
NVO namā
2015. gada pavasarī LOB rada sev jaunu mājvietu – Nevalstisko organizāciju namā Laimdotas 
ielā 42, kur notiek LOB valdes sēdes, Domes sēdes un biedru sapulces. Šis valdes lēmums ir 
devis iespēju organizācijai finansiāli sekmīgi noslēgt 2015. gadu un rast jaunus sadarbības 
partnerus NVO sektorā. Par Valsts augstākajiem apbalvojumiem un to nēsātājiem vēsta 
arī šis stends, kas tapis ar mākslinieka Valda Celma atbalstu 2015. gada nogalē, un Valsts
karogs, ko LOB līdzpriekšsēdētājs Voldemārs Dziedātājs novēlēja izkārt kopā ar informāciju 
par LOB NVO namā. 2013. gada jūlijā Latvijas Ordeņu brālības dibinātājs, Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavalieris Voldemārs Dziedātājs dāvināja Latvijas Ordeņu brālībai Latvijas Valsts 
karogu, kas izgatavots 1990. gadā.

Latvijas Ordeņu brālība 2015. gadā

Piemiņas dienas
Kā katru gadu LOB biedri devās uz Valsts brīvības cīņu un piemiņas 
vietām. 8. maijā, pieminot II Pasaules kara upurus, Brāļu kapos Lestenē 
pulcējās Viestura ordeņa kavalieri – Latvijas nacionālie karavīri un 
virsnieki. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā 14. jūnijā 
nepatiesi represētie un virsnieki piedalījās piemiņas pasākumos 
Gulbenē un Litenē, bet 17. jūnijā Latvijas Republikas okupācijas 
dienā Latvijas robežsargu piederīgie devās uz Aizgāršas robežpunktu 
Goliševā, lai pieminētu kritušos, un 23. decembrī ceļš veda uz 
Ziemsvētku kauju (1944. g.) atceres pasākumu Lestenē un Džūkstē.

Latvijas Valsts svētki
2015. gada 18. novembrī, Latvijas 
Republikas prokla mēšanas dienā, 
LOB biedri kopīgi devās pie Brīvības 
pieminekļa nolikt ziedus, pēc tam 
kāpiens pie zvaigznēm un Latvijas 
Ordeņu brālības ieraksts-novēlējums 
Latvijai Goda grāmatā. Tad jau svētku 
koncerts Māmuļā un tase karstas tējas 
un klinģera draugu lokā.

Jauna mājaslapa – ordenubraliba.lv
Kopš 2015. gada oktobra LOB ir jauna interneta mājaslapa, kurā atrodams viss par LOB darbību un 2016. gada iecerēm, kā arī jauna
e-pasta adrese: ordenubraliba@inbox.lv. Paldies Liai Guļevskai par skaistajiem pasākumu aprakstiem, Edmundam Būmanim par foto.

Goda biedri
Latvijas Ordeņu brālības Goda biedra 
nosaukums Par nozīmīgu ieguldījumu 
biedrības “Latvijas Ordeņu brālība” 
mērķu un uzdevumu īstenošanā 
2015. gadā piešķirts Ēvaldam Apinim, 
Elvīrai Baldiņai, Oļģertam Brokam, 
Atim Antonam Homkam, Ilmāram 
Knaģim, Dzidrai Kuzmanei, Aleksejam 
Ozoliņam, Ērikam Tomsonam un 
Renāram Zaļajam.

Dzejas dienas Tadenavā
18. septembrī devāmies uz Raiņa jubilejas pasākumu Tadenavā. Bija 
prieks redzēt tik daudz jauniešu no apkārtnes skolām. Dzejniece Inese 
Zandere, atverot arī bērnu dzejas gadagrāmatu “Garā pupa 2015”, 
uzsvēra, ka “Rainis ir viens no tiem, kas palīdz mums nebūt pelēkiem”. 
Klātesošos uzrunāja arī “Garās pupas” veidotāja, māksliniece Rūta Briede, 
Memoriālo muzeju apvienības vadītāja Rita Meinerte, Nacionālā teātra 
aktieris Romans Bargais, dzejnieks Eduards Aivars, atdzejotāja Inese 
Paklone. Atraktīvā diriģenta Inta Teterovska vadībā dziedāja jauniešu 
koris “Balsis” un mēs līdz ar viņiem.

Kārļa Štrāla romāns “Karš”
2015. gada 25. novembrī Triju Zvaigžņu ordeņa virsniekam rakstniekam 
Kārlim Štrālam apritēja 135 gadi. Par godu šai jubilejai Latvijas Ordeņu 
brālības biedri kopā ar citiem rakstnieka darbu cienītājiem pulcējās 
Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, lai būtu klāt Kārļa Štrāla 
apjomīgā romāna “Karš” atvēršanā un viņa daiļradei veltītajos lasījumos. 
LOB iesniegtais pieteikums projektu konkursam par grāmatas izdošanu 
guva VKKF atbalstu.

LOB jaunie biedri
LOB biedru pulkam pievienojušies 32 
Valsts augstāko apbalvojumu saņēmēji – 
Zinta Aleksejeva, Egons Beitiks, Ilgonis 
Bērsons, Aira Birziņa, Jānis Brikmanis, 
Gunta Daugaviete, Laimons Ezergailis, 
Sandra Glāzupa, Māra Kaijaka (Svīre) Juris 
Kļaviņš, Ilze Laine, Virdžīnija Lejiņa, Jānis 
Lejiņš, Arvīds Platpers, Marija Podnieka, 
Juris Pokrotnieks, Andrejs Spridzāns, 
Maruta Stabulniece, Jānis Spičs, Tatjana 
Tīruma un Vija Vētra. Brālība aicina pulkā 
jaunus biedrus kopējiem labiem darbiem.

Piemiņas koki Likteņdārzā
Likteņdārzā Ordeņa brālības biedri 18. septembrī iestādīja trīs piemiņas 
kociņus – Ordeņa brālības idejas autoram un realizētājam, arheologam 
Jānim Graudonim, viņa domu biedram, horeogrāfam, Deju svētku 
virsvadītājam, arī biteniekam Osvaldam Štrausam, kuri abi stāvējuši 
pie brālības šūpuļa, un Dr. habil. med., LZA goda loceklim, profesoram 
Nikolajam Skujam. Klātesot N. Skujas dēlam Linardam Skujam un
J. Graudoņa meitai Rasai Kukainei, divas sudrabeglītes un viena liepa 
tika liktas Latvijas zemē un laidīs tajā dziļas saknes, stiprinot apziņu, ka 
mūžs, kas bijis veltīts citiem, nekad nevar izgaist bez pēdām.

Adventa gaismā
13. decembrī LOB biedri tika ielūgti uz sirsnīgu koncertu “Adventa
gaismā”, kas notika Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zālē. Koncertā 
piedalījās Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālās studijas “Knīpas un 
Knauķi” koris, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas kamerorķestris 
“Armonico”, solisti Laura Teivāne un Juris Vizbulis. Pēc koncerta 
Latviešu biedrības Baltajā zālē visus gaidīja svētku pusdienas, par kurām 
bija parūpējies mecenāts Ivars Strautiņš. Paldies arī LOB priekšsēdētāja 
vietniecei Rīgas Latviešu biedrības kultūras projektu vadītājai Mārai 
Kokinai, ne bez viņas rūpēm bija iespējams šis skaistais Adventa koncerts.

LOB 17. salidojums Preiļos
Preiļu novada pašvaldība uzņēma savā novadā Latvijas ordeņu brālības 17. salidojuma dalībniekus. 18. jūlijā tikties ar domubiedriem, 
dalīties izjūtās un baudīt svētkus Preiļos bija pulcējušies ap 150 Ordeņu brālības biedru un uzaicināto ciemiņu. Pasākuma atklāšana 
norisinājās Preiļu kultūras namā, salidojuma dalībniekus sagaidīja Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Kultūras centra 
direktors Guntis Skrimblis un Preiļu novada simbols – krauklis. Svētību salidojuma dalībnieki saņēma Preiļu Romas katoļu baznīcā. 
Muzikāls sveiciens Preiļu ciemiņiem izskanēja Preiļu novada skolotāju kora “Latgale” izpildījumā (diriģents Edgars Znutiņš). Jasmuižas 
parkā, skanot uzrunām un dziesmām, visi kopā iestādīja 17. salidojuma piemiņas osi. Svinību noslēgumā Preiļu novada domei tika 
pasniegta tēlnieces, Ordeņu brālības biedres Vijas Dzintares tieši 17. salidojumam veidotā piemiņas zīme un izteikta pateicība visiem 
salidojuma organizatoriem. Skaistās tradīcijas stafeti 2016.gada 20. augustā pārņems Gulbene.

Gaismas pilī
Īsi pirms Lāčplēša dienas, 9. novembrī, LOB biedri pulcējās Gaismas 
pilī. Vispirms ļoti laipni un profesionāli tikām iepazīstināti ar ēkas 
arhitektūru un funkcionalitāti. Kad bija izstaigāti un apskatīti visi 
stāvi, tikām uzvesti bibliotēkas 11. stāvā, kur acīm atklājās brīnišķīga 
Rīgas panorāma. Tieši šeit, debesīs, pieminējām nupat mūžībā 
aizgājušo Ordeņu brālības līdzpriekšsēdētāju Voldemāru Dziedātāju 
(1922–2015), noklausījāmies vīru kopas “Vilki” koncertu, veltītu 
varonīgajiem latviešu puišiem, kuri 1919. gada 11. novembrī izcīnīja 
uzvaru pār skaitliski piecreiz lielāko Bermonta karaspēku. “Cīņai 
sveiks!” – tā nosaukts grupas jaunākais disks, kura ieskandināšana 
notiks mūsu Valsts dibināšanas dienā.

Virs Rīgas jumtiem kopā ar “Vilkiem”. 17. jūnijā Aizgāršas robežpunktā pie Ludzas upes.

LOB Godabiedrs Atis Homka
savā mītnes vietā Frankfurtē (Vācija)
četras dienas pirms 99 gadu jubilejas.

Priecīgs un svinīgs brīdis rakstniecei Mārai Svīrei
un LOB priekšsēdētājam Jurim Griķim
pie Ordeņu brālības karoga.

LOB priekšsēdētājs Juris Griķis, Voldemārs 
Dziedātājs un LOB Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Osvalds Štrauss 2013. gadā.


