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MODERNAS KĀZAS
STARP DIVĀM MUIŽĀM
Vienas kāzas. Divas muižas. Atturīga elegance. Asas izjūtas. Tik dažādi
ir viņu kāzu dienas atslēgas vārdi, bet tik viennozīmīgs ir fakts, ka viņi ir
atraduši viens otru starp sešiem miljardiem pasaules cilvēku. Šis ir stāsts
par Montu un Andreju, kas pavasarīgā maija dienā teica “jā” brīvdabas
laulību ceremonijā Rūmenes muižā un pēc tam svinēja dzīvi Skrundas
muižā. Raitai notikumu attīstībai izstrādāti divi scenāriji. Viens – līdz
laulību ceremonijai, otrs – vakara saviesīgajai daļai.
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Kāzu rīkotājs:
Foto: Miks Šēls (lifeislife.lv)
Pāris: Monta un Andrejs
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Daba + 21.gadsimta
tehnoloģijas
Kāzas maijā, brīvā dabā ar pirmo vasaras
sauli un maigajām krāsām bija tieši tas,
ko pāris vēlējās notvert un vizuāli izcelt.
“Savienot savus svētkus ar dabas spēku.
Saturiski – mums bija svarīgi veidot pašiem
savas “kāzu tradīcijas”, piemēram, pirmā
deja uzreiz pēc ceremonijas, 21.gadsimta priekšrocību izmantošana, izveidojot
Facebook slēgto grupu visiem kāzu viesiem
ar atraktīvu informācija vēl pirms kāzu
dienas, kārtīgs, bet gaumīgs action viesiem,
kamēr devāmies fotografēties, paši braucām
ar auto un ierastās mičošanas vietā pie
Ventas upes veicām improvizētu rituālu,“
uz savām kāzu iecerēm atskatās Monta.

Kāzu diena soli pa solim
Pamodušies šarmantajos Rūmenes muižas apartamentos, viņi pošas īpašajam rīta
randiņam, kas iecerēts greznā kamīna zālē.
Telpas atmosfēru pilda malkas sprakšķēšana
kamīnā un siltums, ko izstaro desmitiem
baltu sveču. Saņēmuši viens otra roku, viņi
dodas pretī lielajai dienai. Pirmais pieturas
punkts – romantiskas brokastis muižas
senajā parkā. Uz atturīgi elegantā galda
rindojas uzkodas kā miniatūri gastronomijas šedervi. Īpašas arī dekorācijas – ledus
kubiņos iesaldētas ziedu galviņas. Tās veldzē
šampanieti ar oriģinālu etiķeti – attēlu no
pāra pirmskāzu fotosesijas, kas kļuva arī par
ielūgumu simbolu. Bezrūpīgā gaisotnē top ar
roku rakstītas mīlestības vēstules. Saulainais
rīts motivē doties skaistā fotosesijā.
Fotosesija varētu turpināties, ja vien kaut
kur netālu nevirpuļotu helikoptera propeleris. Ar šādu gaisa transportu ieradies līgavas
tētis, lai nogādātu Montu uz laulību ceremonijas vietu. Tā ierīkota uz nelielas saliņas
muižas priekšā. Ziedu kompozīcijas uz tilta
sākuma iezīmē simboliskus ieejas vārtus.
Ziedi ir visapkārt, un arī katrs viesis saņem
papīra tūtu ar ziedlapiņām. Krāšņākā ziedu
kompozīcija grezno ceremonijas arku. Tajā
dominē maigi persiku krāsas ziedi, kas
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mijas ar vijīgiem zaļumiem, radot gaisīgu un
trauslu vizuālo tēlu. Arkas ziedu ansamblī
iezīmējas nianses no līgavas kāzu pušķa.
Nenoliedzami – visskaistākais arkas zieds
ir pati līgava. Smalka un daiļa viņa ierodas
dabas altāra priekšā. Akustiskās ģitārspēles pavadībā sākas laulību ceremonija.
Uzreiz pēc tās seko pirmā deja – turpat
muižas priekšā. Svinības turpinās skaistajā
Skrundas muižā, kas pārtapusi par ziedu
karalisti. Ārā izveidota kāzām netipiska
izklaide – boksa rings, kurā ikviens kāzu
viesis var mēroties spēkiem. Šī ir līgavaiņa
izlolota ideja, kas iemanto viesu interesi. Tie, kas kāro nesteidzīgāku atpūtu,
relaksējas chill out zonā. Tā iekārtota ar
ērtiem dīvāniem un krēsliem, kas aicina
atlaisties un meklēt Lielos Greizos Ratus. Ja
ne zvaigznes, tad simtiem lampiņu, kas vijas
virs atpūtas zonas kā zvaigžņotas debesis.

Eksperimentēt, riskēt un
savienot ekstrēmo ar eleganto
Montas un Andreja lielās dienas iecere no
idejas par kāzām ģimenes lokā izauga par
kuplām viesībām gandrīz 100 cilvēku kompānijā. Viņiem bija svarīgi, lai ikviens kāzu
viesis justos gaidīts un varētu baudīt svētkus.
“Ar cieņu pret tuviniekiem un draugiem,
nevēloties nevienu apgrūtināt ar organizatorisko darbu, kuru paši sākotnēji spējām
aptvert tikai daļēji. Kāzu diena ir viens no
mūsu dzīves svarīgākajiem notikumiem,
tāpēc mēs jau sākotnēji zinājām, ka gribam
piesaistīt profesionāļus, nevis nodarboties
ar pašdarbību. Tas ļauj vairāk koncentrēties
uz pasākumu un baudīt to,” viņi stāsta. Īpaši
patika sajūta, ka aizrautība ir ne vien mums,
bet arī Crystal Events – eksperimentēt,
riskēt un savienot ekstrēmo ar eleganto.
“Laulība ir ģimenes sākums, iespēja veidot
jaunas tradīcijas un izzināt vienam otru
pavisam jaunā kvalitātē. Savstarpēja cieņa,
kopīga attiecību pilnveide un izaicinājumi,
humors un dzīves azarts, kas rada sajūtu, ka
laiks nenoveco. Mums bija svarīgi mūsu īpašo dienu uzticēt kādam, kas ir ar mums uz
viena viļņa,” nosaka Monta un Andrejs.
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