
                    MIERA DRAUDZES 

                              VĒSTIS 
     
                  OTAVAS LATVIEŠU EV.-LUT. MIERA DRAUDZES  
                                         PERIODISKS IZDEVUMS 

 
 
Nr. 4 (ISSN 1193-1825)                               2019. gada  jūlijs - augusts                                                  67. gada gājums 
 
 

Pie Jāņuguns ar draugiem 

Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jūs esat Mani draugi, ja jūs 
darāt, ko Es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara; bet Es jūs esmu saucis 
par draugiem, tāpēc ka visu, ko Es esmu dzirdējis no Sava Tēva, Es jums esmu darījis zināmu. (Jņ. 15,13-15) // Dedzi gaiši, 
jāņuguns,/ Pār deviņi novadiņi;/ Pār deviņi novadiņi,/ Līdz saulīte rotāsies. 

Pie jāņuguns parasti nekādus senos vai jaunos rakstus nelasa un nopietnas sarunas neved. Saulgriežu svētku svinēšana 
ir latviešiem un daudzām citām tautām svarīga gadskārtu mijas norise. Gada īsākā nakts un garākā diena sakrīt ar vasaras 
plaukumu, kad pat īsts pilsētas iemītnieks, kas tāls no dabas ritmiem, tik ļoti sajūt vienotību ar visu pasauli un dabu. 

Pēdējā laikā bieži esam pārrunājuši dabas aizsardzības un ekoloģijas jautājumus. Planēta, uz kuras dzīvojam, šķiet tikpat 
trausla un ievainojama kā cilvēka dzīve. Kā to pasargāt un nesagandēt? Vai dabas dēļ esam gatavi atteikties no lieka 
plastmasas maisiņa? Vai savu zemi mēs varētu saukt par draugu? Par tādu draugu, par ko būtu gatavi atdot dzīvību?  

Vārdi no Jāņa evaņģēlija, ka par draugiem dēļ mīlestības var atdot dzīvību, nereti redzami iekalti pieminekļos karavīriem 
un citās politiskās piemiņas vietās. Mēdz uzskatīt, ka patriotisku un valstisku iemeslu dēļ atdot dzīvību ir kaut kas labs. 
Daudzu abstraktu politisku un reliģisku ideju vārdā gājuši bojā neskaitāmi cilvēki, tas tiek slavēts un cildināts, viņu 
piemiņai un nāvei rīko svinīgus pasākumus un saietus. Pasakiet kādam, ka esat gatavs upurēt savu dzīvību plastmasas 
maisiņu aizlieguma vārdā – tūdaļ daudzi šādus uzskatus steigsies dēvēt par radikāliem un pārmērīgiem, kaut gan 
ikvienam taču skaidrs, ka tīrs ūdens, svaigs gaiss un nepiesārņota zeme ir kas svarīgāks par valstiskām vai reliģiskām 
lietām.  

Jēzus savus mācekļus un sekotājus sauc par draugiem un uzrunā tos kā brīvus cilvēkus. Cilvēka brīvība neviens laikos nav 
bijusi viegla. Tikai brīvs cilvēks spēj domāt un saprast, tikai brīvs cilvēks spēj upurēties un atteikties no kaut kā dārga 
augstākas idejas vai mērķa – arī dabas glābšanas – vārdā. 

Jēzus runā par šīm lietām tā, it kā tās būtu pašsaprotamas. Viņa biedriem tās tādas arī bija – tur nebija nekādu noslēpumu 
aiz septiņiem zieģeļiem vai aizplīvurotu mājienu, ko izlasīt starp rindām. Viņš saka, ka, ja kāds mīl savu draugu, par to 
kritiskā mirklī var atdot pašu dārgāko.  Daba un visa pasaule ir draugs. Priecīgu un piepildītu vasaru! 

Draudzes mācītājs 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
The Context of Eco Theology 
 
Many historians date the birth of the modern 
environmental movement to Rachel Carson's 1962 book 
“Silent Spring”, which detailed the damage wrought by 
pesticides throughout the ecological web. Garrett 
Hardin's "Tragedy of the Commons" (1968), a doomsday 
scenario about population growth, was published 

 

 toward the end of the decade. These works exemplify 
the doomsday concerns of the early movement - 
pesticides, pollution, and population. In the late sixties, 
Lynn White's article “The Historical Roots of Our 
Ecological Crisis” appeared, in which White concluded 
that "Christianity bears a huge burden of guilt for the 
ecologic crisis."  
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Much scholarly attention focuses on certain biblical 
concepts such as to have dominion, to subdue, and the 
ideal relationship of humanity to nature, and on the 
corresponding interpretive issues that reappear again 
and again in theological and philosophical thought. It is 
in the two contradictory-and contrasting Genesis 
creation stories that we can see the roots of very 
different understandings of the human nature 
relationship. One account in Genesis presents a remote 
God who appears to create from nothing. As the 
crowning point of Creation God creates male and 
female in "their" image The crucial verbs "subdue" and 
"have dominion" are found. 

The second chapter of Genesis contains another 
account. In this creation story, God is no longer remote 
but forms a human-earth creature out of the dust and 
clay of the earth. In this second account, the animals are 
created as helpmates to Adam, and when that is 
insufficient, Eve is created out of Adam's rib. The order 
of creation and its implications are quite different 
between the two stories.  

For many, the term "dominion over all the e a r t h sums 
up the religious roots of a destructive, anti-ecological, 
Western world-view that, as White (1967) charged, 
"insisted that it is God's will that man exploit nature for 
his proper ends."  

Other scholars de-emphasize the importance of this 
text and see the combined texts in covenantal terms. 
That is, that humans are to till and keep the land 
responsibly in return for God's blessing enabling them 
to be fruitful and multiply. In this same vein, many point 
out that this stewardship theme runs throughout the 
Hebrew Scriptures and is explicit in the numerous 
commandments regarding agricultural and dietary laws 
in the care both for the land and for animals. 

The Reformation brought a wide variety of religious 
challenges to the Catholic and Renaissance world-views 
and reinforced the growing sense of chaos and disorder 
in the world. As a complex result of these changes, the 
view of nature as disorderly and threatening, whether 
as wilderness or as human "nature," became dominant. 
For instance, in the witch trials, the view of women as 
weak and passive by nature in the face of stronger 
natural forces (such as their own alleged insatiable 
sexuality) was linked with the increasing view that 
nature had a darker side that could be manipulated by 
witches. This dual denigration of both internal and 

external nature contributed to the justification of 
increased male domination both of women's bodies and 
of Mother Earth's body. Protestant Reformation 
continued the disenchantment of the world. 

As the sociologist Max Weber argues that the 
Protestant God became radically transcendent. This 
"removal" of God or the sacred from the world, already 
present in the history of the religious world views of the 
Israelites and early Christianity, opened the way for the 
scientific exploration of the natural world and widened 
an already present matter-spirit dualism present in 
Christianity. 

For many conservative Christians, and "secularists," 
nature is still a realm to be conquered, tamed, or 
utilized for human betterment.  

Reaction and disenchantment over the development, 
and use, of the nuclear bomb provided a descant to the 
forties' and fifties' song of the triumph of progress and 
technology. End of the cold war! Many became critical 
of institutional religion while at the same time adopted 
a new sense of self, freed from previous social strictures 
and open to experience and revelation from a variety of 
sources, including nature and other religions. 

Christian eco-justice advocates represent more 
mainstream and liberal Protestant and Catholic 
understandings of Christianity in which God's kindom 
(many would not use the more hierarchical term 
"kingdom") of just relations between humans and with 
the realm of creation is to be worked for here on Earth 
by righting social wrongs. Here the source of authority 
is the example of Jesus and the Social Gospel tradition. 
They aptly demonstrate that environmental problems 
are also justice issues with strong adverse effects on 
those already excluded: people of color, the poor, 
women and children.  

What would be a religious response to global warming? 
Inclusivism and love for the planet Earth as a whole! 

(Laurel Kearns, an abridged excerpt from the Blackwell 
Companion to Modern Theology ed. by Gareth Jones, 
Blackwell Publishing, 2004, p. 467.) 
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DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI 

Apsveicām dzimšanas dienā jūlijā  
Ausmu Purviņu un augustā Kārli 
Milleru. Viņi ir Miera draudzes vecākie 
draudzes locekļi.  Abi šogad svinēs 
deviņdesmit sesto dzimšanas dienu.  
Vēlam Dievpalīgu un labu veselību 
nākamā gadā. 
 
 Dzīve kā mūžības vēji 
 Šalkdama, pāri mums iet. 
 Viss, ko Tu, Dievs, viņā sējis 
 Brīnišķā krāšņumā zied.  
 
Baltā galdauta svinības  un skolas noslēgums 
5. maijā pēc dievkalpojuma sēdāmies pie baltiem 
galdautiem klātiem galdiem un svinējām Baltā galdauta 
svētkus, atzīmējot Latvijas neatkarības atjaunošanu. 
Bija kupls skaits klātesošo, jo šajā dienā bija dubulti 
svētki: atzīmējām arī latviešu skolas šī gada darbības 
noslēgumu. 
 

 
Tosts pēc vēstnieka uzrunas baltā galdauta svinībās. Latvijas 
vēstnieks Kanādā Kārlis Eihenbaums, Biruta un Jānis Krūmiņi. 
 
 
 

 
Solvita Latvijas 
vēstniecības 
Kanādā vārdā 
pasniedza ziedus 
Ingrīdai Mazutei 
par lielo darbu 
vadīt Otavas 
latviešu skolu.  
 
 
 

 

Estate/Rummage Sale palīgi pie Intas trīsdaļu gleznas 

 
11. un 12. maijā Dāmu komiteja rīkoja ļoti sekmīgu 
Estate/ Rummage sale. Vairums mantu nāca no Intas 
Zobs mantojuma. Dāmas strādāja visu nedēļu, lai 
sagatavotu un izstādītu novēlētās mantas. Lielais darbs 
bija vērts, jo tirdziņš ienesa ap $9000.  Kaut gan daudz 
tika pārdots, daudz vēl palika ko pārdot rudenī.  
Nepārdotās gleznas joprojām izstādītas lejas zālē – tās 
var nopirkt jebkurā laikā. 
 

 
Sarma Svilane pie daļas no gleznām kuras vēl var nopirkt. 

 

16 jūnijā, pieminot tēva Leopolda aiziešanu mūžībā 
2013. g. 16. jūnijā, altāra ziedus dāvāja Ģirts Sīpoliņš. 

14. jūnija vakarā atzīmējām Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienu. Pēc dievkalpojuma, kā mūsu 
draudzē ierasts, dzērām liepziedu tēju un ēdām 
rupjmaizi ar sāli. Vēstniecība bija  sagādājusi iespēju 
noskatīties dokumentālo filmu “Ģenerālplāns”.  Paldies 
vēstniecībai! 
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14. jūnija pieminēja aizvestos ar svecītēm.  

 
Pēc dievkalpojuma 23. jūnija vakarā, atzīmējām Līgo 
vakaru. Par laimi šogad nelija un varējām tikties 
mācītāja mājas dārzā.  Pavadījām jautru vakaru un 
baudījām groziņu veidā sanesto azaidu. Paldies 
namatēvam un namamātei, mācītājam Ilmāram un viņa 
kundzei Evai par šo iespēju. 
 
Iepriekšējā gada sapulcē kad minēju, ka Linda Boole 
dāmu komitejas vārdā kapu svētkos liek ziedus uz 
vientuļajiem kapiem Beechwood kapsētā,  Andris Lange 
vaicāja, uz kuriem kapiem tie tiek likti, un kas notiek ar 
pārējiem.  Jautājums rosināja jaunu projektu, kas kļuva 
daudz apjomīgāks nekā sākotnēji domājam.  Izmantojot 
Aivara Pones uzturēto mirušo draudzes locekļu 
kartotēku, kā arī uzskaites grāmatas, kurās mācītāji un, 

pēdējos gados arī Ligita Miezīte,  reģistrējuši pārmaiņas 
draudzes dzīvē, Linda  digitalizējusi visu šo informāciju.  
Vēl darbs nav galā, jo daudz nezināmas informācijas.  
Sirsnīgs un liels paldies Lindai! 
 
Paldies talciniekiem, kas katra mēneša trešā  otrdienā 
nāk sakopt namu.  Maija mēnesī paldies Jānim 
Krūmiņam, Dainai Braunai, Ģirtam Sīpoliņam un Vitai 
Mazpolei.  Jūnija mēnesī paldies Anitai Flynn, Dainai 
Braunai, Jānim Krūmiņam, Mārai Ponei, Rutai Barr, 
Silviai Sīpoliņai un Vitai Mazpolei. 
 
Atkārtoju ka 2020. gada 9. martā Miera draudze svinēs 
septiņdesmit gadu jubileju. Padomājiet, kā mēs to 
varētu atzīmēt. Nāciet ar ierosinājumiem un 
piesakieties palīdzēt pasākumus īstenot. 
 
Šogad pēc Kapu svētkiem Beechwood kapsētā,  turienes 
darbinieki mūs cienās ar kafijas galdu savās 
pieņemšanas telpās . 
 
Mācītājs būs atvaļinājumā no 5. augusta līdz 5. 
septembrim.  Vajadzības gadījumos, lūdzu, sazināties ar 
draudzes priekšnieci, Vitu Mazpoli:  613 692 6056 vai 
mazpolis@gmail.com.  
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SENIORU KLUBS 

Maijā 

Pirmā maija ceturtdiena šogad iekrita 2. maijā.  Kluba 
priekšniece Vija Hay sveica visus klātesošos, kopā 32, un 
minēja, ka maijā bez biedru dzimšanas dienām svinam 
arī Viktorijas dienu, Ģimenes jeb Mātes dienu un 4. 
maijā Baltā galdauta svētkus, kas veltīti Latvijas 
Republikas Neatkarības atjaunošanai.  Māc. Ilmārs 
Zvirgzds teica īsu lūgšanu.  Maija jubilāriem – Mārai 
Ponei, Rolfam Kluchertam un Aivaram Staško – 
nodziedājām Daudz baltu dieniņu. 
 

Jaunība mana Tu tālus jau gājusi ceļus, 
Bet es atkal un atkal - 
Ķiršiem un ābelēm ziedot, 
Atgriežos tevī, jaunība mana! 

 

 
No kreisās: Aivars Pone un jubilāri Māra Pone, Aivars Staško 
un Rolf Kluchert.   

 
Pirms pusdienām, pateicoties Uģa Lāmas gādībai, 
noskatījāmies īsfilmu “Balti un brīvi,” kur atainotas 
2018. gada 4. maija svinības Carnikavā, kas veltītas 
Latvijas neatkarības atjaunošanai.  Svinīgā gājienā  - 
nesēji tērpušies tautas tērpos – tika nests milzu garš visu 
carnikaviešu kopējiem spēkiem austs balts galdauts.  
 
Senioru klubā jau nostiprinājusies tradīcija pie smalki 
klātiem galdiem labi paēst.  Tā notika arī šoreiz.  
Pateicoties Jāņa un Vitas Mazpoļu kulinārijas prasmēm, 
mielojāmies pie eleganti pildīta cūkgaļas cepeša, kas 
pārliets ar dzērveņu, ābolu un apelsīnu biezeni.  No 
saknēm bija izvēle starp apaļiem kartupelīšiem, sīkiem 
burkāniem, zaļām pupiņām.  Veģetāriešiem bija bagātīgi 
salāti.  Un saldajā? Kliņģeris un divas kūkas. 
 

 
Māra Pone un pavāri Vita un Jānis Mazpoļi  

 
A capella nodziedājām skaisto Es dziedāšu par tevi, tēvu 
zeme.  Dziesmas virsraksts jau izsaka visu…  
 
Programmas daļā noklausījāmies Dr. Dainas Mazutes – 
senioru kluba biedres Ingrīdas Mazutes meitas -  
sniegumu.  Daina ir asociēta profesore Otavas 
Universitātē, un aiz viņas vārda lasām garu rindu pelnītu 
un iespaidīgu abreviātūru, BA, MBA, PhD, ICD.D.  
Priekšnesums viscaur bija labā latviešu valodā , 
papildināts ar angļu valodas “power point” slīdītēm. 
 

 
Daina Mazute Mulvihill 

 
Galvenā doma, ko Daina iztirzāja, bija firmu vadības un 
lēmumu pieņemšanas profesionālā prasme.  Cilvēkiem 
vadošajos amatos jāizprot, ka tiem sava māka jāuzlabo, 
lai neieslīktu kognitīvos apziņas aizspriedumos 
(cognitive bias).  Un tādu apziņas aizspriedumu esot 
tūkstošiem!  Stāvokli var uzlabot, izvedot divu soļu 
procesu: 
1. Apzinies, ka lēmumu pieņemšanā allaž lielu lomu 
spēlēs apziņas aizspriedumi. 
2. To apzinoties, attīsti nelabvēlīgās ietekmes mazinošus 
faktorus. 
  
Lai demonstrētu, ka cilvēks, izvēles priekšā, lielā mērā 
balstās uz savu dzīves pieredzi un sabiedrības viedokli, 



6 
 

Daina uz katra pusdienu galda novietoja puzli ar palielu 
skaitu saliekamiem gabaliņiem.  
 

 
Rolfs Klucherts nebija vienīgais, kas nevarēja salikt puzli. 

 
Un nevienam neizdevās gabaliņus pareizi salikt dotajā 
laikā!  Kāpēc?  Tāpēc, ka bijām ideoloģiski ietekmēti 
salikt attēlu zināmā veidā:  meklēt krāsu sakarību un 
sākt ar attēla stūru “atrašanu.”  Šoreiz tāda pieeja nebija 
sekmīga. Ne vienmēr ir viegli izskaust nelabvēlīgumu.  
Piemēram, to pašu objektu divas personas var saredzēt 
atšķirīgi, var arī pievērst uzmanību vienai lietai un otru 
nemaz neredzēt.  Esam ieradumu vergi, ne vienmēr 
domājam loģiski.  
 
Aizspriedumu negatīvās sekas ir apkarojamas vai 
atvieglināmas, un šim nolūkam lietpratēji pielieto 
zināmus paņēmienus.  To dažkārt nosaka arī likums.  
Nedrīkstam, piemēram, nepieņemt cilvēku darbā tikai 
tāpēc, ka viņš tev šķiet nesimpātisks.  Jāsargās no 
izvēles, kuŗu noteic tikai stereotipi.  Uzņēmumiem, 
firmām, jāatzīst, ka gala mērķis nav gūt lielāko 
iespējamo peļņu vien, bet bagātāku un taisnīgāku 
sabiedrību. 
 
Priekšniece Vija Hay referentei pateicās par pārdomu 
rosinošo un interesanto sniegumu un pasniedza pudeli 
vīna. 

Aivars Pone 

Jūnijā 
Sestā jūnija senioru saiets bija ļoti labi apmeklēts.  Bijām 
gandarīti, ka piedalījās 39 personas, ieskaitot vairākus 
viesus.  (Ceram, protams, ka viesi izlems kļūt par 
pilnvērtīgiem biedriem, iestājoties senioru klubā.)  
Saietā ar puķu pušķi tika apbalvoti visi pieci jūnija 

jubilāri:  M. Pierce, A. Pone, K. Ribakova, G. Sīpoliņš, S. 
Zalts-Sīpoliņš.  Daudz baltu dieniņu! 
 

Ko laimiņa vēlēt grib 
Gadiņiem mijoties? 
Mazu rūpi, izturību, 
Mīļu vārdu siltumam. 
 

Vija Hay iesāka saietu, pieminot D-dienu, kad tieši pirms 
75 gadiem, 1944. gada 6. jūnijā, tika uzsākts iebrukums 
Vācijas okupētajā Rietumeiropas daļā.  Tāpat 
pieminējām Latvijas sēru dienas upurus, kad 1941. gadā, 
naktī  no 13. uz 14. jūniju,  tika  deportēti  vairāk nekā 
15 000 Latvijas iedzīvotāju. 

 
Pavāres Ilse Zandstra un Maruta Pierce 

 
Atbildīgās pusdienu gatavotājas, šefpavāres, bija 
Maruta Pierce (vīram Max palīdzot ar grilēšanu) un Ilse 
Zandstra.  Mielojāmies ar šašliku – uz iesma ceptu, 
gabaliņos ar garšvielām īpaši sagatavotu, cāļa un cūkas 
gaļu.  Veģetāriešiem bija zaļās pupiņas, kartupeļu salāti, 
kā arī grieķu salāti ar vai bez fetas siera. 
 
Bez vīna pie pusdienām klāt varēja piedzert alu.  
Atzīmējām Jāņus ar dziesmām, līgojot trīs dažādos 
meldiņos.  Ilgāka līgošana gan neiznāca.  Bet kāds 
ieminējās, ka izteiksmīgākais pantiņš esot bijis: 
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Alu, alu, Jāņu tēvsi, 
Tev ir mieži tīrumāi. 
Ja nedosi saldu alu, 
Izbradāšu tīrumiņu. 

 
Programmas daļā 
uzklausījām kluba 
biedra Pētera 
Brauna interesanto 
un informātīvo 
stāstījumu par 
testamentāriem 
novēlējumiem un ar 
tiem saistītiem 
finanču 
jautājumiem.  
Stāstījums tika 
illustrēts ar uz 
ekrāna projicētiem 
galvenajiem punktiem.         Referents Pēteris Brauns 

 
P. Brauns strādā firmā Kristal Financial Solutions Inc., un 
viņam ir gadiem ilga pieredze šādās lietās, viņš tiek 
uzskatīts par autoritāti.  Viņš uzsvēra, ka ikkatram 
jāizgatavo testaments, un tam nolūkam 
visieteicamākais ir iesaistīt lietpratēju-advokātu.  
Testamenta gatavošanā jāveic: 

a. katra cilvēka pašreizējā finanču stāvokļa 
analīze ar nodomu, nāves gadījumā, samazināt 
valstij maksājamos nodokļus; 

b. personisko īpašumu, kā naudas tā mantas, 
inventāra uzskaite;  

c. naudas un mantas sadale mantiniekiem; 
d. testamenta izpildītāja nozīmēšana; un 
e. sagatavošanās oficiālam testamenta 

apstiprinājumam (probate), ja tāds varētu būt. 

Piezīme: Šī temata pilnīgākai izpratnei, lasītājs tiek 
aicināts lasīt šajās Miera Draudzes Vēstīs Pētera Brauna 
rakstu “Vai Tavi mantinieki varēs atļauties saņemt 
mantojumu?” 

Kluba priekšniece Vija Hay Pēterim Braunam izteica lielu 
pateicību par sniegtajiem praktiskiem padomiem, un 
klātesošie pateicās ar aplausiem.  

 Atgādinājums: Tāpat kā citus gadus, jūlijā un augustā 
senioru saieti nenotiks.  Uz redzēšanos ceturtdien, 5. 
septembrī! 

Aivars Pone 

 

Vai Tavi mantinieki varēs atļauties saņemt 

mantojumu? 

Joprojām kopā ar savu dēlu Krišu un līdzdalībnieku 
Dylan Rose strādāju apdrošināšanas firmā Kristal 
Financial Solutions Inc.. Viņiem ir licence pārstāvēt 
investīciju fondus Professional Investments Inc. ietvaros 
un viņi ir reģistrēti pie Revenue Canada ar tiesībām pildīt 
personīgās nodokļu deklarācijas. Viņi palīdz klientiem ar 
finanču plānošanu, apdrošināšanas līgumu gatavošanu 
un investīcijām. Visi ieteikumi ir saistīti ar kapitāla 
saglabāšanu – kā pašiem klientiem, tā arī nākamām 
paaudzēm. 
 
Tas, protams, norāda uz galveno apstākli, ka katram 
cilvēkam ir nepieciešams testaments. Jo sarežģītāka 
personīgā situācija, jo vairāk ieteicams vērsties pie 
profesionāliem un zinošiem cilvēkiem testamenta 
lietās. Var doties sagatavot testamentu pie kāda jurista, 
var arī mēģināt visu nokārtot pats, pētot ieteikumus 
self-help grāmatās un pašrocīgi rakstot testamentu 
(holographic will). Jebkurā gadījumā, ja mirstam bez 
testamenta, kādam varētu rasties lielas nepatikšanas un 
sarežģījumi ar valsts nodokļiem un mantas sadalīšanu. 
 
Jāatgadina, ka svarīga lieta ir arī probate. Probate ir 
provinciālās valdības apstiprinājums, ka testaments ir 
legāls dokuments, un iecelts testamenta izpildītājs 
(executor). Par testamenta apstiprināšanu valdībai 
jāmaksā nauda. Var rasties arī maksājumi par 
juridiskiem pakalpojumiem. Cilvēki, kas mēģina no 
šādiem maksājumiem izvairīties, var beigu beigās iekļūt 
lielās un dārgās nepatikšanās. 
 
Daļa no finansiālās plānošanas darbiem ir sapratne par 
to, kas notiek ar ienākuma nodokļiem miršanas gadā. 
Valdība uzskata, ka, iestājoties nāvei, visi tavi īpašumi 
tiek pārdoti, un par to jānorēķinās ar Revenue Canada. 
Tādēļ svarīgi ieplānot, no kurienes nāks nauda nodokļu 
saistību nokārtošanai tādā veidā, lai nelaiķa īpašumi 
tiešām paliktu mantinieku rokās. Tas viss paliek 
testamenta izpildītāja atbildībā. Esiet uzmanīgi, kam jūs 
šo pienākumu dodiet!  Piedāvājos ikvienam bez maksas 
palīdzēt ar padomu, kā labāk kārtot lietas. 

 
P. Brauns 
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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 pietiks gardumu. 

Ja jums ir, paņemiet līdzi saliekamo dārza krēslu. 
 

 
  

Otavas Miera draudzes 

Svētbrīdis un Ģimenes pikniks 
18. augustā, plkst. 11:00 

māc. Silvia Zalts-Sīpoliņa vadīs Svētbrīdi 
 

Uģa Lāmas mājas dārzā, 
4 Marchbrook Circle,  

(click on  address for map) 

Kanata, ON, K2W 1A1 

mailto:mazpolis@gmail.com
https://www.google.ca/maps/place/4+Marchbrook+Cir,+Kanata,+ON+K2W+1A1/@45.3504595,-75.9321959,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4cd1ff0d2cc72a5b:0x271ad7a46b70b0bf!2s4+Marchbrook+Cir,+Kanata,+ON+K2W+1A1!3b1!8m2!3d45.3575589!4d-75.9443842!3m4!1s0x4cd1ff0d2cc72a5b:0x271ad7a46b70b0bf!8m2!3d45.3575589!4d-75.9443842
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Kapu svētki  
Beechwood kapsētā 

28. jūlijā, plkst. 11:00 

Sekos kafija Beechwood svinību zālē.  

 

 

 

 

 
LIETOTU MANTU TIRDZIŅŠ DRAUDZES NAMĀ 

sestdien, 14. septembrī, no plkst. 9.00 līdz 13.00 
Mantas varēs nodot 

dievkalpojumu laikā svētdienās septembrī un 
otrdien, 10. septembrī, no plkst. 10.00 līdz 12.00,  

ceturtdien, 12. 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 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 

septembra sākumā. 

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz 

2019. gada 24. augustam 

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


10 
 

KALENDĀRS 2019 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 

7 svētdiena  11.00 Dievkalpojums, ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Andris Lange. 

14 svētdiena  11.00 Dievkalpojums, piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Juris Miezītis. 

16 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka. 

21 svētdiena  11.00 Dievkalpojums, sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Tim McDade. 
Pēc Dievkalpojuma sekos garīgā stunda. 

28 svētdiena 11.00 Kapu svētki Beechwood kapsētā, septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Janis  
Krūmiņš.  Sekos kafija Beechwood svinību zālē.  
Bilingual memorial service in Beechwood cemetery. Coffee follows in Beechwood 
reception room. 

 

Augusts 

4 svētdiena  Dievkalpojums nenotiek - garā nedēļas nogale. 

11 svētdiena  11.00 Laju dievkalpojums, devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Andris Lange. 

13 otrdiena 10.00 Valdes sēde. 

18 svētdiena 11.00 Brīvdabas svētbrīdis, desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Ģirts Sīpoliņš. 
Sekos ģimeņu pikniks ar groziņiem pie U. Lama, 4 Marchbrook Circle, Kanata. 
Outdoor service followed by family potluck picnic at U.Lama, 4 Marchbrook Circle, 
Kanata. 

20 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka. 

25  svētdiena 11.00 Dievkalpojums, vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Andris Lange. 
Dievkalpojumu vadīs viesmācītājs Ģirts Grietiņš. 

 

Septembris 

1 svētdiena   Dievkalpojums nenotiek - garā nedēļas nogale. 

5 ceturtdien 12.00 Senioru saiets. 

8 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Tālis Brauns. 

14 sestdiena 9.00-13.00 Lietoto mantu tirdziņš. 

15 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Daina Brauns. 

17 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka. 

22 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, piecpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Juris Miezītis. 
Sekos garīgā stunda. 

 

 

 

mailto:h.tennesens@gmail.com

