


STAICELE-

 MAZA PILSĒTIŅA LATVIJAS ZIEMEĻAUSTRUMOS, 
KURU CAURVIJ ZIEMEĻVIDZEMES PĒRLE – UPE 

SALACA, KURAS GLEZNAINAJOS KRASTOS ZIEDI 
ZIED VISKAISTAKIE UN PUTNI DZIED VISKAĻĀKIE.

 LIELĀKĀ BAGĀTĪBA – MEŽI, PURVI, UPE UN 
CILVĒKS.



STAICELES SIMBOLS - STĀRĶIS



PROFESORA NAMS



STAICELES PIRMSĀKUMI



12./13.gadsimts

Līvu apdzīvotā 
teritorija –

METSEPOLE



PIE ROZĒNU (KODDIACK)  
MUIŽAS PIEDEROŠA 

PALĪGMUIŽA – STAIZEL, KAS 
SASTĀV NO KRODZIŅA, 
DZĪVOJAMĀS MĀJAS, 

SAIMNIECĪBAS ĒKĀM UN 
PĀRCELTUVES PĀRI UPEI

(AP 1839.GADU)





STAICELES PIRMSĀKUMI
 AP 1840. GADU SALACAS UPES KRASTĀ ATRADĀS 

PĀRCELTUVE, ZIRGU STALLIS UN KRODZIŅŠ. PAR 
PĀRCĒLĀJU STRĀDĀJA ZVIEDRIETE BERKLUNDE, KURAS 
IESAUKA BIJUSI  STAZELE.



TILTS PĀRI SALACAI 
 1887. gadā pie 

Staiceles pārceltuves 
uzcelts pirmais tilts 
pāri Salacas upei.

 Lai rastos līdzekļi 
tilta remontam, tika 
uzcelta “zastavas” 
māja. Par tilta 
pārbraukšanu no 
katra vezumnieka 
iekasēja 5 kapeikas, 
no tukša braucēja –
3 kapeikas.



TREŠAIS TILTS PĀRI SALACAI



AKCIJU SABIEDRĪBA BALTIJAS 
PAPĪRA UN PAPES FABRIKA



STAICELES PAPĪRFABRIKA



FABRIKAS DIREKTORA MĀJA







ŠAURSLIEŽU DZELZCEĻŠ

 1913.gadā fabrika savām vajadzībām 
izbūvēja  šaursliežu dzelzceļa līniju 
Staicele – Pāle, ar papīru piekrautās 
vagonetes uz Pāli vilka zirgi pa 
jaunizbūvētu sliežu ceļu.

 1926.gadā pie jaunuzceltās stacijas 
ēkas piestāja pirmais pasažieru 
vilciens.

 Pēc tam  izbūvēja sliežu ceļa 
atzarojumu uz Zābaku purvu, no 
kura tika piegādāta malka fabrikas 
katla apkurināšanai .



LIELĀ IELA STAICELĒ



LIELĀ IELA STAICELĒ ŠODIEN



LIELĀ IELA 

2011. gadā Lielai ielai piešķirts 
Valsts aizsargājamā vietējās 
nozīmes pilsētbūvniecības  

pieminekļa statuss.



ROZĒNU- STAICELES LUTERISKĀS 
DRAUDZES BAZNĪCA  

2017. gadā Staiceles baznīcā 
realizēts LEADER projekts 
«Rozēnu – Staiceles ev. lut. 
Baznīcas ēkas fasāžu 
vienkāršotā atjaunošana».



2020. gadā Rozēnu–
Staiceles ev. lut. baznīcas 
sakopšanai īstenotais 
LEADER projekts. 
- "Rozēnu - Staiceles ev.lut. 
baznīcas ēkas iekštelpu 
atjaunošana. 
Finansējums 16 000 eiro, 
1000  līdzfinansējums no 
Alojas novada domes,
2 000 – Sandris Kalniņš, 

2000 – Ērika un Uldis 
Mežuļi



FUTBOLS



STAICELES PARKS UN PAVILJONS



PARKS



SALACAS UPE
Salacas garums ir 95 km, kritums 42 metri, 
baseina platība 3420 kvadrātkilometri.  Salaca 
ir ūdeņiem bagāta  upe, kuras plūduma  
vienmērību nodrošina Burtnieku ezera  uzkrātā 
ūdens rezerve.
Salacas upes un tās pieteku ūdeņi tika 
izmantoti kā enerģijas avots. Šeit kādreiz 
darbojās 17 ūdensdzirnavas,  9 tilti un  viens 
dzelzceļa tilts.





ŪDENSTŪRISMS



ŪDENS TRAMVAJS



PLANČU PURVA DABAS TAKA





STAICELES PILSĒTAS UN PAGASTA 
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS



STAICELES PAMATSKOLA



STAICELES MŪZIKAS UN 
MĀKSLAS SKOLA



KULTŪRAS NAMS



STAICELES LĪBIEŠU MUZEJS 
“PIVĀLIND”



STAICELES PILSĒTAS BIBLIOTĒKA



JAUNIEŠU KLUBS «ČEMPIŅŠ»



STAICELES DIENAS APRŪPES CENTRS



STAICELES TŪRISMA  
INFORMĀCIJAS CENTRS



TRADICIONĀLIE 
PASĀKUMI STAICELĒ



STAICELES DZIMŠANAS DIENAS 
PASĀKUMS



8.MARTA PASĀKUMS



MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS 
“STAICELES VIMBA”



MUZEJU NAKTS



JĀŅU IELĪGOŠANA



FUTBOLA 
SPĒLE 

«ZIEMEĻI –
DIENVIDI»



LĪGO DIENAS TRADĪCIJAS



STAICELES PILSĒTAS “SVĒTĀ PUTNA 
–PIVĀLIND” SVĒTKI



MĀRTIŅDIENAS BAZĀRS 



PROJEKTU PIEREDZE

NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS UN 
PROJEKTI



STAICELES LĪBIEŠU MUZEJS 
«PIVĀLIND»

2014. gadā Staiceles lībiešu muzejs «Pivālind» 
saņēma  Valsts Kultūrkapitāla fonda Muzeju 
nozares attīstības programmas atbalstu - 7000 
eiro apmērā projektam 

«Ekspozīcijas «Šis brīnišķīgais ceļš uz tēva 
mājām» modernizācija»».



Projektā sagatavota un izveidota digitālā 
Staiceles apkārtnes teritorijas karte, kurā 
atzīmētas šobrīd apdzīvotās lauku viensētas, 
vasarnieku mājas, neapdzīvotās lauku mājas, 
bijušās mājvietas. Kartē atzīmēti dažādi objekti, 
kas saistās ar vēstures un kultūras mantojumu 
(dižkoki, akmeņi, kapsētas un citas vietas).



Iegādāts multifunkcionālais skārienjūtīgais dators-
monitors, ar kura palīdzību var digitāli skatīt Staiceles 
mājvietu karti, lasīt Staiceles apkārtnes mājvietu stāstus, jo 
katrai mājai ir izveidota vēstures grāmatiņa, kurā ir 
izstāstīts mājas stāsts, kuru papildina fotogrāfijas, kartes 
un citi ilustratīvie materiāli. Informācija apskatāma par 
600 Staiceles apkārtnes lauku mājām, visas mājvietas 
atzīmētas digitālajā kartē.



Projekta prezentācijas 
pasākums notika 2014.gada 
20.decembrī, kad muzejā 
notika pasākums «Ozols 
tēva pagalmā». 



 Šis stāsts ir aizkustinājis gan 
jauniešus, gan vecākās paaudzes 
staiceliešus. Pēc Staiceles 
vidusskolas vēstures pulciņa 
ierosinājuma  2014. gada skolas 
Projektu nedēļas tēma bija «Es 
savas zemes saimnieks un sargs», 
kuras ietvaros skolēni vāca 
atmiņu stāstījumus, fotogrāfijas 
par Staiceles lauku mājām. Šī 
informācija tika apkopota un 
vēstures pulciņš to nodeva 
muzejam, kas lieliski papildina 
jau esošo materiālu. Tāpēc bija 
nepieciešams turpinājums šim 
projektam.



…Un  2015. gadā Staiceles lībiešu muzejs «Pivālind» 
saņēma  Valsts Kultūrkapitāla fonda Muzeju nozares 
attīstības programmas atbalstu 6600 eiro apmērā 
projektam

«Ekspozīcijas «Šis brīnišķīgais ceļš uz tēva mājām» 
modernizācija» 2. kārta».

Mērķis: Veidot mūsdienīgu, interesantu un katram 
muzeja apmeklētājam pieejamu ekspozīciju, 
papildinot to ar video, foto un audio materiālu.



Projekta «Ekspozīcijas «Šis 
brīnišķīgais ceļš uz tēva mājām» 
modernizācija» 2. kārta».

Projektā tika iegādāta digitālā videokamera, filmētas lauku 
sētas, bijušās mājvietas. Izveidots video materiāls «Ozols 
tēva pagalmā».

Tika papildināta digitālā ekspozīcija, kas vēsta par 600 
Staiceles apkārtnes (bijušā Rozēnu pagasta) mājvietām. 

Iegādāts datu uzkrājējs apjomīgam video, audio, foto 
materiālam. 

Sagatavota foto izstāde par filmēšanas procesu.

Papildinātas lauku sētu vēstures mapītes ar foto un video 
materiālu.







2018. gads. Programma «Latvijai 100». Staiceles pilsētas 
bibliotēkas un Staiceles Lībiešu muzeja «Pivālind» 
kopprojekts 
«Vēsture rakstīta uz Staiceles papīra – Staiceles papīrfabrikai 
– 120»







2018. gada simtgades zaļumballe 
Staiceles parkā – ideja projektam 

par zaļumsvētkiem Staiceles 
apkārtnē



Valsts kultūrkapitāla fonda 
Vidzemes kultūras programma 2019»
Staiceles lībiešu muzeja “Pivālind”
Projekts „ZEM OZOLA KUPJAJIEM ZARIEM... 
ZAĻUMSVĒTKU VIETAS UN SVINĒŠANAS 
TRADĪCIJAS STAICELES APKĀRTNĒ” - 1500 eiro

Projekta “Zem ozola kuplajiem zariem… Zaļumsvētku vietas 
un svinēšanas tradīcijas Staiceles apkārtnē” mērķis bija -
vākt, pētīt un apkopot foto, dokumentu un mutvārdu 
vēsturi par Staiceles un apkārtnes vēsturiskām Zalumsvētku
un balles vietām; pārmaiņām, dažādu vēsturisko periodu 
ietekmi uz cilvēku dzīvesveidu, tradīcijām, veidojot foto 
stāstu par mazas pierobežas apdzīvotās vietas tradīciju 
veidošanos un saglabāšanu vairāku paaudžu garumā.















Staiceles Lībiešu muzejs “Pivālind” no 2020. gada 2. marta līdz 
2020. gada 30. novembrim realizēja VKKF Muzeju nozares 
programmas atbalstītu projektu

“Stāstu stāstus par Staiceli”. Prasītais finansējums no VKKF - 3200 
eiro, atbalstīts 1500 eiro.

Tika aizsākts jauns muzeja komunikācijas veids – došanās pie 
sabiedrības ar digitālām izstādēm - “Stāstu stāstus par Staiceli”. 
2020. gadā tiks sagatavotas divas digitālās izstādes “Vīķu muižas 
ēkai – 130” un “Staiceles baznīcai – 90”. 2021. gadā - “Lielās ielas 
stāsts”, “Mīlestības altāra gleznotājs – Kārlim Kerem 100”.  Ar 
iegādāto tehnisko aprīkojumu ir dota iespēja stāstīt dažādām 
sabiedrības grupām par viņiem interesējošām novada vēstures 
tēmām. Digitālās izstādes tika rādītas gan pie Staiceles pilsētas 
kultūras nama, gan pie Staiceles baznīcas un baznīcā. 

Arī šogad 30. janvārī – Staiceles pilsētas jubilejā devāmies ārpus 
muzeja – pie kultūras nama, lai pasākuma apmeklētājus 
iepazīstinātu ar Staiceles pilsētas vēsturi. Tas īpaši aktuāli šajā 
sarežģītajā Covid pandēmijas laikā.







STAICELES FOTO BIEDRĪBA “LAIKS”



Staiceles foto biedrība «Laiks»

„Latvijas valsts mežu atbalstītās Vidzemes kultūras 
programmas 2015” 

Projekts “Lielās ielas stāsts” 



Staiceles foto biedrība “Laiks” projekts “Lielās ielas stāsts” ir pētījums par 
mazas Vidzemes pilsētiņas – Staiceles izveidošanos. Šis stāsts tiek stāstīts ar 
fotogrāfiju palīdzību, jo tikai foto materiāls ir tas, kas precīzi parāda, kā 
dažādi vēsturiskie procesi ietekmē cilvēku dzīvesveidu un vietu, kur viņš 
dzīvo. Gatavojoties Latvijas simtgadei, Staiceles foto entuziasti vēlējās 
dāvināt Latvijai stāstu par vienu mazu daļiņu no Latvijas, cerot, ka šis stāsts 
aizkustinās citas mazpilsētas, veidojot līdzīgus stāstus. Projektā iesaistījās 
liela Staiceles iedzīvotāju daļa: gan skolu jaunatne, kas intervēja savus 
vecākus un vecvecākus, gan vidējā un vecākā staiceliešu paaudze, kas 
pieredzējusi Staiceles un Lielās ielas dažādus pārmaiņu procesus. Plašai 
sabiedrībai pieejams foto stāsts liek vairāk novērtēt, Staiceles, Vidzemes un 
visas Latvijas skaistumu.



MAKŠĶERNIEKU BIEDRĪBA 
“ŪDENSROZE”



Taka uz Rungu avotiņu



Staiceles Vimba



JAUNIEŠU BIEDRĪBA “PIVĀLIND”



Mēs savai pilsētai…
 Uzstādīti atpūtas soliņi 

Staiceles pilsētā (2 
gabali) un apzaļumots 
Brīvdabas laukums pie 
Audēju namiņa Staicelē. 
Brīvdabas laukums 
atrodas blakus Audēju 
namiņam.



AplidoApmīļoApceļo….

.Uzstādīta 1836 Ceļa zīme, kas ir 
centrālais atpazīstamības 
simbols 1836 ceļā 
Fonds 1836 par godu Latvijas 100 
gadei ir izveidojis ceļu apkārt 
Latvijai “Aplido, Apceļo, Apmīļo 
LATVIJU”.1836 km garumā, 
katram, kas vēlas mērot to, tiek 
izsniegta pase, kurā tiek iespiests 
speciāli izgatavots zīmogs. Katrā 
robežpilsētā uzstādītas 1836 Ceļa 
zīmes



Mūsdienīgais velobraucējs…
 Velo entuziasti tika 

aicināti piedalīties 
orientēšanās spēlē ar QR 
kodiem izveidotā 
tūrisma maršrutā pa 
Staiceles pilsētu un 
pagastu aplūkojot 
kultūrvēsturiskas vietas 
un pildot uzdevumus.



STAICELES RADOŠO SIEVIEŠU 
KLUBS “STAZELE”



BIEDRĪBA “STAICELES SENIORI” un 
«SAULGRIEZES»



BIEDRĪBA “STAICELES BEBRI”



STAICELES BRĪVPRĀTĪGO 
UGUNSDZĒSĒJU BIEDRĪBA



Viens par visiem, visi par vienu!

Ar LAD projektu 
finansiālu 
atbalstu ar 
nepieciešamo 
aprīkojumu 
apgādātas 
biedrībai 
dāvinātās 
automašīnas.



Staiceles parka sakopšanas talka 





Sargi sevi pats!

Bērnu vasaras 
nometnē 
jauniešiem Sargi sevi 
pats dalībnieki 
atkārtoja un uzzināja 
daudz ko par drošību. 
Nometnē iesaistījās 
15 jauniešu 





Zaļās pieturas labiekārtošana
 Ar Alojas novada finansiālu 

atbalstu Biedrība Staiceles 
BUB šovasar labiekārtoja 
Zaļo pieturu Staicelē. Par 
iegūto finansējumu tika 
iegādāti materiāli, no 
kuriem izgatavoja un 
uzstādīja galdu un 2 solus, 
tagad Staiceles iedzīvotāji 
un apkārtnes viesi savai 
atpūtai var izmantot šo 
vietu pusdienu pauzei, vai 
vienkārši atpūtai.



Laimīgu  Jauno gadu!



Seko līdzi informācijai:
Facebook: staiceles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība



Tautas lietišķās mākslas studija  
«Staicele» 



Tautas lietišķās mākslas studija 
«STAICELE»



Tautas lietišķās mākslas studija 
«STAICELE»



Tautas lietišķās mākslas studija 
«STAICELE»



Lielais lakats – goda un ikdienas 
tērps (VKP)



Dzijas krāsošana ar augu 
krāsvielām un lakatu aušana

















Dziesmu svētkos Rīgā



Zem svēteļa spārna (VKP)
 Projekta ietvaros pēc interesentu vēlēšanos mūsu 

vecmeistaru vadībā visas vasaras garumā  notika ceļa 

villaiņu (vilnas lakatu) un puspersiešu (vilnas) paklāju 

aušanā (kopā 16 dalībnieki). 



Zem svēteļa spārna
 Iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes uzlabošanos, 
kultūras mantojuma 
saglabāšana, 
daudzveidīgu un 
kvalitatīvu kultūras 
pasākumu norisi, 
saglabājot Staiceles 
mazpilsētas tradīcijas un 
apzinot to unikalitāti.



Visu projekta darbības laiku TLMS “Staicele” dalībnieki sadarbībā ar 
Staiceles Lībiešu muzeju apkopoja TLMS “Staicele” vēsturi 60. gadu 
garumā, kura tika izdrukāta uz rol-up stendiem





Svētelim pa pēdām….
Radošās darbnīcas aušanā ar dažādiem dabas 
materiāliem, jauniešu iesaiste











Čakla bij man māsiņa….





Šatiera segas….



Pūra vēdināšana Lieldienās…





Tautas tērpu gājiens…



Izvedām lakatus pastaigā…







Lakati….



Lakati…..



Šalle Latvijai…..



Laiks jauniem izaicinājumiem….



Seko līdzi informācijai:
Facebook:https:TLMS-Staicele
 Stāsts par Staiceles audējiem...

https://www.youtube.com/watch?v=0gSv7wZ0wa4

https://www.youtube.com/watch?v=0gSv7wZ0wa4


UZ TIKŠANOS STAICELĒ!


