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Kurš ir mans tuvākais? 

Un, redzi, kāds likuma zinātājs piecēlās un sāka viņu pārbaudīt, sacīdams: “Skolotāj, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo 
dzīvību?” Viņš tam sacīja: “Kā ir bauslībā rakstīts? Kā tu tur lasi?” Tas atbildēja: “Mīli Kungu, savu Dievu, no visas savas 
sirds un no visas savas dvēseles, un ar visu savu spēku, un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu.” Viņš tam sacīja: 
“Tu pareizi esi atbildējis. Dari to un tu dzīvosi.” Bet viņš, gribēdams attaisnoties, Jēzum jautāja: “Un kurš ir mans tuvākais?” 
Jēzus atbildēja, stāstīdams: “Kāds vīrs bija ceļā no Jeruzālemes uz Jēriku, un viņš krita laupītāju rokās. Tie, viņu aplaupījuši 
un sasituši, atstāja pusmirušu guļam un aizgāja. Gadījās, kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu un viņu ieraudzīja, bet pagāja 
garām. Tāpat arī kāds levīts, tajā vietā atnācis, viņu ieraudzīja, bet pagāja garām. Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, 
nonāca pie viņa, un, viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Pienācis klāt, viņš pārsēja viņa brūces, uzliedams eļļu un vīnu; un, 
uzcēlis viņu uz savu lopu, aizveda to uz viesnīcu un aprūpēja. Otrā rītā, izvilcis divus denārijus, viņš iedeva tos viesnīcniekam 
un sacīja: aprūpē viņu, un, ja tu vairāk iztērēsi, atnācis es tev atdošu. Kurš no šiem trim tev šķiet tuvākais bijis tam, kas 
krita laupītāju rokās?” Viņš sacīja: “Tas, kas parādīja viņam žēlsirdību.” Un Jēzus viņam sacīja: “Ej un dari arī tāpat!” (Lūka 
10, 25-37) 

Jautājums par to, kas ir tuvākais, ir mulsinošs, jo, pirms meklēt tuvu cilvēku kaut kur ārpusē, der atminēties, ka katrs cilvēks 
pats ir vesela pasaule, un sevis paša, kā arī savas cilvēcības sapratne ir tas, kas ļauj arī uz pārējiem raudzīties kā 
līdzvērtīgiem cilvēkiem. Taču šis jautājums nav tikai abstrakts vai zinātkāres rosināts. Līdzībā minētais likuma jeb rakstu 
zinātājs, jautājumu uzdod tāpēc, ka, tēlaini izsakoties, ar abām kājām stāv uz zemes – viņam labi zināms, kas ir savējie un 
svešie, kuri cilvēki rīkojas pareizi un kuri nē, kas ir labi un kas slikti, viņam ne par ko nav šaubu, un viņš vairāk uzmanības 
pievērš sīkumiem un detaļām, nevis būtībai. Vēl jo vairāk, tas ir viens no jautājumiem, kura uzdevējs nemaz nevēlas uzzināt 
kaut ko jaunu, bet gan sagaidīt atbildi, lai varētu strīdēties tālāk.  

Līdzība, ko lasījām kādā no vasaras svētdienām, virspusēji attiecas uz sava laikmeta sabiedrības kritiku – tā laika priesteri 
un kulta kalpotāji nepalīdzēja ievainotajam, taču samārietis, kas pārstāv atstumtu sabiedrības grupu, sniedza tam palīdzību 
un parūpējās par viņu. Neviens no viņa to nebija gaidījis. Samārieši bija naidā ar tā laika izraēliešiem, dzīvoja savrupā 
kopienā, viņi turpat vien bija, taču neviens negaidīja, ka kāds no tiem varētu darīt ko labu, vai, ka no tiem vispār būtu kāda 
jēga. Taču tieši samārietis palīdzēja ievainotajam cilvēkam. Un ievainotā cilvēka skatījumā, samārietis, parādot žēlsirdību, 
iemantoja “tuvākā” statusu. 

Viegli iztēloties līdzības morāli jebkurā citā laikmetā, arī mūsdienās. Vārdu “samārietis” atliktu tikai aizvietot ar jebkuru 
citu, kas tajā mirklī aktuāls, minēt kādu labu darbu, ko tas veicis, un līdzība būtu atkārtojusies, tikai citā laikmetā. Tā 
rīkojoties, viegli palaist garām, ka šāds līdzības lasījums un uztvere raksturo samārieša veikumu kā kaut vissvarīgāko. Tas, 
ko samārietis darīja, it kā nosaka to, vai viņš ir labs vai slikts. Ļaudis mēdz domāt šādā veidā, jo tas ir vienkārši. Labi atceros 
kādu televīzijas raidījumu, kur kāda kundze slavēja indiešu studentus, kas īsā laikā iemācījušies runāt latviski: “Ja jau pat 
šie indieši ielauzījušies runāt latviski, tad ko tie krievi gadiem nevar…” Domāju, ka par šādu komplimentu justos sapīcis, ja 
pats būtu indiešu students. Šāds līdzības lasījums tikai izceļ diskriminējošo un pazemojošo attieksmi – “Ja jau pat samārietis 
spēja rīkoties tik cildeni…” Atliek vārdu samārietis aizvietot ar citu, piemēram, “krievs”, “melnais”, “imigrants”, utt., un 
recepte, kā moralizēt, ekspluatējot sabiedrības aizspriedumus, gatava. Tā bieži nereti rīkojas dažādas reliģiskas un 
politiskas institūcijas.  
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Jēzus un likuma zinātāja saruna sākas ar ko citu – ar jautājumu, kā iemantot mūžīgo dzīvību. Kā vispār tuvināties vārdos 
neaprakstāmajai mistērijai, ko sauc par dzīvību, kā kļūt par daļu no tās? Tas ir eksistenciāls jautājums, uz ko nemaz nav 
vienkāršas atbildes. Jēzus atbild, norādot uz Dieva un tuvākā mīlestību. Pēc šīs atbildes saruna būtu jāpārtrauc, jo jautājums 
ir atbildēts. Pašaizliedzīga mīlestība nav jāpaskaidro. Jāmīl samārieti un pārējos viņa līdziniekus tādus, kā viņi ir, nevis par 
to, ka viņi palīdzējuši ievainotajam vai izdevuši pāris denārijus naudas. Tas ir visa pamatā, un arī veido sapratni, ka tuvākais 
ir jebkurš cilvēks. 

Samārieša darbs nav bijis bezjēdzīgs, viņš palīdzēja ievainotajam, darīdams visu, ko spēja. Taču šis darbs nepadara viņu par 
labāku vai sliktāku cilvēku. Tādēļ viņš nekļuva “tuvāks par visiem tuvākajiem”. Sapratne par visu cilvēku vienlīdzību ir 
līdzvērtīga jautājumam par mūžīgo dzīvību. Tā ir tikpat eksistenciāla un nozīmīga, nav radusies vienā dienā, vienmēr 
kopjama un lolojama. To arī darām, vēlreiz pārlasot šo līdzību.   

Jauku vasaru! 
Ilmārs Zvirgzds 

 
 

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI 
 
6. maijā pirmo reizi atzīmējām Baltā galdauta svētkus. Pēc dievkalpojuma sēdāmies pie svinīgiem balta galdauta klātiem 
galdiem un baudījām atnesto svētku cienastu.  Pēc tam noskatījāmies ģimenes filmu “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” 
un smējāmies par vectēva un mazdēla piedzīvojumiem. Paldies Otavas latviešu biedrībai, Miera draudzes dāmu komitejai 
un Latvijas vēstniecībai par svinīgo, kā arī jautro pēcpusdienu. 
 

 
 

Apsveicam draudzes jubilārus - jūlija mēnesī Māru 
Prauliņu un Ausmu Purviņu un augustā Kārli Milleru. 
Vēlam Dievpalīgu, labu veselību un sirds prieku nākamā 
gadā. 
 Katru mirkli – lielu, mazu- 
 Ietin dzīves kamolā. 
 Tie, kad savu ceļu iesi, 
 Vērsies skaistā paklājā.          ( I. Gaide) 
 
Gatavojoties Doors Open Ottawa, talcinieki tīrīja un 
uzposa baznīcas telpas.  Inta Sīpoliņa-Zoba, redzot, ka 
mūsu virtuve izskatījās “pagurusi”, sarunāja un 
samaksāja, lai izkrāso virtuvi un trepju telpu Lees Avenue 
nama ieejā, kā arī  šur tur citviet, kur vajadzēja pielikt 
pindzeli.  Liels paldies visiem talciniekiem un sevišķs 

paldies Intai par viņas devību.  Dāmas ir sajūsmā par 
virtuves jauno izskatu. 
 
Pie Doors Open Ottawa pasākuma piestrādāja daudzi 
Otavas latviešu kopienas pārstāvji. Solvitas Rakitko 
raksts, kas bija publicēts „Latvija Amerikā”, parādās šinī 
apkārtrakstā. Pasākums bija labi apmeklēts un ļoti 
sekmīgs. Daži pat atgriezās otrā dienā. Paldies visiem, kas 
pielika roku. Īpašs paldies Solvitai Rakitko, kura virzīja šo 
pasākumu uz priekšu un rūpējās, lai darbi turpinās pat, 
kad pati bija atvaļinājumā ar ģimeni Latvijā. Liels paldies 
arī Uģim Lāmam, kurš divas dienas rādīja video un 
atskaņoja mūziku. 
 



3 
 

14. jūnijā atzīmējām tautas sēru dienu ar svētbrīdi. 
Paldies vēstniekam Kārlim Eihenbaumam par vēsturisko 
pārskatu par nakti, kad no Latvijas tika aizvesti 15 425 
cilvēki. 
 
Lūdzu ievērojiet, ka vasaras mēnešos notiks divi 
dievkalpojumi ārpus mūsu baznīcas.  
 
15. jūlijā notiks Kapu svētki Beechwood kapsētā. Pēc 
dievkalpojuma Inta Sīpoliņa-Zoba ielūdz visus uz kafiju 
viņas mājā, 65 Lakeway Drive, Rockcliffe. 
 
19. augustā mācītāja Silvia Zalts-Sīpoliņa noturēs 
brīvdabas svētbrīdi Intas Sīpoliņas-Zobas dārzā, kuram 
sekos draudzes pikniks. 
 
Šogad mācītājs Ilmārs Zvirgzds būs atvaļinājumā no 17. 
augusta līdz 17. septembrim.  Vajadzības gadījumos 
lūdzam sazināties ar valdes priekšnieci Vitu Mazpoli, tel. 
613 692 6056 vai mazpolis@gmail.com 
 
Gatavojoties uz rudeni: 15. septembrī atkal būs Lietoto 
mantu tirdziņš.  Vasarā, ja ir vaļas brīži vai lietainas 
dienas, varat jau sākt nolikt sāņus derīgas, bet vairs 
nevajadzīgas mantas. 
 

Vita Mazpole 
 

Veiksmīgi noritējusi pirmā latviešu dalība Atvērto 

durvju dienās Otavā  

 

 

2. un 3. jūnijā Otavas latviešu ev. lut. Miera draudzes 

nams vēra savas durvis, lai piedalītos pasākumā “Doors 

Open Ottawa 2018”. Divu dienu garumā nama 

apmeklētājiem bija iespēja iepazīt Miera draudzes namu 

un latviešu sabiedrību Otavā, kā arī Latvijas vēsturi, mūsu 

kultūru un latviešu virtuves gardumus. Dalība Atvērto 

durvju dienās ir Otavas latviešu sabiedrības veltījums 

Latvijas valsts simtgadei, kas veiksmīgi izdevies visām 

latviešu organizācijām cieši sadarbojoties ar Latvijas 

vēstniecību Otavā, kā arī ar LNAK atbalstu. 

Nama apmeklētājus sagaidīja plaša kultūras programma 

-  bija iespēja gan klausīties klavieru un kokles spēlē, gan 

pašiem mācīties kokles spēli. Atvērtu mēģinājumu 

noturēja arī Otavas un Monreālas apvienotais koris 

“Atbalsis”, kam tas bija pēdējais mēģinājums pirms 

dalības Dziesmu svētkos Latvijā, apmeklētājus priecēja 

arī Otavas tautas deju grupa “Rotaļa”.  

Apmeklētāju interesi piesaistīja ļoti pārdomāta un 

materiāliem bagāta izstāde par latviešu tautastērpiem, 

jostām, cimdiem, rakstiem un latviešu valodu. Īpaši 

interesanti bija ielūkoties izstādē “Into exile”, kur 

vienkopus bija izstādītas lietas, kas atceļojušas līdzi no 

Latvijas, dodoties bēgļu gaitās. Izstādē bija apskatāms 

kristību tērps, spēļu lācītis, fotogrāfijas, tabakas 

ietvarmaks, kristību karotes ar iniciāļiem, ceļojumu koferi 

un citas lietas, kas gadiem rūpīgi glabātas. Izstāde bija 

veidota ar lielu mīlestību un sagādāja lielu saviļņojumu.  

 

Kā maziem, tā lieliem apmeklētājiem bija iespēja 

nodarboties ar latviešu rokdarbiem, kā arī nogaršot 

pīrāgus, kliņģeri, pelēkos zirņus ar un bez speķa, liepziedu 

tēju, kā arī citus latviešu virtuves gardumus. 

mailto:mazpolis@gmail.com


4 
 

 

Lielu interesi par Latviju un valsts simtgadi raisīja arī 

bagātīgais informatīvo materiālu klāsts, ko bija 

sarūpējusi Latvijas vēstniecība. Visā namā bija izlikti 

informatīvi plakāti un mūsdienīgi informatīvie stendi, 

aicinot apmeklēt Latviju un izskaidrojot valsts un tautas 

izcelšanos, mūsu kultūras un sporta sasniegumus. 

Informāciju par Latviju sniedza arī Latvijas vēstnieks 

Kārlis Eihenbaums un viņa dzīvesbiedre Ināra, kas bija 

gatavojusi arī pelēkos zirņus un ir aktīva kora dziedātāja. 

Otavas latviešu nams atrodas 83 Main ielā, netālu no 

pilsētas kanāla un Sv. Paula universitātes. Ēka celtā 20. 

gadsimta sākumā un kopš 1982. gada tajā saimnieko 

Otavas Miera draudze. Nama augšstāvā ir baznīcas zāle, 

kas ik svētdienas pulcē draudzi, savukārt apakšstāvs 

kalpo kā Otavas latviešu sabiedrības tikšanās vieta, 

pulcējot tautiešus dažādos pasākumos un svētku reizēs. 

Namu aktīvi izmanto arī Latvijas vēstniecība, regulāri 

organizējot tikšanās ar augstiem Latvijas ciemiņiem – 

politiķiem un amatpersonām, kā arī piedāvājot dažādus 

kultūras pasākumus.  

“Doors Open Ottawa” ir ikgadējs notikums Kanādas 

galvaspilsētā, kas notiek jūnija mēneša pirmajā nedēļas 

nogalē. Kopš 2002. gada Atvērto durvju dienās Otavā ir 

piedalījušies vairāk kā miljons apmeklētāju. Pasākums ir 

otrs lielākais šāda veida sarīkojums Ziemeļamerikā. 

 

Anda Sprūdža spēlēja un stāstīja par kokli pie nama durvīm. 

Liels paldies visiem, kas ar savu darbu un atbalstu 

nodrošināja pasākuma veiksmīgu norisi – idejas 

autoriem, organizatoriem, telpu iekārtotājiem, viesu 

sagaidītājiem, ēdienu gatavotājiem, virtuves 

darbiniekiem, muzikantiem, korim un dejotājiem un 

citiem. Paldies visiem par atsaucību un prieku 

līdzdarboties! Īpašs paldies Latvijas vēstniecībai Kanādā 

un vēstniekam Kārlim Eihenbaumam un vēstnieka 

dzīvesbiedrei Inārai Eihenbaumai par viņu personīgo 

dalību, kā arī atbalstu. 

Otavas latviešu Miera draudzes vārdā Solvita Rakitko 
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Sirsnīgs paldies visiem Doors Open Ottawa labvēļiem un atbalstītājiem! 
Īpašs paldies 

 
Agrim Ozoliņam 
Aivaram un Dagnijai Staško 
Aivaram un Mārai Ponem 
Alex Lāma Wright 
Andai Sprūdžai 
Anitai Flynn 
Apvienotajam Otavas un Monreālas korim 
“Atbalss” 
Dainai un Pēterim Brauniem 
Ingrīdai Mazutei 
Jānim Krūmiņam 
Julia Pierce 
Karīnei Deitonei 
Karmenai Porter 

Kārlim un Inārai Eihenbaumiem 
Katrīnei Sausiņai 
Ligitai Miezītei 
Mārai Zariņai 
Marutai Pierce 
Rutai Barr 
Sandrai Candow  
Silvijai Jūrmalietei-Parker 
Silviai Zalts-Sīpoliņai 
Solvitai Rakitko 
Tautas deju grupai “Rotaļa” 
Uģim Lāmam 
Vijai Hay 
Vitai un Jānim Mazpoļiem 

 
 
 
 
Jāņi Otavā 
Kā parasts, Jāņu vakarā lija un bija jālīgo baznīcas lejas 
zālē.  Māc. Ilmārs bija uzsējis Jāņu sieru. Mēs baudījām 
Evas un Ilmāra ceptās desas kopā ar groziņ veidā 
sanestiem labumiem. 

Foto Otavā -- J. Mazpolis.                   Foto Tērvetē – I. Mazute 

 
 
Jāņi Tērvetē 
Sestdienā daži Otavieši arī aizbrauca uz Tērveti līgot.  
Šogad bija izdevība arī dziedāt pie milzīgi liela 
ugunskura. 
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SENIORU KLUBS 

Maijā 
Kā ierasts, seniori tikās maija mēneša pirmajā 
ceturtdienā, 3. maijā. Svinējām Baltā galdauta svētkus, 
kas ir nesen aizsākta jauna tradīcija, kas aicina pulcēties 
pie galda ģimenes, radus, kaimiņus un biedrus, lai svinētu 
Latvijas neatkarības atjaunošanu 1990. gadā  4. maijā un 
rastu ciešāku piederību savai apkaimei un savai valstij. 
Pie skaisti balti klātiem galdiem bijām sasēdušies 29 
seniori.  Galda lūgšanu teica māc. Ilmārs Zvirgzds un pēc 
tam īsumā pastāstīja par Baltā galdauta svētku iesākumu.  
Atzīmējām arī Mātes dienu, kas tiek svinēta otrā maija 
svētdienā. 
 

Tavi vārdi – gudri vārdi,  
Liek mums augot padomāt,  
Tavi vārdi – spēku vārdi,  
Mūžam paliks padomā. 

 
Šoreiz klātesošo maija mēneša jubilāru bija tikai divi:  
Māra Pone un Aivars Staško.    
 
Senioru kluba priekšniece Vija Hay apsveica arī klātesošo 
Valiju Trenči, kurai 12. maijā ir vārda diena.  Pēc Latvijas 
paražas vārda dienas svinēšana nozīmīguma ziņā 
neatpaliek no dzimšanas dienas svinēšanas.  Pantiņš 
jubilāriem: „Bez mitēšanās laika dzirnas maļ, ne mirkli 
dzīve nenāk atpakaļ, uz priekšu, tik uz priekšu upe rit un 
nerimstot pēc viļņa vilnis rit ...”  Nodziedājām Daudz 
baltu dieniņu.  Nākamā dziesma bija Daugaviņa puto 
balti. 

  
Saimniece Anita Flynn pasniedz cāļu sacepumu Helgi Tenne-
Šēnei 
 

 

Azaida saimniece bija Anita Flynn.  Mielojāmies ar garšīgu 
uz restēm ceptu cāļu gaļu un tai pārlietu mērci. No 
saknēm bija izvēle no maziem mizās vārītiem 
kartupelīšiem un saldenām burkānu šķēlītēm.  
Veģetāriešiem bija lapu salāti, virziņkāpostu salāti, svaigu 
sakņu klāsts un Silvijas Zalts-Sīpoliņas gatavoti kvinojas 
salāti.  Saldajā bija kliņģeris un divas tortes. 
 
Programmas daļā seniorus uzrunāja Ruta Barr, kas par 
tematu bija izvēlējusies “Aklums:  vingrinājumi.”  Kanādā 
ir ap 800,000 cilvēku, kuriem ir traucēta redze.  Aklumu 
var izraisīt makulārā deģenerācija, glaukoma, 
cukurslimība.  Vai esam mēģinājuši tumsā apģērbties, 
virtuvē sameklēt brokastis?  Ļoti grūti!  Mūsu šādi 
mēģinājumi droši vien “atvērs acis,” un mēs skaudri 
izjutīsim aklo cilvēku diendienas dzīvi.  Vingrinājumos, 
simulējot aklumu, sev pierādījām, ka, pat ar izpalīdzīgu 
asistentu, neredzīgajam nav viegli uz galda ne atrast savu 
kafijas tasīti, ne parakstīties uzdotajā vietā. 
 
Braila alfabētā katrs burts tiek apzīmēts ar vienu vai līdz 
sešiem mazliet paceltiem punktiņiem.  Ir izstrādāts arī 
latviešu valodas Braila raksta alfabēts.  Aklā cilvēka 
pazīšanās zīme ir balts spieķis.  Tas citiem kājniekiem un 
auto šoferiem norāda, ka spieķa īpašniekam ir redzes 
traucējumi un tam būtu jādod priekšroka.  Otra pazīšanās 
zīme ir pie kreisās rokas saitē turēts suns.  Lai kļūtu par 
labi apmācītu suni-pavadoni, nepieciešamas daudzu 
mēnešu garas dresūras.  
 

 
Ruta Barr lika dažiem senioriem apsegt acis un tad mēģināt 
atrast un pacelt kafijas krūzīti un arī parakstīt čeku, lai labāk 
saprastu neredzīgu un mazredzīgiem cilvēku grūtības. 
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Ruta Barr ar vīru un sunīti demonstrēja, kā suns palīdz 
neredzīgiem staigāt. 
 

Priekšnesumā Rutai izpalīdzēja Mazpoļu ģimenes suns 
Django, kas tagad pensionējies, bet agrāk bijis kvalificēts 
aklo suns-pavadonis.  Vēl tagad Django labi uzklausīja 
pavēli “turn left” un citas pavēles, neaizrautīgi 
manevrējot Rutu ap senioru krēsliem.  Liels paldies Rutai 
Barr par pamācošo un ļoti interesanto priekšnesumu. 

Aivars Pone 
 

Jūnijā 
Pirmā jūnija ceturtdiena šogad iekrita 7. jūnijā.  Kopā 
bijām 24. Ar klusuma brīdi pieminējām ilggadīgo biedri 
Valdu Upīti, kas Dieva mierā aizgājusi 10. maijā.  Viņas 
bērēs atvadu vārdus teikusi kluba priekšniece Vija Hay.  
Tāpat ar klusuma brīdi pieminējām 1941. gada 14. jūnijā 
no Latvijas uz Sibīriju izsūtītos. 
 
Sarīkojuma telpā vēl bija redzami eksponāti no Senioru 
kluba ''Atmiņas no Latvijas'' izstādes, kas jūnija sākumā 
bija sekmīgs pielikums Miera draudzes dalībai ''Doors 
Open Ottawa 2018.”  Savā ziņā izstāde labi atzīmēja 
Latvijas 100 gadu pastāvēšanu. 
 
 

Jūnija mēneša jubilāru bija seši: Maruta Pierce, Aivars 
Pone, Uldis Rutulis, Krystyna Ribakova, Ģirts Sīpoliņs un 
Silvia Zalts-Sīpoliņa, no kuriem pirmie trīs minētie bija 
saietā klāt.   
 

Un vecumu nedrīkst gaidīt; 
Tas jau tāpat reiz nāks. 
Ja vari par likstām smaidīt, 
Tad laiks tevi nepanāks! 
 (Gunta Kraulere) 

 
Jūnijā daudz svinamu dienu!  Atzīmējām Tēva dienu (17. 
jūnijā), kā arī vārda dienas klātesošiem kluba biedriem: 
Ingrīdai Mazutei, Ligitai Galdiņai, Ligitai Miezītei un Jānim 
Mazpolim.  Vienīgajam Jānim mūsu pulkā, Jānim 
Mazpolim, kāds pamanījās galvā uzlikt ozollapu vainagu.  
  

Re, kur cēli Jānīt’s nāca 
Par visiemi diženāks: 
Svētku kronis galviņā, 
Papardīte rociņā.  Līgo! 

 

 
Vitai Mazpolei nāca smiekli, kad Vija Hay uzlika lielu ozola 
vainagu Jānim Mazpolim.  

 
Atnākušajiem senioru kluba biedriem šoreiz bija reta 
izdevība mieloties pie eleganti klāta aukstā galda, ko bija 
sarūpējuši veseli septiņi šefpavāri, kluba biedri.  Kad 
pēdējo reizi ēdi vīnā sautētu lasi vai žāvētu foreli, vai 
garneles jūras velšu mērcē, vai no salātiem - virziņsalātus, 
lēcu, kuskusa un zemeņu salātus?  Paldies visiem, kas 
mūs smalki pacienāja!  
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Jubilāri Silvia Zalts-Sīpoliņa un Uldis Rutulis pie jūnija pusdienu 
galda. 

 
Tā kā Jāņi tuvu, bez vīna klāt piedzert varēja arī glāzi alus.  
Visi nodziedājām arī dažas Jāņu dziesmas.  Bez Daudz 
baltu dieniņu un Daugav’ abas malas, neizpalika arī trešā 
saieta dziesma. Tā šoreiz bija skaistā Tikai viena dziesma 
mīļa man. 
 
Programmas daļā Uģis Lāma uz ekrāna izrādīja ap 12 
minūšu garu filmu angļu valodā “Geography Now! 
Latvia.”  Filma bija ļoti interesanta, stāstītāja vienkāršā 
un dažkārt joku valodā aprakstot Latvijas vēsturi, 
ģeogrāfiju, saimniecību, kultūru.  Uz ekrāna vērojām 
skaistus Rīgas skatus, Latvijas upes, kalnus, senas 
pilsdrupas.  Neizpalika īss minējums par hercoga Jēkaba 
kolonijām Tobago un Gambijā.  Latvijas nacionālais putns 
esot cielava (“wagtail”) un latviešiem ļoti garšojot dilles 
un ķimenes.  Varējām pasmīnēt, kad stāstītājs filmā 
mēģināja izrunāt Latvijas pilsētu vārdus, piemēram 
Liepāja, Daugavpils. 
 
Šķiroties priekšniece Vija Hay visiem novēlēja pavadīt 
saulainu vasaru un atgādināja, ka, sekojot citu gadu 
paradumam, saietu jūlijā un augustā nebūs.  Bet, 
skatoties patālu uz priekšu, viņa izteica domu, ka 
novembra senioru saiets varētu tikt noturēts krietni 
pacilātā gaisotnē, svinot Latvijas simtgadi. 
 

Aivars Pone 
 

 

 
 

Otavas Miera draudzes  

Svētbrīdis un Ģimenes pikniks 

Kad: 19. augustā, plkst. 11:00  

māc. Silvia Zalts-Sīpoliņa vadīs Svētbrīdi 

Kur: Intas Sīpoliņas-Zobs mājas dārzā,  

65 Lakeway Drive, Rockcliffe, ON, K1L 5A9 

Sekos draudzes pikniks! 

Dāmu komiteja gādās par hamburgeriem un desām 
ar piedevām. 

Lūdzam ņemt līdzi „groziņu” pārējam piknika 
mielastam. 

Lūdzam paziņot Vitai Mazpolei 613-692-6056, 

mazpolis@gmail.com 

ka jūs piedalīsities un ko nesīsiet līdzi groziņā, lai 

varam labāk gādāt, ka visiem gardumi pietiks.  

Ja jums ir, paņemiet līdzi saliekamo dārza krēslu. 
 
 

mailto:mazpolis@gmail.com
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 Kapu svētki  
Beechwood kapsētā 

15. jūlijā, plkst. 11:00 

Pēc tam Inta Sīpoliņa-Zoba ielūdz visus 

 uz kafiju viņas mājā, 

 65 Lakeway Drive, Rockcliffe. 

 
 

 

 
LIETOTU MANTU TIRDZIŅŠ DRAUDZES NAMĀ 

sestdien, 15. septembrī, no plkst. 9.00 līdz 13.00 
Mantas varēs nodot 

dievkalpojumu laikā svētdienās septembrī un 
otrdien, 11. septembrī, no plkst. 10.00 līdz 12.00,  

ceturtdien, 13. septembrī, no plkst. 18.00 līdz 20.00. 
 

Mēs ar pateicību pieņemsim tīras un nebojātas mantas. 
Elektriskas ierīces pieņemsim, ja tās vēl kārtīgi strādā. 

Diemžēl vairs nevaram pieņemt datorus un to piederumus. 

                                                       Rīko draudzes Dāmu komiteja  

 
 

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-Šēne  h.tennesens@gmail.com 

Maketēšana: Uģis Lāma  lamau@bell.net  

Nākamās Miera Draudzes Vēstis 

 iznāks 

septembra sākumā. 

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz 

2018. gada 24. augustam 

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 JŪLIJS - SEPTEMBRIS 

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

 

Jūlijs 

1 svētdiena  Dievkalpojums nenotiek. Garā nedēļas nogale 

            8 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Andris Lange 

15 svētdiena 11.00 Kapu svētki Beechwood kapsētā, astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
Pērm. Jānis Krūmiņš. Sekos kafija pie Intas Sīpoliņas-Zobas. Bilingual Memorial service at 
Beechwood cemetery followed by coffee at Inta Sīpoliņa- Zobs home (65 Lakeway Drive,  
Rockcliffe) 

17 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka. 

19 ceturtdiena 11.00 Garīgā stunda 

22 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Juris Miezītis 

29 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Ģirts Sīpoliņš 

 

Augusts 

5 svētdiena  Dievkalpojums nenotiek. Garā nedēļas nogale 

12 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Jānis Krūmiņš. 
Sekos māc. Zvirgzda referāts "LELBAL/LELB juridiskie jautājumi". 

14 otrdiena 19.00 Valdes sēde 

15 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

16 ceturtdien 11.00 Garīgā stunda   

19 svētdiena 11.00 Brīvdabas svētbrīdis, trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Ģirts Sīpoliņš. 
Sekos ģimeņu pikniks ar groziņiem pie Intas Sīpoliņas-Zobas (65 Lakeway Drive, 
Rockcliffe). Outdoor service followed by family pot luck picnic at Inta Sīpoliņa-Zoba 

21 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 

26 svētdiena 11.00 Laju dievkalpojums, četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Andris Lange 
        

 

Septembris 

2 svētdiena  Dievkalpojums nenotiek. Garā nedēļas nogale 

6 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

            9 svētdiena  Dievkalpojums nenotiek 

11 otrdiena 19.00 Valdes sēde 

12 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

15 sestdiena 9.00-13.00 Lietotu mantu tirdziņš 

16 svētdiena 11.00 Dievkalpojums angļu valodā, septiņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. 
Pērm. Tim McDade. Service in English with Dean J. Lam. 

18 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 
 

mailto:h.tennesens@gmail.com

