
Aizbraukšana no līgavaiņa vecāku mājām 
 
 
Un atkal laimes vēl. Tas laiks ir klāt. 
Lai jaunā dzīvē viņiem labi sokas! 
Nu Tavi bērni atstāj ligzdu, māt, 
Un atstāj Tavas pagurušās rokas. 
 
Un tad būs mazbērni. Un svarīgi nav tas, 
Vai viņi piedzims septembrī vai maijā, 
Bet katrs ķipars sākumā ir mazs 
Un lūdz, lai Tavas rokas viņu aijā. 
 
Tā bērnu mūžs ir mātes rokām lemts 
No baltiem autiņiem līdz "kāzu štātei" 
Un tālāk vēl. Tik žēl, ka to, kas ņemts, 
Mēs visu nevaram vairs atdot mātei. 
 
 
Šampanietis 
 
Lentes pie mašīnas antenas (pirms laulībām vaļējas, pēc laulībām – sasietas pušķī). 
 
Dzimtsaraksts 
 
Šampanietis zaksā un aizslēdzam zaksu, atslēdziņu iemetam ūdenī. 
 
Kāzu ceļojums 
 
• Apstāšanās pie kapiem. 
 
• Apstāšanās pie jūras. Jaunie pielabinās dabas mātei (iesien prievīti kokā) tikmēr ir 
uzklāts mielasts. Viesi ēd, jaunie: 
 
• Jaunie viens otram raksta vēstules, ko varēs lasīt pēc gada, liek aploksnēs un 
aizlīmē, nodod vedējiem. 
 
• Jaunie katrs uzraksta uz papīra savas sliktās un turpmākai dzīvei nederīgās īpašības 
un papīru sadedzina. 
 
• Viesi iečukst “Viltīgajā maisiņā” visu slikto ko nenovēl jaunajiem turpmākajā dzīvē. 
 
• Dodamies pie jūras. 
Jaunie nostājas viens pret otram pretim, saņem viens otra rokas un atkārto to, ko saka 
vedēji: 
...piedod man trūkumus manus, 
kā arī es piedodu tavējos, 
lai nāk tava mīlestība, 
lai paliek pie manis tā, 
neieved mani pašpieticībā, 



bet atpestī no grūtsirdības, 
jo tev pieder mana sirds, 
mana dzīve un mana laime 
mūžīgi mūžos! 
Solīto apstiprina ar skūpstu. 
• Iemet ūdenī atslēdziņas, nogremdē “viltus maisiņu” 
 
• Pie opapa? 
 
• Veikalā katram iedod vienu latu un pasaka, ka tagad jaunie brauks pavadīt 
medusmēnesi uz vientuļas salas. Jānopērk izdzīvošanai visvajadzīgākais. 
(Par šo nezinu) 
 
 
Ierašanās kāzu namā 
 
• Bļoda ar zirņiem un santīmiem. Abi cenšas sadabūt iespējami vairāk santīmu. Kurš 
būs salasījis vairāk, tas būs galvenais pelnītājs. 
 
• Divi kamoli. Vienā kamolā ir atslēga, otrā nav. Jaunie izvēlas katrs pa vienam 
kamolam un pārtin. Kurš atrod atslēgu, tas būs mantas sargātājs. 
 
 
• Sirsniņu groziņā vienā sirsniņā santīmi (bagātība), otrā rožu ziedlapiņas (mīlestība), 
trešā graudi (auglība). Līgavainis izvēlas, ko ņemt (vajag visu). 
• Pie pirmajām durvīm lentītē iesiets ābols. Līgavainis ar līgavu, abi vienlaikus griež 
ābolā (paralēles ar Bībeles tēmu par ābolu, ko Ieva piedāvāja Ādamam). 
 
 
(Ilva) Ņem, Laimiņa, Tu pie rokas 
Divus ceļa gājējiņus, 
Dienu dod saules zeltu, 
Naktī zvaigžņu sudrabiņu. 
 
(Normis) Veraties, vara vārti, 
Līdz pašam galiņam: 
Bāliņš veda sētiņā 
Sen cerētu līgaviņu. 
 
• Pie pirmajām durvīm šķīvis zem dvieļa (mammas). 
(Ilva) Velc, Laimīte, zīda tīklu 
Pāri visu pagalmiņu! 
Klāj, māmiņa, baltu ceļu, 
Lai ir viegls gājumiņš. 
Līgavainis ņem līgavu aiz rokas, iet pa dvieli un sasit šķīvi. Cik ir lielo lausku, tik būs 
bērnu. 
 
• Kāpjot pa trepēm, jāsaka mīļvārdiņi. 
 
• Apsveicināšanās ar viesiem. Vīns un kūciņa. 



 
 
Kad ieiet zālē, viesiem jāieņem vietas pie galda, tādēļ mēs sakam: 
 
(Ilva) Labas mātes galdu klāja 
Pašā kāzu dieniņā. 
Ejam, viesi lūkoties, 
Kā rotāti kāzu galdi. 
 
(Normis) Sievas radi, vīra radi, 
Ļaunu prātu neturiet! 
Ejiet visi pulciņā, 
Lai iet radi vairumā! 
 
Jaunie var sakārtoties, tikmēr mēs apstaigājam viesus un katrs izvelk vienu lapiņu, tad 
vedam šos zālē: 
 
(Ilva) Aizdedziet gaišu guni, 
Paceliet augstu sveci, 
Saņemiet jaunos ļaudis, 
Gaismas ceļa gājējiņus. 
 
Pie galda – I 
 
Lai kaut ko teiktu, vedējs ik reizi paskandina zvaniņu, lai pievērstu sev uzmanību. 
 
• Kamēr saimnieces nes silto ēdienu, iepazīšanās ar viesiem: katram jāpieceļas un 
jāpasaka, kā viņu sauc, kas viņš ir jaunajam pārim un jāatbild uz jautājumu (jādod 
padoms). 
 
 
Uzruna pie galda, lai aizdegtu sveces: 
 
Mīļie Jaunlaulātie, cienījamie vecāki, radi un draugi! 
 
Šodien ______ un ______ uzsāk jaunu dzīves posmu, uzsāk kopējo dzīvi un tā kā 
man ar vedējtēvu vēl tā īsti nav sanācis sveikt jauno pāri, tad izmantojot šo brīdi 
gribam no sirds novēlēt saticību, mīlestību un stipru veselību. 
______ un ______, jums šodien ir bagātīgi klāts galds, bet ja dzīvē varbūt tas kādreiz 
nebūs tik pilns, tad lai nerada rūgtumu vienam pret otru, bet gan vēl ciešāk savieno 
jūsu sirdis, prātus un rokas un jaunības spēks uzvarēs visas grūtības. 
______, apskaties labi šodien savu ______. Viņa ir balta, jauna – mirdzošām acīm un 
lielu, lielu uzticību pret Tevi. Neliec viņai kļūt citādākai. Esi kā dārznieks, kas prot 
ziedu izplaucēt, saglabāt un ievākt ražu. Dari visu, lai vienmēr skanētu 
______smiekli, lai neizdzistu mirdzums viņas acīs, un lai nekad ______ nevajadzētu 
vilties ticībā pret Tevi. 
Bet Tu ______saproti ______visu dzīvi tā kā līdz šim, lai vienmēr paliek vēlēšanās 
pieturēties pie viņa rokas. Tici vienmēr savam vīram un bez iemesla neļauj iezagties 
šaubām sirdī, bet nedari tā lai rastos šaubas viņā! 



Jūs esat iepazinuši viens otru un sapratuši, ka nevarat iet vieni, bet ka dzīves ceļu 
vēlaties iet kopā. 
Saprotiet viens otru no pusvārda, visu dzīvi mīliet viens otru tā kā šodien. 
Piedodiet viens otram, ja tas vajadzīgs, piekāpieties, bet neuzspiediet savu gribu viens 
otram un galvenais esiet godīgi un uzmanīgi pret savu līdzcilvēku. 
Mīlestība ir nepārtraukta uzmanība vienam pret otru un jūs būsiet atklājuši dzīves un 
mīlas lielāko noslēpumu. 
 
Un ja jau viss tā ir un būs, tad atliek tikai novēlēt: 
• “Lai no diviem stipriem bērziem izaug bērzu birztaliņa” un lūgšu jaunlaulātos 
aizdegt sveci par mīlestību. 
 
• Pacelsim glāzes un iedzersim par mīlestību! 


