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Kāzu 
gadadiena

Nosaukums Idejas dāvanām, ziedi

1 Papīra (vai katūna), arī 
medus kāzas

Jebkādā veidā var tikt apspēlēts papīrs – tā var būt 
fotogrāmata, biļetes uz kādu pasākumu, kāda īpaša grāmata. 
Ar pirmo laulībā nodzīvoto gadu varat aizsākt ģimenes 
atmiņu albūmu, kurā ierakstīsiet sev svarīgās atmiņas, 
ievietosiet fotogrāfijas, īpašas atklātnītes, iekļausiet 
kuriozus.
Dāvana vai daļa no tās var būt arī kāds medus izstrādājums.
Ziedi – atraitnītes, neļķes.

2 Kokvilnas / katūna 
kāzas (atsevišķās 
valstīs – papīra)

Var, protams, dāvināt priekšautus un virtuves dvieļus, taču – 
neaizmirstiet, ka arī apakšveļa iederas šajā tematikā. 
Savukārt, ja mīļotajam pasniegsiet dāvanā uzaicinājumu 
'pavadām kāzu jubileju neizkāpjot no gultas', tas būs gan 
tematiski, gan personiski un neikdienišķi... Varat šim 
gadījumam piemeklēt jaunu gultas veļu, īpašas uzkodas, 
šampanieti.
Ziedi – kosmejas, maijpuķītes.

3 Ādas kāzas Ādas izstrādājumi – parasti maki, arī ādas dokumentu mapes 
vai rakstāmlietu turētāji, personalizēti krūžu/glāžu paliktņi, 
sievietēm – rokassomas, kosmētikas somiņas. Ja dāvanu 
izvēlaties abi kopā sev kā ģimenei un tam ir līdzekļi – varat 
iegādāties mēbeles ar ādas detaļām.
Ziedi – fuksijas, saulespuķes.

4 Lina, ziedu un/vai 
augļu kāzas, arī vaska 

kāzas

Šeit labi iederas romantisks pikniks kā dāvana, akcentu 
liekot uz tirdzniecības vietās pieejamo augļu daudzveidību 
(piemiņai var iegādāties piknika grozu, ja tāda saimniecībā 
vēl nav), bet tik pat labi – izvēle var būt arī ceļojums uz 
kādu vietu, kurā varēsiet baudīt gan eksotiskus augļus, gan 
dabas skaistumu. Dāvanā pārim var tikt pasniegts kāds augļu 
koka stāds.
Dāvanā var būt arī lina izstrādājumi (tostarp, dīvāna spilveni 
ar lina pārvilkumu) un vaska sveces, kas ar patīkamu 
aromātu piepildīs telpu.
Ziedi – ģerānijas, hortenzijas.

5 Koka vai ceriņu kāzas Kokā izgrebta pāra fotoglezna, galda/loģiskās spēles no 
koka, ierāmēts ģimenes koka zīmējums (kuru iespējams arī 
papildināt), koka pulkstenis ar iegravējumu, koka kastītes 
tējas uzglabāšanai.
Ziedi – ceriņi, margrietiņas.

6 Dzelzs / čuguna vai 
cukura kāzas

Dzelzs/čuguna interjera priekšmeti vai virtuves piederumi, 
dekori dārzam (ja tāds ir), ziedu statīvi ar ziediem.
Saldumu dāvanu kompleti, piemēram, pašrocīgi veidota 
šokolādes izlase, konfekšu kārba. Ģimene sev mājās var 
ierīkot īpašu vietu – ko var saukt arī par saldumu 
bāru/glabātuvi, kur turpmāk vienmēr būs atrodams kāds 
našķis (tā var būt gan kārbiņa vai pīts groziņš, gan sienas 
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skapītis).
Ziedi – kallas.

7 Vara vai vilnas kāzas Vilnas segas/pledi (tostarp, segas un spilveni ar aitas vilnas 
pildījumu), svečturi. No vara izgatavoti interjera priekšmeti 
un dekori (tostarp, āra, piemēram, putnu barotava).
Ziedi – frēzijas.

8 Skārda vai bronzas 
kāzas

Skārda/bronzas trauki, interjera priekšmeti, dekori – 
piemēram, figūriņas, dārza skulptūras, vēja zvans vai kūkas 
paliktnis. No bronzas izgatavots kompass.
Ziedi – ceriņi, mežvīteņi (bronzas ziedu statīvs ar ziedošu 
vīteņaugu būs jauka dāvana tiem, kuriem ir privātmāja).

9 Fajansa kāzas Fajansa trauki (piemēram, personalizētas krūzes, pusdienu 
servīze), figūriņas.
Ziedi – strelīcijas, magones.

10 Rožu, alvas vai 
alumīnija kāzas

Visu veidu un krāsu rozes, tostarp, rožu stādi. Kosmētika, kā 
sastāvā ir rozes, piemēram, rožu eļļa, rožu smaržas, rožu 
vannas bumbas. Kosmētiskās procedūras, SPA.
Alvas un alumīnija trauki, alumīnija interjera priekšmeti – 
piemēram, rotaslietu statīvs, pulkstenis. Personalizēta 
satiksmes zīmju interpretācija (piemēram, asprātīgs norāžu 
stabiņš mājas pagalmam, uzraksts, ko var pielikt pie sienas 
telpās).
Ziedi – rozes, narcises.

11 Tērauda kāzas Tērauda trauki, kas var tikt komplektēti ar atbilstošu dāvanu 
grozu, piemēram, nerūsējošā tērauda pudeļu attaisāmais, 
vīns un augļi.
Ziedi – tulpes, tīteņi.

12 Zīda vai niķeļa kāzas Zīda gultas veļa, stāvlampas vai galda lampas ar zīda 
abažūriem, zīda veļa, zīda šalle/kaklasaite, apgleznota zīda 
glezna.
Ziedi – peonijas.

13 Mežģīņu kāzas Mežģīņu izstrādājumi – ģimene var papildināt mājokļa 
interjeru, bet dāvinātājam, kas ierodas kā viesis, ir mazliet 
sarežģītāka izvēle – var mežģīnes izmantot kā dāvanas 
noformējuma elementu.
Ziedi – krizantēmas, kāršu rozes.

14 Ziloņkaula vai ahāta 
kāzas

Rotas ar ahātu vai ziloņkaulu. Ziloņkaula vai ziloņkaula 
krāsas interjera priekšmeti, piemēram, vāzes, rotaslietu 
lādītes, rakstāmpiederumi. 
Ziedi – dālijas, orhidejas.

15 Stikla, kristāla vai 
dzintara kāzas

Glāžu komplekti, karafes, rotaslietas. Dzintara gleznas. 
Ceļojums uz Lietuvu ar Dzintara muzeja apmeklējumu 
Palangā.
Ziedi – rozes.

20 Porcelāna kāzas Porcelāna trauki (servīzes, vāzes) un porcelāna figūriņas. 
Porcelāna apgleznošanas nodarbība.
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Ziedi – ķeizarkroņi, asteres.
25 Sudraba kāzas Sudraba rotas un trauki. Apsudraboti priekšmeti, piemēram, 

svečturi, foto rāmji un tam līdzīgi.
Ziedi – īrisi.

30 Pērļu kāzas Rotas. Dāvana pārim var būt ceļojums uz kādu pērļu ieguves 
vietu vai rotu muzeju (vienlaikus arī uz konkrētu valsti) vai 
arī - atpūta pasākumos/viesnīcās, kuru nosaukumā iekļauts 
vārds pērle (piemēram, kino festivāls “Baltijas Pērle”).
Ziedi – lilijas, puķuzirņi.

35. Koraļļu vai nefrīta 
kāzas

Ceļojums ar zemūdens ekskursiju (niršanu), rotas, interjera 
priekšmeti, kas imitē koraļļus. Fotogrāmatas ar fotogrāfijām 
no koraļļu rifiem, okeāna noskaņām. Relaksējošās mūzikas 
albūms ar okeāna skaņām.
Ziedi – nav konkrētu ziedu.

40. Rubīna kāzas Rotaslietas. Viss sarkanais – sarkankoka mēbeles, vīns, vīna 
degustācijas (var apvienot ar ceļojumu), rubīnsarkani dīvāna 
spilveni. Krāsu var apspēlēt arī izvēloties saldumu 
iepakojumu, veidojot dāvanu komplektus, izvēloties glāzes 
vai citus stikla traukus u.tml. Dāvana var ietvert arī jebko, 
kā nosaukumā minēts vārds rubīns – no vīna līdz vakariņām 
restorānā, no veļas līdz smaržām.
Ziedi – gladiolas, sarkanas rozes.

45. Safīra kāzas Rotaslietas. Lietas, kas ir safīrzilas. Lietas, kas nosauktas, 
izmantojot dārgakmeņa nosaukumu. Ir vērts pieminēt, ka 
safīru izmantojuši arī tehnoloģiju ražotāji, piemēram, Nokia 
Oro dizains apvieno zeltu, ādu un safīru.
Ziedi – nav konkrētu ziedu, mazliet ekscentriski varētu būt 
pasniegt zilas rozes.

50. Zelta kāzas Rotaslietas, zelta vai apzeltīti pulksteņi (tostarp, 
rokaspulksteņi). Zelta vai apzeltītas figūriņas. Zelta krāsas 
interjera priekšmeti. Ceļojums uz kādām no vēsturisko zelta 
atradņu vietām.
Ziedi – dzeltenas rozes, vijolītes.

55. Smaragda kāzas Rotaslietas. Smaragdzaļi trauki, interjera priekšmeti.
Ziedi – nav konkrētu ziedu, var dāvināt otras puses mīļākos 
ziedus vai pieturēties pie klasikas un izvēlēties rozes. Šis ir 
brīdis, kad būtu jauki pasniegt sievai viņas līgavas pušķa 
atdarinājumu.

60. Dimanta kāzas Rotaslietas. Rokaspulksteņi ar ietvertiem dimantiem (īpaši 
kā dāvana vīrietim).
Ziedi – balti ziedi, tostarp, rozes.

65. Dzelzs,  zilā safīra 
kāzas

Dzelzs virtuves piederumi un interjera priekšmeti. 
Rotaslietas ar dzelzs elementiem.
Dāvanas, kas saistāmas ar zilo safīru, līdzīgi kā 55. kāzu 
gadadienā.
Iemīļotu mūziķu uzstāšanās vai koncerta apmeklējums.
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Ziedi – nav konkrētu ziedu, var dāvināt otras puses mīļākos 
ziedus vai pieturēties pie klasikas un izvēlēties rozes.

70. Platīna vai briljanta 
kāzas

Rotaslietas. Dāvanu komplekti – saldumu grozi, kas tiek 
pasniegti kā ilgās kopdzīves retrospekcija, mēģinot apvienot 
bērnības, jaunības, ģimenes dzīves atmiņas. Fotoalbūmi, 
mūzikas ieraksti ar pāra iecienītākajām melodijām.
Ziedi – rozes.

75. Kroņa kāzas Rotaslietas. Dāvanu komplekti – saldumu grozi, kas tiek 
pasniegti kā ilgās kopdzīves retrospekcija, mēģinot apvienot 
bērnības, jaunības, ģimenes dzīves atmiņas.
Fotoalbūmi, mūzikas ieraksti ar pāra iecienītākajām 
melodijām.
Ziedi – rozes.
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