Kāzas

Bauskas, Iecavas,
Rundāles
un VecumnieKu
noVadā
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Dzimtsarakstu nodaļas
BAUSKAS NOVADĀ:
Rātslaukums 1, Bauska, T. 63924589, 27808544,
sandra.kolberga@bauska.lv , dzimtsaraksti@bauska.lv , www.bauska.lv
Laulības slēdz Bauskas rātsnamā zālē
IECAVAS NOVADĀ:
Skolas iela 4, Iecava, T. 63941773, dzimtsaraksti@iecava.lv , www.iecava.lv
Laulības slēdz Iecavas novada administrācijas laulību zālē
RUNDĀLES NOVADĀ:
Pilsrundāle 1, T. 63962242, 63962148, uldis.dzidrums@rundale.lv , www.rundale.lv
Laulības slēdz Rundāles pils muzeja Kafijas zālē
VECUMNIEKU NOVADĀ:
Rīgas ielā 29, Vecumnieki, T. 63976409, dzimt@vecumnieki.lv , www.vecumnieki.lv
Laulības slēdz Vecumnieku novada domes ceremoniju zālē

Laulību ceremoniJu Vietas
(laulības slēdz Dzimtsarakstu
nodaļas pārstāvis)

Bauskas pils, www.bauskaspils.lv
Laulības slēdz lielajā zālē
Mežotnes pils, www.mezotnespils.lv
Laulības slēdz kupolu zālē,
vasarā brīvā dabā pils parkā
“Miķelis”, www.mikelis.lv
Laulības slēdz brīvā dabā muzeja teritorijā
“Rožmalas”, www.rozmalas.lv
Laulības slēdz kompleksa zālē, vasarā brīvā
dabā ābeļdārzā pie Ribbes dzirnavām
Bruknas muiža, www.bruknaskopiena.lv
Laulības slēdz muižas zālē, uz saliņas pie
Iecavas upes vai izvēlētā vietā muižas dārzā
“Iecupes”, http://viesunamiem.lv/iecupes
Laulības slēdz Iecavas upes krastā
Rundāles pils un parks, www.rundale.net
Laulības slēdz pils Kafijas, Baltajā un
Banketu zālē, vasarā brīvā dabā pils parkā
Ausekļu dzirnavas, www.ausekludzirnavas.lv
Laulības slēdz brīvā dabā muzeja teritorijā

Baznīcas: (laulības slēdz
mācītājs, informācija pieejama
novadu Dzimtsarakstu nodaļās)

BAUSKAS NOVADĀ:
Bauskas Sv. Gara baznīca, Bauskas katoļu
baznīca, Bauskas pareizticīgo baznīca,
Janču katoļu baznīca, Ozolaines katoļu
baznīca, Jaunsaules luterāņu baznīca,
Vecsaules luterāņu baznīca, Brunavas katoļu
baznīca, Budbergas luterāņu baznīca.
IECAVAS NOVADĀ:
Iecavas luterāņu baznīca,
Iecavas katoļu baznīca.
RUNDĀLES NOVADĀ:
Bērsteles luterāņu baznīca.
VECUMNIEKU NOVADĀ:
Skaistkalnes katoļu baznīca, Vecumnieku
luterāņu baznīca, Bārbeles luterāņu
baznīca, Kurmenes katoļu baznīca,
Valles luterāņu baznīca.

Mežotnes pils

Pasākumi Vedējiem, jaunajiem pāRiem
Kāzu diena Mežotnes pilī

Ikgadējs pasākums, kurš notiek oktobra pirmajā sestdienā. Semināri un prezentācijas
vedējiem un jaunajiem pāriem, iespēja apskatīt Mežotnes pili kāzu noformējumā,
iespēja klātienē iepazīties ar jaunāko kāzu piedāvājumu Bauskā un apkārtnē!

Septiņi tiL ti
Bauskā: tilts pār Mēmeli uz A7; tilts pār Mūsu uz P103; kājāmgājēju tilts pretī Plosta
kapiem; kājāmgājēju tiltiņš uz Ķirbaksalu (vasarā); tilts pie Mūsas trases.
Iecavā: tilts pār Iecavu uz A7; tilts pār Iecavu uz E.Virzas ielas/ Baldones
ielas; kājām gājēju tilts parkā pretī Brīvības piemineklim.
Pa ceļam uz Rundāles pili: tilts pie Saulaines pagrieziena uz P103; tilts pār Īslīci pirms Rundāles
pils; tilts pār Īslīci uz P103; kājāmgājēju pontona tilts pie Mežotnes pils un pilskalna (vasarā).

Kāzu auto, pajūgi un Laivas
„Rundāles auto” Limuzīns Linkolns
(balts, 8 sēdvietas, TV, audio, mini bārs, klimata kontrole).
aiva–rundale@inbox.lv , T. 29105532
22 „Drostalas” Trīs dažādi kāzu zirgu noformējuma motīvi – „Parādes melnbaltais”, „Cowboy stils”

un „Latviski tautiskais”. Īpašais piedāvājums „Jaunā vīra prove” – līgavas zirga sedlošana.
www.drostalas.com , T. 26657942

23 „Lielmežotnes zirgi” Zirgu pajūgs, kamanas, foto sesija ar neiejūgtu zirgu (melnu vai baltu).

relina2@inbox.lv , T. 26715009

24 „Gustame laivas” Rundāles pils dīķis. Foto sesija vēsturiskās laivās.

www.gustamelaivas.wordpress.com, T. 29177996

FotogRāfi
IU „Fotozuika.lv” Fotogrāfs ARTŪRS ZUIKA, fotografē jau 25 gadus, fotografējis
vairāk kā 100 kāzās. www.fotozuika.lv , T. 29297919, Vecumnieki
IU „Cera M”, fotogrāfs MAIRITA CERA, fotografē 18 gadus gan kāzas, gan citus
svinīgus pasākumus. Salons: Dārza 16a, Bauska, mairita.cera@inbox.lv , T. 29940057
IK „Reklīna”, fotogrāfs EDGARS NAMIĶIS, fotogrāfē 15 gadus,
fotografē gan kāzas, gan citus publiskus pasākumus.
Salons: Slimnīcas iela 9a, Bauska, reklina@inbox.lv , T. 29292929, 29222999
IU „Ģirts Donerblics”, fotogrāfs ĢIRTS DONERBLICS fotografē jau 40 gadus, fotografējis gan
privātpersonu, gan korporatīvos pasākumus, TFS „Bauska” biedrs.
fotogirts@inbox.lv , T. 29294678, Bauska
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Kāzu iZdarībaS U N
pRogRammaS
1

Bauskas rātsnams

„Sver un mēri Bauskā”. Jaunā pāra svēršana
un mērīšana saticīgai ģimenes dzīvei ar
inovatīvu mērrīku palīdzību – „mīļummetru”,
„konfektometru” un „čarkometru”.
Programmas ilgums 20–30 min.
tourinfo@bauska.lv , T. 63923797
2 Bauskas Motormuzejs

Kāzu izdarības ar derīgu padomu sniegšanu
„Motormuzeja stilā”, foto sesija pie izvēlētā
automobiļa. Programmas ilgums 1 h.
www.motormuzejs.lv , T. 67025887

3 Bauskas muzejs

“Kāzu piedzīvojums Bauskā 20. gadsimtā”.
Svinīga laulību reģistrācijas ceremonija
padomju laika stilā. Fotografēšanās retro
stilā. Programmas ilgums 30 min.
“Tautas lietišķās mākslas studijā „Bauska””.
Tautiska jaunlaulāto izklaide studijā.
Pirmie soļi un ieteikumi saskanīgai dzīvei.
Programmas ilgums 30–40 min.
www.bauskasmuzejs.lv ,
T. 63960508, 63960509

Bauskas muzejs

Foto: A. Zuika

4 Bauskas pils muzejs

“Vizīte pie hercogienes Annas”. Pilī jauno
pāri un viesus sagaidīs „hercogiene”, kura
iepazīstinās ar Annas kāzu, kristību, bēru
un apģērbu nolikuma prasībām, t. i., kā
16. gs. Kurzemes hercogistē svinēja kāzas.
Viesiem tiks iedalīti amati un pienākumi,
tiks izspēlēta ģimenes pieauguma
veicināšanas ceremonija, nodots zvērests
un sagādāti dažādi pārbaudījumi ar
pārsteigumiem. Programmas ilgums 1,5 h.
“Romantisks brīdis Bauskas pils
tornī”. Jaunā pāra zvērests un
pārbaudījumi 16. gs. gaisotnē. Programma
pieejama vasaras mēnešos jūnijā, jūlijā un
augustā. Programmas ilgums 30–40 min.
www.bauskaspils.lv , T. 63923793

5 Rundāles pils muzejs

Pirmais valsis Baltajā zālē, vieta foto
sesijai gan pilī, gan pils parkā.
www.rundale.net, T. 63962197, 26499151
6 BiedRība „Vēsturisko
Rekonstrukciju studija Rokoko”

Pils galminieki svinīgi sagaidīs jauno pāri
un viesus Rundāles pilī, aicinot piedalīties
improvizētā pieņemšanā 18. gs. gaisotnē.
Viesiem tiks atklātas galma dzīves aizkulises,
iemācīti eleganti deju soļi un noslēgumā –
pārsteigums līgavai. Programmas ilgums 1,5–2 h.
www.ceremonija.lv , T. 29108396
7 Mežotnes pils

Bildinājums pilī, pirmais valsis Kupola
zālē, vieta foto sesijai gan pilī, gan pils
parkā. Programmas ilgums 30 min–1 h.
www.mezotnespils.lv , T. 63960711, 26595108

Biedrība
„Vēsturisko rekonstrukciju
studija Rokoko”

Ausekļu dzirnavas

8 Atpūtas komplekss „Rožmalas”

„Mīlas ceļš Ribbes dzirnavās”. Kāzu izdarības
dzirnavās ar maizes, pīrāgu vai kliņģera
cepšanu, mīlas vēstules rakstīšanu, mīlestības
zīmēšanu. Programmas ilgums 1,5 h.
www.rozmalas.lv , T. 26564580
9 Atpūtas komplekss „Miķelis”

Simboliska laimes pakava kalšana smēdē
un miltu malšana dzirnakmeņu maltuvē.
Vieta foto sesijai uz seno ēku un retro
auto fona. Programmas ilgums 1 h.
www.mikelis.lv , T. 26443496
10 V. Plūdoņa muzejs

Dažāda veida izklaides, atrakcijas
un spēles jaunlaulātajiem ar Zaķu
māti. Programmas ilgums 1 h.
www.bauskasmuzejs.lv , T. 29194975

11 Brīvdabas muzejs
„Ausekļu dziRnavas”

Kāzu viesu rīcībā ir sena lauku sēta
ar smēdi, kurā iespējams izkalt laimes
monētu vai izliet laimi kopējai dzīvei.
Klētī, vecmāmiņas istabā, izdancot
pirmo valsi un pielocīt pūra lādi,
uzzināt dažus saskanīgas kopdzīves
noslēpumus. Programmas ilgums 1,5 h.
www.ausekludzirnavas.lv , T. 29197412
12 AktieRu Amtmaņu
muzejs

Jautras kāzu izdarības ar derīgu
padomu sniegšanu „Silmaču”
saimes gaumē ar nenopietnām jaunā
pāra un kāzinieku pārbaudēm.
Programmas ilgums no 30 min–1,5 h.
dace–anna@inbox.lv , T. 26608478
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„Drostalu” zirgi

13 Atrakciju parks „LabiRinti”

16 Zemgaļu kultūRas biedRība
„Upmale”

Kāzu izdarības, kas saistītas ar lauku vidi un
sadzīvi. Daudz jautru kāzu izdarību, laimes
vēlējumu un derīgu padomu jaunlaulātajiem
no „Labirintu” saimniekiem un kāzu
viesiem. Programmas ilgums 1,5 h.
www.labiritnti.lv , T. 26320336

Latviešu tradicionālo kāzu folkloras
programma – mičošana un citas izdarības ar
folkloras kopu „Laukam pāri” Mežotnes pilskalnā
vai jūsu izvēlētā vietā. Prog rammas ilgums 1,5 h.
elina.kula_braze@inbox.lv , T. 26184631

14 Saimniecība „Vaidelotes”

17 TRušu pilsētiņa

Līdzināšanas rituāls savienojot pāri
līdzdzīvošanai, pēc brīvas gribas uz savstarpēja
zvēresta pamata, liecinieku klātbūtnē.
Rituālu veic saimniecībā vai citā enerģētiski
stiprā vietā. Programmas ilgums 1 h.
vaidelotes@gmail.com , T. 29389993

Jaunā pāra pārbaudījumi pilsētiņā –
kazas slaukšana, zivs makšķerēšana.
Programmas ilgums 40 min.
www.trusupilsetina.lv , T. 29548071

15 „Melnā poda stāsts”

Kāzu dienas papildinājums ar piemiņas
trauka – „saimes bļodas” izgatavošanu.
Programmas ilgums 1 h.
www.kalpumaja.lv , ikerte@inbox.lv , T. 29685191

18 „Laima CeRamics” darbnīca

Aizraujošs kāzu dienas papildinājums ar skaista
piemiņas trauka izveidi – šķīvis ar jaunā pāra
roku nospiedumiem un/vai „zvīņu vāzes”
kopīga veidošana jaunajam pārim kopā ar
viesiem. Programmas ilgums aptuveni 1 h.
www.laimagrigone.com , T. 28338711

„Laima Ceramics”

Kāzu svinību vietas
Nosaukums

Kontakti

Svinību zāle Nodrošina Naktsmītnes
mielastu (personu skaits)

Cits

(personu skaits)

 ežotnes
M
pils

www.mezotnespils.lv
T. 63960711, 26595108

< 120

X

< 100

www.kalpumaja.lv
T. 29121374, 63962140

<50

X

< 30

Keramikas
darbnīca

 usekļu
A
dzirnavas

www.ausekludzirnavas.lv
T. 26396878, 29197412

< 65

–

15

muzejs

19 Bērzkalni

www.berzkalni.lv
T. 63926888, 26672449

< 120

X

< 100

9 Miķelis

www.mikelis.lv
T. 26443496

< 60

X

–

20 Iecupes

http://viesunamiem.lv/
iecupes
T.26764637, 26822144

< 100

X

< 80

www.bruknaskopiena.lv
T. 25619979

< 85

X

< 70

muiža

www.rozmalas.lv
T. 26564580

< 80

X

< 60

dzirnavas

7

15 Baltā māja
11

21

 ruknas
B
muiža

8 Rožmalas

muzejs

Citi viesu nami un pirtis, kur iespējams rīkot svinīgus brīžus atrodami www.visit.bauska.lv
sadaļā „citi pakalpojumi – saunas, pirtis banketiem un pasākumiem”.
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Bauskas tūrisma informācijas centrs

Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901, T. 63923797, 27746484
tourinfo@bauska.lv , www.vist.bauska.lv
facebook.com/bauska.tourism
Atsauksmēm un ieteikumiem:
Izdevējs: Bauskas novada Dome
2015, septembris
Foto: Bauskas TIC un objektu arhīvi

Karte: Bauskas TIC
Dizains & druka:

