
Dienas plāns 
13:00 - Laulības ceremonija - Ģertrūdes baznīca. 
13:40 - Ziedu pasniegšana, šampanietis, uzkodas. 
14:15 - Kopbilde ārpusē pie baznīcas. Izdalām 
baltās mašīnas lentas! 
15:00 - Bērnības vārti (Brīvdabas muzejs). Kopējā 
dziesma „Maza, maza meitenīte",  
šampanietis, uzkodas. 
15:30 - Likteņa tilts (Baltezera kanāls). Dziesma 
„Brauciet lēnām pār tiltu"  
15:55 - Mīlestības tilts (Tilts pār Gauju). 
16:15 - Bērnības tilts (Tilts pāri Lilastei) 
16:40 - Nākotnes tilts (Tilts pāri Inčupei). 
16:50 - Kāzu vadītāja izstāsta tālāko dienas plānu 
un dodas kopā ar viesiem uz Bīriņu pili. Vedēji ar 
jauno pāri dodas mazajā ceļojumā! 
17:00 - 19:00 (tikai jaunajam pārim) 
Grēku tilts (tiltiņš pie dzelzceļa pārbrauktuves) 
Baltā kāpa. 
Atvadu tilts (Tilts pāri Pēterupltei). 
Cerību tilts (Tilts pretī baznīcai). 
Baznīca. Jaunais pāris piekrīt solījumiem. 
Bīriņu veikals. 
19:00 - Kopdzīves vārti. Sagaidām ar Sagaidīšanas dziesmu" ,tad 
Jaunais pāris iekur ugunskuru. 
Zīlēšana pie ugunskura. 
Vecāki sagaida ar sāli, maizi un ūdeni. 
Mīlestības Ozols. 
Zirņi ar monētām. 
Monēta un atslēga. 
Kopējās mājas būvēšana. 
Šķīvja sišana. 
19:35 - Visi tiek aicināti pie galdiem. Pirmās sveces aizdegšana. 
Dziesma „Pie dieviņa gari galdi,,  
 
Vārds vecākiem. Otrā svece, Trešā svece. 
20:00 - Grupu tosti. Amatu dalīšana. 
20:15 - Kopējais zvērests 
20:30 - Pirmais kāzu valsis!!! 
Ar lēno valsi jaunais pāris atklāj vakara aktīvo daļu. 

Nākamajā dejā pievienojās arī viesi. 
21:00 - Vienojošā rotaļa. Turpinās grupu tosti. 
Ēšana, dejošana, iepazīšanās. 
21:40 - Vienojošā deja. Grupu tosti. Bērnu 
rotaļiņas. 
22:20 - Vienojošā dziesma. Turpinās ēšana, 
dejošana, iepazīšanās. Bērnu rotaļas un konkursi. 
23:00 - Ineses un Intara filmiņa. 
23:15 - Kopīguma sajūtu radīšana 
23:40 - Gatavošanās mičošanai!Bērnu rotaļiņas. 
24:00 - Mičošana. „Mičošanas dziesma"  
Līgavas plīvurs un līgavaiņa piespraude jāatdod 
nākamajam pārim! 
Pušķa mešana. (Sapulcējas visas tās dāmas, kas vēl 
nav precējušās) 
Sapņu palaišana debesīs! 
Pūra dalīšana. 
24:30 - Kāzu Torte un šampanietis. 
1:00 - Rotaļas turpinās. 
2:30 - Apbalvošana. 
4:00 - Guldināšana. Pavadām ar dziesmu „Čuči guli 
mana līgaviņa"  
 
 
 


