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Mazās vecpilsētas bruģa šarms, krāšņie parki ar gulbju pāriem un Cēsu Jaunā pils ir lielisks, nesamāksloti grezns fons skaistākajai
dienai jaunlaulāto mūžā.
Cēsīm īpašo auru piešķir tās vēstures un kultūras mantojums, kas, gādīgu roku spodrināts, sajūsmina ikvienu pilsētas iedzīvotāju un
viesi.
Šeit, vēsturiski romantiskā vidē – brīvā dabā, baznīcā, senajā mūra pilī vai atjaunotajā Jaunajā pilī – mīlestības solījums uz mūžu
iegūs īpaši svinīgu un nozīmīgu skanējumu ikvienā gadalaikā.

Foto: Inga Bērziņa

SKAISTAS KĀZAS
DIŽCILTĪGĀ VIETĀ –CĒSĪS

Foto: Vilnis Slūka, Cēsu Jaunā pils

Foto: Reinis Melioranskis

Foto: Uģis Brālēns, Cēsu Jaunā pils

Ceremoniju
vietas

DZIMTSARAKSTU
NODAĻAS
CĒSU DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Palasta iela 11, Cēsis, LV-4101
Nodaļas vadītāja Iveta Gabrāne | Tālrunis 64120282, 64122555
iveta.gabrane@cesis.lv

Foto: Indars Grasbergs, Cēsu Dzimtsarakstu nodaļa

Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļa laulību reģistrācijai piedāvā Lielo zāli (līdz 100 cilvēkiem) un Mazo zāli (līdz 10 cilvēkiem).

PRIEKUĻU NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Raiņa iela 8, Priekuļi, Priekuļu nov.
Nodaļas vadītāja Īrisa Uldriķe | Tālrunis 29427793
dzimtsaraksti@priekulunovads.lv
Priekuļu novada dzimtsarakstu nodaļa laulību un ģimenes tradīciju ceremonijām piedāvā divas svinību zāles: lielo (līdz 100
cilvēkiem), mazo (līdz 20 cilvēkiem), pēc svinīgās ceremonijas var izmantot šampanieša zāli.

CEREMONIJU VIETAS
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BAZNĪCAS

CĒSU SVĒTĀ JĀŅA
EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA

Svētā Jāņa baznīca ir otrs (līdztekus viduslaiku pilij) ievērojamākais arhitektoniskais objekts Cēsīs un viens no vecākajiem viduslaiku
arhitektūras pieminekļiem Latvijā. Tā ir viena no senākajām un varenākajām sakrālā kulta celtnēm Latvijā. Baznīca celta 13.gs. sākumā
Baltijas kristianizācijas laikā, Livonijas ordeņa vajadzībām.Tajos laikos tā bija ne vien pilsētas varenības, bet arī bagātības rādītājs.

CĒSU ROMAS KATOĻU BAZNĪCA
Palasta iela 9, Cēsis, LV-4101
Prāvests Bernards Kublinskis | Tālrunis 64122190; 26575566
www.katolis.lv/cesis
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Foto: Uģis Brālēns, Cēsu Svētā Jāņa ev. lut. baznīca

Lielā Skolas iela 8, Cēsis, LV-4101 | Tālrunis: 64121549
cesu.janadraudze@apollo.lv, didzis.kreicbergs@gmail.com
cesujana.lelb.lv

CĒSU KRISTUS APSKAIDROŠANAS
PAREIZTICĪGO BAZNĪCA
Palasta iela 22, Cēsis, LV-4101 | Tālrunis: 64123159

19. gadsimta pirmajā pusē Cēsu Jaunā pils un muiža piederēja grāfam Kārlim Zīversam, kurš 1842. gadā lika nojaukt to, kas
vēl saglabājies no Sv. Katrīnas baznīcas, un uz vecā dievnama pamatiem uzcēla tagadējo pareizticīgo Apskaidrošanas baznīcu,
celtniecībā izmantojot nojauktās baznīcas akmeņus. Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo baznīca celta bizantiešu stilā. Sienas mūrētas
no dolomītakmeņiem. No vecās Katrīnas baznīcas pilnīgi saglabājušās gotiskās baznīcas draudzes telpas. Dievnamā pie altāra atrodas
glezna “Kristus augšāmcelšanās”, bet sienas klāj J. Kēlera gleznojumi. Baznīcas dārzā atrodas Cēsu pilsmuižas īpašnieku Zīversu
dzimtas kapi.

Amatas novads, Āraišu draudzes nams, Drabešu pagasts, LV-4139
Tālrunis 64197222 | baznica@araisudraudze.lv
www.araisudraudze.lv
Pirmās rakstītās ziņas par Āraišu baznīcu ir 1445. gada zemes pirkšanas un pārdošanas aktā. 1577. gadā tā izpostīta, pēc tam
atjaunota.Pašreizējais baznīcas veidols ir saglabājies no 1791. gada. Interjera sastāvdaļas galvenokārt pārstāv 18. gs galdniecības
darinājumus (soli, kancele). Atsevišķi iekārtas priekšmeti ir 19. gs. pirmās puses darinājumi. Baznīcā apskatāma V. Krīgera
altārglezna un 1904. gadā Jēkabpils meistara Krēsliņa būvētās ērģeles.
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Cēsu Kristus apkaidrošanas Pareizticīgo baznīca

ĀRAIŠU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA

PILIS UN MUIŽAS

CĒSU JAUNĀ PILS
Pils laukums 9, Cēsis, LV-4101
Tālrunis 27878549, 64107777 | anita.abeltina@cesis.lv | www.cesupils.lv

Cēsu Jaunā pils

Atjaunotās Cēsu Jaunās pils Lielais salons ar vieglajiem un graciozajiem rožu rakstiem uz salona sienām, plašumu, krāšņo pils
dārza ainavu aiz logiem un grāfa Karla Gustava fon Zīversa klātbūtnes elpu, padara jebkuru laulību ceremoniju īpaši svinīgu un
neaizmirstamu.

CEREMONIJU VIETAS
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UNGURMUIŽA
Pārgaujas novads, Ungurmuiža, Raiskuma pagasts, LV-4146
Tālrunis: 22007332 | info@ungurmuiza.lv |www.ungurmuiza.lv
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Ungurmuiža

Ungurmuiža – muiža zem ozoliem – atrodas īpašā vietā, kur senatnes auras apvītās koka ēkas, liepas un milzu ozoli stāsta mīlestības
stāstus gadsimtu garumā. Kungu mājas svinību zāle, terase vai muižas parks ir lieliska vieta skaistākajiem dzīves mirkļiem – kāzu
svinībām un laulību ceremonijām. Pēc ceremonijas šeit var saskandināt šampanieša glāzes, aplūkot seno ēku un uzrakstīt mīlestības
apliecinājumu turpat zem senajiem ozoliem. Zirga pajūgs jaunajam pārim vai jaunajam pārim ar vedējiem būs īpašu atmiņu vērts!
Laulību ceremonijas dokumentālo pusi palīdz sakārtot Pārgaujas novada Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki: tālr., 64134426,
e-pasts: dzimtsaraksti@pargaujasnovads.lv

VESELAVAS MUIŽA
„Viesturi”, Veselavas pag., Priekuļu nov. |Tālrunis: 29427793; 29247403
irisa.uldrike@priekulunovads.lv; emerita2@inbox.lv

Veselavas muiža

Kāzas cilvēka mūžā ir īpaši svētki, tāpēc šīm svinībām izvēloties lauku klusuma ieskauto romantisko Veselavas muižu un brīnišķīgo
dārzu, tās būs vēl neaizmirstamākas. Rožu smarža aicina muižas grezni rotātajās zālēs, kur mazajā svinību zālē ir iespēja reģistrēt
laulību. Vasarā laulību reģistrācija tiek piedāvāta muižas dārzā, kur dažādu krāsu rožu arkās var izvēlēties sev tīkamāko vietu
ceremonijai. Pēc svinīgās laulību reģistrācijas jaunais pāris kopā ar viesiem, atbilstoši gadalaikam, var baudīt pirmo dzirkstošo
šampanieša tostu salonā pie kamīna, vai muižas dārzā zem simtgadīgiem ozoliem. Papildus piedāvājums: fotografēšanās muižā vai
tās rožu dārzā, ceļojums muižas muzejā, iespēja nodejot savu pirmo kāzu deju, vizināšanās ziedu laivā muižas dīķi.

CEREMONIJU VIETAS
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BRĪVĀ DABĀ
CĒSU PILS DĀRZS
Pils laukums 9, Cēsis, LV-4101
Tālrunis 27878549, 64107777 | anita.abeltina@cesis.lv
www.cesupils.lv
Pils dārzam ir īpaša simboliska nozīme. Tas ir kā tilts starp pagātni un nākotni, kur Livonijas pils varenie mūri stāsta pagātnes
notikumus, bet Jaunās pils elegantais vieglums liecina par mūsdienu izsmalcinātību. Kāzu ceremonija šeit iegūst tādu noskaņu, kas
paliek atmiņā uz mūžu ne tikai jaunajam pārim, bet arī viesiem. Īstiem senatnes cienītājiem ir unikāla iespēja laulību ceremoniju
noturēt Viduslaiku pils greznākajā telpā – Rietuma torņa Mestra zālē, nonākšana līdz kurai jau ir kā aizraujošs ceļojums viduslaikos.
Biezie pils mūri, kāpnes, kurās vēl atbalsojas bruņinieku cēlā gaita, un romantiskā lukturīšu gaisma radīs patiesi neaizmirstamas
sajūtas šajā īpašajā dienā.

PILS PARKS

Pavasarī pils parks ir kā oāze pilsētas sirdī ar maigo zaļumu, pieneņu dzeltenumu un putnu nebeidzamo līksmi. Vasarā liepziedu
smarža un koku paēna sniegs veldzi saules nogurdinātajiem, lai pēc jāvārda teikšanas varētu iemalkot atspirdzinošu šampanieti.
Rudenī, kad majestātiskie koki birdina košas lapu vēstules, zeltītas takas iezīmējas kā ceļazīmes, solot jaunajam pārim bagātu mūžu.
Romantisko noskaņu papildina izbrauciens ar kuģīti „Kārlis” parka dīķī un fotografēšanās kādā no graciozajām lapenēm vai pirmā
kopējā pastaiga parkā pāri koka tiltam uz mīlestības saliņu.
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Cēsu pils dārzs

Tālrunis 27878549, 64107777 | anita.abeltina@cesis.lv | www.cesupils.lv

IERIĶU DZIRNAVAS
SIA „Dzirnavu taka” | Tālrunis 28396804 (Ieva) |meiere.ieva@gmail.com
www.ierikudzirnavas.lv
Pie Vidzemes šosejas Ieriķos starp Siguldu un Cēsīm, daba un cilvēki ir izveidojuši brīnišķīgu nesteidzīgas atpūtas vietu, kur smelties
spēkus, vērojot Melderupes ūdenskritumus, vienmēr mainīgo un savdabīgo floristikas ekspozīciju, gūt enerģiju no iespaidīgā ūdensrata
cēlās gaitas. Šeit pie dabas altāra ir iespējams noslēgt savienību uz mūžu.

SVĒTAVOTS

Svētavota dabas parks ir lieliska vieta svinīgai laulību reģistrēšanai. Šeit jaunais pāris un kāzu viesi būs netraucēti un jutīsies kā
pasaku valstībā. Pēc ceremonijas pie īpašā altāra, jaunajam pārim ir iespēja veikt senu rituālu, kas piepilda vēlēšanos un satuvina
jauno vīru un sievu.
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Foto: Oskars Briedis, Svētavots

Atpūtas iela 12, Cēsis, LV-4101 | Tālrunis 29460660; 64125533
svetavots@svetavots.lv | www.svetavots.lv

Foto: Vilnis Slūka, Cēsu Jaunā pils

Pieturvietas

CĒSU PILS KOMPLEKSS
Pils laukums 9, Cēsis, LV-4101 |Tālrunis 27878549, 64107777 | anita.abeltina@cesis.lv
www.cesupils.lv

KĀZU ŠAMPANIETIS
UN FOTO AR ROMANTISKAJĀM PILSDRUPĀM FONĀ
Pēc laulību ceremonijas baznīcā vai Dzimtsarakstu nodaļā jaunais pāris var doties uz Cēsu pili, kur pils dārzā romantiskā noskaņā ir
iespējams baudīt pirmo šampanieša glāzi un iemūžināt skaisto notikumu kopā ar viesiem fotogrāfijās ar majestātisko viduslaiku pili fonā.
KĀZU ŠAMPANIETIS UN FOTO CĒSU JAUNAJĀ PILĪ
No Jaunās pils balkona paveras brīnišķīga ainava uz pils dārzu un tuvumā esošo vecpilsētu, šeit tiek piedāvāta iespēja bez steigas baudīt
pirmo šampanieša glāzi divatā vai kopā ar sev tuviem cilvēkiem. Tiem, kas vēlas Cēsis vērot no augšas un atspirdzināties Vidzemes
siltajos vējos, ir iespēja to darīt Lademahera tornī. Svelmainā vasaras dienā var atveldzēties Pils dārzā seno mūru aizsegā, baudot aukstu
šampanieti un klusumu pirms jautrās vakara ballītes. Cēsu Jaunā pils ar atjaunoto interjeru ir brīnišķīgs fons skaistām kāzu fotogrāfijām.

Viduslaiku kāzu tradīciju programmas laikā jaunais pāris tiek pārbaudīts atbilstoši viduslaiku dzīves apstākļiem. Jaunā sieva var
pārliecināties par topošā vīra spēku un veiklību. Savukārt jaunais vīrs redz, kā viņa sieva tiek galā ar nozīmīgākajiem mājas darbiem.
Pēc veiksmīgi paveiktajiem pārbaudījumiem, ordeņa brālis jaunajam pārim izrāda Cēsu pili, pavadot abus uz greznajām Viduslaiku
pils iekštelpām, kur pils kapelāns notur kāzu ceremoniju viduslaiku manierē un dod savu svētību jaunajam pārim, kopīgu dzīvi sākot.
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Foto: Gatis Orlickis, Cēsu Jaunā pils

KĀZAS VIDUSLAIKU STILĀ
Tālrunis 26339342 | ieva.kalnina@cesis.lv

CĒSU PILS PARKS
Pils parkā, par kura izveidošanu parūpējies grāfs Zīverss jau pirms vairāk kā 170
gadiem, jaunais pāris kopā ar viesiem var baudīt romantisku pastaigu, atpūsties kādā
no parka lapenēm vai fotografēties ar majestātiskajām pilsdrupām fonā. Neaizmirstamu
piedzīvojumu sniegs vizināšanās parka dīķī ar kuģīti „Kārlis”. (tālrunis 20042775)

Cēsu skaistākais parks kā gleznaina miera oāze pilsētas centrā. To raksturo melno gulbju
pāris no Lisabonas, strūklakas dīķa vidū, neliela brīvdabas skatuve, regulāri veidoti parka
apstādījumi un ziedošs rožu dārzs. Krāšņs fons atpūtai un kāzu fotogrāfijām.
Foto: Māris Irklis, Maija parks

Foto: Sergejs Skopincevs, Cēsu pils parks

MAIJA PARKS

PIETURVIETAS
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ĀRAIŠU VĒJDZIRNAVAS
Āraiši, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101 |Tālrunis 29238208
vineta.cipe@inbox.lv
Jaunais pāris ar vedējiem un ar viesiem var apmeklēt dzirnavas pēc laulību cermonijas,
lai jautrā gaisotnē samaltu graudus savam pirmajam kopīgajam maizes kukulītim vai
pankūku miltiem, ar ko otrā dienā pacienāt viesus. Būs ne tikai jāpastrādā maltuvē,
bet jāveic arī citi atjautīgi uzdevumi, kas saistīti ar maizes tapšanu. Kopā ar dzirnavu
saimnieci varēs doties ceļojumā pie stārķu pāra, dziedāt un vizināties svētku pajūgā.

ĀRAIŠU ARHEOLOĢISKAIS MUZEJPARKS
Foto: Indars Grasbergs, Āraišu dzirnavas

Āraiši, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101 | Tālrunis 64107080
araisi@history-museum.lv | araisuezerpils.wordpress.com

PIETURVIETAS

Āraišu ezerpils
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Kāzu programma „Vedības Āraišos” – latviešu senči gadsimtiem ilgi ir kopuši kāzu
tradīcijas, tās ir bijušas ar noteiktu mērķi un uzdevumiem, lai pāra kopdzīve nestu auglību,
saticību un laimi. Jaunlaulātajiem programmas laikā ir jāveic dažādi pārbaudījumi un
uzdevumi: vienam otru iepērt, nomazgāt, izdancināt un ziedot Āraišu ezeram un ugunij,
kā arī jāuzklausa labo vārdu veltījumus kopdzīvi uzsākot.

IERIĶU DZIRNAVAS
Amatas novads, Drabešu pagasts, Ieriķu dzirnavas
Tālrunis 28396804 | meiere.ieva@gmail.com
www.ierikudzirnavas.lv

Ieriķu dzirnavas

Melderupītes ūdenskritumu caurvīts, neskartas dabas ieskauts un senatnīgu dzirnavu mūru bagāts pastaigu/atpūtas parks.
Ieriķu dzirnavu parks ir maģiska vieta, kurā veidot vienas no pirmajām kopīgajām atmiņām jaunajam pārim savā kāzu dienā. Tā ir
vieta, kur apmaldīties, ejot pareizā virzienā!

ZVĀRTES IEZIS
Amatas novads, Drabešu pagasts
Zvārtes iezis ir viens no vispopulārākajiem un ainaviskākajiem sārtajiem devona smilšakmens atsegumiem,
kas atrodas Amatas upes krastā, mežu un pļavu ielokā. Iezis un tā apkārtne sniegs iespēju jaunajam pārim atpūsties un iebaudīt
cienastu kopā ar viesiem. Šeit ir autostāvlaukums un labiekārtotas piknika vietas. Ir iespējams pa kāpnēm uzkāpt ieža virsotnē, no
kurienes paveras izcils skats uz tuvējo ainavu.

KĀZU GULTA JĀŅA KRAKTA GALDNIECĪBĀ
Jānis Krakts, tālrunis 26409485
Cēsu novads, Vaives pagasts, “Kalna Plūči” | www.kraktakokdarbi.lv
Citur pasaule novērota tradīcija jaunajam pārim pašrocīgi un kopīgi izgatavot laulību gredzenus. Cēsu novadā galdnieks Jānis Krakts piedāvā
saderinātajiem pielikt roku kāzu gultas tapšanā. Paņemt rokās smilšpapīru, sajust neapstrādāta koka smaržu un izsekot mēbeles topošajām,
smalkajām aprisēm, lai ieslēgtu tajā tikai labas domas. Jo kaut kas tik zīmīgs kā kāzu gulta ir pelnījis īpašu uzmanību, lai kopdzīve būtu
saticīga.
PIETURVIETAS
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SVĒTAVOTS

Lai svarīgo dzīves mirkli padarītu vēl īpašāku, jaunlaulātie tiek aicināti doties simboliskā kāzu ceļojumā uz Svētavota dabas parku,
kur romantiskā gaisotnē varēs uzklausīt noslēpumiem apvīto Svētavota leģendu, kā arī būs unikāla iespēja izpildīt senu rituālu, kas
vēl vairāk satuvinās jauno vīru un sievu.

UNGURMUIŽA
Ungurmuiža, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LV-4146
Tālrunis 64164195, 22007332
info@ungurmuiza.lv | www.ungurmuiza.lv
Facebook, Twitter: Ungurmuiza| draugiem.lv: Ungurmuiža
Ungurmuiža – muiža zem ozoliem. Tā atrodas īpašā vietā, kur senatnes auras apvītās koka ēkas, liepas un milzu ozoli stāsta
mīlestības stāstus gadsimtu garumā. Solījumi, vēstules, labi vēlējumi un cerības... Muižas senajā parkā var atrast vietu jaunā
pāra „īpašās lādes” vai vēstījuma noglabāšanai, lai pēc laika šeit atkal atgrieztos. Savukārt muižas parks būs neatkārtojams dabas
fotosalons!

SAULES PARKS
Priekuļu novads, Priekuļi
Saules parks un tajā izveidotais saules pulkstenis simbolizē tiekšanos pēc gaismas, siltuma, izaugsmes, un labklājības, un laiks
ar savu mūžīgo ritumu secīgi sakārto notikumus, nosakot to nozīmību. Parkā izveidota veselības taka, kura klāta ar segumu no
dažādiem materiāliem, kas liek staigātājam izbaudīt dabas veselīgo pieskārienu. Jaunajam pārim kāzu dienā pastaiga ar basām
kājām būs kā relaksācija un pamats turpmākai veselīgai dzīvei.
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Foto: Uģis Nagliņš, Ungurmuiža

Atpūtas iela 12, Cēsis, LV-4101 | Tālrunis 29460660; 64125533
svetavots@svetavots.lv
www.svetavots.lv

LIELĀ ELLĪTE
Priekuļu novads | Liepa, Liepas pagasts | www.priekuli.lv
Lielo Ellīti (Liepas Ellīte, Velna ceplis) veido 23 m gara ala, arkāde, kā arī avots. Ellītes
arkas ir vienīgās dabiskās smilšakmens arkas Latvijā. Šeit viena otrai blakus atrodas trīs
arkas, kas kopā veido arkādi. 7 tūkst. gadu vecā ala kopā ar avotu sendienās ir bijusi
nozīmīga svētvieta. Tā arī šodien var būt jaunajam pārim nozīmīga vieta savā pirmajā
kopējā ceļojumā.

ATPŪTAS KOMPLEKSS “RAKŠI”
“Rakši”, Drabešu pag., Amatas nov. | Tālrunis 29263798, 29468635
info@hotelraksi.lv | www.kamieli.lv
Lai kāzu dienu padarītu vēl interesantāku, atpūtas komplekss „Rakši” jaunlaulātajiem
piedāvā: izbraucienu svinīgā pajūgā, ko velk lamas; laimes liešanu kalēja darbnīcā;
izjādi ar kamieli, kas īpaši skaisti izskatās kāzu foto; “Rakšu” ZOO apskati.

Atpūtas komplekss “Rakši”

Lobēlijas, Priekuļu pag., Priekuļu nov. | Tālrunis 29462628
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Viesu nams Lobēlijas atrodas 3 km attālumā no Cēsu pilsētas centra, priežu meža ielokā,
Niniera ezera krastā. Šeit jaunajam pārim tiek piedāvāts izbraukt ar laivu, baudīt skaisto
dabas veidoto panorāmu no “Čiekura” – mājas kokā, kura atrodas 5m augstumā. Sēžot
uz terases, var sajust koka dāvāto enerģiju un vērot saulrieta atspulgus ezerā. Ir iespēja arī
izbaudīt romantisku nakti Čiekurā. Krastā, uz ezera fona, ir iespējams novadīt laulību
ceremoniju.
PIETURVIETAS

Viesu nams Lobēlijas, “Čiekurs”

VIESU NAMS “LOBĒLIJAS”

Foto: Karīna Jurciņa

Svinibu
vietas

VIESNĪCA HOTEL CĒSIS & RESTORĀNS
VASARAS TERASE
Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101|Tālrunis 64120122
restorans@hotelcesis.com,www.hotelcesis.com
Lieliska vieta Jūsu kāzu svinībām: ideāla atrašanās vieta – pašā pilsētas centrā; burvīgai noskaņai – blakus esošais Maija parks;
nakstmītne – 40 labiekārtoti numuri 70 viesiem; restorāns līdz 50 viesiem; profesionāla komanda rūpēsies par Jūsu un Jūsu viesu
labsajūtu; izbraukumu apkalpošana: banketi, uzkodas, kafijas pauzes, Cēsīs un Cēsu apkārtnē.

CĒSU PILS DĀRZS
Pils laukums 9, Cēsis, LV-4101 | Tālrunis 27878549, 64107777
anita.abeltina@cesis.lv | www.turisms.cesis.lv
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Viesnīca Hotel Cēsis

Pašā pilsētas centrā, slēgtā teritorijā ir iespēja baudīt romantiskas vakariņas ar senatnes klātbūtni. Nodrošinājumam pret sliktiem laika
apstākļiem noderēs telts-nojume, kurā būs vieta līdz 40 viesiem. Pils dārzā ir iespēja brīvi darboties lielam cilvēku skaitam. Papildus
iespējas: teatralizēta programma “Viduslaiku kāzas”, naksnīga pastaiga viduslaiku pilī gida vadībā.
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Kārļamuiža

VIESNĪCA “KĀRĻAMUIŽA”
Kārļamuiža, Kārļi, Amatas nov. Dabešu pag. | Tālrunis 26165298
info@karlamuiza.lv | www.karlamuiza.lv
Senatnīgās ēkas šarms un elegance sniedz iespēju rīkot ģimeniskas un sirsnīgas laulību svinības un citus svētkus līdz 30 viesiem.
Izguldīt svinību viesus varam 9 labiekārtotos apartamentos. Ābeļdārzs un ainaviski bagātā apkārtnes teritorija līdz pat Amatai
piedāvā skaistu fonu fotogrāfijām vai kāzu ceromonijai dabā.

HOTEL TIGRA
Veidenbauma iela 2, Priekuļi, Priekuļu nov., LV-4126 | Tālrunis 28803333
info@hoteltigra.com | www.hoteltigra.com
Pavisam netālu no gleznainās Cēsu pilsētas, kas apbur un valdzina ar savu senatnīgumu, atrodas Paradīzes dārza filiāle – viesnīca
Tigra. Viesnīca lepojas ar trīs zvaigžņu superior titulu, tāpēc ir pārliecināti, ka spēj piedāvāt skaistas kāzu svinības gan šauram, gan
arī plašākam viesu lokam. Šeit ir iespēja izmantot vairākas svinību zāles un kafejnīcas “Tigra” mājīgās telpas. Viesnīca “Tigra”
piedāvā 64 labiekārtotus numurus, ar iespēju izguldīt līdz pat 150 kāzu svinību viesiem. Atpūtai pēc kāzu svinībām tiek piedāvāta
relaksācija viesnīcas SPA zonā.

LASO

Kārļamuiža

Priekuļu novads, Alkšņi, Priekuļu pag., LV -4126 | Tālrunis: 29463284
provincecesis@inbox.lv | www.province.lv
Viesu nams LASO atrodas ļoti tuvu Cēsīm. Apkārtējās dabas ainavas dēļ, tas ir iecienīts kā ģimeņu atpūtas vieta, kā arī kāzu,
dzimšanas dienu un citu plašu sarīkojumu atzīmēšanas vieta. Šeit ir iespējams uzņemt 70-75 viesus. Viesu nams piedāvā arī
izklaides: izjādes ar zirgiem un ēzeļiem.
SVINĪBU VIETAS
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ATPŪTAS KOMPLEKSS “RAKŠI”

KUNČI

“Rakši”, Drabešu pag., Amatas nov. | Tālrunis 29263798, 29468635
info@hotelraksi.lv | www.kamieli.lv

Viesību nams “Kunči”, “Gala Kunči”, Priekuļu pag., Priekuļu nov.
Tālrunis 26414789, 29420832 | www.kunci.viss.lv

Atpūtas komplekss “Rakši” kāzu svinību rīkošanai piedāvā trīsstāvīgu guļbaļķu viesu
namu “Kamieļu māja”, kurā var lustēties līdz pat 100 cilvēku liela kompānija. Viesu
namā atrodas banketu zāle, virtuves zona, omulīgas istabiņas nakšņošanai, karstā
ūdens kubls, kā arī āra terase ar galdiem. Lai kāzu dienu padarītu vēl interesantāku,
jaunlaulātajiem piedāvā: izbraucienu svinīgā pajūgā, ko velk lamas; laimes liešanu kalēja
darbnīcā; izjādi ar kamieli, kas īpaši skaisti izskatās kāzu foto; ”Rakšu” ZOO apskati.

Viesu nams “Kunči”, kas atrodas mierīgā un zaļā lauku apvidū, piedāvā divas viesību
mājas (45 un 35 viesiem). Teritorijā ir brīvdabas slēgtā nojume – līdz 100 viesiem.
Nakšņotājiem tiek piedāvātas istabiņas ar 32 vietām un 40 papildvietām.
Viesu nama teritorijā ir divi dīķi, ar peldvietu un laivu, kur uz viena no dīķiem atrodas
saliņa ar romantisku lapenīti, kā arī ar malku kurināmas pirtiņas un siltā ūdens kubls.
Aktīvajiem viesiem tiek piedāvāts izmantot sporta laikumus (volejbola un futbola) un
mazajiem ballētājiem ir bērnu rotaļu laukums.

Viesu nams “Laimes ligzda”

Atpūtas komplekss “Laimes Ligzda”, Drabešu pag., Amatas novads
Tālrunis 29158821 | laimesligzda@inbox.lv | www.laimesligzda.lv

44

Atpūtas komplekss kāzu svinībām piedāvā: viesību zāli ar iespēju uzņemt līdz 70
viesiem, pirtis un baseinu, 60 gultasvietas, jaunlaulāto numuru, apjumtu āra terasi, uz
vietas gatavotu latviski saturīgu ēdienkarti banketam, uzkodām un brokastīm. Iespējams
veikt laulību ceremoniju kalna galā senajos akmeņu krāvumos.

SVINĪBU VIETAS

PIE PĒTERA
Priekuļu novads, Priekuļu pagasts “Vaguļi” | Tālrunis 28348909
piepetera@inbox.lv | www.piepetera.lv
Viesu nams atrodas pie Cēsu robežas, ir ērta piebraukšana un skaisti sakārtota apkārtne.
Šeit iespējams rīkot svinības līdz 70 personām. Kamīnzāle – 30 personām. Iekšējais
interjers ir veidots tā, lai viesiem būtu ērti un varētu pilnībā izbaudīt svinību atmosfēru.

Viesu nams “Kunči”

LAIMES LIGZDA

SVINĪBU VIETAS
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Viesu nams “Bille”

BILLE
„Billīte”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4139
Tālrunis 29221082, 26128118
billesnams@inbox.lv| www.billesnams.lv
„Bille” laipni aicina gleznainās Amatas krastā. Kāzu rīkošanai šeit tiek piedāvātas 3
lielas svinību zāles, bagātīgi klāti svētku galdi, naktsmītnes 100 personām, atpūta pirts
un baseina kompleksā un sporta laukumos.

Viesu nams „Ungurmalas”, Ezermalas, Raiskuma pag.,
Pārgaujas novads, LV-4146, Tālrunis 26433390
ungurmalas@inbox.lv | www.ungurmalas.lv
Viesu nams “Ungurmalas” atrodas Raiskuma pagasta “Ezermalās”, Ungura
ezera krastā, ainaviski skaistā vietā, kuru veido mežs un pļavas. Viesu namā vienlaicīgi
var uzņemt un izguldīt līdz 100 kāzu viesiem. Viesu ērtībām ir plašs automašīnu
stāvlaukums un labiekārtota pludmale.
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Foto: Uģis Brālēns, viesu nams “Ungurmalas”

UNGURMALAS

LABĀ OMA
„Labā oma”, Meža iela 2, Cēsis, LV-4101 | Tālrunis 29727244; 27866750
labaoma@gmail.com | www.labaoma.viss.lv
Viesu nams atrodas 1,5 km attālumā no Cēsu pilsētas centra. Tā interjers ir veidots retro
stilā. Svinību zāle – romantiska kamīntelpa, paredzēta līdz 40 viesiem. Iespējams izguldīt
līdz 12 cilvēkiem. Jauka vieta omulīgām svinībam ģimenes un tuvāko draugu lokā.

BRIEDĪŠI
Foto: Uģis Brālēns, viesu nams “Briedīši”

Foto: Uģis Brālēns, viesu nams “Briedīši”

Briedīši, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LV-4146
Tālrunis: 26082994; 26466916
briedisi-ak@inbox.lv | www.briedisi-ak.lv
KĀZAS ŠĶŪNĪ! Vieta, kur uzburt daudz skaistus un brīnumainus mirkļus.
Netradicionāla svinību vieta, kas sniedz augstas kvalitātes pakalpojumus par pieejamām
cenām. Briedīšos tiek laipni gaidīti viesi, kuri “ne tikai skatās, bet arī redz un novērtē”
Stilīgs interjers – roku darbs | Svaigs gaiss, krāšņs daba | Miers, klusums
Oriģinālas idejas | Draudzīga, pretimnākoša attieksme | Pieņemamas cenas

SVINĪBU VIETAS
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Romantisks brauciens zirga pajugā

Pakalpojumi

ROMANTISKI BRAUCIENI

ZIRGU PAJŪGS
Aivars Zaķis | “Ķingas”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads
Tālrunis: 29498896 | zakekaiva@inbox.lv

KUĢĪTIS “KĀRLIS”
Tālrunis: 20042775
Pēc svinīgās laulību ceremonijas jaunais pāris un viesi laipni aicināti romantiskā braucienā pa Cēsu Pils parka dīķi ar izrotātu kuģīti
„KĀRLIS”. Brauciena laikā tiek piedāvātas kāzu atrakcijas un šampanieša malkošana, kā arī iespējams noorganizēt uzkodas un
muzikālo pavadījumu. Brauciena ilgums 40 min.
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Kuģītis “Kārlis” Cēsu pils parkā

Romantisks brauciens ar karieti pa senatnīgajām Cēsīm. Kāzu dienas tradicionālie maršruti – no Dzimtsarakstu nodaļas cauri
vecpilsētai uz seno Cēsu pili vai no baznīcas cauri vecpilsētai uz skaisto Pils parku. Zirga pajūgs ar karieti jauno pāri sagaidīs
izvēlētajā vietā un aizvedīs uz jebkuru vietu pilsētas robežās.

FLORISTIKA
VEIKALS “DĀRZNIEKS”
t/c Solo, Poruka iela 19, Cēsis | Tālrunis 64123201
info@darznieks.lv | www.darznieks.lv
Skaisti ziedi īpašiem gadījumiem. Pieredzējuši floristi veido
dažādu stilu un veidu aksesuārus, dekorus, noformē telpas un ceremoniju vietas kāzām. Nāc ar savu ideju un mēs to realizēsim!

ZIEDU SALONS “ZIEDU KLĒPIS’’
Valmieras iela 27, Cēsis | Tālrunis 26604459 | ziedu.klepis@gmail.com
Ziedu salons piedāvā: līgavas pušķus, aproces, matu rotas un auto dekorus;
kāzu svinību vietu noformēšana (viesu nami, baznīcas, lauku mājas...); inventāra un aksesuāru noma.
Svētku sajūta rodas ziedos, krāsās un izpildījumā. Tiekamies svētkos!

Veikals “Dārznieks”

ZIEDU UN DĀVANU VEIKALS “ELĪNA”
Uzvaras bulvāris 1, Cēsis | Tālrunis: 64120319 | ingunakalnina2@inbox.lv
www.elinasziedi.lv | facebook.com/elinasziedi
Izvēlies skaistāko ziedu pušķi – mēs to izveidosim ar mīlestību un piegādāsim ar smaidu!
Mums ir vairāk kā 15 gadu pieredze floristikā un mūsu profesionālie floristi ieteiks un atradīs labāko risinājumu jūsu īpašajai dienai.
PAKALPOJUMI
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FOTOGRĀFI

INDARS GRASBERGS
Tālrunis 29241882 | grasbergsfoto@gmail.com
www.grasbergsfoto.lv
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Foto: Indars Grasbergs, vieta: Cēsu pis parks

Profesionāls kāzu fotogrāfs, LKFA biedrs.
Ar lielāko prieku būšu kopā ar Jums Jūsu kāzu dienā, lai iemūžinātu mirkļus, kurus vērts atcerēties!

NORMUNDS KAŽOKS
Tālrunis 29287997 | nkazoks@inbox.lv | draugiem.lv, facebook.com

Foto: Normunds Kažoks

Tehnika: Nikon D610Fx, Nikon D700F
Rīta kafija no mīļākās krūzītes,
satraukums pirms “Jā” vārda,
laime, sajūtot gredzenu pirkstā,
tad pirmais valsis, jautrība
līdz rīta gaismai...
Tā ir Jūsu Lielā diena, kad visapkārt virmo mīlestība un mirkļi, kas veidos fotostāstu par šo dienu.

PAKALPOJUMI
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INGA BĒRZIŅA
Tālrunis 26376972 | ingaberzina.foto@inbox.lv
ingaberzina.tumblr.com
Par to, kas gaida mūs rītdien, pēc gada, pēc 10 gadiem, mēs spējam tikai iedomāties…
Ik reiz katros svētkos es redzu un izjūtu emocijas, uztraukumu un katru laimes trīsu, ko mēģinu notvert, lai saglabātu atmiņās katru
vissmalkāko detaļu un katru minūti no svarīgākā notikuma Jūsu dzīvē. Vienmēr, atskatoties uz saviem foto mirkļiem, kaut pēc 10
gadiem, iegrimstam burvīgās atmiņās par brīžiem, kas mums bijuši īpaši, un, šķiet notikuši nupat.
Apturēsim mirkli…

KARĪNA JURCIŅA
Foto studija Cēsīs, | Gaujas iela 56-1a | Tālrunis 29382859
info@carinafoto.lv | www.carinafoto.lv
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Foto: Inga Bērziņa

„Fotogrāfija – tā ir daļa no manis.
Tā rada prieku un atstāj vēsturei daudz patīkamu brīžu. Tā paver durvis uz lielo pasauli.”
Karīna Jurciņa fotografē dažādus pasākumus – kāzas, kristības, bērnu jubilejas kā arī foto sesijas tiek piedāvātas gan profesionālā
foto studijā, gan klienta izvēlētajās vietās. Katra foto sesija ir unikāla ar to, ka tā ir citādāka.

61

Foto: Māris Irklis

Foto: Karīna Jurciņa

MĀRIS IRKLIS
Tālrunis 29130292 | maris@mirklim.lv
www.mirklim.lv
Fotogrāfs Māris Irklis piedāvā kāzu fotogrāfēšanu no ģērbšanās līdz tortes griezšanai. Iespējama fotostudija svinību norises vietā.

UĢIS BRĀLĒNS
Tālrunis 29120347
ugis.bralens@gmail.com
www.ugisbralens.lv

Foto: Uģis Brālēns

Kāzu fotogrāfs no Valmieras ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi kāzu fotografēšanā visā Latvijā un ārpus tās.
Uzticaties man un es jums! Mums kopā viss izdosies un būs skaisti!

PAKALPOJUMI
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VIESNĪCA HOTEL CĒSIS & RESTORĀNS
& VASARAS TERASE
Vienības laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101| Tālrunis 64120122
restorans@hotelcesis.com, www.hotelcesis.com
LIELISKA VIETA JŪSU KĀZU SVINĪBĀM :
Ideāla atrašanās vieta – pašā pilsētas centrā;
Burvīgai noskaņai – blakus esošais Maija parks;
Nakstmītne – 40 labiekārtoti numuri 70 viesiem;
Restorāns līdz 50 viesiem;
Profesionāla komanda rūpēsies par Jūsu un Jūsu viesu labsajūtu;
Izbraukumu apkalpošana: banketi, uzkodas, kafijas pauzes, Cēsīs un Cēsu apkārtnē.

RESTORĀNS „CĒSU CENTRĀLE”
Valmieras iela 1, Cēsis | Tālrunis 29262001 |info@cesucentrale.lv
www.cesucentrale.lv
Cēsu centrāle ir atklātā tipa restorāns ar atvērtu virtuvi un akcentu uz vietējiem produktiem
sezonai pieskaņototā ēdienkartē. Restorāns atrodas Cēsīs un tur apdzīvo veco Cēsu
ugunsdzēsēju depo, kas celts 1932.gadā. Ēkā iekārtotas divas zāles – restorāna zāle
ar 40 sēdvietām un svinību zāle, kurā ērti jutīsies 40 viesi. Interjers atklāj industriālu
steam-punk un skandināvu askētisma dizaina krustojumu. Virtuve strādā ar ēdienkarti,
ko ik sezonu sastāda kāds no top Latvijas šefpavāriem. Ēdienkarte iezīmē lakonisku
uzticību aktuālajiem produktiem, piedāvā izvēli arī veģetāriešiem un bērniem. Atmosfēras
brīvību uztur restorāna viesmīlība, kas ļauj baudīt laiku, iepazīt ēdienus un dzērienus,
ēkas vēsturi un Cēsis.

Restorāns “Cēsu centrāle”

KĀZU MIELASTS

KRODZIŅŠ „GLENDELOKA”
DZIRNAVNIECE
Tālrunis: 29238208 | vineta.cipe@inbox.lv
Foto: Karīna Jurciņa

Piedāvā uzklāt skaistus, elegantus un novatoriskus kāzu galdus un uzkodu pauzes
pēc laulību cermonijas Cēsu pils dārzā, pils tornī vai citā brīvi izvēlētā vietā.
Parūpēsies arī par gardu mielastu īpaši vēlamā veidā: tradicionāliem Latviešu ēdieniem
māla traukos; izmeklētām uzkodām; atbilstoši vēlmēm pagatavotām un porcionētām
vakariņām.
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Ata Kronvalda iela 2b, Cēsis, LV-4101 | Tālrunis 64161016
glendeloka@inbox.lv | www.glendeloka.lv
Piedāvā gan ierastus kāzu ēdienus, gan arī pēc krodziņa pašu receptēm gatavotus,
mazliet citādākus un interesantākus. Lai mīlestības svētku baudījums būtu gūts ne tikai
ar sirdi, bet arī ar garšu!
Krodziņš parūpēsies arī par viesību telpu noformēšana un kāzu floristiku.
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VINETAS UN ALLAS KĀRUMLĀDE
Rīgas iela 12, Cēsis, LV-4101
Tālrunis 29392810; 28375579
www.skatskat.lv/virtuala-ture/karumlade/karumlade.html
“Vinetas un Allas Kārumlāde” piedāvā individuālus risinājumus laimes sajūtu radīšanai
jaunā pāra īpašajā dienā. No mazām saldām un sāļām uzkodām līdz svētku kūkai un
saldām pārsteiguma dāvaniņām visiem kāzu viesiem. Pasūtot kāzu kūku “Kārumlādē” –
nākamajam pasūtījumam tiek dāvināts kupons ar 10% atlaidi.

BIRZMAĻI
Kafejnīca „Birzmaļi” | J.Poruka iela 49, Cēsis | Tālrunis 28304845
kafe@birzmali.lv
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Bistro “CATA” | J.Poruka iela 8, Cēsis, LV-4101
Tālrunis 29113954, 29549538
mezrukumi@gmail.com | www.garsigi.com
Ģimenes uzņēmums ar 15 gadu ēdināšanas pieredzi piedāvā svētku īpašās maltītes
jebkurā laikā, jebkurā vietā Cēsīs un Cēsu apkaimē.

KAFEJNĪCA „INESE”
Kafejnīca „Inese” | Krišjāņa Valdemāra iela 13, Cēsis, LV-4101
Tālrunis 29127760 | maija552@inbox.lv
Kafejnīca piedāvā klāt kāzu galdus telpās, kā arī jebkurā citā izvēlētajā vietā. Sagatavos
gan tradicionālos ēdienus, gan izvēlētus īpašajam gadījumam. Pašu cepti pīrādziņi un
uzkodu groziņi noderēs tuvākos un tālākos kāzu dienas ceļojumos.

“Dzirnavniece”

“Vinetas un Allas kārumlāde”

Kafejnīca “Birzmaļi” piedāvā visdažādākos ēdienu veidus kāzām – sākot ar šampanieša
un uzkodu pasniegšanas pie baznīcas un beidzot ar grandiozām vakariņām, šampanieša
piramīdu un brokastīm rīta agrumā. Pēc kāzu mielasta noteikti būs apmierināti gan
jaunais pāris, gan kāzu viesi.

MEŽRŪKUMI
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KĀZU RĪKOTĀJI.
KĀZU CEREMONIJU
VADĪTĀJI

MUZIKĀLAIS
NOFORMĒJUMS
INDARS GRASBERGS

Tālrunis 26657099 | l_nagle@inbox.lv
www.rozabrilles.lv

Ceremonijas vadītāja Inga Bērziņa

Aģentūras kolektīvs organizē kāzas no A – Z vai atsevišķas daļas.
Kāzu scenārija izstrāde un realizēšana, laulību ceremonija, kāzu norises vieta, mielasts,
dizains un floristika, ielūgumi un cita kāzu kanceleja, vakara vadītāji, mūziķi, DJ un
citi mākslinieki, pasākuma apkalpojošais personāls: bārmeņi, viesmīļi, fotogrāfi un videooperatori, transports, stilists, frizieris, vizāžists, auklītes pasākuma laikā un daudz kas
cits, par ko parūpēsies aģentūra.
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INGA BĒRZIŅA
Tālrunis 29152649 | inga.raiskums@inbox.lv
Romantiska, stilizēta kāzu ceremonija ar dzeju un mūziku jebkurā laimīgā pāra
izvēlētā vietā – pilī, muižā, pils muižas parkā, kāzu mājā, pie ezera, Jāņu kalniņā, jūras
krastā, saulrietā vai saullēktā...
PAKALPOJUMI

Tālrunis 29241882 | grasbergsmusic@gmail.com | prieksmuzicet.weebly.
com
Profesionāls mūziķis piedāvā kvalitatīvu mūziku dejām kāzās vai citās svinībās,
muzikālo noformējumu pasākumos taustiņinstrumenta un balss salikumā, duetu
“MOONLIGHT” (repertuārā romantiska latviešu mūzika), kā arī instrumentālo dzīvo
fona mūziku. Repertuārā populārā latviešu mūzika, kas iegūlusi cilvēku sirdīs pēdējo 40
gadu laikā, kā arī atpazīstami skaņdarbi angļu u.c. valodās.

LĪNA KRAFTE
Tālrunis 29447904

Indars Grasbergs

KĀZU AĢENTŪRA “ROZĀ BRILLES”

Varbūt tieši saksofona radītā mūzika ir tā, kas padarīs jūsu svētkus īpašus?
Spēlēju gan svinīgās ceremonijās, gan fona mūziku atpūtas brīžos.
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RIHARDS SAULE
Tālrunis 26373666 | music@expromptum.eu
www.expromptum.eu/romantika
Balss un klasiskā ģitāra. Bezgalīgi romatisks un skaists papildinājums kāzu ceremonijām.

MŪZIKAS APVIENĪBA MERC

Tālrunis 26488081 | info@rollmansband.com
rollmansband.com | facebook.com/RollmansBand
youtube.com/rollmansband
Sajūti brīvības garšu un izbaudi emocijas! Lielisks izpildījums un perfekta mūzika
labākajai kāzu ballītei.

STRADIVARI

Foto: Indars Grasbergs

Tālrunis 26182666 | stradivari@inbox.lv | www.grupa-stradivari.lv
facebook.com/grupastradivari
www.precos.lv/lat/kazu-pakalpojumi/26-kazu-muzikanti/5716stradivari/
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Tālrunis 29694066, 27576117
facebook.com/muzikasapvienibamerc/
Muzikālais, gaismas un skaņas noformējums pasākumiem,
moto - DEJAS LĪDZ RĪTA GAISMAI!

TONICK
Tālrunis 29226948, 26153034 | info@tonick.lv;
www.tonick.lv| facebook.com/grupatonick/
Dzīvās mūzikas pakalpojumi kāzām. Ar savu skaņas un gaismas aparatūru, kā arī ar
savu DJ. Spēlējam visā Latvijas teritorijā, kā arī ārpus tās. Repertuārā, gan latviešu
lecamgabali, gan ārzemju populārā mūzika, kā arī pašu sacerētā daiļrade.

Foto: Māris Irklis

ROLLMANS BAND

Muzicējam saviesīgos vakaros, ballītēs, korporatīvos pasākumos, kāzās un visādos citos
jautros pasākumos. Mūsu darba laiks: 4 x 45 min. Repertuārā latviešu popmūzika, kā
arī pasaules mēroga hiti.
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Izdevējs: Cēsu Tūrisma Attīstības un informācijas centrs, 2017
Foto: PA “Cēsu Kultūras un Tūrisma centra” arhīvs, Indars Grasbergs,
Normunds Kažoks, Karīna Jurciņa, Inga Bērziņa, Māris Irklis,
Uģis Brālēns, Uģis Nagliņš, Gatis Orlickis, Vilnis Slūka, Sergejs
Skopincevs, Oskars Briedis
Priekšējā vāka foto: Reinis Melioranskis
Aizmugurējā vāka foto: Oskars Briedis
Dizains: Madara Rasiņa

Informācija ievietota saskaņā ar objektu īpašnieku sniegtajiem datiem.
Cēsis, 2017

Foto: Uģis Brālēns, vietra: Cē

Pils laukums 9, Cēsis, LV-4101, Latvija
Tel. +371 64121815, +37128318318
e-pasts: info@cesis.lv | www.turisms.cesis.lv

Foto: Uģis Brālēns, Cēsu viduslaiku pils

Pašvaldības Aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”

CĒSIS 2017

