katru muzeju.
Tabula Nr.21

Limbažu novada pašvaldības muzeju apmeklētāju statistika
Muzejs
Lauču muzejs
Limbažu muzejs
Pāles novadpētniecības muzejs
Muzejs "Rumbiņi"
E.Melngaiļa muzejs
Kopā

2005.
30
3444
708
938
82
5202

2006.
30
3718
656
865
676
5945

2007.
70
4258
453
1002
342
6125

2008.
70
3748
454
919
340
5531

2009.
70
4371
459
555
186
5641

Kā redzams, visvairāk apmeklētais ir Limbažu muzejs. No pagastos esošajiem muzejiem
populārākais ir Bārdu dzimtas muzejs “Rumbiņi”.
Limbažu muzejā glabājas priekšmeti, kuri vēsta par Limbažu pilsētas un novada vēsturi,
sākot no 2.g.t. pirms Kristus līdz mūsdienām. Ņemot vērā novada etnisko daudzveidību gadsimtu
gaitā un mūsdienās, muzejs savā darbībā īpašu uzmanību velta dažādu tautību cilvēku devumam
pilsētas un novada attīstībā. Attēlā Nr.22 redzamas kopējā krājuma priekšmetu skaita izmaiņas
Limbažu muzejā.
Attēls Nr.22
Kopējais krājuma priekšmetu skaits Limbažu
muzejā
48000
47000
46000
45000
44000
43000
42000

44355

2005.

45387

2006.

46056

2007.

46581

2008.

47137

2009.

Krājumi tiek papildināti dažādos veidos, tie ir: dāvinājumi, ekspedīcijas, vācot
materiālus, materiāli no Limbažu TV, fotogrāfiem, iestādēm un uzņēmumiem, arhīva kopijas,
arheoloģiskie izrakumi, iepirkumi.
Muzejā regulāri tiek veidotas dažādas izstādes un ekspozīcijas. Gadā tās ir ap 13 līdz 20
izstādes. Muzeja darbību nodrošina 13 darbinieki.
Limbažu muzeja akreditācijas dokuments „Muzeja darbības prioritātes laikā posmā no
2007. gada līdz 2011.gadam” paredz:
1. Krājuma darbā:
-

Turpināt darbu ar

NMK Kopkatalogu, IT

un tā izmantošana krājuma uzskatē,

klasifikācijā un sistematizācijā;
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-

Krājuma telpas darbu pabeigšana, iekārtošana

un lielo priekšmetu pārvietošana uz

„Pilsmuižas” saimniecības ēku;
-

Tekstiliju kolekcijās pārvietošanas pabeigšana uz Burtnieku 7 bēniņstāvu;

-

Atklātās krātuves iekārtošana vecajā Depo ēkā un Tehnisko ierīču kolekcijas pārvietošana
uz jauno krātuvi;

-

Turpināt darbu interneta kopkatalogā www.vidzemesmuzeji.lv (cittautu kultūrvēsturiskās
liecības muzeja krājumā).

2. Izstāžu, ekspozīciju, muzeja pasākumu darbā:
-

Ekspozīcijas izveide Baumaņu Kārļa piemiņas istabā Limbažos Cēsu 3. (ekspozīcijas I
kārta Burtnieku 7 3. zālē);

-

Aktīva iesaistīšanas Muzeju nakts un Limbažu pilsētas svētku pasākumos;

-

Koncepcijas izstrāde ekspozīcijas izveidei par Limbažu arhibīskapa pili, balstoties uz
arheoloģisko izrakumu rezultātiem un pētniecisko darbu;

-

Latviešu gadskārtu ieražu svētku organizēšana Limbažu pilskalnā un muzejā.

3. Pētnieciskajā darbā
-

Turpināt darbu pie grāmatas „Limbažu novada muižas” sagatavošanas;

-

Vadoties pēc izstrādāta plāna, veikt darbu pie krājuma zinātniskās uzskaites kartītēm.

4. Komunikāciju darbā
-

Informācijas un mārketinga speciālista štata vietas izveide un muzeja nodrošināšana ar

kvalificētu speciālistu;
-

Sadarbībā ar TIC, veidot intensīvākus piedāvājumus Latvijas pilsētu TIC, piesaistot

tūristus;
-

Iekārtot Burtnieku 7 otrā stāva zālē lasītavu- konferenču zāli;

- Turpināt sadarbību ar vēstures skolotāju metodisko apvienību;
- Muzeja fasādes remonts, ierīkot piemērotāku uzbrauktuvi cilvēkiem ar kustību
traucējumiem.
Šobrīd novada muzeju savstarpējā sadarbība un koordinācija nav attīstīta. Veiksmīgākai
muzeju attīstībai būtu nepieciešama ciešāka to sadarbība, informācijas apmaiņa.
1.3.2.4. Nevalstiskās organizācijas
Novadā aktīvi darbojas dažādas nevalstiskās organizācijas. Uz 31.12.2009. novadā bija
reģistrētas 108 sabiedriskas un reliģiskas organizācijas. Tās aptver tādas jomas, kā: kultūra,
izglītība, medniecība, veselība, reliģija, ir pensionāru apvienības, sieviešu klubiņi.
Novada pašvaldība iesaistījusies lauku partnerībās „Brasla” un „Jūrkante”, kas izveidotas,
apvienojoties pašvaldībām un vietējām iniciatīvu grupām, vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai.
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Organizācijas piedalās dažādos projektu konkursos un piesaista līdzekļus sabiedrisko
aktivitāšu organizēšanai, kas ir liels atbalsts pašvaldībai.
Novada pašvaldība, turpinot Limbažu rajona pašvaldības tradīcijas, paredz budžetā
līdzekļus NVO projektu konkursa fonda izveidei. Jau vairākus gadus NVO fondu finansiāli
atbalsta AS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”. Fonda ietvaros tiek rīkots projektu konkurss,
kurā NVO var iesniegt projektus un saņemt līdzekļus dažādu pasākumu organizēšanai, teritoriju
sakārtošanai, no 2010. gada iespējams piesaistīt līdzekļus arī citu lielāku jau atbalstītu projektu
nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanai.
Limbažu pilsēta sadarbībā ar Karalisko Holandiešu Viršu Biedrību - Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij uzsākts 3 gadu projektu cikls „Sabiedrība ar dvēseli”, kura
ietvaros tiek rīkoti projektu konkursi, kas dod iespēju iedzīvotāju grupām saviem spēkiem
uzlabot savu vidi un dzīves kvalitāti.
1.3.3. Sports
Limbažu novadā sporta politiku, sporta pasākumus, mācību – treniņu nodarbības, kā arī
sporta bāžu apsaimniekošanu realizē – Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola, Olimpiskais
centrs „Limbaži”, sporta klubi un citas iestādes, biedrības.
Limbažu un Salacgrīvas novadu pašvaldības ir izveidojušas kopīgu starpnovadu sporta
izglītības iestādi – Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolu, kas darbojas saskaņā ar domju
apstiprinātu nolikumu.
Sporta skola īsteno Limbažu un Salacgrīvas novados profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmas. Limbažu novadā tiek realizēta arī sporta interešu izglītības
programma. Bērniem un jauniešiem tiek piedāvāta daudzpusīga profesionālās ievirzes sporta
izglītība un kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespēja. Skolas mērķis ir veselas, fiziski un
garīgi attīstītas personības veidošana sabiedrībā.
Sporta skola veic organizatoriski – metodiskā centra funkcijas vispārizglītojošās
skolās sporta jomā Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novados. Tiek organizēts vispārizglītojošo
skolu sporta skolotāju metodiskais darbs, rīkoti mācību semināri, pieredzes apmaiņas braucieni,
atklātās stundas, izplatīti jaunākie metodiskie materiāli, sniegta praktiska palīdzība jaunajiem
skolotājiem.
Sporta skola organizē un vada skolēnu sporta spēļu sacensības, nodrošina uzvarētāju
skolu komandu piedalīšanos Vidzemes novada sacensībās, sekmē novada uzvarētājas skolas
turpmākos startus republikas finālsacensībās.
Sporta skolā ir iespējas nodarboties ar sev izvēlētu sporta veidu pēc mācībām brīvajā
laikā kvalificētu treneru uzraudzībā un atbilstošās sporta bāzēs.
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Ir dota iespēja arī lauku teritorijā dzīvojošiem bērniem nodarboties ar sportu, nodrošinot
viņus ar transportu, tādējādi iesaistot viņus kvalitatīvā mācību – treniņu darbā.
Sporta skola ar savu līdzšinējo darbu ir pierādījusi savu konkurētspēju gan Latvijas, gan
pasaules mērogā. Daudzi sporta skolas audzēkņi nesuši Limbažu pilsētas vārdu Eiropā un
pasaulē. Sagatavoti Olimpisko spēļu laureāti – Atēnu Olimpiādē Dagnis Vinogradovs 6. vieta.
Eiropas Junioru čempionātā U-23 sporta skolas smaiļotājs Gints Veinbergs un kanoe
airētājs Raivis Vinogradovs izcīnījuši 10. vietu. Sporta skolas audzēkņi daudzkārt ir kļuvuši par
Latvijas Republikas čempioniem gan jauniešu, junioru, gan pieaugušo konkurencē dažādos
sporta veidos. Vieglatlēts Jānis Jansons ir 2010. gada Latvijas čempions 10-cīņā, izpildot Sporta
Meistara normatīvu.
Notiek sadarbība ar sporta veidu federācijām, kā arī ārzemju partneriem, lai uzlabotu
treneru kvalifikāciju un ieviestu mūsdienīgas treniņa darba metodes apmācību procesā.
Skola nodrošina arī sporta internāta darbību – iespēja veikt talantīgu jauno sportistu
atlasi, nodrošinot viņus ar sadzīves, mācību un treniņu apstākļiem.
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola realizē sekojošas akreditētas profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmas:
•

basketbolā – 2 programmas, 30V 81300 uz 6 gadiem, 20V 81300 uz 9 gadiem, Salacgrīvā
un Limbažos;

•

dambretē – 1 programmu 20V 813 00 uz 11 gadiem, Liepupē;

•

futbolā – 2 programmas, 30V 81300 uz 6 gadiem, 20V 81300 uz 9 gadiem, Limbažos,
Salacgrīvā/Ainažos;

•

smaiļošanā un kanoe – 2 programmas, 30V 81300 uz 6 gadiem, 20V 81300 uz 9 gadiem,
Limbažos, Salacgrīvā, Vidrižos;

•

vieglatlētikā – 2 programmas, 30V 81300 uz 6 gadiem, 20V 81300 uz 9 gadiem,
Limbažos, Salacgrīvā, Viļķenē;

•

volejbolā – 2 programmas, 30V 81300 uz 6 gadiem, 20V 81300 uz 9 gadiem, Limbažos,
Liepupē, Umurgā, Pālē.
Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolā ar profesionālās ievirzes sporta izglītības

programmām strādā 25 sporta treneri:
•

24 treneriem ir speciālā augstākā pedagoģiskā izglītība;

•

20 treneriem ir B kategorijas sporta speciālista sertifikāts;

•

trenerim G. Zujevam ir A kategorijas sporta speciālista sertifikāts.
Sporta skolai ir noslēgti līgumi ar Olimpiskā centra “Limbaži” un novadu

vispārizglītojošām skolām par sporta bāžu izmantošanu treniņos un sacensībās.
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Olimpiskais centrs “Limbaži” sadarbībā ar sporta skolu realizē augstu sasniegumu sporta
programmu.
2010. – 2011. mācību gadā ar 1.septembri Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolā
nodarbojas vairāk kā 600 audzēkņi:
• Basketbola nodaļā – 97 audzēkņi,
• Dambretes nodaļā – 46 audzēkņi,
• Futbola nodaļā – 95 audzēkņi,
• Smaiļošanas un kanoe nodaļā – 143 audzēkņi,
• Vieglatlētikas nodaļā – 143 audzēkņi,
• Volejbola nodaļā – 101 audzēknis.
No 2011./2012. – 2015./2016. mācību gadam sporta skolā sporta veidu nodaļās tiek
prognozēts, ka nodarbosies 500 – 600 audzēkņi.
Olimpiskais centrs „Limbaži” dibināts 2000.gada 14.decembrī. Tā kapitāldaļu turētāji ir
Limbažu novada pašvaldība, Latvijas Olimpiskā komiteja, Salacgrīvas, Alojas, Krimuldas
novadu pašvaldības, Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skola, Latvijas Vieglatlētikas
savienība, Latvijas Kanoe federācija un Latvijas Futbola federācija.
2002.gada 31.oktobrī Saeima pieņēma grozījumus Latvijas Republikas Augstākās Padomes
lēmumā „Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”, un Olimpiskā centra „Limbaži” sporta
kompleksam tika piešķirts Nacionālās sporta bāzes statuss. Atbilstoši 18.08.2009. MK
noteikumiem Nr.940 Olimpiskais centrs „Limbaži” ir iesniedzis dokumentus atkārtotai
Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanai.
Olimpiskā centra „Limbaži” pamatdarbības galvenie virzieni ir:
Sporta bāzu apsaimniekošana
Olimpiskais centrs “Limbaži” nodrošina ekspluatāciju un apsaimnieko:
•

airēšanas bāzi ar airēšanas distanci un sportistu viesnīcu;

•

sporta halli;

•

stadiona kompleksu ar sportistu viesnīcu,

līgums ar Limbažu novada pašvaldību 10.05.2010., Nr. 4-17.10/10/11.
Sporta bāzes tiek izmantotas Limbažu pilsētas un Limbažu novada sporta pasākumu
nodrošināšanai, kā arī LR un dažādu sporta veidu Sporta federāciju sporta pasākumu –
čempionātu, jaunatnes sporta sacensību un nometņu organizēšanai.
Sporta bāzes ikdienā izmanto Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas audzēkņi
treniņu un sacensību nodrošināšanai, kā arī Limbažu vidusskolu skolēni sporta stundu un sporta
pasākumu organizēšanai.
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2010. gada vasarā Sporta skola īstenojusi KPFI līdzfinansētu projektu energoefektivitātes
uzlabošanai Olimpiskā centra „Limbaži” Airēšanas bāzei. Projekta ietvaros veikta ēkas
siltināšana un fasādes sakārtošana.
Augstu sasniegumu sports
Realizējot augstu sasniegumu sporta programmu, tiek līdzfinansēta novada labāko sportistu
gatavošanās un starti starptautiskās sacensībās, Eiropas un Pasaules čempionātos, kā arī
Olimpiskajās spēlēs. Pēdējo gadu Olimpiskā centra „Limbaži” sportistu augstākie sasniegumi ir
Dagņa Vinogradova izcīnītā 6.vieta kanoe airēšanā 2004.gada Atēnu Olimpiādē un Kristapa
Zaļupes 7.vieta smaiļošanā Pekinas Olimpiādē, bobslejista Māra Bogdanova piedalīšanās
Turīnas Olimpiādē 2008.gadā, kā arī Ineses Jursones izcīnītais Eiropas čempiones tituls
pludmales volejbolā 2009.gadā.
Sports visiem
Olimpiskais centrs „Limbaži” ir Limbažu novada atbildīgā organizācija par sportu,
Limbažu novada domes 2009.gada 26.novembra lēmums (protokols Nr.14, 95.§). Olimpiskais
centrs „Limbaži” organizē novada, republikas un starptautiska mēroga sporta sacensības un
pasākumus, tai skaitā:
•

Limbažu novada atklātos čempionātus 11 sporta veidos, tai skaitā futbolā 7:7,
basketbolā, futbolā 5:5, volejbolā, florbolā. Šajos čempionātos katru gadu piedalās vairāk
kā 1000 dalībnieku;

•

LR pieaugušo un junioru čempionātus smaiļošanā un kanoe airēšanā;

•

Nodrošina Latvijas Jaunatnes līgas sacensības volejbolā, basketbolā un futbolā.
Saimnieciskās darbības veikšana
Olimpiskā centra saimnieciskās darbības ietvaros tiek iznomātas sporta bāzes sporta

pasākumu, sacensību un treniņnometņu organizēšanai. Tiek sniegti sportistu viesnīcu un
ēdināšanas pakalpojumi treniņnometņu un sacensību dalībniekiem.
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1.4. Veselības, sociālā aprūpe, bāriņtiesas un drošība
1.4.1. Veselības aprūpe
Limbažu novadā medicīniskie pakalpojumi tiek nodrošināti dažāda profila ārstniecības
iestādēs (Skat.tab.Nr.22)
Tabula Nr.22

Ārstniecības iestādes Limbažu novadā

Limbažu pilsēta
Pagasti
Katvaru
Limbažu
Pāles
Skultes
Umurgas
Vidrižu
Viļķenes

Cita
Feldšeru- Ārstu Ģimenes
Zobārsta
Slimnīca Doktorāts vecmāšu privātārstniec.
ārstu
prakses
punkts prakses prakses
iestāde
1
4
8
5
2
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

Novadā darbojas 8 ģimenes ārstu prakses, kuras nodrošina primārās veselības aprūpes
pakalpojumus visā novada teritorijā. Vidēji pie katra ģimenes ārsta pierakstīti 1625 iedzīvotāji,
kas atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 no 2003. gada 1. jūlija “Ambulatorās un
stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūrplāna izstrādāšanas un ieviešanas
kārtība” prasībām. Vidrižu pagastā darbojas doktorāts, kurā iedzīvotājiem papildus ģimenes ārstu
sniegtajai aprūpei, iespējams saņemt zobārstniecības pakalpojumus. Vidrižu pagasta Bīriņos
veselības aprūpes pakalpojumus nodrošina individuālā darba veicēja – feldšere – vecmāte. Lai
nodrošinātu iedzīvotāju plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu pie primārās
veselības aprūpes ārsta, prakšu vietās tiek nodrošināta iedzīvotāju iepriekšēja pierakstīšanās pie
ārsta, nepieciešamais pakalpojums tiek nodrošināts ne vēlāk kā trīs dienu laikā. Veselības
aprūpes sniedzēju Struktūrplāns paredz, ka Limbažu novada iedzīvotājiem nepieciešamos
sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus nodrošinās reģionālā daudzprofilu slimnīca SIA
“Valmieras slimnīca” un ambulatorās slimnīca SIA “Limbažu slimnīca”. No attālākā novada
apdzīvotā punkta Limbažu slimnīca atrodas 45 km attālumā, bet Valmieras slimnīca 78 km
attālumā. Nokļūšanas laiks līdz slimnīcām nepārsniedz 60 min. Jāatzīmē, ka Limbažu novads
ietilpst Rīgas plānošanas reģionā un novada iedzīvotājiem sekundārās veselības aprūpes
pakalpojumus nodrošina Rīgas daudzprofilu slimnīcas. Vidrižu un Skultes pagastu iedzīvotājiem
pieejamākas ir Rīgas slimnīcas. Attālums no šiem pagastiem līdz Rīgai ir ap 50 km.
Zobārstu pakalpojumi ir pieejami Limbažu pilsētā, Skultes, Vidrižu un Viļķenes pagastos.
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Sarežģīta situācija veidojas zobārstniecībā, jo tikai 2 zobārstu prakses apkalpo valsts
finansētos pakalpojumus bērniem. Pieaugot pakalpojumu apjomam, palielinās rindas pēc šiem
pakalpojumiem. Vissliktākajā situācijā ir lauku pagastu bērni, jo tikai 2 pagastos ir iespējams
saņemt zobārstu pakalpojumus.
Aptiekas ir Limbažos, Skultē, Vidrižos, Viļķenē. Ģimenes aptiekas filiāle – Pālē.
Kā liecina novada pašvaldības apkopotā statistika, 2009.gadā pie ģimenes ārstiem bija
reģistrējušies 97,3% rajona iedzīvotāju. Ģimenes ārsti pagājušajā gadā pieņēma 18524 pacientus,
veica 5248 mājas vizītes. Savukārt Limbažu novada neatliekamās medicīniskās palīdzības
brigādes līdz 2009. gada līdz 30. septembrim izpildījušas 3305 izsaukumus. No 2009. gada 1.
oktobra NMP dienests iekļauts Valsts vienotajā NMP sistēmā.
Lai nodrošinātu primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, novadā ietilpstošās
pašvaldības regulāri ir atbalstījušas savā pašvaldības teritorijā esošās ārstniecības iestādes
(Umurgas pag., telpas, telpu īre, grīdas un logu nomaiņa; Katvaru pag., telpas, komunālie
maksājumi; Viļķenes pag., telpas; Vidrižu pag. telpas, FVP sertifikācija; Pāles pag. telpas,
malka; Skultes pag., telpas, daļēji malka). Pēc reformas un novada izveides atbalsts būs atkarīgs
no novada pašvaldības iespējām.
2009. un 2010. gadā par pašvaldību apvienošanās mērķdotācijas līdzekļiem Vidrižu
doktorātam veikti ievērojami rekonstrukcijas darbi: uzlikts jauns jumts, apmainīti logi, veikts
telpu remonts.
Analizējot medicīna speciālistu nodrošinājumu, secinām, ka šobrīd veselības aprūpes jomā
tas ir pietiekams, ir pat kadru pārpalikums, ko izraisījusi darbinieku samazināšana Limbažu
slimnīcā. (Skatīt tab.Nr.23)
Tabula Nr.23

Nodrošinājums ar kadriem veselības aprūpes jomā
Ģimenes ārstu prakses
Ilgarts Āboltiņš (Limbaži)
Viktorija Drāzniece (Limbaži)
Gunta Ozola (Limbaži)
Egita Krauze (Limbaži)
Inese Strautiņa (Limbaži)
Andrejs Strautiņš (Limbaži)
Anita Bērziņa (Limbaži)
Inese Jakubaite (Limbaži)
Aira Lelle (Pāle, Pociems)
Dace Noriņa (Umurga un Limbaži)
Edīte Vītola (Vidrižu doktorāts)
Meta Koknēviča (Viļķene)
Taimija Rika (Skulte)

Ārsti
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Māsas, ārstu palīgi
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
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No 2009.gada 1.septembra SIA „Limbažu slimnīca” darbojās kā ambulatora iestāde
(poliklīnika), jo medicīnas reformas ietvaros netika slēgts līgums par stacionāra pakalpojumiem .
SIA „Limbažu slimnīca” darbojas traumpunkts , kurā cilvēki var saņemt neatliekamo
medicīnisko palīdzību visu diennakti. Traumpunktā visu diennakti ir ārsts un 2 medicīnas māsas,
iespējams veikt neatliekamās analīzes, rentgena uzņēmumus , datortomogrāfijas uzņēmumus.
Limbažu slimnīcas terapijas nodaļas vietā darbojas dienas stacionārs terapijas profila
slimniekiem. Pacientus uz dienas stacionāru nosūta ģimenes ārsts vai ārsts speciālists. Dienas
stacionārā tiek veikti dažādi izmeklējumi, pacients saņem nozīmētos medikamentus, dažādas
procedūras, masāžas.
Ķirurģijas nodaļas telpās darbojas ķirurģiskā profila dienas stacionārs, kurā tiek veiktas
nelielas valsts apmaksātas operācijas, maksas operācijas. Nodaļā tiek ārstēti arī ķirurģiska profila
slimnieki. Slimnīcā netiek veiktas akūtas un liela apjoma operācijas. Slimnieki ar akūtām
ķirurģiskām problēmām un traumām tiek vesti uz reģionālajām vai daudzprofila slimnīcām.
2010. gada marta beigās tiek atvērts rehabilitācijas dienas stacionārs, kurā darbosies
speciālisti – rehabilitologs, fizioterapeits, ergoterapeits, logopēds, psihologs, sociālais darbinieks,
masieris, fizioterapijas māsa. Šajā nodaļā tiks ārstēti pacienti pēc insulta, muguras traumām,
pacienti ar kustību traucējumiem u.c.
Pacientiem, kuri dzīvo tālu un ir problēmas katru dienu izbraukāt uz dienas stacionāru,
iespējams palikt pa nakti slimnīcas viesnīcā. Maksa par vienu nakti ir Ls3.
Pacientiem ir iespēja saņemt maksas pakalpojumus pēc Limbažu slimnīcas maksas
pakalpojuma cenrāža – izmeklējumus, dienas stacionāra pakalpojumus.
Limbažu slimnīcā var saņemt pakalpojumu – īslaicīgā sociālā aprūpe par maksu – Ls 8
diennaktī. Šo pakalpojumu var saņemt pacienti, kuriem ir vajadzīga aprūpe, nevis ārstēšana.
Limbažu slimnīcā darbojas nieru aizstājējterapijas nodaļa – dienas stacionārs.
Poliklīnikā pacientus pieņem dažādi speciālisti: ķirurgs, traumatologs, urologs, nefrologs,
ādas ārsts, acu ārsts, ausu, kakla, deguna ārsts jeb otolaringologs, onkologs, neirologs,
endokrinologs, kardiologs, ārsts rehabilitologs, ftiziopneimonologs jeb plaušu slimību un
tuberkulozes ārsts, psihiatrs, narkologs, arodslimību ārsts, zobārsts (bērniem bez maksas) –
maksas pakalpojums, radiologs – diagnosts, vertebrologs (maksas pakalpojums).
Pacienti vēl var saņemt fizioterapeita konsultācijas – kā valsts apmaksātu pakalpojumu un
arī par maksu, fizioterapijas pakalpojumus (bērniem bez maksas) – maksas pakalpojums, masiera
pakalpojumus (par maksu), pēdas aprūpes kabinets (cukura diabēta slimniekiem bez maksas).
No izmeklēšanas jeb diagnostikas metodēm pacienti Limbažu slimnīcā var saņemt šādus
pakalpojumus:
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1. datortomogrāfijas izmeklējumus,
2. mammogrāfijas izmeklējumus,
3. rentgenogrāfijas izmeklējumus,
4. ultrasonoskopijas izmeklējumus (t.sk. galvas asinsvadu , ekstremitāšu asinsvadu ,
vēdera dobuma orgānu un vairogdziedzera, krūšu dziedzeru un locītavu),
5. ehokardiogrāfijas izmeklējumus,
6. augšējās endoskopijas (izmeklējumus veic arī narkozē),
7. fibrokolonoskopijas (izmeklējumus veic arī narkozē),
8. laboratorijas pakalpojumus sniedz E.Gulbja laboratorija .
SIA „Limbažu slimnīca” strādā 31 ārsts – dienas stacionārā strādā 6 ārsti, traumpunktā
dežūrē 8 ārsti. Pārējie ārsti strādā kā speciālisti. Ir ārsti, kuri strādā dienas stacionārā, dežūrē
traumpunktā un vēl pieņem kā speciālisti. Kopā Limbažu slimnīcā ir ap 103 darbiniekiem.
2010. gadā dienas stacionārā ir iespējams izvietot 19 ķirurģiskos un 33 - 40 terapeitiskos
pacientus. Tiek plānots atvērt 10 – 12 rehabilitācijas nodaļas gultas. Kopā iespējams uzņemt 70 75 pacientus. SIA „Limbažu slimnīca” sniedz pakalpojumu – mājas aprūpe pacientiem, kurus var
aprūpēt mājās. Tas vairāk ir medicīnas māsu darbs – māsas veic ārstu nozīmēto terapiju un
procedūras noteiktai pacientu grupai mājās. Slimnīcas aprūpes zonā ir Limbažu, Katvaru un
Umurgas pagastu iedzīvotāji.
2009. gadā līdz 1.septembrim slimnīcā tika ārstēti 2588 pacienti, no 1. septembra līdz
31.decembrim – 641 pacients. No 2006. līdz 2009.gadam slimnīcā bija 120 gultas, no 2009.gada
100 gultas. 2010.gadā stacionāra gultu nav, ir tikai dienas stacionāra gultas.
Medicīnas reforma paredz, ka ap 2014. gadu valstī paliks 7 reģionālās, 3 valsts slimnīcas
un daži specializētie centri. Līdz ar to Limbažu slimnīca strādā, lai pilnveidotu esošos
pakalpojumus, to kvalitāti un pieejamību, piesaistītu jaunus ambulatoros un maksas
pakalpojumus.
Veiksmīgi tiek nodrošināta pagaidām brīvo slimnīcas telpu izmantošana. Tās tiek izīrētas
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (2009. gada oktobrī Limbažu rajona NMP
brigādes tika iekļautas vienotajā valsts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā), Limbažu
novada veco ļaužu pansionātam, nieru aizstājējterapijas nodaļai.
SIA „Limbažu slimnīcai” ir radusies iespēja pretendēt un saņemt ERAF finansējumu Ls
702 000 apmērā, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti ambulatorajiem pacientiem.
Projekta ietvaros plānots veikt slimnīcas jaunā korpusa siltināšanu, ķirurģijas bloka un
traumpunkta pārbūvi. Vēl tiek plānota lifta izbūve poliklīnikas ēkā. Projektā paredzēts iegādāties
medicīnisko aparatūru Ls 50 000 apmērā – modernāku aprīkojumu acu ārstiem, urologam, ādas
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ārstam. Vēl plānots iegādāties jaunu operācijas lampu, zobārstniecības iekārtu bērniem,
aprīkojumu rehabilitācijas nodaļai. Par Ls 5000 tiks iegādātas mēbeles un par Ls 5000 plānots
iegādāties datorus un datoru programmas. Projekta ietvaros tiks izbūvēta nojume neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta transportlīdzekļiem Ls 15 000 – Ls 20 000 apmērā. Tiek
atbalstītas aktivitātes sadarbībai ģimenes ārstiem. Katra ģimenes ārsta prakses remontam
paredzēti Ls 7000, ja ģimenes ārsts vēlas projektā iesaistīties. Visas aktivitātes vērstas uz
ambulatoro pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Projekts paredz, ka ieviestiem pakalpojumiem ir
jābūt aktuāliem vismaz turpmākos15 gadus. Projekta atbalsta gadījumā tā realizācija sāksies
2010. gada jūlija mēnesī un ilgs 22 mēnešus.
Jau vairākus gadus Limbažos veiksmīgi tiek realizēta Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā
Krusta medicīnas koledžas izglītības programma. Tās mērķis ir sekmēt profesionālu māsu un
ārstu palīgu izglītību un iespējamo tālākizglītību saistībā ar darba tirgus prasībām, mērķtiecīgi
izmantojot esošos intelektuālos, materiāltehniskos un finansiālos resursus, izveidojot ciešāku
sadarbību starp docētājiem, sekmējot savstarpēju studiju priekšmetu integrāciju un sadarbību ar
kolēģiem ārvalstīs, un modernizēt mijiedarbību starp docētājiem un studentiem mācīšanas
mācīšanās procesā.
Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā tiek īstenotas divas Pirmā
līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas: "Māszinības" (4172300) un "Ārstniecība"
(4172100). Tajās tiek sagatavoti ārstu palīgi un māsas. Programmas apguvušajiem studentiem
iespējams strādāt Neatliekamajā medicīniskajā aprūpē, ģimenes ārstu praksēs, slimnīcās, mājas
aprūpes birojos u.t.t.
1.4.2. Sociālā palīdzība
Limbažu novadā sociālo sfēru no 2010. gada jūnija koordinē Limbažu novada pašvaldības
Sociālais dienests. Tas nodrošina un organizē sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un sociālā
darba pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem, kā arī pakalpojumu administrēšanu un
regulāru

kvalifikācijas

celšanas

pasākumu

organizāciju

pašvaldības

Sociālā

dienesta

darbiniekiem. Dienestu veido:
- sociālās palīdzības nodaļa (bijušā Sociālā un veselības dienesta darbinieki un
sociālie darbinieki pārvaldēs),
- sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa (bijušais sociālo pakalpojumu
centrs „Limbaži”),
- bērnu un ģimenes atbalsta nodaļa (bijušais Bērnu un ģimenes centrs „Limbaži”).
Sociālās palīdzības nodaļā ir nodarbināti 15 darbinieki (sociālie darbinieki, vadītāja un
vadītājas vietniece).
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Analizējot datus par kopējo sociālajā dienestā strādājošo skaitu (sociālie darbinieki) pret
iedzīvotāju skaitu (19634), varam secināt, ka esošais speciālistu skaits nenodrošina optimāli
noteikto - vidēji 1 speciālists uz 1000 iedzīvotājiem.
No sociālās palīdzības nodaļā strādājošiem 1 darbinieks ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem, 10
darbinieki vecumā no 25 līdz 54 gadiem, kā arī ir 4 darbinieki vecumā no 55 līdz 64 gadiem. 1
no darbiniekiem ir otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajā jomā, 11 darbiniekiem
pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2 darbiniekiem ir augstākā izglītība citā profesijā, 1
darbiniekam ir vidējā/vidējā speciālā izglītība.
2008. gadā dienestā reģistrēti 1181 sociālo pakalpojumu saņēmējs, kā arī 3146 sociālās
palīdzības saņēmēji (Skatīt tab. Nr. 24).
Tabula Nr.24

Sociālās palīdzības un pakalpojumu saņēmēji, 2008. gads
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Klienti
Sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus pieprasījušo no
ieslodzījuma vietām atbrīvoto personu skaits 2008.gadā
Sociālos pakalpojumus saņēmušo personu (klientu) skaits
2008.gadā kopā
no tiem:
bezdarbnieki
vardarbības upuri
personas ar atkarības problēmām
Personas ar invaliditāti kopā
no tiem:
personas ar garīgās attīstības traucējumiem
ar fiziska rakstura (kustību, redzes, dzirdes) traucējumiem
ar psihiskām saslimšanām
Jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes
Aprūpes mājās saņēmēju skaits
Vecuma pensijas saņēmēju skaits
Ģimeņu ar bērnu invalīdu skaits

Skaits
16
2248

9
65
12
42
11
12
62
75
14

Ar 2010. gada jūnija mēnesī Sociālais dienests ir pārņēmis šādas pašvaldības
struktūrvienības un to funkcijas:
Bērnu un ģimenes centrs „Limbaži” – sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no
prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem dzīvesvietā. Darbības mērķis - nodrošināt sociālipsiholoģisko pakalpojumu sniegšanu, sociālā darbinieka, sociālā pedagoga, psihologa
konsultācijas un padomu par tālāku rīcību ģimenēm ar bērniem, kuras nespēj pārvarēt esošās
dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un kurām ir vēlēšanās, aktīvi līdzdarbojoties, mainīt
pašreizējo situāciju. Kā arī sniegt atbalstu un informāciju par iespējamo palīdzību bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc ārpus ģimenes aprūpes (sasniedzot pilngadību). Centram 2009.
gadā bijušas 172 aktīvās lietas katrai ģimenei, bērnu skaits kopā 343 bērni, veiktas 1248
apsekošanas mājās (ko veic soc.darbinieks, soc.pedagogs), notikušas 1048 – pieņemšanas klientu
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centra telpās, 19 rehabilitācijas bērniem, kas cietuši no vardarbības, 5 bērni iekārtoti Tilžas
internātskolā, 1034 telefonsarunas, konsultāciju sniegšana vecākiem un bērniem;
Sociālās aprūpes centrs „Pērle” – sniedz ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju
institūcijā pieaugušajiem, 18 vietas;
Bērnu sociālās aprūpes centrs „Umurga” – sniedz ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo
rehabilitāciju institūcijā bērniem, 24 vietas.
Struktūrvienībās kopā 2010. gada janvārī bija nodarbināts 21 darbinieks (sociālais
darbinieks, sociālais aprūpētājs, sociālie rehabilitētāji, psihologs, logopēds, sociālais pedagogs,
saimnieciskais personāls). No tiem 19 vecumā no 24 līdz 54 gadiem un 2 vecumā no 55 līdz 64
gadiem. Darbinieki ieguvuši dažādu izglītību: otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība
sociālajā darbā, 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajā jomā, kā arī vidējā/vidējā
speciālā izglītība.
2009. gadā sniegta palīdzība 212 klientiem, tajā skaitā ģimenēm ar bērniem, vardarbībā
cietušām personām, personām ar dzirdes, redzes, kustību, garīga rakstura traucējumiem,
personām ar atkarības problēmām, pensijas vecuma cilvēkiem.
Sociālos pakalpojumus sniedz 2 pašvaldības iestādes:
Sociālo pakalpojumu centrs „Limbaži” – dienas aprūpes centrs, aprūpe mājās;
Veco ļaužu mītne „Cerība” – sniedz ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā
pieaugušajiem, 40 vietas.
Iestādēs kopā nodarbināti 26 darbinieki (sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs,
aprūpētājs, saimnieciskais personāls). No tiem 1 ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem, 13 vecumā no
25 līdz 54 gadiem, 10 vecumā no 55 līdz 64 gadiem, kā arī 1 vecumā virs 65 gadiem.
Darbiniekiem iegūta dažāda izglītība: otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā,
1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajā jomā, kā arī vidējā/vidējā speciālā izglītība.
2009. gadā iestādes sniegušas pakalpojumus 56 klientiem, tajā skaitā personām ar redzes,
kustību, garīga rakstura, dzirdes traucējumiem, personas ar atkarības problēmām, pensijas
vecuma cilvēki.
Limbažu pilsētā ir 32 sociālie dzīvokļi - tie ir dzīvokļi, kuriem ar pašvaldības lēmumu
piešķirts sociālo dzīvokļu statuss. Šajos dzīvokļos dzīvo 30 ģimenes, jeb 40 cilvēki. 2 dzīvokļi
šobrīd ir neapdzīvoti, bet ar dzīvokļu komisijas lēmumu ir sadalīti.
1.4.3. Bāriņtiesas
Novada teritorijā ir izveidotas un darbojas 4 bāriņtiesas:
- Limbažu pilsetas bāriņtiesa;
- Limbažu, Viļķenes un Pāles pagastu bāriņtiesa;
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- Katvaru un Umurgas pagastu bāriņtiesa;
- Skultes un Vidrižu pagastu bāriņtiesa.
Katru no bāriņtiesām veido tās priekšsēdētājs, 4 locekļi (Katvaru un Umurgas pagastu
bāriņtiesu – 5 locekļi), lietvedību kārto bāriņtiesas sekretārs.
Šo institūciju kompetencē ir aizbildniecības un aizgādības jautājumu risināšana. Pagastos
bāriņtiesas veic arī notariālās funkcijas.
Bāriņtiesas pieņemti lēmumi visbiežāk skar tādas jomas, kā: bērnu mantas pārvaldīšana,
vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstīs, bērna aprūpes
tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu un
atjaunošanu, adopcijas, aizbildnības lietas, bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu
ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, bērna ievietošana
audžu ģimenē, aizgādņa iecelšana promesošo vai pazudušo personu mantai vai mantojumam,
aizgādņa iecelšana vai atlaišana no pienākumu pildīšanas utml.
1.4.4. Drošība
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Limbažu novadā ir izveidota un darbojas Limbažu
novada pašvaldības policija, kā arī teritorijā darbojas Valsts policijas Vidzemes reģiona
pārvaldes Limbažu iecirknis.
Pašvaldības policijas galvenais uzdevums ir sabiedriskās kārtības uzturēšana Limbažu
novada administratīvajā teritorijā un Limbažu novada domes saistošo noteikumu ievērošanas
kontrole.
Pašvaldības policija ir pakļauta Limbažu novada pašvaldībai. Darba organizācijas
jautājumos Pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts policijas iestādēm un citām institūcijām.
Pašvaldības policija sadarbojas ar Valsts policiju un Drošības policiju sabiedrības drošības
nodrošināšanā un noziedzības apkarošanā.
Pēc Valsts policijas statistikas datiem redzams, ka novadā laika posmā no 2005. līdz
2009. gadam ir samazinājies sastādīto administratīvo protokolu un reģistrēto satiksmes
negadījumu skaits (Skat. attēls Nr.23, 24)
Attēls Nr.23
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Sastādītie administratīvie protokoli Limbažu
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Attēls Nr.24
Reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu skaits Limbažu
novadā, 2005. - 2009. gads
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Reģistrēto kriminālnoziegumu skaits ir samazinājies 2007. gadā, taču 2008. un 2009. gadā
tas ir pieaudzis (Skat. att. Nr.25)
Attēls Nr.25
Reģistrēto kriminālnoziegumu skaita izmaiņas
Limbažu novadā 2005. - 2009. gadā
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Lielākais reģistrēto kriminālnoziegumu skaits Limbažu novadā 2009. gadā reģistrēts
Limbažu pilsētā, Skultes un Limbažu pagastos (Skat. att. Nr.26).
Attēls Nr.26
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Reģistrēto kriminālnoziegumu skaits Limbažu novadā 2009.
gadā
285

19

22

37

26

65

107
41

Pā
Vi l es
ļķ
en pag
e
U
m sp
ur
a
ga g.
s
Ka
t v pag
a
.
Li ru
pa
m
ba
g
žu .
Vi
dr pag
iž
.
Sk u pa
ul
te g.
s
Li
p
m
ba ag .
žu
pi
ls
.

300
250
200
150
100
50
0

Šobrīd aktuāls jautājums ir bērnu drošība pēc nodarbībām izglītības iestādē un atpūtas
pasākumos. Ne vienmēr policijas resursi ir pietiekami un ne vienmēr vecāki var būt pārliecināti
par savu bērnu pasargātību no citu personu nelabvēlīgas ietekmes.
Potenciāls bērnu un skolēnu drošības uzlabošanai pašvaldības teritorijā ir pie skolām
izveidotajām vecāku padomēm, kas sadarbībā ar izglītības iestādēm un pašvaldības policiju
varētu organizēt preventīvus pasākumus – apmācības, patruļas izklaides vietās, kas samazinātu
bērnu drošības draudus.

Limbažu novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam

80

1.5. Infrastruktūra
1.5.1. Transports un ceļu tīkli
Novada funkcionāli vienojošo transporta infrastruktūru veido autoceļi, autoosta, lidlauks,
pilsētas ielas, dzelzceļa koridors ar nelielu darbojošos dzelzceļa posmu.
Novadā ilgstošā periodā ir izveidojies relatīvi sabalansēts transporta tīkls, kas nodrošina
gan iekšējās kravu un pasažieru plūsmas, gan sakarus ar Rīgu un citām lielākajām pilsētām.
Pasažieru pārvadājumus ar autobusiem jau ilgstoši novada teritorijā veic A/S „Cata”, kuras
kapitāla daļu turētājs ir arī Limbažu novada pašvaldība. Savukārt pasažieru pārvadājumus ar
taksometriem novada teritorijā 2010. gada sākumā veic 5 dažādi komersanti.
Ceļu tīkls, kas savieno visus novada pašvaldību centrus un lielākās novada apdzīvotās
vietas, ir izvietots samērā vienmērīgi pa visu teritoriju (Skat. tab. Nr.25). Līdz ar to nav
nepieciešams izbūvēt jaunus autoceļus - jāsaved kārtībā esošais ceļu tīkls, veicot to
rekonstrukciju un nepieciešamos pārbūves darbus atbilstoši būvnormatīviem un arvien
pieaugošajām transporta slodzēm.
Starptautiskajiem preču un pasažieru pārvadājumiem kalpo VIA Baltica (A1,E 67), kas
šķērso arī Limbažu novada teritoriju.
Tabula Nr. 25

Novada lauku apdzīvoto vietu sasniedzamība no Limbažiem
Brauciena ilgums
satiksmes autobusā, min.

Attālums, km

Ceļa segums,
km (a - asfalts, g - grants)
uz citu

Apdzīvotās
vietas
no citas
Līdz
līdz citai
tuvāku
nosaukums no Limbažiem tuvākas pilsētas Limbažiem tuvākai pilsētai uz Limbažiem pilsētu
Ozolaine
7
2
a
Tiegaži
10
11
a
Umurga
10
6
a
Ausmas
15
11
a
Augstroze
20
16
a
Kaijciems
25
12
a - 6; g - 6
Pociems
20
14
a - 4; g - 10
Viļķene
25
14
a
Āstere
27
23
a - 20; g - 3
Vidriži
25
20
a
Stiene
30
18
a - 4; g - 14
Bīriņi
40
25
32
16
a
a
Gaiļi (Ziediņi)
40
30
29
13
a - 4; g - 25 a - 9; g - 4
Vitrupe
40
22
a - 10; g - 12
Ārciems
45
55
20
18
a - 13; g - 7 a - 10; g - 8
Pāle
55
22
a
Skulte
52
18
30
10
a - 12; g - 18
a
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Limbažu novadu šķērso arī republikas mēroga pārvadājumi, kuri notiek pa valsts
galvenajiem autoceļiem, nodrošinot iekšzemes rajonu savienojumus ar VIA Baltica un kravu
piegādi Salacgrīvas ostai, kā arī atpūtnieku nokļūšanu līdz Rīgas līča piekrastei. Šiem mērķiem
pamatā kalpo novadu šķērsojošie autoceļi Kocēni - Limbaži- Tūja (P11), Umurga – Cēsis - Līvi
(P14). Autoceļš Ragana - Limbaži (P9) kalpo satiksmei ar Rīgu. Satiksmi novadā nodrošina arī
autoceļi Limbaži - Salacgrīva (P12) un Limbaži - Aloja (P13).
Uzņēmējdarbības attīstību novadā veicinātu autoceļa Straupe-Lēdurga-Vidriži-Skulte V128
posma Vidriži – Skulte rekonstrukcija - asfalta seguma uzklāšana, kas atvieglotu piekļuvi Skultes
ostai. Savukārt autoceļu Limbaži – Valmiera un Limbaži – Cēsis rekonstrukcija – seguma
atjaunošana un uzlabošana nepieciešama ne tikai uzņēmējdarbības attīstībai, bet arī lai
nodrošinātu kvalitatīvu un drošu iedzīvotāju nogādi uz Valmieras un Cēsu slimnīcām.
Pašvaldībām pieder vietējais ceļu tīkls un atsevišķi posmi no valsts ceļu tīkla Limbažu
pilsētas administratīvajā teritorijā.
Limbažu novada ceļu un ielu kopgarums, izņemot Limbažu pilsētu, ir 807,97 km, tajā
skaitā A grupa - 99,45km, B grupa - 372,95 km, C grupa - 244,81 km, ielas - 90,75 km.
Dzelzceļa līnijas sliedes lielākajā novada teritorijā ir demontētas. Neliels dzelzceļa līnijas
posms darbojas vairs tikai Skultes pagasta teritorijā, kas pagastam ir svarīgs resurss, jo ļauj
iedzīvotājiem strādāt citā pašvaldībā, bet dzīves vai atpūtas vietā izmantot jūras resursu.
Pašvaldībai, lai rastu iespējas dzelzceļa atjaunošanai novada teritorijā, būtu nepieciešams
iesaistīties ātrgaita vilciena līnijas Rail Baltica plānošanas procesos, tādejādi nodrošinot savu
interešu pārstāvību šajā jautājumā.
Limbažu pagastā atrodas Langaču lidlauks. Tajā atrodas divi paralēli skrejceļi ZD virzienā
– asfaltēts skrejceļš 400 m garumā un neasfaltēts skrejceļš 581 m garumā. Zālāja skrejceļš ir
paredzēts arī nakts lidojumiem un ir marķēts ar sānu elektriskām gaismām katrus 30 metrus
atbilstoši aviācijas apgaismojumu standartiem un marķējumiem. Lidlaukā ir uzstādītas vidējās un
augstās (very high frequency) frekvences raidītāji, kas nodrošina pilotus ar visu nepieciešamo
informāciju plānotā lidojuma organizēšanā, t.sk. laikapstākļi, mērķlidostas koordinātes u.c..
Teritorijā ir divi angāri lidmašīnu novietošanai, kurā šobrīd regulāri tiek turēti 3 lidaparāti AN-2,
CESNA 152 un lidlauka īpašumā esošais Piper PA – 28 235, no kuriem pēdējais ir piemērots
aviācijas meklēšanas un glābšanas darbiem.
Lidlauka resursi sniedz iespēju izveidot glābšanas un medicīnas punktu, jo atbilst ES
prasībām (lidlauks atrodas 4 min. lidojumā no jūras), lidlauks atrodas 4 km no Limbažu
slimnīcas, 15 min. lidojums līdz Rīgai un tas ir vienīgais šāds punkts Ziemeļvidzemē.
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Neliels privāts lidlauks atrodas arī Katvaru pagastā z/s „Ceriņi”. Patlaban tas tiek izmantots
tūristu piesaistei. Lidlauku nepieciešams labiekārtot, asfaltēt celiņus utt.
Līdz Rīgas Starptautiskajai lidostai attālums no novada centra ir ap 100 km.
Pašvaldībai nav savas ceļu uzturēšanas tehnikas, tādēļ tā pērk pakalpojumus, veicot
iepirkuma procedūru.
Ierobežoto finanšu resursu dēļ pašvaldības ceļu infrastruktūras kvalitāte krītas, ir daudzas
vietas gan pilsētā, gan pagastos, kur ir kritiska satiksmes drošība, kas apdraud cilvēku dzīvības.
Problēmu risināšanai pašvaldība iespēju robežās cenšas piesaistīt ES fondu līdzekļus. Šobrīd par
ELFLA līdzekļiem tiek īstenoti projekti vairāku ceļu sakārtošanai Viļķenes un Katvaru pagastos.
Vidrižu pagastā par ERAF līdzekļiem tiek uzlabota satiksmes drošība – gājēju celiņu izveide un
apgaismojuma uzstādīšana. Ir sagatavots un iesniegts projekts ielu, ceļa un tiltu rekonstrukcijai
Umurgas un Katvaru pagastos.
1.5.2. Komunālā infrastruktūra
Limbažu novadā komunālos jautājumus koordinē katrā pārvaldē atbildīgais speciālists
komunālajos jautājumos, bet, ja tāda nav, pārvaldes vadītājs, kā arī novada pašvaldības
izpilddirektors.
Atbildīgie speciālisti uzrauga ielu un pašvaldības ceļu stāvokli, publiskās apgaismojuma
sistēmas kvalitāti, kā arī pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošnu.
Novadā tiek nodrošināta centrālo vietu apgaismošana visos pagastu pakapojumu centros
un citos lielākajos ciemos.
Novada pašvaldībai katrā novadu veidojošajā pagastā un pilsētā ir savs dzīvojamais
fonds, tomēr vairākās pārvaldēs nav brīvu apdzīvojamo platību. Pašvaldības īpašumā esošais
dzīvojamais fonds ir novecojis, nepieciešama ēku renovācija. Nav pabeigta daudzdzīvokļu māju
privatizācija, līdz ar to ir maza īrnieku ieinteresētība un līdzdalība māju uzturēšanā, nav
nodibinātas daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas biedrības vai iecelts pārvaldnieks.
Limbažu novada pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja vairākās kapitālsabiedrībās: SIA
„Namsaimnieks”
(siltumapgāde

(namu

Limbažu

apsaimniekošana
pilsētā),

Limbažu

Limbažu

pilsetas

pilsētā),
SIA

SIA

„Limbažu

„Limbažu

siltums”

komunālserviss”

(ūdenssaimniecība Limbažu pilsētā), SIA „Limbažu pagasta pašvaldības komunālais
uzņēmums”(komunālā saimniecība Limbažu pagastā), SIA „Katrīna” (komunālā saimniecība
Viļķenes pagastā).
Vidrižu pagastā komunālos jautājumus risina K/S „Kraujas”.
Tabulā Nr.26 apkopota informācija par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu stāvokli novada
pagastos un pilsētā.
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Tabula Nr.26

Informācija par notekūdeņu attīrīšanu, 2010. gads

Teritorijas
nosaukums

Limbažu
pilsēta

Katvaru
pagasts

Limbažu
pagasts

Pāles
pagasts

Skultes
pagasts

Attīrīšanas
iekārtas
atrašanās
vieta, veids.

Kurā gadā
būvētas vai
rekonstruētas

Kurās apdzīvotās
vietās nepieciešama
būvniecība vai
rekonstrukcija

Rekonstruētas
2000.g., Dūņu
lauku izbūve
Ozolaines 10,
2001.g.,
Limbaži
Notekūdeņu
Bioloģiskās
attīrīšanas
notekūdeņu
iekārtas
attīrīšanas
rekonstruētas
ietaises. Jauda
2008-2009. gadā,
2500m3/dienn.,
ūdensvada un
noslodze-60%
kanalizāciju tīklu
paplašināšana
2007-2008.gadā

Limbažu pilsētas
dzeramā ūdens
atdzelžošanas iekārtu
uzlabošana ( Mn
attīrīšana), kanalizācijas
un ūdensvada tīklu
paplašināšana

Pociemā BIO
100
Katvaru skolā
Priedes –
septiķi
Pociema skola
septiķi

1978.
2004.
1980. gados

Pociemā nepieciešama
rekonstrukcija.
No jauna nepieciešamas
izbūvēt Tiegažos.
Septiķu 8.kameras
renovācija, trases
renovācija

2004.

Nepieciešama
kanalizācijas un
ūdensvada tīklu
rekonstrukcija,
kanalizācijas sūkņu
stacijas pārbūve,
attīrīšanas iekārtu
pilnveidošana.
Ūdensvada un
kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un
papalašināšana

Lādezera ciems
Ozolaines
ciemats

Pāle “Gobas”

Būvētas 1974.,
rekonstrukcija
1985.

Nepieciešama
rekonstrukcija Pālē

Mandegas
BIO-100

Rekonstrukcija
1992.

Mandegās-rekonstrukc.
Skultē –būvniecība
Ziemeļblāzmā–
būvniecība

Piezīmes
Noslēgts līgums par
TEP aktualizāciju.
Tehniski
ekonomiskais
pamatojums tiks
aktualizēts pēc MK
noteikumu
publicēšanas par ES
fondu līdzdalības
palielināšanu ( Valsts
budžeta daļas
segšanai).
Kopējās paredzamās
projekta izmaksas līdz
2,0 mlj.Ls
Pociemā
nepieciešama
rekonstrukcija BIO
kanalizācijas trases
renovācija , Meža
Pociema, Celtnieku
ielas pārsūknētavas
izbūve.
Tehniski ekonomiskie
pamatojumi
(Ozolaine. Lādezers)
noraidīti 2009.gada
novembrī,
nepieciešama to
precizēšana un
aktualizācija. Kopējās
projektu izmaksas
līdz 600 t. Ls
Pašreiz notiek
tehniski ekonomiskā
pamatojuma
neprecizitāšu
labošana.
Rekonstrukcija
paredzēta šī gada 2.
pusē
Saņemts vides
ministrijas lēmums
par atbalstu
ūdenssaimniecības
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Varzās–būvniecība
Saulītē–būvniecība
Skultesmuižā–
būvniecība
Stienē–būvniecība
Umurgas
pagasts

Vidrižu
pagasts

Viļķenes
pagasts

Bioloģiskās
att.iek.
“Ķērpjos”

2005. – 2006.

Vidrižos BIO100

1972.

Viļķenes
ciematā EKO
BIO 100 un pie
skolas EKO
BIO 12.

2007.

attīstības projektam,
kura ietvaros
paredzēts izbūvēt
jaunas NAI
Mandegās.

Nav nepieciešama
Vidrižos 2010.gadā
plānots rekonstruēt
esošās NAI, Bīriņos
2010.gadā plānots
izbūvēt pilnībā jaunas
ERAF projekta
ietvaros

Vidrižos
Bīriņos

Vitrupe

Kā redzams tabulā, pilsētā un pagastos ir realizēti projekti ūdenssaimniecības attīstībai,
notekūdeņu attīrīšanai, kā arī tuvākajos gados tiek plānoti jauni projekti, lai nodrošinātu
kvalitatīvu dzeramo ūdeni un notekūdeņu apsaimniekošanu visā novada teritorijā.
Limbažu novada pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
pašvaldības

administratīvajā

teritorijā

saskaņā

ar

normatīvajiem

aktiem

atkritumu

apsaimniekošanas jomā, valsts un Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu
(Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumi Nr.797 “Noteikumi par Ziemeļvidzemes
reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.-2013.gadam”), kā arī domes saistošajiem
noteikumiem. 2010. gadā dome pieņēmusi lēmumu par atkritumu apsaimniekotāju novada
teritorijā nosakot SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizāciju” (ZAAO).
Pašvaldības administratīvajā teritorijā radītie, apglabāšanai paredzētie sadzīves atkritumi
transportējami uz CSA poligonu „Daibe”.
Novada teritorijā ir veikta visu bijušo atkritumu izgāztuvju rekultivācija.
Limbažu novada teritorijas plānojumos nav paredzētas dzīvnieku kapsētas. Dzīvnieku
pārstrādes atkritumus savāc un pārstrādā atkritumu apsaimniekošanas organizācijas, kurām ir
piešķirtas atļaujas dzīvnieku izcelsmes atkritumu apsaimniekošanai.
Novada kapu uzkopšanai pašvaldība algo kapu uzraugus vai slēdz pakapojuma līgumus
ar komercsabiedrībām vai komersantiem. Vairākās pašvaldībās nepieciešama kapliču
rekonstrukcija un sakārtošana.
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Tāpat kā Latvija, arī Limbažu novads kopumā nav bagāts ar dabiskajiem enerģētiskajiem
resursiem, taču izdevīgumu rada tranzīta līnijas, kas šķērso reģionu, kā arī iespēja radīt
enerģētisko neatkarību izmantojot ūdensspēka un vēja spēka radīto enerģiju.
Limbažu novadā kopumā uz upēm ir izbūvētas divas mazās hidroelektrostacijas, kas ražo
elektroenerģiju un ievada A/S Latvenergo tīklā. (Skat. tabula Nr.27):
Tabula Nr. 27

Hidroelektrostacijas Limbažu novadā
Nr.
1.
2.

Stacijas
nosaukums,
uzstādīta jauda kw
Aģes dzirnavu
HES 50 kw
Robežnieku HES 55
kw

Darbojas
no:

Elektroenerģijas izstrāde tūkst.kw gadā
Pagasts

Upe

2000.g.
Skultes
Aģe
jūlijs
2002.g.
Viļķenes Dzirndecembris
upe

2000. 2001. 2002. 2003. 2004 2005.
32

84

65

75

83,5

69

-

-

-

28

46,9

42,1

Elektroenerģiju novads saņem no A/S Latvenergo, un novads ietilpst Ziemeļu elektrisko
tīklu rajonā, kura centrs ir Valmierā. Strāvas piegāde patērētājiem pārsvarā notiek pa gaisvadu
līnijām.
Novadu šķērso 110 kV elektrolīnija Saulkrasti-Limbaži-Aloja-Valmiera, kas apgādā ar
elektrisko strāvu vietējo apakšstaciju Limbažos. Novadu šķērso 1 starptautiskais sakaru kabelis,
kurš savieno Rīgu un Tallinu. Negatīvs faktors ir tas, ka Daļā Skultes un Vidrižu pagasta nav
brīvu jaudu. Nepieciešams organizēt sarunas ar A/S „Latvenergo” par tās plānoto politiku un par
elektrības kabeļa izbūvi jaudas palielināšanai Vidrižos un Skultē, kas veicinātu uzņēmējdarbības
attīstību novadā.
Limbažu novads kopumā ir labi nodrošināts ar sakaru komunikācijām. Atsevišķās lauku
teritorijās ir nepietiekams mobilo sakaru pārklājums - Limbažu pagasta Kaiciemā, Skultes
pagasta Mandegās, Saulītēs, Stienes stacijā, Viļķenes pagasta Rūstužos (no mājām „Kronīši”
virzienā uz „Kalnārēm” Liepupes pagastā), Vidrižu pagastā Gravas ciemā – mājas „Liepas”,
„Ambulance”, „Krāces”, „Ausekļi”, Vidrižu ciemā daudzdzīvokļu māju „Selgas” un Dzelmes”
rajonā, Umurgas pagasta Vainižos, kā arī uz autoceļa P9 mežos pie Lādezera un Pulkām.
Fiksētā telefona pieejamība novada teritorijā ir pietiekoša, ir modernizēta ciparu sistēma.
Mobilos sakarus nodrošina vairāki operatori – SIA “Latvijas mobilais telefons” (LMT), SIA
“Tele2” un SIA “Bite Latvija”.
Visos novada pagastos un pilsētās ir izveidoti publiskie interneta pieejas punkti. Datu
pārraides ātrums pilsētā, izmantojot optisko kabeli, ir līdz 100 Mbit/s, izmantojot vara kabeli –
līdz 10 Mbit/s.
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1.6. Vide
Atbilstoši daudzveidīgajiem dabas objektiem, Limbažu novadā ir izveidota aizsargājamo
dabas teritoriju sistēma. To veido Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla, aizsargjoslas ap upēm
un ezeriem, kā arī republikas (Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts – ZVBR) un vietējās nozīmes
aizsargājamo objektu un teritoriju tīkls.
Limbažu novadā ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas iekļautas starptautiskajā
Natura 2000 sarakstā (Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkls), (Skat. tab.
Nr.28).
Tabula Nr. 28

NATURA 2000 teritorijas Limbažu novadā
Teritorijas
nosaukums
Purgaiļu
purvs

Kategorija

Dziļezers un
Riebezers

Dabas
liegums
Dabas
liegums
Dabas
liegums

Niedrāju Pilkas purvs

Dūņezers

Atrašanās vieta
Limbažu pagasts
Umurgas pagasts
Katvaru pagasts
Limbažu pagasts

No kura
gada
aizsardzībā
1987
1977

Tiesību akts, kas nosaka
aizsardzību
Noteikumi Nr. 212 par dabas
liegumiem (LR MK, 1999 g.)
Noteikumi Nr. 212 par dabas
liegumiem (LR MK, 1999 g.)
Noteikumi Nr. 212 par dabas
liegumiem (LR MK, 1999 g.)

Limbažu pagasts

1977

Dabas
liegums

Salacgrīvas pils. ar
lauku ter.
Pāles pagasts

1987

Noteikumi Nr. 212 par dabas
liegumiem (LR MK, 1999 g.)

Maizezers

Dabas
liegums

Umurgas pagasts

1977

Noteikumi Nr. 212 par dabas
liegumiem (LR MK, 1999 g.)

Lielais un
Pemmes
purvs

Dabas
liegums

Limbažu pagasts
Lēdurgas pagasts

1999

Noteikumi Nr. 212 par dabas
liegumiem (LR MK, 1999 g.)

Laugas purvs

Dabas
liegums

Lēdurgas pagasts
Vidrižu pagasts

1999

Klagatu
purvs

Dabas
liegums

Umurgas pagasts

2004

Vitrupes
ieleja

Dabas
liegums

Salacgrīvas pilsēta
ar lauku teritoriju
Viļķenes pagasts

2004

Noteikumi Nr. 212 par dabas
liegumiem (LR MK, 1999 g.)
08.04.2004 Noteikumi
Nr.266"Grozīj. MK Not.Nr.212"
(LR MK, 2004 g.)
08.04.2004 Noteikumi
Nr.266"Grozīj. MK Not.Nr.212"
(LR MK, 2004 g.)

Ņemot vērā teritorijas daudzveidību, unikalitāti, kultūrvēsturiskās vērtības un
starptautiskās prasības, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā noteiktas trīs funkcionālās zonas.
Katrā no tām ir atšķirīgi apsaimniekošanas ierobežojumi.
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Attēls Nr.27

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Avots: www.videsvestis.lv

Visstingrākais režīms ir dabas liegumu jeb kodolzonās. Mērķis ir nodrošināt dabisku,
cilvēka nepārveidotu vai mazpārveidotu dabas kompleksu pilnīgu aizsardzību, saglabājot tos kā
raksturīgus dabiskās vides paraugus. Šajās zonās gandrīz pilnībā aizliegta saimnieciskā darbība.
Pielaidīgākas prasības ir ainavu aizsardzības zonās. Līdzās ainavu dabiskās struktūras un
veidola saglabāšanas pasākumiem tajās atļauta arī saimnieciskā darbība. Taču nav paredzēta
videi kaitīgu rūpniecības uzņēmumu izveide un attīstība. Šīs zonas kalpo arī kā dabas liegumu
teritoriju aizsargjoslas.
Neitrālās zonas ir teritorijas ar tautsaimniecībā intensīvi izmantojamām platībām,
apdzīvotām vietām, ceļu tīkliem. Visa saimnieciskā darbība un tās attīstība tajās notiek saskaņā
ar vispārējo likumdošanu.
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1.6.1. Derīgie izrakteņi
Derīgo izrakteņu teritoriālo izvietojumu novadā nosaka ģeoloģiskā uzbūve. Limbažu
novada ģeoloģiskais griezums sastāv no kristāliskā pamatklintāja un platformsegas .
Lielākajā teritorijas daļā nogulumiežus pārsedz mainīga biezuma kvartāra nogulumu sega.
Šaurā piekrastes joslā starp Skulti virzienā uz Svētciemu, kvartāra nogulumu slāņa biezums
parasti nepārsniedz 10 m. Paaugstinātajā teritorijas daļā, ko aizņem Limbažu viļņotais līdzenums
un Augstrozes paugurvalnis, kvartāra sega pārsvarā ir no 20-40 m bieza, un maksimālo biezumu
(75 m) sasniedz Pociema grēdā. Tomēr visbiezākā kvartāra nogulumu sega (77-199 m) ir
Vitrupes-Nabes apraktajā senielejā, kas stiepjas virzienā no Kaijciema uz Lielezeru un Lādes
ezeru, tālāk pa Vitrupes ieleju, sasniedzot Rīgas līča krastu pie Svētciema. Apraktajās ielejās
Pāles apkārtnē kvartāra nogulumu biezums sasniedz 108 m. Senielejas rada nopietnus
sarežģījumus ūdensapgādes urbumu ierīkošanā, jo tajās augšējais ūdensapgādei piemērotais
artēziskā ūdens slānis parasti atrodas ievērojami lielākā dziļumā nekā pieguļošajā teritorijā.
Galvenā nozīme kvartāra segas uzbūvē ir ledāja un tā kušanas ūdeņu nogulumiem.
Galvenokārt tie veidojušies pēdējā kontinentālā apledojuma laikā. Kopumā ledāja nogulumi
pārsvarā ir deformēti ledāja ietekmes rezultātā. Ledāja deformētie nogulumi veido lielāko daļu
no pozitīvajām ledāja reljefa formām – paugurus, vaļņus un grēdas. Bieži vien arī Idumejas
augstienes un Metsepoles līdzenuma plakanie un slīpie līdzenumi sastāv no ledāja sakrokotiem
un sabīdītiem ledājkušanas straumju nogulumiem – grants un smilts vai nogulumiežu
atrauteņiem. Līdzīga sastāva materiāls ir raksturīgs pauguru, vaļņu un grēdu kodolos (Zelčs,
1993). Smilts un grants nogulumi bieži atsedzas pauguru virsotnēs, bet starppauguru ieplakas ir
izklātas ar morēnas akmeņainu mālsmilti, retāk smilšmālu. Pirmskvartāra nogulumiežu atrauteņi
ir sastopami Pāles apkārtnē, dienvidaustrumos no Lādezera un gar Limbažu ielejveida
pazeminājuma A nogāzi. Smilšainie nogulumi atsedzas Vidzemes piekrastē, iezīmējot piejūras
mežu joslas sākšanos, un Metsepoles līdzenuma upju ielejās. Seno Baltijas ledus ezera krasta
vaļņu un abrāzijas kāpļu vietās ir vērojama smilts un grants atradņu un laukakmeņu koncentrācija.
Kvartāra nogulumu segas uzbūves īpatnības jāņem vērā risinot būvniecības jautājumus, kā
arī, lai novērstu augsnes, zemes dzīļu un gruntsūdens piesārņojumu. Kvartāra pazemes ūdeņi,
galvenokārt to augšējais slānis jeb gruntsūdeņi, tiek plaši izmantoti lauku sētu ūdensapgādē. Ar
leduslaikmeta nogulumiem saistās svarīgākās smilts un smilts-grants atradnes. Pēcleduslaikmetā
izveidojušies ievērojami kūdras, sapropeļa, kā arī nelieli irdeno saldūdens kaļķiežu krājumi.
Grants karjeri
Novadā atrodas vairāki grants karjeri ar dažādām īpašuma formām (Skat. tab.Nr.29)
Tabula Nr.29

Limbažu novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam

89

Smilts, smilts - grants karjeri Limbažu novadā
Karjera
nosaukums
Skomaki

Atrašanās
vieta
Limbažu
pagasts
Kaijciems

Īpašumtiesības,
uzņēmējsabiedrība,
kas izmanto

Krājumi, tūkst., m3
Platība
(ha) 01.01.2008. 01.01.2009. 01.01.2010.

Pašvaldība, SIA
„Limbažu ceļi”

5.3

23.12

23.12

23.02

29.7

728.08

656.91

828.91

Pašvaldība (13,7ha),
Privātīpašums 16ha),
SIA „Limbažu ceļi”,
Z/s „Ceriņi”

Kalniņi
(Priedes)

Katvaru
pagasts

Grants
karjers

Skultes pagasts

Privātīpašums

Vecozoliņi

Viļķenes
pagasts

A.Balgalvis

Oltuži II

Viļķenes
pagasts

Vidriži

Vidrižu
pagasts

Pašvaldība (1.4 ha),
VAS Latvijas valsts
meži (1.4 ha)
Pašvaldība (iznomāts
SIA „Alejas DZ”)

3.9

Nav informācijas
-

104.5

76.49

21

2.8

58.95

37.52

33.93

15.4

112.75

102.37

101.76

No karjeriem iegūtā smilts galvenokārt tiek izmantots vietējo ceļu, mežu ceļu būvei un
remontam, kā arī celtniecības nozarē.
Kūdra
Nozīmīgs resurss novadā ir kūdra. Plašākās kūdras purvu teritorijas atrodas Pāles, Katvaru,
Vidrižu un Viļķenes pagastos.
Pāles pagastā ir 15 kūdras atradnes, kas kopumā aizņem 1597ha. No atradnēm gan pēc
platības, gan nozīmības, gan rūpnieciski iegūstamās kūdras krājumiem īpaši atzīmējamas
Niedrāju – Pilkas purvs un Ērgļu purvs. Niedrāju – Pilkas purvs ir valsts nozīmes dabas liegums
un Natura 2000 teritorija un tajā kūdras ieguve ir aizliegta. Kūdras ieguve Pāles pagastā notiek
Lielajā ērgļu purvā (578ha). Katvaru pagastā kūdra atrodas 28.28 ha plašā teritorijā. To
apsaimnieko SIA „Blue Mountain Peat”. Vidrižos Laugas kūdras purvu (500ha) apsaimnieko
SIA „Lauga”. Arī Viļķenes pagastā atrodas nozīmīgi kūdras resursi - Troļļu, Lielajā Rūstužu,
Arupītes, Svētupes un Gāršas purvos, to apjoms ir 12 300 tūkst. m3.
1.6.2. Reljefs
Ortogrāfisko un pārējo dabas apstākļu ziņā novada teritorijai ir pārejas raksturs starp
augstienēm un zemienēm. Vidējais augstums virs jūras līmeņa piekrastē ir 20-40m, tālāk no 4080m, pie Augstrozes sasniedzot 126m (Cēsu kalns).
Vērtējot reljefa potenciālu rekreācijas un tūrisma vajadzībām, kā galvenais rekreatīvās
kvalitātes kritērijs ir tā relatīvais augstums. Vislielākā vērtība no rekreācijas viedokļa ir upju
senlejām un augstienēm. Vidēja rekreatīva vērtība ir paugurainiem masīviem ar augstumu 15Limbažu novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam
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20m. Ja Latvijas mērogam augstu reljefa vērtējumu ieguvis Vidzemes centrālās augstienes
rajons, Alūksnes, Latgales augstienes un Abavas senleja, tad praktiski visa Limbažu rajona
teritorija vērtēta zemāk, savukārt, novada ietvaros augstāk tiek vērtētas teritorijas austrumu daļā
– Limbažu – Katvaru – Pociema, kā arī Augstrozes apkaimē.
Tādējādi vērtīgam rekreācijas reljefam ir noteicoša loma galvenokārt ezeru – pauguraiņu,
daļēji arī upju areālu izdalīšanai, kur liela nozīme ir ielejai kā augstvērtīgai reljefa formai, kā arī
upju posmu piemērotībai atpūtai uz ūdens. Rezultātā kā vērtīgākos novada areālus no reljefa
viedokļa var izdalīt:
•

Limbažu – Katvaru ezeru – pauguraiņu areālu;

•

Dziļezera – Riebezera ezeru – pauguraiņu areālu;

•

Augstrozes ezeru – pauguraiņu areālu;

•

Šķirstiņu – Āsteres ezeru – pauguraiņu areālu;

•

Sāruma ezeru – pauguraiņu areālu;

•

Igates ezeru – pauguraiņu areālu;

•

Bīriņu ezeru – pauguraiņu areālu.

1.6.3. Augsnes
Bijušajā Limbažu rajonā, kā arī novadā kopumā augsnes ir neviendabīgas, radikāli
atšķirīgas auglības un ražotspējas ziņā, pat viena lauka robežās (Skat. tab. Nr. 30). Salīdzinoši ar
valsti, bijušā Limbažu rajonā ir 41% augšņu ar optimālu organisko vielu saturu (Valmieras raj.39 %, Cēsu- 29%, Krāslavas raj.13%). Tas ir trešais labākais rezultāts aiz Jelgavas un Bauskas
rajoniem.
Tabula Nr. 30

Limbažu novada augšņu auglība un kvalitāte
Pagasts

Zemes novērtējums balles

Meliorētās zemes (%)

Lauks.izmant.zeme

tīrumi

Limbažu

40.9

43.3

75

Vidrižu

36.8

40.0

70

Pāles

35.0

38.9

71

Katvaru

37.3

38.8

70

Skultes

39.7

42.3

66

Viļķenes

39.4

42.4

55

Umurgas

38.6

40.6

77

Vidēji novadā

38.2

40.9

69
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1.6.4. Virszemes ūdeņi
Praktiski visa novada Rīgas jūras līča piekraste kopā ar pludmales joslu uzlūkojama par
vairāk vai mazāk intensīvi izmantojamu īslaicīgas un ilglaicīgas atpūtas resursu. Izmantošanas
intensitāte atkarīga no ekoloģiskajiem ierobežojumiem, ko uzliek komplekso dabas liegumu,
botānisko un ornitoloģisko liegumu, kā arī Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta (ZVBR)
noteiktie režīmi.
Lielākais ezers Limbažu novadā ir Augstrozes Lielezers ar platību 400 ha. Tā kā ezers
atrodas ZVBR dabas liegumā jeb kodolzonā, tā izmantošanas iespējas ir ierobežotas, piemēram,
ir aizliegta jebkāda veida motorizētā ūdens transporta līdzekļu izmantošana.
Iecienītas ir atpūtas vietas izveidotas pie Limbažu Lielezera (256,4 ha), Lādes (246 ha),
Katvaru (64.7 ha), Āsteres (88 ha), Bīriņu (18.5 ha) un Maizes ezeriem (5 ha).
Tabulā Nr.31 norādīta informācija par lielāko novada ezeru izmantošanu.
Tabula Nr.31

Lielāko Limbažu novada ezeru izmantošana
Nr.

Nosaukums

Platība, ha

Īpašnieki

Izmantošana
Dabas liegums – ierobežotas
izmantošanas iespējas, aizliegts
pārvietoties ar motorizētiem transporta
līdzekļiem, licencētā makšķerēšana
Peldvietas, ūdens tūrisms, putnu
vērošana, licencēta zvejošana, daļā ezera
iespējamas ūdensputnu medības
(Limbažu pagasta Lielezera daļā)
Makšķerēšana, ūdens tūrisms, vēžošana,
peldvieta

1

Augstrozes
Lielezers

400

Valsts, zvejas
tiesības pieder valstij

2

Limbažu
Lielezers

256.4

Pašvaldība, zvejas
tiesības pieder
pašvaldībai

3

Lādes ezers

246

4

Āsteres ezers

88

Valsts, iznomāts
biedrībai „Lādes
ezers”
Pašvaldība, zvejas
tiesības valstij,
apsaimnieko biedrība
„Āsteres ezers”

Atpūtas vietas, licencētā makšķerēšana

Pāles pagastā izveidoti vairāki dīķi, kas bagāti ar zivīm un ir iecienīti tūristu vidū.
Lielākā novada upe Brasla (70 km) sākas Pociema apkārtnē un ietek Gaujā, Svētupe (47
km, līdz 16.gs. bija kuģojama) iztek no Dūņezera un ietek jūrā.
Tūrismā

potenciāli

izmantojamo

ūdenstilpņu

krastu

garums

Limbažu

novada

administratīvajās teritorijās apkopots tabulā Nr.32.
Tabula Nr.32

Tūrismā potenciāli izmantojamo ūdenstilpju krastu garums
Nr.
1.

Teritorija
Pāles pagasts

Upju garums (km)
9

Ezeru perimetrs (km)
3
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2.

Viļķenes pagasts

30,8

10,5

3.

Katvaru pagasts

9,8

12,5

4.

Limbažu pagasts

7,5

60

5.

Umurgas pagasts

15

19,5

6.

Skultes pagasts

18

1

7.

Vidrižu pagasts

9

4,6

8.

Limbaži

---

4,5

Kopā

99,1

115,6

1.6.5. Pazemes ūdeņi
Limbažu novads ietilpst Baltijas artēziskā baseina Igaunijas-Latvijas spiedieņūdeņu apgabalā,
kuram raksturīga ūdeni saturošu (ūdeni caurlaidīgu) un ūdeni aizturošu (ūdeni mazcaurlaidīgu)
slāņkopu mija. Pēc nogulumu vecuma, sastāva un caurlaidības radniecīgas slāņkopas, kuras vienu no
otras atdala ūdeni mazcaurlaidīgi slāņi jeb sprostslāņi, veido ūdens horizontus. Blakus iegulošie un
hidrauliski saistītie ūdens horizonti tiek apvienoti ūdens horizontu kompleksos. Teritoriālā skatījumā
ūdens daudzums, ko satur atsevišķi horizonti un horizontu kompleksi, un ūdens kvalitāte stipri mainās.
Līdz ar to dažādās vietās, dažreiz pat nelielā teritorijā, piemēram, Limbažu novadā - aprakto seno ieleju
vietās, raksturīgas lielas atšķirības nodrošinājumā ar pazemes ūdeņiem.
Pazemes ūdeņu potenciālo resursu izpēte ļauj secināt ka, pašreizējais pazemes ūdeņu patēriņš
Limbažu novadā un pilsētā ir mazāks par ekspluatācijas krājumiem.
Augšējā ūdensapgādei piemērotā spiedienūdeņu horizonta ieguluma dziļums mainās no 50100 m, bet dziļākajās apraktajās ielejās, kā tas jau iepriekš uzsvērts, atrodas dziļāk par 100 m
dziļumā.
1.6.6. Kultūrvēsturiskais mantojums
2010. gada sākumā Limbažu novadā ir 63 valsts un 20 vietējas nozīmes aizsargājamie
nekustamie kultūras pieminekļi, no tiem:
•

arheoloģijas pieminekļi – 36;

•

arhitektūras pieminekļi – 17;

•

mākslas pieminekļi – 27;

•

pilsētbūvniecības pieminekļi – 1;

•

vēstures pieminekļi – 2.

Novadā ir 32 kustamie kultūras pieminekļi.
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1.7. Novada pārvalde un budžets
1.7.1. Novada pārvalde
Limbažu novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, kas sastāv no:
- Katvaru pagasta;
- Limbažu pagasta;
- Limbažu pilsētas;
- Pāles pagasta;
- Skultes pagasta;
- Umurgas pagasta;
- Vidrižu pagasta;
- Viļķenes pagasta.
Pašvaldības administratīvais centrs ir Limbažu pilsēta.
Pagastu un pilsētas pārvaldīšanai Limbažu novada dome izveidojusi iestādes – pagastu un
pilsētas pārvaldes, kas nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību. Pārvaldes:
- nodrošina pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par
pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
- pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota
pašvaldībai, kā arī Domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par pašvaldības
sniegtajiem pakalpojumiem;
- nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā noteiktajā kārtībā;
- pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no attiecīgajā teritorijā dzīvojošajiem
iedzīvotājiem

un

tajā

reģistrētajām

juridiskajām

personām,

organizē

atbildes

sagatavošanu iesniedzējiem;
- nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem un citu
vispārpieejamu informāciju par pašvaldības darbību;
- pilsētas pārvalde arī reģistrē civilstāvokļa aktus, pieņem iesniegumus par atkārtotu
laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības izsniegšanu un izsniedz tās personām likumā
„Par civilstāvokļa aktiem” noteiktajā kārtībā.
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Limbažu
novada dome, kas atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu
likumam, sastāv no 15 deputātiem.
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības
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deputātiem ievēlē pastāvīgas:
- finanšu komiteju 9 locekļu sastāvā;
- teritorijas attīstības komiteju 7 locekļu sastāvā;
- sociālo un veselības jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā;
- izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā.
Limbažu novada pašvaldība ir pašvaldības izpildinstitūciju kopums (izpilddirektors un
izpildvara), kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, organizē vietējas pārvaldes darbu,
ievērojot normatīvo aktu prasības, tajā skaitā domes lēmumu sagatavošanu un to virzību,
administratīvo aktu izdošanu, pārvaldes vienību darba organizēšanu, un atbild par normatīvo
aktu ievērošanu un piemērošanu. To veido:
- Administratīvās nodaļas;
- Finanšu nodaļas;
- Juridiskas nodaļas;
- Attīstības nodaļas;
- Nekustama īpašuma un teritoriāla plānojuma nodaļas;
- Izglītības nodaļas;
- Informācijas nodaļas;
- Limbažu novada tūrisma informācijas centra;
- Speciālistiem un tehniskā personāla.
Bez iepriekšējās nodaļās minētajām, pašvaldībā ir vēl 2 īpaša statusa institūcijas, kurām
saskaņā ar likumu vai attiecīgās institūcijas nolikumu ir noteikta īpaša kompetence, atšķirīga
padotība:
- Būvvalde;
- Dzimtsarakstu nodaļa.
Pašvaldības izveidoto iestāžu un uzņēmumu tiesības, pienākumi un struktūra tiek noteikta
saskaņā ar iestāžu nolikumiem un uzņēmumu statūtiem, kurus apstiprinājusi dome. Domes un
komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina domes pārvaldes darbinieki.
Atsevišķu funkciju pildīšanai dome no deputātiem un pašvaldības balsstiesīgajiem iedzīvotājiem
izveido komisijas, valdes, darba grupas. Padomes priekšsēdētājs vada un koordinē padomes
darbu saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”.
1.7.2. Pašvaldības budžeta analīze
Pašvaldības budžets ir vietējās pašvaldības apstiprināts pašvaldības ienākumu un izdevumu
plāns noteiktam laika posmam, parasti gadam. Budžeta mērķis ir noteikt un pamatot naudas
līdzekļu apjomus, kas nepieciešami ar likumu noteikto uzdevumu izpildīšanai finansu gadā.
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Limbažu novada pašvaldības budžets ir sastādīts pamatojoties un likumu „Par budžeta un
finanšu vadību”, likumu „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem” un citiem ar pašvaldību
saistītajiem normatīvajiem aktiem.
2010. gada pašvaldības budžets paredz ieņēmumus 8 005 247 latu apmērā (Skat. att.
Nr.28), izdevumu daļai paredzot 7 847 268 latu (Skat att. Nr.29). Naudas līdzekļu un
noguldījumu sadaļai 127 675 latu, kredītu pamatsummas maksājumam 2010. gadā 265 654,
ieguldījums SIA "Limbažu slimnīca" pamatkapitālā 20 000 latu.
Limbažu novadam plānotais Iedzīvotāju ienākumu nodoklis, dotācija no Pašvaldības
Finanšu izlīdzināšanas fonda un nekustamā īpašuma nodoklis 2010. gadā ir Ls 5 695 107.
Attēls Nr.28
Limbažu novada pašvaldības ieņēmumi 2010.gadā
6,02%

2,26%
32,56%

53,74%
0,33%
0,01%
0,07%

4,72%
0,20%
0,08%

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nodoklis atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem
Naudas sodi un sankcijas
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas
Pašvaldību budžeta transferti

Īpašuma nodokļi
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti
Budžeta iestāžu ieņēmumi

Attēls Nr.29
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Limbažu novada 2010.gada izdevumi
Izglītība
48,06%

Sociālā aizsardzība
14,22%
Vispārējie valdības
dienesti
14,99%

Rezerves fonds
0,39%
Atpūta, kultūra, reliģija
10,61%
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
5,88%

Vispārējie valdības dienesti
Kredītu procentu maksājumi
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vides aizsardzība
Atpūta, kultūra, reliģija
Sociālā aizsardzība

Vides aizsardzība
0,47%
Ekonomiskā darbība
0,32%

Civilā aizsardzība
0,04%

Kredītu procentu
maksājumi
3,91%

Sabiedriskā kārtība un
drošība
1,11%

Rezerves fonds
Civilā aizsardzība
Ekonomiskā darbība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izglītība
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1.8. SVID analīzes kopsavilkums
SVID analīze ir stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt organizācijas vai
jebkāda cita veidojuma Stiprās un Vājās puses, Iespējas un Draudus. Veicot SVID analīzi tiek
izvērtētas iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas:
- Stiprās puses - tās organizācijas īpašības, kas tai var palīdzēt sasniegt noteikto mērķi;
- Vājās puses - tās organizācijas īpašības, kas var kavēt noteiktā mērķa sasniegšanu;
- Iespējas - tie ārējie faktori, kas var organizācijai palīdzēt sasniegt noteikto mērķi;
- Draudi - tie ārējie faktori, kas var organizāciju kavēt noteiktā mērķa sasniegšanā.

Stiprās puses

Vājās puses

Iespējas

Apdzīvojuma struktūra, iedzīvotāji un nodarbinātība
1. Tīra, nepiesārņota daba
2. Vienmērīgs apdzīvoto centru izvietojums
3. Laba centru sasniedzamība (ātra)
4. Asfaltēti ceļi uz pagastu centriem
5. Labs esošais ceļu tīkls
6. Saglabājies vēsturiskais, tradicionālais - viensētas
7. Pastāv daudzcentru apkalpes struktūra
8. Labi sasniedzami gan periodiskie, gan ikdienas pakalpojumi
9. Vietējā kurināmā potenciāla: koksnes, kūdras pietiekamība
10. Lielākajā daļā novada teritorijas apmierinošs analogo un mobilo sakaru
pārklājums
11. Vispusīgs piedāvājums izglītības līmeņa paaugstināšanai
12. Sociāli aktīvi iedzīvotāji
1. Negatīva demogrāfiskā situācija
2. Iedzīvotāju migrācija
3. Darbavietu trūkums
4. Kvalificēto darbinieku aizplūšana
5. Neapmierinoša ceļu seguma kvalitāte
6. Dzelzceļa infrastruktūras nepilnīgs nodrošinājums
7. Zema ražošanas aktivitāte
8. Ar elektroenerģiju saistīto pakalpojumu (ievilkšana, slodzes maiņa u.c.)
augstās izmaksas
9. Nav pieejas gāzes vadam
10. Nepilnīgs mobilo sakaru pārklājums atsevišķās teritorijās
11. Zems ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars
12. Limbažu pilsētai trūkst attīstības stratēģijas
13. Nesakārtota Limbažu vecpilsētas infrastruktūra
1. Attīstīt mūsdienīgu tehnoloģiju pieejamību, ieviešanu
2. Tautsaimniecības attīstības orientācija uz zināšanām bāzētas produkcijas
ražošanu (ekoloģiski tīra pārtika) un pakalpojumu ar augstu pievienoto
vērtību (tūrisms) sniegšanu
3. Maģistrālā gāzes vada pievilkšana
4. Alternatīvās enerģijas izmantošana, ražošana
5. Iespējamā ātrgaitas dzelzceļa līnijas izveide
6. Iedzīvotāju intelektuālā potenciāla piesaistīšana projektu realizācijā,
pašvaldību attīstības procesos
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Draudi

Stiprās puses

Vājās puses

Iespējas

Draudi
Stiprās puses

7. Paaugstināt NVO aktivitāti un izmantot paredzētos fondus finansējuma
piesaistei, startējot dažādos projektos
1. Tālāka iedzīvotāju novecošanās
2. Darbaspēka aizplūšana (inteliģences)
3. Tālāko apdzīvoto centru un viensētu izzušana
Saimnieciskais stāvoklis
1. Dabas resursu daudzveidība – meži, purvi, ūdens utt.
2. Kvalificēta darbaspēka pieejamība
3. Novada atrašanās Via Baltica maģistrāles un Gaujas Nacionālā parka
(ceļš A3), perspektīvā arī „Ziemeļu stīgas” tiešā tuvumā
1. Dzelzceļa infrastruktūras nepilnīgs nodrošinājums
2. Nepilnīgs mobilo sakaru pārklājums atsevišķās teritorijās
3. Zems ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars
4. Ar elektroenerģiju saistīto pakalpojumu (ievilkšana, slodzes maiņa u.c.)
augstās izmaksas
5. Daļā novada teritorijas nav iespējama elektroenerģijas slodzes
palielināšana
6. Nav pieejas gāzes vadam
7. Mazattīstīta alternatīvās enerģijas izmantošana
1. Skultes un Salacgrīvas ostu infrastruktūras izmantošana uzņēmējdarbībai
2. Lidlauka attīstība Limbažu pagastā
3. Lauksaimniecības zemju aktīva izmantošana
4. Mežistrāde - koku pārstrāde
5. Visa veida transporta un to pakalpojumu infrastruktūras attīstība,
nodrošinot videi draudzīgu un drošu novada pieejamību vietējiem un
starptautiskiem ceļotājiem
6. Kvalitatīvas tūrisma infrastruktūras attīstība
7. Tūrisma pakalpojumu un produktu attīstība, izmantojot moderno
tehnoloģiju iespējas
8. Limbažu novada zīmola attīstība
9. Gidu tīkla izveide un attīstība novadā
10. Tūrisma attīstība, izmantojot plašo muzeju, kultūras un sporta iestāžu
tīklu, kā arī veicinot novada atpazīstamību ar tradicionālajiem kultūras
pasākumiem
11. Zilā karoga statusa saņemšana Lielezera pludmalei
12. Kūdras purvu, sapropeļa izmantošana (ieguve, eksports)
13. Grants karjeru izmantošana
14. Maģistrālā gāzes vada pievilkšana
15. Ražošanas objektu piesaiste, pašvaldībai mērķtiecīgi sakārtojot
infrastruktūru
1. Valdības nodokļu politikas nestabilitāte
2. Infrastruktūras kvalitātes pasliktināšanās
Izglītība, kultūra, sports
1. Optimāls izglītības iestāžu izvietojums
2. Kvalificēts pedagoģiskais personāls
3. Labi koordinēta izglītības metodiskā darba vadība
4. Daļai skolu ir laba materiāli tehniskā bāze izglītības procesa
nodrošināšanai
5. Izglītības iestāžu nodrošinājums ar informācijas tehnoloģijām.
6. Pieprasījumam atbilstošs bērnu vietu skaita nodrošinājums pirmsskolas
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Vājās puses

izglītības iestādēs
7. Licencēta pirmsskolas izglītības programma bērniem ar garīgās attīstības
traucējumiem Katvaru speciālajā internātpamatskolā
8. Pietiekams kultūras iestāžu skaits
9. Labas tautas mākslas, kultūras, sporta un aktīvās atpūtas pasākumu
tradīcijas
10. Spēcīgi, stabili izcila mākslinieciska līmeņa tautas mākslas kolektīvi,
kuru darbība mērāma vairāku gadu desmitos
11. Augsti profesionāli , talantīgi un radoši pašdarbības kolektīvu vadītāji
12. Limbažu skolās, bērnu un jauniešu centrā radītās iespējas jaunu dejotāju
un aktieru sagatavošanai, kas atvieglo pieaugušo mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvu sastāva atjaunošanu un papildināšanu
13. Starptautisko amatieru teātru festivāla Spēlesprieks un starptautiskā
akordeonistu festivāla daudzgadīgās tradīcijas, augstais profesionālais
līmenis un ievērojamā vieta Latvijas kultūras dzīvē
14. Limbažu pilsētas dalība Hanzas savienībā, kas dod iespēju tautas mākslas
kolektīvu kontaktiem, pieredzes apmaiņai, mākslinieciskā līmeņa
izaugsmei un kultūras dzīves dažādošanai, piesaistot vieskolektīvus
15. Attīstīts sporta bāžu tīkls novadā
16. Profesionāli, kvalificēti sporta speciālisti
17. Veiksmīgs novada bibliotēku sadarbības tīkls un vienotais datu
informācijas tīkls
18. Datoru un WIFI interneta pieslēguma nodrošinājums visās novadu
bibliotēkās, bezmaksas pieejamība
19. Bibliotēku starptautiskā sadarbība
20. Nevalstisko organizāciju aktīva darbība
21. Pašvaldības NVO fonds
1. Nepietiekams finansējums skolu un mācību procesa materiāli tehniskās
bāzes nodrošināšanai
2. Augstas 1 izglītojamā izmaksas skolās ar nelielu bērnu skaitu
3. Izglītības motivācijas trūkums pamatskolas skolēniem
4. Novecojusi un nepietiekama informācijas tehnoloģiju apmācības bāze
skolās
5. Nesakārtoti drošības jautājumi izglītības iestādēs
6. Nav nodrošinātas koriģējošās vingrošanas nodarbības izglītības iestādēs
(izņemot 2.PII)
7. Pieaugušo neformālās izglītības nepilnīgs nodrošinājums
8. Līdzekļu trūkums kolektīvu līdzdalībai valsts nozīmes pasākumos, ko
organizē Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra
9. Kultūras darba vienotas analīzes un perspektīvas redzējuma trūkums
10. Neizteiksmīga kultūras dzīve
11. Radošu meklējumu pasivitāte un ideju trūkums jauno kultūras norišu
veidošanā
12. Iespēju trūkums jaunu speciālistu piesaistei mākslinieciskā pašdarbībā,
lai dažādotu iedzīvotāju vēlmi radoši izpausties
13. Koru un deju kolektīvu virsvadītāju darbības pasivitāte un radoša
pasivitāte dziesmu un deju svētku norises starpposmos
14. Koru mākslinieciskā līmeņa pazemināšanās
15. Vienota muzeju metodiskā centra trūkums novadā
16. Limbažu Galvenās bibliotēkas nepietiekama telpu platība
17. Nepietiekošs finansējums krājumu atjaunošanai un kvalitātes uzturēšanai
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Iespējas

Draudi

novada publiskajās bibliotēkās
18. Par bezdarbnieku apmācību (ir tikai vakara skola), paši varētu pelnīt
19. NVO zemā kapacitāte, resursu nepietiekamība
1. Vienotu tautas mākslas kolektīvu programmu, koncertu, svētku
organizēšana
2. Limbažosveidot Amatu māju, kas būtu kā apskates objekts, lietišķās
mākslas popularizēšanas vieta un lietišķās mākslas meistaru darba telpas
3. Aktivizēt Limbažu kultūras dzīves līdzdalību Hanzas dienu norisēs
4. Turpināt un bagātināt Starptautisko festivālu Spēlesprieks un
akordeonistu festivāla norisi Limbažos, daļu programmas piedāvājot
novada iedzīvotājiem
5. Izmantojot esošās sporta bāzes, iesaistīt sabiedrību dažāda līmeņa sporta,
veselības uzlabošanas pasākumos
6. Augstas klases sportistu sagatavošana
7. Uz esošo sporta bāzu pamata, veidot sadarbību ar veselības aprūpes
iestādēm
8. Bibliotēku darbinieku un iedzīvotāju tālākizglītības iespējas, izmantojot
informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu bibliotēkās
9. Starptautiskās sadarbības iespējas bibliotēkās pakalpojumu attīstības
nodrošināšanai
10. Bibliotēkas kā informācijas centri e-dokumentu sagatavošanā un citu
konsultāciju sniegšanā iedzīvotājiem (Vienas pieturas aģentūras?)
11. Reģionālās bibliotēkas celtniecība
12. Izmantot skolu mācību bāzes sabiedrības tālākizglītošanai
13. Pilnveidot bibliotēku pakalpojumus un informācijas tehnoloģijas
14. Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaiste pedagoģiskā personāla
kvalifikācijas paaugstināšanai un mācību iestāžu infrastruktūras attīstībai
15. Audzēkņu piesaiste no citiem novadiem
16. Sadarbības attīstība ar Limbažu pilsētas Konsultatīvo bērnu centru un
Limbažu bērnu un ģimeņu atbalsta centru
17. Bērnudārzu diennakts grupu izveide atbilstoši pieprasījumam
18. Pirmsskolas apmācības funkciju daļēja deleģēšana privātajam sektoram
19. Valsts ģimnāzijas izveide Limbažos izglītības pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšanai
20. Skolu informatizācija
21. Finanšu instruments NVO
22. Pašvaldības un NVO sadarbības veicināšana
23. Izglītības, kultūras un sporta funkciju deleģēšana NVO
24. Multifunkcionāla veselības centra izveide Limbažos
1. Dzimstības samazināšanās
2. Iedzīvotāju emigrācija
3. Nepietiekams valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem
4. Izglītības pieejamības pasliktināšanās iedzīvotāju skaita samazināšanās
un skolu optimizācijas rezultātā
5. Motivācijas trūkums jauniešiem brīvā laika pilnvērtīgais izmantošanai,
sevis attīstīšanai, veselīgam dzīvesveidam
6. Valsts finansējuma samazināšana mācību līdzekļu un materiāli tehniskās
bāzes nodrošināšanai izglītības iestādēs
7. Nenoteiktība likumdošanā, kas regulē pamatskolas izglītību – vai un kādā
veidā tiks īstenota pirmo sešu klašu programma
8. Nepietiekams valsts finansējums izglītības programmu īstenošanai
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Stiprās puses

Vājās puses

Iespējas

Draudi

9. Nemērķtiecīga valsts politika 5 un 6-gadīgo apmācībā
10. Tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma aktualitātes
samazināšanās
11. Finansējuma trūkums tērpiem, dekorācijām un transporta izdevumiem
12. Finansējuma samazināšana starptautiskiem pasākumiem un norisēm
13. Zemais kolektīvu vadītāju atalgojums
14. Novada politiķu un vadības attieksme pret kultūru kā maznozīmīgu
novada dzīves daļu un kultūru kā līdzekļu tērētāju
15. Grāmatu lasīšanas kūtrums, īpaši bērnu un jauniešu auditorijā
16. Valsts finansējuma samazināšanās interneta bezmaksas pieejamībai
iedzīvotājiem bibliotēkās
Veselība, sociālā aprūpe, bāriņtiesas un drošība
1. Attīstās sociālās palīdzības pakalpojumu tīkls (t.sk. alternatīvās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, dienas centri)
2. Labs ģimenes ārstu prakšu tīkls
3. Veselības aprūpes speciālistu nodrošinājums
4. Bāriņtiesu darbība aptver visu pašvaldības teritoriju
1. Nepietiekoša invalīdu integrācija sabiedrībā
2. Finansējuma trūkums alternatīvās mājas aprūpes aprīkojuma
pilnveidošanai (transports u.c.)
3. Nav nakts patversmju
4. Sistemātiskas informācijas trūkums iedzīvotājiem par sociālās palīdzības
jautājumiem, par to tiesībām un pienākumiem
5. Nepietiekama mediķu sadarbība ar sociālās aprūpes sistēmu
6. NMP reorganizācijas rezultātā samazinājusies tās pieejamības
nodrošināšana
7. Nepietiekošas veselības veicināšanas aktivitātes, netiek nodrošināta
veselības veicināšanas funkcija
8. Nav neatkarīga bērnu tiesību aizsardzības speciālista
1. Attīstīt alternatīvās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
2. Sadarbība ar NVO, veselības veicināšanas funkciju deleģēšana NVO
3. Štata vietas vai institūcijas izveide bērnu tiesību aizsardzības jomā, kas
risinātu strīdus starp sociālo darbinieku, skolu un bāriņtiesu
4. Ierobežota veselības aprūpes pakalpojumu nepietiekamā veselības
aprūpes budžeta dēļ
5. Bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu skaita pieaugums
6. Finanšu līdzekļu trūkuma negatīvā ietekme uz sociālās palīdzības
pakalpojumu kvalitāti
7. Sabiedriskās kārtības un drošības mazināšanās valsts finansējuma
samazinājuma dēļ
8. Neveicot profilaktisku veselības veicināšanu, iedzīvotāju saslimstības
pieaugums
Infrastruktūra

Stiprās puses

Vājās puses

1. Labs ceļu tīkls
2. Skultes un Salacgrīvas ostu infrastruktūras pieejamība
3. Aktīva namu apsaimniekotāju darbība finansējuma piesaistei ēku
siltināšanai Limbažu pilsētā
1. Dzelzceļa infrastruktūras nepilnīgs nodrošinājums
2. Nepilnīgs mobilo un interneta sakaru pārklājums atsevišķās teritorijās
Limbažu novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam

102

Iespējas

Draudi
Stiprās puses

Vājās puses
Iespējas

Draudi

Stiprās puses

Vājās puses
Iespējas

3. Ar elektroenerģiju saistīto pakalpojumu (ievilkšana, slodzes maiņa u.c.)
augstās izmaksas
4. Nav pieejas gāzes vadam
5. Augsti siltuma apgādes tarifi
6. Ceļu kvalitātes pasliktināšanās
7. Komunālās infrastruktūras nolietojums un nepietiekams nodrošinājums
1. Ostas infrastruktūras izmantošana
2. Lidlauka attīstība Limbažu pagastā
3. Maģistrālā gāzes vada pievilkšana
4. Atkritumu šķirošanas laukumu izveide novadā
5. Koģenerācijas stacijas būvniecība Limbažu pilsētā
6. Sakaru attīstība, jaunu torņu būvniecības veicināšana
7. Namu apsaimniekošanas biedrību veidošana, ES finansējuma piesaiste
ēku siltināšanas projektos
1. Samazinātā finansējuma ietekme uz infrastruktūru (ceļi komunālie tīkli
utt.)
Vide
1. Tīra vide
2. Nav ražošanas uzņēmumu ar videi bīstamiem atkritumiem
3. Daudzveidīga dabas ainava
4. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta aktīva darbība vides saglabāšanā,
nodrošinot ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību
5. Kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidība
1. Nepietiekami kopta vide
2. Nelegālās atkritumu izgāztuves
3. Pamestās postpadomju ražošanas būves
1. Vides stāvokļa uzlabošana, veicot energoefektivitātes pasākumus un
atbalstot alternatīvu enerģijas resursu izmantošanu
2. Veicināt atpūtas zonu veidošanu ciemu, mežu un ūdens objektu teritorijās
3. NVO aktīva darbība teritorijas labiekārtošanā, vides sakārtošanā
4. Diskusiju organizēšana ar VAS „Latvijas valsts meži” par parku teritoriju
kopšanu pēc saskaņota plāna
1. Vides piesārņošana nepārdomātu darbību rezultātā
2. Jūras krasta erozija
3. Paaugstināts bīstamo kravu tranzīta avāriju risks uz autoceļa Via Baltica
(A1)
4. VAS „Latvijas valsts meži” teritorijās kritušie koki uz ceļiem
Novada pārvalde un budžets
1. Kvalificēti speciālisti un pārvalžu darbinieki
2. Pašvaldības pakalpojumu pieejamība pēc iespējas tuvāk iedzīvotājam
3. Nepieciešamie resursi kvalitatīvai pašvaldības funkciju nodrošināšanai
4. Budžeta resursi dod iespēju nodrošināt lielu investīciju projektu realizāciju
1. Lēna dokumentu aprite
2. Budžeta ieņēmumu samazināšanās
3. Lieli attālumi no dažām apdzīvotajām vietām līdz novada centram
1. Darbinieku kvalifikācijas celšana kursos un semināros
2. ES un citu finanšu instrumentu līdzekļu piesaiste budžetā
3. E- pārvaldes un pakalpojumu ieviešana - dokumentu aprites ātruma
uzlabošanai
4. Iespēja optimizēt novada pārvaldi un iestādes, vienlaicīgi uzlabojot sniegto
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5.
6.
7.
Draudi

1.
2.
3.

pakalpojumu kvalitāti
Vienas pieturas aģentūras izveide novada pašvaldībā, bibliotēkās
Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana, veicinot pašvaldības sadarbību ar
uzņēmējiem, akcentējot uzņēmējdarbības būtiskumu novada attīstībā,
popularizējot uzņēmējdarbību un novada uzņēmējus
Esošo pārvalžu saglabāšana lauku centru attīstībai un informācijas
apmaiņas nodrošināšanai pagastos
Pašvaldības budžeta līdzekļu samazinājums, kredītsaistību pieaugums
Grūti prognozējami budžeta ienākumi
Neveicinot uzņēmējdarbību, nodarbinātības kritums un nodokļu
maksājumu samazinājums budžetā
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1.9. Limbažu novads Rīgas reģionā, valstī, Eiropā un pasaulē
Ir aspekti, ar kuriem Limbažu novads ir īpašs vai izceļas Rīgas reģionā, Baltijas valstīs,
Eiropā un pasaulē. Tās ir lietas, kas var palīdzēt veidot mārketinga aktivitātes un straujāku
novada attīstību.
Rīgas plānošanas reģionā
- Daudzveidīgu dabas resursu pieejamība (jūra, iekšzemes ūdeņi, meži, purvi);
- Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts ar tā teritorijā esošajām īpašajām dabas teritorijām un
retajām augu sugām;
- Niedrāju - Pilkas dabas taka Pāles pagastā;
- Plašs lauku tūrisma piedāvājums;
- Limbaži kā Hanzas pilsēta;
- Pilis un muižas;
- Lībiešu kultūras izpēte un saglabāšana novada Z daļā;
- Podniecības tradīcijas;
- Lielogu dzērveņu audzēšana Vidrižu pagastā;
- Vīna ražošana Limbažu pagastā;
- Darbaspēka potenciāls.
Latvijā
- Nozīmīgu kultūras darbinieku dzimtā vieta (Baumaņu Kārlis, Edgars Liepiņš, Fricis
Bārda, Emīls Melngailis u.c.);
- Lidlauks Langači ar apgaismotu skrejceļu Limbažu pagastā;
- Nacionālā sporta bāze Olimpiskais sporta centrs Limbaži, airēšanas bāze.
Baltijā, Eiropā un pasaulē
- Neindustrializēta dabas ainava;
- Limbažu pilsētas radiālais ielu plānojums;
- Pārtikas ražošana (SIA „Limbažu piens”, SIA „N.Bomja maiznīca Lielezers”);
- Koka pārstrāde, ražošana (SIA „Latvia Timber international”, SIA Ekla);
- Dzijas un auduma ražošana (SIA „Limbažu tīne”);
- Augstu sasniegumu sportistu sagatavošana.
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2. Stratēģiskā daļa
2.1. Limbaži novada attīstības vīzija:
Limbažu novads kā konkurētspējīga Rīgas reģiona un Latvijas sastāvdaļa ar attīstītu infrastruktūru, plašām izglītības, tūrisma, sporta un
atpūtas iespējām, sociāli stabilu dzīves un darba telpu zināšanu un informācijas sabiedrībai, attīstītu ražošanu ar augstu pievienoto vērtību, ar
modernu, videi draudzīgu un zaļu dzīves vidi, kuru par savu dzīves vietu izvēlas dažāda vecuma un sociālo grupu pārstāvoši iedzīvotāji.

2.2. Limbažu novada ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes
Ilgtermiņa prioritātes (IP)

Vidēja termiņa prioritātes (VTP)
1. Izglītotas, prasmīgas un kultūru cienošas sabiedrības izveides veicināšana

1. Cilvēkresursu attīstība un to dzīves
kvalitātes paaugstināšana

2. Sociāli labvēlīgas un drošas vides veidošana
3. Veselīgas un pilsoniskas sabiedrības veidošana

2. Uzņēmējdarbības vides attīstība,
sekmējot konkurētspējīgas un ar
augstu pievienoto vērtību
uzņēmējdarbības, īpaši ražošanas
attīstību
3. Vides ilgtspējīga attīstība,
saglabājot novadam raksturīgo dzīves
vidi un apdzīvojuma struktūru

4. Pašvaldības sniegto pakalpojumu veidu attīstība, veicinot nodarbinātību un iespējas nodarboties ar
uzņēmējdarbību
5. Novada pieejamības un starptautiskās sadarbības veicināšana
6. Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu ilgtspējīga attīstība un izmantošana
7. Ainaviskas un nepiesārņotas vides saglabāšana
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2.3. Stratēģiskā matrica vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai
Vidēja termiņa
prioritātes (VTP)

Rīcības virzieni (RV)

1. Izglītotas,
prasmīgas un kultūru
cienošas sabiedrības
izveides veicināšana

- Kvalitatīvas mūžizglītības
nodrošināšana
- Bagātīgas kultūras dzīves
pieejamības nodrošināšana

2. Sociāli labvēlīgas
un drošas vides
veidošana

- Sociālo pakalpojumu
dažādošana un pieejamības
uzlabošana
- Veselības aprūpes pieejamības
uzlabošana
- Drošības uzlabošanas pasākumu
veikšana

Uzdevumi (U)
- Izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošana
- Izglītības iestāžu programmu un
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana
- Pieaugušo neformālās izglītības attīstība
- Kultūras iestāžu infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošana
- Esošo kultūras tradīciju bagātināšana un
jaunu attīstīšana
- Veicināt dažādu pašdarbības kolektīvu
veidošanos
- Starpnovadu alternatīvo sociālo
pakalpojumu attīstība
- Novada alternatīvo sociālo pakalpojumu
attīstība
- Kopienas centru izveide pašvaldības
pagastos
- Sociālās aprūpes iestāžu infrastruktūras
uzlabošana
- Pašvaldības iestāžu un sabiedrisko
objektu pieejamības veicināšana
personām ar īpašām vajadzībām
- Jaunu veselības pakalpojumu izveide un
esošo uzlabošana
- Sabiedriskās kārtības un drošības
pasākumu uzlabošana (t.sk. vecāku
iesaistīšana sabiedriskās kārtības
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Indikatori
- Rekonstruēto, renovēto skolu skaits
- Pilnveidoto izglītības programmu
skaits
- Skolu ar uzlabotu materiāli tehnisko
bāzi skaits
- Īstenoto jaunu pieaugušo neformālās
izglītības programmu skaits
- Rekonstruēto, aprīkoto kultūras
iestāžu skaits
- Jaunizveidoto kultūras kolektīvu
skaits
- Izveidoto nakts patversmju skaits
- Izveidoto krīzes centru skaits
- Noorganizēto sociālo nometņu skaits
- Izveidoto auklīšu dienestu skaits
- Izveidoto mobilo brigāžu skaits
- Izveidoto kopienas centru skaits
- Izveidoto aprūpes mājās biroju skaits
- Izveidoto grupu dzīvokļu skaits
- Izveidoto servisa dzīvokļu skaits
- Izveidoto pusceļa māju skaits
- Sociālās aprūpes iestāžu skaits, kurām
veikta infrastruktūras uzlabošana
- Objektu skaits, kuros nodrošināta
cilvēku ar īpašām vajadzībām
pieejamība
- Jaunizveidoto un uzlaboto veselības
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uzturēšanā)
- Satiksmes drošības uzlabošanas
pasākumu īstenošana pilsētā un pagastu
centros

3. Veselīgas un
pilsoniskas
sabiedrības veidošana

- NVO darbības aktivizēšana
- Veselīga dzīvesveida
popularizēšana un saturīga brīvā
laika pavadīšanas iespēju
nodrošināšana iedzīvotājiem
- Ambulatoro un rehabilitācijas
pakalpojumu paplašināšana

4. Pašvaldības sniegto
pakalpojumu veidu
attīstība, veicinot
nodarbinātību un
iespējas nodarboties
ar uzņēmējdarbību

- Biznesa inkubatora un
tehnoloģiskā parka izveides un
darbības atbalsts
- Bezdarbnieku iesaiste
nodarbinātības pasākumos
- Pašvaldības sniegto
pakalpojumu pieejamības
uzlabošana

5. Novada
pieejamības un
starptautiskās
atpazīstamības
veicināšana

- Pašvaldības sasniedzamības
infrastruktūras sakārtošana
- Tūrisma infrastruktūras attīstība
- Starptautiskās atpazīstamības
veicināšana

6. Novada
kultūrvēsturisko un
dabas resursu

- Dabas un atjaunojamo resursu
lietderīga, taupīga izmantošana
- Pašvaldības kultūtrvēsturiskā

- Atbalsts NVO darbībai
- Sporta un atpūtas aktivitāšu attīstība
bērnu un jauniešu lietderīgai laika
pavadīšanai
- Sporta un atpūtas objektu attīstība
- Informācijas nodrošināšana uzņēmējiem
par uzņēmējdarbības iespējām novadā
- Uzņēmējdarbības atbalsta mehānismu
izveide
- Sadarbība ar NVA
- Pašvaldības administrācijas ēku
infrastruktūras uzlabošana
- Pašvaldības administrācijas darbinieku
kapacitātes paaugstināšana, darba
kvalitātes paaugstināšana
- Sliktas kvalitātes ceļu atjaunošana,
rekonstrukcija
- Valsts politikas veicināšana valsts
autoceļu infrastruktūras uzlabošanai
- Tūrisma apskates objektu un atpūtas
vietu sakārtošana
- Veloceliņu attīstība
- Dalība starptautiskās izstādēs
- Siltumtrašu un apkures sistēmu
rekonstrukcija
- Pašvaldības ēku energoefektivitātes
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pakalpojumu skaits
Noorganizēto sabiedriskās kārtības un
drošības pasākumu skaits
- Satiksmes drošības īstenoto projektu
skaits
- Izveidoto NVO atbalsta instrumentu
skaits
- Noorganizēto sporta un atpūtas
aktivitāšu bērniem un jauniešiem
skaits

-

- Noorganizēto semināru, izdoto
informatīvo materiālu skaits
- Izveidoto datu bāžu skaits
- Sadarbībā ar NVA īstenoto projektu
vai aktivitāšu skaits
- Uzlaboto ēku skaits
- Pašvaldības darbinieku skaits, kas
izgājuši apmācības
- Ieviesto kvalitātes vadības sistēmu
skaits pašvaldībā
- Rekonstruēto ceļu skaits
- Sakārtoto tūrisma un atpūtas vietu
skaits
- Izveidoto veloceliņu, maršrutu skaits
- Izstāžu skaits, kurās piedalījusies
pašvaldība
- Rekonstruēto siltumtrašu un apkures
sistēmu objektu skaits
- Pašvaldības ēku skaits, kurās veikta
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ilgtspējīga attīstība un
izmantošana

7. Ainaviskas un
nepiesārņotas vides
saglabāšana

mantojuma saglabāšana un
attīstība

- Vides piesārņojuma draudu
mazināšana
- Integrētas piekrastes
apsaimniekošana
- Ainaviskas vides izkopšana

uzlabošana
- Pilsētas vēsturiskā centra renovācija
- Kultūrvēsturisko objektu sakārtošana,
pilnveidošana pagastos
- Kanalizācijas un ūdenssaimniecības
attīstība
- Visa veida ūdens piekrastes sakārtošana
un nostiprināšana
- Mežu ilgtspējīga apsaimniekošana un
ainavisku parku izveide
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energoefektivitātes uzlabošana
- Pilsētas vēsturiskajā centrā renovēto
objektu skaits
- Pagastos sakārtoto, rekonstruēto
kultūrvēsturisko objektu skaits
- Rekonstruēto kanalizācijas un
ūdenssaimniecības objektu skaits
- Sakārtoto, labiekārtoto parku skaits
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2.4. Limbažu novada vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti
Bāzes
Pašreizējā vērtība
gads
IP1 Cilvēkresursu attīstība un to dzīves kvalitātes paaugstināšana
Iedzīvotāju skaits
2010
19631
Rādītājs

2017. gadā sasniedzamais
rezultāts

Avots

Par 30% samazinājusies
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
iedzīvotāju skaita
samazināšanās
Iedzīvotāju dabiskā kustība
2009
Dzimstība - 185
Izlīdzinājies dzimstības un Limbažu novada pašvaldība
Mirstība - 305
mirstības līmenis
Sabiedrisko organizāciju skaits
2009
108
150
Valsts ieņēmumu dienests
Sociālās palīdzības saņēmēju skaits
2008
2248
2000
Limbažu novada pašvaldība
IP2 Uzņēmējdarbības vides attīstība, sekmējot konkurētspējīgas un ar augstu pievienoto vērtību uzņēmējdarbības, īpaši ražošanas attīstību
Nodarbināto skaits
2009
9497
10500
Valsts ieņēmumu dienests
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1
2009
106,29
110
Valsts ieņēmumu dienests, pašvaldība
iedzīvotāju
Bezdarba līmenis,%
2009
14.6 %
9%
Nodarbinātības valsts aģentūra
Uzņēmumu apgrozījums pēc PVN
2009
88454988
90000000
Valsts ieņēmumu dienests
Attīstības indekss
2010
0,026
0,04
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
IP3 Vides ilgtspējīga attīstība, saglabājot novadam raksturīgo dzīves vidi un apdzīvojuma struktūru
Renovēto kultūrvēsturisko objektu skaits 2009
1
5
Limbažu novada pašvaldība
Novada 7 pagasti un pilsēta nodrošināta 2010
1 pagasts
4 pagasti, pilsēta
Limbažu novada pašvaldība
ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
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2.5. Attīstības programmas atbilstība Nacionālajam attīstības plānam un Rīgas plānošanas reģiona plānošanas dokumentiem
Nacionālais attīstības
plāns 2007 - 2013
Izglītots un radošs
cilvēks

Uzņēmumu
tehnoloģiskā izcilība
un elastība

Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģija 2000. – 2020. gadam (AS)
Limbažu novada attīstības
Rīgas reģiona attīstības programma 2005. – 2011. gadam (AP)
programma 2011. – 2017. gadam
- Rīgas reģiona cilvēku potenciāla – spēju un sociālās aktivitātes pieaugums,
- Cilvēkresursu attīstība un to
paplašinot zināšanu ieguves iespējas un nodrošinot visiem pieejamu un
dzīves kvalitātes paaugstināšana
kvalitatīvu veselības aprūpi, sociālo aizsardzību un pakalpojumus (AS);
- Vides ilgtspējīga attīstība,
- Augstas kvalitātes veselīga dzīves vide, sekmējot ilgtspējīgas, daudzcentru
saglabājot novadam raksturīgo
dzīves vidi un apdzīvojuma
apdzīvojuma sistēmas attīstību, harmonijā ar dabas vidi un saskaņotām pilsētu un
lauku attiecībām (AS);
struktūru
- Augsta cilvēkresursu kvalitāte un attīstība (AP);
- Augstas kvalitātes dzīves vide (AP).
- Uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstības veicināšana (AS);
- Uzņēmējdarbības vides attīstība,
- Konkurētspējīga tautsaimniecība un labvēlīga uzņēmējdarbības vide, īpašu
sekmējot konkurētspējīgas un ar
vērību veltot uz zināšanām un pētniecību balstīto moderno tehnoloģiju un
augstu pievienoto vērtību
inovāciju attīstībai un reģiona kā starptautiski atzīta pakalpojuma centra attīstībai
uzņēmējdarbības, īpaši
(AS);
ražošanas attīstību
- Attīstību rosinošas reģiona satiksmes, komunikāciju, informācijas, enerģijas un
vides infrastruktūra (AS)
- Vietējā un starptautiskā tūrisma attīstība balstoties uz daudzveidīgās vides,
savdabīgās kultūras un kultūrvēsturiskajām vērtībām (AS)
- Ērta reģiona starptautiskā un vietējā sasniedzamība (AP)
- Konkurētspējīga tautsaimniecība, daudzveidīga un aktīva uzņēmējdarbība (AP)
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3. Rīcības plāns (t.sk. investīciju plāns 2011. – 2013. gadam)
3.1. Limbažu novada rīcības plāns uzdevumu realizēšanai

Uzdevumi

Pasākumi, aktivitātes

Atbildīgie
izpildītāji

Izpildes
termiņš vai
periods

Finanšu
resursi, Ls

Finanšu
avoti

1. VTP Izglītotas, prasmīgas un kultūru cienošas sabiedrības izveides veicināšana
Pirmsskolas izglītības iestāžu teritorijas labiekārtošana
Izglītības iestāžu
infrastruktūras
uzlabošana

Pirmsskolas izglītības iestāžu telpu labiekārtošana

Izglītības iestāžu telpu labiekārtošana
Izglītības iestāžu
programmu un
materiāli tehniskās
bāzes
pilnveidošana
Kultūras iestāžu
infrastruktūras un
aprīkojuma
uzlabošana

Umurgas, Limbažu
pagasta pārvalde
Vidrižu, Skultes,
Umurgas pagasta
pārvalde
Viļķenes, Limbažu,
Umurgas pagasta
pārvalde

2011.-2017.

90000

Budžets,
ERAF

2012.-2017.

145000

Budžets,
ERAF

2012. – 2017.

170000

Budžets,
ERAF

Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un aprīkojuma uzlabošana

Limbažu, Vidrižu
pagasta pārvalde

2011.-2012.

25400

Pociema pirmsskolas izglītības iestādes izveide

Izglītības nodaļa

2011.-2013.

200000

Limbažu novada izglītības attīstības stratēģija ieviešana

Izglītības nodaļa

2011.-2013.

2000000

Kultūras namu un centru tehniskā aprīkojuma uzlabošana

Limbažu pilsētas,
Vidrižu, Skultes,
Katvaru, Umurgas,
Pāles pagasta
pārvalde

2011.- 2015.

260000

Limbažu Galvenās bibliotēkas Apmācību un profesionālās sadarbības
centra remonts un labiekārtošana

Limbažu Galvenā
bibliotēka

2011.

20000

Limbažu kultūras nama telpu labiekārtošana

Limbažu kultūras
nams

2011.-2013.

250000
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Budžets,
ERAF
Budžets,
ERAF
Budžets,
ERAF
Budžets,
ELFLA,
ERAF
Budžets,
ERAF,
ELFLA
Budžets,
ELFLA
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Limbažu galvenās reģiona bibliotēkas celtniecība
Pagastu bibliotēkutelpu paplašināšana
Amatu mājas izveide Limbažos Burtnieku ielā 4
Ķirbižu vides izglītības centra telpu renovācija
Pāles Novadpētniecības muzeja paplašināšana

Estrāžu būvniecība pagastos un rekonstrukcija pilsētā

Limbažu pagasta „Jaunlādes muižas” rekonstrukcija

Esošo kultūras
tradīciju
bagātināšana un
jaunu attīstīšana

Ikgadējo valsts un starptautiskas nozīmes kultūras pasākumu organizēšana

Tautas mūzikas svētku organizēšana Umurgā
E. Melngaiļa svētku attīstība Vidrižu pagastā

Limbažu Galvenā
bibliotēka
Limbažu Galvenā
bibliotēka
Limbažu pilsētas
pārvalde
Viļķenes pagasta
pārvalde
Pāles pagasta
pārvalde
Umurgas, Pāles
pagasta, Limbažu
pilsētas pārvalde,
Attīstības nodaļa
Limbažu pagasta
pārvalde
Novada kultūras
speciālists,
Viļķenes, Umurgas,
Skultes pagasta
pārvalde, Limbažu
pilsētas pārvalde
Umurgas pagasta
pārvalde
Vidrižu pagasta
pārvalde

2011. – 2017.

100 000
(pieejamības
maksājums)
50000

2012.

20000

2013.-2017.

70000

2013. – 2017.

100000

2013.-2017.

108000

2011.- 2017.

PPP
Budžets,
ELFLA
Budžets,
Interreg
Budžets,
ERAF
Budžets,
ERAF
Interreg,
ERAF,
budžets
Budžets,
ERAF,
Interreg

2014.-2017.

Ik gadu

40000

Budžets,
ERAF

2011.

2000

Budžets,
ERAF

2012.-2013.

70000

ESF

2012.-2013.

150000

ESF

2012.-2013.

50000

ESF

2014.-2017.

2. VTP Sociāli labvēlīgas un drošas vides veidošana
Starpnovada
alternatīvo sociālo
pakalpojumu
attīstība

Starpnovada grupu dzīvokļu izveide
Starpnovada servisa dzīvokļu izveide
Starpnovada krīzes centra izveide

Sociālais un
veselības dienests
Sociālais un
veselības dienests
Sociālais un
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Sociālās mobilās brigādes izveide
Aprūpes mājās biroja izveide
Novada alternatīvo
sociālo
pakalpojumu
attīstība

Auklīšu dienesta izveide
Pusceļa māju izveide
Nakts patversmes izveide
Sociālo nometņu organizēšana

Kopienas centru
izveide
pašvaldības
pagastos
Sociālās aprūpes
iestāžu
infrastruktūras
uzlabošana
Pašvaldības
iestāžu un
sabiedrisko
objektu
pieejamības
veicināšana
personām ar
īpašām
vajadzībām
Jaunu veselības
pakalpojumu
izveide un esošo
uzlabošana

Kopienu centru izveide pagastos

Pansionāta „Cerība” rekonstrukcija
Umurgas bērnu nama remonta darbi

veselības dienests
Sociālais un
veselības dienests
Sociālais un
veselības dienests
Sociālais un
veselības dienests
Sociālais un
veselības dienests
Sociālais un
veselības dienests
Sociālais un
veselības dienests
Umurgas, Vidrižu,
Skultes, Katvaru,
Limbažu pagasta
pārvalde
Umurgas pagasta
pārvalde
Umurgas pagasta
pārvalde

Vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti un veciem
cilvēkiem Vidrižu doktorātā un Bīriņu feldšeru punktā

Vidrižu pagasta
pārvalde

Sirds veselības kabineta iekārtošana Bīriņu feldšerpunktā

Vidrižu pagasta
pārvalde
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2012.-2013.

5000

ESF

2012.-2013.

15000

ESF

2012.-2013.

10000

ESF

2012.-2013.

50000

ESF

2012.-2013.

100000

ESF

2012.-2017.

90000

ESF

2011.-2017.

235000

ESF

2016.-2017.

72000

Budžets,
ERAF

2016.-2017.

20000

2011. - 2013.

10000

Budžets,
ELFLA

2011. - 2013.

6000

Budžets,
ELFLA
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Izpētes veikšana par Limbažu pilsētas apvedceļa izveidi
Mucenieku tilta paaugstināšana
Satiksmes drošības uzlabošana Lādezera ciemā
Satiksmes drošības uzlabošana Mandegu ciemā
Satiksmes drošības
uzlabošanas
pasākumu
īstenošana pilsētā
un pagastu centros

Satiksmes drošības uzlabošana Limbažu pilsētā
Satiksmes drošības uzlabošana Skultes ciemā
Satiksmes drošības uzlabošana Katvaru pagastā
Viļķenes ciema satiksmes drošības uzlabojumi
Novada autobusa pieturu vietu sakārtošana
Ceļu un māju norāžu zīmju uzstādīšana novadā

Attīstības nodaļa
Limbažu novada
pašvaldība
Limbažu pagasta
pārvalde
Skultes pagasta
pārvalde
Limbažu pilsētas
pārvalde
Skultes pagasta
pārvalde
Katvaru pagasta
pārvalde
Viļķenes pagasta
pārvalde
Limbažu novada
pašvaldība

2011.-2013.

1500

2011.

50000

2011.-2013.

198013

2011. – 2013.

150000

2011. - 2017.

3500000

2011. – 2013.

150000

2012.
2012.-2013.

70000
180000

Budžets,
ERAF
Budžets,
ERAF
ERAF,
budžets
ERAF,
budžets
ERAF,
budžets
ERAF,
budžets
ERAF,
budžets
ERAF,
budžets
ERAF,
budžets

2013.-2015.

75000

Limbažu novada
pašvaldība

2013.-2014.

170000

Budžets,
ERAF

Attīstības nodaļa

Ik gadu

7000 ik gadu

Budžets

Ik gadu

1000 ik gadu

2011. - 2013.

1500

Ik gadu

7000 ik gadu

2011.

17125

Ik gadu

8250

3. VTP Veselīgas un aktīvas sabiedrības veidošana
Atbalsts NVO
darbībai
Sporta un atpūtas
aktivitāšu attīstība
bērnu un jauniešu
lietderīgai laika
pavadīšanai
Sporta un atpūtas
objektu attīstība

NVO projektu konkursa fonda izveide
Teātra nometnes organizēšana Vidrižu pagastā
Sabiedriskā centra Bīriņi aktivitāšu dažādošana (kultūrizglītība, sociālās
atkarības, atstumtības mazināšana)
Sporta skolas vasaras treniņu nometņu organizēšana
Sporta halles teritorijas labiekārtošanas darbu pabeigšana Viļķenē
Sporta skolas aprīkojuma nodrošināšana un uzlabošana

Vidrižu pagasta
pārvalde
Vidrižu pagasta
pārvalde
Attīstības nodaļa,
Sporta skola
Viļķenes pagasta
pārvalde
Sporta skola,
attīstības nodaļa
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Budžets,
ELFLA
Budžets,
ELFLA
Interreg,
budžets
Budžets,
ELFLA
Budžets,
ERAF
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Olimpiskā centra „Limbaži” (OCL) stadiona II kārtas rekonstrukcija
Sporta laukumu izveide un labiekārtošana, stadionu būvniecības
pabeigšana pagastos
Katvaru pagasta ciemu centru labiekārtošana

Attīstības nodaļa,
OCL
Skultes, Pāles,
Limbažu, Katvaru,
Vidrižu pagasta
pārvalde
Katvaru pagasta
pārvalde

Daudzfunkcionāla sporta un atpūtas kompleksa celtniecība Limbažos

2011.- 2017.

480800

2011.-2013.

171500

Budžets,
ELFLA

2012.

30000

Budžets,
ELFLA

Attīstības nodaļa
2012. – 2017.
Attīstības nodaļa,
OCL airēšanas distances un finiša torņa rekonstrukcija
2011. -2017.
OCL
Sporta skola,
Sporta skolas autobusa iegāde
2012.
attīstības nodaļa
Attīstības nodaļa,
OCL sporta halles rekonstrukcija
2011.- 2017.
OCL
Attīstības nodaļa,
OCL airēšanas bāzes rekonstrukcija
2011.-2017.
OCL
Umurgas pagasta
Umurgas stadiona un sporta zāles aprīkojuma uzlabošana
2014.
pārvalde
Attīstības nodaļa,
OCL sporta internāta rekonstrukcija
2011.-2017.
OCL
4. VTP Pašvaldības sniegto pakalpojumu veidu attīstība, veicinot nodarbinātību un iespējas nodarboties ar uzņēmējdarbību
Nekustamā
Informācijas
īpašuma un
Datu bāzes izveide par pieejamiem nekustamajiem īpašumiem (telpas,
nodrošināšana
teritoriālā
2011.
zeme) uzņēmējdarbības attīstībai
uzņēmējiem par
plānojuma nodaļa,
uzņēmējdarbības
Attīstības nodaļa
iespējām novadā
Informatīvu semināru organizēšana par finansējuma piesaistes iespējām
Attīstības nodaļa
2011.-2017.
uzņēmējiem
Uzņēmējdarbības
Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu par nekustamā īpašuma
atbalsta
Juridiskā nodaļa
2011.
mehānismu
nodokļu atlaižu piemērošanu uzņēmējdarbības veikšanai izstrāde
izveide
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Budžets,
ERAF

2300000
56000
60000
185000
265800
5000
99000

PPP, budžets
Budžets,
ERAF
Budžets,
ERAF
Budžets,
ERAF
Budžets,
ERAF
ELFLA,
budžets
Budžets,
ERAF

1000

Budžets,
ESF

1000 ik gadu

Budžets,
ESF

1000 ik gadu

Budžets,
ESF
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Sadarbība ar NVA

Pašvaldības dalība NVA projektos

Pašvaldības
administrācijas
Pašvaldības administratīvo ēku remonts, rekonstrukcija un pielāgošana
ēku infrastruktūras personām ar īpašām vajadzībām
uzlabošana
Pašvaldības
administrācijas
Kvalitātes vadības sistēmas izveide Limbažu novada pašvaldībā
darbinieku
kapacitātes
paaugstināšana,
Limbažu novada nozaru (tūrisms, kultūra, transports utt.) attīstības
darba kvalitātes
stratēģiju izstrāde
paaugstināšana
5. VTP Novada pieejamības un starptautiskās atpazīstamības veicināšana
Sliktas kvalitātes
Ceļa Virbotnes – Jumpravmuiža 2 tiltu rekonstrukcija
ceļu atjaunošana,
rekonstrukcija
Katvaru pagasta ciemu grants ielu asfaltēšana
Umurgas ciema ielu asfalta seguma rekonstrukcija
Briežu gatves ielas seguma kapitālais remonts Viļķenes pagastā
Pāles pagasta ceļu seguma atjaunošana
Mandegas ciema ceļu seguma atjaunošana
Ziemeļblāzmas ciema ceļu seguma atjaunošana
Vārzas ciema ceļu atjaunošana

Pilsētas un pagastu
pārvaldes

Ik gadu

1500 ik gadu

Budžets

Viļķenes pagasta
pārvalde, Limbažu
novada pašvaldība

2011.-2017.

210000

Budžets,
KPFI, ERAF

Administratīvā
nodaļa

2011.-2012.

5000

Budžets,
ESF

Attīstības nodaļa

2011.-2013.

20000

Budžets,
ESF

2011.-2012.

70000

2012. - 2013.

55000

2012. - 2013.

50000

2012.

35000

2012. – 2013.

70000

2013.

58000

2014.-2017.

22000

2015.-2017.

60000
45000

Limbažu pagasta
pārvalde
Katvaru pagasta
pārvalde
Umurgas pagasta
pārvalde
Viļķenes pagasta
pārvalde
Pāles pagasta
pārvalde
Skultes pagasta
pārvalde
Skultes pagasta
pārvalde
Skultes pagasta
pārvalde

Skultes ciema ceļu seguma atjaunošana

Skultes pagasta
pārvalde

2015.-2017.

Lādezera ciema ielu rekonstrukcija

Limbažu pagasta
pārvalde

2015.-2016.
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ELFLA,
budžets
ELFLA,
budžets
ELFLA,
budžets
ELFLA,
budžets
ELFLA,
budžets
ELFLA,
budžets
ELFLA,
budžets
ELFLA,
budžets
ELFLA,
budžets
ERAF,
budžets
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Limbažu pagasta ceļu rekonstrukcija
Tūrisma apskates
objektu un atpūtas
vietu sakārtošana
Veloceliņu
attīstība
Dalība
starptautiskās
izstādēs

Teritorijas labiekārtošana ap Vidrižu muižas ezeru

Limbažu pagasta
pārvalde
Vidrižu pagasta
pārvalde

2017.
2012.-2013.

15000

Atpūtas vietu izveide Mandegās

Attīstības nodaļa

2014.

40000

Tūrisma velo takas ar atpūtas vietām izveide Skultē

Attīstības nodaļa

2011.-2017.

250000

Veloceliņu attīstība pa bijušo dzelzceļa līniju

Attīstības nodaļa

2014.-2017.

Tūrisma informācijas centra ikgadēja dalība starptautiskajās izstādēs

Attīstības nodaļa,
Tūrisma
informācijas centrs

Ik gadu

3000 ik gadu

2011.-2012.

96000

2011.-1012.

30000

2011.-1012.

50000

2011.-2012.

40000

2011.-1017.

1500000

ELFLA,
budžets
Budžets,
ELFLA
Interreg,
budžets
Interreg,
budžets
Budžets,
ERAF
ERAF,
Interreg,
budžets

6. VTP Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu ilgtspējīga attīstība un izmantošana
Izglītības iestāžu apkures sistēmu rekonstrukcija
Apkures sistēmas ierīkošana Ķirbižu vides izglītības centrā
Siltumtrašu un
apkures sistēmu
rekonstrukcija

Viļķenes kultūras nama apkures sistēmas rekonstrukcija
Umurgas centrālās katlu mājas iekārtu un ciema siltumtīklu rekonstrukcija
Alternatīvās apkures ieviešana pašvaldības ēkās
Koģenerācijas stacijas celtniecība Limbažos

Pašvaldības ēku
energoefektivitātes
uzlabošana

Izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana
Kultūras iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošana
Limbažu Bērnu un jauniešu centra vienkāršotā renovācija (siltināšana)

Viļķenes, Umurgas
pagasta pārvalde
Viļķenes pagasta
pārvalde
Viļķenes pagasta
pārvalde
Umurgas pagasta
pārvalde
Novada pašvaldība
SIA „Limbažu
siltums”
Viļķenes, Pāles,
Skultes, Vidrižu
pagasta pārvalde
Limbažu pilsētas
pārvalde
Limbažu pilsētas
pārvalde
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2014.-2017.
2011.-2013.

480000

2011.-2013.

200000

2011.

80000

Budžets,
KPFI
KPFI,
budžets
KPFI,
budžets
KF, budžets
KPFI,
budžets
Budžets,
ERAF
KPFI,
budžets
KPFI,
budžets
KPFI,
budžets
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Pilsētas vēsturiskā
centra renovācija
Kultūrvēsturisko
objektu
sakārtošana,
pilnveidošana
pagastos

Limbažu sporta halles vienkāršotā renovācija (siltināšana)

Limbažu pilsētas
pārvalde

2011.

250000

Pašvaldības ēku vienkāršotā renovācija - siltināšana

Novada pašvaldība

2011. – 2013.

240000

2012.-2017.

1500000

2011.-2013.

25000
20000

Budžets,
ELFLA

2011.

130000

ERAF,
budžets

2011.-2017.

1005000

ERAF,
budžets

2011.

30000

2011.

11326

2011.- 2017.

3200000

2011.

1000 ik gadu

2011.-2017.

250000

2012. – 2017.

203000

Limbažu pilsētas vēsturiskā centra ēku restaurācija un rekonstrukcija

Kultūrvēsturisko objektu labiekārtošana Vidrižu pagastā

Limbažu pilsētas
pārvalde, attīstības
nodaļa
Attīstības nodaļa,
Vidrižu pagasta
pārvalde

Brāļu kapu piemiņas vietu sakārtošana

Novadpašvaldība

2014.- 2017.

Šveices mājas restaurācija Vidrižu pagastā

Vidrižu pagasta
pārvalde

2016.-2017.

KPFI,
budžets
KPFI,
budžets
ERAF,
budžets
ERAF
budžets

7. VTP Ainaviskas un nepiesārņotas vides saglabāšana
Katvaru pagasta Pociema ciemata kanalizācijas izbūve
Ūdenssaimniecības attīstība pagastos
Kanalizācijas un
ūdenssaimniecības
attīstība

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Katvaru pagasta ciematā
Priedes
Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve Vitrupes ciematā
Ūdens apgādes attīstība Skultes pagastā

Visa veida ūdens
piekrastes
sakārtošana un
nostiprināšana

Zilā karoga statusa iegūšana un saglabāšana Lielezera pludmalei Limbažos
Pieejas jūrai izveide, publisko peldvietu labiekārtošana Skultes pagastā
Publisko ezeru labiekārtošana

Katvaru pagasta
pārvalde
Pāles, Katvaru,
Limbažu, Vidrižu
pagasta pārvalde
Katvaru pagasta
pārvalde
Viļķenes pagasta
pārvalde
Skultes pagasta
pārvalde
Limbažu TIC
Skultes pagasta
pārvalde
Vidrižu, Limbažu
pagasta pārvalde
Attīstības nodaļa
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ERAF,
budžets
ERAF,
budžets
ERAF,
budžets
Budžets,
ERAF
Budžets,
Interreg
Budžets,
Interreg
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Jūras piekrastes kāpu nostiprināšana Skultes pagastā
Mežu ilgtspējīga
apsaimniekošana
un ainavisku parku
izveide

Parku atjaunošana un labiekārtošana

Skultes pagasta
pārvalde
Skultes, Pāles
pagasta pārvalde

2014.-2015.
2011.-2012.

7600
30000

Pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāna izstrāde

Pagastu pārvaldes

2011.-2012.

Pašvaldības kapliču rekonstrukcija un labiekārtošana

Pagastu pārvaldes

2016.-2017.
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Budžets,
ELFLA
Budžets,
ELFLA
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3.2. Investīciju plāns (2011.-2013. gads)
N.
p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Atbilstība
vidēja
termiņa
prioritātēm

Projekta nosaukums
Pirmskolas izglītības iestādes un
BSASRC „Umurga” teritorijas
labiekārtošana, aprīkojuma iegāde
Vidrižu pirmsskolas izglītības iestādes
rotaļu laukuma labiekārtošana
Pociema pirmsskolas izglītības iestādes
izveide
Limbažu novada izglītības attīstības
stratēģijas ieviešana
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas
klašu un gaiteņu remonts
Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādes
spēļu un sporta telpu izveide

VTP Nr.1

Skultes sākumskolas telpu un teritorijas
labiekārtošana
Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes
saimniecības ēkas atjaunošana
Lādezera pamatskolas aktu zāles
renovācija
Lādezera pamatskolas sporta aprīkojuma
atjaunošana

Indikatīvā
summa
(LVL)

Finanšu instruments, %
Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Pašvaldī
bas
budžets

ES
fondu
finans
ējums

Privātais
sektors

Citi
finansēju
ma avoti

Plānotais
laika
posms

30000

Labiekārtots rotaļu laukumu, ierīkoti celiņi
un nomainīts nožogojums

15

85

2011.1012.

15000

Labiekārtots rotaļu laukums

15

85

2011.

200000

Izveidota PII

15

85

2000000

Veikta stratēģijā paredzēto pasākumu
ieviešana

15

85

25000

Veikts gaiteņa remonts

15

85

2012.

15000

Veikta spēļu un sporta telpu izveide

15

85

2012.

70000

Veikts 2. stāva remonts, iegādāts inventārs,
veikta laukumu drenāža, iegādātas nojumes,
izveidota auto stāvvieta

15

85

2012.

20000

Veikta saimniecības ēkas atjaunošana

15

85

2013.

70000

Renovēta aktu zāle

15

85

2013.

15

85

2011.

15

85

2012.

15

85

2012.

400

11.

Vidrižu pamatskolas materiāli tehniskās
bāzes un aprīkojuma uzlabošana

15000

12.

Lādezera pamatskolas dabas zinību
kabineta materiāli tehniskās bāzes
papildināšana

10000

Iegādāts sporta aprīkojums
Iegādāti galdi, krēsli, uzlabots dabas zinību
kabineta aprīkojums

2011.2013.
2011.2013.

Uzlabots dabas zinību kabineta aprīkojums
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13.
14.
15.
16.
17.

Teātra mājas Limbažos aprīkojuma
uzlabošana
Limbažu Galvenās bibliotēkas Apmācību
un profesionālās sadarbības centra
remonts un labiekārtošana
Sporta un kultūras centra „Vidriži”
aprīkojuma nodrošināšana
Skultes kultūras centra labiekārtošana,
kultūras pasākumu organizēšanai
nepieciešamā inventāra nodrošināšana
Limbažu kultūras nama telpu
labiekārtošana

18.

Limbažu galvenās reģiona bibliotēkas
celtniecība

19.

Telpu paplašinājums Viļķenes pagasta
bibliotēkai, Skultes pagasta Straumes
bibliotēkai un Katvaru pagasta bibliotēkai
Amatu mājas izveide Limbažos Burtnieku
ielā 4
Pamatlīdzekļu un aprīkojuma iegāde
Katvaru pagasta kultūras, sporta un
mūžizglītības pasākumu organizēšanai
Pāles kultūras nama aprīkojuma
nodrošināšana

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

VTP Nr.1

Brīvdabas estrādes izbūve Pociemā Bārdu
dzimtas memoriālajā muzejā „Rumbiņi”
Ķirbižu vides izglītības centra telpu
renovācija

10000

Veikta zāles krēslu, skatuves aprīkojuma
iegāde

25

75

20000

Veikts centra remonts un labiekārtošana

25

75

5000

Veikta aprīkojuma iegāde

25

75

200000

Veikta inventāra, saliekamās skatuves
iegāde

25

75

250000

Veikta krēslu, skatuves aprīkojuma iegāde

25

75

100 000
gadā

Veikta bibliotēkas celtniecība un
labiekārtošana

PPP‡
100

Veikta 3 bibliotēku telpu paplašināšana

25

75

2011. –
2017.

Veikta telpu labiekārtošana – amatnieku
darbnīcu izveidei

15

85

2012.

Veikta aprīkojuma iegāde pasākumu
organizēšanai

25

75

2012.

Veikta krēslu, apgaismojums aparatūras,
vadības pults iegāde

25

75

2012.

Veikta estrādes izbūve

25

75

Veikta telpu labiekārtošana – konferenču,
mācību, vadības telpu izveide

15

85

50000
20000
10000

20000
15000
70000

2011.
2011.
2011.
2011. 2013.
2011.2013.
PPP
100

2011.2017.

2013.2017.
2013.2017.

Pāles Novadpētniecības muzeja
paplašināšana

100000

Veikta tehnisklā projekta izstrāde, otrā
stāva izbūve

25

75

2013. –
2017.

Ikgadējo „Pašu darbošanās svētku”

10000 ik

Noorganizēts pasākums reizi gadā

25

75

2011. –
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27.
28.
29.

tradīciju izveide

gadu

B.Kārļa svētku attīstība Viļķenes pagastā
un Limbažu pilsētā
Starptautiska pasākuma Diksilends
organizēšana Umurgas pagastā
Tautas mūzikas svētku organizēšana
Umurgā

800 Ls ik
gadu
7000 ik
gadu
2000

30.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

‡

25

75

Noorganizēts pasākums reizi gadā

25

75

Noorganizēts 1 pasākums

25

75

Noorganizēts pasākums reizi 2 gados

25

75

Starptautiskā Akordeonistu festivāla
norise un attīstība

2000
katram
festivālam

Noorganizēts pasākums reizi 2 gados

25

75

Starptautiskās sadarbības kultūras
festivāla organizēšana Skultē

12000

Noorganizēts 1 pasākums

15

85

Starpnovada grupu dzīvokļu izveide

70000

Izveidoti grupu dzīvokļi

100

Starpnovada servisa dzīvokļu izveide

150000

Izveidoti servisa dzīvokļi

100

Starpnovada krīzes centra izveide

50000

Izveidots krīzes centrs

100

Sociālās mobilās brigādes izveide

5000

Izveidota sociālā mobilā brigāde

100

15000

Izveidots aprūpes mājās birojs

100

Auklīšu dienesta izveide

10000

Izveidots auklīšu dienests

100

Pusceļa māju izveide

50000

Izveidotas pusceļa mājas

100

100000

Izveidota nakts patversme

100

VTP Nr.1

31.

33.

Noorganizēts pasākums reizi gadā

8000
katram
festivālam

Starptautiskā amatieru teātra festivāla
Spēlesprieks norise un attīstība

32.

2017.

Aprūpes mājās biroja izveide

Nakts patversmes izveide

VTP Nr.2

2011. –
2017.
2011. –
2017.
2011.
2011.,
2013.,
2015.,
2017.
2011.,
2013.,
2015.,
2017.
2011. 2013.
2012.2013.
2012.2013.
2012.2013.
2012.2013.
2012.2013.
2012.2013.
2012.2013.
2012.2013.

Privātā – publiskā partnerība
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41.
42.
43.

Sociālo nometņu organizēšana

30000

Kopienu centra izveide Umurgas pagastā

50000

Kopienu centra izveide Vidrižu pagastā

150000

44.

10000

Kopienu centra izveide Skultes pagastā
45.

Kopienu centra izveide Katvaru pagastā

15000

46.

10000

Kopienu centra izveide Lādezera ciemā
47.

48.
49.
50.
51.
52.

Vides pieejamības nodrošināšana
cilvēkiem ar invaliditāti un veciem
cilvēkiem Vidrižu doktorātā un Bīriņu
feldšeru punktā
Sirds veselības kabineta iekārtošana
Bīriņu feldšerpunktā

VTP Nr.2

Satiksmes drošības uzlabošana Lādezera
ciemā
Izpētes veikšana par Limbažu pilsētas
apvedceļa izveidi
Mucenieku tilta paaugstināšana

Noorganizēta nometne reizi gadā

100

Veikta kopienu centra būvniecība – veļas
mazgātava, pirts
Izveidots kopienu centrs pensionāriem,
jauniešiem
Izveidots kopienu centrs – veikts telpu
remonts, labiekārtošana, iekārtota veļas
mazgātava, iegādāts inventārs

100
100

2012.2013.
2011.2017.
2011.2017.

100

2011.2017.

Izveidots kopienu centrs - veikta

100

2011.2017.

Izveidots kopienu centrs - dzīvokļa
„Viršos” remonts, pārveide par sociālām
istabām - veļas mazgātava, dušas

100

2011.2017.

10000

Veikta vides pieejamības uzlabošana

15

85

2011. 2013.

6000

Veikta sirds veselības labineta iekārtošana

15

85

2011. 2013.

Veikta gājēju celiņa izbūve no a/c Limbaži
Ragana līdz sākumskolai. Ciemata ielu
apgaismojuma ierīkošana

15

85

2011.2013.

1500

Veikta izpēte

25

75

50000

Veikti paaugstināšanas darbi

15

85

2011.2013.
2011.

15

85

2011.

15

85

2011. 2013.

198013

Satiksmes drošības uzlabošana Pociemā,
Priedēs un Tiegažos

70000

Satiksmes drošības uzlabošana Limbažos

3500000

53.

Veikta apgaismojuma, ātruma vaļņu
ierīkošana
Veikta Rīgas, Jaunās, Jūras, Valmieras,
Stacijas ielu, Baumaņu Kārļa laukuma,
Cēsu un Stacijas ielu krustojuma, Ciema
ielas un Zeļļu ielas rekonstrukcija,
stāvlaukuma izveide Rīgas ielā 16
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Satiksmes drošības uzlabošana Mandegu
ciemā

150000

Satiksmes drošības uzlabošana Skultes
ciemā

150000

Novada autobusa pieturu vietu
sakārtošana
Viļķenes ciema infrastruktūras un
satiksmes drošības uzlabojumi
Ceļu un māju norāžu zīmju uzstādīšana
novadā

VTP Nr.2

15

85

2011. –
2013.

85

2013.2014.

180000

Veikta gājēju celiņa izbūve no centra uz
skolu, ierīkots apgaismojums

15

85

2012.

170000

Veikta ceļa norāžu zīmju uzstādīšana

15

85

Veikta projektu konkursu organizēšana

100

Veikta nometnes organizēšana reizi gadā

25

75

25

75

25

75

5000
1500

VTP Nr.3

2011. –
2013.

15

Aktīvās atpūtas zonas izveide Kajciemā

Sporta laukumu izveide Vidrižu pagastā

85

Veikta autobusa pieturu vietu sakārtošana

Teātra nometnes organizēšana Vidrižu
pagastā
Sabiedriskā centra Bīriņi aktivitāšu
dažādošana
Sporta skolas vasaras treniņu nometņu
organizēšana
Sporta halles teritorijas labiekārtošanas
darbu pabeigšana Viļķenē

15

75000

7000 ik
gadu
1000 ik
gadu

NVO projektu konkursa fonda izveide

Veikta apgaismojuma rekonstrukcija, gājēju
celiņa izveide no skolas uz pagasta
pārvaldi, izveidots stāvlaukums pie skolas
Veikta ielu apgaismojuma uzstādīšana,
izveidots gājēju celiņš līdz ambulancei,
veikta Ambulances ielas asfaltēšana

Veikta atpūtas zonas -basketbols, futbols
u.c. , izveide
Veikti pasākumi kultūrizglītībā, sociālās
atkarības, atstumtības mazināšanai

2013.2014.
2011.2017.
2011. –
2017.
2012.
2011. 2013.
2011. 2017.

7000

Veikta nometņu organizēšana reizi gadā

25

75

17125

Veikta teritorijas labiekārtošana

25

75

2011.

90000

Veikta stadiona būvniecība

25

75

2011. 2013.

25

75

2011.2013.

25

75

2011.2017.

66.
Sporta laukumu labiekārtošana Skultes
pagastā

3500

Olimpiskā centra „Limbaži” (OCL)
stadiona II kārtas rekonstrukcija

480800

67.

Izveidota sēta volejbola laukumiem,
elektroniskais tablo, volejbola laukums
Skultes muižas parkā, veikta soliņu
uzstādīšana
Veikta sintētisko segumu uzklāšana sporta
laukumiem, tribīņu izbūve ar ģērbtuvēm un
inventāra noliktavu, apgaismojuma
ierīkošana, žoga izbūve, teritorijas
labiekārtošana
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68.
OCL sporta halles rekonstrukcija

185000

OCL sporta internāta rekonstrukcija

99000

OCL airēšanas bāzes rekonstrukcija

265800

OCL airēšanas distances un finiša torņa
rekonstrukcija

56000

69.
70.

71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.

Sporta skolas materiāli tehniskās bāzes un
aprīkojuma iegāde treniņu un sacensību
procesa nodrošināšanai
Sporta skolas pamatlīdzekļu iegāde sporta
nodarbībām, sacensībām
Sporta skolas 30 – 40 vietīga autobusa
iegāde sportistu pārvadājumiem treniņiem
un sacensībām
Katvaru pagasta ciemu centru
labiekārtošana
Stadiona izbūves pabeigšana Pāles
pagastā
Sporta laukuma izveide Ārciemā

VTP Nr.3

7000

Veikta sintētiskās sporta grīdas seguma
atjaunošana, apkures sistēmas renovācija,
lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana,
sadalošo sienu izbūve, tribīņu izbūve,
zibens aizsardzības sistēmas uzstādīšana,
inventārs
Veikta sienu, jumta siltināšana, apkures un
ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija,
telpu remonts, iegādāts inventārs
Veikta sportistu viesnīcas 20 vietu izbūve,
rehabilitācijas centra izbūve, zibens
aizsardzības sistēmas ierīkošana, skatītāju
tribīņu izbūve, daļēja ventilācijas sistēmas
izbūve, āra apgaismojuma izbūve,
teritorijas labiekārtošana, video
novērošanas ierīkošana, iegādāts inventārs
Veikts ēkas fasādes un jumta remonts,
aprīkojuma iegāde airēšanas distancei,
fotofiniša iegāde
Iegādāts mazvērtīgais inventārs – bumbas,
naglu kurpes, airi, sporta formas u.tml.,
datorprogramma sportistu datu bāzes
izveidei

25

75

2011.2017.

25

75

2011.2017.

25

75

2011.2017.

25

75

2012. 2013.

25

75

2011. 2017.

45000

Iegādātas sporta laivas, motorlaivas,
augstlēkšanas paklāji u.tml.

25

75

2011.,
reizi 4
gados

60000

Iegādāts autobuss

25

75

2012.

30000

Veikta apzaļumošana, rotaļlaukumu izbūve

25

75

2012.

40000

Veikta skrejceļa un futbola laukuma izbūve

25

75

2012.

3000

Izveidots futbola, volejbola, basketbola
laukums, iegādāts aprīkojums

25

75

2012.
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78.
79.
80.
81.
82.
83.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Daudzfunkcionāla sporta un atpūtas
kompleksa celtniecība Limbažos
Umurgas stadiona un sporta zāles
aprīkojuma uzlabošana
Sporta laukuma izbūve Katvaru pagastā
un Pociema skolā
Datu bāzes izveide par pieejamiem
nekustamajiem īpašumiem (telpas, zeme)
uzņēmējdarbības attīstībai
Informatīvu semināru organizēšana par
finansējuma piesaistes iespējām
uzņēmējiem
Limbažu novada pašvaldības saistošo
noteikumu par nekustamā īpašuma
nodokļu atlaižu piemērošanu
uzņēmējdarbības veikšanai izstrāde

VTP Nr.4

Pašvaldības dalība NVA projektos
Pagasta pārvaldes ēkas iekštelpu remonts
Viļķenē
Novada pašvaldības administratīvās ēkas
Rīgas ielā 16 rekonstrukcija
Kvalitātes vadības sistēmas izveide
Limbažu novada pašvaldībā
Limbažu novada nozaru attīstības
stratēģiju izstrāde
Ceļa Virbotnes – Jumpravmuiža 2 tiltu
rekonstrukcija

2300000

Veikta kompleksa celtniecība un
labiekārtošana

PPP
100

5000

Veikta aprīkojuma uzlabošana

25

75

2013.

30000

Veikta sporta laukumu izbūve

25

75

2013.

1000

Izveidota datu bāze

15

85

2011.2013.

1000

Veikta 5 informatīvu semināru
organizēšana gadā

15

85

2011.2013.

1500

Izstrādāti saistošie noteikumi

15

85

2011.

1500 ik
gadu

Īstenoti 5 NVA projekti gadā

100

10000

Veikts telpu remonts

25

75

200000

Veikta ēkas rekonstrukcija, pielāgošana
personām ar īpašām vajadzībām

25

75

5000

Ieviesta kvalitātes vadības sistēma

15

85

20000

Veikta tūrisms, sociālā, kultūra, transports
nozares attīstības stratēģiu izstrāde

15

85

70000

Veikta 2 tiltu rekonstrukcija

25

75

Veikta ielu asfaltēšana Pociemā: 0,5 km
Celtnieku iela un 0,7km Meža iela;
Tiegažos: ceļš Spriči – Tiegaži 0,9km

25

75

2011. 2013.

Veikta ielu rekonstrukcija

25

75

2011. 2013.

Veikts ielas remonts

25

75

2012.

Katvaru pagasta ciemu grants ielu
asfaltēšana

55000

Umurgas ciema ielu asfalta seguma
rekonstrukcija

50000

Briežu gatves ielas seguma kapitālais

PPP
100

2011. 2013.

VTP Nr.5
35000
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remonts Viļķenes pagastā
93.

Pāles pagasta ceļu seguma atjaunošana

70000

Mandegas ciema ceļu seguma atjaunošana

58000

Teritorijas labiekārtošana ap Vidrižu
muižas ezeru

15000

94.

95.
96.

VTP Nr.5

40000

Atpūtas vietu izveide Mandegās

97.

98.

Tūrisma velo takas ar atpūtas vietām
izveide Skultē

250000

Tūrisma informācijas centra ikgadēja
dalība starptautiskajās izstādēs

3000 ik
gadu

Izglītības iestāžu apkures sistēmu
rekonstrukcija

96000

99.

100.
101.
102.

Apkures sistēmas ierīkošana Ķirbižu vides
VTP Nr.6
izglītības centrā
Viļķenes kultūras nama apkures sistēmas
rekonstrukcija
Umurgas centrālās katlu mājas iekārtu un
ciema siltumtīklu rekonstrukcija

Veikta ceļu seguma atjaunošana
Veikta ceļa Āboltiņi – Pelavas 0.45km
grants seguma atjaunošana, Gunāri –
Vizbuļi 0.4km asfaltseguma atjaunošana,
Rūpes-Lauči 2.05km grants seguma
atjaunošana

25

75

2012.

25

75

2013.

Veikta ezera teritorijas labiekārtošana

25

75

2012.

Izveidoti gājēju celiņi, veikta krūmu
izciršana, apzaļumošana, solu ierīkošana,
vasaras estrādes iekārtošana, gājēju celiņu
ierīkošana pie skolas, pie bērnu rotaļu
laukuma līdz sporta laukumam un līdz Aģes
upei
Izveidots velo celiņš Skulte- Lauču
akmens- keramiķu darbnīca-Skultes muižaMandegas -Skulte, veikta skatu torņa
ierīkošana, informācijas izvietošana, atpūtas
vietu labiekārtošana
Noorganizēta dalība starptautiskās izstādēs ,
3 reizes gadā
Veikta siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija Umurgas PII iestādē un
BSASRC „Umurga” (radiatoru,
siltummezgla nomaiņa, iekštelpu remonts),
Viļķenes PII, pamatskolā

2012.
25

75

25

75

2011.2017.

15

85

2011.2017.

15

85

2011.

30000

Veikta apkures sistēmas ierīkošana

15

85

50000

Veikta apkures sistēmas rekonstrukcija

15

85

40000

Veikta 2 katlu nomaiņa, maģistrālo vadu
rekonstrukcija siltuma zuduma novēršanai

15

85
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103.
104.

Kurināmā novietnes būvniecība Akāciju
ielā Umurgā
Alternatīvās apkures ieviešana
pašvaldības ēkās Vidrižu pagastā

Veikta novietnes būvniecība

25

75

300000

Veikta apkures sistēmu rekonstrukcija
bērnudārzam, skolai un sporta hallei

25

75

Veikti energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumiBaumaņu Kārķa Viļķenes
pirmsskolas, pamatskolas izglītības
iestādēs un internātā, Vidrižu pamatskolas,
Skultes pamatskolas, Pāles pamatskolas
ēkām

25

75

Veikta Limbažu kultūras nama, Teātra
mājas, Melngaiļu muzeja ēku siltināšana

25

75

Veikta ēkas siltināšana

25

75

2011.2013.

Veikta ēkas siltināšana

25

75

2011.

25

75

2011. –
2013.

15

85

15

85

15

85

15

85

15

85

105.

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

113.
114.

Izglītības iestāžu energoefektivitātes
paaugstināšana

480000

Kultūras iestāžu ēku energoefektivitātes
uzlabošana

200000

Limbažu Bērnu un jauniešu centra
vienkāršotā renovācija
Limbažu sporta halles vienkāršotā
renovācija

80000

VTP Nr.6

Pašvaldības ēku vienkāršotā renovācija siltināšana
Limbažu pilsētas vēsturiskā centra
restaurācija un rekonstrukcija
Kultūrvēsturisko objektu labiekārtošana
Vidrižu pagastā
Katvaru pagasta Pociema ciemata
kanalizācijas izbūve Celtnieku, Meža un
Pociema ielas reģionā ar pārsūknētavu uz
attīrīšanas iekārtu Katvaru pagastā
Ūdenssaimniecības attīstība Pāles pagasta
Pāles ciemā
Ūdenssaimniecības attīstība Pociemā

2011.1012.
2011.1017.

25000

250000
240000
1500000
25000

Veikta sabiedriskā centra Bīriņi, Skultes
Pagastmājas, Limbažu novada pašvaldības
administratīvās ēkas siltināšana
Veikta ēku, ielu, laukumu restaurācija un
rekonstrukcija
Veikta Budberga kapličas, Melngaiļu
muzeja labiekārtošana

2011.2013.
2011.2013.

2012.2017.
2011.2013.

130000
Veikta kanalizācijas sistēmas izbūve
220000
400000

Veikta ūdenssaimniecības sistēmas
uzlabošana
Veikta ūdenssaimniecības sistēmas
uzlabošana
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115.
116.
117.
118.
119.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcija Katvaru pagasta ciematā
Priedes
Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve
Vitrupes ciematā

Veikta attīrīšanas iekārtu attīstība

15

85

11326

Veikta stacijas izbūve

15

85

Ūdenssaimniecības attīstība Lādezerā

350000

Veikta ūdenssaimniecības sistēmas attīstība

15

85

Atdzelžošanas iekārtu izbūve Vitrupes
ciematā

10000

Veikta iekārtu izbūve

15

85

Ūdenssaimniecības attīstība Ozolainē

350000

Veikta ūdenssaimniecības sistēmas attīstība

15

85

Veikta ūdens apgādes sistēmas attīstība
Mandegas, Skultes, Stienes, Skultes
muižas, Saulītes, Vārzas, Ziemeļblāzmas
ciemos

15

85

2011.2017.

1000 ik
gadu

Veikta pludmale labiekārtošana, iegūts zilā
karoga statuss

15

85

2011.

250000

Veikta peldvietu labiekārtošana, pieejas
jūrai izveide

15

85

2011.2017.

3000

Veikta pludmales labiekārtošana

25

75

2012.

200000

Veikta ezera labiekārtošana

15

85

2013.2017.

2600

Veikta parku labiekārtošana

25

75

2011.

30000

Veikta plāna izstrāde

25

75

2011.2012.

5000

Veikta parka sakārtošana, sakopšana, koku
sugu atjaunošana

25

75

2012.

VTP Nr.7

120.
3200000

Ūdens apgādes attīstība Skultes pagastā
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

2011.2013.

30000

Zilā karoga statusa iegūšana un
saglabāšana Lielezera pludmalei
Limbažos
Pieejas jūrai izveide, publisko peldvietu
labiekārtošana Skultes pagastā
Bīriņu ezera pludmales labiekārtošana
Vidrižu pagastā

VTP Nr.7

Mazezera labiekārtošana Limbažos
Skultes muižas un Stienes parku
labiekārtošana
Pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāna
izstrāde
Ārciema parka ainaviskās daudzveidības
saglabāšana un atjaunošana
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4. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem
Limbažu novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam izstrādes procesa sākumā
tika izveidota projekta izstrādes darba grupa, kurā tika piesaistīti pašvaldības speciālisti,
sabiedrisko organizāciju un uzņēmumu pārstāvji. Sadarbībā ar darba grupu tika sagatavota
programmas 1. redakcija.
Programmas 1. redakcijas publiskā apspriešana tika organizēta no 2010. gada 27. maija
līdz 29. jūnijam. Paziņojums par publisko apspriešanu, kā arī sabiedriskās apspriedes sanāksmēm
novada pagastos un pilsētā tika publicēts vietējā laikrakstā „Auseklis”, kā arī pašvaldības
interneta mājas lapā www.limbazi.lv.
Attīstības programma publiski bija pieejama:
- Limbažu novada pašvaldības interneta mājas lapā www.limbazi.lv;
- Limbažu novada pašvaldības administrācijā Rīgas ielā 16, Limbažos, 210. kabinetā darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00;
- Limbažu novada pašvaldības pilsētas un pagastu pārvaldēs no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no
13.00 līdz 16.00.
Tika organizētas sabiedriskās apspriedes Limbažu novada pašvaldības pārvaldēs:
07.06.2010. Limbažu pilsētā;
08.06.2010. Vidrižu pagastā;
09.06.2010.Viļķenes pagastā;
10.06.2010. Limbažu pagastā;
11.06.2010. Pāles pagastā;
15.06.2010. Skultes pagastā;
21.06.2010. Umurgas pagastā;
29.06.2010. Katvaru pagastā.
Apspriešanas laikā tika saņemti priekšlikumi no privātpersonām, uzņēmumiem, iestādēm,
kas tika apkopoti, apspriesti programmas izstrādes darba grupā un iekļauti programmā.
Kopsavilkums par saņemtajiem priekšlikumiem ievietots pašvaldības interneta mājas lapā
www.limbazi.lv.
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5. Uzraudzība
Limbažu novada attīstības programma 2011.-2017. gadam ir vidēja termiņa plānošanas
dokuments, kurš izstrādāts pamatojoties uz pēctecību ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības
plānošanas dokumentiem, kā arī novadā esošo pagastu un pilsētas teritorijas plānojumiem.
Programmā ir noteikta teritorijas attīstības vīzija, prioritātes un stratēģiskie mērķi, to sasniegšanai
noteikti pasākumi un rīcības jeb uzdevumi 7 gadu periodam. Investīciju plāns tiek gatavots 3 gadiem,
tas ir programmas stratēģiskajā daļā izvirzīto prioritāšu, to mērķu, pasākumu un rīcību īstenošanas
instruments pašvaldības investīciju plānošanai.
Programmas aktualizēšana veicama reizi trijos gados, bet iespējama arī reizi gadā, veicot
nākamā gada pašvaldības budžeta plānošanu. Aktualizāciju veic investīciju plānam, nemainot
programmas prioritātes un stratēģiskos mērķus.
Investīciju plānā norādīto projektu īstenošanai tiek piesaistīti pašvaldības, valsts, Eiropas
Savienības un citi finanšu instrumentu līdzekļi.
Finansējuma piesaisti projektu īstenošanai nodrošina pašvaldības attīstības nodaļa,
speciālisti, pagastu un pilsētas pārvaldes, kā arī iestādes, saskaņā ar investīciju plānā norādīto un
saskaņā ar ieviešanas brīdī esošo situāciju un resursu pieejamību.
Daļai no investīciju plānā iekļautajiem projektiem ir paredzēti finanšu līdzekļi no
pašvaldības budžeta vai citiem finansēšu instrumentiem, bet daļai tādu vēl nav.
Programmā ir noteikti stratēģiskā mērķa sasniedzamie kvantitatīvie un kvalitatīvie darbības
rezultāti un to rezultatīvie rādītāji, kas dod iespēju izvērtēt programmas ieviešanas progresu.
Programmas īstenošanas uzraudzības ziņojums tiek sagatavots un izskatīts katru gadu, to sagatavo
pašvaldības attīstības nodaļa.
Programmas darbības perioda noslēgumā, pamatojoties uz stratēģisko mērķu sasniegšanas
progresu, attīstības nodaļa veic situācijas novērtējumu un analīzi programmas stratēģiskajai daļai un
sagatavo priekšlikumus novada attīstības programmas izstrādei nākamajam periodam.
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