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| Foto: Elīna Maslovska |

Ievadam

Diena kā debešķīgs mirklis...

Ikvienam ir vēlēšanās, lai dzīves nozīmīgā diena, kad mīlestībā savijas divu 
cilvēku sirdis un dzīves, ir burvīgiem mirkļiem caurvīta, neaizmirstama un 
krāšņa. Bieži vien izsapņota un domās jau pārdzīvota ne vienu reizi vien. Varbūt 
tieši Tukuma puse ir vieta, kur Jūsu kopīgai sapnis var kļūt par īstenību. Te ir 
daudz krāšņu vietu – piļu un muižu, nelielu romantisku baznīcu, kā arī īpašu 
vietu brīvā dabā skaistai laulību ceremonijai. Te ir pietiekami daudz tiltu un 
piedāvājumu, kā piepildīt prieka mirkļus starp “ jā” vārda teikšanu un sēšanos 
pie svinību galdiem. Un ir arī daudz prasmīgu cilvēku, kuri ar mīlestību un 
rūpēm palīdzēs radīt un piepildīt Jūsu vēlmes un nodrošinās visu šai dienai 
nepieciešamo, lai kāzu diena paliktu burvīgās atmiņās. 

Lai izdodas piepildīt kāzu dienas sapņus un ļauties sajūtai, 
kur viens otram esat visa pasaule!

1. vāka foto: Ilze Ose

Foto: Kristīne Grīnvalde
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Ceremoniju
vietas

Foto: Ilze Ose
www.ilzeose.lv

Rūmenes muiža
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Dzimtsarakstu 
nodaļas

|  Foto: Dzintars Krastiņš  |

|  Ceremoniju vietas  |

Foto: Liene Pētersone

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Brīvības laukums 10, Tukums. Tālr.: 63122525, 26600643 
e-pasts: dzimtsaraksti@tukums.lv

Engures novada Dzimtsarakstu nodaļas
Engures novada domes ēka
Adrese: Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads. 
Tālr.: 63192243, 26347822, e-pasts: dzimtsaraksts@enguresnovads.lv
Engures pagasta pārvaldes ēka
Adrese: Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads. 
Tālr.: 24400167, 63161234, e-pasts: engure@enguresnovads.lv
Lapmežciema pagasta pārvaldes ēka
Adrese: Liepu iela 9, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads. 
Tālr.: 63163230, e-pasts: info@lapmezciems.lv

Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: “Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. 
Tālr.: 63180958, e-pasts: dzintra.krastina@jaunpils.lv. 

Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 6, Kandava. Tālr.: 63107374 
e-pasts: dzimtsaraksti@kandava.lv

Foto: Dzintars Krastiņš
Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa



|  9  ||  8  |

Laulības pilīs
un dabā

Foto: Kristīne Grīnvalde

|  Ceremoniju vietas  |

Šlokenbekas muiža
Vairāk nekā piecus gadsimtus senā muiža ar savu īpašo auru, gleznaino pagalmu un noslēgto 
teritoriju ir īstā vieta, kur teikt “jā” vārdu un dot zvērestu stiprai, uzticīgai mīlestībai un 
kopīgam dzīves ceļam... 

Laulību ceremonija iespējama gan muižas ainaviskajā pagalmā, gan iekštelpās.
Pēc laulību ceremonijas pieejamas dažādas izklaides jaunlaulātajiem un viņu viesiem,  
tiek piedāvāta zāle kāzu valsim un šampanieša galds. Papildus tiek piedāvāts zirga pajūgs, 
retro auto, kā arī florista un seno deju grupas pakalpojumi.

Adrese: Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads. Tālr.: 29904147 
e-pasts: info@slokenbeka.lv, www.slokenbeka.lv

|  Foto: Miervaldis Šteinbergs  |
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|  Ceremoniju vietas  |

Jaunmoku pils
Jaunmoku pils ir lieliska vieta, kur iepazīt romantiku un vēsturi. Tā celta 1901. gadā pēc 
Vilhelma Bokslafa projekta kā medību pils toreizējam Rīgas mēram Džordžam Armitstedam. 
Laika plūsma saudzējusi sākotnējo koncepciju un arī mūsdienās Jaunmoku pilij ir atvēlēta 
īpaša vieta Latvijas arhitektūras šedevru sarakstā. Pils salonos ir iespēja iepazīt angļu 
jūgendstilu, vēsturi un vērtīgo trofeju klāstu. Svinēt var dažādi, taču vismaz reizi dzīvē 
ikvienam ir iemesls sarīkot karaliskus svētkus sev un dāvāt neaizmirstamas sajūtas saviem 
viesiem. Šādās reizēs Jaunmoku pils ir spoža izvēle! Greznas telpas, skaisti klāti galdi, 
nevainojama apkalpošana un salds miegs viesnīcas istabās.

Jaunmoku pils piedāvā jaunlaulātajiem laulību ceremonijas vietu Pils lapenē pie dīķa vai pils 
Baltajā zālē. Viss ir iespējams - ne tikai sapņos, bet arī Jaunmoku pilī!

Adrese: Rīgas-Ventspils šoseja 75. km, Jaunmokas, Tumes pagasts  
Tukuma novads. Tālr.: 63107125, 26187442, e-pasts: info@jaunmokupils.lv  
www.jaunmokupils.lv

Foto: Dzintars Krastiņš

|  Foto: Kristīne Grīnvalde un
Jaunmoku pils arhīvs  |
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|  Ceremoniju vietas  |

Kukšu muiža
Muiža tiek uzskatīta par izcilu Latvijas muižu arhitektūras paraugu, kur pakāpeniskas 
evolūcijas gaitā notikusi stilistiska sintēze starp baroku un vēlīno klasicismu. Muižā 
saglabājušās 18. gs. vidus melni glazētas podiņu krāsnis un durvis, kā arī vairāki 19. gs. 
sienu gleznojumi, kas apskatāmi muižas apskates ekskursiju laikā, gan arī uzturoties tās telpās 
iekārtotajā viesu namā.
Muiža kāzu ceremoniju veikšanai piedāvā gan greznas zāles, gan āra terasi pie ezera. 
Te iespējama gan svinīgā ceremonija, gan kāzu svinības.

Adrese: Kukšas, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 29205188  
e-pasts: kuksumuiza@apollo.lv, www.kuksumuiza.lv

|  Foto: Kristīne Grīnvalde  |
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|  Ceremoniju vietas  |

Jaunpils pils 
Vairāk nekā 700 gadus romantiskā viduslaiku Jaunpils ir bijusi neskaitāmu mīlas stāstu 
lieciniece un vairākus gadu desmitus tā ir vieta, kur savu kopīgo dzīves ceļojumu ir uzsākušas 
jaunās ģimenes. Pilskungu cienīga laulību ceremonija tiek organizēta greznajā pils torņa 
Laulību zālē, kur jaunai ģimenei līdzi tiek iedota īpašā Jaunpils pils svētība un pamatīgums.
Savukārt pāriem, kuri vēlas ceremoniju ārpus telpām, ir iespēja tās organizēt pils iekšpagalmā 
zem simtgadīgās liepas zariem, sajūtot īpašo viduslaiku noskaņu.
Pēc laulību ceremonijas kādā no pils zālēm, pagalmā vai ezera krastā ir iespēja papildus 
pasūtīt un malkot šampanieti un uzkodas augstas laimes vēlējumam Jaunajam pārim,  
kā arī izbaudīt kāzu izklaides pilī.
Laulības ir nepieciešams pieteikt Jaunpils novada pašvaldībā pa tālruņa numuru 
63180958 vismaz 1 mēnesi un 1 dienu iepriekš.

Adrese: “Pils”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. Tālr.: 63107082
26101458, e-pasts: info@jaunpilpils.lv, www.jaunpilspils.lv

|  Foto: Mārtiņš Barons  |

Jaunpils pils 
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Rūmenes muiža

Rūmenes muiža
Rūmenes muiža ir skaista, mierpilna un eleganta 19. gadsimta kāzu svinību vieta. Kāzu 
ceremonijai Jūs varat izvēlēties Balles zāli, krāšņos salonus, saulaino verandu vai piepildīt 
sapni par romantisku kāzu ceremoniju Rūmenes ezera sirdsveida saliņā vai Rūmenes muižas 
gleznainajā parkā. Itālijas renesanses parka atmosfēra ar vīnogulāju lapeni un idillisko dabu 
piešķirs Jūsu kāzu dienai īpašas emocijas. Ainavu arhitekta Georga Kufhalta 1890. gadā  
projektētajā parkā Jaunajam Pārim ir iespēja atzīmēt šo īpašo notikumu, iestādot kādu 
eksotisku vai vietējās šķirnes koku. Rūmenes muižas 7 hektāri būs ekskluzīvi pieejami Jums  
un Jūsu viesiem. 
Izvēloties muižu kā svinību vietu, tiek piedāvāta greznības, miera un intimitātes atmosfēra, 
gardēžu virtuve, gādīga un personiska attieksme, kā arī augstāko pakalpojumu standartu 
kvalitāte.

Adrese: Rūmene, Kandavas pagasts, Kandavas novads. 
Tālr.: 67770966, e-pasts: rumene@hotelbergs.lv, www.rumene.lv

Foto: Dmitry Mokeyev

|  Ceremoniju vietas  |

|  Foto: Liene Pētersone un
Rūmenes muižas arhīvs |
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Kalmuižas pils
Kalnmuižas pils aicina jaunlaulātos un viņu viesus nosvinēt šo skaisto un emocijām pilno 
notikumu gleznainajā Abavas senlejā. Pils piedāvā laulību ceremoniju muižas ābeļdārzā,  
no kura paveras skats uz Abavas senleju, vai kādā citā izvēlētā muižas parka vietā. 
Pilij ir arī īpaši piedāvājumi fotosesijām. Tiek piedāvāti arī kāzu mielasti restorānā un 
nakšņošana muižas galvenajā ēkā – Kraujas mājā. 

Adrese: Kalnmuižas pils, Kandavas pagasts, Kandavas novads. 
Tālr.: 26699033, e-pasts: info@kalnmuizaspils.lv, www.kalnmuizaspils.lv

Foto: Dzintars Krastiņš

|  Ceremoniju vietas  |

|  Foto: Dzintars Krastiņš |
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Villa Anna
Neliela villa tieši jūras kāpās, kur viļņu čala no rīta maigi modina un zeltainais liedags vilina 
ārā no gultas. Izvēloties šo vietu, teikt “jā” vārdu var pludmales ceremonijā un turpināt viesības 
Zelta zālē. Romantiku laulības ceremonijai Jūsu kāzās šajā vietā piešķirs balta arka, līdz 
kurai vedīs jaunlaulāto celiņš. Saulrieta apspīdēti, jaunlaulātie un kāzu viesi varēs tvert mirkli 
un skaistas emocijas ceremoniju vietā jūras krastā. 

Adrese: “Airītes”, Apšuciems, Engures pagasts, Engures novads. 
Tālr.: 26122679, e-pasts: mail@villaanna.lv, www.villaanna.lv

|  Ceremoniju vietas  |

|  Foto: Sabīne Unda Zeidenberga un
Kristīne Grīnvalde |

Foto: Ilze Ose
www.ilzeose.lv
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Baznīcas

Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca
Adrese: Brīvības laukums 1, Tukums. Tālr.: 20221951 
e-pasts: tukumabaznica@gmail.com, www.tukumabaznica.lv 

Sv. Stefana Tukuma Romas katoļu baznīca
Adrese: Harmonijas iela 1a, Tukums. Tālr.: 26635424 
www.facebook.com/tukumakatoludraudze

Sv. Nikolaja Tukuma pareizticīgo baznīca
Adrese: Pils iela 13, Tukums. Tālr.: 63125329, 29134920

Dzirciema luterāņu baznīca
Adrese: Dzirciems, Zentenes pagasts, Tukuma novads.  
Tālr.: 26248688, 27859527

Engures luterāņu baznīca
Adrese: Engure, Engures pagasts, Engures novads.  
Tālr.: 27412144, e-pasts: enguresbaznica@gmail.com, www.enguresbaznica.lv

Pūres luterāņu baznīca
Adrese: Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 26337220 
www.puresdraudze.lv

|  Ceremoniju vietas  |

Foto: Kristīne Lejniece

Jaunpils luterāņu baznīca
Adrese: Jaunpils, Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads. 
Tālr.: 29431992, 29299694
www.jaunpilsbaznica.lv

|  Foto: Dzintars Krastiņš 
Tukuma evaņģēliski luteriskā baznīca |
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Kandavas luterāņu baznīca
Baznīcas iela 5, Kandava. Tālr.: 28277286, www.kandavasdraudze.lv

Kandavas Romas Katoļu baznīca 
Liepu iela 2, Kandava. Tālr.: 28334158

Lamiņu Romas katoļu baznīca
Adrese: Lamiņi, Pūres pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 26635424

Lestenes luterāņu baznīca
Adrese: Lestene, Lestenes pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 29299064 
e-pasts: lestenesdraudze@inbox.lv, www.lestenesbaznica.lv

Sātu luterāņu baznīca
Adrese: Sāti, Irlavas pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 29232839 
e-pasts: ilze.rupenheite@inbox.lv, http://satubaznica.weebly.com

Sēmes luterāņu baznīca
Adrese: Sēmes pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 26624345, 29139173 

Struteles luterāņu baznīca
Adrese: Strutele, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. Tālr.: 29299694

Vānes luterāņu baznīca
Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads. Tālr.: 26358060

Zemītes luterāņu baznīca 
Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads. Tālr.: 29154017

|  Ceremoniju vietas  |

|  Foto: Patriks Kempelis
Lestenes luterāņu baznīca |

Foto: Dzintars Krastiņš
Kandavas luterāņu baznīca
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Kāzu
pieturvietas

Foto: Ilze Ose
www.ilzeose.lv

Foto: Ilze Ose
www.ilzeose.lv

Kāzu organizators: “Crystal Events”
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|  Kāzu pieturvietas  | |  Kāzu pieturvietas  |

Jaunlaulāto sagaidīšana Durbes pilī
Kāzas ir viens no skaistākajiem mirkļiem diviem mīlošiem cilvēkiem. Aicinām 
iegriezties Kurzemes klasicisma arhitektūras pērlē – Durbes pilī. Pils baronese 
pārbaudīs jaunās sievas un vīra spēkus pirms kopējā dzīves ceļa uzsākšanas. Te 
būs iespēja rakstīt vēstuli ar spalvu savam mīļotajam un mīļotajai, dejot pirmo 
valsi vai polonēzi pils lielajā zālē un kopīgi izveidot nākotnes māju, ieliekot tajā 
visas labās domas un cerības. Jaunlaulātie tiek aicināti fotografēties 19. gs.  
beigu – 20. gs. sākuma atjaunotajā pils interjerā un kāzu dienu iemūžināt ar 
pastaigu parkā pie rotondas un akmens gājēju tilta. Katra programma tiek 
individuāli izrunāta ar vedējiem.

Adrese: Mazā Parka iela 7, Tukums. Tālr.: 26305946, 
e-pasts: durbespils@tukumamuzejs.lv, www.tukumamuzejs.lv/durbes-pils
Facebook: Durbes pils

Jaunmoku pils 
 Jūsu kāzu ceļojumu pilī ieskandinās vairāk nekā 100 gadu vecs zvans.  Ja jaunais 
pāris pratīs izkalt laimes monētiņu, tas nozīmēs, ka pāris ir saderīgs. Tā vēsta pils 
senie raksti. Daži noslēpumaini pārbaudījumi sagaidīs arī Jaunmoku pils muzejā. 
Zīmes centrs atšifrēs jaunā pāra auras stāstu. Tā ir lieliska iespēja aizsākt savu 
ģimenes Zīmju jostas veidošanu, kas kāzu gadadienā kļūs par vienu zīmi garāka. 
Jaunmoku pils piedāvā arī laulību ceremoniju pilī vai parkā, galdu klāšanu pils 
zālēs un salonos (līdz 60 personām), telpu rotāšanu, kāzu nakti īpašā jaunlaulāto 
numurā, pagalma noformējumu lāpu gaismā, gaismas strūklaku pils dīķī.

Adrese: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 63107125  
26187442, e-pasts: info@jaunmokupils.lv, www.jaunmokupils.lv
Facebook: Jaunmoku pils

|  Foto: Dzintars Krastiņš
Durbes pils  |

Foto: Dmitry Mokeyev
Jaunmoku pils
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Šlokenbekas muiža
Kāzu ekskursija “Ceļa zīmes un norādes jaunlaulātajiem…”
Reiz bija divi gājēji un divi ceļi, kas kādā brīdī savijās un divas sirdis vienojās...
Šai baltajā un emocijām bagātajā dienā Šlokenbekas muižas saime ar savu 
atraktīvo kāzu piedāvājumu ļaus mazliet ieskatīties aiz nākotnes plīvura un 
koķetīgā veidā lasīt savas jaunās dzīves ceļa zīmes un norādes, lai kopīgais dzīves 
ceļš būtu tikpat pamatīgs kā muižas senie akmens mūri. 

Kāzu notikums kopā ar folkloras kopu 
Jaunlaulātie un kāzu viesi tiks sagaidīti ar ziedu vītni, lustīgām dziesmām un 
dejām. Būs uzdevumi jaunajam pārim, rotaļas, stāstiņi, anekdotes un ticējumi.

Un vēl…
Šlokenbekas muiža piedāvā arī svinību vietu ar plašām telpām dažādām 
gaumēm, gardu kāzu mielastu un uzkodu galdu no muižas “Krodziņa” 
pavārmeistariem, labiekārtotus numuriņus viesnīcā un mičošanu latviskās 
tradīcijās kopā ar folkloras kopu. Papildus pakalpojumi: senās koka spēles, 
labiekārtota piknika vieta, pagalma noformēšana ar lāpām, zirga pajūgs, retro 
auto, florista, seno deju grupas un citi pakalpojumi pēc vienošanās.

Adrese: Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads. 
Tālr.: 29904147, e-pasts: info@slokenbeka.lv, www.slokenbeka.lv
Facebook: Šlokenbekas muiža

Šokolādes muzejs
Tikai šeit rūgts var kļūt par saldu! Baudot šokolādi, atvērsies Mīlestības vārti, 
jaunajam pārim būs iespēja papildināt savu pūru, kā arī sadalīt vīra un sievas 
pienākumus. Tālāk ceļš vedīs uz Šokolādes meistarklasi, kur jaunais pāris gatavos 
konfektes un citus gardumus saldākai dzīvei. Jaunajam pārim līdzi dos jaunās 
ģimenes Laimes talismanu – pašiem savu Mīlas trifeli. 
Jaunlaulātajiem un kāzu viesiem tiek piedāvāta Lielā kāzu programma, bet 
jaunlaulātajiem un vedējiem Mazā kāzu programma. Svētku programmas 
iespējams izstrādāt individuāli un pielāgot katra pāra vēlmēm.

Adrese: Šokolādes muzejs Pūrē, Pūre-9, Pūres pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 22100042, muzejs@purechocolate.lv, www.purechocolate.lv
Facebook: Šokolādes muzejs Pūrē

Abavas vīna darītava
 Jauno pāri vīna darītavā sagaidīs dažādi pārbaudījumi, kurus papildinās Abavas 
vīna dzērieni. Programmas gaitā viesi piedzīvos stāstu par kādu īpašu Spāri, kas 
nes svētību visām jaunajām ģimenēm, kuras viesojas Abavas vīna darītavā, kā 
apliecinājumu saņemot Goda Spāres ģimenes titulu. Vien atsevišķos gadījumos 
un svētku reizēs uzņēmums piedāvā dāvanas – vīna pudeles īpašā noformējumā. 
Programmas ilgums: stundu – pusotru.

Adrese: “Kalējkrāmi”, Slampes pagasts, Tukuma novads. T. 26630022  
e-pasts: abavasvinapagrabs@abavas.lv, liene.sneidere@abavas.lv, www.abavas.lv
Facebook: Abavas vīna darītava

|  Šlokenbekas muiža  | |  Šokolādes muzejs  |
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Kāzas kinopilsētā “Cinevilla”
“Cinevillai” ir viss, kas nepieciešams kāzu svinēšanai: sava baznīca, īpaša 
mākslinieciskā vide atrakcijām, individuāli pielāgota programma jaunlaulātajiem, 
telpas svinībām, naktsmītnes, ēdināšana. Piedzīvojums ir īpašais piedāvājums 
kāziniekiem – savas filmas filmēšana, kuras galvenie varoņi ir jaunais pāris, bet 
pārējās lomas atveido kāzu viesi. Kinopilsēta piedāvā arī nofilmēt kāzu svinības, 
nodrošinot filmēšanas tehniku un operatora pakalpojumus. 

Adrese: Cinevilla, “Vidusvecvagari”, Slampes pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 28606677, e-pasts: mdambis@inbox.lv, www.cinevilla.lv

Pastariņa muzejs
Šajā Ziemeļkurzemes lauku sētā, kas ir vairāk nekā 400 gadus sena, dzimis 
rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis (1871-1960), bērnībā saukts par Pastariņu.
Jaunais pāris un kāzu viesi Pastariņa muzejā tiek uzņemti un godāti latviskās 
tradīcijās. Jaunais vīrs var savas sievas tikumu novērtēt maltuvē un rokdarbos, 
savukārt jaunā sieva pārliecināties par izredzētā spēku un prasmi senajos darbos. 
Jaunā pāra stādītā ābelīte iepriecinās ikgadējā apmeklējumā. Kāzu viesi savukārt 
būs aicināti novērtēt jauno radu prasmi dziedāšanā un atjautībā kopā ar tradīciju 
ansambli “Mežezers”. Programma ilgst no vienas līdz pusotrai stundai.  
Ar katriem kāziniekiem programma tiek izrunāta individuāli.

Adrese: Pastariņa muzejs, “Bisnieki”, Dzirciems, Zentenes pagasts  
Tukuma novads. Pieteikties iepriekš: 28651091 
e-pasts: pastarinamuzejs@tukumamuzejs.lv, www.tukumamuzejs.lv/
pastarina-muzejs, Facebook: Pastariņa muzejs

|  Foto: Kārlis Kalseris 
Pastariņa muzejs  |

Foto: “Platforma Film foto”
Kinopilsēta “Cinevilla”
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Viduslaiku kāzas Jaunpils pilī 
Jaunlaulātajiem te piedāvā vairākas izklaidējošas ekskursijas. “Ceļojumā 
viduslaiku pilī” jaunais pāris atzīsies mīlestībā pēc seno laiku paražām, jaunais 
vīrs iemēģinās roku ieroču mākslā, savukārt sieva apgūs galma tikumus. Skanēs 
mīlas romances Minezingera izpildījumā. Romantiskajā kāzu ekskursijā Rožu 
dāma vedinās atzīties mīlestībā pēc bruņinieku tikumiem un iekurt savu pirmo 
varavīksnes sveču ugunskuru. Ekskursijā “Ģimenes spēka postulāti” pils dāma 
noskaidros jaunlaulāto saderību. Visās ekskursijās noslēgumā jaunajam pārim 
par godu nodārdēs lielgabala zalve. Jaunpils pils piedāvā arī noorganizēt kāzu 
svinības mūsdienu vai viduslaiku gaisotnē, baudot mielastu, laižoties deju solī pils 
zālēs un nakšņojot muižkungu un galminieku apartamentos.

Adrese: Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. Tālr.: +371 63107082
26101458, e-pasts: info@jaunpilspils.lv, www.jaunpilspils.lv 
Facebook: Jaunpils pils

Viduslaiku sēta “Niedru lija”
Lai ģimenes dzīve būtu laimīga  Jaunais pāris veic dažādus rituālus – vīrs izkaļ 
laimes pakavu, abi kopīgi izlej laimes, izkaļ monētas no sudraba.  Ja viss kā nākas 
izdarīts, atliek tikai apzīmogot mīlas zvēresta rulli un izšaut lielgabala zalvi par 
godu Jaunajai ģimenei. Pēc programmas kāzu viesi var izklaidēties izmēģinot 
dažādus ieročus. Programmu var piedāvāt arī jebkurā citā vietā. 

Adrese: Viduslaiku sēta “Niedru lija”, Zviedru mūris, Jaunpils, Jaunpils novads. 
Tālr. 26336513, e-pasts: info@viduslaikos.lv, www.viduslaikos.lv
Facebook: Viduslaiku sēta “Niedru lija” 

|  Foto: Uģis Grantiņš 
Viduslaiku sēta “Niedru lija”  |

Foto: Mārtiņš Barons
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Foto: Kristīne Lejniece

7 tilti Kandavas promenādē
Kandavas vecpilsētas centrā pie vēsturiskā Tirgus laukuma atrodas Kandavas 
promenāde. To caurvij strauts un 7 tiltiņi, kas īpaši aicina jaunlaulātos. Kā 
paredz senas kāzu tradīcijas, jaunajai sievai un vīram savā kāzu dienā jādodas 
pāri tieši septiņiem tiltiem. Kandavas promenādē tos iespējams šķērsot visus 
vienkopus. 

Adrese: Ūdens iela 1, Kandava, Tālr.: 63181150, e-pasts: info@kandava.lv 
www.visitkandava.lv

Kāzas “Indānos” 
Lauku sētā “Indāni” pārbaudījumi kāziniekiem būs ar lauku sētai raksturīgajiem 
darbiņiem. Te var kādu gabaliņu izbraukt arī ar pušķotu drošku, vai 
nofotografēties ar trim sirmiem zirgiem lauku sētā. Saimniece iespēju robežās 
realizēs ikvienu jaunlaulāto vēlmi. Piedāvājumā arī pirmā kāzu nakts romantiskā 
gaisotnē kā jau laukos nākas. 

Adrese: “Indāni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads. 
Tālr.: 29259272, e-pasts: indani91@inbox.lv, www.indani.lv|  Foto: Dzintars Krastiņš

Kandavas promenāde |
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Salondarbnīca “Grašu māja” 
Keramiķi Ieva un Ivars Graši jaunlaulātajiem piedāvā stāstījumu par 
podniekmeistara darba procesu no māla mīcīšanas līdz apdedzināšanai atklātās 
uguns ceplī, paraugdemonstrējumu trauka tapšanai uz podnieka ripas un pirmā 
kopdarba veidošanu meistaru pavadībā. Kopīgi veidoto jaunā pāra darinājumu 
varēs saņemt pēc apdedzināšanas ceplī (saņemšanas laiks no nedēļas līdz 
vienam mēnesim, atkarībā no paredzamā cepļa kurināšanas laika). Lai mūsu 
kopīgi pavadītais laiks būtu radoši bagāts, lūgums iepriekš saskaņot plānoto 
apmeklējumu!

Adrese: “Pārslas”, Apšuciems, Engures pagasts, Engures novads. Tālr.: 26369362
e-pasts: telpa@grasumaja.lv, Facebook: Grasumaja

Keramiķe Linda Romanovska
Jaunajam pārim tiek piedāvāts izveidot savu pirmo kopīgo trauku – bļodiņu 
vai krūzīti. Trauku veidošana būs kā pārbaudījums attiecībām, jaunās ģimenes 
saticībai un spējai darboties komandā. Vedējiem un kāzu viesiem iespēja rotāt 
trauku ar dabas motīviem un novēlējumiem, lai jaunajam pārim par piemiņu 
paliek skaists trauks no viņu īpašās dienas. 

Adrese: Dzeņu iela 2, Kandava. 
Tālr.: 26369421, e-pasts: lilinja@inbox.lv, www.linda.viss.lv

Zvejnieku sēta “Dieniņas”
Zvejnieku sēta piedāvā tradicionālas piekrastes kāzu aktivitātes un romantiskus 
mirkļus jūras krastā. Te sagaidāmi pirmie pārbaudījumi jaunajam vīram un 
sievai. Jaunlaulātajiem un kāzu viesiem var gadīties tīklos skaitīt zivis, kā arī ar 
zābaku mešanu un virvju vilkšanu noskaidrot, kurš būs ģimenes galva. Saimnieki 
piedāvā arī nelielu maltīti. Te viss ir iespējams!

Adrese: “Dieniņas”, Bērzciems, Engures pagasts, Engures novads.  
Tālr.: 26676283, e-pasts: ivetaunoskars@inbox.lv
Facebook: Zvejnieku sēta “Dieniņas”

Laulību policija
Laulību policija ir institūcija, kuras pienākums ir rūpēties par likumu ievērošanu 
un pienākumiem, kas ir saistīti ar stāšanos laulības saitēs. Laulību policija ir 
arī jautrs veids, kā pārsteigt draugus, radus vai paziņas pēc svinīgas laulību 
ceremonijas, kas tikko kā apprecējušies. Programmu var piedāvāt jebkurā izvēlētā 
vietā.

Adrese: Tukums. Tālr.: 26799829, e-pasts: info@laulibupolicija.lv 
www.laulibupolicija.lv, Facebook: Laulību policija 

|  Zvejnieku sēta “Dieniņas”  ||  Keramiķe Linda Romanovska  |
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Vīnogu dārzs “Mazburkas”
Jaunajam pārim un viesiem tiek piedāvāta pieturvieta vīnogu dārzā Tukuma 
pievārtē. Izbaudīt mirkli, malkojot vīnogu vīnu uz romantiskās terases, no kuras 
paveras ainavisks skats uz vīnogu lauku. Piesakoties iepriekš, jaunajam pārim tiek 
piedāvāts vīns ar īpaši šai dienai izgatavotu etiķeti. 

Adrese: “Mazburkas”, Smārdes pagasts, Engures novads. Tālr.: 29149725
e-pasts: ciferite@inbox.lv

“Tēviņu” mājas vīnu darītava
Jaunajam pārim tiek piedāvāta iespēja kopīgiem spēkiem iemēģināt roku vīna 
pudeles piepildīšanā, aizkorķēšanā un noformēšanā. Pēc jaunlaulāto vēlmēm ir 
arī  iespēja pudeli noformēt iepriekš un pasniegt to pēc vīna darītavas apskates un 
vīna degustācijas. Darītavā valdīs sirsnīga gaisotne, kā arī iespējams dažādu citu 
vēlmju piepildīšana.

Adrese: “Tēviņi”, Zemītes pagasts, Kandavas novads. 
Tālr.: 29106705, www.tevinumajasvins.lv

|  Vīnogu dārzs “Mazburkas” |

Foto: Kristīne Grīnvalde
Vīnogu dārzs “Mazburkas”
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Svinību vietas
Tortes un kūkas 

Floristika

Foto: Einārs Freimanis
www.einarsfreimanis.lv

Dekoratore: Liene Smeltere
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Tukuma pilsēta

Viesnīca “Tukums” 
Pils iela 9, Tukums. 
Tālr.: 63125747, 27761400 
e-pasts: rezervacija@hoteltukums.lv 
www.hoteltukums.lv 
Svinību telpas 50 personām
Nakšņošana 50  personām 
Pieejama āra terase

Tukuma ledus halles 
svinību telpa
Stadiona iela 3, Tukums 
Tālr.: 63107470, 26633273 
e-pasts: hotel@tlh.lv, www.tlh.lv
Svinību telpas 110 personām
Nakšņošana 50 personām

Atpūtas komplekss
“Vāgneris – labu sajūtu parks”
pie Jumparavas ezera
Tumes pagasts, Tukuma novads 
Tālr.: 29139800, 22022943 
e-pasts: labusajutuparks@vagneris.lv 
www.vagneris.lv
Svinību telpas 200 personām 
Nakšņošana 26 vietas viesu namā, 
40 kempinga mājiņās

Šlokenbekas muiža
Milzkalne, Smārdes pagasts 
Engures novads. Tālr.: 25155225 
e-pasts: info@slokenbeka.lv 
www.slokenbeka.lv
Svinību telpas 200 personām
Nakšņošana 60 personām 

Viesu nams “Kalna Žagari”
Smārdes pagats, Engures novads
Tāl.: 29414584
e-pasts: kalnazagari@inbox.lv
www.kalnazagari.lv
Svinību telpas 30 personām
Nakšņošana 65 personām

Viesu nams “Stelles”
Talsu iela 74, Tukums
Tālr.: 29237224
e-pasts: guesthousestelles@gmail.com 
www.facebook.com/HotelStelles 
Svinību telpas 50 personām
Nakšņošana 50  personām

Kafejnīcas “Pils” svinību telpa 
Pils iela 6a, Tukums. Tālr.: 63155166 
www.pilskafetukums.lv
Svinību telpas 70 personām

Tukuma apkārtne

“Jaunmoku pils”
Rīgas – Ventspils šoseja 75. km 
Tumes pagasts, Tukuma novads 
Tālr.: 63107125, 26187442
e-pasts: info@jaunmokupils.lv
www.jaunmokupils.lv
Svinību telpas 400 personām 
Nakšņošana 105  personām
Pieejama āra terase

Atpūtas komplekss “Milzkalns”
Dižkalni, Smārdes pagasts
Engures novads. Tālr.: 26222333
e-pasts: info@milzkalns.lv
www.milzkalns.lv
Lielajā svinību telpā vietas 
100 personām, kamīnzālē 40 
personām. Nakšņošana 51 personai

Viesu nams “Vašlejas”
“Vašlejas”, Tukums, Tukuma novads
(6 km no Tukuma). Tālr.: 29211747
e-pasts: inese_ratkevica@inbox.lv 
www.vaslejas.viss.lv
Svinību telpas līdz 60 personām
Nakšņošana 16+ papildvietas

Viesu nams “Saulgrieži”
Tumes pagasts, Tukuma novads
Tālr.: 29245735
e-pasts: atputatukuma@inbox.lv
www.atputatukuma.lv
Svinību telpas 45 personām
Nakšņošana 21 personai

Viesu nams “Ieviņas”
Tukumā, Kandavas ielas galā
Tālr.: 29428479, 29126213
e-pasts: viesunams_ievinas@inbox.lv
Facebook: ievinas3
Svinību telpas 40 perosnām
Nakšņošana 16 personām

|  Šlokenbekas muiža ||  “Agneses kūkas”  |

Svinību vietas
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Viesu nams “Pilsētnieki”
Slampes pagasts, Tukuma novads 
Tālr.: 29497272
e-pasts: sarmiteruduka@inbox.lv
www.pilsetnieki.lv
Svinību telpas 30 perosnām
Nakšņošana 20 personām

Ķemeru nacionālais parks

Atpūtas komplekss “Valguma 
pasaule”, pie Valguma ezera
Smārdes pagasts, Engures novads 
Tālr.: 63181222, 29414022
e-pasts: info@valgumapasaule.lv
www.valgumapasaule.lv
Svinību telpas 100 personām. 
Nakšņošana 58 personām. 

Džūkstes apkārtne

Viesu nams “Kliģi”
pie Kliģu ezera, Džūkstes pagasts 
Tukuma novads. Tālr.: 29228454 
e-pasts: kligi@kligi.lv, www.kligi.lv. 
Svinību telpas 30 personām
Iespējama āra telts pasākumiem 
Nakšņošana 56 personām

Atpūtas komplekss “Eglieni”
Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads 
Tālr.: 29537991
e-pasts: eglieni@eglieni.lv
www.eglieni.lv
Svinību telpas 40 personām
Nakšņošana 32 personām

Sēmes apkārtne

Viesu nams “Meņģeļi”
Sēmes pagasts
Tukuma novads
Tālr.: 29473831
e-pasts: mengeli@inbox.lv
www.mengeli.lv
Svinību telpas 50 personām
Nakšņošana 33 personām

Irlavas un Jaunpils apkārtne

Viesu nams “Rudiņi”
Irlavas pagasts, Tukuma novads
Tālr.: 28353700
e-pasts: gatisberzins@gmail.com 
www.facebook.com/wildhandelrudini
Svinību telpas 30 personām
Nakšņošana 35 personām

Foto: Ieva Krūmiņa
“Valguma pasaule”

|  Dekoratore Liene Smeltere |
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Jaunpils pils
“Pils”, Jaunpils, Jaunpils pagasts 
Jaunpils novads
Tālr.: 26101458, 29442539
e-pasts: viesnica@jaunpilspils.lv
www.jaunpilspils.lv
Svinību telpas 150 personām
Nakšņošana 72 personām

Brīvdienu māja “Vagas”
Autentisks siena šķūnis svinībām, 
kas ieguvis mūsdienīgu noskaņu. 
Strutele, Jaunpils pagasts
Jaunpils novads
Tālr.: 26687261, 29873001
e-pasts: antra.dumbre@gmail.com. 
Svinību telpas 70 personām
Pieejams arī tējas namiņš vakarēšanai, 
sarunām, mičošanām un citām 
ēverģēlībām.

Brīvdienu māja “Bramaņi”
 Jaunpils pagasts, Jaunpils novads 
Tālr.: 26461975
e-pasts: vairis.stolcers@inbox.lv
www.brammani.lv
Svinību telpas 30 personām
Nakšņošana 30 personām 

Pūres pagasts

Viesu nams “Ružciems”
netālu no Lamiņiem, Pūres pagasts, 
Tukuma novads. Tālr.: 26353032, 
e-pasts: ruzciems@inbox.lv
www.ruzciems.lv
Svinību telpas 60 personām
Nakšņošana 20 personām

Kukšu muiža
Kukšas, Jaunsātu pagasts, Tukuma 
novads. Tālr.: 25980910, 29205188 
e-pasts: kuksumuza@gmail.com
www.kuksumuiza.lv
Svinību telpas 60 personām
Nakšņošana 40 personām

Kafejnīca “Apšukrogs”
Pūres pagasts, Tukuma novads
Tālr.: 26555006
e-pasts: apsukrogs@inbox.lv
www.apsukrogs.lv
Svinību telpas 30 personām

|  Foto: Ilze Ose |

Foto: Ilze Ose
www.ilzeose.lv
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Kandavā un Abavas senlejā

Viesnīca “Kandava”
Sabiles iela 3, Kandava
Tālr.: 26406733
e-pasts: hotelkandava@inbox.lv
www.hotelkandava.viss.lv
Svinību telpas 30 personām
Nakšņošana 34 personām

Viesu nams “Dižpriedes”
Kandavas pagasts, Kandavas novads. 
Tālr.: 26555597, 26543043
e-pasts:solvita@dizpriedes.lv
Svinību telpas 40 personām
Nakšņošana 32 personām 

Rūmenes muiža
Rūmene, Kandavas pagasts
Kandavas novads. Tālr.: 26688000
e-pasts: rumene@hotelbergs.lv
www.rumene.lv.
Svinību telpas 60 personām, parkā 100 
personām. Nakšņošana 50 personām

Viesu nams “Kārkli”
Kandavas pagasts, Kandavas novads. 
Tālr.: 29177356, 26141371
e-pasts: inga.sniedzina@gmail.com
www.karkli.lv
Svinību telpas 20 personām
Nakšņošana 9 personām

Viesu nams “Plostkrogs”
Kandavas – Sabiles ceļa 9. km
Talsu novads. Tālr.: 29196494
e-pasts: plostkrogs@gmail.com
www.facebook.com/plostkrogs
Svinību telpas 30 personām
Nakšņošana 30 personām

Kalnmuižas pils
Kalnmuiža, Kandavas pagasts 
Kandavas novads. Tālr.: 26699033
e-pasts: kalmuizaspils@gmail.com
www.kalnmuizaspils.lv
Svinību telpas 100 personām
Nakšņošana 60 personām

Viesu nams “Romance”
“Vecsīmaņi”, Matkules pagasts 
Kandavas novads
Tālr.: 26686867, e-pasts:
viesunamsromance@gmail.com 
www.facebook.com/
viesunamsromance
Svinību telpas 50 personām
Nakšņošana 50 personām 

Foto: Liene Pētersone
www.lienepetersone.com

Rūmenes muiža
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Viesu nams “Saules villa”
Aizupe, Vānes pagasts
Kandavas novads. Tārl.: 28662886
e-pasts: info@saulesvilla.lv
www.saulesvilla.lv
Svinību telpas 60 personām
Nakšņošana 37 personām

Piekrastē

Viesu nams “Jūras mols”
Bigauņciems, Lampežciema pagasts
Engures novads. Tālr.: 27099099 
e-pasts: info@mol.lv
www.jurasmols.lv
Svinību telpas 50 personām
Nakšņošana 24 personām

Viesu nams
“Vallery Guest House”
“Tulpes”, Bigauņciems, Lampežciema 
pagasts, Engures novads
Tālr.: 27279599
e-pasts: jurmala-tulpes@inbox.lv 
www.facebook.com/valleryguesthouse
Svinību telpas 40 personām
Nakšņošana 28 personām

Viesnīca “Villa Anna”
“Airītes”, Apšuciems, Engures pagasts
Engures novads. Tālr.: 26122679
e-pasts: mail@villaanna.lv
www.villaanna.lv
Svinību telpas 80 personām
Nakšņošana 87 personām

Viesu nams “Riekstnieki”
Plieņciems, Engures pagasts 
Engures novads. Tālr.: 29279728
e-pasts: riektnieki@riekstnieki.lv
www.riekstnieki.lv
Svinību telpas 20 personām
Nakšņošana 12 personām

Viesu nams “Rīteņi”
Ķersterciems, Engures pagasts, 
Engures novads. Tālr.: 29142764 
viesunamsriteni@gmail.com
www.riiteni.lv
Svinību telpas 20 personām
Nakšņošana 10 personām

Viesu nams “Piejūras nams”
Lauku iela 2a, Ķesterciems, Engures 
novads. Tālr.: 26435515, 29456073 
e-pasts: piejurasnams@gmail.com, 
www.piejurasnams.lv
Svinību telpas 40 personām
Nakšņošana 20 personām

Viesu nams “Rudzīši”
Lapmežciems, Engures novads
Tālr.: 29990509
e-pasts: girts@rudzisi.lv
www.facebook.com/Rudzīši
Svinību telpas 20 personām
Nakšņošana 11 personām 

Restorāns “Bermudas”
“Jūrnieki”, Ragaciems
Lapmežciema pagasts, Engures novads
Tālr.: 29999559, 20063225
e-pasts: info@bermudas.lv
www.bermudas.lv
Svinību telpas 90 personām

Viesu nams “Smaidas”
Ragaciems, Lapmežciema pagasts 
Engures novads. Tālr.: 29265552 
e-pasts: hotelsmaidas@gmail.com 
www.smaidas.lv
Svinību telpas 30 personām
Nakšņošana 22 personām 

Hotel – SPA “Arkadia”
Apšuciems, Engures pagasts
Engures novads. Tālr.: 29132765 
e-pasts: mail@hotelarkadia.lv
www.hotelarkadia.lv
Svinību telpas 300 personām
Nakšņošana 180 personām 

Viesu nams “Klāņas”
Jūras iela 47, Engure, Engures pagasts 
Engures novads. Tālr.: 26444123 
e-pasts: klanas@klanas.lv
www.klanas.lv
Svinību telpas 50 personām
Nakšņošana 48 personām

Viesu nams “Villa Elizabete”
Jūras iela 88, Engure. Tālr.: 29117510
e-pasts: viesunams@villaelizabete.lv
www.villaelizabete.lv.
Svinību telpas 20 personām
Nakšņošana 36 personām

Viesu nams “Mazā kaija”
“Cīrulīši”, Bērzciems, Engures pagasts
Engures novads. Tālr.: 26690952
www.facebook.com/Mazā Kaija 
Šķūnis svinībām 100 personām
Nakšņošana 80 personām

Viesu nams “Rideļu dzirnavas”
Rideļi, Engures pagasts, Engures 
novads. Tālr.: 26536532, 22440094 
e-pasts: rideludzirnavas@inbox.lv
www.rideludzirnavas.lv
Svinību telpas 50 personām
Nakšņošana 8 personām

|   Foto: Sabīne Unda Zeidenberga
Hotel – SPA “Arkadia”|

|  Foto: Zane Krūmiņa 
Kaņiera ezera skatu tornis |
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IKU “Amsa”
“Mazvērdiņi”, Irlavas pagasts
Tukuma novads
Tālr.: 26535114
Facebook: 
Irlavas konditoreja IKU AMSA

SIA “Monvita”
Meža iela 40, Tukums
Tālr.: 63182243

Konditoreja “Ieviņa”
Sabiles 6, Kandava
Tālr.: 28619093
Facebook: Konditoreja “Ieviņa”

Konditoreja “Kārumiņš”
Kurzemes iela 9a, Tukums
Tālr.: 29416801

“Medusmaize”
Tukums. Tālr.: 29493033
e-pasts: silva@raktuves.lv
Facebook: Medusmaize

“Agneses kūkas”
Tukums. Tālr.: 29498035 
agneseskukas@gmail.com
Facebook: Agneses kūkas

Mājražotāja Līga Grecka
Kandava. Tālr.: 26317707
e-pasts: liigaa2@inbox.lv

|  IKU “Amsa”  |

Foto: Vilnis Slūka

Tortes un kūkas
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Ziedu pušķi

Ziedu veikals “Amarants”
Meža iela 22, Tukums
Tālr.: 29111903
Facebook: Ziedu meistardarbnīca 
“Amarants”

Ziedu veikals “Pūpoliņš”
Brīvības laukums 4a, Tukums
Tālr.: 63124391
Facebook: Sia “Pūpoliņš”

SIA “Latvijas roze”
Pasta iela 14, Tukums
Tālr.: 28455445
Facebook: Latvijas roze

SIA “Ziedu Taurenis”
Eksporta iela 6, Tukums.
Tālr.: 26886880
Facebook: Ziedu taurenis

Dekorācijas

Floriste, dekoratore
Liene Smeltere
Tālrunis: 25655859
www.lienesmeltere.mozello.lv

Floriste, dekoratore
Agnese Matvejeva
Tālrunis: 28381229
e-pasts: agnesematvejeva@inbox.lv

Dekoratore Anita Liepiņa
Tālrunis: 26422912
e-pasts: anita-liepina@inbox.lv 
Facebook: Anitas Liepiņas floristika

Floristika
Foto: Signe Ķiesnere

www.signeart.lv
Dekoratore: Liene Smeltere

|  Foto: Signe Ķiesnere  |
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Kāzu kleitas
Kāzu vadītāji
 Muzikanti

Foto: Liene Pētersone
www.lienepetersone.com
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|  Svinību vietas, tortes un kūkas, floristika |

Charlin Kāzu salons 
Piedāvā kāzu kleitas un aksesuārus līgavām. 

Adrese: Brīvības laukums 15, Tukums. Tālr.: 26631234
Facebook: Charlin.Kazu.Salons. Darba laiks: P.–S. 10.00–17.00

Salons “KāzuKleita.lv” 
Piedāvā kāzu kleitu pārdošanu un šūšanu, kāzu atribūtu pārdošanu un šūšanu, 
kāzu kleitu gludināšanu, kā arī apakšsvārku nomu. 

Adrese: Katrīnas laukums 1, Tukums. Tālr.: 25901231
e-pasts: svetku.salons@inbox.lv, www.kazukleita.lv
Darba laiks: O.–Pk. 10.00–18.00, S. 10.00-15.00

Kāzu kleitas

|  Foto: Liene Minoviča  |

|  Kāzu kleitas, kāzu vadītāji,  muzikanti  |
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Kāzu skola
Tā ir iespēja uzzināt visu svarīgāko par 
kāzu organizēšanu. Dažādi speciālisti 
sarunu un praktisku padomu veidā 
dalīsies savās zināšanās. Iespēja tikties 
ar floristi, foto un video meistariem, 
kāzu organizatori un pasākumu 
vadītāju, ielūgumu veidotāju u. c.
Tālrunis: 29299433
e-pasts: sajutulade@sajutulade.lv

Kāzu un pasākumu vadītāja 
Kristīne Starte
Ieguvusi augstāko izglītību Latvijas 
Kultūras koledžā – Svētku režisors. 
Dibinājusi pasākuma uzņēmumu 
“Smaidu darbnīca”.
Man ir svarīgi, lai katras kāzas būtu 
orģinālas un atklātos jaunā pāra 
raksturi, piedzīvojumi un kā viņi ir 
tikuši līdz šai dienai! Skaistākie svētki 
ir mīlestības svētki!
Tālrunis: 26705817

Aigars Kalviņš
Saksofonists ar 20 gadu pieredzi. 
Repertuārā ir latviešu un ārzemju 
romantiskās melodijas, kā arī džezs. 
Tālrunis: 29264761
e-pasts: aigars_kalvins@inbox.lv
www.saundcloud.com/aigarssax
Facebook: Aigarssax

“Jānis un Mārtiņš”
Piedāvā skaistas latviešu dziesmas un 
jautru noskaņojumu kāzu svinībās.
Tālrunis: 29268617

“Tukuma Pūtēji”
Pārsteigs jauno pāri un viesus ar tauru 
skaņām. Var spēlēt jebkurā vietā. 
Tālrunis: 26226846
e-pasts: puteji@puteji.lv
www.puteji.lv

“Vecie Blēži”
Grupa pilnā sastāvā (bungas, 
basģitāra, solo ģitāra, akustiskā ģitāra 

Pasākumu vadītājs
Juris Mūrmanis
Jurim ir pasākumu vadītāja un režisora 
pieredze. Pateicoties Jura atraktivitātei 
un enerģijai, kāzu svinības būs 
piesātinātas ar gaumīgu humoru un 
izklaidēm. Kāzu dienā viesus sagaidīs 
jau no ierašanās svinību vietā un 
atvadīsies ap pulksten vieniem naktī.
Tālrunis: 26513393
e-pasts: murmanisj@gmail.com, 
Facebook: 
pasakumu.vaditajs.Juris.Murmanis

un vokāls) izrotās jūsu kāzas ar lielisku 
mūziku visām gaumēm. 
Tālrunis: 26687261

“2A” – Andis un Agrita
Piedāvā kārtīgu latviešu mūziku. 
Neizpaliks arī jautras atrakcijas un 
lustīga izkustēšanās. 
Tālrunis: 26598997

Juris Pavlovs
Mūziķis spēlē šlāgerpoprock stilā. 
Piedāvājumā akordeona un ģitāras 
mūzikas izpildījums. 
Tālrunis: 29404176
e-pasts: juris2142@inbox.lv

Grupa “Imula”
Piedāvā danču, rotaļu un atrakciju 
mūziku dažādām paaudzēm un 
gaumēm. 
Tālr.: 29102747, 29143136, 
e-pasts: ginc.b@inbox.lv
ojarsv@inbox.lv

MuzikantiKāzu vadītāji

|  Kāzu kleitas, kāzu vadītāji,  muzikanti  | |  Kāzu kleitas, kāzu vadītāji,  muzikanti  |

|  Foto: Liene Pētersone ||  Pasākumu vadītājs Juris Mūrmanis |



|  65  ||  64  |

|  Svinību vietas, tortes un kūkas, floristika | |  Svinību vietas, tortes un kūkas, floristika |

Kāzu foto

Foto: xxxxFoto: Vilnis Slūka
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Fotostudija 
Atmiņas nesaglabājas tik ilgi kā fotogrāfijas! “Foto nama” 2. stāvā, jauno pāri un 
kāzu viesus gaida plaša fotostudija. Neatņemiet saviem mazbērniem iespēju pēc 
gadiem aplūkot mirkļus no Jūsu visskaistākās mūža dienas! “Foto nams” ir vecākā 
fotodarbnīca Tukumā, kas darbojas kopš 20. gadsimta 90. gadiem, kad Tukumā 
tika uzstādīta pirmā fotogrāfiju kopējamā mašīna. Tehnoloģijas un iekārtas, 
protams, šajos gados ir mainījušās, bet fotodarbnīca vēl arvien atrodas turpat 
Brīvības laukumā pie strūklakas. 
Fotodarbnīcā strādā fotogrāfs Agris Jansons.
Adrese: Brīvības laukums 11, Tukums. Tālr.: 26713565
www.agrisjan.daportfolio.com 

Fotosalons “Foto Tev”
Fotosalons “Foto Tev” arī atrodas Brīvības laukumā un var būt laba kāzu 
fotogrāfiju uzņemšanas vieta, jo fotogrāfs nav tālu jāmeklē – tas atrodas blakus 
dzimtsarakstu nodaļai. Tiek piedāvāti fotogrāfa pakalpojumi ceremonijā un 
fotografēšana salonā. Fotosalonā strādā fotogrāfs Kārlis Skujiņš.
Adrese: Brīvības laukums 10, Tukums. Tālr.: 29683356
e-pasts: info@fototev.lv, www.fototev.lv, Facebook: Foto salons “Foto tev”

Mārtiņš Barons
Fotogrāfs piedāvā kāzu video un foto. Pēc pilnas dienas kāzām Jaunais pāris iegūs 
3 – 6 minūšu kāzu klipu ar izvēlēto pavadošo mūziku. Kāzu dienas gaitā visi 
notikumi tiek bildēti dokumentālajā stilā, kā arī tiek piedāvāta kāzu fotosesija vai 
vairākas, atkarībā no plānotā kāzu dienas scenārija. 
Tālrunis: 28683447, e-pasts: foto@martinsbarons.lv, www.martinsbarons.lv 

Uģis Grantiņš
Uģis fotogrāfē kāzas, pasākumus, sporta reportāžas, fotosesijas un visu pārējo, 
ko var fotogrāfēt. Ir iespējama foto izdruka pasākuma laikā un studijas gaismas 
fotosesijai.
Tālrunis: 29373760, e-pasts: ugrantins@gmail.com

Kristīne Grīnvalde
Maigums. Krāsas. Emocijas. “Maigums ir tas, ko cenšos sajust katra pāra 
attiecībās, vai viņi ir kopā tikai nesen un taureņi lido vēderā vai, nodzīvojot 
labu laiku līdzās, zina viens par otru visu, bet maigās jūtas paliek tikai stiprākas. 
Maigums mani iedvesmo, tāpat kā krāsas un emocijas. Ar neslēptu interesi gaidu 
jaunos piedzīvojumos gan Latvijā, gan ārpus tās, jo man patīk ceļot, patīk iepazīt 
jaunus cilvēkus, no sirds iemīlēties katrā pārī, ko fotografēju”, saka kāzu fotogrāfe 
Kristīne Grīnvalde.
Tālrunis: 29122140, e-pasts: info@kristinegrinvalde.com 
www.kristinegrinvalde.com, instagram.com/kristinegrinvalde

Fotogrāfi

|  Kāzu foto  | |  Kāzu foto  |

|  Foto: Agris Jansons | |  Foto: Kristīne Grīnvalde |
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Dzintars Krastiņš
Profesionāls kāzu fotogrāfs, kuram kāzu fotografēšana ir vienlaikus gan darbs, 
gan sirdslieta. Kāzās fotogrāfs visu laiku ir kustībā, nepārtraukti ķerot momentus, 
kas ir tik nozīmīgi līgavai un līgavainim. Tās ir lietas, kas viņu iedvesmo. 
Fotogrāfs ir komunikabls un draudzīgs, kas ir ļoti svarīgi, lai cilvēki uzticētos un 
atraisītos kameras priekšā. “Esmu patiesi gandarīts, ka varu darīt to, kas man 
vislabāk patīk un padodas”, saka fotogrāfs Dzintars Krastiņš.
Tālrunis: 27499173, e-pasts: dzkrastins@hotmail.com, www.dzintarskrastins.com

Kārlis Kalseris
Fotogrāfs piedāvā foto un video pakalpojumus pasākumos, kā arī privātas foto 
sesijas. Papildus piedāvā pasākumā otru fotogrāfu, kas tver mirkli citā leņķī 
un  skatījumā, kā arī video operatoru, kas veic video pēcapstrādi un montāžu 
un drona operatoru. Veic arī pēcapstrādi, restaurāciju kā arī uzņemtā video 
materiāla pēcapstrādi un montāžu.
Adrese: Sikspārnis Pažobelē, Sēmes pagasts. Tukuma novads. Tālr.: 29227112 
e-pasts: karliskalseris@gmail.com, www.karliskphotography.wordpress.com

Ieva Krūmiņa
“Fotografēšana ir mana sirdslieta un darbs vienlaikus. Fotografēju dažāda veida 
fotosesijas un pasākumus, arī kāzas. Fotografēju reportāžas stilā, iemūžinot 
pasākuma gaitu. Kas attiecas uz kāzu fotosesiju, tad iesaku radošas idejas.”  
Tā par savu darbu saka Ieva.
Tālrunis: 26174383, e-pasts: ieva.krumina@gmail.com  
Facebook: Ievs photography & handmade

|  Kāzu foto  |

|  Foto: Ieva Krūmiņa|

Plāno kāzas ar PRECOS!

Foto: Gints Freimanis
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Vilnis Slūka
“Skaistākos mirkļus dzīvē mēs nevaram atkārtot, tiem vienmēr būs īpaša vieta 
mūsu atmiņās. Es mīlu fotografēt kāzu stāstus radošā fotožurnālistikas stilā, lai 
Jūs arī pēc daudziem gadiem atcerētos tos tādus, kādi tie arī ir – patiesi, prieka 
un mīlestības pilni. Fotografēju kāzas jau vairāk nekā 7 gadus, bet mani joprojām 
iepriecina katra jauna tikšanās un iespēja kopā ar jums radīt ko skaistu. Esmu 
Latvijas Kāzu fotogrāfu asociācijas biedrs”. 
Tālrunis: 29148488, e-pasts: vilnissluka@gmail.com, www.vilnissluka.com

Dmitry Mokeyev
Fotogrāfs ir Latvijas Kāzu fotogrāfu asociācijas biedrs. Kāzas priekš viņa ir 
neatņemama dzīves sastāvdaļa un tās tiek fotografētas jau 10 gadus. 
Tālrunis: 29155631, e-pasts: dmfoto@dmfoto.lv, www.dmfoto.lv

Uldis Randohs
Fotogrāfs piedāvā foto pakalpojumus pasākumā uz stundu, divām, trim vai 
desmit. Iespējama foto izdruka uz vietas kā arī fotostūrīša iekārtošana. 
Tālrunis: 26440423, Facebook: Uldis Randohs

Liene Minoviča
Liene par savu darba stilu: “Patīk tvert mirkļus, bet tikpat ļoti patīk arī strādāt pie 
paša mirkļa radīšanas. Īpašās dienas notikuma iemūžināšanai piedāvā bezmaksas 
konsultāciju un bezmaksas pirms kāzu ekspress foto sesiju, Instax moment foto 
kameras izmantošanu kāzu dienā un skaistu un kvalitatīvu foto grāmatu, kā arī 
skaistāko fotogrāfiju izdruku.”
Tālrunis: 28897390, e-pasts: foto.liene.minovica@gmail.com
www.fotolieneminovica.wixsite.com/mysite
Instagram: lieneminovica, Facebook: Mino L foto

“Kristīnes Fotomirkļi”
“Esmu Kristīne Lejniece un fotografēšana nav tikai mans darbs. Tas ir mans 
hobijs, mana iedvesma, mans prieks. Esmu bērnu, ģimeņu un kāzu fotogrāfe 
no brīnišķīgās Zemgales. Ja arī Jūs vēlaties iemūžināt savu lielo dienu skaistās 
fotogrāfijās, tad droši rakstiet.”
Tālr.: 22323350, e-pasts: lejniece87@gmail.com, www.kristinesfoto.lv 
Facebook: Kristīnes Foto Mirkļi

Sabīne Unda Zeidenberga
Piedāvā iemūžināt skaistākos dzīves notikumus agrā rīta stundā un zelta mirkļos 
vakarā.
Tālrunis: 29256594, e-pasts: helloundaa1@gmail.com 
www.instagram.com/helloundaa

|  Kāzu foto  | |  Kāzu foto  |

|  Foto: Einārs Freimanis
Dekoratore Liene Smeltere | |  Foto: Dmitry Mokeyev |
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Foto: Ilze Ose
www.ilzeose.lv

Foto: Liene Pētersone
www.lienepetersone.com



|  75  ||  74  |

Vizināšanās kāzās Matkules pusē 
“Upeslīči” piedāvā vizināšanos zirga pajūgā turpat Buses pilskalna apkārtnē, 
kā arī svinīgā izbraucienā pa Kandavu. Pajūgā ir 5 vietas. 
Adrese: “Upeslīči”, Matkules pagasts, Kandavas novads. Tālr.: 29257171

Zirgaudzētava “Skudru staļļi” 
Piedāvā piedzīvot pasakai līdzīgu stāstu un kāzu dienā izbraukt ar karieti.
Savu burvību sniedz arī izbraucieni ar drošku. 
Adrese: “Skudras”, Džūkstes pagasts, Tukuma novads.
Tālr.: 26307695, e-pasts: podenadaiga@inbox.lv, Facebook: skudrustallis

Fotosesijas pie Ivetas Pāžes 
Iveta Pāže piedāvā skaistu fotosesiju jaunlaulātajiem kāzu dienā zirga mugurā 
Valdeķu parkā. 
Adrese: Valdeķi, Kandavas pagasts, Kandavas novads. Tālr.: 29186169

Fotosesija lauku sētā “Indāni”
Lauku sēta Indāni piedāvā fotosesiju jaunlaulātajiem romantiskā lauku vidē ar 
trim sirmiem zirgiem. 
Adrese: “Indāni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads.
Tālr.: 29259272, e-pasts: indani91@inbox.lv, www.indani.lv 

Fotosesijas ar zirgiem 
Foto: Sandra Puga

“Upeslīči”

|   Foto: Kristīne Lejniece |

|  Kāzu foto  |
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Tukuma tūrisma
informācijas centrs
tic@tukums.lv
+371 63 124 451
+371 28 311 557
Talsu iela 5
Tukums LV-3101
www.visittukums.lv

Skaistu 
mīlestības 
ceļu!


