Kāzu maršruts
Kāzu svinības ir viens no skaistākajiem un neaizmirstamākajiem brīžiem dzīvē.
Tāpēc ir izveidots maršruts tieši priekš kāzām, lai jaunā pāra dienu padarītu vēl īpašāku.
Maršrutā ir iekļauta informācija par interesantiem un noderīgiem objektiem un skaistām
vietām mūsu novadā, kas kāzas paspilgtinās ar dažādām aktivitātēm jaunlaulātajiem un
viesiem. Atmiņas par šo dienu viesīs radošas un skaistas fotogrāfijas, kas iemūžinātas Ogres
novada vietās. Nest līgavu pār tiltu, saslēgt laulības slēdzeni un atvadīties no bērnības – tās ir
svarīgas kāzu tradīcijas. Katrai no tradīcijām ir izvēlēts atsevišķs tilts, ko varēsiet apciemot,
veicot šo īpaši izstrādāto maršrutu.
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A

Likteņa tilts

Tilts pāri Ogrei (pie ietekas Daugavā)
Vieta, kur Ogre ietek Daugavā – tilts uz kura
divas sirdis sāk savu kopīgo dzīves gājumu.
Ar cik soļiem pāries pāri (ar līgavu uz
rokām), tik gadus arī kopīgi dzīvos

B

Mīļvārdiņu kāpnes un
solījumu tiltiņš
Dendroloģiskais parks „Lazdukalni”

Uz Ladzukalna virsotni ved trepes, kuras sastāv
no 100 pakāpieniem. Viens pakāpiens– viens
izteikts mīļvārdiņš otram. Kalna virsotnē
tiltiņš, kuru šķērsojot viens otram dod solījumu!
Adrese: Pavasara gatve , Ogre
Telefons: 65067503

C

Loka tilts

Gājēju tilts uz estrādi (Mīlestības tilts)
Vienīgais arkveida tilts Latvijā,94 metru garš.
Unikālā vieta, kur saslēgt savas laulības
slēdzeni.
\

D

Ogresgala tilts
Atvadu tilts

Iemet ūdenī divus vainadziņus, lai atvadītos
no trakulīgās pagātnes un bez jebkādiem
šķēršļiem dotos tālāk kopīgā nākotnē.

Ķeguma-Suntažu ceļa tilts
E

Grēku tilts

Katrs uzraksta uz lapām savus
„iepriekšējās
vientuļnieku
dzīves”
nedarbus, lapiņas ieliek pudelē un iemet
ūdenī, lai straumes tos aizskalo.

Ķeguma hes tilts
F

Cerību tilts

Tiltu jāšķērso klusējot un domājot labas
domas.

G

Ogres dambis
Bērnības tilts

Straujajā upes tecējumā tiek palaistas
papīra lidmašīnas un kuģīši.
Paliec sveika bezrūpīgā bērnība!

Pavadot saviļņojošu laiku pastaigā pa tiltiem, simboliski
atvadoties no bērnības un saslēdzot laulības slēdzeni, tālāk
piedāvājam paviesoties interesantās Ogres un Ikšķiles novadu vietās.
Jūs pavadīsiet laiku, veidojot kopīgu laimes podu vai kādu
citu pašdarinātu suvenīru, vērojot dabas skatus, baudot pēc īpašas
receptes gatavoto bērzu sulas vīnu, kā arī uzkrāsiet enerģiju un
atbrīvosieties no stresa, un tas viss kopā ar mīļoto.

Interesantas un noderīgas lietas un vietas kāzām
H

Amatnieks Jānis Zviedris

Iespēja jaunlaulātajiem uzmeistarot kādu
taustāmu un mīļu atmiņu, no kāzu dienas.
Adrese: Rankas iela 17, Ogresgala pagasts
Tālrunis: 26709556, 26146806

I

Keramikas darbnīca "Sproģi"

Arī šeit ir iespēja izveidot, kādu mīļu lietiņu, ko
dāvināt otrajai pusītei.
Adrese: Viestura aleja 6, Ogre
Tālrunis: 65044476, 29846704

J

Izbraucieni ar suņu pajūgiem

Lieliska aktivitāte jaunlaulātajiem un viesiem,
visos gadalaikos.
Adrese:"Forsteri", Madlienas pagasts
Tālrunis: 29215797
E-pasts: forsteri@forsteri.lv

K

Piparkūku cepšana
"Ķeipeniešos"

Iespēja nopirkt vai veidot pašiem gardu
atmiņu, no skaistās kāzu dienas.
Adrese: "Atpūtas", Ķeipenes pagasts
Tālrunis: 28658262,
E-Pasts: unida@inbox.lv

L

Suntažu muižas pils

Lieliska iespēja jaunajam pārim un viesiem
uzkāpt pils tornī un izbaudīt apkārtnes ainavu.
Suntažu pils apbūve ir vietējas nozīmes
arhitektūras piemineklis.
Adrese: Suntaži, Ogres novads
Tālrunis: 26402786

M

Svētā Meinarda sala Ikšķilē

Bieži jaunie pāri izvēlas šo vietu, kur slēgt
laulības derību. Vieta skaistiem foto mirkļiem.
Adrese: Ikšķile, Ikšķiles novads

N

Publiskā observatorija Suntažos

Iespēja laulību dienā aplūkot zvaigznes. Varbūt
kāda kritīs uz laimi..
Adrese: Suntažu pagasts
Tālrunis: 29120445
E-pasts: info@starspace.lv

Zilo kalnu dabas parks
O

un Sniega suņi

Brīnišķīga
vieta,
kur
jaunlaulātajiem
iemūžināt skaistus dabas foto un izbraukt ar
kamanām suņu pajūgā. Dabas parkā ir
iekārtotas vairākas atpūtas vietas, viena no
tām Dubkalna karjera ūdenstilpne.
Telefons (suņu pajūgs): 26593651, 26532851
E-pasts: info@sniegasuni.lv

P

Mazā Jugla

Upe līkumota, ar vairākām krācēm un
aizsprostiem,
vietām
krastos
nelieli
smilšakmens un dolomīta atsegumi. Lieliska
vieta skaistu foto mirkļu ķeršanai.

info@sniegasuni.lv

Q

Šūpoļu parks Ķeipenē

Simboliski iešūpoties virzienā uz kopīgu
nākotni jaunajam pārim palīdzēs ``Milzu
šūpoles``, Latvijā augstākās šūpoles. Saka, ka
šūpojoties var saņemt dabas uzkrāto enerģiju,
kas virmo gaisā un vienkārši baudīt lidojuma
burvību.
Adrese: „Zuši”, Ķeipenes pagasts
Telefons: 28679934

Libertu bērzu sulas un vīna
R
pagrabs
Unikāla iespēja jaunajam pārim un
viesiem degustēt un iegādāties produktus,
kuri gatavoti no bērzu sulas.
Adrese: "Zaķu muiža",
Ikšķile
Telefons: 29297469

Daugavmala,

S

Ogres pilsētas skvērs

Skaista vieta jaunā pāra foto mirkļiem.
Skvērs iekārtots stilizēti attēlojot Ogres upes
tecējumu, arī upes salas, kā puķudobes.
Ogres skvērā atrodas iemīļota vietiņa
izgaismota strūklaka ``Baltā cielava``, kas
simbolizē brīvību.
Adrese: Ogre, Brīvības iela

Vairāk informācijas par naktsmītnēm,
pirtīm un viesību telpām
www.latvijascentrs.lv

