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Mīļā draudze, 

Pēdējās nedēļās esmu skatījusies iepriekšējo gadu fotogrāfijas, kur parādās mūsu piparkūku talkas, Ziemassvētku tirdziņš, 
kafijas galds, baltā ziloņa galds, dāmu eglīte, svecīšu dievkalpojums, bērnu Kristus piedzimšanas uzvedums, koris, 
dziedādams Ziemassvētku vakara dievkalpojumā, Ziemassvētku vecīša apdāvināšana... un arī bildes, kur mājās esam ar 
visu ģimeni pie eglītes. Skatos šīs bildes ar nostalģiju, zinādama, ka šogad Advents un Ziemassvētki  būs citādāki, kā arī šie 
nākamie ziemas  mēneši. Tie būs gari, dienas gaisma būs īsa, piecos pēcpusdienā jau nakts... auksts, ledains, sniegputeņi 
un šis kovids, kas ierobežo parastās iešanas un darīšanas, kā arī  fizisku tikšanos ar draugiem, ar draudzi un pat ar ģimenes 
locekļiem. Liekas, ka „tumšs” laiks mums stāv priekšā! Tomēr nedrīkstam apzīmēt šo laiku kā negatīvu.  

Un te dažas pārdomas par tumsu! 

Padomāsim par nakts miegu. Cik svarīgs ir šis laiks, ko pavadām ar acīm ciet, tumsā, prom no trokšņiem un gaismām. Tanī 
laikā mūsu ķermenis atpūšas, atkopjas, uzlādējas. Miegs ir liela dāvana; kad nevaram labi izgulēties, tad nākamajā dienā 
jūtamies noguruši, kā apdauzīti... 

Padomāsim  par sēklu. Tā ir ierakta zemes klēpī. Tumsā. Tur brīnums notiek. Tur tā dīgst, tur saknes parādās, tur gatavojas 
jauna būtne, kas, kad pietiekami attīstīta, šausies ārā no zemes, lai saulē mirdzētu. 

Padomāsim par cilvēku!  Pirmie deviņi mēneši notiek mātes dzemdē, tumsā.  

Vēsturnieki apraksta viduslaikus kā tumšu posmu. Un tomēr, tajos dīga tā sēkla, kas uzziedēja kā renesanse. 

Tumsā gaismu ieraugām!  Man tuvumā ir placītis, kur lampas deg dienas laikā un tās neviens nav pamanījis... Tikai, kad 
tumšs paliek, šo lampu gaisma atklājas un apgaismo takas un cilvēkus, kas staigā tur cauri... 

Tumsa ir  mistērija.  Bērni instinktīvi baidās no tumsas. Mēs pieaugušie arī to izjūtam, kad pēkšņi strāva pazūd un paliekam 
tumsā vai kad vakars uznāk, kad vēl staigājam mežā. Ne tikai tā tumsība, tas  nezināmais,  kas mums apkārt, bet arī tā, kas 
mūsu pašu dvēselē...  

Šis decembris un 2021. gada ziemas mēneši  būs pilni ar šo mistēriju un neziņas piegaršu. Un tomēr, kā sēkla paslēpta  
tumšā zemē,  tie var būt ļoti ražīgi mēneši mūsu garīgā dzīvē. Mūsu personīgā,  kā arī mūsu kopējā draudzes dzīvē. Mēs 
tos varam lietot, lai iedziļinātos mūsu pašu dvēselē un atvērtu mūsu garīgās acis, lai saredzētu Dieva dziedinošo gaismu. 

Šis ir laiks, kurā varam piekopt garīgu disciplīnu. Sameklēsim vietu, kas prom no trokšņiem, kurā varam būt apzinīgā 
kontaktā ar Dievu: pateicībā, dziesmā, lūgšanās, klusumā. Ir tik svētīgi piestrādāt, lai apklusinātu mūsu virpuļojošās domas 
tā, lai klusumā sadzirdam, pēc kā mūsu dvēsele slāpst un kā Dievs mūs uzrunā. 

Mūsu garīgā prakse arī ietver lasīt un pārdomāt Svētos rakstus. Tie ir kā spoža gaisma, kas palīdz saredzēt virzienu, kurā 
gribam iet, tie iedvesmo, māca, stiprina, mierina...  Ja jūs šomēnes esat lasījuši psalmu grāmatu,  jūs būsiet jutuši, ka kaut 
kas notiek sirds dziļumos, kad tos lasām... 
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Garīga prakse, pāri visam, izpaužas mīlestības darbos. Rūpēsimies viens par otru, sazināsimies ar tiem, kas vientuļi, 
iepriecināsim tos, kas bēdīgi, palīdzēsim tiem, kam grūtības. Dalīsimies priekos un bēdas, būsim laipni, būsim patiesi, būsim 
žēlsirdīgi, iepriecināsim šodien kādu un vairosim Dieva  gaismu, kas šajos 2020. gada Ziemassvētkos vēlreiz mirdz pāri 
mums visā spožumā! 

Māc. Silvia 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ziemsvētku nakts mirdz gaismā brīnišķā – arī 
šogad                                                  17.12.2020 

 
Šai svētā naktī pašas debesis atveras un virs zemes nāk 
Dieva Dēls, kas mīl šo pasauli.  Tās nemierā Viņš ir svēts 
klusums, kurā saklausīt Viņa balsi.  Svētā nakts bija klusa 
nakts, kad gani sadzirdēja eņģeli vēstam: “Nebīstieties, 
redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem 
ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, 
kas ir Kristus, tas Kungs!”  Un jauna zvaigzne atspīdēja, 
tā Viņa gaisma, kas neziņā vada un palīdz atrast ceļu. Arī 
šogad.  Kad cenšamies saprast, kurp doties un kurp ne. 
  
No sniegā atstātām pēdām grūti saprast, vai ceļotājs bija 
devies pretim gaismai, vai no tās nācis.  Sniegā pēdas 
sajauktas – kā šogad ierastā dzīve.  Mūsu ģimeņu un 
draudžu senu tradīciju iestaigātās takas izjauktas dēļ 
pandēmijas un daudziem aizliegumiem.  Vai drīkstam, 
nedrīkstam doties uz dievnamiem, kopā piedzīvot 
brīnišķīgos, dievišķās gaismas apmirdzētos Kristus 
piedzimšanas svētkus.  Bet vai tie tādi bija Marijai, 
Jāzepam, ganiem? Vai arī viņiem šī nakts neizjauca 
ierastās dzīves ceļu?  Viņiem šis brīnums neilga tikai 
vienu dienu, tas pārvērta visu pasauli uz visiem laikiem.  
 
Svētais Augustīns mācīja: “Mēs tuvojamies Dievam, ne 
ejot, bet mīlot.” Un - “Šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs 
esam mīlējuši Dievu, bet, ka viņš mūs mīlējis un sūtījis 
savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai.  Mīļie, ja Dievs mūs tā 

ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt.”  (I Jņ 
vēst. 4: 10-11).   Un pēkšņi katrs mēs kļūstam Kristus 
essential līdzstrādnieki. Kā gani, ko iepriekš neviens 
neievēroja vai nenovērtēja, kā jaunava Marija, kurai 
daudz bija jāpārdzīvo, lai ar viņu notiktu pēc Dieva vārda. 
Kā neskaitāmi citi, kam viegli paiet garām, kamēr tie 
mums ir nepieciešami.  
 
Kā pārgurusī slimnīcas māsiņa. Reportieris viņai prasīja, 
kā viņa spēj strādāt dienu pēc dienas ar tik slimiem 
vīrusa pacientiem, tik daudzus pat pavadot Mūžībā. 
Atspiedusies pie sienas, viņa teica: “Ir reizes, kad uznāk 
bailes, kad jācīnās, lai neskrietu prom. Bet ir jāpaliek.  
Kādreiz esmu vienīgā, kura acis viņi redz. Tad lūdzu, lai 
tiešām viņi manās acīs nesaredzētu bailes, bet tikai 
cerību, mieru, pāri visam - mīlestību.”   
 
Kad jebkad tik daudziem esat skatījušies acīs kā tagad, 
kad pandēmijas laikā tehnoloģija mūs vieno, kad 
nedrīkstam būt kopā. Lai paldies visiem, kas tā vieno 
ģimenes, draudzes, latviešu organizācijas! Arī tagad 
daudz tiek darīts, lai pandēmija nenozagtu Ziemsvētku 
prieku vai izbrīnu par to, ka Vārds tapa miesa un mājoja 
mūsu vidū!  Tas Vārds, kas ir Dievs! Un Viņa Dēls Kristus 
solījis palikt ar mums – vienalga, kur atrodamies, vai 
kādos laikos dzīvojam. 
 
Arī šogad būs Ziemsvētki! Un lai tie jums ir Kristus 
gaismas apmirdzēti, skaisti, priecīgi! Kad katra acīs 
saredzama būtu tikai mīlestība, varbūt arī pateicība par 
visiem, kas nesuši svētību mūsu dzīvēm!  Caur Zoom vai 
citādi! 
  
Lai 2021. gads nes tikai labas ziņas - vai dzīvojam Latvijā, 
vai tik daudzās valstīs izkaisīti!  Dievs lai svētī un pasargā 
mūs, Viņš lai visiem dāvina veselību, žēlastību, drošību, 
mieru, taisnību, cerību, gaismu, pāri visam - mīlestību!  
 

Lauma Zušēvica  

Arhibīskape, 

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīca pasaulē 

https://www.laiks.us/sakumlapa/ziemsvetku-nakts-mirdz-gaisma-briniska--ari-sogad?pp=
https://www.laiks.us/sakumlapa/ziemsvetku-nakts-mirdz-gaisma-briniska--ari-sogad?pp=
https://www.laiks.us/imgs/1091/zinas/blog_b_954413.jpg
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Un kad šis bērns nāca pasaulē, auga Dieva gudrībā un 
sāka sludināt Savu vēsti, Viņš teica: "mīliet viens otru 
tāpat, kā ES esmu jūs mīlējis." (Jņ.ev.15:12). 

Laikā, kad cilvēce ir neziņā un apmulsumā, visā pasaulē 
skan senā, bet mūžam jaunā un vienmēr dzīvā 
Ziemassvētku vēsts: “Redzi, es jums pasludinu lielu 
prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien 

Pestītājs dzimis.” Šie ir svētki, kad Debesu Tēva 
mīlestība parādās uz  zemes, lai mūs celtu pretī dievišķai 
godībai. Ziemassvētkos Dievs dāvina cerību, 
neiedomājamu brīnumu Jēzū Kristū. Viņš nāk kā mūsu 
Glābējs, aicinot cilvēci piedzīvot Viņa Debešķīgo 
žēlastību. 

Jēzus Kristus kā Dievišķais Bērns reiz piedzima Betlēmē. 
Bet Viņš turpina piedzimst arvien no jauna. Viņš dzimst 
cilvēku sirdīs - visur, kur cilvēki no sirds meklē grēku 
piedošanu, pestīšanu un dvēseles mieru. Viņš dzimst 
mūsu ikdienā, mūsu rūpēs, mūsu nemierā, mūsu sāpēs, 
kad redzam mūsu mīļos slimnīcās vai aiz logiem kādā 
veco ļaužu mītnē un neesam spējīgi no viņiem atvadīties. 
Viņš dzimst mūsu ticībā, cerībā un mīlestībā. 

Sūtu Ziemsvētku sveicienus mūsu LELBA draudzēm, 
mācītājiem/ām, draudžu locekļiem, baznīcas 
darbiniekiem un lūdzējiem. Visiem, kas gaida mūsu 
Kunga atnākšanu, es un mana ģimene vēlam svētītus un 
cerību pilnus Kristus dzimšanas svētkus un Dieva svētību 
jaunajā 2021. gadā. 

Prāv. Gunārs Lazdiņš, LELBA priekšnieks 

 

 

Novēlam gaišus un mierpilnus 

Ziemassvētkus, lai Laimes lācis iet līdzās 

Jaunajā 2021. gadā! 

 

Wishing you a Joyous Holiday Season 

and a New Year filled with Peace and 

Happiness! 

 

Que la paix et la joie de Noel soient 

avec vous tous les jours de l'Année nouvelle! 

 

Kārlis un Ināra Eihenbaumi 
 

Latvijas vēstniecība Kanādā 
Embassy of Latvia in Canada 

Ambassade de Lettonie au Canada 
 

  

http://audiobibele.sytes.net/jauna-derība/127-jana-evangelijs/1154-jana-evangelijs-15-nodala
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PRIECĪGUS UN GAIŠUS  

ZIEMASSVĒTKUS 

novēl 

Vija Hay 

Uģis Lāma 

Edīte Taylor 

Andris Lange 

Ligita Galdiņa 

Andris Ķesteris 

Anita un Gord Flynn 

Vita un Jānis Mazpoļi  

Aivars un Māra Pones 

Daina un Pēteris Brauni 

Biruta un Jānis Krūmiņi 

Sarma Svilane ar ģimeni 

Dagnija un Aivars Staško 

Solvita Rakitko ar ģimeni 

Sigurds un Daila Andersoni 

Juris un Ligita Miezīši ar ģimeni 

Daugavas Vanagu Otavas nodaļa 

Andrejs un Helgi-Lii Tenne-Šēni 

Andris, Māra, Niks un Leo Zariņi 

Ģirts Sīpoliņš un Silvia Zalts-Sīpoliņa 

Miera draudzes valde un Dāmu komiteja 

Krišs Brauns un Krista Upeslāce ar ģimeni 

Mārtiņš, Lorraine, Aleksandrs, Katrīne Sausiņi ar  

mazbērniem 

Emmu, Tomasu un Lailu 
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DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI 

Apsveicam visus mūsu draudzes locekļus, kuriem ir 
dzimšanas dienas janvāra un februāra mēnešos. It īpaši 
sveicam februāra mēneša apaļo gadu jubilāri Ligitu 
Galdiņu un tos, kuri iepriekš pārkāpuši deviņdesmit gadu 
slieksni: Velgu Feizaku un Valiju Trenči. 

 Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt 
 Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst, 
 Atļauj šodien saviem gadiem skanēt 
 Kā melodijai, kura sirdī šalc. 
 Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt, 

Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc. (A. Āre) 

22. novembrī, Mūžības svētdienā, aizdedzinājām 
svecītes, atceroties tos, kuri iepriekšējā gadā aizgāja 
mūžībā.  Pieminējām draudzes locekļus: Ligitu Miezīti un 
Uģi Bicki, un ģimenes locekļus. 

Solvita Rakitko pieminēja tēvu Staņislavu Rakitko, 
Kristaps Kandavs pieminēja māsīcu Līgu Langīnu, Ligita 
Galdiņa pieminēja krustmāti diakoni Mildu Dauku.  
Aizdedzinājām svecīti arī visiem tiem, kurus mūžībā 
aizsauca COVID-19. 
 

Abi foto  V. Mazpole 
 

Kaut nevarējām rīkot svinības kā iepriekšējos gados, 
atcerējāmies Latvijas 102. gadadienu. Pēc 
dievkalpojuma vēstnieks Kārlis Eihenbaums uzrunāja 
draudzi un aicināja sabiedrības telpā pacelt glāzi vīna 
Latvijai par godu.  Paldies vēstniekam par uzrunu un arī 
par vīnu. 
 

 

Dievkalpojumam sekoja Pilnsapulce, kurā piedalījās 21 
draudzes loceklis. Valdes amatpersonu vēlēšanas 
nenotika, jo esošie valdes locekļi, ieskaitot četrus, kuriem 
kalpošanas termiņš beidzās 2020. gada martā, nolēma 
palikt amatos līdz 2021. gada pilnsapulcei. 

Pēc vairāk kā astoņu gadu darba, protokolējot valdes 
sēdes, Aivars Staško vairs neturpinās darbu šai amatā. 
Liels un sirsnīgs paldies Aivaram par cītīgu un uzmanīgu 
amata pildīšanu. Turpmāk šo darbu ir uzņēmies veikt 
Andris Lange. 

Pilnsapulces galvenā diskusija bija par draudzes nākotni. 
Domas bija dalītas, to skaitā, meklēt pilna laika mācītāju, 
meklēt puslaika mācītāju, izstrādāt vienošanos ar 
Toronto rajona baznīcām un mācītājiem, piesaistīt 
teoloģijas studentu.  Pēc izsmeļošām pārrunām, par un 
pret katrai varbūtībai, pilnsapulce valdei uzdeva vispirms 
izpētīt iespējamību atrast puslaika mācītāju. Pēc 
pilnsapulces valdes priekšniece ir pārrunājusi 
pilnsapulces lēmumu ar prāvestu D. Kaņepu un viņš teica 
sazināties ar potenciālo kandidātu. 

Jūsu informācijai:  

 Sv. Andreja draudzes mācītāja, prāveste emer. 
Ilze Kuplēna-Ewart, pensionējas ar 2020. gada 
31. decembri. Māc. Dags Demandts uzsāks 
kalpot kā draudzes mācītājs 2021. gada 20. 
janvārī.   

 Baznīcas Gada grāmata 2021 būs pieejama 
nākamā dievkalpojumā.  Cena $25. Paldies 
vēstniekam K. Eihenbaumam par grāmatu 
atvešanu no Hamiltonas. 



6 
 
 

 ELCIC Austrumu Sinode 2020. gada 13.-14. 
novembra sēdē apstiprināja Miera draudzes 
“Articles of Continuance and General Operating 
By- law No.1” - Draudzes Satversmi. 

 
 
 
Jauna “Piemiņas plāksne” Beechwood kapsētā 
 

 
 
Anda Sīpoliņa ir izkārtojusi, ka Beechwood kapsētā, 
ceļmalā, kur atrodas Sīpoliņu ģimenes un citu draudzes 
locekļu atdusas vietas, iestāda koku. Blakus kokam ir 
novietots liels akmens ar metāla piemiņas plāksni.  Anda 
šo plāksni ir dāvinājusi visiem Miera draudzē. Sirsnīgs 
paldies Andai.  
 
 

 
 
 
Valde sūta Jums visiem sveicienus svētkos. Novēlam 
Priecīgus Ziemassvētkus un lai Ziemassvētku gaišums 
dod spēku, veselību un pavada visu nākamo gadu! 
 

Vita Mazpole 

Pārmaiņas draudzes dzīvē 
 

 

Ligita Miezīte 
 

Dzimusi 1935. gada 30. septembrī 
Mirusi 2020. gada 18. novembrī   
 
Dieviņ, iededz vakar zvaigzni 
Zemes bērns uz mājām iet. 
Sāpju nasta viegla kļuva, 
Debess dārzos roze zied.  (L. Bērziņa) 

 
 
Māc. Silvia Zalts-Sīpoliņa noturēja svētbrīdi un izvadīšanu 
ar Ligitas ģimeni 28. novembrī. 
 
COVID-19 ierobežojuma dēļ, draudze un draugi nevarēja 
personīgi atvadīties no Ligitas. Jums bija lūgts iesūtīt māc. 
Silviai līdzjūtības un atvadu rakstus.  Tos nolasīja 
aizlūgumā un ģimene saņēma kopiju. Aizlūgums tika 
ierakstīts video un to var noskatīties  šeit: 
https://youtu.be/DddeVzh7PqQ. 
 
 

Miers 
Miers, nācis tavā sirdī, 
kā siltas rokas glāsts, 
saņem tavējo, to tura, 
tā mierinot un aicinot: 
pāries – dzīvē labi būs! 
 
Sirds miers tev vēlēts, 
kā dāvana mūžam, 
caur viņu, kas to sola: 
“mieru es jums atstāju, 
savu mieru jums dodu...” 
 
Viņš miera svētkus rod: 
ļauj turēt roku savu, 
sniegt otram glāstu 
un teikt: dzīvē labi būs,  
jo tev ir viņa miers!   
 
Baudi to, no jauna stāsti: 
ir miers, kad tas tevī ir! 
 
Ivars Gaide 
2020. gada 1. Adventā 

https://youtu.be/DddeVzh7PqQ
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Pirms pilnsapulces 22. novembrī                                                                Foto: Anita Flynn, kolāža: Ugis Lāma 
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Dear  members of Ligitas family, 

Ligita has been an integral part of Ottawa’s Latvian 
church and Latvian community for many, many years. I 
still have difficulty imagining it without her. Not only was 
she an active member of the Church Council, the Ladies 
Auxiliary and the Ottawa Seniors group, she took 
leadership roles in all of them and was an inspiration to 
the other members.  She regularly, when Juris was 
“pērminders”, sat at the  little table by the entrance 
welcoming the parishioners with a smile and a hymn 
book and diligently recorded who received communion.   
She was very knowledgeable about church procedures. 
We knew that she would notice if we had the wrong 
colour altar cloth on the altar. Ligita and Mirdza Pārups 
embroidered and sewed the white altar cloth we used 
last Sunday. It is very special with the Latvian motif along 
the border.  It is her legacy to our church. 

Whenever there was a special occasion Ligita was often 
called on to bake a “klinģeris”. That was the reason some 
never learned how, because we could count on her to do 
it.  At Christmas, she was our gingerbread lady.  Usually 
we had work bees to roll, cut and bake the “ piparkūkas”  
after she had made the dough.  I remember one year, she 
had ordered 5 kg of dough from “Miķelson’ kundze” in 
Toronto and had it shipped. I don’t remember why, but 
she baked it all herself, a few cookie sheets per day. It 
took her most of November.  She said it was no big deal, 
but thank goodness for the Kithen Aid pasta roller. When 
we met in their garage to make sauerkraut, shredding 80 
to 100 heads of winter cabbage that Juris had hauled 
home, it was made into a social gathering with coffee and 
baked goods to keep us going. The voluteers received an 
unexpected reward of a gourmet lunch. After a while it 
was no longer unexpected and we worked diligently to 
get done by lunch as there was no working after it. Ligita 
was a gracious hostess and it was greatly appreciated. 
She was proud of her lovely garden and freely shared 
roots and cuttings with her friends and provided flowers 
from her garden for the Sunday services. She was also 
pretty good at taking photos of her prize flowers. 

I agree with the person who  wrote the obituary in the 
Citizen - she did have a sly wit, a wry sense of humour.  I 
can still hear her saying ’’Here is your hat, what’s your 
hurry” as someone was leaving. 

 

 

 

 

 

I would like to share a poem by Latvian author and poet 
Indra Gubiņa. It was written in the latter years of life to 
her family and friends and I think Ligita would have 
shared the sentiment expressed. 

Kad es aiziešu 

Kad es aiziešu projām pavisam, 
klausieties sevī un  
klusumā brīdi paši pavisam klusi. 
Bet neraudiet ilgi, neskumstiet ilgi, kad esmu aizgājusi. 

Aizeju gaismai es pretim, 
tai, kas visiem līst pāri,  
kurā kādreiz kā stari 
tiksimies mūžības laukos.  
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Klausieties klusumā brīdi, paši pavisam klusi. 
Un neraudiet, neskumstiet ilgi,  
kad nāve mūs izšķīrusi. 
Dvēsele paliek pie jums. 
 

A rough translation would be: 

When I go away forever 
Listen within yourself and during  a moment of silence 
be very still, 
But do not weep, do not grieve a long time when I have 
gone. 
I went towards the light that rains over all of us 
and in which we,  as light beams, will meet again in 
eternity. 
Listen a moment in the silence, and be completely still 
And do not weep, do not grieve long when death 
separates us. 
The soul remains with you. 
 
Our family members, our friends are never really gone as 
long as we remember them. 
 
Ligita, you will be missed; you will be remembered and 
as in the poem “your soul will remain with us”. 
 

On behalf of Peace Latvian Lutheran Church,  
Vita Mazpole  

 
………………………………………………………………………................ 
 

Praying boldly into silence 

The following excerpt from  Dean Martin Malina’s essay 

on prayer and meditation appeared in the June 2020 

issue of Canadian Lutheran, a magazine of the 

Evangelical Lutheran Church in Canada (ELCIC). We 

reprint it with his permission. 

 

If the content speaks to you, I encourage you to go to the 

link  https://bit.ly/2VncKop to read the whole article. 

Vita Mazpole 

 

 

 
Praying boldly into silence 
In his article about contemplative prayer, Rev. 
Martin Malina writes, "Finding a practice of 
contemplative prayer is essential to our well-being 
as individuals and a church." 
 
“There is a silence that is healing, transformational. 
We find it in nature. We find it in the stillness of pre-
dawn dew resting on flowers and blades of grass. 
We find it in bold action of convicted hearts that 
happens behind-the-scenes. Not in the spectacular, 
the sensational and attention-grabbing largess of 
personality shock-and-awe. But in the quiet, 
dedicated, barely perceptible giving of those who 
know themselves and respond to the still, small 
voice speaking in their hearts. 
 
"When we embark on a deeper exploration of 
prayer, we consider not how our prayer can change 
God, but how the prayer will change us. 
 
“God is waiting for us in the silence of our hearts. 
God is waiting, already, in the circumstances and 
situations of the world. God is always listening to us. 
But are we always listening to God?" 
 
"Something is already happening in this holy 
silence,” he says in his discussion of the healing, 
transformational nature of silence. 
 
"Ironically, learning to be silent and not say any 
words out loud in prayer has renewed prayers 
where words are spoken," he says "And my walk 
with God has been enlivened.”  
 

 

  

https://bit.ly/2VncKop
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SENIORU KLUBS 

Decembrī 
 
18. novembrī saņēmām sēru vēsti - mirusi mūsu iecienītā 
agrākā priekšniece Ligita Miezīte. Viņa vadīja Senioru 
klubu 13 sekmīgus gadus.  Ligita paliks atmiņās kā 
spējīga, veiksmīga, uzņēmīga priekšniece, garšīgu ēdienu 
gatavotāja un kliņģeru cepēja. Ļoti iztrūks mūsu kopībā. 
 
Latvijas dzimšanas dienas vakarā 18. novembrī 
piedalījāmies LNAK un Toronto centra kopējā  ZOOM  
programmā “Vienotībā”.  Otavas Senioru klubs sveica 
latviešus 102 gadu jubilejā.  
 
Noslēdzām šo gadu ar virtuālo tikšanos.  Iztrūka 
Ziemsvētku dziesmas un pantiņu skaitīšana, garšīgās 
pusdienas ..., bet piedomājām. Arī virtuāli sveicām 
jubilārus ar dziesmu, glāzi vīna. Dzimšanas diena - G. 
Ribakovs,  E. Taylor,  A. Flynn.  Vārda diena - Sarma, 
Kristaps. 
Veltījums: 

Ir gaišums ko tev dāvāt varu,  
Lai tavā dvēselē tas krīt,- 
To saņemsi ar zaļu egles zaru 
Un svecītēm, kas silti mirdz.  
 

Atzīmējām svētku datumus: 
 
21. decembris pirmā ziemas diena – īsākā diena, garākā 
nakts gadā.  Arī rets notikums šogad: saules sistēmas 
spožākās planētas Jupiters un Saturns tuvojās viņu 
vienreiz-20-gados savienojumā. Tikai septiņu loku 
minūšu attālums. 
 
24. decembris Ziemassvētku vakars.  Katrā ģimenē savas 
tradīcijas – egles rotāšana, dziesmu dziedāšana, pantiņu 
skaitīšana. 
 
25. decembris Pirmie Ziemassvētki.  Jēzus Kristus 
dzimšanas dienas svinības.  Pirms 102 gadiem Latvija kā 
neatkarīga valsts sagaidīja savu pirmo Ziemassvētku 
vakaru.  Rīgā spēkā komandanta stunda, bet izņēmuma 
kārtā ļaudis uz ielām Ziemassvētku naktī drīkstēja 
atrasties līdz plkst. 1:25 un 26. decembrī līdz plkst. 24. 
 
26. decembris Otrie Ziemassvētki. 
 
31. decembris Vecgada vakars, sagaidot Jauno gadu.   

 
Mēs seniori esam pateicīgi, ka varējām pielāgoties šī gada 
ierobežojumiem un turējāmies pie veselības.  Ceram 
tāpat turēties nākamajā gadā. Vēlam visiem MDV 
lasītājiem Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno 
Gadu! 

  Ziemassvētku zvaigzne  
   Lai pār visiem mirdz: 
   Miers lai virs zemes, 
   Miers iekš katras sirds! 

Vija Hay 
 
 

OTAVAS SKOLAS ZIŅAS 

 
 
Kopš skolas gads atsākās septembrī, latviešu klasīte 
satikās virtuāli uz Zoom 7 reizes.  Mācāmies par 
dzīvniekiem, putniem, klausāmies stāstus, spēlējam 
spēles, darām latviskus rokdarbus un uzdziedam.  
Galvenais, ka viens otru redzam un runājam latviski. 
Katru nedēļu latviešu klasīte saņem mājas darbus pa e-
pastu.  
 
15. novembrī noturējām speciālu Zoom tikšanos angļu 
valodā visai skolai. Daina Mazute rādīja jautrus foto un 
bērniem bija iespēja spiest pogas un minēt atbildes, 
piemēram, cik liela ir Latvija, jūrmala, mīļākais ēdiens, 
sports, utt. Vairāki lūdza līdzīgas aktivitātes nākotnē. 
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Skola atsaucās uz diviem LNAK aicinājumiem. Pirmais bija 
izgatavot video, kur sveicam Kanādas latviešu skolas un 
Latviju 18. novembrī. Piedalījās latviešu klase, plus daži 
vecākie skolas bērni. Māra Zariņa sakopoja video. Otrais 
bija izgatavot video, lai pateiktos Kanādas bruņoto spēku 
pārstāvjiem Latvijā.  Tur atkal piedalījās latviešu klase un 
arī atsevišķas skolas ģimenes. Abi video sveicieni ir 
iekļauti LNAK lielā kopējā Kanādas sveicienā un tos var 
noskatīties uz YouTube. 
 

 
Sveiciens Kanādas bruņotiem spēkiem Latvijā 
 
Eglītes sarīkojums un Betlēmes skats skolai vienmēr bijis 
liels notikums. Enģeļi, apkārt skrienoši ganiņi. Svētku 
dziesmas, sveicieni no vēstniecības. Ziemassvētku vecītis 
bija populārākais viesis. Ēdiens bija gards un bagāts.  
Šogad tas viss pietrūkst. Toties ir atmiņas un fotogrāfijas, 
kurās varam kavēties.  
 

Starplaikā, skolas bērni gatavojās 
Ziemassvētkiem katrs savā mājā, ģimenes 
lokā. 
 

 
 
Latviešu klase atsāksies atkal janvārī. Pandēmijas laikā 
turpināsim darboties šādā veidā. 
 

Ingrīda Mazute 
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2020. gadā bērni pie eglītes savās mājas 
 

 
2018. gadā Eglīte Miera Draudzes namā  
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Karoga pacelšana pie Otavas rātsnama 
 

 
 
Latvijas vēstnieks Kanādā Karlis Eihenbaums pie Latvijas 
karoga.                                            Visi foto: Vita Mazpole 
 
Latvijas karoga pacelšanas ceremonija par godu Latvijas 
Republikas 102. gadadienai notika 18. novembrī no rīta 
pie Otavas rātsnama.  Ceremonija notika ar Otavas  

 
 
 
pilsētas mēra Džima Vatsona un vēstnieka Kārļa 
Eihenbauma uzrunām, valstu himnām un 
fotografēšanos.  Klātesoši bija atnākoši ne tikai ar siltām 
cepurēm, bet arī ar maskām, tā ka vienam otru bija grūti 
pazīt. 
 

 
Latvijas aizsardzības atašejs Kanādā pulkvedis Agris 
Ozoliņš ar Kanādas bruņoto spēku pārstāvjiem 
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Vai variet pazīt?    Anda Sīpoliņa un Sarma Svilane 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
 
Tom Svilans, PhD  
 

 
Tomass koncertā Miera Draudzes namā 2011. gadā  

Foto: U.Lāma 

 
Vēlos dalīties ar pozitīvām ziņām šajā drūmajā neziņas 
laikā (un, nē, tas nav par negatīvu kovida testa 
rezultātu).  
 
Tomass Svilans ir labi pazīstams otaviešiem, jo viņš te ir 
piedzimis, uzaudzis un astoņus gadus kā pianists 
pavadījis Otavas Miera draudzes dievkalpojumus. 2011. 
gada rudenī viņš devās uz Londonu Lielbritānijā, lai 
turpinātu maģistra grāda studijas arhitektūrā. Pēc grāda 
iegūšanas viņš vēl strādāja uzņēmumā ScanLAB 
Projects, kas veido 3D skenēšanas projektus. 2016. gada 
janvārī viņš pārcēlās uz Kopenhāgenu Dānijā, lai uzsāktu 
doktorantūras studijas Dānijas Karaliskās akadēmijas 
Arhitektūras un tehnoloģijas institūtā (Royal Danish 
Academy). 
 

Šā gada 10. decembrī Tomass sekmīgi aizstāvēja savu 
doktora disertāciju un viņam ir piešķirts doktora grāds 
arhitektūrā. Disertācijas tēma - Integrated material 
practice in free-form timber structures. Visu par 
disertāciju variet uzzināt saitē 
https://tomsvilans.com/#phd, kur ir disertācijas 
kopsavilkums, kā arī video filmiņa par disertācijā 
aprakstīto paraugu izstādi. Arī, uzspiežot uz norādi 
kopsavilkuma beigās, variet lejuplādēt visas disertācijas 
451 lapaspuses un paši iepazīties plašāk ar tēmu.  
 
Sakarā ar kovida vīrusa izplatīšanos Dānijā valdība jau 7. 
decembrī izsludināja ļoti stingrus ierobežojumus, uzreiz 
slēdzot vidusskolas un augstskolas. Tā kā Tomasa 
aizstāvēšana jau bija paredzēta, tad to atļāva attālinātā 
veidā caur Zoom, klātesot tikai dažiem cilvēkiem, to 
starpā disertācijas uzraudzei un 
tiesnešiem/konsultantiem. 
 
 

 
Oficiāla institūta bilde 

 
Esam lepni un priecīgi, ka garais ceļš ir beidzies un ar 
pozitīvu rezultātu. Novēlam veiksmi tālākā dzīves ceļā! 
 

Sarma Svilane 
 
 
 

  

https://tomsvilans.com/#phd
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KALENDĀRS 2021. GADA JANVĀRIS – FEBRUĀRIS 

 
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 
 

    2020. gada Decembris 

 

24 ceturtdiena  Ziemassvētku dievkalpojums NENOTIEK, respektējot COVID-19 

ierobežojumus 

Christmas service will not be held due to Covid-19 guidelines 

    

    Janvāris 

7 ceturtdiena  Senioru saiets nenotiek 

 

    Februāris 

7 ceturtdiena  Senioru saiets nenotiek 

9  otrdiena 10:00 Valdes sēde 

21 svētdiena  11:00 Dievkalpojums, Gavēņa laika pirmā svētdiena. Pērm. Andris Lange 

 

Tiks izziņots, ja Draudze atsāk pilnīgāku 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:  

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  

Redaktore 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 

marta sākumā. 

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz 

2021. gada 16. februārim 
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