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DZIMTSARAKSTU NODAĻAS
Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļa

Piedāvājam laulību reģistrāciju un svinīgu laulību ceremoniju dzimtsarakstu 
nodaļas telpās un ārpus tām Stopiņu novada teritorijā.

Laulību reģistrācijas zāle ir piemērota nelielām kāzām līdz 30 viesiem, lielākām 
kāzām iesakām izvēlēties Stopiņu novada kultūras nama telpas (pēc 

vienošanās).

Adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, Stopiņu novads
Tālr. +371 67910564, mob. + 371 27757381

E-pasts: dzimtsaraksti@stopini.lv
 

Salaspils novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pāru laulību reģistrācijai tiek piedāvāta ceremoniju zāle. Tās ietilpība – līdz 80
cilvēkiem. Iespējama svinīga laulību reģistrācijas ceremonijas vadīšana laulību

zālē ar atbilstošu mūziku un telpas noformējumu.
Pēc pāra lūguma iespējama arī laulību ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas 

telpām citā, piemērotā vietā Salaspils novada administratīvajā teritorijā.

Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils (208. kabinets)
Tālr.: +371 67981027

E-pasts:  dzimtsaraksti@salaspils.lv

Baldones Dzimtsarakstu nodaļa
Laulību ceremonija Baldones Domes ēkā. Tiek piedāvāta zāle līdz 50

personām. Zālē ir klavieres, un to rotā skaista loga vitrāža.
 Dzimtsarakstu nodaļa noteiktā kārtībā piedāvā

arī laulības ceremoniju jaunā pāra izvēlētajā vietā.

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads
Tālr.: +371 67350994, +371 67932750

E-pasts: dzimtsaraksti@baldone.lv

Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa 
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre,

Tālr.: +371 65023466
E-pasts: dzimtsaraksti@ogresnovads.lv  

  



1. Ikšķiles dzimtsarakstu nodaļa

Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Laulību reģistrācijai tiek piedāvāta ceremoniju zāle Baložu pilsētas pārvaldes

telpās Titurgā, kā arī ārpus telpām - piemērotā vietā Ķekavas novada teritorijā. 

Adrese: Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads
Tālr. +371 67705745, mob. +371 29447270

E-pasts: lidija.sture@kekava.lv

Ikšķiles Dzimtsarakstu nodaļa
Laulību reģistrācija iespējama Ikšķiles novada laulību zālē, 

kā arī citā izvēlētā vietā novada teritorijā.
Adrese: Peldu iela 22, 301.kab., Ikšķile, Ikšķiles novads

Tālr.: +371 65055457
E-pasts: valentina.kabele@ikskile.lv 
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2. Ikšķiles baznīcas drupas uz Sv. Meinarda salas
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CEREMONIJU VIETAS ĀRPUS
DZIMTSARAKSTU NODAĻAS 

Nacionālais botāniskais dārzs Salaspilī
Izmantojiet brīnišķīgo iespēju nosvinēt vienu no dzīves laimīgākajiem mirkļiem

pie mums – botāniskajā dārzā! 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!

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,
piknika vietu vai oranžēriju ar konferenču zāli.     

Izvēlēto svinību vietu iespējams izrotāt pēc saviem ieskatiem, kā arī vajadzības
gadījumā papildināt ar savu inventāru (galdiem, krēsliem, teltīm utt.).

Adrese: Miera iela 1, Salaspils
Tālr.: +371 22019340, +371 28670426 (fotosesijas un kāzu rīkošana dārzā)

E-pasts: welcome@nbd.gov.lv
www.nbd.gov.lv

“Ārpus laika”
“Ārpus laika” ir mierpilnu sajūtu vieta mežā, kur nesteidzīgi izbaudīt vienu no

dzīves nozīmīgākajiem brīžiem. Jūsu rīcībā būs 2 ha sakoptas parka teritorijas ar
šūpuļtīkliem, dīķi, lapeni, tiltu, galdiem un soliem, kā arī 1 ha meža - skaistām bildēm.

“Ārpus laika” parks ir piemērots:
kāzu ceremonijai;

fotosesijai;
kāzu pieturvietai;

vecpuišu/vecmeitu ballītei.

Adrese: „Kairosa”, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV–5015
Tālrunis: +371 26543234 

E-pasts: Ilze.berzina@terasesmebeles.lv
www.arpuslaika.lv 



Daugavas muzejs
Pāriem, kuri izlēmuši jāvārdu viens otram teikt brīvā dabā, piedāvājam kāzu ceremonijas

norises vietu muzeja teritorijā.

Adrese: Doles sala, Salaspils novads
Tālrunis: 67216367

E-pasts: daugavas.muzejs@inbox.lv
www.daugavasmuzejs.lv

Ikšķiles baznīcas drupas uz Sv. Meinarda salas
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).

Mercendarbes muiža
Lielu koku ieskauta sena vieta ar dīķi un romantisku liepu aleju. Skaista vieta

laulību ceremonijai un kāzu pieņemšanai (furšetam). Var uzņemt līdz 50 viesiem.

Adrese: Mercendarbe, Baldones novads, Baldones novads
Tālr.: +371 29 545 201

E-pasts: mercendarbe1@gmail.com

 
Ulbrokas ezermala, skatu laipa

Adrese: Ezermalas iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads

Līgo parks
Adrese: Vālodzes, Stopiņu novads 

   



1. Baldones ev. lut. Svētā Miķeļa baznīca
2. Ogres Evaņģēliski luteriskā baznīca
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Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Piedāvājam laulību reģistrāciju un svinīgu laulību ceremoniju dzimtsarakstu 

nodaļas telpās un ārpus tām Stopiņu novada teritorijā.
Laulību reģistrācijas zāle ir piemērota nelielām kāzām līdz 30 viesiem, lielākām 

kāzām iesakām izvēlēties Stopiņu novada kultūras nama telpas (pēc 
vienošanās).

Adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, Stopiņu novads
Tālr. +371 67910564, mob. + 371 27757381

E-pasts: dzimtsaraksti@stopini.lv
 

Salaspils novada Dzimtsarakstu nodaļa
Pāru laulību reģistrācijai tiek piedāvāta ceremoniju zāle. Tās ietilpība – līdz 80
cilvēkiem. Iespējama svinīga laulību reģistrācijas ceremonijas vadīšana laulību

zālē ar atbilstošu mūziku un telpas noformējumu.
Pēc pāra lūguma iespējama arī laulību ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas 

telpām citā, piemērotā vietā Salaspils novada administratīvajā teritorijā.

Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils (208. kabinets)
Tālr.: +371 67981027

E-pasts:  dzimtsaraksti@salaspils.lv

Baldones Dzimtsarakstu nodaļa
Laulību ceremonija Baldones Domes ēkā. Tiek piedāvāta zāle līdz 50

personām. Zālē ir klavieres, un to rotā skaista loga vitrāža.
 Dzimtsarakstu nodaļa noteiktā kārtībā piedāvā

arī laulības ceremoniju jaunā pāra izvēlētajā vietā.

Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads
Tālr.: +371 67350994, +371 67932750

E-pasts: dzimtsaraksti@baldone.lv

Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļa 
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre,

Tālr.: +371 65023466
E-pasts: dzimtsaraksti@ogresnovads.lv  

  

Baldones ev. lut. Svētā Miķeļa baznīca
Mācītājs: Arnis Eltermanis

Adrese: Rīgas iela 40, Baldone
Tālr.: + 371 29177336

E-pasts: info@baldonesbaznica.lv 

Ogres Sv. Nikolaja pareizticīgo draudzes lūgšanu nams
Adrese: Krasta iela 15, Ogre

Tālr.: +371 26528880
E-pasts: valentinar@oic.lv

Ogres Trīsvienības baptistu draudzes baznīca
Adrese: Vidus prospekts 15, Ogre

Tālr.: +371 28899025
E-pasts: otbdraudze@gmail.com

www.otbd.lv

Ogres Evaņģēliski luteriskā baznīca
Adrese: Brīvības iela 51, Ogre

Tālr.: +371 65047915
www.ogres.lelb.lv

Ogres Sv. Meinarda Romas katoļu baznīca
Adrese: Meža prospekts 1, Ogre

Tālr.: +371 65022458, +371 26551206
E-pasts: meinarda.draudze@inbox.lv

Suntažu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca
Adrese: Suntažu pagasts, Ogres novads

Tālr.: +371 28336375, +371 28826352

Suntažu luterāņu baznīca
Adrese: Suntažu pagasts, Ogres novads

Tālr.: +371 26343062

BAZNĪCAS



Madlienas luterāņu baznīca 
Adrese: Madlienas pagasts, Ogres novads

Tālr.: +371 26113120

Aderkašu Sv. Marijas-Magdalēnas pareizticīgo baznīca
Adrese: Taurupes pagasts, Ogres novads

Tālr.: +371 65031287

Krapes luterāņu baznīca
Adrese: Krapes pagasts, Ogres novads

Tālr.: +371 65059760

Krapes Sv. Arsēnija pareizticīgo baznīca
Adrese: Krapes pagasts, Ogres novads

Tālr.: +371 65059763, +371 65059641

Meņģeles Ev. luterāņu baznīca
Adrese: Meņģeles pagasts, Ogres novads

Taļr.: +371 26656965, +371 22455879

Salaspils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā baznīca
Adrese: Rīgas iela 49/1, Salaspils

Mācītājs: Krišjānis Bulle
Tālrunis: +371 29422823

E-pasts: krisjanis.bulle@lelb.lv

Salaspils Dievmātes Rožukroņa karalienes Romas katoļu baznīca
Adrese: Rīgas iela 26, Salaspils

Draudzes prāvests: Gaitis Dubults
Tālrunis: +371 67980052, + 371 29496415

E-pasts: salaspilsdraudze@gmail.com

Salaspils pareizticīgo baznīca
Adrese: Skolas iela 19, Salaspils

Tālr.: +371 29157786



Doles-Ķekavas ev.lut. baznīca
Adrese: Rīgas iela 75, Ķekava, Ķekavas novads

Tālr.: +371 29177336
E-pasts: arniseltermanis@gmail.com

Katlakalna ev.lut. baznīca
Adrese: „Ticības", Katlakalns,

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Tālr.: +371 26171837

E-pasts: katlakalnadraudze@gmail.com

Konfesionāli luteriskā baznīca
Adrese: Saules iela, Odukalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

Tālr.: +371 28380208
E - pasts: ilarsplume@hotmail.com

http://www.luteranudraudze.lv/

Ikšķiles luterāņu baznīca
Adrese: Daugavas prospekts 10, Ikšķile

Tālr.: +371 65030328

Ikšķiles Sv. Gara pareizticīgā baznīca
Adrese: Daugavas prospekts, pareizticīgo kapi, Ikšķile

Tālr.: +371 65030166



1. Daugavas muzejs
2. Zirgu izjādes „Agates”

3. Nacionālais botāniskais dārzs Salaspilī

1

2 3



-

KĀZU PIETURVIETAS
Daugavas muzejs

Kāzu dienu gaidot, aicinām pieteikt kāzu programmu jaunlaulātajiem gida pavadībā, gids
kopā ar jauno pāri un viesiem izstaigās muzeju un parku. Viņa stāstījums un visas aktivitātes

saistītas gan ar senām kāzu paražām, gan ieviešot jaunas aktivitātes. Programma jaunlaulātajiem
sākas ar muzeja ekspozīcijas apskati nepiespiestā atmosfērā un ar akustisko efektu

vienā no muzeja zālēm. Pēc apskates seko dažādas aktivitātes un pārbaudījumi jaunlaulātajiem
parkā un zvejnieku sētā.

Ja kāziniekus gaida tāls ceļš līdz vietai, kur notiks kāzu mielasts, ir iespējams pakavēties 
pie galdiņa ar vieglām uzkodām ozolu un liepu paēnā.

Adrese: Doles sala, Salaspils novads
Tālr.: +371 67216367

E-pasts: daugavas.muzejs@inbox.lv
www.daugavasmuzejs.lv

Nacionālais botāniskais dārzs 
Izmantojiet brīnišķīgo iespēju nosvinēt vienu no dzīves laimīgākajiem mirkļiem pie mums – 
botāniskajā dārzā! 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!
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, piknika vietu vai oranžēriju ar

konferenču zāli.
Izvēlēto svinību vietu iespējams izrotāt pēc saviem ieskatiem, kā arī vajadzības gadījumā

papildināt ar savu inventāru (galdiem, krēsliem, teltīm utt.).

Adrese: Miera iela 1, Salaspils 
Tālr: +371 22019340, +371 28670426 (foto sesijas un kāzu rīkošana dārzā) 

E-pasts: welcome@nbd.gov.lv
www.nbd.gov.lv



1. Daugavas muzejs
2. Ķekavas novadpētniecības muzejs
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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. 

Adrese: Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads
Tālr.: +371 28679514

E-pasts: inara.rumbina@kekava.lv
www.parkulturu.lv

Izjādes ar zirgiem „Agates”
Izjādes ar zirgiem "Agates" piedāvā zirgus fotosesijām uz vietas pie mums - skaistā apkārtnē,

kā arī piedāvā zirgus piegādāt uz Jūsu izvēlētu vietu. Cena atkarīga no piegādes vietas.

Adrese: "Agates" Katlakalns ,Ķekavas nov.,
Tālr. +371 29126410

www.izjadesarzirgiem.lv     
 

“Ārpus laika”
“Ārpus laika” ir mierpilnu sajūtu vieta mežā, kur nesteidzīgi izbaudīt vienu no dzīves 

nozīmīgākajiem brīžiem. Jūsu rīcībā būs 2 ha sakoptas parka teritorijas ar šūpuļtīkliem, dīķi, lapeni, tiltu,
galdiem un soliem, kā arī 1 ha meža - skaistām bildēm.

Mēs piedāvājam:
visu parka infrastruktūru pasākumam, kura laikā parka teritorijā būsiet vieni;

spēka smelšanās vietu pie 13 ozoliem;
vienu no 7 tiltiem;

lapeni kāzu ceremonijai;
dzēriena kasti ar iegravētiem jaunlaulāto vārdiem;

vietu, kur norakt kāda laba dzēriena pudeli, ko atvērt pēc dažiem gadiem kāzu jubilejā;
svētku vietas dekorēšanu;

ēdināšanu.

Adrese: “Kairosa”, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV–5015
Tālr.: +371 26543234

E-pasts: Ilze.berzina@terasesmebeles.lv
www.arpuslaika.lv



-

Zirgu izjādes “Zirgudārzs”
Nacionālā botāniskā dārza teritorijā.

Adrese: Miera iela 1, Salaspils
Tālr.: +371 28389572

E-pasts: lainux67@inbox.lv
zirgudarzs.weebly.com

Pajūgs kāzām
Romantisks brauciens zirga pajūgā. Tiek piedāvāta arī vizināšanās zirga mugurā. Pēc jaunā

pāra vēlēšanās iespējamas arī fotosesijas.
 

Adrese: Līvzemes iela 28, Salaspils
Tālr.: +371 22389640

E-pasts: desanto99@gmail.com

Zirgu izjādes “Armanda Lauku jātnieku klubs”
Adrese: “Mašēni”, Salaspils novads

Tālr.: +371 29275134
E-pasts: zirgi@zirgi.lv

www.zirgi.lv

Krīvu klēts
Savā lauku sētā saimnieki uzņem jaunlaulātos. Jaukā un sirsnīgā atmosfērā notiek 

iepazīstināšana ar ģimenes dzīvei nepieciešamām iemaņām lauku sētā. Kāziniekiem ir iespēja
darboties saimnieku pavadībā, kuri pārbauda jaunās sievas un jaunā vīra prasmes pirms

kopējās dzīves uzsākšanas, uzzina dažus saskanīgas kopdzīves noslēpumus. Kāzinieku rīcībā ir
senā lauku sēta ar smēdi, kurā tie izlej laimi kopējai dzīvei. Griežot Laimes ratu, jaunais pāris

var uzzināt nākotni, bet klētī izdancot pirmo valsi un kopā ar viesiem saskandināt līdzpaņemtā
šampanieša glāzes. Saimniece cienā ar Krīvu ugunskurā vārīto „Cira kāta” (cirvja kāta) zupu - kura

nevienu neatstāj vienaldzīgu.
Krīvu klēts muzejs atvērts no maija līdz oktobrim.

Adrese: "KRĪVI", Riekstu iela, Ulbroka, Stopiņu novads
Tālr. 29464547

www.krivuklets.simplesite.com



1. Baltā pils
2. Tūrisma, sporta un atpūtas kompleks “Zilie kalni”
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Daugmales Jāņa bišu medus saimniecība
Iespēja apmeklēt bišu dravu, nogaršot dažāda veida medu, kā arī ielūkoties keramikas

tapšanas procesā.

Adrese: Dorītes, Daugmales pagasts, Ķekavas novads
Tālr.: +371 29494234

E-pasts: janissulutaurs@inbox.lv
www.daugmalesmedus.lv

7 tilti Ķekavā
Ķekavas parkā jūs atradīsiet vairākus tiltus vienuviet. Tie atrodas pāri Ķekavas upītei.

Adrese: Ķekavas parks, Ķekava, Ķekavas novads

Zilo kalnu dabas parks
Dabas parkā no Dubkalnu ūdenskrātuves stāvkrasta redzama lieliska ainava ar ūdenskrātuvi.

No 2013. gadā atklātā 30 metrus augstā Zilo kalnu skatu torņa paveras brīnišķīgs skats uz
tuvējo apkārtni, un skaidrā laikā ir iespējams redzēt pat Rīgu. Lai iebrauktu kompleksa

teritorijā, nepieciešama caurlaide. 

Adrese: Tūrisma, sporta un atpūtas komplekss "Zilie kalni", Ikšķiles novads
Tālr.: +371 29455400

www.ziliekalni.lv

Sv. Meinarda sala
Uz salas atrodas Ikšķiles pirmās baznīcas drupas, un tās ir vecākās mūra celtnes drupas Baltijā.

Nokļūšana uz salas ar laivu (Ikšķiles laivu noma; Peldu iela 28, Ikšķile, tālr. +371 20279011)
Adrese: Ikšķiles novads.



Tīnūžu muižas saliņa
Dabīgi veidojusies saliņa Mazās Juglas upes krastos, ar skaistiem dabas skatiem. 

Sasniedzama ejot kājām.

Adrese: Netālu no Tīnūžu muižas, Tīnūži, Ikšķiles novads
 

Turbu dižozols
800 gadu vecs ozols, kas joprojām zaļo. Kādreiz dobumā varēja noslēpties vairāki cilvēki, tagad

tur ligzdo dažādi putni. Atrodas atpūtas kompleksa “Turbas” teritorijā.  

Adrese: “Turbas”, Turkalne, Ikšķiles novads
Tālr.: +371 26355551

Liberta bērzu sulu un vīna pagrabs
Iespēja iepazīties ar bērzu sulu produkciju, ko ražo Linards Liberts, 

degustācija un produkcijas iegāde.
 

Adrese: Vīndaru iela 12, Ikšķile
Tālr.: +371 29297469

sula.lv

Baltā pils
Iecienīta kāzu pieturvieta. Virsmežziņa Mickeviča medību pils, kas vienmēr krāsota baltā
krāsā. Ap pana Mickeviča pili iekopts skaists parks ar eksotiskiem kokiem. Parkā atrodas

strūklaka, kurā galvenais tēls ir kails puisēns, kurš virs galvas rokā tur paceltu trauku, no kura
ārā šaujas ūdens strūklas.

Adrese: Daugavas iela 23, Baldone, Baldones novads 
Vidusskolas strūklaka

Skaista un vasarīga pieturvieta jūsu kāzām. Jautras izdarības ar ūdeni kāzu viesiem pa ceļam uz viesībām.

Adrese: Iecavas iela 2 (pie Bērnu un jauniešu centra "Baltais ērglis" ieejas), Baldone,
Baldones novads



Vikingu kuģis "Uxkull"
Piedāvā braucienus pa Daugavu līdz 14 personām.

Adrese: Peldu iela 28, Ikšķile
Tālr.: +371 20279011

Keramikas darbnīca „Sproģi”
Jaunlaulātajiem darbnīcas apskates laikā tiek piedāvāts: 

pastaiga pa keramiķu dārzu, kurā var aplūkot dažādu dārza keramiku, pie kuras var
fotografēties;

darbnīcas apskate, kuras laikā tiek demonstrēts virpošanas process un arī jaunlaulātie var
iesaistīties un izmēģināt šo procesu; 

“Laimes poda” veidošana, kur jaunlaulātie, sēžot zem veca ozola, apzīmē savu 
“Laimes podu”, arī viesiem ir iespēja parakstīties uz tā;

iespējams parakstīties uz jau izveidotas jaunlaulāto glezniņas un izveidot pašiem savu rīta
kafijas krūzīti;

iespēja keramiķu dārzā dzert šampanieti un ieturēties ar pašu gādātiem našķiem.
Programmas ilgums ir aptuveni 40 min – 1 stunda. Vasaras sezonā darbnīca vienlaikus var

uzņemt līdz 50 viesiem,  ziemas periodā līdz 15 viesiem.

Adrese: Viestura aleja 6, Ogre
Tālr.: +371 29846704

E-pasts: imants.sprogis@inbox.lv 

Šūpoļu parks Ķeipenē
Pat pieredzes bagātākajiem kāzu viesiem Šūpoļu parkā ir interesanti, jo iešūpoties jaunajā

dzīvē praktiskā nozīmē nekur citur Latvijā nav iespējams. Kāzu programmā iekļauti interesanti
stāstījumi par šūpošanās iedarbību uz cilvēku, pārdomas par dzīves ritu, teikas un nostāsti par

precībām, pamācošas dzīves spēles ne tik nopietnā izpildījumā.
Jaunais pāris Vālodzes šūpulītī atminas bērnības gaitas. Dzīves laivā Milžu šūpolēs ar labiem

vārdiem jaunlaulātos iešūpo visi klātesošie, kam seko kāpiens skatu tornī ar klusajiem
solījumiem sev un skaļajiem apsolījumiem citiem. Izveidotajā Simbolu sētā var novietot atmiņas zīmes.

Vidēji ilgs ceļojums cauri visām šūpolēm aizņem 1,5 līdz  2 stundas, taču programmas ir
dažādas un par visu ir iespējams vienoties, arī par samaksu. 

Parkā ir izveidota pasakaini skaista piknika un atpūtas vieta,kur var mieloties ar 
līdzpaņemtiem cienastiem, vai uz pavarda gatavot turpat svaigā gaisā.

Adrese: Zuši”, Ķeipenes pagasts, Ogres novads
Tālr.: +371 28679934

E-pasts: starei@inbox.lv



Piparkūku cepšana Ķeipeniešos
Uzņēmumā no dabīgām sulām un izejvielām gatavo melleņu, upeņu, smiltsērkšķu, spinātu

glazūras, kuras klāj uz pašu ceptām piparkūkām. Apmeklētāji var noklausīties stāstījumu par
piparkūku vēsturi, piedalīties tematiskās nodarbībās, iegādāties jau sagatavoto produkciju, kā

arī veidot paši savu īpašo kāzu dienas piparkūku!

Adrese: „Atpūtas”, Ķeipenes pagasts, Ogres novads
Tālr.: +371 28658262, +371 22002115

E-pasts: unida@inbox.lv
www.keipenespiparkukas.lv

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

katram ir sava zvaigzne.
Programma:

Dāvāsim un vērosim  pērles debesīs, kas mirdz diennakts skaistākajā un mīlestības pilnajā dienā1
Lūkosimies uz vienu īpašo zvaigzni, kas tik ļoti līdzinās jaunajam pārim. Lai šī ceļa zvaigzne 

ved viņus uz laimes ostu!
Mīlas dzēriens no Baldones sēravota, kā arī kosmosa lāde.
Apliecinājums par mīlestībā dzimušo jauno zvaigžņu pāri.
Ir iespējama fotosesija uz lielākā teleskopa fona Baltijā.

Programmas ilgums: 15 min – 30 min.

Adrese: Baldones observatorija, Baldones pag., Baldones novads
Tālr.: +371 29266797, +371 28763738

E-pasts: vija.eglite@inbox.lv, ilgmars@latnet.lv
www.baldonesobservatorija.lu.lv

„Ķirzaciņa” un Ceriņu parks
Skaista vieta laulību ceremonijai vai kāzu pieturvietai. Parkā atrodas paviljons, zem kura iztek
dziedinošais sēravots "Ķirzaciņa". Parks īpaši pievilcīgs ceriņu košumkrūmu ziedēšanas laikā. 

Adrese: Rīgas ielā 97, Baldone, Baldones novads



Špakovska parks
Parks apskatāms, izstaigājot tajā izveidotās takas 1,8 kilometru garumā. Piekalnē cauri parkam
aizvijas saules taka, pa kuru var nonākt gan pie milža pēdām, gan pie sakuplojušajām Sibīrijas

ciedru priedēm un Eiropas balteglēm, kuru tuvumā nogāzē atrodas Mīlestības akmens. 
Šobrīd parkā aug vairāk nekā 400 krūmu un koku sugu gan no Rietumeiropas un Sibīrijas, gan

no Tālajiem Austrumiem un Klusā okeāna piekrastes. 
Uz Lazdukalna virsotni ved kāpnes, kuras sastāv no 100 pakāpieniem. Viens pakāpiens– viens

izteikts mīļvārdiņš otram. Kalna virsotnē tiltiņš, kuru šķērsojot viens otram dod solījumu!
Skaistas fotogrāfijas top parka augstākajā vietā, kur no skatu torņa pavēras skats uz tuvējo
apkārtni un mežiem aiz Daugavas. Parkā uzbūvēta koka nojume un ierīkotas šūpoles, kas ir

lieliska piknika vieta jaunlaulātajiem un kāzu viesiem.

Adrese: Pavasara gatve 6, Ogre
Tālr.: +371 27083402 

Sniega suņi
Lieliska aktivitāte jaunlaulātajiem un viesiem. Iespēja izbraucieniem suņu pajūgos gan ziemas,

gan vasaras sezonā. Pasakaini skaista iespēja fotogrāfēties ar suņiem. Iespēja vienoties par
pasākuma vietu pēc kāzinieku izvēles.

Adrese: Dabas parks „Ogres Zielie kalni”
Tālr.: +371 26593651, +371 26532851 

E-pasts: info@sniegasuni.lv 
www.sniegasuni.lv 

Arkveida gājēju tilts
Garākais arkveida tilts Latvijā, 94 metru garš. Ar cik soļiem pāries pāri (ar līgavu uz rokām), tik

gadus arī kopīgi baudīs mīlestības augļus! Vieta, kur savas laulību slēdzenes saslēguši
simtiem jaunlaultāto. Iecienītākā fotogrāfēšanās vieta Ogres pusē! Vasaras sezonā visa tilta

garumā tas krāšņi izrotāts ar ziediem.

Adrese: Krasta iela un J. Čakstes prospekts, Ogre
  

Zirgu izjādes "Birzītes"
Ir iespējams kāzu eskorts, kā arī fotosesijas ar zirgiem.

Adrese: Tīnūži,Tīnūžu pag., Ikšķiles novads
Tālrl. +371 29103993    

 



1. Sv. Jura baznīcas drupas
2. Titurgas ezers

3. Mercendarbes muižas liepu aleja
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2 3



FOTOSESIJĀM
Daugavas muzejs

Muzeja parks ir lieliska vieta fotosesijai kāzu dienā – Daugavas krasts un vēsturiskā vide
piemērota neaizmirstamās dienas fotomirkļiem. 

Adrese: Doles sala, Salaspils novads
Tālr.: 67216367

E-pasts: daugavas.muzejs@inbox.lv
www.daugavasmuzejs.lv

Sv. Jura baznīcas drupas
Rīgai tuvākais 14. gs. arhitektūras piemineklis, kurā joprojām saskatāmas romānikas un
gotikas stila iezīmes. Piemērota vieta fotosesijām vai kāzu pieturvietai. Baznīcas drupas

atrodas Daugavas tuvumā, Salaspils pilsētas pludmales teritorijā. 
Šeit paveras skaisti skati uz Daugavu. 

Adrese: Salaspils pilsētas pludmales teritorija

Rīgavas mūzikas un mākslas dārzs
Slēgtā teritorijā aiz Salaspils kultūras nama “Rīgava” atrodas dārzs, kur valda māksla un

mūzika, un ne tikai. Līdzās iekoptajam zālienam un puķēm parkā ir arī
brīvdabas mūzikas instrumenti, skaisti soliņi, interesants apgaismojums un, protams, skatuve,
kur notiek dažādi pasākumi. Dārza teritorijā var aplūkot arī mākslinieciski apgleznotu sienu,

kurā atradīsiet Salaspils ievērojamākās vietas. Piemērota vieta fotosesijai. 

Adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils
Darba laiks: aprīlis–augusts 9.00–22.00; septembris–oktobris 9.00–20.00; novembris–marts

10.00–16.00   

Rīgas HES tilts
Rīgas HES atrodas 35 km no Daugavas grīvas. Braucot no Salaspils uz Doles salu, ceļš 

vispirms šķērso veco Daugavas gultni gar Dārziņiem un Zirņu salu. Rīgas HES tilts kalpo kā 
satiksmes pārvads starp Daugavas krastiem un Doles salu. 

pie HES aizsprosta Daugava ir 390 m plata. Cik tas ir soļos? Lai saskaita līgavainis, 
nesot līgavu uz rokām!

Adrese: Rīgas HES, Salaspils novads



Titurgas ezers
Pie ezera iedzīvotāji izveidojuši dabas taku. Šeit var vērot ūdensputnus, 

nereti arī gulbju pārus.

Adrese: Titurga, Baloži, Ķekavas novads 

Liliju ezers
Ezers ar ūdensrozēm netālu no Riekstukalna.

Adrese: Riekstukalns, Baldones novads

Vanagkalnu estrāde
Baldonē iecienīta kāzu pieturvieta fotosesijām un kāzu aktivitātēm ir Vanagkalnu estrādes

apkārtnē esošais parks un mežs, kas īpaši pievilcīgs ir rudenī.
 Šo vietu skaistu padara tās reljefs Vanagkalni ir viens no ainaviskākajiem

 morēnu pauguriem Baldones novadā.
 

Adrese: "Vanagkalni", Baldone, Baldones novads
Tālr.: +371 67932458

Mercendarbes muižas parks
Pie muižas atrodas sens parks, bet piebraucamo ceļu ieskauj

simtgadīgu liepu aleja, kur var sarīkot jauku fotosesiju.

Adrese: Mercendarbes, Baldones novads
Tālr.: +371 29545201

E-pasts: mercendarbe1@gmail.com



1. Depkina muiža Rāmavā
2. Villa Dole

3. Līgas
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Sapņu saliņa
Viesu skaits 100

Adrese: Doles sala, Salaspils novads
Tālr.: +371 29593628

E-pasts: olwi@inbox.lv
www.sapnusalina.lv

Villa Dole
Viesu skaits 50, guļvietas 30

Adrese: “Auči”, Doles sala, Salaspils nov. 
Tālr.: +371 29413963,  

E-pasts: villadole@gmail.com
www.villadole.lv

Pie Kārļa
Viesu skaits 10-70, ar daļēju izguldināšanu.

Adrese: “Kārļi”, Salaspils novads
Tālr.: +371 29517973

E-pasts: rudy65@tvnet.lv
www.piekarla.viss.lv

Līgas
Viesu skaits 100, guļvietas 80

Adrese: Līgas, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Tālr.: +371 29969500

E-pasts: ligaspirts@inbox.lv
www.ligaspirts.lv

Rāmavas (Depkina) muiža
Viesu skaits 90, guļvietas 60

Adrese: Rāmavas iela 9, Rāmava, Ķekavas novads
Tālr.: +371 67916202, +371 26133833

E-pasts: info@ramavasmuiza.lv
www.ramavasmuiza.lv

VIESU NAMI



Kāli
Viesu skaits 80, guļvietas 80

Adrese: Kāli, Ķekava, Ķekavas novads
Tālr.: +371 29229582, +371 29274801

E-pasts: kaliviesunams@inbox.lv
www.kali.viss.lv

Urala
Viesu skaits 120, guļvietas 40

Adrese: Allas, Katrīnmuiža, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Tālr.: +371 29650974  

E-pasts: lion.ka@inbox.lv
www.urala.lv

Vilciņi
Viesu skaits 50, guļvietas 30

Adrese: Lielupes iela 2, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Tālr.: +371 29487239

E-pasts: adamsg@inbox.lv

Bebru nams
Viesu skaits 70, guļvietas 70

Adrese: Mežpilveri, Daugmales pagasts, Ķekavas novads
Tālr.: +371 29411766, +371 29239236

Mežbrenči
Viesu skaits 100, guļvietas 80

Adrese: Mežbrenči, Daugmale, Ķekavas novads
Tālr.: +371 29162566

E-pasts: info@mezbrenci.lv
www.mezbrenci.lv



Xcelsus
Viesu skaits 200, guļvietas 50

Adrese: Dūņu iela 1, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Tālr.: +371 29273272

E-pasts: sanita@xcelsus.lv

100% atpūta
Viesu skaits 45, guļvietas 35

Adrese: Lakstīgalu iela 3, Baloži, Ķekavas novads
Tālr.: +371 29334977, +371 29111256

E-pasts: ilga.vilcina@inbox.lv

Svelmes
Viesu skaits 70, guļvietas 60

Adrese: Svelmes, Katlakalns (Bauskas šosejas 12.km), Ķekavas novads
Tālr.: +371 29172544

E-pasts: info@svelmes.lv
www.svelmes.lv

Malderi
Viesu skaits 70, guļvietas 40

Adrese: Malderi, Daugmales pagsts, Ķekavas novads
Tālr.: +371 29673997, +371 25900715

malderilv.mozello.lv

Krasti
Viesu skaits 60, guļvietas 32

Adrese: Krasti”, Maldienas pagasts, Ogres novads
Tālr.: +371 29426836, +371 26596187

E-pasts: krasti@zskrasti.
lzskrasti.lv.



Copes
Viesu skaits 80, guļvietas 60

Adrese: „Copes”, Suntažu pagasts, Ogres novads
Tālr.: +371 22000099, +371 67189014

E-pasts: copes@inbox.lv

Debesu bļoda
Viesu skaits 150, guļvietas 100

Adrese: „Brahmaņi”, Ogresgala pagasts, Ogres novads
Tālr.: +371 29557172

E-pasts: debesubloda@inbox.lv

Spadrops
Guļvietas 40

Adrese: Rīgas iela 18a, Ikšķile
Tālr.: +371 26430430

Turbas
Viesu skaits 100, guļvietas 80

Adrese: Turbas, Tinūžu pagasts, Ikšķiles novads
Tālr.: +371  20245555,26355551

E-pasts: turbas@turbas.lv
www.turbas.lv

Aļņi
Viesu skaits 46, guļvietas 34
Adrese: Aļņi, Ikšķiles novads

Tālr.: +371 29533635
www.alni.lv

Kaķu Muiža
Viesu skaits 25, guļvietas 18

Adrese: Kaķumuiža, Ikšķiles novads
Tālr.: +371 29479882

www.minka.lv



Krauklīši
Viesu skaits 55, guļvietas 40

Adrese: Krauklīši, Ikšķiles novads
Tālr.: +371 28811603, +371 26003322

www.krauklisi.lv

Meimuri
Viesu skaits 40, guļvietas 20

Adrese: "Meimuri", Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads
Tālr.: +371 29148729, 29392190

Mežkalni
Viesu skaits 50, guļvietas 16

Adrese: "Mežkalni", Baldones pagasts, Baldones novads
Tālr.: +371 26419464

E-pasts: info@mezkalni.lv
www.mezkalni.lv

Izdošanas gads: 2017
Dizains un druka: SIA „Digitālā Pele”



Stopiņu novada dome
Institūta iela 1a, Ulbroka,

 +371 67910518
www.stopini.lv

Salaspils novada 
Tūrisma informācijas

 centrs
Miera iela 1, Salaspils,

 +371 67945440
visit.salaspils.lv

Ķekavas novada Tūrisma
koordinācijas centrs
Rīgas iela 26, Ķekava,

 +371 27017333
www.parturismu.lv

Baldones novada dome
Pārupes iela 3,

 Baldones novads,
 +371 67350997

www.baldone.lv/turisms

Ikšķiles novada Tūrisma
 informācijas centrs

Birzes iela 33a, Ikšķile,
 +371 65027221

www.ikskile.lv/turisms

Ogres novada Tūrisma
 informācijas centrs

Brīvības iela 12a, Ogre,
 +371 65071883, 29491685

www.visitogre.lv

FOTO: Billijs Locs, Ilze Bērziņa, Ģirts Raģelis, Elvis Lācis, Ināra Rumbina, DesArts Studio,
Salaspils novada TIC, Daugavas muzeja, Nacionālā botāniskā dārza, Baldones novada domes, 

Ķekavas novada TKC, Ogres novada TIC, Stopiņu novada domes arhīvs, 


