
Kā pieteikties
Atraksti vēstuli uz e-pastu: 
valters.koralis@gmail.com 

vai arī piezvani: +371 29107312

Kristībās un kāzās tiek izsniegtas reliģiska satura 
apliecības. Visus juridiskos dokumentus par nelielu 
valsts nodevas maksu ērti sakārtot jebkurā 
dzimtsarakstu nodaļā vai departamentā ārzemēs. 
Tālākie  svētku notikumi –  mūsu rokās.

Novērtē tūkstošiem iedvesmojošu fotogrāfiju e-vidē: 
ticu.lv, draugiem.lv, facebook.com, un Tu būsi 
pārsteigts!

Skaistus svētkus un ikdienu!

Kāzas & kristības

* Kristību vai Laulību liturģija iespējama kopā  ar 
mājas vai auto svētīšanu.

* Svētki var notikt jebkur Tevis izraudzītā un 
kopīgiem spēkiem iekārtotā vietā.

* Var tikt svētīti  krustiņi, izvēlēts bērna vai 
pieaugušā otrs jeb kristāmais vārds.

* Bez baznīcu mācībām kristāmajiem, vecākiem, 
krustvecākiem. Ietaupīts laiks, degviela un 
līdzekļi.

* Latviešu, angļu un krievu valodā

* ARĪ FOTOPAKALPOJUMI SVĒTKOS

VALTERS KORĀLIS
WWW.TICU.LV

LMT + 371 29107312

†   MĀCĪTĀJA PRIVĀTPRAKSE   ¢

Brīvticība ir LR likumīgi 
reģistrēts un likumā 
aizsargāts zīmols rituāliem 
pakalpojumiem ārpus 
reliģiskām organizācijām.

Bez baznīcu kursiem, 
grēksūdzēm, ziedojumiem un 
jebkādas reliģiskas kontroles.

Tā ir brīvticības būtība.

BRĪVTICĪBA
KĀZAS & KRISTĪBAS
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Baznīcā, pilī, jurā, debesīs

Svētki var notikt jebkur, kur vien to 
iedomājies un kur varam nokļūt: pilī, 
pils dārzā, viesu mājā, slēpošanas 
kalna virsotnē, jūŗas krastā, gaisa 
balonā vai uz kruīzkuģa klāja. 
Arī Tavās mājās. Latvijā un 
arzemēs.

Strādāju arī Brīvdabas 
muzeja baznīcā (attēlā)  

Jebkur Latvijā un ārzemēs
Kas ir citādāk?

Zīmols "BRĪVTICĪBA" ir viens no pirmajiem un 
stabilākajiem svētku risinājumiem pie jūras,  okeāna 
krastā,  uz kruīzkuģa, gaisa balonā debesīs vai 
vienkārši – Tavās mājās, pils dārzā karstā  vasarā, 
slēpošanas kalnā aukstā ziemā vai siltās telpās.

Zīmola "BRĪVTICĪBA" vairākas idejas svētkiem 
dabā  un telpās bijušas tik spēcīgas, ka tūlīt pēc to 
parādīšanās tās strauji   savos svētku risinājumos 
pārņēma ne tikai  atsevišķu draudžu mācītāji, bet arī 
dzimtsarakstu nodaļu darbinieces, kāzu rīkotāji u.c. 
svētku speciālisti.

Tomēr pati galvenā zīmola "BRĪVTICĪBA" būtība 
nav tik daudz svētku norises vietas vai noformējuma 
variācijas, cik daudz vairāk - individuāli  ticošo 
cilvēku RELIĢISKĀ BRĪVĪBA.. Šajā ziņā 
www.ticu.lv piedāvājums arvien ir un paliek 
unikāls  ārpus jebkādām konfesijām un draudzēm.

VAI ARĪ Tu? 

Iespējams, Tu būsi ļoti pārsteigts, ja es nosaukšu  
Tevi vai daudzus Tev tuvos par brīvticīgiem. 

To cilvēku skaits, kas tic Dievam un tomēr pastāvīgi 
neapmeklē nevienu reliģisku organizāciju, Latvijā 
lēšams ap 80 %. Šis skaitlis vēl ir ļoti optimistisks,  ja 
saskaitīsi svetdienās tos, kas sēž Tavas pilsētas 
baznīcu solos un tos, kuri tobrīd tur neatrodas. Un 
mans darbs ir veltīts tieši šiem cilvēkiem, nevervējot 
viņus draudzē tikai tādēļ vien, ka vēlas salaulāties, 
nokristīt bērniņu vai svētīt māju utml.  Es neveidoju 
reliģisku organizāciju, tādēļ katram ir drošība, ka 
viņš no manas puses tādā netiks iesaistīts. Cilvēks 
mani sameklēs  vien tad, ja atkal kaut ko vajadzēs 
skumjos vai pavisam priecīgos brīžos. 

Attēlos – Kāzas gaisa balonā virs Bīriņu pils un 
Oslo, Norvēģijā.                 Foto: V.Korālis 
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