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Inga Melberga

Iespēju kāzu svinību vie-
tām ir ļoti daudz, arī ceremo-
niju jau vairākus gadus var 
rīkot teju jebkurā vietā – kā 
tradicionālajās iestādēs, pie-
mēram, dzimtsarakstu noda-
ļās, baznīcās, tā zem klajas 
debess pie dabas, pilīs un tā 
tālāk. Arī dažādas interneta 
vietnes piedāvā neskaitāmas 
idejas kāzu stilam, krāsām, 
noformējumam. Pāri ir ļoti 
dažādi, un katrs var atrast 
veidu, kā īstenot savas sapņu 
kāzas, uzskata kāzu aģentū-
ras Mīlestība vadītāja Dace 
Miezīte.

Vispirms sapnis, tikai pēc 
tam budžets
«Sāciet ar vēlmēm, nevis 
praktiskiem apsvērumiem, 
jo no sapņa izaug arī realitā-
te. Svarīgi zināt, ko jūs vēla-
ties un ko noteikti negribat. 
Tikai tad rēķiniet, cik tas 
maksās un ko varat atļauties. 
Varbūt tā nav izsapņotā vai 
Pinterest redzētā pļava meža 
ielokā, bet parks pie pils, var-
būt tur ir upe, varbūt cere-
moniju un ballīti var sarīkot 
pie dzīvojamās mājas, kur 
var atrast alternatīvas, lai pa-
slēptos no lietus, jo pat vasa-
rā Latvijas laikapstākļi ir ne-
paredzami un ir jāpadomā 
par plānu B. Ja ir stiprs lietus, 

Kāzas – pilī, restorānā vai pļavas vidū?
Katrs pāris ir individuāls un izsapņotajai svinību vietai iespējams pielāgot reālu

0 IrIta un Valts ir kalnos kāpšanas entuziasti, kam patīk atpūta pie dabas. Kāzas viņi svinēja zem klajas debess Saulkras-
tos pie Baltās kāpas. Lietus viņus nebiedēja, jo pāris uzskata – dzīvi var baudīt jebkādos laikapstākļos!  F o t o – M ā rt i ņ š P lū M e

0 anna un Nauris kāzas svinēja Mežotnes pilī. «Jau bērnībā man bija skaidrs - ja precēšos, 
tad tā būs grezna un skaista vieta, kur notiks manas kāzas. Gatavojoties precībām, kā vienu 
no variantiem apskatījām Mežotnes pili un sapratām, ka tā ir īstā!» skaidro Anna.  
 F o t o – e d g a r s P o h e v i č s

Pēdējā laikā 

aizvien vairāk 

pāru kāzas 

vēlas svinēt 

pie jūras

mēdz gadīties, ka viesus no 
samirkšanas slēpj jumts, ta-
ču pļaviņa zem kājām pār-
vēršas par dubļu lāmu,» stās-
ta Dace. 

Viņa atklāj – pēdējā laikā 
daudzi pāri vēlas kāzas pie 
jūras. Taču tās nosvinēt Jūr-
malā kādā restorānā vai tam-
līdzīgā vietā maksā tikpat, cik 
dārgākajās Latvijas pilīs. Tā 
vietā kāzu rīkotāja iesaka iz-
vēlēties ceremoniju pie jūras, 
taču svinības organizēt kādā 
citā vietā. «Nereti, svinot da-
bā, izvēlamies ceremoniju ne 
gluži mežonīgā, civilizācijai 
nepieejamā vietā, bet gan in-
frastruktūras tuvumā. Mak-
sājam tuvumā esošai viesnī-
cai vai viesu namam, ka iz-

mantojam viņu autostāvvie-
tu, labierīcības. Bet ir pāri, 
kuriem ir vienalga, kāds būs 
laiks, viņi zina, ka vēlas laulā-
ties pie dabas konkrētā vie-

tā,» skaidro Dace.
Ir radies priekšstats, ka sa-

rīkot kāzas brīvā dabā vai kā-
dā alternatīvā vietā – šķūnī, 
nojumē, angārā – ir lētāk, ta-

ču jādomā, kā tiks pievilkta 
elektrība, nodrošinātas lab-
ierīcības, ūdens, kā darbo-
sies virtuve. Tas viss būtiski 
sadārdzina pasākuma izmak-

sas plus vēl dekorācijas un 
florista pakalpojumi… Dace 
Miezīte ir pārliecināta, ka 
svinēt kāzas jau gatavā vietā 
– viesu namā, pilī, restorānā 

– bieži vien ir lētāk nekā bū-
vēt pasākumu tukšā vietā te-
ju no nekā.

«Netradicionālākā vieta, 
kur man nācies rīkot kāzas, ir 
jahtu remonta angārs. No tā 
iznesa visu, kas tur bija ie-
priekš. Telpas nebija pare-
dzētas svinībām, nebija vie-
tas virtuvei, kur izvietoties, 
ne citām ērtībām – nācās ļoti 
daudz darba ieguldīt. Ārā 

piebūvējām teltis, izlikām 
grīdas. Dekorācijas bija ie-
spaidīgas, bet darbs un iz-
maksas arī nebija mazas,» at-
ceras kāzu rīkotāja.

Taču viņa iedrošina pārus 
meklēt risinājumus, ja sapnis 
par svinību vietu un veidu ir 
skaidrs (galu galā lielākoties 
kāzas ir dzīvē vienreizējs pa-
sākums), – daudzu pakalpo-
jumu cenas nosaka pakalpo-

jumu sniedzēji. Ja pāris iet ar 
pozitīvu attieksmi, par daudz 
ko ir iespējams vienoties.

Pēdējā laikā kā populārās 
tendences – svinībām šķūnī 
– alternatīvu Dace iesaka 
Mazmežotnes muižu, kur ir 
šķūnis vai klēts, kas piemēro-
ta pasākumiem. Tajā notiek 
koncerti un var arī sarīkot kā-
zas, jo vietas tehniskās iespē-
jas ir pielāgotas pasākumu 

organizēšanai.
Arī Siltumnīca Valmieras 

pusē ir romantiska kāzu svi-
nību vieta, taču nepiedāvā 
nakšņošanu, tādēļ jārēķinās, 
ka tas būs vienas dienas pa-
sākums, vai jāmeklē citas al-
ternatīvas, kur izguldināt vie-
sus.

«Vidēji kāzās ir 50–70 vie-
su, 100 cilvēku ir samērā reti. 
Daudzi izvēlas svinības ģi-
menes lokā 9–30 cilvēkiem, ir 
nereti arī situācijas, kad pāris 
svin kopā tikai ar vedējiem 
vai bērniem,» stāsta Dace.

Izvēloties svinību vietu, vi-
ņa iesaka arī noskaidrot, vai 
tur ir personāls, kas gatavs 
parūpēties par viesiem – iz-
rādīt numuriņus, paskaidrot, 
kur kas atrodas. Pilīs un mui-
žās iespējamas arī nelielas 
ekskursijas, un daudziem tīk 
izpētīt vēsturiskās ēkas.

Lietus nebiedē
Irita un Valts kāzas svinēja 
pērnā gada maijā. Ceremo-
nija notika pie Baltās kāpas 
Saulkrastos. «Gribējām, lai 
ceremonija notiek ārā. Ska-
toties iespējamos variantus, 
devāmies uz Saulkrastiem un 
sajutām, ka šī ir īstā vieta. La-
bi, ka nebija jāpulcējas lieda-
gā, jo Saulkrastos ir skatu 
laukumiņš koku paēnā, tādēļ 
nenācās ne brist pa smiltīm, 
ne būvēt speciālu grīdu. 

Mums bija 50 viesu un uz te-
rasītes visiem pietika vietas. 
Ceremonija nebija gara, un 
pasākums notika brīvā for-
mā. Daļa viesu bija bērni, 
kam svarīgi bija kustēties, tā-
dēļ nolēmām, ka viesi var 
stāvēt arī kājās. Ceremoniju 
vadīja dzimtsarakstu nodaļas 
darbiniece,» stāsta Valts. 
Abiem patīk aktivitātes dabā, 
tādēļ bijis svarīgi, lai ceremo-
nija un noformējums būtu 
vienkārši, bet gaumīgi, tur-
klāt nav bijis svarīgi, līs vai 
nelīs – lai baudītu dzīvi, laik-
apstākļi neesot šķērslis. «No-
formējumā bija elementi no 
ielūgumiem. Bildes ar kalnu 
tematiku, paši to veidojām, 
jo esam kalnos kāpšanas en-
tuziasti,» atceras Irita. Arī pā-
rējās aktivitātes notika plud-
malē – izbraukums haskiju 
pajūgā, fotosesija teltī. Dabas 
draugiem telts un tūrisma in-
ventārs ir neatņemams brīvā 
laika pavadīšanas elements, 
kas tika izmantots arī me-
dusmēnesī, kuru Irita un 
Valts pavadīja Melnkalnē. 
Svinības notika Rīgā, viesnī-
cas restorāna terasē. 

«Mēs konsultējāmies ar 
astrologu un viens no viņa 
ieteiktajiem datumiem bija 
maijā, otrs vēlāk. Gribējām 
ātrāk izbaudīt atvaļinājumu 
un medusmēnesi, tāpēc iz-
vēlējāmies maiju,» atklāj 

Valts.

Justies kā princesei
Anna un Nauris kāzas svinēja 
pagājušā gada augustā Me-
žotnes pilī. «Jau bērnībā man 
bija skaidrs, ka katra meitene 
ir princese, un, ja precēšos, 
tad tā būs grezna un skaista 
vieta, kur notiks manas kā-
zas. Gatavojoties precībām, 
kā vienu no svinību vietas va-
riantiem apskatījām Mežot-
nes pili un sapratām, ka tā ir 
īstā vieta. Iztēlojos, kā dejos-
im pirmo valsi, kur sēdēsim. 
Gribējām, lai ir viesiem kur 
pārnakšņot, lai ir divu dienu 
svinības,» stāsta Anna.

«Mums bija 30 viesu, kopā 
ar mums pašiem bijām 32 
cilvēki, visiem bija ērti un in-
teresanti, un viesi bija sajūs-
mā par ērtajiem numuri-
ņiem,» piebilst Nauris.

Laulību ceremonija notika 
Svētā Jēkaba katedrālē Rīgā, 
kas ir draudze, pie kuras abi 
pieder. Mēs jau zinājām, ka 
jāvārds jāsaka baznīcā. Raks-
tījām ceremonijas scenāriju 
kopā ar mācītāju, ceremoni-
jas laikā skanēja ne tikai ērģe-
les, bet arī kokle – to izvēlējā-
mies, un mācītājs piekrita,» 
atceras Anna. Augusts ir aktī-
vākais un dārgākais kāzu 
laiks, taču ietaupīt izdevies, 
kāzas rīkojot darba dienā, tad 
cenas ir demokrātiskākas. 5
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Rebekas un Toma Liepiņu 
kāzu ceremonijas dekorāci-
jas patiesi ir iespaidīgas un 
vienas no skaistākajām, kā-
das redzētas. Un kā nu ne, tās 
radījusi izcilākā māksliniece 
– pati daba! Kalni, ūdenskri-
tumi, melnās smiltis, bet sa-
lūta vietā ziemeļblāzma. Pēr-
nā gada septembrī pāris sa-
laulājās gleznainajā Islandē. 

Vispirms bija vīzija,  
tad plāns
Svinēt kāzas ārpus Latvijas 
robežām nav retums. Lielāko-
ties gan tiek izvēlētas dienvi-
du zemes, kur klimats lutina 
un, izbaudot ceremoniju da-
bā, nav jābaidās no pēkšņām 
lietusgāzēm. Par Islandi gan 
to nevar sacīt. Islandē siltā-
kais, saulainākais mēnesis ir 
augusts, septembrī laikaps-
tākļi ir apmēram tādi paši kā 
šeit, Latvijā. Taču augustā arī 
ceļošana un dzīve Islandē ir 
dārgākas, tādēļ jaunieši izvē-
lējās riskēt ar dabas kaprīzēm 
un kāzas rīkot septembrī. 

«Gadu pirms kāzām divas 
nedēļas apceļoju Islandi ko-
pā ar draudzeni un man ļoti 
patika, sajūsminājos un do-
māju, ka noteikti šo skaisto 
zemi gribu parādīt arī To-
mam! Jokoju, ka vēlētos kā-
zas svinēt šajā dabas skaistu-

mā. Decembrī Toms mani 
bildināja, bet februārī sākām 
plānot šo nozīmīgo notiku-
mu un iepriekš izsapņotā vī-
zija ieguva pavisam reālas 
aprises – nopirkām biļetes uz 
Islandi!» atklāj Rebeka. 

Lētāk nekā Latvijā
Jaunieši rēķinājuši, ka sarīkot 
kāzu svinības Latvijā tā, lai 
viss notiktu pēc maksimālās 
programmas, tieši tik skaisti 

un plaši, kā sapņots, izmak-
sātu dārgāk nekā Islandē. 
«Mēs nebūtu varējuši atļau-
ties arī tik eksotisku medus-
mēneša ceļojumu, kāds 
mums bija, – nedēļu pēc at-
griešanās no vēsās Islandes 
devāmies baudīt siltumu un 
divvientulību uz Bali,» stāsta 
Toms. Islandē kāzu ceremo-
nija bija ļoti personiska – Re-
beka un Toms to baudīja di-
vatā, līdzi bija devusies tikai 

Rebekas labākā draudzene 
fotogrāfe Lūcija Rošāne, kas 
skaisto notikumu iemūžināja 
bildēs, un mācītājs Dāvids 
Gleške no draudzes Prieka 
vēsts, kurā kalpo arī Rebeka 
un Toms. Abi skaidro – vēlē-
jušies, lai cilvēki, kas ir līdzās 
šādā nozīmīgā notikumā, 
būtu tuvi un pazīstami, nevis 
izvēlēti tikai tāpēc, ka ir ar 
mieru doties uz otru pasau-
les malu vai taisa viskvalitatī-

vākās bildes.

Divvientulība pašiem, 
ballīte tuviniekiem
«Mums bija svarīgi, lai varam 
veltīt maksimāli daudz uz-
manības viens otram, nedo-
mājot par to, kā jūtas vecmā-
miņas, vai viesiem ir silti, pie-
tiek dzērienu un ēdienu. Kad 
gribējām, varējām samīļoties, 
atpūsties vai darīt kaut ko 
spontānu, neraizējoties, vai 
tas atbilst scenārijam,» Rebe-
ka skaidro. Toms nedaudz 
esot bijis uztraucies par laik-
apstākļiem – no visām čet-
rām Islandē pavadītajām die-
nām tikai kāzu diena esot bi-
jusi saulaina. «Taču mūs ne-
biedēja arī lietus – rēķinājā-
mies, ka daba ir tāda, kāda tā 
ir, un bijām gatavi izbaudīt 
arī tās skarbumu. Bet mums 
ļoti paveicās – piedzīvojām 
gan miglu, gan saules izgais-
motu lietu, gan ziemeļblāz-
mu,» viņš atceras. Rebeka un 
Toms salaulājās pie viena no 
Islandes ūdenskritumiem – 
Seljalandsfosa. Vienīgās de-
korācijas bija improvizēts al-
tārītis un trauks gredzeniem. 

Pirms došanās uz Islandi 
jaunieši juridiski savu laulī-
bu noformēja Latvijā, Ādažu 
dzimtsarakstu nodaļā. «Gri-
bējām pateikt paldies saviem 
tuviniekiem, tādēļ pirms do-
šanās uz Islandi sarīkojām 
ballīti radiem un draugiem. 
Saucam to par uzvārda mai-
ņas svētkiem, jo, tā kā esam 
kristieši, uzskatām, ka par vī-
ru un sievu kļūstam tad, kad 
esam devuši solījumu Dieva 
priekšā,» skaidro Rebeka. 5

Laulības gleznainajā Islandē
Kāzu salūta vietā izdevās baudīt ziemeļblāzmu, piedzīvot gan miglu, gan saules izgaismotu lietu

0 Rebeka un Toms Liepiņi pērnā gada septembrī salaulājās pie viena no Islandes ūdenskritumiem – Seljalandsfosa. Vienī-
gās dekorācijas bija improvizēts altārītis un trauks gredzeniem, jo dabas varenība radīja skaistumu, kas nevienam citam 
māksliniekam nebūtu pa spēkam.  F o t o – Lū c I ja Ro š ā n e


