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“Balss sauc: “Tuksnesī sataisiet Kungam ceļu, klajumā nolīdziniet taku mūsu Dievam!”” (Jes 40,3) 

Ziemassvētki vienmēr pienāk negaidīti – gan tādēļ, ka laiks paiet tik ātri, ka nemanot pazūd vasara un pie mājām parādās 
egles, gan tādēļ, ka daudziem tie ir tik gaidīti svētki, ka gaidīšana galu galā apnīk, un, kad pacietība jau teju ir galā, ziema 
ar visiem svētkiem ir jau klāt. 

Arī baznīcā šajos svētkos valda īpaša noskaņa – pie altāra tiek novietota pušķota egle, adventa laiks parasti ir piepildīts ar 
pārdomām par gaidīšanas laiku, ar katru svētdienu vairāk jūtama gatavošanās vakaram, kad dievkalpojums noritēs tumsā, 
ļaudis iedegs sveces un svinēs Kristus dzimšanas svētkus. 

Mūsu pasaulē, kur ievērojamu daļu ikdienas paņem dažāda rakstura rosība, pasākumi, iepirkšanās, dāvanu meklēšana un 
gaidīšana, nav viegli atminēties, ka adventa un Ziemassvētku laika galvenais notikums saistās ar Kristus dzimšanas 
gaidīšanu, visas uzmanības vēršanu uz Dieva ienākšanu pasaulē, apjaušot un saprotot, ka ar šo notikumu tiek piepildīts 
gan laiks, gan pasaules telpa. 

Uz to mūs ik svētdienas notikumā mudina pati liturģijas secība, dažādi – lai arī reizēm tie šķiet neritmiski un nesavlaicīgi – 
Bībeles tekstu lasījumi, sakramentu baudīšana, arī dažādas ieražas, piemēram, adventa vainaga iedegšana. 

Adventa laiks ir salīdzināms ar atdarītām durvīm, pa kurām pie mums ienāk dievišķā gaisma un dažādas domas, latviskā 
tautas dziesma “klusiet jauni, klusiet veci, Dievs ienāca istabā” iemanto savu piepildījumu klusajā svētku laikā, kad 
piedzīvojam svētdarīšanas un svēttapšanas brīnumu – Dieva ienākšana šajā pasaulē mūs padara svētus, un mēs topam 
svēti. 

Šajā laikā arī bieži runājam un domājam par to, kas ir laiks. Gan jauni, gan veci parasti mēdz sacīt, ka laika nav. Taču tieš i 
laiks ir tā dimensija, kurā Dievs ienāk mūsu vidū, ik cilvēkā. Viņš vienmēr ir laikā un klātesošs – pat tad, ja to tik ļoti 
neizjūtam. Dievs ir pagātne, tagadne un nākotne, viņš ir kas tāds, kas ir pārāks par kņadu vai satraukumu par nepadarītiem 
darbiem. Viņam nekad nepietrūkst laika, viņš ir pārlaicīgs. 

Kur ir mūsu cerība un mūsu uzvara šai Ziemassvētku laikā? Pravieša vārdi aicina sataisīt Dievam ceļu tuksnesī, padarīt 
līdzenu taku. Vai tad daudzi no mums bijuši tuksnesī? Vai nelīdzens un bedrains ceļš Dievam būtu tik liels apgrūtinājums, 
ja reiz tepat Otavā daudzi ir pieraduši un itin viegli sadzīvo ar neskaitāmajām bedrēm un negludumiem ceļos. Vai pravietis 
būtu samulsis un nezinātu, ko saka, pielāgodamies situācijai? Taču ar aicinājumu domāta gaidīšana un gatavošanās. 

Tieši gaidīšana un gatavošanās, tēlaini izsakoties, ceļa sataisīšana, mums pašiem ļauj pārliecināties, ka Dievs mūs pa savu 
ceļu ved nevis uz konkrētu laiku, nāvi un miršanu, kā tas viegli iezogas prātā tumšajā rudens laikā, bet gan cauri laikam – 
uz dzīvību, dzīvošanu un mūžīgi. Ziemassvētku gaidīšanas laiks un pati Kristus dzimšana, dievišķās dimensijas ienākšana 
cilvēkos, tādējādi nesaraujami ir saistīta ar Lieldienu laiku – augšāmcelšanos un visu ļaužu pestīšanu. Kristīgi ļaudis ir tie, 
kas jau ziemā svin pavasari tiešā un pārnestā nozīmē. 

Viens no ticības paradoksiem ir tas, ka Ziemassvētkos ir tik tuvu pienākušas Lieldienas. Cerība nav dzimusi kaut kur 
neaptverami tālu – tā ir te un tagad. Visas pasaules Dievs dāvā savu gaismu un klātieni te un tagad. Tā nav gaisma, kas 
atspīd no lampām vai izgreznotas eglītes, bet gan dievišķā gaisma, kas atspīd kā iemiesotais vārds, padarot gaišu ikviena 
cilvēka skatu un prātu – apcerei, labai gribai un darbiem, piepildītām gaidām un cerībām, svētai dzīvei. 

Priecīgus Ziemassvētkus! 
Ilmārs Zvirgzds 
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LAI ATSKAN ZVANI 
ZIEMSVĒTKOS UN IEEJOT 

2018. GADĀ! 
 

Zvani torņos gavilē, prieks 
plūst bēdu dvēselē. 
Zvanus zinām atskanam 
Viņam mazam Nācējam. 
                       /Alberts Vītols/ 
 
Ziemsvētku vakarā zvanu 
dziesmas sacenšas ar daudz 
citām skaņām, un tomēr 
ticīgie saprot -  laiks doties uz 
dievnamu!  

Tālu no Valtaiķu pilsētas liels, 
sens zvans atrodams, ne vairs 
kāda dievnama tornī, bet pie 
zemes klusā kapsētā!  Tur 

katrs zvanam var pielikt savu roku. Domāju, tas būtu 
neiespējami, ja tas vēl būtu zvanu tornī, augstu pacelts virs 
zemes. Ja Jēzus Kristus nebūtu nācis pie mums, vai mēs spētu 
tā izjust Dieva svētumu un mīlestības tuvumu?  Paldies 
Vissvētam Debestēvam, jo: “…Vārds tapa miesa un mājoja 
mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā Tēva 
vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu žēlastības un patiesības!”  (Jņ 
1:14) 

Svētuma caurstrāvotajā Valtaiķu “Mācītāju kapsētā” maigi 
lietainā šā gada agrā pavasara dienā māc. Varis Bitenieks 
zvanīja zvanu, tam blakus stāvot!  Zvans skaļi un skaisti 
dziedāja!  Vai nobijās lopiņi, kas netālu laukos ganījās? Vai 
tālumā kāds nemierā sev prasīja, kas miris? 

Reiz citā laikmetā un vietā tiem, kas naktī sargāja savas avis, no 
debesīm atskanēja vēsts: “Nebīstaties, jo redziet, es jums 
pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien 
Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs!:(Lk. 2:10-
11)  Neatskanēja zvani, eņģeļu koris, kas slavēja Dievu un 
vēstīja: virs zemes nācis Pestītājs, kas nes mieru laba prāta 
cilvēkiem.  Viņš žēlastībā uzklausa mūsu grēksūdzes lūgšanasas 
un, mums piedodot atgādina, ka nekas mūs nevarēs šķirt no 
Dieva mīlestības, kas ir Viņā!   (Rom. 8:39b)  

Kad Tija un Miķelis Abuli bija Itālijā, viņiem gadījās pārnakšņot 
blakus senam dievnamam, kura zvani zvanīja ne tikai reizi 
stundā, bet arī pusstundā – diennakti!  Vietējie sen pieraduši 
un gandrīz vairs nedzird zvanus, bet tie bieži atmodināja 
ceļotājus.  Kaut mēs ‘nepierastu’, bet saklausītu zvanu vēstī 
atgādinājumu, ka laiks ir dārga Dieva dāvana. 

Drīz zvani vēstīs, 2017. gads pagājis, 2018. gads ir klāt! 
Vai līdzi dziedās sniegotās dzimtenes kapsētas zvans? 
Droši, ka tas ik pa laikam zvanīts, brīdinot par 
tuvojošajām vētrām vai citreiz gavilējot, prieka ziņas 
vēstot -  varbūt 1918. gada 18. novembrī?  Vai 1991. gada 
liktenīgajās dienās?  Kaut tas zvanītu 2018. gada 18. 
novembrī līdz ar visiem dievnama zvaniem Latvijā un 
ārpus tās!   

Ne jau bez cilvēkiem tas notiks!  Tādēļ paldies jau tagad 
katram, kas zvanus zvanīs vai visu gadu visdažādākos 
veidos kalpos Dievam par godu un līdzcilvēkiem par 
svētību!!  Par ļoti uzticīgu kalpošanu īpaši pateicos 
LELBĀL Virsvaldei, manai mīļai Milvoku draudzei un 
priekšniecei Sandrai Kalvei, manai asistentei Tijai un savai 
ģimenei.   

LELBĀL Virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu skaistus, 
mīlestības un cerības pilnus Kristus piedzimšanas Svētkus 
un Dieva svētītu un iedvesmotu 2018. gadu!  Viņš lai 
pasargā un svētī Latviju un visu pasauli ar mieru un 
taisnību un laba prāta cilvēkiem!    

Kas tumsā paliks, zvanus neizdzirdēs 
Šai vakarā, kad nāc Tu gaišu liegs? 
Nāc, sveces aizdedzini, aizdedz sirdis, 
Tu svētais Bērns, Tu dievišķīgais prieks! 

 
Kristus mīlestībā 

+Lauma 

 
 

Ziemassvētku sveiciens 2017 
 
Ar lielu prieku, Ziemassvētku gara un nozīmes 
iedvesmoti, LELBA un visa mana ģimene novēl jums un 
jūsu piederīgiem svētīgus, miera pilnus un priecīgus 
Ziemassvētkus.  Piesaucot šī laika garu, izsakām cerību, 
ka nākamais gads nesīs mieru mūsu sirdīs, mieru mūsu 
baznīcā un mieru tik ļoti daudzās vietās pasaulē, kurās ir 
tik izmisīga vajadzība pēc Jēzus Kristus vēsts. 
 
Tuvojoties Adventam, mūsu pasaule atkal cīnās ar 
terorisma un aizdomu laikmetu.  Kas ir mūsu draugi? Kas 
ir mūsu ienaidnieki? Kam varam uzticēties? Šodien, plašo 
ciešanu vidū, vēlamies pasniegt cerības pilno 
Ziemassvētku stāsta vēsti, citējot Jesajas 9. nodaļas 6. 
pantu:  “Mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, un 
Viņa vārds ir: Brīnišķais padoma devējs, Varenais Dievs, 
Mūžīgais Tēvs, Miera lielskungs.”  Mums savstarpēji 
jāatgādina Dieva labestība un mīlestība, kas atklāta 
Betlēmes silītē. 
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Nav šaubu, ka Ziemassvētku gars ir prieka, laba prāta, 
miera, cerības un devīguma gars.  Visur ir redzams, ka 
Ziemassvētki atstāj spēcīgu un pozitīvu iespaidu uz 
cilvēkiem.  Ziemassvētku garu nerada vienīgi 
tirdznieciskums, sabiedriski notikumi un tradīcijas, kuras 
mēdz asociēt ar šo laiku.  Daudz dziļāk: šis gars ir 
atrodams Ziemassvētku īstajā nozīmē, kas ir iesaiņota 
Jēzū Kristū, kura dzimšanu mēs šajā laikā svinam. 
 
Ziemassvētku nozīme ir, ka Dievs sevi identificē ar cilvēci, 
pats kļūdams cilvēks.  Dievs sevi ietērpj cilvēcīgā miesā, 
Jēzus Kristus personā, un mīt mūsu starpā.  Šīs ir tās labās 
ziņas, kuras mēs svinam Ziemassvētku laikā. 
Ziemassvētku nozīme ir, ka Dievs ir ar mums. Ir mierinoši 
zināt, ka Dievs ir klāt un identificējas ar mums, cilvēkiem, 
visos mūsu dzīves apstākļos, priekos un bēdās, cīņās un 
uzvarās, bailēs un cerībās. Ziemassvētki nozīmē, ka Dievs 
stāv cilvēku pusē. Šāds mierinājums mums dod cerību, 
drosmi un spēku, sastopoties ar dzīvi ik dienas, ar visiem 
tās pārbaudījumiem. 
 
Lai jums ir priecīgi, svētīgi un miera pilni Ziemassvētki un 

laimīgs, veselīgs Jaunais gads! 
LELBA priekšnieks,  

Prāvests Gunārs Lazdiņš 
 

 

LELBA XV Sinode 

Man bija iespēja piedalīties LELBAs  Sinodē, kas notika 
Niagārā no 6. līdz 8. oktobrim.  Agrāk piedalījos Sinodēs, 
kas notika Ņujorkā un Čikāgā.  Reģistrēšanās notika 5. 
oktobra  vakarā un agri no rīta sākās Sinodes darba 
kārtība pēc brokastīm un dievkalpojuma.  Es izmantoju 
šīs ēšanas reizes, lai iepazītos ar Sinodes dalībniekiem.  
Bija iespēja sēdēt un runāt ar garīdzniekiem un draudzes 
pārstāvjiem no četrām Latvijas draudzēm un Amerikas 
pārstāvjiem no Linkolnas, Ņujorkas, Losandželosas, 
Sietlas, Minesotas, Čikāgas, Floridas, Bostonas un 
Klīvlandes. No Kanādas varēju parunāt ar Vankūveras, 
Hamiltonas, Sv. Katrīnas un Toronto draudzes 
pārstāvjiem. Uzzināju, kādas lielām un mazajām 
draudzēm ir problēmas un rūpes un kā viņi tās risina. 
Daudz no tā, ko dzirdēju,  varēja attiekties arī uz mūsu 
draudzi, bet katram bija savas īpašības. 

Viens no interesantākajiem dalībniekiem bija Dublinas 
jaundibinātās draudzes pārstāvis, kas stāstīja par viņu 
problēmām, veidot jauno draudzi ar pēdējos gados no 
Latvijas izbraukušajiem. 

Noklausījos labus referātus un par īpašo situāciju, kas ir 
Latvijā sakarā ar tām draudzēm, kas ir no LELB izstājušās 
un mūsu baznīcā iestājušās.  Īpaši varu izcelt mācītāja 
Induļa Paiča, Lutera draudzes mācītāja Torņkalnā, 
referātus, kas bija skaidri un labi saprotoši par baznīcas 
stāvokli. 

Protams, notika kārtējā balsošana, kuras laikā prāv. 
Gunārs Lazdiņš tika atkārtoti ievēlēts par LELBA 
pārvaldes priekšsēdi. 

Iztrūka Monreālas pārstāvja, jo mēs katrs varējām daudz 
iegūt no kontaktiem, kas bija tur dibināti. Likās arī, ka 
pietrūka laiks vairākus kutelīgus jautājumus pietiekami 
labi izrunāt.  Nevaru atcerēties, ka būtu līdzīgu 
piedzīvojumu ieguvis pēdējās Sinodēs.  Man tas bija ļoti 
labs pavadīts laiks. 

Domāju, ka tik īsā laikā nebūtu piedalījies tik daudzos 
dievkalpojumos, kā tanīs dažās dienās. Man liekas, ka bija 
pieci dievkalpojumi. Katram bija savs raksturs un daži tika 
papildināti ar ļoti jaukiem muzikāliem priekšnesumiem. 

Mācītāja Induļa Paiča referāti no XV Sinodes ir pieejami 
LELBAs mājas lapā.  

Pēteris Brauns 

 

Sadarbība ar Monreālas un Kalgarijas draudzēm 

Tradicionāli Otavas draudzes mācītāji ir aprūpējuši arī 
Monreālas un Kalgarijas draudzes. Par šo sadarbību 
daudz domāts pēdējos gados, it īpaši ņemot vērā, ka 
Monreālas draudzei ilgāku laiku dievkalpojumi notiek 
neregulāri, pēdējos gados reti notikuši arī draudzes 
locekļu apciemojumi veco ļaužu mītnēs. 

Tālab vasarā abu draudžu pārstāvji, pieaicinot arī 
prāvesti Ilzi Kuplēnu, tikās Otavā un apsprieda nākotnes 
sadarbību. Abas puses bija ieinteresētas ko darīt lietas 
labā, pārrunājot savas intereses, risinot naudas 
jautājumus un domājot par dievkalpojumu laiku 
saskaņošanu, lai visiem būtu pēc iespējas ērtāk. 

Pārrunu un diskusiju rezultātā tika lemts, ka Otavas 
mācītājs uzņemsies arī Monreālas draudzes vikāra 
pienākumus. 

Monreālas draudze ir interesanta ar lielo veco ļaužu 
īpatsvaru draudzes locekļu vidū. Savā ziņā tas ir tipiski 
daudzām mazākām draudzēm Kanādas luterāņu baznīcā, 
kam par iemeslu ir dažādi sociāli, sabiedriski un reliģiski 
faktori. Neraugoties uz to, draudze vēl joprojām pastāv 
un prasa arvien lielāku aprūpi.  
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Pirms apmēram mēneša par darba apjomu varēja labi 
pārliecināties, veicot apciemojumus veco ļaužu mītnēs 
visā Monreālā. Daudzi no tiem vēl joprojām paši spēj 
apmeklēt dievkalpojumus, taču ir krietns skaits tādu, kas 
sen nav atstājuši savas mājas vai arī nespēj veikt tālāku 
ceļu. Izolde Spūrmanis laipni pavadīja mācītāju, 
iepazīstinot ar daudziem cilvēkiem, kas reiz bijuši rosīgi 
draudzes darbā, taču tagad piedzīvo vecumdienas. 
Tikšanās ar viņiem ļauj novērtēt, ka sadarbība ir bijusi 
svētīga un lietderīga. 

Jāatzīmē arī Kalgarijas draudzes apciemojums adventa 
laikā. Kalgarijas draudzē jau krietnu laiku nav sava 
mācītāja, tur nereti viesojies mācītājs Ķirsons, pavasarī 
arī mācītājs Kaņeps no Hamiltonas. Draudzei nav sava 
dievnama, dievkalpojumi notiek divas reizes gadā, un 
tajos piedalās apmēram 25 cilvēki. Daudzi no tiem ir 
regulāri dievkalpojumu apmeklētāji, bet nav draudzes 
locekļi. Arī ilggadējais draudzes priekšnieks Korna kungs 
un viņa dzīvesbiedre šogad devušies mūžībā. Par 
dievkalpojumu un draudzes dzīves organizēšanu īpaši 
jāuzteic Rasma Muižniece, kura kārto arī daudzas 
administratīvas lietas. 

Iesāktie sadarbības virzieni nes svētību visiem, kas šajā 
darbā iesaistīti, ļauj mums saskatīt vienam otru kā vienas 
plašas kopienas locekļus un pauž godu Dievam kā dzied 

baznīcas dziesmā “tas darbs, ko darām, viss ir Tavs”. 

Ilmārs Zvirgzds 

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI 
 
Janvāra mēnesī apsveicam draudzes apaļo gadu jubilāru 
Andri Langi.  Apsveicam dzimšanas dienās draudzes 
locekļus, kuri pārsnieguši devīto desmitgadi: janvārī 
Albertu Bērziņu un Ritu Liepiņu un februāra mēnesī Valiju 
Trenci un Velgu Feizaku. 

Sveicinām goda dienā un novēlam: 
 Lai viens mazs prieks būtu katrā dienā. 
 Viens skats, viens zieds, viens laimes stūrītis, 
 Viens saules stariņš un mazliet debess, 
 Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu. 
 
Draudzes pilnsapulce notiks 11. martā. Šogad termiņš 
darbam valdē notecēs valdes locekļiem Dainai Braunai, 
Jānim Krūmiņam, Vitai Mazpolei un Helgi Tenne-Šēnai.  
Ievēlēta vēl uz vienu gadu valdē paliek Solvita Rakitko. 
Mēs, kā visas “mazas” draudzes, bažījamies par 
finansiālo stāvokli draudzē, bet, ja nav draudzes 
darbinieki, draudze nevar pastāvēt. Miera draudzes 
satversme (Constitution) nosaka, ka valdē ir jābūt sešām 

personām.  Beidzamos gados mēs esam iztikuši ar 
pieciem valdes locekļiem.  Mazāk absolūti nevar būt.  Ir 
laiks pienācis katram draudzes loceklim nopietni 
padomāt par to, kas pildīs tos amatus.  Ja ne Tu, kas tad? 
 
Paldies Silviai Zalts-Sīpoliņai, kas mīļi ielūdza Otavas 
dāmas pie sevis uz “Dāmu eglīti”, lai kā viņa rakstīja 
“sirsnībā kopīgi nodziedātu Ziemassvētku dziesmas, 
izbaudītu draudzību, nogaršotu groziņ veida mielastu un 
pateiktos Dievam par visām šī gada svētībām”.  Tā notika.  
Bija sirsnība, bija draudzība, Vija Kluchert pavadīja uz 
klavierēm un dāmas dziedāja un dziedāja, un dziedāja, 
Silvia veicināja pateicības izpausmi un, dabīgi, baudījām 
bagātīgo mielastu. Paldies, Silvia, par Tavu viesmīlību.  
 

 
Dāmas eglītē pie Silvias Zalts-Sīpoliņas dziedāja daudzas Ziemassvētku 
dziesmas, ieskaitot “Ak, eglīte”.  Inta Sīpoliņa-Zoba, Sarma Svilane, 
Dagnija Staško un eglīte.                                                   Foto: I. Mazute 

 

 
Dziedātājas Dāmu eglītē pie Silvias Zalts-Sīpoliņas   Foto: I. Sīpoliņa-
Zoba 
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12. decembrī vēstniecība mūs aicināja apmeklēt 
pasākumu, kas bija veltīts Latvijas kaimiņvalstij, 
disinformācijai, viltus ziņām un to apkarošanai. Runu 
“Russian Strategy and Tactics towards the Neighbouring 
Countries” teica Andis Kudors, Austrumeiropas pētījuma 
centra izpilddirektors no Latvijas (Centre for East 
European Policy Studies). Pasākums bija labi apmeklēts, 
citu starpā bija ieradušies četrpadsmit latvieši.   
 
Andis Kudors atstāja trīs grāmatas, ko izdevis viņa 
institūts: 

The Rise of Populism: Lessons for the European Union and 
the United States of America 
The War in Ukraine: Lessons for Europe 
The War in Syria: Lessons for the West. 

Katrā grāmatā ir sakopoti starptautisku autoru raksti 
angļu valodā. Šīs grāmatas Jums ir pieejamas baznīcas 
sēžu telpā. 
 
Pateicamies nelaiķei Veltai Bernupas kundzei, ka viņa 
domāja par savu draudzi, kad kārtoja lietas savam 
testamentam. Viņa šķīrās no mums 2016. gada 
septembrī,  bet tikai šo  rudeni  uzzinājām, ka draudze 
saņems $13,296 kā velti no viņas testamenta. Tas 
neieskaita atvēlētās gleznas un keramiku, ko daži no jums 
iegādājāties, kad notika Mākslas izsole, un neieskaita arī 
latviskās rotas un dzintarus, kurus pārdevām 
Ziemassvētku tirdziņā. 
 
Paldies Rutuļu ģimenei, kas nozīmēja mūsu draudzi 
saņemt ziedojumus Zentas Rutules piemiņai un paldies 
visiem, kas ziedoja draudzei Rutuļa kundzes piemiņai. 
 

Vita Mazpole 
 

Pārmaiņas draudzes dzīvē 
 
 

Imants Surinskis 
 Dzimis 1926. gada 13. februārī 
 Miris 2017. gada 3. decembrī 
 
“Mieru es jums atstāju, savu 
mieru es jums dodu; ne kā pasaule 
dod, es jums dodu.  Jūsu sirds lai 
neiztrūkstas un neizbīstas” Jņ. 14 

 
 
 

 

Notikumi draudzes namā 

Nama 35 gadu ziedojumu akcija 

15. oktobrī sekmīgi atzīmējām draudzes nama 35 gada 
jubileju. Sarīkojumā piedalījās 82 pieaugušie un 11 bērni. 
Ienākums pie durvīm bija $2050, no loterijas - $625 un 
$100 no LNAK, kopā $2775. 

Otavas latviešu sabiedrība atsaucās uz draudzes 
aicinājumu atbalstīt namu ar ziedojumiem nama 
uzturēšanas fondam. Fonda mērķis ir dot otaviešiem, kas 
nav draudzē, iespēju palīdzēt segt nama tekošos 
izdevumus, lai nams var turpināt svarīgo lomu - kalpot 
latviešu kultūras dzīvei Otavā. Tika saziedots $14,085. 
Paldies visiem ziedotājiem: A. Avotiņa, U. Bickis, P. un D. 
Brauni, K. un K. Brauni, J. un L. Galdiņi, V. Hay, Tenne-
Šēnu ģimene, V. Feizaka, U. Lāma, S. Candow ar ģimeni, 
M. Prauliņa, S. un D. Andersoni, J. un L. Miezīši, E. 
Jerumanis, A. Lange, D. Mazute, V. Millere, M. un M. 
Pierce, A. un M. Pone, E. Taylor, R. Kalniņš, R. Barr, S. 
Svilane. 

Fondā pašlaik ir $16,860, bet ēkas uzturēšanas vajadzības 
turpināsies gadiem uz priekšu. Lai fondā būtu pietiekoši 
līdzekļi, aicinām visiem apsvērt nama jūsu personīgo vai 
sabiedrības vērtību un turpināt sniegt atbalstu. 

Daina Brauna 

Valsts svētki 
19. novembra dievkalpojumā dievlūdzējus patīkami 
pārsteidza muzikāls kuplinājums. Vija Kluchert uz 
ērģelēm un Karmena Svilane uz klavierēm spēlēja 
Hendeļa “Thanks be to God”. Paldies Vijai un Karmenai 
par skaisto un aizraujošo duetu. 

Pēc dievkalpojuma nama sabiedriskajā telpā Otavas 
latviešu kopiena atzīmēja Latvijas 99. jubileju. Solvita 
Rakitko atklāja svinības ar īsu uzrunu. Sekoja “Rotaļas” 
dejas un kora svinīgas dziesmas. Kā parasti, 
noskatījāmies apsveikumus video ierakstā, vispirms 
vēstnieka Kārļa Eihenbauma un tad prezidenta Raimonda 
Vējoņa uzrunu. Vijas Hay aicināti, mēs saskandinājām 
vīna glāzi par godu Latvijai.  Paldies vēstniecībai par vīnu! 
 

Ziemassvētku tirdziņš 

Tirdziņam sāka gatavoties oktobrī ar kāpostu ēvelēšanu 
un biešu un ķirbju marinēšanu.  Novembrī sekoja 
vairākas pīrāgu un piparkūku talkas.  

Kaut vairākas dienas strādāja prāvs skaits talcinieku, 
tirdziņa laikā konstatējām, ka ražojumu bija par maz.  Viss 
tika izpirkts pirmajā pusstundā. Tie, kas tirdziņā pārdeva 
savus ražojumus, gatavojās daudz ilgāk, ja ne visu gadu.  
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Piparkūku brigāde: No kreisās – Daina Brauna, Maruta Pierce, Vita 
Mazpole, Silvia Zalts-Sīpoliņa, Irēne Būcēna, Ingrīda Mazute, Jānis un 
Biruta Krūmiņi                                                                        Foto: A.Flynn 

Dāmu komiteja plānoja un strādāja daudzas dienas, lai 
viss būtu skaists un izdekorēts un būtu īsta svētku sajūta.  
Kad ļaudis ieradās tirdziņā, tie brīnījās, kā telpa 
pārvērtusies un cik jauki viss bija. 

Tirdziņš bija labi apmeklēts un, kā katru gadu, Dāmu 
komitejai tas ir lielākais līdzekļu ienākums. 

Valdes vārdā, sirsnīgs un liels paldies Dāmu komitejai, kas 
katru gadu uzņemas šo lielo darbu.  Paldies visiem, kas 
nāca veikt lielo darbu. Paldies dāmām, kas cepa 
gardumus kafijas galdam un kas cepa priekš “Bake sale”. 
Paldies tiem, kas ēvelēja kāpostus un vēlāk, kas šķovēja 
kāpostus azaidam. 

 
Jānis Krūmiņš un Irēne Būcēna izspiež dažādas piparkūku formas. 

Foto: A. Flynn 

Paldies visiem pīrāgu un piparkūku talciniekiem un 
pārējo ēdienu gatavotājiem. Paldies visiem, kas piedalījās 
ar saviem ražojumiem. Paldies tiem, kas dekorēja telpas 
un tiem, kas vēlāk mazgāja traukus un tiem, kas vēl vēlāk 
visu nokrāmēja. 

Vita Mazpole 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pīrāgu cepēji baznīcas virtuvē. No kreisās: Silvia Zalts-Sīpoliņa, Linda 
Boole, Ināra Eihenbauma, Daina Brauna, Māra Pone.   Foto: I. Mazute 

 
 
 
 
 
  

Valde sūta Jums visiem sveicienus svētkos. 
Novēlam Priecīgus Ziemassvētkus un lai 
Ziemassvētku gaišums dod spēku, veselību 
un pavada visu nākamo gadu! 
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            Pie kūku un smalkmaizīšu galda Anna un Inta Kirkland 
 

 
             Ināra Moeser pārdeva pašadītas krāsainas šallītes 
 

 
Daina Brauna apbrīno eglītes dekorācijas pie Evisas Āboliņas galda. 

 
Mācītais Ilmārs Zvirgzds pasniedza “Masala Chai” tēju un “Mulled 
apple wine” 
 

 
    Ingrīda Mazute pārdeva keramiku no Latvijas un grāmatas 
 

 
   Elza Rozenberga pēta mantiņas pie populārā Baltā Ziloņa galda 



8 
 

Skolas eglīte 

 
Katru gadu no jauna notiek brīnums skolas Betlēmes 
skatā.  Bērni bez pārāk lielas iepriekšējas sagatavošanās 
uzved priekšnesumu, un tas pārsteidzoši labi izdodas.  Tā 
notika šī gada 10. decembrī, skolas eglītes 
sarīkojumā.  Bērni savos tērpos īpaši iepriecināja.  Jāzeps 
un Marija, un gudrie vīri savu  lomu tēloja ar nelielu 
humoru. Vija Kluchert bērniem bija iemācījusi dziedāt 
dažus pantus no "Jūs bērniņi nāciet", lai viņi varētu 
dziedāt vecākiem līdzi no skatuves. Paldies Kristoferam 
Deitonam par nopietno tēlojumu enģeļa Gabriela lomā 
un Katarīnai Deitonei ne tikai par izteiksmīgas teicējas 
lomu, bet arī par palīdzību Ziemassvētku vecītim. 
Lustīgais vecītis (Tomas Ābols)  ar bērniem vadīja jautras 
sarunas. Daina Mazute novadīja dziedāšanu lejasstāvā, 
lai "tīd-rallā" un  "kaladū"  labi skanētu. Priecājamies par 
atsaucību no vēstniecības, kas ne tikai deva dāvanas, bet 
vienmēr ir sirsnīgi skolas atbalstītāji. Izsakām arī lielu 
paldies Miera draudei par skolas silto uzņemšanu.  

Skola atsāks darbību 2018. gada 14. janvārī. 
Ingrīda Mazute 

 
 
 
 

 

 
Skolas bērni gatavo programmu lapiņas ar zīmējumiem un eglītēm. 
                                                                                               Foto: I. Mazute     
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SENIORU KLUBS 

Decembrī 

Senioru saiets 7. decembrī norisinājās izteiktā 
Ziemsvētku garā. Pie ieejas durvīm bija novietots galdiņš 
ar kurvīti domātu ziedojumiem labdarībai. Tāpat kā 
pagājušo gadu, bija lemts pašapdāvināšanās vietā ziedot 
naudu Otavas trūkumcietējiem. Saieta dalībnieki šim 
mērķim saziedoja $145.00, un čeks tika nosūtīts 
organizācijai “Ottawa Food Bank.” 
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Telpā bija eglīte, 
uz galdiem bija 
puansetijas un, 
spriežot no vēlāk 
dziedāto dziesmu 
patīkamā tembra, 
klātesošos mājoja 
svētku sajūta. 
Sasēdāmies pie 
sešiem sešvietu 
galdiem. Uz katra 
galda bija 
novietotas 
Ziemsvētku 
dziesmu 
grāmatiņas.  
Viesu skaitā 
sveicām Mārtiņu 
un Lorraine 
Sausiņus, kurus visticamāk klubs nenoraidītu no 
pilntiesīgu biedru statusa iegūšanas nepietiekamu gadu 
dēļ.  Dzimšanas dienas atzīmējām Anitai Flynn, 
Genādijam Ribakovam, Intai Sīpoliņai-Zobai un Edītei 
Taylor. 

 

 

Jubilāres Inta Sīpoliņa-Zoba un Anita Flynn 

Mielastam saimniece Inta Zoba pasniedza divus 
nepārspējami garšīgus tītarus. Veģetāriešiem bija mizās 
cepti kartupeļi, burkānu šķēlītes un salātu mistrojums. 
Pie ēdienu sagatavošanas saimniecei izpalīdzēja dēls 
Lauris. Sirsnīgi pateicamies Intai par visu ar mielastu 
saistīto izdevumu ziedojumu mūsu klubam. 

 

Lauris Zobs servē Intas gatavotu tītaru jubilāriem Genadijam 
Ribakovam un Anitai Flynn 

Vija Hay izskaidroja programmas daļas kārtību. Būšot 
Ziemsvētku dziesmas un Ziemsvētku pantiņu 
deklamācijas. Dziesmas uz pārnesamām klavierēm 
pavadīja Vija Kluchert; un no katra galda bija jāizrauga 
persona, kas deklamēs. Ar dziedāšanu gāja ļoti labi. 
Deklamācijām neitrāls novērotājs iespējams ieteiktu 
vairāk piestrādāt pie izteiksmes un izjūtas.  

 

                     Velga Feizaka deklamē Ziemsvētku pantiņu 

 
Bet noskaņojums viscaur bija labs, sevišķi tāpēc, ka 
priekšniece Vija ar žagariem nevienu deklamētāju 
nebaidīja. Tiem pasniedza konfekšu velti, un žagari palika 
nelietoti. 

Priecīgus Ziemsvētkus!  Nākamā senioru tikšanās 
paredzēta 2018. gada 11. janvārī, kad būs kluba 
gadskārtējā pilnsapulce. 

Aivars Pone 

 

 

Zinaīda Lazda  

      Ziemassvētki” 

Vai tu dzirdi, vai tu mani? – 

Skan jau Ziemassvētku zvani… 

Laižas tie pa zvaigžņu āri, 

Laižas gavilēs tev pāri. 

 

Vai tu dzirdi, vai tu jūti? 

Kur tu savas domas sūti? 

Galvu liec pie zemes pliena – 

Gaidi – ausīs atkal diena! 

 

Atkal diena būs ar tevi – 

Tai tu savu sirdi devi… 

Vai tu dzirdi, vai tu mani? – 

Skan jau Ziemassvētku zvani… 
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ZIEMASSVĒTKU APSVEIKUMS 

 

Priecīgus svētkus visiem novēl 

Alberts Bērziņš 
Daina un Pēteris Brauni 

Anita un Gord Flynn 
Jānis un Ligita Galdiņi 

Vija Hay 
Andris Ķesteris 

Biruta un Jānis Krūmiņi 
Uģis Lāma 

Silvie un Andris Lange 
Vita un Jānis Mazpoļi 
Ligita un Juris Miezīši 

Vija Millere 
Māra un Aivars Pones 

Mārtiņš, Lorraine, Katrīne un Aleksandrs Sausiņi 
Aivars un Dagnija Staško un lielģimene 

Sarma Svilane un ģimene 
Edīte, Martin un Andrea Taylor 

Tenne-Šēnu ģimene 
 

 



12 
 

 

 

 

PRĀTA VĒTRA LATVIJAS SIMTGADEI 

Kā mēs, Otavas latvieši, svinēsim Latvijas simtgadi? 

Nāc un prātosim kopā! Visi sirsnīgi aicināti un gaidīti! 

trešdien, 17. janvārī, plkst. 19:00 

83 Main ielā 

 

Būs silta tēja un saldumi 

 
 

 

PANKŪKU BROKASTIS 

svētdien, 2017. gada 11. februārī 
(pēc dievkalpojuma) 

 
Liela dažādība visām gaumēm! 

 
 

Pieaugušajiem $15 
Jauniešiem (12-18 gadu vecumā) $5  
Bērniem līdz 12 gadiem – par brīvu 

 
 

Aiciniet līdzi ğimeni un draugus! 
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BĒRNU STŪRĪTIS 
Ziemassvētku eņģeļi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Emīlija          Mīla             Matias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIERA DRAUDZES VĒSTIS izdod Otavas latviešu ev.lut.Miera draudze 

Iznāk sešas reizes gadā. 

Gada abonements: draudzes locekļiem $15.00, citiem Kanādā $20.00, ārzemēs $25.00 

Baznīca un draudzes nams: 83 Main St. at Lees,  Ottawa, ON  K1S 1B5 tel.613-230-4085 

Draudzes mācītājs: Ilmārs Zvirgzds: tel.613-400-3288, zvirgzds@me.com 

Draudzes valdes priekšniece: Vita Mazpole, tel.613-692-6056, mazpolis@gmail.com  

Draudzes kasiere: Daina Brauna, tel. 613-521-0726, dainabrauns@aol.com 

Pērminderu koordinators: Andris Lange, tel. 613-822-3328, andrislange@rogers.com 

MDV Redakcija  

Redaktors: Ilmārs Zvirgzds  zvirgzds@me.com 

Rakstu saņēmēja un korektore: Solvita Rakitko  solvita.rakitko@gmail.com 

Kalendārs: Helgi Tenne-Šēna  h.tennesens@gmail.com 

Maketēšana: Uģis Lāma  lamau@bell.net  

  

Nākamās Miera Draudzes Vēstis 

 iznāks 

marta sākumā. 

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz 

2018. gada 20. februārim 

Aicinājums piedalīties 

Draudzes pilnsapulcē 
2018. gada 11. martā pēc dievkalpojuma 

 

Darba kārtība 

1. Pilnsapulces darba kārtības pieņemšana 

2. 2017. gada pilnsapulces protokola   

pieņemšana 

3. a) 2017. gada darbības pārskati 

    b) 2017. gada kases pārskats 

    c) Revidenta ziņojums 

4. 2018. gada budžets, pārrunas un 

pieņemšana 

5. Amatpersonu vēlēšana 

6. Dažādi jautājumi 

mailto:zvirgzds@me.com
mailto:mazpolis@gmail.com
mailto:dainabrauns@aol.com
mailto:andrislange@rogers.com
mailto:zvirgzds@me.com
mailto:solvita.rakitko@gmail.com
mailto:h.tennesens@gmail.com
mailto:lamau@bell.net
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KALENDĀRS 2018. GADA JANVĀRIS - MARTS 

Miera Draudzes Vēstīm klāt pievienotajā dievkalpojumu, sarīkojumu un notikumu kalendārā uzrādām arī citu Otavas 
latviešu organizāciju aktivitātes, ja tās savlaicīgi pieteiktas. Kalendārā ietilpināmās aktivitātes piesakāmas Helgi Tenne-
Šēnai, 613-824-5940, e-pasts h.tennesens@gmail.com 
 

       Janvāris 2018 

7 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Epifānijas laika pirmā svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš 

9 otrdiena  19.00 Draudzes valdes sēde 

10 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde  

11 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets, Gadskārtējā pilnsapulce 

14 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Epifānijas laika otrā svētdiena. Pērm. Daina Brauna. 
Skoliņa satiekas plkst. 10.45 

16 otrdiena  10.00 Nama tīrīšanas talka 

17 trešdiena 19.00 Prāta vētra par Latvijas simtgadi Otavā - visi aicināti piedalīties (skat. 
sludinājumu). Brainstorming to discuss Latvia's 100th anniversary celebration in 
Ottawa - everyone welcome 

18 ceturtdiena 11.00 Garīgā stunda    

21 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Epifānijas laika trešā svētdiena.  Pērm. Juris Miezītis. 
Sekos māc. Ilmāra Zvirgzda referāts 

28 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Epifānijas laika ceturtā svētdiena.  Pērm. Tim McDade. 
Skoliņa satiekas plkst. 10.45.  Bilingual service 

 

Februāris        

1 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

4 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Epifānijas laika piektā svētdiena.  Pērm. Ģirts Sīpoliņš 

11 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Epifānijas laika pēdējā svētdiena.  Pērm. Jānis Krūmiņš. 
Pankūku brokastis (skat. sludinājumu). Bilingual service followed by pancake  
breakfast. Skoliņa satiekas plkst. 10.45 

13 otrdiena  19.00 Draudzes valdes sēde 

14 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde  

14 trešdiena  Pelnu trešdiena, kopējais dievkalpojums Sv. Pētera baznīcā. 
 Ash Wednesday service at St. Peter's Church 

18   Dievkalpojums nenotiek - garā nedēļas nogale 

20 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 

22 ceturtdiena 11.00 Garīgā stunda    

25 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Gavēņa laika otrā svētdiena. Pērm. Daina Brauna. 
Skoliņa satiekas plkst. 10.45. Bilingual service 

 

      Marts 

1 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

4 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Gavēņa laika trešā svētdiena. Pērm. Andris Lange 

11 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Gavēņa laika ceturtā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis. 
Gadskārtējā draudzes pilnsapulce. Service followed by Annual general meeting 

13 otrdiena  19.00 Draudzes valdes sēde 

14 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde  

15 ceturtdiena 11.00 Garīgā stunda    
 

mailto:h.tennesens@gmail.com

