Pavisam agrā rīta stundā, kad gaiss vēl virmo un ir gluži
sataustāma katra vēja pūsma, saule noglāsta katru pilsētas
mūru stūri šaurajā vecpilsētas ieliņā. Tās stari pavīd aiz
nelielā pakalna un upes, kur vienmēr iebrists kailām pēdām,
un silda pie tā ezera, kur peldēts jau no pašas bērnības.
Vēlu pievakarē tā rimti nozūd aiz koka lapotnēm pie baltās
baznīcas vai aiz lavandu lauka violetās muguras.
Mīlestība ir sajūtu stāsts, kas pilns piedzīvojumiem un
kopīgām atmiņām. Starp acu skatieniem un siltiem
pieskārieniem savu mīlestības stāstu var rakstīt un apliecināt
šeit, Limbažos, piepildot to ar jaunām, visskaistākajām un
trauslākajām rindkopām. Pilsētā, kas sola mūžību ikkatram

FOTO Ingus Evertovskis

mūsu vārdam “Jā”.

R A D O ŠĀ D A R BN Ī C A “ C E P ĻI ”

Kopīga keramikas trauka veidošana jaunlaulātajiem ar kāzu viesu aktīvu
piedalīšanos būs gan kā svinīga aktivitāte priekpilnām atmiņām no svētku
dienas, gan arī kā piemiņas dāvanas gatavošanas notikums īpašajai dienai.
“Cepļi”, Skultes pag., Limbažu novads
Tālrunis: 29234867
www.cepli.lv
KA L N A KA L ĒJ I

“Kalna kalēji”, Vidrižu pag., Limbažu novads
Tālrunis: 29462999
www.kalumi.lv
D ZĪ VĀ SUD R A BA M UZEJ S

Kāzas katra pāra dzīvē ir īpaši nozīmīgs notikums, ko var bagātināt ar skaistām
tradīcijām. Dzīvā sudraba muzejs piedāvā tikko laulātajiem veidot savu jauno
dzimtas koku sudrabā, salodējot sudraba zariņus kā simbolisku divu ģimeņu
satuvināšanos. Tas ir svinīgs un patiesi emocijām piepildīts mirklis, vērojot
atzaru savienošanos jaunai un cerību pilnai nākotnei. Piedzimstot bērniem,
dzimtas koku iespējams papildināt. Savukārt sudrabkāzu gaviļniekiem
muzejs piedāvā saviļņojošu un skaistu programmu, ko var pielāgot, ievērojot
individuālas vēlmes.
Burtnieku iela 4, Limbaži
Tālrunis: 29356858
www.sudrabamuzejs.lv
dzivasudrabamuzejs

Pieturvietas

FOTO Ieva Salmane VIETA Dzīvā Sudraba Muzejs

Lai ģimenē valdītu saticība, kalēja darbnīcā jaunajai sievai ar vīra palīdzību
jāgludina pirmās nakts lina palags, to darot ar 150 gadus senu gludekli, kas
piekrauts ar akmeņiem. Tikmēr jaunajam vīram uzticēts uzdevums kopā ar
kalēju nokalt savu laimes pakavu, piepalīdzot jaunajai sievai. Pēc tradīcijas, ka
katrs ir pats savs laimes kalējs, darbība norit tikai jaunā pāra atbildībā. Pēc labi
padarīta darba jaunais pāris kopā ar visiem, nobaudījuši dzirkstošu šampanieti,
ir sagatavoti jaunajam dzīves ceļam.

Pieturvietas

A T P ŪT A S KO MP L EKSS “ M EŽA S A LA S ”

V IESU N A M S “ SM ĒDES”
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“Meža salās” tiek piedāvāta gan Baltā zāle svinībām, gan sakopta un skaista
vide ar pakalniem un vairākiem dīķiem pasaku cienīga meža ielokā, kur
noorganizēt pašu laulību ceremoniju kalna lapenē. Pieejama nakšņošana
labiekārtotās brīvdienu mājiņās, romantiskos guļbūves namiņos vai viesnīcas
numuriņos, kā arī gards svētku galds un kāzu tortes. Atpūtas kompleksa
darbinieki parūpēsies par svinīgām ziedu dekorācijām gan svētku telpām, gan
mielasta galdam. Otrajā kāzu dienā var veldzēties pie dīķiem ar peldvietām vai
– aktīvākai atpūtai – sporta laukumā, spēkus un možu garu var atgūt un uzkrāt
pirts namiņā. Iespējams nodrošināt piknika ēdienkarti, kā arī dažādus citus
papildu pakalpojumus pēc jaunlaulāto vēlmēm un iecerēm.

Ainaviskās Svētupes krastos atrodas viesu nams “Smēdes” ar svinību telpām
līdz 50 personām. Turpat arī viesu guļvietas, pirts un baseins. Pieejami
ēdināšanas pakalpojumi, ja nepieciešams - arī izbraukumā, kā arī svinīgākai
noskaņai - florista meistara pakalpojumi.
Smēdes, Pāles pag., Limbažu novads
Tālrunis: 26114495
www.smedes.lv
www.smedes.lv

Meža salas, Limbažu pag., Limbažu novads
Tālrunis: 29122133
www.mezasalas.lv
A T P ŪT A S VI ET A “ P A EGĻI ”
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Noslēpumainā un teiksmainā Sāruma ezera krastā iespējams nodrošināt kāzu
viesību telpas jaunā pāra svētkiem, kā arī sarūpēt naktsmītnes viesu namā un
četrvietīgās mājiņās līdz 70 personām.

VI ESU N A MS “ SKUL T ES MU I Ž A ”
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Viesu nams “Skultes muiža” palīdzēs ar pasākumu organizēšanu (kāzas,
svinības, bērnu ballītes, konferences, nometnes un sporta spēles), nodrošinās
pirts vai visa kompleksa īri. Iespējams uzklāt svinību galdu jūras krastā, meža
vidū, piemājas dārzā vai jebkurā izvēlētā vietā līdz 80 personām ar sēdvietām.
Savukārt “zviedru galds” nozīmīgos dzīves svētkos var pulcēt vēl lielāku viesu
skaitu.
“Gailīši”, Skultes pag., Limbažu novads
Tālrunis: 26160060
www.skultesmuiza.lv
viesunamsskultesmuiza

Svinibu vietas

FOTO Publicitātes foto VIETA Igates Pils

Paegļi, Limbažu pag., Limbažu novads
Tālrunis: 29819364
www.pazemesezeri.lv

Svinibu vietas

A N DREJS K OM A ROV S

Kāzu ceremonijas, fotosesijas un kāzu reportāžas fotografēšanas pakalpojumi
pēc katra jaunlaulātā individuālajām vēlmēm.
Tālrunis: 29847063
ankomis@gmail.com
andrejs.komarovs
PA TRĪCIJA EGLĪTE

FOTO U N VIDEO

Piedāvā kāzu fotografēšanu no ģērbšanās līdz pat tortes griešanai, iemūžinot
kāzu dienas īpašākos mirkļus.
Tālrunis: 20213217
eglite.patricija@inbox.lv,
draugiem.lv/patriciaphotography/

Jūsu kāzu dienas neatkārtojamo mirkļu
un jaunlaulāto saviļņojošās laimes trīsu
iemūžināšana paliekošām atmiņām

LIEN E M EDN E / M EDLEYPHOTO

turpmākajā kopdzīvē.

Liene Medne-Grigorjeva jau vairākus gadus nodarbojas ar fotografēšanu, un
tieši mīlestība ir tas, ko fotogrāfe visbiežāk ierauga kameras otrā pusē. Baltus
svētkus sajust un paturēt!

FOTO Ingus Evertovskis

FOTO Andrejs Komarovs

Tālrunis: 26302643
malemai@inbox.lv,
medleyphoto

I N G US EVER T O VSKI S

Ingus Evertovskis fotografēs jūsu kāzas, pievēršot uzmanību gan portretu
tipa attēliem, gan notikuma reportāžai. Kāzām un citiem svētkiem iespējams
izveidot arī izbraukuma fotostūrīti, kas būs jebkura pasākuma lieliska, radoša
sastāvdaļa. Tā paliks ne tikai atmiņās, bet arī bildēs!
Tālrunis: 29793898
ingus.evertovskis@gmail.com
fotogaraza
SA N D R A Ģ ĒĢ ER E

Jūsu lielisko dienu fotogrāfijās būs veidotas, saglabājot dabiskumu,
nesamākslotas pozas, tā būs brīvu mirkļu ķeršana jums patīkamā un
nepiespiestā atmosfērā. Piedāvājumā pilnas dienas fotoreportāža un fotosesijas
vai jūsu vajadzībām pielāgots stundu skaits. Par dzirkstošām bildēm!
Tālrunis: 20206528
www.sanfoto.lv,
sanfoto.lv
VA L T ER S KO R Ā L I S

Meistars ar profesionālu fototehniku nodrošinās izcilas kvalitātes digitāla
formāta bildes visiem dzīves nozīmīgajiem mirkļiem un atmiņām.
Tālrunis: 29107312
www.ticu.lv

Ar gandarījumu būs iespējams vēlreiz izdzīvot savu kāzu dienu un svinības
Ērika Freimaņa filmētajā un montētājā kāzu video, ko iespējams pielāgot katra
jaunlaulāto pāra vēlmēm un iecerēm.
Tālrunis: 26606198
Erika1861@inbox.lv

Foto un Video

FOTO Sandra Ģēģere

VI D EO M O N T Ā ŽA - ĒR I KS F R E I M A N I S

Foto un Video

LINDAS MA R T I N SO N ES SKA I ST UMKO P ŠA N A S P R I V Ā T P R A K S E

Sertificēta skaistumkopšanas speciāliste estētiskajā kosmetoloģijā (reģistrēta
ārstniecības personu reģistrā), kā arī augsti kvalificēta vizāžiste (make-up
māksliniece) piedāvā skaistumkopšanas pakalpojumus.

KR I ST I Ā N A D ZEN ŽA

Īpašajā dienā Kristiāna palīdzēs izcelt līgavas skaistumu ar elegantu grimu.
Iespējama iepriekšēja grima izmēģināšana, lai saprastu, kas patīk un piestāv
tieši tev.
Tālrunis: 28684537
kristiana.dzenza@inbox.lv
SA N I T A KO MA R O VA

Tālrunis: 29861594
sanita862@inbox.lv
sanitakomarovamakeup

FOTO Andrejs Komarovs MAKE-UP Sanita Komarova

Dažādu jūsu svētkiem vispiemērotāko make-up uzklāšanu. Iepriekš iespējams
privāti vienoties pa telefonu vai facebook.com lapā.

FOTO Elīze Marjutenkova MAKE-UP Egija Ozola FRIZŪRA Skaistuma salons “Elīze”

Tālrunis: 22007570
Jaunā iela 9, Limbaži
skaistumaprivatprakse@gmail.com
skaistumaprivatprakse

Skaistumkopšana
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FOTO Liene Medne
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