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JUBILATE 

 

“Vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet.” Tad daži viņa mācekļi sāka runāt savā 
starpā: “Kas tas ir, ko viņš mums saka: vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet; un: 
es aizeju pie Tēva?” Viņi sacīja: “Kas tas ir: vēl brīdi? Mēs nesaprotam, ko viņš saka!” Jēzus zināja, ka tie grib viņu izjautāt, 
un tiem sacīja: “Vai jūs izjautājat cits citu, tādēļ ka es jums sacīju: vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet un vēl pēc brīža 
mani atkal skatīsiet? Patiesi, patiesi es jums saku: jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasaule priecāsies; jūs bēdāsieties, bet 
jūsu bēdas pārtaps priekā. Kad sieviete dzemdē, tā ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt, bet, kad viņa bērnu ir dzemdējusi, 
šīs ciešanas viņa vairs neatceras aiz prieka, ka pasaulē piedzimis cilvēks. Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal 
redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku. Tajā dienā jūs man vairs nejautāsiet neko.” (Jņ 
16, 16-23a) 

Šī svētdiena baznīcas kalendārā saucas Jubilate, t.i., jo ar šo vārdu parasti sākas šīs dienas introita vārdi dievkalpojumā: 
"Jubilate Deo omnis terra". Tas nozīmē – lai visa zeme ar prieku slavē Dievu. Slavēšana, kā noprotams no šīs dienas 
evaņģēlija lasījuma, saistās ar Kristus otro atnākšanu. Ar tikšanos, kas saskaņā ar evaņģēlijos pausto, iespējama, pateicoties 
augšāmcelšanās notikumam. Johans Sebastians Bachs komponējis izcilas kantātes, kas veltītas šīm gaidām un noskaņai, 
kāda valda laikā, kamēr prieks ir tikai gaidāms. Izcilā komponista redzējums atšķiras no mūsdienu pasaules ikdienas, taču 
diezgan labi sakrīt ar daudzi cilvēku izjūtām šā gada Lieldienu laikā. Pietiek jau izlasīt šo skaņdarbu nosaukumus, kur vāciski 
lasāmi tādi vārdi kā raudas, žēlabas, rūpes, gaudošana, likstas un ciešanas, – lai noprastu, ka visos laikos ļaudis bieži 
sapratuši un raksturojuši savu laiku drūmās krāsās, un viņu redzējums nereti bijis bēdīgs un bez kāda gaišuma.  

Laika izjūta vispār nav vienkārša lieta, un tā nereti bijusi skumju un bēdu pārņemta, kas, protams, izrietējis gan no vides 
un notikumiem, kas cilvēkus ietekmējuši, gan arī no daudzu ļaužu iekšējās noskaņas. Bēdas un likstas stindzina tik lielā 
mērā, ka pat mēģinājums saprast un pārdomāt sevi liekas kas apnicīgs un nevērtīgs. Kad kārtējo reizi dzirdu vai lasu vārdus, 
“šajā bēdīgajā laikā” vai arī “tā ir jaunā normalitāte”, nekas priecīgs prātā nenāk, gribas nekavējoties kaut kādā veidā iebilst 
visai šai gaudu un vaimanāšanas straumei, apturēt to nekavējoties. 

Neraugoties uz visu, šai svētdienai ir priecīgs nosaukums. Cilvēka bēdas nomaina prieks, un šī maiņa lasījumā salīdzināta 
ar dzemdību sāpēm, kas ir vienas no stiprākajām, ko sieviete vispār var piedzīvot, taču pēc tam, kad pasaulē nācis vēl viens 
cilvēks, visbiežāk šķiet, ka tās ir nebūtiskas, salīdzinājumā ar jauno dzīvību, kas ieraudzījusi saules gaismu. Evaņģēlija teksts 
nenoliedz, nenicina un neizturas bravūrīgi vai nevērīgi pret ciešanām un sāpēm, bet gan uzsver, ka tās ir pārejošas. Prieks 
un līksme vienmēr uzvar un izrādās stiprāks. Nevis kā tāla un nesasniedzama lieta, bet ar drošu pārliecību, ka tas notiks ar 
jums, jūsu laikā, jums katram –“neviens jums neatņems prieku”. Jubilate! 

Draudzes mācītājs 
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Veselībā un slimībā 

 
Domas izraisīja avīzes komiksā attēlotā aina, kurā notiek 
saruna starp diviem sen laulātiem draugiem. Vīrs prāto: 
“Zini, ja viens no mums saslimtu ar corona vīrusu, tas 
visticamāk otram pieliptu”. Sieva mierīgi apstiprina: “Es 
zinu”. Klusējot, sieva uzliek roku vīram, abi skatās pārtikas 
sarakstā. Nāk prātā laulībās dotie solījumi. Pa gadiem 
teksts šad tad mainījies, tomēr parasti atskan solījumi 
mīlēt, cienīt, kopā palikt ar otru priekos un bēdās, 
bagātībā un nabadzībā, veselībā vai slimībā, līdz Dievs 
nāvē šķirs. Covid-19 laikā mūža draugiem dotie laulību 
solījumi daudziem tiek pārbaudīti varbūt vēl 
nepiedzīvotos veidos.   

 
Foto: Baiba Rēdmane 

 
Katra laulība ir unikāla - tikai viena, kaut simboliski, tomēr 
spēcīgi vieno miljonus. Apustulis Pāvils savā vēstulē 
Efeziešiem 5. nodaļā dalījās vārdos, kas raksturoja 
kristīgās laulības dzīves būtību un ieguva vēl plašāku 
nozīmi, kad viņš līdzībās vīra tēlā saredzēja Kristu un sievas 
tēlā – Baznīcu. Tie abi savstarpējā mīlestībā brīvprātīgi 
vienoti un gatavi otra labā uzupurēties - veselībā un 
slimībā. Mēs visi kopā esam Viņa miesa, Viņa Baznīca, kas 
esam apliecinājuši savu ticību Kristum. 

 
 
 
Šajā Covid-19 laikā mūsu Baznīca ir bijusi uzticīga Viņam 
un pavisam vēl nepiedzīvotos apstākļos turpinājusi pildīt 
savu solījumu sludināt Kristus evaņģēliju. Tie esat jūs, kas 
turpinājuši strādāt un kopā lūgt, lai tas, kurš viens palicis 
un augošās bailēs par to, kā nesaslimt vai samaksāt 
rēķinus, izjustu Dieva mieru. Lai tas, kurš sēro par mūžībā 
aizsaukto dzīves draugu un nespēju pat atvadīties, tiktu 
stiprināts kristīgās cerības dziedinošā spēkā. Lai tas, kuram 
kļuvis grūtāk ciešās telpās ilgstoši būt mūža drauga 
‘labākajai pusei’, atcerētos, cik atbrīvojoši atvainoties un 
saņemt otra piedošanu, kā Kristus žēlastību. Lai tas, kurš 
jūtas tik vainīgs, jo bērniem nav spējis būt labs vai 
pacietīgs skolotājs, saprastu – ja bērniņš juties mīlēts, viņš 
būs audzis visvērtīgākajā gudrībā. Paldies visiem, kas esat 
Kristus Baznīca.     
 
Lasīju par kādas laulību terapeites ieteikumu katru dienu 
laulātam draugam komplimentā izteikt pateicību. Ja grūti 
iedomāties par ko, tad terapeite ieteikusi sākt ar pateicību 
par to, ko bieži uztveram kā pašsaprotamu. Ieteikumam 
sekojot, daudzas laulības piedzīvojušas svētību! Kā būtu, 
ja mēs simboliski apdāvinātu Kristu daloties ar mūsu 
draudzēm?  Gan caur labiem vārdiem, lūgšanām, gan ar 
saviem ziedojumiem izteicot savu pateicību.  
 
Ir novērots, kā pulcējoties dievkalpojumos virtuālajā 
pasaulē, vieglāk piemirst draudzes locekļiem ziedot 
draudzes darbam.  Turpināsim pēc iespējām atbalstīt 
savas draudzes.  Saprotam, ka šajā laikā kādam varētu būt 
grūtāk ziedot, tādēļ,  lai otra devīgums nes to,  kā  mīļu 
brāli vai māsu. Jūsu ziedojumi, vai tie būtu finansiāli, vai 
cita veida dāvanas,  arvien svētīs mūsu draudzes darbu ar 
iespējām veselībā un slimībā, priekos un bēdās visiem 
kopā turpināt uzticīgi pildīt dotos solījumus Jēzum 
Kristum,  mūsu visu mūža Draugam!   
 

Jūsu, 
+ Lauma 
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In sickness and in health 
 

In a recent comic strip, Arlo ponders: “If either of us gets 
it, the other probably will, too, you know.”  Janis answers, 
“I know”, and then places her arm on his as both look over 
their shopping list.  Their conversation made me think of 
wedding vows.  Though there are many variations, many 
vows still contain the promise to love and respect one 
another for better or worse, in sickness and in health, for 
richer or poorer, until God separates the couple through 
death.  During this unprecedented time of Covid-19 vows 
once shared between married friends have been 
pondered in new ways. 
 

Foto: Baiba Rēdmane 
 
Each marriage is unique. Only one unifies millions, 
symbolically, but powerfully.  In the fifth chapter of his 
letter to the Ephesians, the Apostle Paul exhorts married 
Christians to abide in mutual love that is as strong and 
selfless as that of Christ toward the Church.  He writes that 
it is, indeed, a mystery that Christ joins in union to the 
Church, as a husband to his wife.  Our Lord is and will be 
faithful to us, His Church, for better or worse, in sickness 
and in health.  
 
And we, the body of believers that are the Church have 
been faithful to Him.   Communicating His message of 
grace, mercy, and love in new ways, the work of the  

 
 
Church continues. We serve the person who increasingly 
feels alone and in fear of getting ill, or not being able to 
pay outstanding bills, in the hope that they might find 
Christ’s peace through our sharing of the gospel. Or so the 
growing number of grieving hearts might be comforted, 
even as their sorrow is compounded by feelings of despair 
and guilt at not having been able to be with their loved 
one as they died.  As the body of Christ we continue to 
affirm the healing power of forgiveness that can 
strengthen all marriages, especially as spouses realize 
they have not always been the ‘better half’ for the other.  
United with parents who struggle in unexpected teaching 
roles, we have been listening and sharing that if they love 
their children through it all, their little ones will have 
learned lessons will truly make them wiser.  Thank you to 
all who together are doing the work of the Church.  
 
A marriage therapist has helped save many a marriage by 
suggesting that each spouse daily share a compliment as 
a sign of gratitude.  When couples were perplexed about 
what to thank the other for, the therapist bid them to 
start noticing the little things usually taken for granted.  
Thinking of Paul’s words, I thought, what if we are 
symbolically gifting Christ to whom we belong by sharing 
our thanks with our congregations through our kind 
words, our prayers and our donations?   
 
Some have noted how worshiping together in the virtual 
world makes it is easier to forget to contribute as we 
would each Sunday.  If this time of uncertainty has made 
it hard for some to do, know others step will carry you as 
sisters and brothers in Christ.  We are grateful for all the 
gifts shared, whether they be monetary or spiritual – they 
all bless the work of Church!  We long to remain faithful 
to Christ and one another - in sickness and in health, for 
better or worse, for richer or poorer – thus fulfilling the 
promises we have made to our lifelong Friend, Jesus 
Christ. 
 

In His love, 
+ Lauma 
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DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI  

Apsveicam maija mēneša apaļo gadu jubilāri Māru Poni! 
Apsveicam arī visus mūsu draudzes locekļus, kuriem 
dzimšanas dienas maija un jūnija mēnešos. Novēlām 
dievpalīgu un veselību nākamajā gadā. 
 

Ņem no laimes vainadziņa 
Pa vienam ziediņam, 
Lai paliktu katru dienu 
Garu mūžu dzīvojot. 

  
8. martā atzīmējām un svinējām draudzes 70 gadu 
jubileju. Jau tad bija bažas par COVID 19, un sveicinājām 
viens otru ar elkoņa piesitienu. Neviens neiedomājās ka 
nākamajā nedēļā situācija mainīsies tik strauji un krasi. 
 
Paldies visiem, kas palīdzēja īstenot jubileju. Kā katrā lielā 
pasākumā, bija daudz līdzstrādnieku.  
 
Paldies galda klājējiem un zāles sakārtotājiem. Paldies 
ēdienu gatavotājiem – kopā 17 dāmas un 5 kungi rūpējās, 
lai būtu garšīgs, bagāts un grezns svētku mielasts. Kā mēdz 
teikt, galdi lūza no pārpilnības. Paldies vēstniecībai par 
vīnu tostam. Paldies Uģim Lāmam un Andrejam Tenne-
Šēnam par draudzes atmiņu apkopošanu un izrādīšanu. 
Paldies visiem, kas draudzi apsveica – nesa apsveikumus 
par padarīto un vēlējumus nākotnei. Paldies Mārtiņam 
Sausiņam, ka veiksmīgi novadīja svētku norisi. Paldies 
prāvestam Kaņepam, ka mēroja ceļu no Hamiltonas, lai 
būtu ar mums kopā un teiktu sprediķi. 
 
Kad svinēšana bija beigusies, vēl bija darāmi darbi. Paldies 
visiem, kas palīdzēja traukus novākt, mazgāt un nolikt. 
Jāmin īpaši piesaistītie virtuves darbinieki Chris Berker 
(trauku mazgātājs) un Rolf Kluchert (vīna glāžu 
mazgāšanas speciālists). Paldies tiem, kas sakārtoja galdus 
un krēslus un sakopa zāli. 
 
Paldies ikmēneša talciniekiem, kuri 17. martā sakopa 
namu: Ģirtam Sīpoliņam, Jānim Krūmiņam, Pēterim 
Braunam un Dainai Braunai. Katrs darīja savu darbu ar 
vairāk kā 2 metru attālumu viens no otra. Paldies Inārai 
Eichenbaumai par solo talku uzkopjot baznīcas dobīti pie 
iebraucamā ceļa. 
 
Paldies Ligitai Galdiņai, ka piekrita kandidēt uz vienu gadu 
valdē. Tā kā pilnsapulce tika atcelta, valdes locekļi piekrita 
turpināt kā līdz šim, kaut termiņš notecējis trīs valdes 
locekļiem. Aprīlī noturējām virtuālu valdes sēdi, lietojot 
Zoom. 

 
Valde un mācītāji – No kreisās: Jānis Krūmiņš, Daina Brauna, 
Helgi Tenne-Šēna, Ilse Zandstra, māc. Ilmārs Zvirgzds, prāvests 
Dāvis Kaņeps un Vita Mazpole. 

Ja jūs esat kārtojuši ziedojumu draudzei ar čeku un 
ievērojat, ka tas nav atvilkts no jūsu konta, iemesls ir tas, 
ka draudzes grāmatvedis seko valdības norādījumiem sevi 
izolēt un nav bijis bankā. 
 
Beechwood kapsēta būs atvērta sestdienās un svētdienās, 
lai varētu apmeklēt ģimenes kapus. Ja vēlaties apmeklēt 
kapus darbdienās, jāzvana pa 613 696 0116 (Family 
services) lai sarunātu apmeklējumu. 
 
Novēlam visiem labu veselību un sekmīgi pārdzīvot 
izolācijas laiku, līdz draudze atsāks darbību un varēsim 
atkal tikties! 

Vita Mazpole 
 

Vallijai 95 gadi.  
Vallijai Trencei bija pārsteigums, jo St. Vincent slimnīcā 
ieradās četras draudzes dāmas un viņas Otavas ģimene.  
Tur bija viesistaba, kur varējām svinēt. 
 

 
No kreisās: Emīlija, Vallija Trence, Ligita Galdiņa, Velga Feizaka, 
Daina Brauna; aizmugurē: Ingrīda Mazute, Vija Hay, Daina 
Mulvihill.                                                             Foto: Cory Mulvihill 



5 
 

Draudzes 70 gadu jubileja 

 
 
8. martā Otavas ev.-lut. Miera draudze atzīmēja 70 gadu 
jubileju.  Svinības sākās ar dievkalpojumu draudzes 
mācītāja Ilmāra Zvirgzda un LELBĀL Kanadas apgabala 
prāvesta Dāvja Kaņepa vadībā. Pirms dievkalpojuma 
svinību programmas vadītājs Mārtiņš Sausiņš apsveica 
klātesošos un aicināja visus lejas zālē uz saviesīgu mirkli. 
Korporāciju kopas locekļi ienesa un stāvēja goda sardzē 
pie Latvijas un Kanadas karogiem, jo vienlaikus 
pieminējām arī pulkv. Oskara Kalpaka nāves dienu. 
Piedalījās apmēram 70 klātesošie. 
 
Savā sprediķī angļu valodā prāv. Kaņeps uzsvēra, cik 
svarīga ir cilvēka laimība, kas rodas caur Svēto Garu. Viņš 
stāstīja par farizeju Nikodēmu, kas, pēc sarunas ar Jēzu par 
atdzimšanu, saprata, ka tā ir garīga atdzimšana, ienākšana 
gaismā no tumsas. Draudzei paliek septiņdesmit gadi, kas 
ir svarīgs skaitlis. Viņš novēlēja, lai draudzei būtu vēl 
septiņi reiz septiņdesmit gadi, lai tai vienmēr būtu 
atvērtas durvis kalpošanai. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Prāvests Dāvis Kaņeps un mācītājs Ilmārs Zvirgzds 

 
Pirms kopējās lūgšanas māc. Zvirgzds minēja, ka ir saņemti 
daudzi rakstiski apsveikumi, ieskaitot no arch. Laumas 
Zušēvicas. Māc. Ivars Gaide un māc. Silvia Zalts-Sīpoliņa 
abi ir pašizolācijā, jo nupat bijuši ārzemēs. Sekoja 
dievgalds, un pēc dievkalpojuma noklausījāmies divus 
ērģeļu gabalus Vijas Kluchertes izpildījumā.   
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Vijas Kluchert un Anitas Gaides dueta koncert vietā Vija 
Kluchert nospēlēja J.S Bacha “Sei Gegrūsset, Jesu Gūtig” uz 
ērģelēm, jo Anitai neizdevās atbraukt. 

 
Svinību turpinājumā lejas zālē draudzes priekšniece Vita 
Mazpole apsveica visus un iepazīstināja ar īsu Miera 
draudzes vēsturi. Draudzi dibināja 33 iebraucēji, bet tā kā 
nebija pastāvīga mācītāja, iztika ar viesmācītājiem, līdz 
1952.g. decembrī Otavā ieradās māc. Edgars Lange ar 
ģimeni. Līdz šim Miera draudzei ir bijuši pieci mācītāji 
(Sarma Eglīte, Māris Ludviks, Māris Ķirsons, Gundars 
Bērziņš un Ilmārs Zvirgzds). Draudzi ir aprūpējuši arī 
diakons Egons Jēkabsons un māc. Silvia Zalts-Sīpoliņa, pēc 
vajadzības. Ir bijuši 22 draudzes priekšnieki, 4 priekšnieces 
un 23 dāmu komitejas priekšnieces. Liels paldies visiem 
brīvprātīgajiem, bez kuriem draudze nevarētu pastāvēt! 
Esam viena kopiena, kas veido draudzes dzīvi un nākotni.  
 
V. Mazpole slavēja labo sadarbību ar Latvijas vēstniecību 
Kanadā, kas ir palīdzējusi ar dažādu pasākumu 
izkārtošanu, kā piem. Doors Open Ottawa, Lielā talka, 
Baltā galdauta diena. Sevišķi svarīga persona draudzei ir 
Kira Obrazcova, kas pirms 37 gadiem ieraudzīja, ka katoļu 
baznīca uz Main un Lees ielas stūra ir pārdošanā, un to 
paziņoja Pēterim Braunam. Pārējie notikumi, kā saka, “ir 
vēsture”. Šī māja ar dievnamu un sarīkojumu zāli ir Otavas 
latviešu sabiedriskais centrs, kur pulcējas ne tikai draudze, 
bet arī latviešu skola, dejotāji, koris, Otavas Latviešu 
biedrība, vēstniecība un citas ārpus draudzes  grupas, 
ieskaitot vietējo Otavas sabiedrību.  Mājas uzturēšana arī 

prasa līdzekļus un V. Mazpole aicināja turpināt ziedot. Ir 
svarīgi visu vēsturi dokumentēt caur fotografijām – 
paldies Uģim Lāmam, kas to neatlaidīgi un pašaizliedzīgi 
dara. Tā varam redzēt, ka “reiz bijām skaisti un jauni, 
tagad esam tikai skaisti”. 
 
Latvijas vēstnieks Kanādā Kārlis Eihenbaums novēlēja 
draudzei dzīvot un pastāvēt līdz 140 gadiem, jo 70 gadi ir 
tikai sākums. Viņš ieradās Otavā pirms četrām ziemām un 
solīja, ka vēstniecība piedalīsies sabiedriskajos darbos, ko 
tā arī godam darījusi, pati arī rīkojot pasākumus un 
sagādājot vīnu zināmās reizēs. Nevajag vienmēr darīt visu, 
kā ierasts vai pierasts, bet lietot dažādus līdzekļus kā 
filmas un interesantas prezentācijas, kā to, piemēram, 
darīja ledus skulptori, jo sadarbība mūs visus bagātina. 
Mūs visu uzdevums ir saglabāt latviskumu, jo visu darām 
Latvijai. 
 

 

Vēstnieks izsniedza vairākus atzinības rakstus – draudzes 
priekšniecei Vitai Mazpolei par sadarbību, Dainai Braunai 
par viņas brīnišķīgajiem pīrādziņiem, kas saņem lielu 
atsaucību visos pasākumos, Pēterim Braunam par atbalstu 
vēstniecības darbam. Vēstnieks arī pieminēja, ka Kanadas 
Kara muzejā ir izstāde par 1941. gadu, kuru var apskatīt 
līdz 22. martam. Iespējams, ka pēc tam izstādi varēs 
pārcelt uz Otavas pilsētas namu līdz 8. maijam. Otavieši ir 
apliecinājuši latviešu rakstura īpašību – spītu, kas nozīmē 
uz laiku paņurdēt, bet tomēr iet uz priekšu. Draudzē ir 
daudzas sirmas galvas, bet ir arī jaunie, kas turpinās 
pulcēties namā, kas ir mūsu stiprā pils. Nākamais 
vēstnieks varēs paļauties uz mums kā balstu savā darbā. 



7 
 

Prāvests Dāvis Kaņeps apsveica no Hamiltonas draudzes, 
kā arī nolasīja rakstiskus apsveikumus no LELBĀL 
archibīskapes Laumas Zušēvicas un LELBA pārvaldes 
priekšnieka Gunāra Lazdiņa. Tālāk apsveica  LNAK 
priekšsēdis Andris Ķesteris, Otavas Latviešu skolas 
pārstāve Ingrīda Mazute, Otavas Senioru kluba 
priekšniece Vija Hay, Otavas Latviešu biedrības 
priekšnieks Uģis Lāma, Daugavas Vanagu un Korporāciju 
Kopas Otavā pārstāvis Pēteris Brauns, Otavas tautas deju 
kopas Rotaļa vadītāja Aija Auziņa, kora Atbalss diriģents 
Ēriks Jerumanis. M. Sausiņš nolasīja vēl dažus rakstiskus 
apsveikumus. 
 
Andris Lange uzsauca tostu un Ēriks Jerumanis novadīja 
Daudz baltu dieniņu. Pēc tam klātesošie baudīja draudzes 
locekļu bagātīgi klāto ēdienu galdu. 

Sarma Svilane 

 

 
Dāmu komiteja ar palīgiem bija sirsnīgi strādājuši lai izdotos 
bagāts jubilejas mielasts.  

 

Otavas latviešu skolas kartiņas 
 
Skola apņēmās paveikt ko labu “kroņa” vīrusa laikā. 
Labdarbības pasākuma ideja aprakstīta Toronto Centra 
Vēstīs, un arī Ināra Eichenbauma ierosināja līdzdarboties 
Otavas skolu. Otavas skolas bērni katrs savā mājā 
izgatavoja un nosūtīja  pa pastu kartiņas vientuļiem 
latviešu senioriem, īpaši tiem, kuriem nav interneta jeb 
kuri atrodas vecu ļaužu mītnēs. Kartiņu sūtīšanā piedalījās 
6 ģimenes. 
 
Mākslinieki: Dāvis (9.g.), Niklāvs (9.g.), Emma (6.g.),Tomas 
(5.g.), Emīlija (7.g.) Džespers (5.g.), Astra (3.g.), Mīla (5.g.), 
Kurts (3.g.) un Nora (3.g.), kuri kopīgi nosūtīja 24 kartiņas.  
 

Emīlija, Tomas un Emma, un Dāvis un Niklāva zīmējumi 
 

 
Kurts un Mīla 

 

 
Emilija ar savām zaķīšu kartiņām 

 
Otavā nav daudz vientuļu latviešu senioru, bet Montreālā 
gan ir. Tā kā tur nav latviešu skolas, nosūtījām arī viņiem.  
Gandrīz visi, kuriem sūtījām kartiņas, ir vecāki par 90 
gadiem, daži pat pāri 100 gadiem. Bērnu kartiņas ir 
jautras, un no tām šajā izolācijas laikā noteikti staros 
prieks. 
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Tomass un Emma ar saviem darbiem 

 

 
Nora ar saviem darbiem 

Ingrīda Mazute 

 

SENIORU KLUBS 

Martā 
Marta mēneša saietā sanācām 27 biedri un viens viesis – 
Hubert Zandstra.  
 
Pēc māc. Ilmāra Zvirgzda teiktās lūgšanas apsveicām 
marta mēneša jubilārus, kas bija veseli deviņi! No tiem klāt 
bija pieci jubilāri. Ar Daudz baltu dieniņu un vīna glāžu 
saskandināšanu apsveicām: Lindu Boole, Irēnu Būcēnu, 
Viju Hay, Viju Kluchert, Ivaru Kopu, Ingrīdu Mazuti, Kiru 

Obrazcovu, Dagniju Staško un Andreju Tenne-Šēnu. Tā kā 
Kira atzīmēja savus 90 gadus, viņa bija sagādājusi arī 
šampanieti. Paldies, Kira! 
 

Lai vienmēr tev bites čakluma pietiek 
Un ozola izturības, 
Lai dienas kā saulainas vizbules zied 
Un pelēkas nav nevienas! 

 

 
Martas jubilāri: Vija Hay, Ingrīda Mazute, Andrejs Tenne-Šēns 
Kira Obrazcova, Dagnija Staško 
 

Šodienas saimniece bija jubilāre Vija Hay ar palīgiem 
Lorraine un Mārtiņu Sausiņiem un Vitu un Jāni 
Mazpoļiem. Baudījām sautētu cūkgaļu ar piedevām. 
Paldies par garšīgajām pusdienām! Sekoja jubilāru 
sagādātie saldie ēdieni un kafija. Mārtiņš Sausiņš novadīja 
dziesmu Tumša nakte, zaļa zāle.  
 

 
Edīte Taylor un pavāre Vija Hay  

 
Kluba priekšniece Vija Hay pateicās visiem, kas palīdzēja 
izkārtot šodienas saietu – saimniecei, palīgiem, Marutai 
Pierce par ziediem, Uģim Lāmam par technisko 
izkārtojumu, Jānim Mazpolim un Andrejam Tenne-Šēnam 
par vīnu, Kirai Obrazcovai par šampanieti, Kirai, Vijai 
Kluchert un Dagnijai Staško par kūkām, visiem, kas 
palīdzēs zāli sakārtot pēc saieta. Vija arī ziņoja par 
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gaidāmajiem sabiedriskajiem notikumiem. Svarīgākais, ka 
2. aprīlī senioru klubs atzīmēs savu 35 gadu jubileju. Uģis 
Lāma atgādināja, cik svarīgi ir sazināties ar vientuļiem 
cilvēkiem – draugiem un radiem, lai pārliecinātos, vai 
viņiem klājas labi. 
 
Ar lielu baudu klausījāmies Uģa Bicka stāstījumu par 
ceļojumu uz Jaunzēlandi. Viņš tur pavadīja divus mēnešus 
pie meitas un mazdēla. Ar interesi skatījāmies bildes, 
kurās bija redzamas pavisam svešas, bet aizraujošas 
ainavas: īpatnējas kalnu formas, vulkāni, daudzas aitas, 
neparasti ziedi un koki, karstie avoti, fjordi.  
 

 
Uģis Bickis 
 

Jaunzēlande (Aotearoa maoru valodā) sastāv no divām 
lielām salām, piecām vidēja lieluma salām un apmēram 
600 mazām saliņām. Ziemeļos ir tropisks klimats, turpretī 
dienvidos ir ‘ziemas’ klimats – aukstums, sniegs. 
Jaunzēlande ir četras reizes lielāka par Latviju, un tur dzīvo 
5 miljoni cilvēku. Ir trīs oficiālās valodas – angļu, maoru un 
Jaunzēlandes zīmju valoda nedzirdīgajiem. 1930. gados 
maori un viņu kultūra sāka izmirt, bet tagad ir manāms 
uzplaukums. Iedzīvotājus neformāli sauc par ‘kiwi’ – tas ir 
nelidojošs putns, viens no Jaunzēlandes nacionālajiem 
simboliem. Galvas pilsētā Wellington dzīvo 200 000 
cilvēki. Daba ir pavisam atšķirīga no tā, ko pazīstam 
Kanadā – tur aug ‘papardes’ koki, arī augi ar ārkārtīgi 
krāšņiem ziediem.  
 
Cilvēki galvenokārt ļoti laipni un mīlīgi, vairāk atraisītāki 
(laid back) nekā šeit, piem., vīrieši drīkst ieiet restorānā 
basām kājām un bez krekla; bērni kāpj kalnos bez 
apaviem. Daudzi dzīvnieki nav sastopami nekur citur 
pasaulē. Pirmie iedzīvotāji ieradās Jaunzēlandē apmēram 
pirms 700 gadiem no Polinēzijas,  atvezdami līdz žurkas, 
kas apdraudēja vietējos dzīvniekus. Ņemot vērā, ka lielākā 
daļa Jaunzēlandes ir zemestrīču zona, iedzīvotāji šādai 

nelaimei ir labi sagatavoti – mājas būvētas, lai izturētu 
zemestrīces, vienmēr gatavībā soma, kur salikts 
nepieciešamais, krājumā ūdens un ēdiens, ģeneratori. 
Sirsnīgs paldies Uģim par stāstījumu! 
 
Saietu noslēdza ar tradicionālo Daugav’ abas malas. 

Sarma Svilane 

 
Aprīlī un maijā 
 
Esam seniori, bet nepievēršam tam vārdam pārāk lielu 
nozīmi. Jūtamies diezgan ņipri, kaut gan mugura zem gadu 
nastas liecas, ceļos artrīts, šādas un tādas kaites... Bet 
nekad negaidījām ka būsim tie ‘izvēlētie’ priekš COVID-19 
vīrusa, ka esam tik vārīgi un jābaidās.  

Senioru kluba saietā pēdējo reizi tikāmies martā. Aprīļa un 
maija saietu atvietoju ar virtuālo apciemošanu. Apsveicu 
jubilārus, aprīlī M. Sausiņu, V. Mazpoli, H. Tenne-Šēnu, D. 
Innus, L. Janitēnu. 
 
Veltījums aprīļa jubilāriem: 

Lai sasilda sirdi 
Ne vārdi, ne ziedi 
Bet mīļoto cilvēku sirdis 
Viņu dāvātais maigums un smaids! 
 

 
Gauja                              Foto no interneta 

 
Un apsveicu arī jubilārus maijā  M. Poni, G. Boole, R. 
Kluchert, A. Staško. 
 
Veltījums maija jubilāriem: 

Lai tev veiksme pasniedz roku, 
Prieks, lai vienmēr durvis ver! 
Lai tev gaišu saules staru, 
Katra jauna diena sniedz! 
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Vizbulītes pie Gaujas krasta       Foto no interneta  

 
Mums ļoti pietrūkst kopības, ko izjūtam saietos, kad 
tiekamies ar draugiem, runājam latviski, varam baudīt 

garšīgu ēdienu un interesantu programmu. Ceru ka varbūt 
septembrī varēsim atsākt saietus. Tad jau būs jārīko 
“masku balle”! 
 
Līdz tam turēsimies stipri. Nebūsim vairs kā bijām, bet 
pieņemsim jauno posmu ar spēku, jaunu enerģiju un 
dzīves baudu. 
 
Pateicos “rūķīšiem”, kuri par mani gādā un tiem, kas 
piezvana un tiem kas iepriecina ar humoru. Vēlu visiem 
veselību! 

Vija Hay 
Otavas Senioru kluba priekšniece 

 

 

 

 

KALENDĀRS 2020 GADA MAIJS-JŪLIJS 

Kalendārā ietilpināmās aktivitātes piesakāmas Helgi Tenne-Šēnei, 613-824-5940, e-pasts h.tennesens@gmail.com 

Kalendāru sastādīs un izziņos, kad Miera Draudze atsāks darbību. 
 
 
 

………………………………………………………………………………................................................................................................................ 
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 un korektors: Ilmārs Zvirgzds  zvirgzds@me.com 

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

Maketēšana: Uģis Lāma  lamau@bell.net  
 

 

Nākamās Miera Draudzes Vēstis iznāks 

jūlija sākumā. 

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz 

2020. gada 26. jūnijam 

mailto:h.tennesens@gmail.com
mailto:zvirgzds@me.com
mailto:mazpolis@gmail.com
mailto:dainabrauns@aol.com
mailto:andrislange@rogers.com
mailto:zvirgzds@me.com
mailto:h.tennesens@gmail.com
mailto:lamau@bell.net

