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Mīļā draudze! 

Ir jauki izjust, ka ziema jau iet uz beigām un ka mūs sagaida siltākas un garākas dienas.  Tomēr šī ziema ir bijusi smaga. 
Omikrona variants, kas parādījās gada sākumā, mūs atkal visus satrieca un lika izolēties. Nedaudz vēlāk mūsu pilsētas 
centrs tika pārslogots ar smagām mašīnām, kas nepārtraukti taurēja, un cilvēkiem, kas, ietinušies karogos, protestēja pret 
potēm, pret valdību… Un tad nāca policijas rīcība, lai atdotu zināmu normalitāti atkal mūsu pilsētā. Paralēli visiem šiem 
notikumiem esam dzīvojuši līdz Ukrainai un  Maskavas apdraudējumiem un iebrukšanai. 

Šinī neparastajā  laikā  man personīgi  Richard Rohr  ir bijis liela svētība. Richard Rohr ir franciskāņu priesteris, mistiķis, 
rakstnieks, kas dzīvo New Mexico un tur ir izveidojis vienu centru (Center for action and contemplation) ar mērķi palīdzēt 
piedzīvot Dieva klātieni un stiprināt garīgo dzīvi. Esmu ļoti izbaudījusi un izbaudu viņa meditācijas, ko katru rītu saņemu  
e-pastā. Iesaku arī jums tās pameklēt internetā vai noklausīties kādu no viņa lekcijām uz youtube, vai izlasīt kādu no viņa 
grāmatām. 

Tā kā Rohra domas man ir nozīmīgas, gribu dalīties ar vienu no daudzām, kas parādās viņa grāmatā The Universal Christ, 
cerībā, ka tā varētu dot jaunu attieksmi pret pašreizējiem apstākļiem. 

Šī doma ir saistīta ar deju.  

Kad dejojam ar mūsu partneri, abi esam iesaistīti un vienoti. Kad viens liek soli uz priekšu, mūsu partnerim ir jāsper solis 
atpakaļ, prom no mums. Šī attālināšanās ir tikai uz momentu, lai tūlīt mūs pievilktu pie viņa vai viņas, un tā abi, intīmāki 
kā iepriekš,  tiktu uz priekšu uz dejas grīdas. 

Mīlestības attiecības starp cilvēku un Dievu arī ir kā deja. Mēs liekam solīti uz priekšu un Dievs solīti atpakaļ, atkāpdamies 
no mums, ”paslēpdams viņa seju”, kā bieži liecināts Svētos Rakstos. Radot tukšumu, ko tikai Dievs var piepildīt. Un tad 
Dievs gaida, lai redzētu, vai mēs uzticēsimies mūsu dievišķīgam partnerim, lai piepildītu šo vietu, kas kļuvusi vēl plašāka un 
atvērtāka  viņa mīlestībai. 

Tas brīdis, kad Dievs atkāpjas un gaida, var mums likties kā ciešanas, kā bezjēdzība, kā depresija. Daudz cilvēki, kad uzzināja, 
ka māte Terēza Indijā piedzīvoja tumsības gadus, domāja, ka viņa bija kritusi depresijā. Bet viņa zināja, ka arī tie, kas esam 
šajā mīlestības dejā ar Dievu,  ka šie dzīves tumšie posmi nav depresija, ne nejēga, bet īstenībā tie ir dziļi uzticības akti  un 
ielūgums uz vēl tuvākām attiecībām, ko Dievs mums piedāvā.  

Dievs vienmēr ir tas, kas to deju vada, kaut bieži mēs tikai ar laiku to aptveram. Dievs vienmēr ir blakus mums, nekad pret 
mums, stimulēdams mūs pieaugt, gaidot mūsu uzticību arī tad, kad lietas nav rožainas, gaidot kopējo dejas turpinājumu! 

Pavasarim un Lieldienām tuvojoties, paļausimies mūsu dievišķīgam partnerim! Uzticēsim Viņam dejas vadīšanu! Un 
dejosim šo dzīves deju ar baudu, ar brīvību, ar drošību, ka esam mīlēti, pieņemti, piedoti… dejosim un iesaistīsimies šajā 
dievišķīgā dejā ar sirdi un dvēseli!           

Māc. Silvia  
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Dodoties Ciešanu laikā. 

“Redzi! Mēs dodamies uz Jeruzālemi…” 

Un uz Ukrainu dodas tie, kuri nevar neiet… 
 

Tik vienkārši, īsi, kodolīgi. Pēc tam, kad jau divas reizes 
bija mācījis par to, kas sagaidāms Jeruzālemē, Jēzus trešo 
reizi visu atkārto.  Nepārprotami Viņa vārdi: “Redzi!  Mēs 
dodamies uz Jeruzālemi, un piepildīsies viss, ko pravieši 
rakstījuši par Cilvēka Dēlu.  Viņš tiks nodots pagāniem un 
apsmiets, un mocīts, un apspļaudīts.  Un tie šaustīs viņu 
un nonāvēs, un trešajā dienā viņš 
augšāmcelsies.”  Mācekļi no tā neko nesaprata – sacītais 
viņiem palika apslēpts, un viņi nespēja teikto 
izprast.”  (Lk 18:31-34) Bet Jēzus ļoti labi zināja, ko tas 
nozīmē.  Kā reiz māc. Osvalds Gulbis rakstīja: “Viņš neiet 
aizsietām acīm. Viņš zina, kas Viņu gaida.” 

Mēs arī zinām. Kristus Ciešanu stāsts mūs pavada no 
Apskaidrošanas kalna uz Golgātas kalnu.  Bet, vai mēs 
pavadām Viņu?  Pestītājs taču nedod izvēles. “Mēs ejam 
uz Jeruzālemi!”  Nevaram nedoties, kā māc. Gulbis 

secina, jo:  “Galu galā visa mūsu dzīve ir ceļš uz Jeruzālemi.  Jā, tur ir krusts un bēdas, grūtības un pretestība…, bet arī 
brīvības ceļš ir ceļš uz Jeruzālemi. Dzīvības ceļš ir ceļš uz Jeruzālemi, jo tikai aiz Golgātas kalna aust Lieldienu rīts.  Tāds ir 
dzīves dzelzs likums –  jāiet, jādara, jāvar.”  

“Mēs dodamies uz Ukrainu!”  Tā vēsta tie, kuri no diasporas atgriežas savā tēvzemē.  Un viņi zina, kas viņus 
gaida!  Karš.  Cīņa, ciešanas, varbūt pat nāve. Viņiem nav apslēpts nekas - televīzijā, internetā visas ziņas liecina, kas viņus 
sagaida. Gandrīz visai pasaulei uzbrukums Ukrainā atklāts  diennaktī!   Ir briesmīgi skatīties, briesmīgi neskatīties.  Nevaram 
palikt neziņā, cik tauta varonīgi cīnās pretim - kā Dāvids pret Goliātu.  To teica viens reportieris. Bija dienas Latvijas vēsturē, 
kad to pašu teica par mūsu tautiešiem.  Mēs zinām,  ko nozīmē  uzvarēt, tad zaudēt savu brīvību.  Paldies Dievam, mēs arī 
zinām, ka pēdējais vārds nepiederēja tiem, kuri iedomājās, ka iznīcinās tautu, to okupējot.   

Mēs dodamies Ciešanu laikā – līdz ar Jēzu, līdz ar cietējiem, līdz ar cīnītājiem.  Lielās lūdzamās dienas svētīti, ar pelniem 
apzīmēti, dosimies līdzi katram, kas lūdz pēc miera, pēc grēka un ļaunuma uzvaras.  Mēs neesam vieni. Lūgšanās dosimies 
līdzi Ukrainas tautai un tiem, kas Krievijā riskē ar visu, lai lūgtu pēc miera. Pāri visam, lūgsim pēc miera un kara uzbrukumu 
beigām. Ziedosim, dosimies demonstrācijās, rakstīsim valstu vadītājiem, būsim nomodā lūgšanās par tiem, kas cīnās un 
cieš.  

Kristus asins liecinieks Apustulis Pāvils zināja, kā drosmīgi pastāvēt ticībā, cerībā un mīlestībā. Viņš rakstīja: “Esiet stipri 
Kungā un viņa spēka varenībā!... Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī velna viltībā…uzlieciet 
pestīšanas bruņucepuri un tveriet Gara zobenu – Dieva vārdu!  Ar lūgšanām un aizlūgšanām lūdziet Dieva Garā ik brīdi!” 
(Efez. 6:10,11,17)  Ik brīdi.   

Dosimies uz Jeruzālemi un uz Augšāmcelšanās rītu! Lai Dievs svētī un pasargā ceļojumā. 
Dievs, līdzi nāc. . . Nāc līdzi, nāc!   

+ Lauma Zušēvica 
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LŪGŠANAS UKRAINAI 

Ukrainai uzbrūk ienaidnieks, lūdzam, dodies palīgā  
Visvarenais Dievs, katra Radītājs un Sargs –  
Dodies palīgā -  
Kristu, Tu miera nesējs, Pestītājs un Patiesība vienīgā 
Dodies palīgā -  
Svētais Gars, kas esi brīvs doties, kurp vēlies, un pildīt cilvēku 
sirdis un dāvināt cerību. 

Mēs lūdzam, Trīsvienīgais Dievs,  
Dodies palīgā -  
Un esi klāt Ukrainai. Dievs, ir noticis ļauns, paša ļaunuma uzbrukums.   
Cieš tavi bērni, mūsu māsas un brāļi Kristū. 
Mūsu spēks palīdzēt ir tik vājš, esi Tu viņu spēks, kuri cer uz Tevi un 
Tiem, kuri var palīdzēt aizstāvēt patiesību un novērst, uzvarēt ienaidnieku. 
Apstādini to. 

Mēs lūdzam paļāvībā un pārliecībā, ka Tev nekas nav neiespējams. 
Mēs uzdrīkstamies lūgt, aicini palīgā tos, kuri var palīdzēt apstādināt 
ienaidnieku, kas kāro pēc Ukrainas un, viltus un melu pavadīts, to grib iekarot. 
Kaut notiktu kā esi solījis, ka Gara ieročiem apbruņoti, uzvarēs Tevis apžēlotie  
un stiprinātie.  Tie, kas grib dzīvot mierā, brīvībā, bez bailēm un briesmām.   

Dodies palīgā arī mums, lai mēs atrastu, kā palīdzēt.  Paldies par visām tām 
reizēm, kad esi palīdzējis.  Šodien un rīt Tavs Svētais Gars lai vada mūs un caur  
mums kalpo,  lai mūsu lūgšanas vārdus Tu varētu piepildīt savā žēlastībā,  
patiesībā un spēkā.  
Lūdzam, no sirds, dodies palīgā un uzklausi, ko esam lūguši Tava Dēla, Jēzus Kristus, mūsu 
Pestītāja un Svētdarītāja Gara vārdā.  Āmen.  

                                                                                                                            +Lauma Zušēvica 

Visuvarenais Dievs! 
Kad miers ir izjaukts, drošība atņemta, dzīvība apdraudēta – jo karš ir iesākts, esi Tu sargs un palīgs!   

Tiem, kas bēg, kam mājvietas izpostītas,  
kas dzīvo bailēs un neziņā, kas jau sēro, 
esi Tu sargs un palīgs! 

Tiem, kas gājuši kaujas laukā, kas aizstāv savu tēvuzemi,  
kas cīnās par taisnību un tiesu, 
esi Tu sargs un palīgs! 

Tiem, kas gatavi stāvēt un cīnīties par Ukrainas neatkarību un drošību,  
kas palikuši uz vietas, lai pasaulei dotu patiesu liecību par notiekošo,  
kas meklē veidus, kā ierobežot naida un ļaunuma izplatīšanos,  
kas vēlas rast miera ceļu,  
esi Tu sargs un palīgs!  

Mēs lūdzam, lai nāk Tava valstība un miers, un cerība  
caur Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, mūsu Kungu – 
Jo Tu esi mūsu sargs un palīgs! 

Āmen. Dieva miers ar mums visiem! 
                                                                                                            Prāv. Anita Vārsberga-Pāža,  
                                                                                                                   2022. gada 24. februārī 
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Nesiet cits cita grūtumus, tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību! 
Apustulis Pāvils vēstulē galatiešiem 6:2 

 
LELBA Pārvalde aicina draudzes, draudzes locekļus un visus labas gribas ļaudis būt kopā 
lūgšanās, kā arī atbalstā Ukrainai! 
 
Ukrainas tautas šī laika smagie pārbaudījumi un grūtumi mums nav sveši. Palīdzība tos nest ir 
un būs nepieciešama gan tiem, kas jau devušies bēgļu gaitās, gan tiem, kas Ukrainā vēl uzturās 
un cīnās. 
 
Aicinām visiem kopā atbalstīt Starptautisko Sarkanā krusta organizāciju, kas darbojas Ukrainā 
un ārpus tās. Ziedojumu lūdzam nodot caur vietējo LELBA draudzi, tā rādot, ka esam vienoti 
centienos garīgi un finansiāli palīdzēt. Varam ziņot, ka LELBA Pārvalde ir jau atvēlējusi $10,000 
(CAN) šim kopējam mērķim.  
 
Ziedosim un lūgsim, lai visi, par kuriem lūdzam, jūt, ka latviešu lūgšanas viņus nes un Dievs ir 
ar viņiem! 
 
Nebaidies, jo es esmu ar tevi, 
nebīsties, es esmu tavs Dievs, 
es spēcināšu tevi, tev palīdzēšu, 
ar savu labo taisnības roku 
es tevi uzturēšu! 
Jesaja 41:10 
 

Paldies! Dievs lai svētī dāvanas un dāvanu devējus! 
2022. gada 25. februārī 
 

LELBA,  400 Hurley Avenue, Rockville MD  20850-3121 USA  /  lelbabirojs@gmail.com 
PĀRVALDES PRIEKŠNIECE   prāv. Anita Vārsberga-Pāža 

tel. 301 302 3270 / macanitavp@gmail.com 
PĀRVALDES LOCEKĻI   Andris Celcherts, māc. Aija Graham, māc. Ģirts Grietiņš, Sandra Kalve,  

māc. Igors Safins, Kārlis Veilands  
 

mailto:lelbabirojs@gmail.com
mailto:macanitavp@gmail.com
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VĀRDS VIENO! Aicinām pievienoties! 
 

Mīļie kristīgie draugi! 
 
Noslēdzot 2021. gada kopējo LELBPasaulē Bībeles lasīšanas projektu, līdzdalībnieki lūdza, lai 
mēs kaut ko līdzīgu izveidotu šim gadam. Vairāki izteica domu, ka būtu labi iepazīties arī ar citu 
LELBP garīdznieku domām. 
 
Tā tapa 2022. gada projekts VĀRDS VIENO! 
Paldies prāv. Anitai Vārsbergai-Pāžai par nosaukumu! 
 
Apakšvirsraksts būtu: Vienosimies pārrunās ar LELBPasaules garīdzniekiem par Svētiem 
Rakstiem!  
 
Garīgās pārrunas notiktu Zoom platformā katru otro ceturtdienu, sākot no 10. februāra, plkst. 
11:00 pēc Čikāgas laika, kas ir 19:00 pēc Latvijas laika, vai 18:30 pēc Čikāgas laika. 
 
Katru sesiju ievadīs kāds cits mūsu Baznīcas garīdznieks. Katrs sākumā iepazīstinās ar sevi un 
savu kalpošanu. Pēc ievada sekos pārrunas, kurās visi būs aicināti iesaistīties.  (...) 
 
Lūdzu, lai Dievs svētī šo darbu un caur to padziļina ticību, stiprina cerībā un vairo mieru, pēc kā 
meklē tik daudzi. Lai mūs VĀRDS VIENO! 
 

Jūsu māsa Kristū, 
+ Lauma Zušēvica 

 

 
 

LAJU KURSI  
 

2022. gada 12. martā, 2. aprīlī, 30. aprīlī, 21. maijā 
 

Kam kursi domāti? 

• katram, kas aicināts ņemt dalību dievkalpojumu vadīšanā, 

• katram, kas nezin, vai spēj, vai nezin, kā to darīt. 
Ko varēs apgūt? 

• papildus zināšanas par dievkalpojumu kārtību, 

• lielāku skaidrību par to, kāpēc laju līdzdalība dievkalpojumu vadīšanā ir svarīga, 

• norādes, kā sagatavoties dievkalpojuma vadīšanas uzdevumiem, 

• kur atrast visu nepieciešamo informāciju, lai saliktu dievkalpojumu, 

• kā izvēlēties dziesmas, 

• kā sagatavot lūgšanas dievkalpojumam un citām reizēm,  

• draudzes dzīves kristīgās mācības pamatus,   

• kā pašam stiprināt savu garīgo dzīvi. 



6 
 
 

            Kā to darīsim? 

• kursi notiks neklātienē – Zoom,  

• kursu ieraksti būs pieejami dalībniekiem, kuriem nav iespējams būt klāt kādā no tikšanās 
reizēm, 

• lietosim šādu pieeju: ieklausīsimies pasniedzējā, viens otrā; pārdomāsim; izmēģināsim; 
pārrunāsim. 
 

Informācija 
 

1. Sesija 12. martā  
Ievads: par dievkalpojumiem. 
Pasniedzēji: prāv. emer. Ilze Kuplēna-Ewart, prāv. Sarma Eglīte, prāv. Anita Vārsberga-Pāža 

 

2. Sesija 2. aprīlī 
 Vairāk par dievkalpojumiem: kur atrast saturu, kur atrast dziesmas. 
 Pasniedzēji: prāv. Sarma Eglīte, māc. Aija Graham 
 

3. Sesija 30. aprīlī 
 Lūgšanas draudzes dievkalpojumā un citās reizēs. 
 Pasniedzēji: māc. Gija Galiņa, diak. Guna Reina 
 

4. Sesija 21. maijā 
 Teoloģija draudzes dzīvē, kā stiprināt savu garīgo dzīvi. 
 Pasniedzēji: māc. Ģirts Grietiņš (pirmā daļa), prāv. emer Ilze Kuplēna-Ewart (otrā daļa) 
 

Visas sesijas notiks sestdienās plkst 12.00 EST un beigsies plkst. 15.00. 
Katra tiks sadalīta pa 55 minūšu posmiem ar 5 minūšu starpbrīdi. 

 
Maksa:   $100 par pirmo pārstāvi no katras draudzes, $50 par otro pārstāvi no tās pašas draudzes, $25 
par trešo. 
 
Lūdzam draudzes priekšniekiem nosūtīt dalībnieku kontakta informāciju Rutai Orei,   
epasts: orefam@verizon.net,  610 287 3845 

 
Pieteikšanās līdz 10. martam. 

 
Papildus informācija: māc. Ilze Kuplēna-Ewart epasts: ilze@reike.ca  416 994 2136 
 

Prāv. emer. Ilze Kuplēna-Ewart, LELBA Teoloģijas nozares vadītāja 
Laju kursu darba grupa – māc. Ģirts Grietiņš, Mētra Krautmane, prāv. emer. Ilze Larsen, Ruta Ore 

 

mailto:orefam@verizon.net
mailto:ilze@reike.ca


7 
 
 

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI 

Apsveicam visus mūsu draudzes locekļus, kuriem 
dzimšanas dienas ir marta un aprīļa mēnešos. Īpaši 
sveicam  marta mēneša apaļo gadu jubilārus Lindu 
Boole, Irēnu Būcēnu, Andreju Tenne-Šēnu un aprīļa 
apaļo gadu jubilārus Mārtiņu Sausiņu un Helgi-Lii 
Tenne-Šēnu. Jo īpaši apsveicam Dzidru Innus, kurai 28. 
aprīlī aprit 98 gadi. 

 Tūkstoš dzidru saules staru 
 Lai vēl ilgi dzīvē mirdz. 
 Prieku, laimi, veselību  
 Vēlējam no visas sirds. 
 

  
 
Ziemassvētku vakara dievkalpojumā, kad dievnams 
parasti ir piepildīts vai pat pārpildīts, varēja ierasties 
tikai puse no telpā atļautā skaita. Lai to realizētu, 
draudzes locekļiem  bija iepriekš jāpiesakās un 
jārezervē vieta. Pieteicās 57 personas un vairāku 
iemeslu dēļ tikai 51 ieradās. Varējām viegli sasēdināt, 
ievērojot ieteikto attālināšanos, jo ģimenes “burbuļus” 
varēja sēdināt tuvāk. 

Paldies Jānim Krūmiņam par Ziemassvētku eglītes 
uzstādināšanu un noņemšanu pēc svētkiem.  
 

 
 

 
Visi foto: I. Eihenbauma 

Janvāra dievkalpojums bija jāatsauc, jo Omicron 
pieņēmās spēkā un valdība noteica stingrākus 
ierobežojumus. 
 
Februāra dievkalpojumu ērģelniece Vija Kluchert pēc 
sprediķa kuplināja ar Daces Aperānes aranžējumu 
Dona Nobis Pacem un atkārtoja to tradicionālā 
melodijā pēc draudzes lūgšanas.  Paldies, Vija, par tik 
piemērotu muzikālu lūgšanu. 
 

 
 
Pēc dievkalpojuma noturējām gadskārtējo Pilnsapulci. 
Piedalījās 22 draudzes locekļi. Vienbalsīgi pieņēmām 
2022. gada budžetu un uz trīs gadiem ievēlējām jauno 
valdi.  Valdē sastāv: Kristaps Candow, Vita Mazpole, 
Katrīna Sausiņa, Mārtiņš Sausiņš, Anda Sīpoliņa, Silvia 
Zalts-Sīpoliņa un Sarma Svilane. 
  
Valdi ievedīs amatā nākamā dievkalpojumā 13. martā 
un  valde konstruēsies nākamā valdes sēdē 12. aprīlī.  
Pastāvīgie ārpus valdes darbinieki piekrita turpināt 
amatos: kasiere Daina Brauna, sēžu protokolētājs 
Andris Lange, biedrzinis/draudzes locekļu saraksta 
uzturētājs Aivars Pone, pērminderu koordinators 
Andris Lange, pērminderi Daina Brauna, Tālis Brauns, 
Jānis Krūmiņš, Andris Lange, Ģirts Sīpoliņš. Miera 
draudzes vēstis kolēģija Solvita Rakitko un Uģis Lāma. 
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Paldies Helgi-Lii Tenne-Šēnai un Dainai Braunai par 
ilggadīgo kalpošanu valdē.  
 
Pēc  iepriekšējās pilnsapulces  2021. gada 31. oktobrī, 
kad 25 draudzes locekļi balsoja un deva valdei mandātu 
meklēt puslaika mācītāju, ir sastādīta Mācītāja 
izraudzīšanas komiteja (MIK). MIK sastāvā darbojas 
Ruta Barr (priekšniece), Solvita Rakitko, Ģirts Sīpoliņš 
un Vita Mazpole. Ir atjaunots (updated) Congressional 
Mission Profile, ko ELCIC uzskata par mācītāja 
kandidātu galveno informācijas avotu. Izstrādāts 
sludinājums mācītāja meklēšanai un tas ievietots 
laikrakstos “Latvija Amerikā”, “Laiks” un LELBA un 
LELBP mājaslapās, kā arī  Miera draudzes Facebook.  
 
Nezinām, cik ilgs laiks paies, lai sameklētu mācītāju. Ja 
laicīgi to nevarēs veikt, nezinām arī, cik ilgi ies sarunāt 
pastāvīgus viesu mācītājus un slēgt atlīdzības 
līgumu (-us) ar mācītāju draudzēm. 
 
Mēs esam laimīgi un pateicīgi, ka Silvia Zalts-Sīpoliņa, 
būdama ordinēta mācītāja, ir rūpējusies par mums 
kopš 2020. gada septembra.  Ir jāatceras, ka tas nav 
viņas “darbs” vai pienākums, bet viņas žēlastība un 
labā sirds, kas viņu mudina. Līdz šim viņa ir uzņēmusies, 
kad Covid ierobežojumi pieļāvuši, noturēt vienu 
dievkalpojumu/svētbrīdi mēnesī.  Mēs nevaram 
pieņemt/paredzēt, ka tā turpināsies nākotnē, tāpēc es 
jums visiem lūdzu padomāt par laju kursiem.  
 
Iepriekšējos gados Andris Lange, Aivars Pone, Ligita 
Miezīte, Dagnija Staško, Ligita Galdiņa un citi pirms 

tam, ir vadījuši laju dievkalpojumus, kad mācītājs ir bijis 
atvaļinājumā. It sevišķi tagad, kamēr meklējam 
mācītāju, var gadīties reizes, kad Silvia nav Otavā un 
nevaram sarunāt viesu mācītāju, tāpēc būtu labi, ja 
kāds draudzes loceklis varētu novadīt laju 
dievkalpojumu. Šie laju kursi dod zināšanas un līdzekļus 
to veikt. 
 
Kursu apraksts ir atrodams šinīs MDV. Draudze segs 
reģistrācijas maksu, jums tikai jāziedo jūsu laiks. 
Lūdzam pieteikties līdz 10. martam pie draudzes 
valdes priekšnieces, rakstot uz mazpolis@gmail.com. 
 
Mācītāja Silvia Zalts-Sīpoliņa nebūs Otavā no 16. līdz 
26. martam.  Vajadzības gadījumos, lūdzu, zvaniet 
draudes valdes priekšniecei Vitai Mazpolei, tālrunis 
613-692-6056. 
 

Kaut ierobežojumi paliek 
vieglāki, nevarēsim šogad 
noturēt gadskārtējas 
Pankūku brokastis un 
Lieldienu brokastis pēc 
Lieldienu dievkalpojuma 17. 
aprīlī. 
 
Paldies 44 draudzes 
locekļiem, kuri 2021. gadā 
turpināja gadskārtējos 
ziedojumus draudzei. Kaut 

Jaunā valde: No kreisās - Māc. Silvia Zalts-Sīpoliņa, Vita Mazpole, Kristaps Candow, Anda Sīpoliņa, Mārtiņš Sausiņš, Sarma 
Svilane, Katrīna Sausiņa                                                                                                                                                      Foto: U. Lāma 

mailto:mazpolis@gmail.com
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draudzei nav bijis lielu izdevumu, jo kopš 2020. gada 
septembra nav bijis jāmaksā mācītāja alga, ir nama 
uzturēšanas izdevumi (elektrība, apkure, ūdens, 
telefons) un nepieciešami remonti ēkai, kā arī 
maksājami honorāri ērģelniecei un pagaidu mācītājai. 
Ir paredzēti arī lieli izdevumi mācītāja meklēšanas 
procesā. 
 
Paldies visiem ziedotājiem, kuri ziedoja draudzei L. 
Sausiņas, L. Miezītes, V. Milleres, S. Andersona un R. 
Whittaker piemiņai.  Kopā tika saziedots $1875. 
 
Apsveicam Ilsi un Hubert Zandstras par viņu dēlam 
Peter Zandstra piešķirto Order of Canada 
apbalvojumu.  Skatiet rakstu MDV. 
 
Jums iepriekš bija izsūtīta informācija par Vārds Vieno 
- pārrunām ar LELBPasaules garīdzniekiem par Svētiem 
Rakstiem. Pārrunas notiek Zoom platformā katru otro 
ceturtdienu.  Atkārtojam aicinājumu pievienoties šinī 
MDV. 
  
13. martā pēc dievkalpojuma Latvijas vēstniecība visus 
ielūdz uz tikšanos ar jauno Latvijas vēstnieku Kanādā 
Kasparu Ozoliņu. Nāksim kuplā skaitā, lai iepazītos un 
sirsnīgi sveiktu vēstnieku, uzsākot darba gaitas Kanādā!  
Tiek sagaidīts, ka marta beigās Otavā viesosies 
Ministru Prezidenta biedrs un Aizsardzības ministrs 
Dr. Artis Pabriks. Par tikšanos informācija tiks izsūtīta 
atsevišķi. 
 
30. aprīlī ir paredzēta Lielā talka, tanī pašā dienā kā 
Latvijā.  Ceram, ka varēsim to noturēt kā iepriekšējos 
gados.  Lūdzu, skatiet sludinājumu šinīs MDV.  Sīkāku 
informāciju izsūtīsim tuvāk pie aprīļa beigām. 

Vita Mazpole 
Pārmaiņas draudzes dzīvē 
 
Mūžībā aizgāja  

 

           Līvija Janitēns  

Dzimusi 1927. gada 28. aprīlī  
Mirusi 2022. gada 20. janvārī 

Dieviņ iededz vakar zvaigzni, 
Zemes bērns uz mājām iet. 
Sāpju nasta viegla kļuva, 
Debess dārzos roze zied. (I.Bērziņa) 

 

Dārgie tautieši! 

Šodien Ināra un es saņēmām negatīvus Covid testus, 
mūsdienās tas ir - esi negatīvs un paliec pozitīvs.  

Līdz ar to 21. februārī, kā iepriekš noteikts, varam 
noslēgt mūsu skaisto misiju šeit Kanādā un doties 
projām. Mēs atgriežamies Latvijā.  

Noslēdzot savu darbu kā Latvijas ārkārtējais un 
pilnvarotais vēstnieks esmu gandarīts un priecīgs par 
to, ko mēs esam kopā paveikuši. Tas ir bijis ārkārtējs 
laiks, kur 5 gadi un 6 mēneši burtiski aiztraukušies 
vienā elpas vilcienā. Esmu pateicīgs liktenim, ka bija šī 
iespēja no 2016. gada augusta šeit Kanādā pārstāvēt 
Latviju. Esmu pateicīgs jums, ka, tas bija tik piepildīts, 
daudzpusīgs un cilvēcīgas sirsnības apdvesmots laiks. 
Tās sirsnīgās pateicības, vārdi, novēlējumi, vēstules un 
pat augstie apbalvojumi tikai daļēji atspoguļo tās ciešās 
saites, kas raksturo mūsu kopējo darbību. Jūsu sirsnību 
izjūtam līdz pat pēdējam mirklim, un, nedaudz ar 
smīnu, šķiet, ka atvadīšanās nekad nebeigsies.  

Paldies jums visiem par atbalstu un kopā darbošanos, 
novēlu jums tālāku izaugsmi un stipru garu. Latvija, kas 
ir jūsu sirdīs, ir jūsu spēka avots. Dodiet to tālāk, 
paaudzēm, kas nāk. Tā mēs nezudīsim arī esot tik tālu 
no izcelsmes zemes Latvijas. 

Tagad Covid pandēmijai vēl turpinoties, vēlu veselību, 
dzīves un darba prieku. Mēs latvieši jau esam spīta 
pilni, neatlaidīgi un pacietīgi, mēs turpinām darboties 
vienmēr, jebkuros apstākļos. Tas ir mūsu stiprums. 
Mūsu latviskā pārliecība, lai arī kādi vēji pūš, mēs 
varbūt nedaudz ieliecamies, palokamies vējiem līdzi, 

Foto: Latvijas vēstniecība Kanādā 
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bet mēs mūsu garā, mūsu latviskajā stājā paliekam 
nesalauzti. Tas dod spēku un nepārtrauktību. Tā 
turpināt un paldies par kopā doto laiku! Veselību, 
dzīves un darba prieku vēlot, 

Kārlis un Ināra Eihenbaumi 

 

 
Dr. Peter Zandstra saņem Kanādas ordeni 
 
Mūsu draudzes 
locekles Ilses un viņas 
vīra Hubert Zandstra 
dēls Dr. Peter Zandstra 
ir nosaukts par Kanādas 
augstā apbalvojuma - 
Kanādas ordeņa (The 
Order of Canada) 
saņēmēju par viņa 
vadošo lomu cilmes 
šūnu bioinženierijas 
jomā un zinātnisko 
atklājumu turpmāko 
ietekmi uz cilvēka 
veselību un ekonomiku 
kopumā.  
 
Dr. Zandstra ieguva ķīmijas inženierijas (Chemical 
Engineering) grādu Makgila (McGill) universitātē, 
kam sekoja doktora grāda studijas Britu Kolumbijas 
universitātē. Pēcdoktorantūras pētniecībai 
Dr. Zandstra nodevās Masačūsetas tehnoloģiju 
institūtā (Massachusetts Institute of Technology 
(MIT)). Viņš ir Kanādas vadošais pētnieks cilmes šūnu 
bioinženierijas jomā. Pirms atgriešanās Britu 
Kolumbijas universitātē, kur Dr. Zandstra ir profesors 
un Biomedicīniskās inženierijas skolas direktors-
dibinātājs un direktors Michael Smith Laboratories, 
bijis universitātes profesors Toronto universitātē. 
 
Dr. Zandstra dzīvo Vankūverā ar ģimeni – sievu un 
divām meitām. Otavas Miera draudze sveic Dr. Peter 
Zandstra un viņa ģimeni ar augsto apbalvojumu! 
 

 
 
 

SENIORU KLUBS 
 
Janvārī 

 
Pilnsapulces Zoom ekrāns                       Abi foto: U. Lāma 

Vecā gada rūpes un raizes  
Lai ātri aizmirsties sāk; 
Un pilnas ar prieku un laimi 
Lai Jaunā gada dienas nāk! 

 
Nebijām domājuši, ka jaunais 2022. gads atkal 
atgriezīsies uz virtuālo saietu.  COVID-19 variants 
OMICRON nozaga mūsu prieku tikties.  Bet ar lielu 
prieku apsveicām jubilārus. 
 
Dzimšanas diena:  Andris Lange - 1.,  Ilse Zandstra - 5.,  
Ruta Barr -18. un Jānis Mazpolis - 29. janvārī.  Jānim 
Mazpolim sevišķa diena – sasniedza ‘’apaļos gadus’’. 
Vārda diena:  Aivars,  Edīte, Ilze. 
Veltījums: 

Lai Tev nekad nepietrūkst darāma darba, 
draugu tuvuma, mīlestības un sirdsmiera. 
Skaties nākotnē ar cerību, sparu un līksmu prātu. 

Mēs arī sveicām jaunos biedrus – Andu Sīpoliņu un 
Shelley Messerschmidt. 
 
Ievērojām datumus: 

1. janvāris – Jaunā Gada diena.  Mudinājām pielietot 
vecās paražas.  

1. janvāris – Pasaules Miera diena (World Day of 
Peace).  Svētku diena katoļu baznīcā. 

20. janvāris – Barikāžu aizstāvju atceres diena, kad 
latviešu tauta aizstāvēja savas tiesības uz neatkarību. 

26. janvāris – Latvijas Republikas starptautiskās 
atzīšanas diena. Latvija bija kļuvusi par pilntiesīgu 
starptautisku subjektu. 
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20. janvārī saņēmām 
sēru ziņu, ka mirusi 
Līvija Janitēns, mūsu 
ilggadīgā seniore.  
Līviju un vīru Gunāru 
atceramies senioru 
saietos jau 

deviņdesmitajos 
gados. Līvija cītīgi 
turpināja nākt uz 
saietiem, kamēr  
veselība to atļāva.  
Janvārī arī mūžībā 

aizgāja Max Pearce brālis. Izsakām līdzjūtību abām 
ģimenēm. 
 
29. janvārī noturējām pilnsapulci Zoom formātā.  2021. 
gada pārskati un budžets tika izsūtīti iepriekš. Gada 
biedru maksa tika pacelta uz $15, ēdiena maksa paliks 
kā līdz šim $7 un prom nešanai - $5. 
 
Tagadējos valdes locekļus, revidenti un darbiniekus 
2022. gadam ievēlēja ar aklamāciju. Valdē ievēlēti: Vija 
Hay, Vija Kluchert, Aivars Pone, Helgi-Lii Tenne-Šēna, 
Krystyna Ribakovs, revidente Daina Brauna.  Ārpus 
valdes darbinieki Uģis Lāma, Māra Pone un Jānis 
Mazpolis. 
 
Izteicu pateicību valdei un darbiniekiem, revidentei 
Dainai Braunai un māc. Silviai Zalts-Sīpoliņai par labo 
sadarbību.  Un visiem senioriem, kas pielika roku 
vārdos un darbos, lai uzturētu kluba kopību un darbību. 
 

Februārī  
Februārī turpinājām tikties virtuāli, ar cerību uz drīzu 
tikšanos saietos klātienē un arī uz siltāku laiku.  Bija 
‘’izdevība’’ ģērbties vissiltākās drēbēs kā jebkad, ejot 
staigāt.  Viens otru nevarējām pazīt.  Bet nesām 
siltumu ar vēlējumiem mūsu jubilāriem. 
 
Dzimšanas diena:  Velga Feizaks - 2.,  Ligita Galdiņa - 
22., Vallija Trenče - 28. februāris. Velgai Feizaks 
ievērojama dzimšanas diena, sasniedzot 95. gadus. 

Vēlējums: Lai laime Tev visur smaida, 
  Un mīlestības zvaigzne mirdz, 
  Un vēl – prieks allaž lai Tevi gaida, 
  To novēlējam no visas sirds. 
 

 

 
Apsveicam Valliju Trenči 97. dzimšanas dienā 28. februārī. 
No kreisās: Krystyna Ribakovs, Vija Hay, Ingrīda Mazute, 
Vallija Trenče. 
 

Atzīmējām datumus: 

1.  februāris – Ķīniešu Jaunais Gads (Lunar New 
Year).  16 dienu festivāls.  Šis ir tīģera gads. 

2.  februāris – Groundhog Day (Murkšķa diena).  
Pareģo pavasari. 

14. februāris – Valentine’s Day, arī Feast of Saint 
Valentine.  Atzīta kā ievērojama kultūras, reliģiska 
diena un komerciālas svinības romantikai un 
mīlestībai. 

15.  februāris – National Flag of Canada Day (Flag 
Day).  Pieminot Maple Leaf karoga inaugurāciju 

tajā dienā 1965. gadā.  

16. februāris – Lietuvas Republikas neatkarības 
diena. 1918. gada 16. februārī Lietuvas padome Viļņā 
pasludina, ka Lietuva atjauno neatkarīgu valsti.  
Lietuva ir pirmā no trim Baltijas valstīm, kas ieguva 
neatkarību, uz demokrātiskiem pamatiem balstītu 
valsti. 

21. februāris – Ģimenes diena, likumā noteikta 
brīvdiena, lai strādājošie varētu dienu pavadīt ar 
savējiem. 

24. februāris – Igaunijas neatkarības diena.  Igauņu 
tauta cīņās no 1917. līdz 1920. gadam izcīnīja savu 
neatkarību no Krievijas Impērijas.  
 
Ņemot vērā COVID-19 situāciju, paredzam atsākt 
senioru saietus aprīlī. 

Vija Hay 
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OTAVAS SKOLAS ZIŅAS 
 

 
 

 
 

 
 

 
2022. gadā Otavas skola gribēja 
atsākt tikties namā, bet nedrošība 
par omikrona izplatību tomēr lika 
mums gaidīt.  Toties piedalījāmies 
divās ekskursijās.  
 
Pirmā - 6. februārī, kad tikāmies pie 
nama  un kopīgi staigājām un 
slidojām pa kanālu.  Mūsu mērķis 
bija lielāks nekā tikai tikties.  
Piedalījāmies cerības pastaigā - 
“walk of hope”, ko ierosināja māsas 
Leimanes - Ilga (Anglijā) un Andra 
(Čikagā). Viņas izauga Monreālā un 
mums ir pazīstamas.  Andra slimo ar 
vēzi, un gājiens bija domāts nevis 
naudas vākšanai, bet lai baudītu 
dzīvi, draudzību ārā, svaigā gaisā, 
pastaigā un vairotu cerību. Tai pat 
laikā Andras labvēļi staigāja citās 
pilsētās. Sanācām 9 bērni un 10 
pieaugušie un paveicām 3.5 
kilometrus. 
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Otrā -  20. februārī, kad tikāmies pie Vijas un Rolfa 
Kluchertiem, viņu mājas pagalmā un apkārtnes mežā. 
Klucherti mūs lieliski uzņēma, speciāli izmīdīja meža 
takas trasi, lai mēs varētu to izstaigāt.  Pa  trasi gāja 
skolas bērni, vecāki, bēbīši un vecmammas.  
 

 
 
Noturējām kartupeļu olimpiādi. Bērni savus kartupeļus 
ripināja pa kalniem (kamaniņas) un lidināja  pa gaisu 
(“ski jump”).   
 

 
Foto: V.Kluchert 

Apkārtnē netrūka kalni, akmeņi, kur kāpt, šļūkt, bija 
šūpuļkrēsls un spēļu laukums.  Kluchertu dēls mums 
sagādāja karstu šokolādes dzērienu, sagatavoja 
ugunskura vietu,  krēslus. Cepām desas un 
marshmallos.  
 

 
 
Baudījām Markusa mammas (Antra Balode-
Matsubara) dzimšanas dienas torti. Ļoti skaista diena. 
Bija grūti dabūt bērnus atpakaļ mašīnā, lai brauktu 
mājās. 
 

 
Visi foto: D.Mazute 

 
Skola atsāks darbību namā 6. martā plkst. 10:00. 
 

Ingrīda Mazute 
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LIELĀ TALKA 2022 Latvijā un Otavā! 

Sestdien, 30. aprīlī,  

no pulksten 9:00 līdz 13:00 

sakopsim Otavas Latviešu ev.-lut. Miera 

draudzes namu! 

Būs siltas pusdienas un atspirdzinājumi 

Talkot aicina Miera draudze un Latvijas vēstniecība 

*** 

BIG CLEANUP 2022 in Latvia and Ottawa! 

 

On Saturday, 30 April, from 9:00 a.m. to 1:00 p.m. 
 

be part of the Big Cleanup 2022 and help tidy up the church building 
 and surrounding area! 

 
Hot lunch and refreshments will be served 

 
Organized by Peace congregation and the Embassy of Latvia 
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KALENDĀRS 2022. GADA MARTS-APRĪLIS 

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-Lii Tenne-Šēnei, 613-824-5940, e-pasts h.tennesens@gmail.com 

      

    Marts 

       13 svētdiena 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu. Pērm. Jānis Krūmiņš. Tikšanās ar Latvijas vēstnieku 
Kanādā Kasparu Ozoliņu 

   

    Aprīlis 

       7 ceturtdiena  Senioru saiets, norisa tiks izziņota 

     17 svētdiena 11:00 Dievkalpojums, Kristus Augšāmcelšanās svētki. Pērm. Andris Lange 

     30 sestdiena   9:00 Nama lielā talka. Skatīt sludinājumu  

 

Tiks izziņots, ja Miera 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 

maija sākumā. 

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz 

2022. gada 20. aprīlim 
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