Pirmās laulības gaisa balonā

21.08.2009., Cēsu rajonā, pirmo reizi Latvijā notika laulības gaisa
balonā. „Jā” vārdus debesīs teica Kristīne un Ivars Iekļavi.
Šī neparastā piedāvājuma ideja radās jūlijā, kad par tās realizēšanu vienojās divas partneru
puses, kuras nodrošina laulības debesīs - brīvmācītājs Valters Korālis un gaisa kuģa kapteinis
Indulis Blūms. Tūlīt pēc jaunā piedāvājuma izsludināšanas interneta vietnēs, pieteicās pirmie
drosmīgie – Kristīne un Ivars. Sākotnējā sazināšanās notika ar interneta starpniecību, bet
tuvojoties kāzu dienai, organizatori un klienti tikās, lai pārrunātu laulību norisi. Tik daudz
satraucošu jautājumu: kur sāksies lidojums, vai paspēsim laikā nokļūt līdz laulību vietai, vai
lidojot ir aukstāks kā uz zemes, vai būs iespēja izrotāt balonu, vai varēsim uzfilmēt laulību
ceremoniju un ko darīsim, ja nebūs lidošanai piemēroti apstākļi? Kad atbildes atrastas,
pārrunāta laulību norises gaita, apskatīts balona grozs klātienē un izmēģināts piemontēt
videokameras statīvu, ir skaidrs, viss būs lieliski!
Kāzu dienā Kristīne un Ivars formālo laulības reģistrāciju veica Rīgas Ziemeļu rajona
dzimtsarakstu nodaļā. Līdz laulību ceremonijai gaisa balonā, kura bija plānota pirms saulrieta,
jaunlaulātie izmantoja paceļojot un fotografējoties Cēsu puses skaistākajās vietās. Par
fotogrāfu bija uzaicināts Valters Korālis, kas pēc sava aicinājuma un aroda ir ne tikai
brīvmācītājs, bet arī fotogrāfs.
Kamēr Kristīnei un Ivaram notika fotosesija, AIRKARGO gaisa balona komanda gatavojās
lidojumam. Pilots Indulis Blūms ar kompasu rokā skatās uz gaisā palaistiem maziem hēlija
baloniņiem... pēta Cēsu topogrāfisko karti un laika prognozi... Tā kā balona virziens ir atkarīgs
no vēja, pilots plāno, kur būs balona pacelšanās vieta. Lai pārlidotu pāri Cēsu pilsētas centram,
komanda dodas uz Rūkumu pusmuižas laukiem. Tikai šajā mirklī kāzinieki uzzina precīzu gaisa
balona pacelšanās vietu.
Ar nelielu kavēšanos jaunais pāris un mācītājs ierodas gaisa balona starta vietā. Ir patīkams
satraukums. Pilots aicina mācītāju un jauno ģimeni iekāpt balona grozā. Atvadīšanās no
mīļajiem un lidojums var sākties!
Mācītājs Valters Korālis par savām sajūtām, pirmo reizi laulājot gaisa balonā:
“Ierodamies Rūkumu pusmuižā, netālu no Vecpiebalgas ceļa un Cēsu apvedceļa krustojuma.
Iekšēji pārslēdzoties no jaunā pāra fotosesijas Cēsu pils parkā un Āraišu ezerpilī, sākumā ir
satraukums par to, vai viss ir paņemts līdzi, jo gaisa balons nav baznīca, kur var pērminderim
palūgt lai aiziet un padod.

Informācija un laulību pieteikšana:
Par laulību ceremoniju – (+371) 29107312 (Valters Korālis), valters.koralis@gmail.com;
Par lidojuma tehniskajiem jautājumiem - (+371) 29240461 (Indulis Blūms), travel@airkargo.lv

Paceļoties, jau viss nostājās savās
vietās, jo iepriekš gaisa balonā
esmu lidojis un visas izjūtas jau
puslīdz zināmas Uz pilotu Induli var
droši paļauties. Pāris dienu iepriekš
balonam veikta tehniskā ekspertīze.
Tas viss vairo iekšējo drošības
sajūtu. Tuvojas brīnišķīgs saulriets,
Cēsu estrādē koncerts, ko vērojam
no augšas.
Sākumā ļaujamies augšupejošā
balona un gravitācijas spēkiem,
ar vieglu tirpoņu kaulos pierodot
pie augstuma, svaigā vakara
gaisa un saules stariem sejās.
Dievs
ir
devis
ideālu
laiku
lidojumam!

Mēs esam tuvu viens otram, bet
vietas pietiek, lai katrs brīvi vērotu
kādu no četrām debespusēm vai
lejā ēnotās Cēsu ieliņas, mašīnas,
cilvēku gaitas, tuvo Gauju un
tālumā rieta pusē dusošo Unguru,
ko ļoti labi var saskatīt.

Kad esam jau pāri Cēsīm, tad jūtu - jaunais pāris Kristīne un Ivars ir pieraduši pie lidojuma un
tūlīt pārlidojot Gauju, sākam laulību liturģiju. Esam jau iepriekš norunājuši, ka liturģija
nenotiks vienā laidā. Nebūs arī baznīcās tik ierasti dzirdamā kanceles doņa. Tradicionālā
luterāņu liturģija tiek sadalīta vairākās daļās, ļaujot ik pa laikam Indulim darboties ar gāzes
degļiem, paceļot balonu drošā augstumā.
Laulājis esmu 12 gadus, tomēr šeit pirmoreiz rodas neizsakāmā svētuma sajūta, ka
esam Dieva rokās un vienoti, izpalīdzīgi uzvedoties, nodrošinām viens otra drošību,
sapratni un drošu lidojuma gaitu. Tā taču ir tur lejā uz zemes, tikai tur to ļoti ātri
piemirst... Lietoju Bībeles dieva Vārdu un vienkāršu paskaidrojuma valodu, izvairoties no
jebkādiem svešvārdiem, kas radītu distanci starp mani kā mācītāju un trijiem maniem ceļa
biedriem, no kuriem divi ir visīpašākie manā brīvi ticoša garīdznieka dzīvē un Latvijas vēsturē.
Esam jau 30 lidojuma minūšu laikā apraduši
ar augstumu, kas kāpj nereti pat par 3 m
sekundē. Paliek vēsāks. Ivars uzdāvā savu
žaketi
Kristīnei,
pasargājot
viņu
no
dzestrajām gaisa strāvām, kas kļūst arvien
spēcīgākas un satraucošākas.
Brīžam lidojumā skaidri apzinos, ka mēs
darām ko ļoti īpašu, izrunājot Dieva vārdu
un mijot gredzenus aptuveni 1000 m
augstumā virs zemes līmeņa. Gredzeni ir
droši ievietoti līgavaiņa Ivara žaketes
iekškabatā slēgtā kastītē.

Informācija un laulību pieteikšana:
Par laulību ceremoniju – (+371) 29107312 (Valters Korālis), valters.koralis@gmail.com;
Par lidojuma tehniskajiem jautājumiem - (+371) 29240461 (Indulis Blūms), travel@airkargo.lv

Pēc viņu sacītā “Jā!” viņu rokas mīļi sameklē
viena otru, lai dāvātu gredzenus. Man tobrīd
ir ļoti silti dvēselē un izlūdzoties laulību
svētību, saliekot sešas plaukstas vienam pār
otru, nekad neaizmirsīšu šo sajūtu, cik ļoti
labi ir apzināties tādā augstumā sevi pašus
kā Dieva rokās.
Pēc liturģiskās lūgšanas un svētīšanas,
dāvāju kādu sev tuvu fragmentu no Hallīla
Džibrāna ievērojumā darba “Pravietis”, kur
rakstnieks runā par laulību mistisko pusi.
Lidojam paralēli ceļam Cēsis - Stalbe un labajā pusē pāri mežiem skatāmies kādu vietu, kur
nolaisties. Daudzviet sakopti lauki, un kombaini vēl šur un tur vēlu vakarā kuļ labību. Skaista
lauku idille. Pārāka par to, ar ko sastopamies, vērojot to horizontālā līmenī.
Viss lidojums ir izrēķināts, lai mēs piezemētos Auciemā. Pārlidojot paprāvu miežu lauku, jūtam
vakara dzestrumu un nelielu migliņu tuvu Druvaskalnu zemei. Topogrāfiskā karte un
navigācijas līdzekļi mums rāda, ka esam drošā vietā. Vairāk kā stundu garais lidojums laimīgi
noslēdzas ar AIRKARGO džipa ierašanos. Firmas komanda visu laiku ir sekojusi līdzi balonam.
Viņu meistarība, paceļot un piezemējot balonu ir skaidri redzama. Visi darbojas saliedēti,
mērķtiecīgi un droši. Kādā no piezemēšanas pauzītēm es izlecu no balona un dodos palīgā
savam dēlam Tomam fotografēt un sagatavot lapiņas kopīgām dziesmām. Vedēji Jana un
Kaspars Gulbji ir sagatavojuši šampanieti un cienastu. Svētki vēl kādu laiciņu nesteidzīgi
turpinās uz zemes vakara rēnā lauku migliņā. Jaunlaulātie svinīgi saņem “ Druvaskalnu” grafa
un grāfienes titulus.”
Jaunlaulātie Kristīne un Ivars Iekļavi:
„Par laulībām gaisa balonā bijām lielā sajūsmā, viss bija tieši tā, kā bijām cerējuši,
pat labāk!
Būtu vēlējušies, lai viss notiktu agrāk pa
dienu, nevis pašā vakarā, jo dienas
pārdzīvojumi darīja savu - nogurums bija
mežonīgs un nevarēju tā līdz galam (uz
visiem 100%) izjust un izbaudīt (tie mirkļi tā
aizskrēja, tik gremdējoties atmiņā un
klausoties mācītāja atsūtīto ierakstu tā pa
īstam izbaudām to atkal un atkal)... Bet tas
jau pie kāzām laikam piederas, kad jaunais
pāris ir pārguris.
Indulis bija lielisks, ar labu humora izjūtu,
fotogrāfijas viņam arī lieliskas izdevās, visu
svarīgo noknipsēja, tiešām super cilvēks.
Mācītājs bija fantastisks, patikās viss, ko viņš teica - tiešām labi un noderīgi vārdi, pie kuriem
noteikti savā kopdzīvītē pieturēsimies.
Vienā vārdā viss bija fantastiski...
Nezinājām kā rīkoties attiecībā pret tuvajiem un mīļajiem...jo nebijām paredzējuši mūsu
apsveikšanu, gribējām būt tikai viens otram. Bijām nolēmuši mūsu notikumu noklusēt un
paziņot to kā pārsteigumu pēc kāzu ceļojuma, gremdēties atmiņā par skaistajiem mirkļiem...
Bet laikam bijām izdarījuši nepareizo izvēli un daudzi mūs nav sapratuši un ir apvainojušies...
Tāpēc citiem pāriem ieteiktu pārdomāt, kā rīkoties līdzīgā situācijā, lai pēc skaistiem mirkļiem
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nebūtu rūgtuma piegarša.
Pārējais bija vienreizēji!
Patika, ka viss bija nepiespiesti, bez lieka saspringuma, jo bijām tikai mēs, neviens, kas mūs
vērtētu.
Paldies Jums un Jūsu firmas pārstāvjiem par šo
lielisko iespēju!
Viss bija super, patiešām!”
Pilots Indulis Blūms: “Man ļoti patika sadarbība ar
jauno pāri. Jau pašā sākumā, kad gatavojāmies
lidojumam
un
risinājām
kopīgus
tehniskus
jautājumus, lai laulību norise tiktu uzņemta video.
Paldies viņiem! Dieva doti laika apstākļi bija
visam pāri un kopējs prieks par izdevušos
vēsturisku notikumu.”

LAULĪBU CEREMONIJU GAISA BALONĀ
Šis laulību veids būs piemērots tiem pāriem, kuri vēlas salaulāties bez lieka ļaužu pūļa, kuriem patīk
netradicionāli un oriģināli risinājumi dažādās dzīves situācijās, kuri vēlas stiprināt savu esošo laulību par
godu kādai kāzu gadadienai.
AIRKARGO balons var uzņemt četrus pasažierus, tas nozīmē, ka laulību laikā būsiet tikai JŪS abi, mācītājs
un pilots.










Jūs laulās brīvmācītājs Valters Korālis.
Laulību ceremonijas Laulības vietu pieskaņojam jūsu vēlmēm.
Mācītājs Valters Korālis ir arī profesionāls fotogrāfs, tāpēc Jūsu neaizmirstamais dzīves
brīdis tiks iemūžināts skaistos foto mirkļos.
Laulības var notikt pēc laulības noslēgšanas Dzimtsarakstu nodaļā.
Laulība notiek saskaņā ar tradicionāli luterisko tradīciju. Laulātie var pārstāvēt dažādas
reliģiskās tradīcijas.
Laulātie var nebūt nevienas reliģiskas organizācijas (draudzes) locekļi un pēc laulībām
viņi nekļūst dalībnieki nevienā no reliģiskajām organizācijām. Laulātie paliek brīvi ticīgi.
Laulību dienā (un pirms tam) laulātajiem var tikt dāvāta Kristība un Iesvētība.
Laulību laikā nav jāpiedalās lieciniekiem/vedējiem.
Laulātajam pārim (arī Sudraba un Zelta kāzu gadījumā) tiek izsniegta apliecība, ka viņi
saņēmuši šo īpašo svētību, par to izdarot ierakstu brīvmācītāja Svētdarbību žurnālā.

Vairāk par laulību ceremoniju lasiet www.ticu.lv, par lidojumiem www.airkargo.lv
Pamatpiedāvājumā iekļauts:
 laulību ceremonija (aptuveni 30 min);
 lidojums gaisa balonā (aptuveni stundu, ieskaitot ceremoniju) vai
atsaites* lidojums;
 ceremonijas fotografēšana lidojumā.
Papildus iespējas:
 laulību ceremonija krievu vai angļu valodā;
 lidgroza dekorēšana pēc Jūsu vēlmēm (ar ziediem, lentām,
baloniem, uzrakstiem/zīmējumiem, tautiskiem elementiem vai
citiem dekoriem);
 kāzu viesu vizināšana atsaitē pēc laulības ceremonijas;
 papildus gaisa baloni viesu vizināšanai;
 īpaša fotosesija uz zemes.
Informācija un laulību pieteikšana:
Par laulību ceremoniju – (+371) 29107312 (Valters Korālis), valters.koralis@gmail.com;
Par lidojuma tehniskajiem jautājumiem - (+371) 29240461 (Indulis Blūms), travel@airkargo.lv

