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Skaistākā kāzu diena





Apsveicam Jūs ar tuvojošos kāzu dienu!

Sirds satraukumā trīc, ceļi dreb, acu kaktiņi kļūst mikli un šķiet, 
ka mirklis ir apstājies, gribas ieelpot šo brīdi vēlreiz un vēlreiz un 

nekad nepamosties no šī skaistā sapņa- Jūsu kāzu dienas!

Jauna dzīve, brīnišķīgs dzīves ceļojums ar savu mīļoto cilvēku. Jūs 
sagaida brīnumskaisti saulrieti, elpu aizraujoši piedzīvojumi un 

neaizmirstami stāsti, ko veidosiet tieši Jūs.

Mēs vēlamies Jums pačukstēt dažas idejas. Pastāstīt, kur 
noorganizēt trakulīgu vecpuišu un vecmeitu ballīti. Ieteikt 

pasakainu vietu, kur mīt gredzenus un teikt “Jā” vārdu. Mums 
ir padomā arī vietas, kur notvert šīs īpašās dienas burvību un 

iemūžināt to neaizmirstamās fotogrāfijās.  Visbeidzot, šeit 
atradīsiet visdažādāko piedāvājumu savas kāzu dienas svinībām- 

sākot no romantiskas viesu mājiņas meža ielokā un beidzot ar 
greznām svinībām pasaku pilī. 

Lai Jūsu izsapņotā kāzu diena no sapņa kļūst par realitāti!
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DIEVNAMI KĀZU CEREMONIJAI

1. Ogres Evaņģēliski  
luteriskā baznīca 
Brīvības iela 51, Ogre, 
+371 65047915, 
www.ogres.lelb.lv/

2. Ogres Sv. Meinarda Romas 
katoļu baznīca 
Meža prospekts 1, Ogre, 
+371 65022458, +371 26551206, 
meinarda.draudze@inbox.lv 

3. Ogres Sv. Nikolaja pareizticīgo 
draudzes lūgšanu nams
Krasta iela 15, Ogre, 
+371 26528880, 
valentinar@oic.lv

4. Ogres Trīsvienības baptistu 
draudzes baznīca
Vidus prospekts 15, Ogre,
+371 28899025, 
tbdraudze@gmail.com
www.otbd.lv

5.Suntažu Vissvētās Trīsvienības 
Romas katoļu baznīca
Suntažu pagasts, Ogres novads, 
+371 22494975

6. Suntažu luterāņu baznīca
Suntažu pagasts, Ogres novads, 
+371 26343062

7. Madlienas luterāņu baznīca
Madlienas pagasts, Ogres novads, 
+371 26113120

8. Aderkašu Sv. Marijas-
Magdalēnas pareizticīgo baznīca
Taurupes pagasts, Ogres novads, 
+371 65031287

9. Krapes luterāņu baznīca
Krapes pagasts, Ogres novads, 
+371 65059760

10. Krapes Sv. Arsēnija pareizticīgo 
baznīca 
Krapes pagasts, Ogres novads, 
+371 65059763, +371 65059641

11. Meņģeles Ev. luterāņu baznīca
Meņģeles pagasts, Ogres novads, 
+371 26656965, +371 22455879

12. Ikšķiles Sv.Meinarda  
luterāņu baznīca
Daugavas prospekts 10, Ikšķile, 
+371 65030328

13. Ikšķiles Sv.Gara pareizticīgo 
baznīca
Daugavas prospekts, pareizticīgo kapi, 
Ikšķile, +371 65030166

14. Salaspils Mārtiņa Lutera 
evaņģēliski luteriskā baznīca 
Rīgas iela 49/1, Salaspils
Mācītājs: Guntars Žīgurs
+371 26133752
guntars.zigurs@gmail.com

15. Salaspils Dievmātes Rožukroņa 
karalienes Romas katoļu baznīca 
Rīgas iela 26, Salaspils
Draudzes prāvests: Gaitis Dubults
+371 67980052, +371 29496415
salaspilsdraudze@gmail.com

16. Svētā lielmocekļa un Uzvarētāja 
Georgija pareizticīgo baznīca
Adrese: Skolas iela 19, Salaspils
Priesteris: Boriss Bakumenko
+371 29157786
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17. Ropažu evaņģēliski luteriskā 
baznīca
Baznīcas iela 1, Ropaži, Ropažu novads
Mācītājs: Krišjānis Bulle
+ 371 29422823
krisjanis.bulle@lelb.lv
www.ropazubaznica.lv

18. Doles-Ķekavas ev. lut baznīca
Rīgas iela 75, Ķekava, Ķekavas pagasts
+371 29177336 
arniseltermanis@gmail.com
kekava.lelb.lv

19. Katlakalna ev. lut. baznīca
“Ticības”, Katlakalns, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads
+371 261711837
katlakalnadraudze@gmail.com

20. Konfesionāli luteriskā baznīca
Saules iela, Odukalns, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads
+371 28380208
ilarsplume@hotmail.com 

21. Baldones Evaņģēliski luteriskā 
Svētā Miķeļa baznīca
Rīgas iela 40, Baldone 
+ 371 29231154 
info@baldonesbaznica.lv 
www.baldonesbaznica.lv
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22. Ogres novada dzimtsarakstu 
nodaļa
Brīvības iela 33, Ogre, 
+371 65023466, 
dzimtsaraksti@ogresnovads.lv

23. Ikšķiles dzimtsarakstu nodaļa
Peldu iela 22, 301.kab, Ikšķile
+371 65055457
dzimtsaraksti@ikskile.lv
www.ikskile.lv

24. Salaspils novada 
dzimtsarakstu nodaļa 
Laulību reģistrācijai pieejama 
ceremoniju zāle ar ietilpību līdz 80 
cilvēkiem. Tiek piedāvāta laulības 
reģistrācijas ceremonijas vadīšana 
laulību zālē ar atbilstošu mūziku 
un telpas noformējumu. Iespējama 
arī laulību ceremonija ārpus 
Dzimtsarakstu nodaļas telpām.
Līvzemes iela 8, Salaspils (208. 
kabinets)
+371 67981027
dzimtsaraksti@salaspils.lv

25. Ropažu novada Dzimtsarakstu 
nodaļa
Laulību reģistrācijas svinīgās 
ceremonijas notiek dzimtsarakstu 
nodaļas telpās un ārpus tām Ropažu 
novada teritorijā. Laulību reģistrācijas 
zāles ietilpība līdz 50 viesiem.
Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads 
+371 67918522, + 371 28327129 
dzimtsaraksts@ropazi.lv

26. Stopiņu novada Dzimtsarakstu 
nodaļa
Institūta iela 14, Ulbroka, Stopiņu 
novads
+371 67910564, + 371 27757381 
dzimtsaraksti@stopini.lv
www.stopini.lv
 
27. Ķekavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļa
Laulību ceremoniju piedāvā veikt 
jebkurā citā vietā Ķekavas novadā. 
Uzvaras prospekts 1A, Baloži, Ķekavas
novads.
+371 29447270, Tālr./fakss: 67705745
lidija.sture@kekava.lv
www.kekavasnovads.lv

28. Baldones novada domes 
Dzimtsarakstu nodaļa
Pārupes iela 3, Baldone, Baldones 
novads
+371 67350994, 
dzimtsaraksti@baldone.lv

29. Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļa
Ceremoniju zāle atrodas vēsturiskā 
ēkā. Tā celta kā Aizsargu nams. Ēkas 
pamatakmens likts 1936.gadā ar 
mācītāja svētību. Ceremoniju zāles 
ietilpība ir 50 personas. Ceremonijai var 
nomāt arī ēkas 1.stāvā esošo Kultūras 
nama zāli ar iespēju var uzņemt 
vairākus simtus viesu. Tiek piedāvāta 
izbraukuma laulību ceremonija. 
Daugavas iela 29, 2. stāvs, Mārupe, 
Mārupes novads
+371 67149878
dzintra.klintsone@marupe.lv
www.marupe.lv
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30. Dabas parks “Ogres Zilie kalni” 
Dabas parks ar izveidotām pastaigu 
takām un atpūtas vietām.
Parkā atrodas 30 m augsts skatu tornis. 
Bērnu atpūtas laukums ar amizantām 
meža iemītnieku koka skulptūrām. 
Dubkalnu ūdenskrātuve labiekārtota 
ar atpūtas, grila un peldvietām. 
Iecienīts ir Dubkalnu ūdenskrātuves 
stāvkrasta skatu laukums. Lai iebrauktu 
kompleksa teritorijā, nepieciešama 
caurlaide.
Ogres pilsēta un Ikšķiles novads
www.ziliekalni.lv

31. Špakovska dendroloģiskais 
parks
Skaists un ainavisks visos gadalaikos, 
ar tēlnieka Kārļa Zemdegas veidoto 
skulptūru pie ieejas. Parks aizņem 5,9 
ha lielu teritoriju. Ieeja parkā ir bez 
maksas. Ekskursijas, kāzu programmas 
un ugunskura vietas izmantošana – 
par ziedojumiem un pēc iepriekšējas 
pieteikšanās.
Pavasara gatve 6, Ogre +371 27083402

32. Viesu māja „Debesu bļoda”
Viesu māja piedāvā ceremoniju un 
svinību vietu. Ir speciāls jaunlaulāto 
numuriņš. Vietu skaits numuriņos - 80.
„Brahmaņi”, Ogresgala pagasts, Ogres 
novads
+371 29557172, debesubloda@inbox.lv
www.debesubloda.viss.lv

33. Baldones observatorija 
Ekskursijas programma 
jaunlaulātajiem. Cik zvaigžņu pie 
debesīm, tik ļaužu pasaulē, un katram 
ir sava zvaigzne.

Programma: dāvāsim un vērosim 
pērles debesīs, kas mirdz diennakts 
skaistākajā un mīlestības pilnajā dienā!. 
Mīlas dzēriens no Baldones sēravota, 
kā arī kosmosa lāde. Apliecinājums par 
mīlestībā dzimušo jauno zvaigžņu pāri. 
Ilgums: 15 – 30 min.
Baldones observatorija, Riekstukalns, 
Baldones pagasts, Baldones novads,
+ 371 29 266 797, + 371 28 763 738 
vija.eglite@inbox.lv,
www.baldonesobservatorija.lu.lv

34. Mercendarbes muiža 
Lielu koku ieskauta sena muiža ar 
dīķi  un skaistu simtgadīgu liepu aleju. 
Romantiska vieta laulību ceremonijai 
un kāzu pieņemšanai (furšetam) līdz 
50 viesiem. 
Mercendarbe, Baldones pagasts, 
Baldones novads
+371 29 545 201
mercendarbe1@gmail.com 
www. merzendorf.com

35. Ceriņu parks un sēravots 
Vieta ar senlaicīgu šarmu laulību 
ceremonijām vai kāzu pieturvietām.  
Parkā mīt skulptūra-strūklaka 
“Ķirzaciņa”, kurai no mutītes iztek 
dziednieciskais Baldones sērūdens 
jeb mīlas dzēriens, kas gadsimtiem 
ilgi ir pazīstams, pateicoties tā 
dziednieciskajām īpašībām. Parkā 
uzņemtās fotogrāfijas īpaši krāšņas 
ceriņu ziedēšanas laikā.
Ceriņu parks, Rīgas iela 54, Baldone
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36. Sv.Meinarda sala
Uz salas atrodas Ikšķiles pirmās 
baznīcas drupas, kas ir vecākās mūra 
celtnes drupas Baltijā. Iespējams rīkot 
laulību ceremonijas. Nokļūšana uz 
salas ar laivu. 
+371 65022458.
Ikšķiles laivu noma,  Peldu iela 28, 
Ikšķile, tālr. +371 20279011

37. Tīnūžu muižas saliņa 
Dabīgi veidojusies saliņa Mazās Juglas 
upes krastos, ar skaistiem dabas 
skatiem. 
Sasniedzama, ejot kājām.
+371 65055457
Ikšķiles novads. 56.8685 24.5720

38. Turbu dižozols 
800 gadu vecs ozols, kas joprojām 
zaļo. Kādreiz dobumā varējuši slēpties 
vairāki cilvēki, tagad tur ligzdo dažādi 
putni.
“Turbas”, Turkalne, Ikšķiles novads
+371 26355551

39. Nacionālais botāniskais dārzs 
Salaspilī
Šeit atrodas viss, ko vien jaunais pāris 
varētu vēlēties! Laulību ceremonija, 
šampanieša pauze ar fotografēšanos 
vai arī nelielas svinības draugu un 
radu lokā. Atkarībā no jūsu vēlmēm, 
botāniskais dārzs piedāvā dažādas 
svinību vietas: sniegbaltu paviljonu 
rozārijā, teiksmainu vietu pie ozola vai 
piknika vietu Vecajā parkā. Izvēlēto 
svinību vietu iespējams izrotāt pēc 
saviem ieskatiem, kā arī vajadzības 
gadījumā papildināt ar savu inventāru 
(galdiem, krēsliem, teltīm utt.).

Miera iela 1, Salaspils 
+371 22019340, +371 28670426 
(fotosesijas un kāzu rīkošana dārzā) 
welcome@nbd.gov.lv 
www.nbd.gov.lv

40. Atpūtas vieta “Ārpus laika”
Mierpilna kāzu ceremoniju vieta mežā. 
Jebkuros laika apstākļos svarīgajam 
brīdim ir pieejama lapene uz salas, kur 
ērti jutīsies līdz 35 kāzu viesu. Tāpat 
ir pieejama kupolmājas lielā terase, 
kuras ietilpība ir virs 100 cilvēkiem. Pēc 
ceremonijas iespējams baudīt nelielu 
uzkodu mielastu un kāzu fotosesiju.
“Kairosa”, Salaspils pagasts, Salaspils 
novads LV5015
+371 26543234 
ilze.berzina@terasesmebeles.lv
www.arpuslaika.lv

41. Daugavas muzejs 
Piedāvājam izvēlēties jums tīkamu 
vietu kāzu ceremonijai brīvā dabā – 
skaistajā un vēsturiskajā Doles muižas 
parkā pašā Daugavas krastā! 
Doles sala, Salaspils novads
+371 67216367
daugavas.muzejs@inbox.lv
www.daugavasmuzejs.lv

42. Ropažu muižas parks
Ropažu vēsturiskais parks ir lieliska 
vieta svinīgai laulību reģistrēšanai; tas 
atrodas starp kanālu un krāšņo upi 
Lielo Juglu. Parka teritorijā atrodas 
simtgadīgi koki un tiltiņš pāri dīķim uz 
mīlestības saliņu. 
Ropažu muižas parks, Ropaži, Ropažu 
novads
+371 67918522, + 371 28327129
dzimtsaraksts@ropazi.lv
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43. Sporta komplekss 333
Sporta kompleksā 333 valda sajūta 
kā brīnumzemē, ko ieskauj hektāriem 
saulaina priežu meža. Šeit atradīsiet 
pasakainu un gleznainu vietu kāzu 
ceremonijai dabas svētībā. Klusa un 
privāta vieta svinībām, ko varēsiet 
pieskandināt ar mūziku un prieku, līdz 
saule ausīs. Savukārt mielastu ar 333% 
mīlestību un radošumu jums sagatavos 
333 Cafe.
Sila Priedes, Ropažu novads
+371 29555333, info@333.lv 
www.333.lv

44. Ulbrokas ezermala, skatu laipa
Ulbrokas ezermalas skatu laipa ir 
romantiska, iedvesmojoša vieta 
nelielām laulību ceremonijām dabā. 
Laipa iesniedzas ezerā, un skatam 
paveras saviļņojošais ezera plašums, 
strūklaka un vienmēr līdzās esošais 
gulbju pāris.
Ezermalas iela 1, Ulbroka, Stopiņu 
novads

45. Līgo parks
Laulību ceremoniju norises videi ir 
plašas izvēles iespējas – brīvdabas 
skatuve, viena no lielākajām Pierīgā, 
ozolu un bērzu birzs, romantisks 
tiltiņš, rakstu zīmēm rotātas kāpnes, 
rakstu zīmju skulptūru fons. Viesu 
skaitam lielas iespējas - no nelielām 
ceremonijām līdz vairākiem tūkstošiem 
viesu. 
Vālodzes, Stopiņu novads
www.stopini.lv/lv/novads/ligo-parks 

46. Atpūtas vieta un stallis 
“Zirgzandales”
Piedāvājam kāzu ceremoniju dabā - uz 
saliņas, pļavā vai mežmalā, birztaliņā. 
Par īpašu ainavas dekorāciju var kļūt 
zirgu ganāmpulks fonā. Piedāvājumā 
dažādas arkas, kā arī ceremonijas vietas 
dekorēšana.
Zandeļi, Vētras. Mārupes novads. 
+371 29128841
sandra@zirgzandales.lv
 www.zirgzandales.lv

47. Golfa laukums “Viesturi”
Golfa laukuma koptais zālājs un priežu 
meža vide 25ha platībā var kļūt par 
lielisku vietu kāzu ceremonijai brīvā 
dabā, ar iespēju turpināt svinības 
turpat kluba ēkā un restorānā. 
Viesturi, Mārupes novads. 
+371 26444390 
info@golfsviesturi.lv
www.golfsviesturi.lv

48. Viesu nams “Alberta muiža”
Alberta muiža piedāvā Jums ne tikai 
organizēt šeit savas kāzu svinības, bet 
arī pašu ceremoniju brīvā dabā.
Gavari, Mārupes novads, 
+371 28815751
info@albertamuiza.lv
www.albertamuiza.lv
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49. „Sniega suņi” 
Izbraucieni kamanu suņu pajūgos 
sniega un bezsniega apstākļos. Dažādi 
pasākumi un konsultācijas.
Ogres Zilie kalni
56.8334, 24.5617
+371  26593651, +371 26532851
info@sniegasuni.lv, www.sniegasuni.lv

50. „Ogre Active” SUP noma
SUP dēļu noma Ogrē un Ogres novadā
Ogre un Ogres apkārtne
+371 29692295 
Ogreactive@gmail.com 
www.facebook.com/Ogreactive

51. Keramikas darbnīca “Sproģi” 
Keramiķi Imants un Malda Sproģi 
piedāvā: ekskursijas un darbnīcas – 
iespēju pašiem veidot savu darbiņu vai 
piedalīties cepļa atvēršanā. Ir speciāls 
kāzu piedāvājums jaunlaulātajiem 
un viesiem. Apmeklējumu pieteikt 
iepriekš!
Viestura aleja 6, Ogre, +371 29846704, 
imants.sprogis@inbox.lv

52. Mājas siera ražotne 
„SierŠtelle”, degustācijas
 „SierŠtelles” sortimentu veido vairāk 
nekā 30 dažādas garšas nenogatavināti 
pusmīkstie sieri ar dažādām piedevām.  
Ražotne piedāvā ekskursiju, kurā var 
redzēt, kā top mazais, gardais siera 
ritulītis un izmēģināt visdažādākās 
garšas.
Brīvības iela 12, Ogre
+371 65021200, +371 26690077, 
siers@sierstelle.lv, www.sierstelle.lv

53. Amatnieks Jānis Zviedris 
Interesentiem iespējams pašiem veidot 
māla izstrādājumus, kā arī iegādāties 
meistara dabus.
Rankas iela 17, Ogresgala pagasts, 
Ogres novads, 
+371 26709556

54. Piedzīvojumu parks „Milžu 
taka”
„Milžu taka” ir no virvju un koka 
konstrukcijām veidota trase kokos 
un to veido trīs dažādu sarežģītības 
pakāpju loki. Trases kopgarums ir 
gandrīz 600 metri. Neliela kafejnīca 
piedāvā karstos dzērienus un 
saldējumu.
Ogre, dabas parks “Ogres Zilie kalni”
+371 24427070, info@milzutaka.lv
www.milzutaka.lv

55. Radošā darbnīca “Dzīvais māls”
Gatavo māla trauku apgleznošana.
Pašu gatavoti māla trauki vai 
priekšmeti. Telpas svinībām, radošās 
darbnīcas, kāzu programma. Tematisku 
pasākumu organizēšana līdz 40 
personām.
Zilokalnu prospekts 2b, Ogre
+371 29286045, +371 26329403
dzivaismals_telpas@inbox.lv
www.facebook.com/dzivaismals/

56. Radošā darbnīca “Pie Mimi”
• Krāsaino cepumu izgatavošana.
• Sklandraušu cepšana.
• Piparkūku apgleznošana.
Zilokalnu prospekts 2b, Ogre
+371 26680645, +371 26329403
info@pie-mimi.lv
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57. Šūpoļu parks Ķeipenē 
Šūpoļu parks piedāvā interesantu, 
daudzveidīgu, ar šūpošanos, tradīcijām 
un dažādām izdarībām bagātu 
kāzu programmu. Šūpoļu parkā ir 
labiekārtota Pavarda vieta.  Kā atsevišķs 
pakalpojums tiek piedāvātas Kāzu 
čigānu izdarības.  
 „Zuši”, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, 
+371 28679934, starei@inbox.lv

58. Publiskā observatorija 
Suntažos 
Observatorijā var vērot debesis -  ja 
tās neklāj mākoņi, nav miglas vai 
nokrišņu. Papildus debesu vērošanai 
ir iespējams apskatīt arī meteorītu 
kolekciju. Observatorijas darbinieki 
piedāvā arī saistošus un atraktīvus 
fizikas eksperimentus.
Suntažu pagasts, Ogres novads, 
+371 29120445, 
info@starspace.lv, www.starspace.lv 

59. Meņģeles skatu tornis
No 27 m augstā skatu torņa paveras 
ainava uz Ogres ielejas dabas parku. 
Blakus atrodas dabas taka un lapenīte.
Dullā Daukas birzs, Meņģele, 
56.8381, 25.3563

60. Piparkūku studija “Ķeipenieši”
Studija piedāvā iespēju līdzdarboties 
radošajās darbnīcās un ekskursiju ar 
stāstījumu par piparkūku vēsturi un 
tapšanas procesu.
“Kalnāji”, Ķeipenes pagasts, Ogres 
novads
+371 22002115, unida@inbox.lv, 
www.keipenespiparkukas.lv 

61. Alus darītava “IndieJānis”
Piedāvājumā - degustācijas, interesanti 
stāsti par alus brūvēšanu, tradīcijām, 
pasaules tendencēm, dzeršanas 
kultūru – alus darītavā vai ierodoties 
Jūsu izvēlētajā vietā, Iespēja iegādāties 
produkciju līdzņemšanai
Upespils, Suntažu pagasts, Ogres 
novads, 
+371 29 760 218, 
indiejanis@gmail.com,
www.indiejanis.mozello.lv/

62. Libertu bērzu sulas pagrabs
Unikāla iespēja jaunajam pārim 
un viesiem degustēt bērzu sulas 
produktus. Interesenti aicināti bērzu 
sulu pasaulē Linarda Liberta pagrabā, 
kur Jums pastāstīs par visu, ko var 
iegūt no bērza – svaigu bērzu sulu, 
limonādi, sīrupu, vīnu, šampanieti un 
pat bērzu sulu stipro. 
Vīndaru iela 12, Ikšķile. 
+371 29297469
 www.sula.lv

63. Brauciens ar vikingu kuģi 
“Üxküll”
Autentisks vikingu stila kuģis, kas 
būvēts par godu Ikšķiles pilsētas 830 
gadu jubilejai. Līdz 14 vietām.
Ikšķiles laivu noma - Peldu iela 28, 
Ikšķile
+371 20279011
www.udensprieks.lv

64. Zirgu izjādes “Birzītes” 
Kāzu eskorts, kā arī fotosesijas ar 
zirgiem
Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
+371 29103993
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65. Atpūtas komplekss “Turbas”
Neaizmirstami piedzīvojumi vietā, 
kur saplūst lauku daba un pilsētas 
komforts. Jau iebraucot Turbās, Jūs 
sagaidīs pūkainu un draudzīgu aitu 
pulks un Highlander buļļi, šeit ir 
iespējams uzkāpt skatu tornī, apskatīt 
dižozolu, izstaigāt pastaigu takas, gūt 
mieru sakoptā mežā, baudīt ainavu 
lapenēs un pastaigāties pa tiltiņiem. 
Turbas, Turkalne, Tīnūžu pagasts, 
Ikšķiles novads
+ 371 2635555, www.turbas.lv

66. Turkalnes muižas klēts
Vīna, sidra, alus un sulu ražošana no 
savā īpašumā un apkaimes zemnieku 
audzētām ogām un augļiem un 
degustāciju vieta, kas ģimenēm, draugu 
kompānijām un korporatīvajiem 
klientiem radīs vietu un laiku kopā 
būšanai un kopīgai zināšanu vairošanai 
par vīna un citu produktu ražošanas 
procesu, kā arī par Turkalnes muižas 
vēsturi.
Turkalne, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles 
novads
+ 371 26355554

67. Ziemas autotrase un 
kameršļūkšana (tikai sniega un sala 
apstākļos) 
Ikšķiles novads, Lejaskalni. Iespējama 
arī pirts noma. 
+371 29111696

68. Daugavas muzejs 
Aicinām pieteikt kāzu ekskursiju 
jaunlaulātajiem! Gida pavadībā var 
izstaigāt muzeja ekspozīciju, parku un 
brīvdabas zvejnieku sētu. Ekskursijas 
laikā iespējams iepazīties un izmēģināt 
gan senas, gan jaunizveidotas kāzu 

paražas, kā arī pakavēties pie galdiņa ar 
vieglām uzkodām ozolu un liepu paēnā.
Doles sala, Salaspils novads
+371 67216367
daugavas.muzejs@inbox.lv
www.daugavasmuzejs.lv
56.8480, 24.2283

69. Pajūgs kāzām 
Romantisks brauciens zirga pajūgā un 
kamanās (sniegotos apstākļos). Tiek 
piedāvāta arī vizināšanās zirga mugurā. 
Pēc jaunā pāra vēlēšanās iespējamas arī 
fotosesijas. 
Līvzemes iela 28, Salaspils
+371 22389640
desanto99@gmail.com 

70. Zirgu izjādes “Armanda Lauku 
jātnieku klubs” 
“Mašēni”, Salaspils novads 
+371 29275134
zirgi@zirgi.lv, www.zirgi.lv

71. Atpūtas komplekss “Sauleskalns”
Sauleskalns piedāvā īpašas aktivitātes 
jaunajam pārim Saules takā vai Amatu 
mājā ar dažādām radošām darbnīcām.
Sauleskalns, Ropažu novads
+371 29403887, +371 26301327 
ievameijere@inbox.lv 
www.sauleskalns.lv

72. TeElpa
Mīlestības ķēķis piestāj TeElpā -ceļojums 
pa mīlestības līkločiem, brīnišķīga iespēja 
sajaukt savu  mīlestības tēju un izgaršot, 
kā garšo jūsu mīlestība. Mīlestības Raibā  
zupa un citi kārumi kā arī Sievu un vīru 
padomi laimīgai kopdzīvei.
Rīgas iela 2, Baloži Ķekavas novads
www.teelpa.lv, info@teelpa.lv
+371 20275522, +371 22020936
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73. Sporta komplekss 333
333 ir Latvijā unikāla vieta, kurā ar 
prieku tiksiet sagaidīti Jūsu ģimenes 
mīlestības svinībās! Šeit atradīsiet īpašu 
sajūtu kopumu, izbaudot kādu no 333 
aktivitātēm (meža safari, adrenalīna 
brauciens ar sportisku auto) vai aktīvās 
atpūtas iespējas kā lieliem, tā maziem 
pludmales un aktīvās atpūtas zonā.
Sila Priedes, Ropažu novads
+371 29555333, info@333.lv 
www.333.lv

74. Keramikas ceplis “Madze”
Piedāvā jaunajam pārim kopīgi 
izgatavot pāra kopīgo māla trauku. Ja 
vēlaties iepriecināt ģimeni vai pāri ar 
īpašiem melnās jeb svēpētās keramikas 
traukiem, iespējams pasūtīt vienotā 
rakstā - krūzītes, bļodiņas, šķīvjus, vāzes 
ar dažādām rakstu zīmēm.
Skujnieki, Augšciems, Ropažu novads
+371 29442420, zanda@viss.lv 
www.madze.lv

75. Ropažu pilskalns
Ropažu pilskalnā jaunajam pārim 
ir unikāla iespēja papildināt svinīgo 
dienu ar viduslaiku aktivitātēm.
Ropažu Livonijas ordeņa pilsdrupas, 
Ropaži, Ropažu novads
56.9788, 24.6303
+371 29335523, 
turisms@ropazi.lv, www.ropazi.lv

76. Zirgu izjādes „Lantes”
Iespējami braucieni ar zirga pajūgu 
kāzām, kā arī zirgu izjāde vai fotosesija 
ar lauku fonu un zirgiem uz vietas 
pie mums – zemnieku saimniecībā 
“Lantes”.
Ropaži, Ropažu novads, Lantes
+371 29111353, +371 29783915,
jeep.jeep.@inbox.lv

77. “Krīvu” sēta
Piedāvājam kāzu pieturvietu, kur Jūs 
varēsiet pavadīt dažas jaukas stundas. 
Programma tradicionālā latviešu lauku 
sētā ar tai raksturīgiem darbiņiem. Lai 
Jūsu viesi nejustos izsalkuši, cienājam 
ar gardo “Cira kāta” zupu un dažādiem 
atspirdzinājumiem.
“KRĪVI”, Riekstu iela, Ulbroka, Stopiņu 
novads 
+371 29464547, +371 29287521, 
krivukletsmuzejs@inbox.lv
www.krivuklets.simplesite.com/

78. Ķekavas novadpētniecības 
muzejs
Muzejs piedāvā jaunlaulātajiem 
dažādas aktivitātes pēc vienošanās. 
Iespējams izdejot pirmo valsi Doles 
Tautas nama zālē, nofotografēties 
karikatūru atmosfērā, izzināt jaunajai 
ģimenei svarīgus jautājumus, kā arī 
ieraudzīt sevi ar karikatūrista acīm.
Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads
+371 28679514
inara.rumbina@kekava.lv
www.parkulturu.lv

79. Izjādes ar zirgiem „Agates”
Izjādes ar zirgiem “Agates” piedāvā 
zirgus fotosesijām uz vietas - skaistā 
apkārtnē, kā arī piedāvā zirgus 
piegādāt uz Jūsu izvēlētu vietu. Cena 
atkarīga no piegādes vietas.
„Agates”, Katlakalns, Ķekavas novads
+371 29126410
www.izjadesarzirgiem.lv 
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80. Daugmales Jāņa bišu medus / 
Pampāļu podu darbnīca
Iespēja apmeklēt bišu dravu, 
nogaršot dažāda veida medu, kā arī 
ielūkoties keramikas tapšanas procesā. 
Jaunlaulātajiem tiek piedāvāts izveidot 
īpašus kāzu traukus un liet sveces, 
kuras pēc tam izmantot mičošanā.
“Dorītes”, Daugmales pagasts, Ķekavas 
novads
+371 29494234
janissulutaurs@inbox.lv
www.daugmalesmedus.lv

81. Izjādes ar zirgiem “Dārziņi”
Jaunlaulātajiem tiek piedāvāta zirgu 
noma – ar savu fotogrāfu, bet ar 
Dārziņu zirgiem veikt skaistu fotosesiju.
“Dārziņi”, Katlakalns, Ķekavas novads
+371 28815944
www.darzini.lv

82. Baldones waterjump 
Baldones waterjump būs piemērota 
vieta vecpuišu/vecmeitu ballītēm 
asu un ekstrēmu izjūtu cienītājiem. 
Pieejamas piknika vietas ar grilu un 
pirti.  Atpūtas kompleksā ballīšu 
viesiem būs iespēja noīrēt attiecīgo 
inventāru, lēkāt pa sporta batutu, 
uzspēlēt volejbolu, basketbolu.  
Darba laiks: maija otrā puse/ jūnijs – 
septembris
„Purmales”, Baldones pagasts, 
Baldones novads (braucot pa P89 
šoseju)
+371 26512226, +371 28724454
 www.waterjump.lv, info@waterjump.lv  

83. Pirtiņa “Lejasmārtiņi” 
Pirtiņā pirms laulībām iespējams iziet 
īpašus pirts rituālus.
Līgavas pirts - lauku pirtiņa miesai un 
garam. Īpašs pasākums līgavai. Topošā 
sieva rituāla laikā saņem svētību no 
savas dzimtas sievietēm.Īpašais pirts 
rituāls pārim būs jauks piedzīvojums 
gan jaunlaulātajiem pirms kāzām, gan 
pāriem, kuri ir kopā jau ilgāku laiku.
“Lejasmārtiņi”, Baldones pagasts, 
Baldones novads
+371 29242757, info@lejasmartini.lv
www.lejasmartini.lv

84. Ziepju vārīšanas meistarklases 
“Kazas Laukos” 
Vēlies paspēt savārīt ziepes pirms 
kāzām? Ziepju vārīšanas un dabīgās 
kosmētikas meistarklases būs lieliska 
ideja vecmeitu ballītei! Meistarklasēs 
būs iespēja iemācīties pagatavot 
kosmētiku no dabīgām izejvielām - 
Baldones dūņām, ēteriskajām eļļām un 
ārstniecības augiem. Ziepju taisīšana 
būs jautra un aromātiska ballīte! 
“Lauki”, Baldones pagasts, Baldones 
novads
+371 26 463 601 www.kazaslaukos.lv
kazaslaukos@gmail.com

85. Aktīvās atpūtas parks “Tāles” 
Multifunkcionālajā aktīvās atpūtas 
parkā iespējams aktīvā veidā nosvinēt 
vecmeitu un vecpuišu ballītes. Parkā 
iespējams nodarboties ar veikošanu, 
spēlēt volejbolu vai lēkāt pa batutu. 
Pieejama āra baļļa, pirtiņa, namiņi 
pārnakšņošanai un teltsvietas.  Aktīvās 
atpūtas parks atvērts no  maija vidus 
līdz septembra beigām. 
“Tāles”, Baldones pagasts, Baldones 
novads, +371 29431557
veikparkstales@gmail.com 
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86. Marutas Raudes porcelāna 
darbnīca
Baltiem dzīves mirkļiem, pēc 
mākslinieces Marutas Raudes dizaina,
šeit top balti porcelāna trauki un 
priekšmeti, kurus, savlaicīgi veicot
pasūtījumu, iespējams bagātīgi dekorēt 
ar uzrakstiem un oriģinālu rotājumu. 
Porcelāna darbnīca piedāvā arī porcelāna 
apgleznošanas nodarbības un pasākumus 
studijā.
Lambertu iela 26, Mārupe, Mārupes 
novads, +371 29497166,
info@raude.lv; www.raude.lv

87. Meistarklase “Mārupes Kosmoss” 
Mājīgās telpas ar logiem uz dārzu un 
terasi pieejamas dažādiem pasākumiem, 
tai skaitā draugu kopā sanākšanai un 
vecmeitu ballītei. Papildus iespējams 
noorganizēt sievišķīgas aktivitātes, 
kā ,piemēram, polimēra ziedu rotu 
izgatavošanu topošajai līgavai un viņas 
draudzenēm.
Rudzrogu iela 1, Mārupe, Mārupes novads 
+371 26190551
flowersfromsisters@gmail.com
www.callmesisterflowers.com

88. Meistarklase “Madara Cosmetics” 
ražotnē
Sievišķīgs ceļojums Latvijas pazīstamā 
dabīgās kosmētikas zīmola mājvietā. 
Ekskursijas notiek darba dienās un 
ietver iepazīšanos ar laboratorijas un 
ražotnes darbu, aktivitātes ar jaukām 
balvām, produktu testēšanu, iepirkšanos 
ražotnes veikalā. Tiek organizētas arī 
meistarklases ar iespēju iepazīt tuvāk 
krēma gatavošanas procesu
Zeltiņu iela 131, Mārupe Mārupes novads 
+371 66154800. 
ekskursijas@madaracosmetics.com,
www.madaracosmetics.lv

89. Atpūtas parks “JIP Mārupīte”
Meža ielokā pie karjera izveidotā 
brīvdabas teritorija ar pludmali piedāvā 
jautri nosvinēt ne tikai kāzas, bet arī 
Jūsu pirmskāzu ballīti. Šeit iespējams 
gan uzspēlēt disku golfu, noorganizēt 
pikniku, nodarboties ar dažādām 
komandu sporta aktivitātēm izveidotajos 
laukumos, doties ūdenī ar SUP dēļiem 
vai veikbordu, izmantot pludmales 
namiņu jautrai kopā sanākšanai ūdens 
krastā, uzņemt jautrus foto dabā.
Ežiņi, Mārupes novads 
+371 29431054
jip@marupe.net
www.jipmarupite.lv

90. Atpūtas vieta un stallis 
“Zirgzandales”
Pirmskāzu ballītēm tiek piedāvātas 
jautras aktivitātes dabā, skaistas vai 
smieklīgas foto sesijas, pirts rituāls. 
Topošās līgavas šeit var saskaitīt trīs 
baltus zirgus; ticējums vēsta, ka jāsaskaita 
100, lai varētu precēties. Palīdzam 
izveidot pasākuma scenāriju. Tiek 
piedāvātas daudzveidīgas kāzu pieturas – 
pie ūdens, uz saliņas, mežā.
Zandeļi, Vētras. Mārupes novads 
+371 29128841
sandra@zirgzandales.lv
 www.zirgzandales.lv

91. Golfa laukums “Viesturi”
Golfa laukuma teritorija lieliski piemērota 
pirmskāzu ballītēm - šeit iespējams 
uzspēlēt golfu draugu kompānijā, 
uzņemt skaistas fotogrāfijas iekoptajā 
vidē ar vai bez golfa spēles atribūtiem, 
atpūsties kluba mājas  restorānā un 
saunā, kā arī izmantot citas izklaides 
iespējas. Viesturi, Mārupes novads 
+371 26444390; info@golfsviesturi.lv
www.golfsviesturi.lv
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92. Dabas parks “Ogres Zilie kalni” 
Dabas parks ar izveidotām pastaigu 
takām un atpūtas vietām.
Parkā atrodas 30 m augsts skatu tornis, 
iecienīts ir Dubkalnu ūdenskrātuves 
stāvkrasta skatu laukums. Lai iebrauktu 
kompleksa teritorijā, nepieciešama 
caurlaide.
Ogres pilsēta un Ikšķiles novads
www.ziliekalni.lv

93. Špakovska dendroloģiskais 
parks
Skaists un ainavisks visos gadalaikos, 
ar tēlnieka Kārļa Zemdegas veidoto 
skulptūru pie ieejas. Parks aizņem 5,9 
ha lielu teritoriju. Ieeja parkā ir bez 
maksas.
Pavasara gatve 6, Ogre 
+371 27083402

94. Krasta promenāde
Atjaunotā un izgaismotā promenāde 
stiepjas gar Ogres upi, paverot skaistu 
ainavu uz upes plūdumu un tās 
krastiem. Katru vasaru pāri Ogres 
upei 100m garumā tiek uzstādītas 
koka laipas, kas atdzīvina pagājušā 
gadsimta 20.–30. gadu peldu kūrorta 
gaisotni Ogrē. Arkveida gājēju tilts ar 
ainavisko skatu ir iecienīta jauno pāru 
un kāzinieku pieturvieta.
Krasta iela, Ogre

95. Arkveida gājēju tilts
Izcilā Ogres upes ainava un 
romantiskais gājēju tilts ir iecienīta 
kāzinieku fotosesiju vieta.
Krasta iela un J. Čakstes prospekts, 
Ogre

96. Suntažu muižas pils un muzejs
Suntažu pils jeb muižas kungu māja, kura 
pārbūvētā veidā saglabājusies līdz mūsu 
dienām, celta 18.gs. beigās. Modernizēta, 
piešķirot tai neogotisku veidolu. Pils telpās 
aplūkojama pils,
pagasta un skolas vēstures ekspozīcija. Ir 
iespējams uzkāpt pils tornī un izbaudīt 
apkārtnes ainavu. Suntažu pils un muižas 
apbūve ir vietējas nozīmes arhitektūras 
piemineklis.
Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts, 
Ogres novads.
+371 28303163

97. Kinostacija Ķeipenē
Neparasta vieta ar vides instalācijām 
apkārtnē un ekspozīciju vecajā dzelzceļa 
stacijā. Foto sesijām pievilcīgs būs kino 
kadru tunelis, milzu galds, pati stacijas 
ēka vai senatnīgais stacijas sols un retro 
telefons uzgaidāmajā telpā. 
„Dzelzceļa stacija”, Ķeipenes pagasts, 
Ogres novads
+371 25577645

98.Daugavas promenāde
Labiekārtota un apgaismota vakaros, 
promenāde ir iecienīta pastaigu un 
atpūtas vieta. Izcila Daugavas ainava, 
sevišķi saulrietā.
Ogres pilsēta 56.8182, 24.5656

99. Ogres gājēju iela
Brīvības ielas gājēju posms Ogrē ir 
iecienīta pilsētnieku un viesu atpūtas 
zona. “Zelta liepas” skvērs ar unikālo 
strūklaku “Digitālais ūdens aizkars”, 
vēsturiskās ēkas, bagātīgās puķu dobes, 
mīlīgās kafejnīcas rada mājīguma un 
viesmīlības atmosfēru.
Brīvības iela, Ogre
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100. Meņģeles skatu tornis
No 27 m augstā skatu torņa paveras 
ainava uz Ogres ielejas dabas parku. 
Blakus atrodas dabas taka un lapenīte.
Dullā Daukas birzs, Meņģeles pagasts, 
Ogres novads
56.8381, 25.3563

101. Sv.Meinarda sala
Uz salas atrodas Ikšķiles pirmās 
baznīcas drupas, kas ir vecākās mūra 
celtnes drupas Baltijā. Iespējams rīkot 
laulību ceremonijas. Tālrunis uzziņām 
+371 65022458. Nokļūšana uz salas ar 
laivu. (Ikšķiles laivu noma; Peldu iela 
28, Ikšķile, tālr. +371 20279011)

102. Dubkalnu ūdenskrātuves 
stāvkrasts 
Mākslīgi veidota ūdenskrātuve, no 
stāvkrasta paveras brīnišķīgs skats uz 
ūdenskrātuvi. Lai iebrauktu kompleksa 
teritorijā, nepieciešama caurlaide.
Ikšķiles novads, 56.8372 24.5578
+371 29455400, www.ziliekalni.lv 

103. Tīnūžu muižas saliņa 
Dabīgi veidojusies saliņa Mazās Juglas 
upes krastos, ar skaistiem dabas 
skatiem.
Sasniedzama, ejot kājām. 
Ikšķiles novads. 56.8685 24.5720
+371 65055457

104. Turbu dižozols
800 gadu vecs ozols, kas joprojām 
zaļo. Kādreiz dobumā varējuši slēpties 
vairāki cilvēki, tagad tur ligzdo dažādi 
putni.
“Turbas”, Turkalne, Ikšķiles novads
+371 26355551

105. Atpūtas vieta “Ārpus laika”
Vieta nesteidzīgai fotosesijai skaistā 
parkā ar kupolmājām, dīķi, lapeni, 
romantisku tiltiņu, pļavu un mežu. 
Iespējams pasūtīt īpaši dekorētu 
galdiņu ar svētku uzkodām. 
“Kairosa”, Salaspils pagasts, Salaspils 
novads LV5015
+371 26543234 
ilze.berzina@terasesmebeles.lv
www.arpuslaika.lv

106. Daugavas muzejs 
Daugavas muzeja vēsturiskais parks, 
muižas specifiskā arhitektūra un 
brīvdabas sēta Daugavas krastā būs 
lielisks fons skaistām un unikālām jūsu 
kāzu dienas fotogrāfijām!
 Doles sala, Salaspils novads
+371 67216367
daugavas.muzejs@inbox.lv
www.daugavasmuzejs.lv

107. Nacionālais botāniskais dārzs 
Salaspilī
Šeit atrodas viss, ko vien jaunais 
pāris varētu vēlēties, skaista ainava ar 
krāšņiem ziediem un gleznainu dīķīti 
dārzā, eksotiski, mūžam zaļojoši augi 
oranžērijā, kas arī rudens un ziemas 
laikā ļaus uzņemt skaistas, vasarīgas 
kāzu fotogrāfijas, nebaidoties no 
laikapstākļiem ārā! 
Miera iela 1, Salaspils 
+371 22019340, +371 28670426 
(fotosesijas un kāzu rīkošana dārzā) 
welcome@nbd.gov.lv, www.nbd.gov.lv
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108. Sv. Jura baznīcas 
drupas, pludmale, Rīgas HES 
ūdenskrātuve un aizsargdambis
Rīgai tuvākais 14. gs. arhitektūras 
piemineklis, kurā joprojām saskatāmas 
romānikas un gotikas stila iezīmes. 
Piemērota vieta fotosesijām vai kāzu 
pieturvietai. Baznīcas drupas atrodas 
tiešā Daugavas tuvumā, Salaspils 
pilsētas pludmales teritorijā. Šeit 
paveras skaisti skati uz Daugavu.
Salaspils pilsētas pludmales teritorija
56.8466, 24.3403

109. Rīgavas mūzikas un mākslas 
dārzs 
Dārza teritorijā ir uzstādīti brīvdabas 
mūzikas instrumenti, soliņi, labirinta 
principa celiņi. Te var aplūkot arī 
mākslinieciski apgleznotu sienu, kurā 
atradīsiet Salaspils ievērojamākās 
vietas. Iepriekš piesakot, ir iespējams 
rezervēt dārza sektoru kāzu pieturvietai 
– fotosesijai, šampanietim un uzkodām. 
Līvzemes iela 7, Salaspils 
Darba laiks: aprīlis–augusts 9.00–22.00; 
septembris–oktobris 9.00–20.00; 
novembris–marts 10.00–16.00
+371 67910476, www.salaspilskultura.lv

110. Ropažu muižas parks
Ropažu vēsturiskais parks ir burvīga 
vieta fotosesijām Mīlestības saliņā, 
ozolu alejā un krāšņās Lielās Juglas 
upes krastā. 
Ropažu muižas parks, Ropaži, Ropažu 
novads

111. Dabas liegums “Lielie Kangari”
Dabas liegumā atrodas Kangaru ezers 
un Lielkangaru purvs, kur izveidota 
pastaigu taka nepilnu 2 km garumā un 
skatu tornis ar ainaviskiem skatiem. Šī 

ir brīnišķīga vieta fotosesijai brīvā dabā 
ar meža noskaņu fonā, kur daba pati 
regulē gaismu, krāsas, kur divu vienādu 
kadru nav.
Dabas liegums “Lielie Kangari”, Ropažu 
novads

112. Ropažu pilskalns
Senatnīgā ainava ar augsto viduslaiku 
pils mūra nogāzi Lielās Juglas upes 
krastā, fotosesijām sniedz mītisku, 
nostāstiem bagātu noskaņu.
Ropažu Livonijas ordeņa pilsdrupas, 
Ropaži, Ropažu novads

113. Ulbrokas ezermala, pastaigu 
taka
Skaisti fotomirkļi dabā, priežu meža 
ielokā, uz skatu laipas ezerā, ezermalā.
Ezermalas iela 1, Ulbroka, Stopiņu 
novads

114. Simtgades skvērs Ulbrokā
Vieta, kur top harmoniskas un 
simboliskas fotogrāfijas, ar īpašu 
uzmanību Latvijas valsts simtgades 
simboliem. Skvēra centrālais objekts - 
pulkstenis, rotāts latvju rakstu zīmēm, 
tās izgaismojas diennakts tumšajā 
laikā. Īpašais soliņš bezgalības zīmes 
formā ieved jauno pāri kopīgā dzīves 
ceļā.
Institūta iela 36C, Ulbroka, Stopiņu 
novads
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Līgo parks ir iecienīta jaunlaulāto 
fotosesiju vieta kopš parka izveidošanas 
1988. gadā.  Šeit top skaisti fotomirkļi 
ozolu un bērzu birzī, uz romantiskā tiltiņa, 
rakstu zīmēm rotātām kāpnēm, rakstu 
zīmju skulptūru fonā un ieskāvumā, 
kopīgais dzīves ceļš skaisti tiek iešūpots 
lielajās šūpolēs. 
Vālodzes, Stopiņu novads
www.stopini.lv/lv/novads/ligo-parks 

116. 7 tilti Ķekavā
Ķekavas parkā jūs atradīsiet vairākus tiltus 
vienuviet. Tie atrodas pāri Ķekavas upītei.
Ķekavas parks, Ķekava, Ķekavas novads
www.ej.uz/tiltini
56.8300, 24.2371

117. Titurgas ezers
Pie ezera iedzīvotāji izveidojuši dabas 
taku. Šeit var vērot ūdensputnus, nereti arī 
gulbju pārus.
Titurga, Baloži, Ķekavas novads 

118. Ceriņu parks un sēravots 
Vieta ar senlaicīgu šarmu laulību 
ceremonijām vai kāzu pieturvietām.  
Parkā mīt skulptūra-strūklaka “Ķirzaciņa”, 
kurai no mutītes iztek dziednieciskais 
Baldones sērūdens jeb mīlas dzēriens, kas 
gadsimtiem ilgi ir pazīstams, pateicoties 
tā dziednieciskajām īpašībām. Parkā 
uzņemtās fotogrāfijas īpaši krāšņas ceriņu 
ziedēšanas laikā.
Ceriņu parks, Rīgas iela 54, Baldone

119. Mercendarbes muižas parks 
Pie muižas atrodas sens parks, bet 
piebraucamo ceļu ieskauj simtgadīgu 
liepu aleja romantiskām fotosesijām. 

Mercendarbe, Baldones pagasts, 
Baldones novads
+371 29 545 201 
mercendarbe1@gmail.com 
www.merzendorf.com

120. Baltā pils 
Iecienīta kāzu pieturvieta piļu un 
muižu mīļotājiem. Baltā pils ir viena 
no Baldones pilsētas skaistākajām 
ēkām un ievērojamākajiem objektiem, 
baltās krāsas un arhitektūras dēļ. 
Ap pili iekopts skaists parks ar 
eksotiskiem kokiem - dižeglēm, ciedru 
priedēm, Mandžūrijas korķa kokiem, 
sudrabeglēm un sarkanajiem ozoliem. 
Daugavas iela 23, Baldone
+371 67 932 069, baltapils@inbox.lv
www.muzikasbaltapils.lv

121. Lilijas ezers 
Gleznains mežu ieskauts ezers, 
kas slavens ar savām baltajām 
ūdensrozēm. Ezers atrodas netālu 
no Baldones observatorijas un 
Riekstukalna teritorijas. Skaistākās kāzu 
fotogrāfijas jaunajam pārim būs tieši 
balto ūdensrožu ziedēšanas laikā.
Riekstukalns, Baldones pagasts, 
Baldones novads
56.7730, 24.4125

122. Vanagkalnu estrāde
Baldonē iecienīta kāzu pieturvieta 
fotosesijām un kāzu aktivitātēm ir 
Vanagkalnu estrādes apkārtnē esošais 
parks un mežs, kas īpaši pievilcīgs 
rudenī. Par savdabīgu vietu to padara 
tās reljefs Vanagkalni, kas ir viens no 
ainaviskākajiem Morēnu pauguriem 
Baldones novadā.
Vanagkalnu iela 50 k-1, Baldone, 
Baldones novads 
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“Zirgzandales”
Zirgzandales piedāvā kāzu foto sesijas 
ar zirgiem - gan to mugurā, gan fonā, 
izmantojot teritoriju, ainavas elementus 
un dekorācijas. Stallī ir divi balti zirgi, 
kas īpaši fotogēniski izskatās kāzu 
bildēs, turklāt tie ir mierīgi un droši 
pat cilvēkam, kas nekad iepriekš nav 
kontaktējies ar zirgiem. Foto sesijās 
asistē un palīdz staļļa darbinieki.
Zandeļi, Vētras. Mārupes novads 
+371 2912884, sandra@zirgzandales.lv
www.zirgzandales.lv

124. Golfa laukums “Viesturi”
Vecākā golfa laukuma Latvijā gadu 
desmitiem koptais zālājs un priežu 
meža vide 25ha platībā piemērota ne 
tikai golfa spēlei, bet arī kalpo kā lielisks 
fons kāzu foto sesijām brīvā dabā, kam 
pieejams arī golfa laukuma un spēles 
inventārs.
Viesturi, Mārupes novads, 
+371 26444390, info@golfsviesturi.lv, 
www.golfsviesturi.lv

125. Cenas tīrelis
Par maģisku vietu Jūsu kāzu foto sesijai 
var kļūt īpaši aizsargājamā  Natura 2000 
dabas teritorija, kas atrodas Mārupes un 
Babītes novados. Purvā izbūvēta 5km 
gara, koka dēļu laipa, kura ejama pat 
svētku kurpēs. Laipas malās atrodami 
noslēpumaini purva ezeriņi, kā arī putnu 
vērošanas tornis – unikālas vietas foto 
sesijai dabā.  Teritorija ir brīvi pieejama 
24h diennaktī.
SIA “Rīgas meži” Tīreļu mežniecība
+371 67931325. www.rigasmezi.lv

126. Mārupes Kosmoss
Mājīgās telpas pieejamas dažādiem 
pasākumiem, tai skaitā draugu kopā 
sanākšanai, kas var būt arī vecmeitu 
ballīte. Piedāvājam vienlaicīgi 
noorganizēt krāšņu foto sesiju ar mūsu 
mākslīgajiem ziediem un ziedu sienu 
mūsu mājīgajās telpās vai dārzā.
Veidojam mākslīgo ziedu galvas 
un cita veida rotas līgavām, kā arī 
iznomājam ziedus
Rudzrogu iela 1, Mārupe, Mārupes nov. 
+371 26190551
flowersfromsisters@gmail.com
www.callmesisterflowers.com, 
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127. Viesu māja „Copes” 
Viesu skaits banketam - 80 , guļvietu 
skaits - 60
„Copes”, Suntažu pagasts, Ogres novads
+371  22000099, +371 29464840
copes@inbox.lv
www.copes.lv

128. Viesu māja „Debesu bļoda”
Numuru skaits 7, vietu skaits 80 
„Brahmaņi”, Ogresgala pagasts, Ogres 
novads
+371 29557172
debesubloda@inbox.lv
www.debesubloda.viss.lv

129. Viesnīca un ūdens atpūtas 
centrs “Spadrops” 
Rīgas iela 18, Ikšķile, 
+371 26430430
www.spadrops.lv

130. Atpūtas komplekss “Turbas” 
Turkalne, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
+371 26355551
www.turbas.lv

131. Svinību māja “Aļņi” 
Vieta pie galdiem ~46 pers., gultas 
vietas ~34 pers, īpaša istabiņa 
jaunlaulātajiem.
Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
+37129533635
www.alni.lv

132. Viesu nams “Kaķu muiža”
Vieta pie galdiem ~25 pers., gultas 
vietas ~18 pers, ēdinātājus nodrošina 
kāzinieki paši) 
Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, 
+371 29479882
www.minka.lv

133. Viesu nams “Krauklīši”
Vieta pie galdiem ~55 pers., gultas 
vietas ~40 pers, īpaša istabiņa 
jaunlaulātajiem
Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
+371 28811603
www.kakumuiza.lv

134. Viesu nams “Meimuri” 
Vieta pie galdiem ~40 pers., gultas 
vietas ~20 pers, ēdinātājus nodrošina 
kāzinieki paši
Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
+371 29148729
 www.meimuri.lv

135. Viesu nams “Sapņu saliņa”
Banketu zāles ietilpība – līdz 100 
cilvēkiem,
50 guļvietas
Doles sala, Salaspils novads 
+371 29593628
olwi@inbox.lv
www.sapnusalina.lv

136. Viesu nams “Villa Dole” 
Viesu nams piedāvā 60 m2 lielu zāli 
pirmajā stāvā, uzņemot viesus līdz 50 
personām. 
Izmitināšana – līdz 30 personām.
“Auči”, Doles sala, Salaspils novads 
+371 29413963, 
villadole@gmail.com
www.villadole.lv

137. Viesu nams “Pie Kārļa”
Telpas banketu rīkošanai 10-70 
personām, ar daļēju izguldināšanu.
“Kārļi”, Salaspils novads
+371 29517973
rudy65@tvnet.lv
www.piekarla.viss.lv

VIETAS SVINĪBĀM UN KĀZU MIELASTAM
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138. “Ārpus laika”
Vienas dienas kāzu svinību vieta ar 
11 guļvietām jaunajam pārim un 
viņu pašiem tuvākajiem. Svinētāju 
rīcībā - kupolmāja ar pirmā stāva zāli, 
lielo terasi, kuras ietilpība ir virs 100 
cilvēkiem un lapeni uz salas, kā arī 2ha 
brīnišķīga parka.“Kairosa”, Salaspils 
pagasts, Salaspils novads 
+371 26543234 
ilze.berzina@terasesmebeles.lv
www.arpuslaika.lv

139. Atpūtas komplekss 
“Sauleskalns”
Viesu skaits 45, guļvietas 11
Sauleskalns, Ropažu novads
+371 29403887, +371 26301327
ievameijere@inbox.lv
www.sauleskalns.lv

140. Viesu nams “Valdenrode”
Viesu skaits 40, guļvietas 8
Parka iela 4, Zaķumuiža, Ropažu 
novads
+371 29498842
visa9@inbox.lv

141. Restorāns “Azerbaidžana”
Restorāns piemērotas dažādam viesu 
skaitam - lielā zāle – 110 cilvēkiem un 
mazā zāle – 40 cilvēkiem.
Acones iela 5, Ulbroka, Stopiņu novads
+371 20338387
 www.azerbaijan.lv

142. Kafejnīca “Pie kamīna”
Piemērota nelielam viesu skaistam līdz 
20 cilvēkiem
Institūta iela 1a, Ulbrokas, Stopiņu 
novads
+371 67910980

143. Līgas
Viesu skaits 100, guļvietas 65
“Līgas”, Ķekavas pagasts, Ķekavas 
novads
+371 29969500
ligaspirts@inbox.lv
www.ligaspirts.lv

144. Rāmavas (Depkina) muiža
Viesu skaits 70, guļvietas 50
Rāmavas iela 9, Rāmava, Ķekavas 
novads
+371 67916202, +371 26133833
info@ramavasmuiza.lv
www.ramavasmuiza.lv

145. Kāli
Viesu skaits 80, guļvietas 80
“Kāli”, Ķekava, Ķekavas novads
+371 29229582, +371 29274801
kaliviesunams@inbox.lv
www.kali.viss.lv

146. Urala
Viesu skaits 100, guļvietas 40
“Allas”, Katrīnmuiža, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads
+371 29650974
lion.ka@inbox.lv
www.urala.lv

147. Vilciņi
Viesu skaits 50, guļvietas 30
Lielupes iela 2, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads
+371 29487239
adamsg@inbox.lv

148. Bebru nams
Viesu skaits 70, guļvietas 70
“Mežpilveri”, Daugmales pagasts, 
Ķekavas novads
+371 29411766, +371 29239236
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149. Mežbrenči
Viesu skaits 100, guļvietas 100
“Mežbrenči”, Daugmale, Ķekavas 
novads
+371 29162566
info@mezbrenci.lv
www.mezbrenci.lv

150. Xcelsus
Viesu skaits 200, guļvietas 50
Dūņu iela 1, Rāmava, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads
+371 29273272
sanita@xcelsus.lv

151. 100% atpūta
Viesu skaits 45, guļvietas 35
Lakstīgalu iela 3, Baloži, Ķekavas 
novads
+371 29334977, +371 29111256
ilga.vilcina@inbox.lv

152. Svelmes
Viesu skaits 70, guļvietas 60
“Svelmes”, Katlakalns (Bauskas šosejas 
12.km), Ķekavas novads
+371 29172544
info@svelmes.lv
www.svelmes.lv

153. Malderi
Viesu skaits 70, guļvietas 40
“Malderi”, Daugmales pagsts, Ķekavas 
novads
+371 29673997, +371 25900715
www.malderilv.mozello.lv

154. Svētku pils 
Viesu skaits 90, guļvietas 55
“Attekas”, Vimbukrogs, Ķekavas 
pagasts, Ķekavas novads
+371 20102255
info@svetkupils.lv
svetkupils.lv

155. Upes Villa
Viesu skaits 90, guļvietas 55
“Upes villa”, Daugmales pagasts, 
Ķekavas novads
+371 20102255
info@upesvilla.lv
www.upesvilla.lv

156. Mercendarbes muiža 
Viesu skaits: 60
Gultas vietas: 24
Romantiska, senatnīga vieta īsām, 
bet greznām kāzu pieņemšanām vai 
banketiem.
Mercendarbe, Baldones pagasts, 
Baldones novads 
+371 29 545 201 
mercendarbe1@gmail.com 
www. merzendorf.com

157. Viesu nams “Mežkalni” 
Viesu skaits: 45
Gultas vietas: 19 + 6 papildus guļvietas
“Mežkalni”, Baldone
+371 26 419 464
info@mezkalni.lv
www.mezkalni.mozello.lv

158. Viesu nams “Vizbulītes” 
Viesu skaits: 50
Gultas vietas:28
“Vizbulītes”, Baldones pagasts, 
Baldones novads
+371 28349116
 imantas@tvnet.lv
 
159. Viesu nams “ecoSiliņi” 
Viesu skaits: 30
Gultas vietas: 16
“Siliņi”, Baldones pagasts, Baldones 
novads
+371 20422222
alona.glasko@gmail.com
www.ecosilini.lv/
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160. Atpūtas vieta un stallis 
“Zirgzandales”
Mazā viesu māja līdz 20 personām, 
lapene siltajā sezonā līdz 50 personām, 
lielā svinību māja līdz 150 personām. 
Naktsmītne pieejama tikai jaunajam 
pārim.
Zandeļi, Vētras. Mārupes novads
+371 29128841
sandra@zirgzandales.lv, 
www.zirgzandales.lv

161. Ģimenes restorāns “Hercogs”
Banketiem pieejama atsevišķa zāle 
2.stāvā ar plašu vasaras terasi svinībām 
60 līdz 80 personām (sēžot) vai 120 
(zviedru galda veidā). 
Vītiņu iela 4, Mārupe, Mārupes novads 
+371 29106538
info@hercogsm.lv, www.hercogsm.lv

162. Golfa kluba “Viesturi” 
restorāns “Grill Country”
Golfa kluba restorāns var uzņemt 150 
cilvēkus, vasarā tiek atvērta āra terase. 
Vasaras sezonā iespēja rīkot liela 
mēroga svinības līdz 500 personām. 
Viesturi, Mārupes novads
+371 26444390 
info@golfsviesturi.lv, 
www.golfsviesturi.lv

163. Atpūtas parks “JIP Mārupīte”
Zem nojumēm iespējams organizēt 
svinības līdz pat vairākiem tūkstošiem 
viesu. Piedāvājumā viesību namiņš  50 
viesiem. 
Ežiņi, Mārupes novads 
+371 29431054
jip@marupe.net, www.jipmarupite.lv

164. Restorāns “32.augusts”
Svētku banketi līdz 80 personām. 
Vasaras laikā pieejama plaša āra terase 
ar iespēju apkalpot vēl 80 viesus .
Sēļu iela 12, Mārupe, Mārupes novads
+371 29327272
info@32augusts.lv
www.32augusts.lv

165. Viesu nams “Alberta muiža”
Banketu zāle pieejama 60 personām, 
viesnīcas numuri 27 personām. 
Gavari, Mārupes novads
+371 28815751
www.albertamuiza.lv
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Mārupes novada pašvaldība
Daugavas iela 29, Mārupe

+371 67149856
www.marupe.lv/turisms

Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs
Rīgas iela 26, Ķekava

+ 371 27017333
www.kekava.travel

Baldones Tūrisma informācijas punkts 
Mercendarbes muiža, Baldones pagasts,

Baldones novads, LV-2125
+371 28692654

www.baldone.lv/lv/turisms/

Salaspils novada Tūrisma informācijas centrs
Miera iela 1, Salaspils

+371 67945440
visit.salaspils.lv

Stopiņu novada pašvaldība
Institūta iela 1a, Ulbroka
+371 67910518
www.stopini.lv 

Ropažu novada Tūrisma informācijas punkts 
Centra iela 3, Ropaži
+371 29335523
www.ropazi.lv 

Ikšķiles novada Tūrisma informācijas centrs
Birzes iela 33A, Ikšķile
+371 65027221 
www.ikskile.lv/turisms 
 

Ogres novada Tūrisma informācijas centrs
Brīvības iela 36, Ogre
+371 65071883 
+371 29491685
www.visitogre.lv

Vāka foto: Diāna Veinberga

Foto: Andris Grotāns, Elīna Ose, Laima Ciseļonoka , Rihards Puriņš, Baldones novada Tūrisma 
informācijas punkta un Baldones novada uzņēmēju foto arhīvs, Ikšķiles TIC arhīvs, Ķekavas TIC arhīvs, 
Mārupes novada pašvaldības un uzņēmumu arhīvs, Ogres TIC arhīvs, Ropažu novada pašvaldības un 
uzņēmēju arhīvs, Salaspils TIC un Salaspils novada uzņēmēju arhīvs, Stopiņu novada pašvaldības arhīvs, 
Ģirts Raģelis, Valdis Skudre, Jēkabs Dzelme, Ināra Rumbina, Billijs Locs, Kristīne Lamberte, Kaspars 
Vīksna, Imants Vilcans, Diāna Veinberga, Arnis Ušackis, Ģirts Raģelis, Ilze Bērziņa, Miks Užāns, Zigmārs 
Reimanis Bergmanis, Elīna Brigmane.


