
Scenārijs 

 

1. 12.00 - līgavas mājās  

Ar taurēm piebrauc pie Līgavas mājas. 

Ilmārs ņem ģitāru un spēlē Dacei zem loga serenādi. 

Atdod Dacei pušķi. Dace piesprauž līgavaiņa pušķīti. Runā Daces mamma.  

Ilmārs Daces mammai dod naudas maisiņu, ziedus, konfektes, šampanieti. 

Oskars: Atver šampanieti. 

Vita: Dala konfektes. Dzejolis par projām vešanu. 

Dodas ceļā uz baznīcu. 

(Naudas maisiņš, ģitāra, konfektes, šampanietis, ziedi Daces mammai, līgavas pušķis, 

pušķītis līgavainim) 

 

2. 13.50 - baznīca 

Piebrauc ar mašīnām bazilikas priekšā. 
Visi dodas uz baznīcu. 

Laulāšanās. 

Dace ar Ilmāru kāpj pie Dievmātes altāra. 

Viesi apsveic Ilmāru un Daci. 

Visi iznāk no baznīcas. No kora balkona kaisa puķītes. Visi fotografējas. 

Avotiņš? 

(mācītājs, gredzeni, liecinieki, puķītes kaisīšanai baznīcā) 
 

3. Pludmale pie Cirīša ezera plkst.: 15:30 

Ezerā jaunie ielaiž 2 dzīvas zivtiņas. Mēs stāstam ka šādi simboliski mēs ievedam 

jaunos lielajā dzīvē. Maisiņu mešana ūdenī? Slikto vārdu, domu uzrakstīšana uz 

papīra lapām un sadedzināšana bļodiņā. 
Viesiem dala pīrādziņus un alu. 

(2 dzīvas zivtiņas, sērkociņi, bļodiņa papīra sadedzināšanai; pīrādziņi; 
2 pildspalvas un papīra lapas; aliņš) 

 

4. Mīlestības tiltiņš plkst.: 16:10 

Ilmārs Daci nes līdz ½ tilta noliek zemē. Mēs iedodam 2 sarkanas rozītes. Jaunie 

nolauž rozēm visus ērkšķus un pār kreiso plecu iemet Tartakā. 
Paceļ Daci un pārnes atlikušo tilta daļu. Piebrauc mašīna un jaunie tanī iekāpj. 

(2 sarkanas rozes) 

 

5. Mīlestības pļava plkst.: 17:00 

Mašīnas apstājas pie celiņa uz “MP”. Visi dodas uz mīlestības koku. 

* Pie akmeņiem jaunie meklē ģimenes laimi. Atrodot pakavu – savāc. 

• Vedēji (2) tur aukliņas ar sirsniņām un D&I katrs no savas puses raksta “Es tevi 

mīlu”. Nonākot vidū pie lielās sirds bučas?…. 

• Siržu virtenes jaunie iesien “Mīlestības kokā”. 

• Jaunie viens otram raksta mīlestības vēstules. Tai laikā I&D radi nostājas katrs savā 
aplī un notiek dziesmu kari par tēmu – mīlestība. Tad kad D&I uzrakstījuši vēstules 

ienāk pa vidu starp abiem radu apļiem. Radi sadodas aplī rokās izveido vienu apli – 

lielu ģimeni. D&I sašuj abus auduma gabalus un izveido lielu karogu, kuru paņem 

līdz uz kāzu māju. 

• Puķu pļava. Mēs dāvinām jaunajiem krāšņu puķi, kuras nozīmi tie uzzinās kāzu 

mājā. 



• Visi dodas uz mašīnām un brauc uz Maltu. 

 

 

 

Vārti. 
(Puķes pļavai; pakavs; viena puķe raiba ar pienākumiem; sirsniņu virtenes; viena liela 

sirds ar sirsniņām; divi auduma gabali; baloni ar hēliju; 2 adatas un diegs; 2 papīra 

lapas un pildspalvas; marķieri auduma aprakstīšanai) 

 

6. Jaunā pāra sagaidīšana plkst. 18:00 

* Pie durvīm jaunos sagaida mammas ar sālsmaizi. 

Pēdiņas. (Līdz šim katrs gājāt savu ceļu, bet tagad pienācis laiks kad nu iesiet visus 

ceļus kopā). 
• Dvielis ar šķīvi, 

• Ābols (Pirmais solis, ko viņi darīs kopā) (Pēdiņas foajē, dvielis, šķīvis, sālsmaize, 

ābols) 

 

7. Apdāvināšana plkst.: 18:15 

Dziedam dziesmu “Es tevi mīlu angļu mierā”, 

Ja kādam vēl ir vēlēšanās apsveikt jauno pāri, tad šobrīd jums ir dota iespēja. 

 

8. Jaunie aicina viesus pie galda 

 

9. Pie galda 

1. Tosts par mīlestību. 

V: Mīlestībai ir tūkstoš paveidu un katram no tiem ir sava gaisma, savas skumjas, 

savas laimes izjūta un sava smarža. Tāpēc mīlestība jāmācās visu mūžu, jo tā ir 
pasaules brīnums. 

 

O: Ne jau to mīl, kas skaists, bet tas ir skaists, kas mīl. Cilvēkam jāmīl katru dienu, 

katru stundu, katru mirkli. Tikai tad sirds runā ar sirdi un vārdiem ”Es tevi mīlu” ir 

patiesā jēga. 

V: 

Lai nezūd laime kā malduguns liesma, 

Lai neizplēn gredzenu burvīgā ziba, 

Mācieties, mācieties, augstāko dziesmu 

Vārdā ko sauc par mīlestību. 

O Jaunlaulātie: visu klātesošo vārdā vēlam jūsu jūtām un jūsu 

ģimenei mūžību. 

- - Lūdzu iepildiet glāzēs šampanieti. 

- Laulības apliecības izlasīšana. 

- V: 2. Dziesma: daudz baltu dieniņu 

- O: 3.Sveču aizdedzināšana. 

- 1. Aizdedzina Daces mamma. 

- 2. Aizdedzina Ilmāra mamma. 

- 3. Dace. Es cieši sasienu savu vienaldzību un atsienu mīlestību. 

- 4. Ilmārs. Es cieši sasienu savu nesaprašanos un atsienu saticību. 

- 5. Jaunie kopā. Es cieši sasienu savu Es un atsienu Mēs. 

- - Lai šajā dienā visas sveces visā pasaulē deg jūsu mīlestībai par 

- godu. Pacelsim glāzes!! 



- 

V: 4. Tosts par vecākiem 

Pārejot pār tavu slieksni 

Miers kā siltas pārslas krīt; 
Kā Tu proti katru ēnu 

Maigām rokām aizglāstīt. 
Daudz ir Dieva dārzos ziedu 

Pacel acis: gaisma mirdz. 

Tomēr skaistākais no visiem 

Mātes svētums, tēva sirds. 

 

O: Piepildīsim glāzes! Pasaulē nav nekā stiprāka par vecāku mīlestību. 

D&I rūpējieties par viņiem, lai jūsu vecāku sirdis nekas un nekad 

nesāpina. 

 

5. Tosts par viesiem. 

V: Cien. dāmas un god. k-gi! Domājams, esam remdējuši gan izsalkumu, gan slāpes, 

tāpēc lūdzam piecelties kājās. Labo roku pieliekam pie sirds un atkārtojam kopā šādus 

vārdus: 

“es, I&D kāzu dalībnieks”/svinīgi paziņoju,/ ka mans garastāvoklis ir vienreizējs un 

neatkārtojams. Un lai sasper mani pērkons, ja es kādam to sabojāšu. Par mums. 

 

6. Iepazīšanās. 

 

Vēlreiz apsveicināšanās: jāpieceļas kājās 

O: Lai neaprobežotos ar “labrīt” – ir zemes, kur sasveicinās sasitoties ar pierēm; 

Apskaujoties un saskūpstoties uz abiem vaigiem. 

Papuasi sirsnīgi berzējas ar deguniem. 

Eskimosi – cieņā un godā pret otru, izbāž mēli un kustina uz abām pusēm. 

V: Bet pie mums – sarokojas. 

 

7. Amatu ievēlēšana. 

 

1. Danču meistars - 

Atbild par to, lai visas meitas un visas kundzes – vecas un jaunas tiktu pamatīgi 

izdancinātas. 

 

2. Danču meistariene – 

 

Atbild par to, lai visi puiši un visi kungi – veci un jauni tiktu pamatīgi izdancināti. 
 

3. Dziesminieki – Marita, 

 

Pienākums ir uzsākt dziesmu, nodziedāt divas rindiņas un ja neviens nepievienojas, 

turpināt meldiņus pašam. 

 

4. Tikumības policists- 

 

Uzrauga lai bučošanās noritētu pēc reglamenta, t. i., bez uzaicinājuma 

 



5. Līgavas sargi – Guntars, Ainārs 

 

6. Vedējmātes sargi – 

 

7. Līgavaiņa sardze – 

 

8. Vedējtēva sardze – 

 

9. Tenku vācele – 

 

10. Dakteris – 

 

11. Droporgs – 

 

12.Kasieris – Taņa 

 

Apstiprināšana!!! 

 

13. Kamolītis ap galdu. Viesi viens otram padod un kad jaunie saka stop, tam kam 

kamolīts rokās saka apsveikuma runu D&I. 

 

 

Tenisa bumbiņa 

 

 

10. 1.valsis. 

 

11. Rotaļas. 

• 2 apļi – puišu iekšā, meitu ārā. Mūzika –iet pa apli. Stop – puiši notupstas meitas 

priekšā uz ceļa. Meitas apsēžas klēpī , sabučojas .u.tt. 

 

• Maisā salasasa meitu kurpes –katrai noauj –1, ieliek maisā. Puiši velk ar ko jādanco. 

 

• 2 apļi, meitu un puišu. Pa vidu sega, tie kuri tiek mūzikas stop brīdī zem segas 

bučojas. 

 

• 2 apļi, puiši iekšā, meitu - ārā. 1.meita mazāk. Stop mūzika. Puiši bāž savu galvu 

meitu kājstarpīt. Kuram trūkst, izvēlas meitu un aiznes. Katrs aiznes meitu savādāk. 

Fotografēšanās, kā meitu aiznesa. Pēc tam dejo tā kā aiznesa. 

 

• Dāvināšanas prieks – cik puišu, tik meitu. Stop, puisis kaut ko dāvina no sava 

apģērba. Tad kurš pirmais apģērbjas. 

 

• Konkurss Līgavas un līgavaiņa komanda. Ar aukliņu un karoti sasien visus. 

 

• 4 pudeles alus, 4 puiši. Caur garajiem salmiņiem dzer alu. Kas pirmais izdzer! 

 

• 4 puišiem iedod kaprona zeķubikses un pie mūzikas kurs seksīgāk tas uzvilks. 

 

 



 

 

 

 

 

maiss 

 

2 karotes ar aukliņām 

 

4 aliņi, 4 salmiņi 
 

4 zeķubikses 

12. 2 galds. plkst.: 22:00 

1. Pienākumu puķes apskatīšana. 

2. Dziedāšana. 

3. Vīra un sievas pienākumi. 

4. Baņķieris apstaigā ar rāpulīšiem puikai un meitenei. 

5. Laimīgas laulības dzīves noteikumi. 

13. Čigāni? 

 

14. Jaunais pāris aicina uz pēdējo valsi plkst.: 23:35 

Dejo ar viesiem. Dace ar puišiem, Ilmārs ar meitām. 

 

15. Mičošana. 

Visiem kāzu viesiem izdala svecītes. 

Tumsa!!!!!! 

Nolikti krēsli jaunajam pārim. 

Izveido kolonu pa gaiteni un zālē. 
Jaunais pāris iet caur kolonnu. 

Apsēžas. 

V: līgavas tērps ir balts 

Dace ņem pušķi, Ilmārs plīvuru. Ieliek kastē. 
 

Laimīgas laulības recepte: 

Nepieciešami laimīgi un mīloši 

Jūru noturībai iemaisiet pacietību un mīļus vārdus 

Pikantumam piemetiet pa kniebieniņam 

Asumam sajauciet karstus skūpstus ar pastaigām mēnesnīcā 
Bet, ja gadās strīdus kamolīši, tad atcerieties 

…..jāliek piedošanas pulverītis 

Tas viss jāvāra uz kaisles liesmiņas 

Pēc šīs receptes sagatavojot, var radīt cienastu, 

Kuru jāēd caur asarām un smaidu. 

 

Turiet to siltu, baudiet nesteidzoties visa mūža garumā! 
 

4 lakatiņi, Dace dala sev, Ilmāram, vecākiem 

Pūra dalīšana. Divi veči ienes. 

Tumsa!! 

Torte, vīns vai kafija. 


