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Mīļā draudze!
Visā maija mēnesī mēs vēl piedzīvojam Lieldienu laiku un ar Svētā Gara Svētkiem, kas šogad iekrīt 5. jūnijā, mūsu fokuss
pāries uz to, kā šis Dzīvības un Augšāmcelšanās Gars izpaužas ticīgo saimē.
Es esmu vienmēr piedzīvojusi, ka, kad kāds izkļūst cauri kādai ļoti grūtai situācijai, visā viņu dziļumā pārveidošanas notiek.
Kļūstam atvērtāki, gatavi piedot sev pašiem un pārējiem, gatavi dalīties ar to, kas mums ir dārgs un mīļš. Kad mēs tiekam
šai ”otrā pusē” pēc lielām sāpēm, pārbaudījumiem, varam novērot, ka kāds spēks no augšienes mūs ir turējs, vadījis šinī
pārveidošanās mistērijā. Tas nav noticis mūsu pašu nopelnu vai cienīguma dēļ, bet nepelnīta žēlastība mūs ir nesusi pāri
nāves ielejām.
Ja runājam par brīnumiem, brīnums ir, ka tieši caur apstākļiem, kas normāli mūs iznīcinātu – traģēdijas, skumjas, sāpes,
netaisnības, ko piedzīvojam mūsu kaulos un dvēselēs -, mēs tiekam pārveidoti, citos vārdos: apgaismoti, dziedināti, glābti,
augšāmcelti!
Dieva īpašība, Dieva darbs, vienmēr un visur, ir pārvērst nāvi dzīvībā. Tas redzams Jēzus krusta nāvē un augšāmcelšanās,
tas redzams dabā, katrā jaunā pavasarī, katrā jaunā gada laikā, katrās dzemdībās. Nāve nav pēdējais vārds, tā ir zaudējusi
savu dzeloni. Ne nāve, ne krusts nav un nekad nebūs noteicošie, bet dzīvība, jauna dzīvība, kas zied pēc bargas ziemas.
Lūkas evanģēlijā (Lk 20:19-22) ir teikts, ka, kad augšāmceltais Jēzus parādījās nobijušos mācekļu vidū, Viņš viņus
iepriecināja ar miera sveicienu, rādīja savas caurdurtās rokas un pūta uz viņiem savu dvašu, sacīdams: ”Saņemiet Svēto
Garu”! Un tā, pilnvaroti un spēcināti, mācekļi tika sūtīti pasaulē, lai būtu gaisma, lai piedotu, lai liecinātu, ka nāvei nav
pēdējais vārds, lai atvērtu cilvēku acis šai dzīvības straumei un liktu viņu sirdīm vibrēt ar augšāmcelšanās spēku.
Lai arī mēs šinī 2022. gada pavasara un vasaras laikā varētu būt liecinieki ar mūsu pašu dzīvēm, caur mūsu pašu sāpēm un
grūtībām, šim Augšāmcelšanās spēkam, kas mūs vada kā cilvēkus un kā cilvēci vienmēr uz priekšu, uz Augšāmcelšanās
nākotni!
Sirsnībā, māc. Silvia

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Virsvaldes plenārsēdes,
kas norisinājās no 2022. gada 28. aprīļa līdz 1. maijam Rokvilā, ASV,
VĒSTĪJUMS
1. Mēs asi nosodām Krievijas Federācijas uzbrukumu Ukrainai, tās karaspēka veikto civiliedzīvotāju un apdzīvotu
vietu iznīcināšanu, neiedomājamo vardarbību un nežēlību pret upuriem.
2. Pateicībā par līdz šim tik dāsno atbalstu, Virsvalde aicina draudzes neatslābt lūgšanās par Ukrainu, tās tautu,
zemi un karavīriem, kā arī turpināt palīdzēt gan bēgļiem, gan visiem tiem, kas cieš no šī kara.
3. Apzinoties mūsu draudžu un Baznīcas darba nozīmi gan garīgās aprūpes nodrošināšanā, gan latviskā
mantojuma saglabāšanā, aicinām visās draudzēs šī gada 18. septembrī noturēt Kopbaznīcas dievkalpojumu,
kura kolekti aicinām ziedot Misijas fondam, lai veicinātu šī svētīgā Dieva darba attīstību un izaugsmi.
4. Baznīcas Virsvaldes plenārsēdē starp citiem jautājumiem tika pārrunātas apgabalu raizes atsākot darbu pēc
kovida pandēmijas, kā arī iespējas mainīties un pielāgoties šī laika izaicinājumiem.
5. Šajā Baznīcas Virsvaldes plenārsēdē tika ievēlēts Baznīcas Virsvaldes prezidijs šādā sastāvā: prezidente –
LELBP archibīskape Lauma Zušēvica, prezidentes garīgā vietniece - LELBA pārvaldes priekšniece prāveste
Anita Vārsberga-Pāža, prezidentes laju vietniece - LELBA Rietumu apgabala pārstāve Virsvaldē Tamāra Rūse,
LELBA priekšnieces laju vietniece Sandra Kalve, Eiropas pārstāve - Latvijas apgabala prāveste Ieva Puriņa,
Austrālijas pārstāvis – Austrālijas laju pārstāvis Virsvaldē Miķelis Strīķis, kasieris – LELBA Vidienes apgabala
laju pārstāvis Baznīcas Virsvaldē Uģis Grīnbergs, sekretāre – Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas
Lielbritānijā pārvaldes sekretāre un laju pārstāve Baznīcas Virsvaldē Una Torstere. Baznīcas Virsvalde izsaka
pateicību līdzšinējiem prezidija pārstāvjiem Pēterim Vīgantam, Baibai Rodiņai un Tālim Rēdmanim par viņu
kalpošanu!
6. Lai veicinātu ciešāku sadraudzību mūsu Baznīcas draudžu starpā, Virsvalde aicina veidot māsu draudžu
attiecības ar jaunākajām draudzēm un kopām, īpaši Latvijā un Īrijā.
7. Baznīcas Virsvalde pateicas sabiedriskām un valsts organizācijām par līdzšinējo ļoti veiksmīgo un abpusēji
atbalstošo sadarbību. Mēs arvien jūs paturam savās lūgšanās, lai mums visiem kopā arī turpmāk
sadarbojoties izdodas pietuvināt mieru un mūsu tuvāko labklājību un drošību.
8. Baznīcas Virsvalde pateicas mūsu draudzēm par lielo darbu Dieva draudzes kuplināšanā, par jūsu lūgšanām
un atbalstu mūsu kopīgajiem projektiem un aicinām arī turpmāk būt dāsniem gan ar lūgšanām, gan darbiem
un finansēm.
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DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI
Apsveicam visus mūsu draudzes locekļus, kuriem
dzimšanas dienas ir maija un jūnija mēnešos. Īpaši
sveicam maija mēneša apaļo gadu jubilāru Aivaru
Staško un jūnija apaļo gadu jubilārus Aivaru Poni un
Ģirtu Sīpoliņu.
Vēl ilgus gadus stipram būt,
Daudz prieka vēl no dzīves gūt,
Un sauli sirdī saglabāt
Un dzīvi mīlēt nepārstāt.
Pēc dievkalpojuma 13. martā mums bija iespēja tikties
ar jauno Latvijas vēstnieku Kanādā Kasparu Ozoliņu,
kurš nesen uzsāka darba gaitas Kanādā. Tikšanās bija
sirsnīga un informatīva – runājām par Latvijas
ārpolitiku, Krievijas uzsākto karadarbību Ukrainā un
drošības situāciju Latvijā un Eiropā, vēstniecības darba
prioritātēm un sadarbību ar tautiešiem.
Vita Mazpole saņēma dāvanu no aizsardzības ministra
Dr. Arta Pabrika
Abi foto: U. Lāma

Dekoratīvs šķīvis

Foto: V. Mazpole

Pēc pilnsapulces Vita Mazpole konstatēja, ka bija
kļūdījusies ar atkārtotu kandidēšanu amatam valdē, jo
bija nostrādājusi vairāk kā atļauto termiņu (9 gadi).
Pirmā valdes sēdē jaunievēlētā valde anulēja iepriekš
uz trīs gadiem ievēlēto Vitu Mazpoli kā valdes locekli,
bet pieaicināja valdē uz vienu gadu, kamēr
jaunievēlētie valdes locekļi apgūst zināšanas par valdes
darbību. Valde konstruējās šādi: priekšniece Vita
Mazpole, priekšnieces atvietotājs Mārtiņš Sausiņš,
sekretāre Sarma Svilāne, valdes locekļi – Kristaps
Candow, Katrīna Sausiņa, Anda Sīpoliņa, Silvia ZaltsSīpoliņa.

Latvijas vēstnieks Kanādā Kaspars Ozoliņš

Nākamajā nedēļā vēstniecība ielūdza otaviešus uz
tikšanos ar Ministru prezidenta biedru un aizsardzības
ministru Dr. Arti Pabriku. Atkal labs skaits ieradās uz
tikšanos. Skatiet Jāņa Lielāmera rakstu šinīs MDV.
Otavas sabiedrībai tika dāvāta tautiska motīva
dekoratīvs šķīvis un saldumi no Latvijas.
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aprīļa pēcpusdienā un sestdien, 23. aprīlī, atkārtojām
grāmatu pārdošanu iekštelpās. Šoreiz pāri palikušās
grāmatas tika tālāk noziedotas. Lielās talkas
talciniekiem bija lūgts paņemt pa kastei promdošanai.
Paldies Dainai Braunai, Silviai Sīpoliņai, Andai Sīpoliņai
un Vitai Mazpolei par izpārdošanas rīkošanu un Sandrai
Candow un Chris Berker par palīdzēšanu sestdienā.
Lielā talka atgriezās pēc divu gadu prombūtnes.
Otavieši, draudzes locekļi un baznīcas telpu lietotāji
bija aicināti veikt apkopšanu un remontus. Saraksts ar
darāmiem darbiem bija sīki izstrādāts un trīs lapu
garumā.

Lilijas uz altāra

Foto: V. Mazpole

Māc. Silvia Zalts -Sīpoliņa novadīja bilingvālu Lieldienu
dievkalpojumu ar dievgaldu. Draudzes valde bija
nolēmusi vēl šogad nerīkot Lieldienu brokastis, jo bija
sācies jauns Covid vilnis un daudzi draudzes locekļi bija
aizsardzīgi.

Debestēvs, mēs lūdzam Tevi,
Dod mums spēku pastāvēt,
Nelūdzam sev vieglas dienas,
Palīdzi tik izturēt.
2021. gada oktobrī bija rīkota grāmatu izpārdošana,
sidewalk sale, baznīcas un Lees mājas iebraucamos
ceļos. Kopš tā laika pāri palikušās saziedotās grāmatas
sēdēja baznīcas priekštelpā uz grīdas un uz soliem. 22.

Rūta Auziņa skrāpē un krāso mācītāja darbatelpas logu
Visi foto: U. Lāma
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Pēc pēdējā lietoto mantu tirdziņa (rummage sale)
2019. gada rudenī, kā parasti, labākās nepārdotās
mantas tika sapakotas un noliktas nākamai reizei.
Krājumā arī nāca klāt mantas no 2019. gada
Ziemassvētku tirdziņa un no Intas Zobas estate sale.
Kastes ar pārdodamām mantām atrodamas, kur tik
varējām atrast vietu nolikšanai. Beidzot laiks tās
piedāvāt pircējiem. Nolemts rīkot Lietoto mantu
tirdziņu 4. jūnijā un 11. jūnijā. Divas sestdienas pēc
kārtas, jo lielākais darbs ir izpakot, sakārtot un izcenot
mantas. Sagatavošanas darbs paņem vairākas dienas.
Paldies senioriem, ka piekrita pārlikt savu saietu, lai
varētu noturēt tirdziņu šinī laikā, jo šogad mums nebija
liela izvēle ar datumiem.

Katrīna Sausiņa tīra un ieeļļo baznīcas krustu

Daži lielāki darbi tika atlikti uz vēlāku laiku un
profesionāliem amatniekiem. Sanāca 31 pieauguši un
7 bērni talcinieki. Vēstniecības darbinieki ar ģimenēm
bija pilnā skaitā. Bija dejotāji, koristi un skolas vecāki,
kā arī draudzes locekļi. Bērni, kuriem bija lūgts salasīt
ziemā sapūstos atkritumus ap baznīcu un zem
krūmiem, salasīja pilnu lielu maisu. Īsti malači.
Vēstniecība un draudzes dāmas cienāja talciniekus ar
pusdienām, kad spēks sāka zust un darbinieki sāka
pagurt. Paldies vēstniecībai un draudzes dāmām par
azaidu. Paldies visiem talciniekiem par lielo darbu.
Tikai ar dažiem izņēmumiem darāmie darbi tika veikti.

No draudzes apsveicām Dzidru Innus viņas 98.
dzimšanas dienā 28. aprīlī. Atvadījamies no Līvias
Janitenas 30. aprīlī, kad māc. Silvia Zalts-Sīpoliņa viņu
izvadīja.
Māc. Silvia Zalts-Sīpoliņa nebūs Otavā no 5. maija līdz
1. jūnijam. Vajadzības gadījumos lūdzam sazināties ar
valdes priekšnieci Vitu Mazpoli, mazpolis@gmail.com
Vita Mazpole
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Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks viesojas pie Otavas latviešiem

Andris Ķesteris, LNAK un Baltiešu federācijas Kanādā prezidents, Valdis Verners, Ministra padomnieks juridiskajos jautājumos, Agnese
Ramiņa-Oliveira, Aizsardzības politikas departamenta Divpusējās sadarbības nodaļas vecākā referente, Nelda Otvare, Ministra biroja
vadītāja, Kaspars Ozoliņš, Latvijas vēstnieks Kanādā, Dr. Artis Pabriks, Ministru prezidenta biedrs un aizsardzības ministrs, Majors
Maigurs Ozoliņš, Nacionālo bruņoto spēku apmaiņas virsnieks Kanādas armijas štābā, Pulkvedis Igors Kļaviņš, Latvijas aizsardzības
atašejs Kanādā, Ginta Brūmane-Gromula, Valsts sekretāra vietniece, Solvita Rakitko, Latvijas vēstniecības Kanādā lietvede,
Ģenerālleitnants (atv.) Raimonds Graube, Ministra padomnieks militārajos jautājumos

Visiem prātā karš Ukrainā un Latvijas drošība. Latvijas
aizsardzības ministrs Artis Pabriks viesojas pie Otavas
latviešiem 23. martā

klātbūtne, un Kanādas atbalsts šeit ir būtisks, tā
aizsargā ne tikai Latviju, bet arī visu Eiropu,” pauda A.
Pabriks.

Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks savas darba
vizītes laikā Kanādā tikās arī ar Otavas latviešu kopienu.
Latvijas vēstniecība Kanādā kopā ar Otavas latviešu
biedrību un Otavas latviešu ev.-lut. Miera draudzi
organizēja ministra tikšanos. Interesentiem bija iespēja
noklausīties ministra uzrunu un uzdot savus
jautājumus.

Latvijā ir izvietota viena no četrām NATO paplašinātās
klātbūtnes daudznacionālajām kaujas grupām, ko vada
Kanāda. Tā apvieno vairāk nekā 1,500 karavīru no
desmit valstīm – Kanādas, Albānijas, Čehijas, Islandes,
Itālijas, Melnkalnes, Polijas, Slovēnijas, Spānijas un
Slovākijas. Ikdienā karavīri kopā ar Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem piedalās mācībās, tādējādi
uzlabojot
savietojamību
ar
reģionālajiem
sabiedrotajiem, lai spētu reaģēt uz drošības vides
izaicinājumiem.

Nelielu ievadu un iepazīstināšanu ar augsto viesi veica
ilggadējais Latvijas Nacionālās Apvienības Kanadā
(LNAK) prezidents Andris Ķesteris.

Par situāciju Ukrainā ministrs sacīja: “Mums ir jādara
viss iespējamais, lai Ukraina uzvarētu šo karu, jo tā
šobrīd cīnās par mūsu visu kopīgo drošību.”

Ministrs pateicās par silto uzņemšanu Otavā, viņš
pavēstīja, ka ieradies darba vizītē Kanādā kopā ar savu
komandu piecu cilvēku sastāvā.

Latvijā ierodas ap 300-500 ukraiņu bēgļu dienā. Bēgļi
tiek atvesti ar autobusiem (pārsvarā sievietes ar
bērniem), tie tiek pabaroti, izvietoti bēgļu centros un
tālāk pārvietoti uz zināmām izmitināšanas vietām.
Ministrs pieminēja bēgļu emocionālo stāvokli un
salīdzināja to ar izjūtām, kas mūsu pašu sabiedrības

“Kanāda ir viena no nozīmīgākajām partnervalstīm
mūsu drošības stiprināšanā. Latvijai un Kanādai ir izcila
militārā sadarbība ar lielu potenciālu tālākai tās
attīstībai. Jaunajā ģeopolitiskajā realitātē mums ir
jāstiprina Baltijas reģiona drošība, jāpaplašina NATO
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vecākā gada gājuma cilvēkiem nebūs svešas no
atmiņām par savām bēgļu gaitām Otra pasaules kara
laikā. (Šeit būtu iespēja latviešu organizācijām Kanādā
apsvērt veidus atbalstīt bēgļus Latvijā caur saviem
sadarbības partneriem Latvijā. J.L.)

pēc 4 stundām Latvijā nolaidās pirmā amerikāņu
lidmašīna ar karavīriem.
Krievijas karadarbībai Ukrainā seko gan NATO, gan arī
Latvijas Aizsardzības ministrija, rūpīgi vēro un analizē.
Mēnesis pavadīts karā, un ir redzams, ka “varenā”
krievu armija nav nemaz tik varena, visa sauszemes
armija šobrīd ir aizņemta Ukrainā un Latvijai tiešu
draudu iespēja ir ļoti zema.

Latvijas aizsardzības budžets šobrīd ir apmēram viens
miljards Kanādas dolāru. Ar situācijas saasināšanos
Ukrainā Latvijas valsts ir apņēmusies to palielināt līdz
2.5% no IKP, līdzšinējo 2% vietā. (NATO valstu
apņemšanās ir aizsardzībā izlietot vismaz 2% no
iekšzemes kopprodukta. J.L.)

Protams, Baltijas valstis kā NATO dalībvalstis arī bauda
zināmu papildus drošību, jo Krievijai būtu jārēķinās ar
spēcīgu pretuzbrukumu no visu dalībvalstu armijām un
NATO spēkiem.

Pirmajās desmit kara dienās Latvija nosūtīja Ukrainas
armijai ieročus un munīciju, un citu tehniku 300 milj.
eiro vērtībā. Ministrs pieminēja pretgaisa aizsardzības
tehniku, prettanku ieročus, ekipējumu un citu
aprīkojumu. Ukraiņi karo pret Krieviju, kur uz spēles ir
visas Eiropas drošība, tāpēc mums ir jādara viss
iespējamais atbalstīt ukraiņus šajā karā. Bez militārās
palīdzības Latvija arī aktīvi piedalās humānā palīdzībā,
uzņemot bēgļus (transports, izmitināšana, pārtika un
apģērbs). Liela daļa humānās palīdzības tiek organizēta
ārpus ministrijas, to veic Latvijas sabiedrība ar
pilsonisku iniciatīvu.
Ministrs uzsvēra:
uztraukties.

Latvija

ir

drošībā.

Latvija ir gatava visādiem pārsteigumiem. Gan
militāriem, gan informatīviem (krievu dezinformācijai).
Ministrs pastāstīja, ka Otavā viņš tiekas ar Kanādas
premjerministra pirmo vietnieci Chrystia Freeland un
Kanādas aizsardzības ministri Anita Anand. Uzsvēra
labo sadarbību un draudzīgas attiecības.
Kopumā vizīte latviešu Otavas latviešu ev.-lut. Miera
draudzes namā ilga vienu stundu, sarunas otrā daļā
ministrs uzklausīja jautājumus no sabiedrības. Uzsvēra
labas attiecības ar vēstniecību un jauno vēstnieku
Otavā Kasparu Ozoliņu. Vēstniecībā strādā aizsardzības
atašejs pulkvedis Igors Kļaviņš.

Beidziet

Garākā atbildē ministrs paskaidroja, ka kara situācija
Ukrainā ir aizņēmusi Krieviju. Latvijas Aizsardzības
ministrija ir gatava dažādiem scenārijiem, bet
iedzīvotāji var justies drošībā, iesaistīties aizsardzības
organizācijās.

Jautājumi no sabiedrības aptvēra plašu loku, visvairāk
par un ap Latvijas drošību, par notikumiem un faktiem
karā Ukrainā, kā arī iespējām palīdzēt.
Ministrs ieteica katram apsvērt iespējas sevi sagatavot
arī militāri un būt spēcīgiem. Vajadzības gadījumā būt
gataviem aizsargāt Latviju.

Ministrija pēdējos gados ir daudz ieguldījusi aizsardzībā
un kopā ar diplomātiem nodrošinājusi stipras Latvijas
pozīcijas.

Mums rietumu sabiedrībai ir jātiek vaļā no Krievijas
ietekmes un uzmanība ir jāpievērš informatīvajai
telpai. Krievijas nauda ir korumpējusi daudzus cilvēkus
un uzņēmumus, mums katram jābūt kritiskam, lasot
ziņas, izvērtējot ziņu avotus un izglītojot sabiedrību ar
patiesiem faktiem.

Ne velti Latvija var palīdzēt Ukrainai, tas parāda, cik
labā stāvoklī ir Latvijas armija un aizsardzības spējas.
Tas nenozīmē, ka pie tā varam apstāties, Latvija turpina
darbu aizsardzības stiprināšanā un aizsardzības
industrijas veidošanā (ražot to, ko kara laikā būtu grūti
[-] piegādāt, piemēram, munīciju).

Jānis Lielāmers

Savā stāstījumā aizsardzības ministrs pieminēja
notikumus pirms mēneša, kad četros no rīta krievi
veica uzbrukumu Ukrainai. Viņš esot atradies Polijā tajā
mirklī. Ir bijis skaidrs, ka no šī brīža viss būs savādāk.
Pēc šīs ziņas saņemšanas par iebrukumu Ukrainā jau
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SENIORU KLUBS

Mēs sekojam notikumiem
Ukrainā, izjūtam viņu bailes
no briesmām katru dienu,
katru minūti.
Mēs
atceramies un pārdzīvojam
mūsu bēgļu laikus. Mūsu
lūgšana ir, lai Ukraina var
izturēt un pārvarēt.
Vija Hay

Aprīlī
7. aprīlī Senioru kluba
priekšniece Vija Hay silti
sveica
28
sanākušos
seniorus, ieskaitot jaunās
biedres Dailu Andersoni un Astrīdu Formani. Ir pagājuši
tieši divi gadi kopš COVID-19 pārtrauca regulāro
senioru tikšanos, tādēļ bija liela čalošana, tiekoties pēc
tik ilga laika. Bet, joprojām bīstoties nelabā vīrusa, pie
dubultgaldiem sēžot ieturējām attālināšanās distanci.
Turklāt pēc Daudz baltu dieniņu nodziedāšanas
negājām apkārt kā parasts, saskandinot vīna glāzes, un
beigu dziesmu (Daugav’ abas malas) dziedājām
nesarokojušies.

Senioru valde un ārpus valdes darbinieki: Jānis Mazpolis, Helgi-Lii Tenne-Šēna, Krystyna
Ribakovs, Aivars Pone, Vija Hay, Māra Pone, Vija Kluchert un Uģis Lāma

Martā
Martā COVID-19 ierobežojumi palika brīvāki, cerējām
varbūt beidzot tikties saietā, bet tomēr drošības pēc to
atlikām uz aprīli. Martā turpinājām virtuālā realitātē.
Sirsnīgi sveicām jubilārus. Dzimšanas dienas svin: Ivars
Kops, Vija Kluchert, Kira Obrazcova, Linda Boole, Irēne
Bucēna, Dagnija Staško, Vija Hay, Andrejs Tenne-Šēns,
Ingrīda Mazute. Irēnei un Andrejam apaļie gadi!
Vārda dienas: Ivars, Silvija, Ingrīda, Māra.
Veltījums:

Laidies putniņ ātri, ātri,
Tur kur dzimšanas diena aust.
Un ar siltiem saules stariem
Aiznes mīļus sveicienus.

Atzīmējām ievērojamas marta dienas:
1. marts – Shrove Tuesday, cilvēki gatavojas gavēnim.
2. marts – Pelnu trešdiena, Gavēņa laika sākums.
8. marts – Starptautiskā sieviešu diena.
16.marts – Leģionāru diena.
17. marts – Sv. Patrika diena.
20. marts – Pavasara sākums.
21. marts – Pasaules dzejas diena (svin arī Latvijā).
25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
diena. Lielākā deportācijas akcija Baltijā.

Kā ierasts, apsveicām jubilārus. Dzimšanas dienas svin:
Mārtiņš Sausiņš, Vita Mazpole, Helgi-Lii Tenne-Šēna,
Astrīda Formane un Dzidra Innus. Vārda dienas: Vija,
Anita, Vitālijs.

Izteicām līdzjūtību Jānim Krūmiņam. Viņa brālēns
Latvijā, Uldis Umulis, miris februārī. Uldis bija
vēsturnieks un autors grāmatai “NATO un Latvijas
drošība.”

Veltījums:
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Lai mākoņi izklīst, saule laistās,
Lai cerību koki debesis skar,
Lai visu labo, cēlo un skaisto
Dzīvē vēl izbaudīt var!

jauneklis iebraucis Kanādā no Brazīlijas ar tur izdotu
Latvijas Ārzemju pasi. Lieltoronto tanī laikā dzīvojuši ap
8,000 latviešu un bijis liels skaits visādu organizāciju un
klubu skautiem, sportistiem, dziedātājiem, dejotājiem,
makšķerniekiem, teātra apmeklētājiem un citiem.
Aivars iestājies skautos un vīru korī “Viesturs”. Koris
koncertējis ne vien Toronto, bet arī Hamiltonā un Sv.
Katarīnās.

Jubilāres Helgi-Lii Tenne-Šēna un Vita Mazpole

Priekšniece pateicās visiem darba darītājiem un
nolasīja rindu aprīļa mēneša ievērojamāko dienu, sākot
ar 1. aprīli (Joku diena) un beidzot ar 22. aprīli (Zemes
diena).
Šefpavāru lomu šoreiz bija uzņēmušies Vija un Rolfs
Klucherti. Tikām pacienāti ar jēra gaļu un krāsnī
ceptiem kartupeļiem. Netrūka burkānu, zirnīšu un
salātu. Saldajam bija trīs dažādas kūkas.
Aivars stāsta par sevi Kanādā

Visi foto: U. Lāma

Atsaucoties uz tā laika Kanādas militārā dienesta
reklāmu “Challenge, Opportunity, Travel,” sekmīgi
beidzis attiecīgus kursus un iestājies RCAF. Laika
gājumā kļuvis par pilntiesīgu aeronavigatoru, lidojot
galvenokārt ar četrmotorīgām Argus lidmašīnām.
Viens no galvenajiem Argus uzdevumiem bijis okeānā
atrast un, kara gadījumā, iznīcināt ienaidnieka
zemūdenes. Navigatori ļoti aktīvi iesaistījušies
zemūdeņu atrašanas un izsekošanas manevros.
Militārā dienestā (uniformā) Aivars dienējis 25 gadus –
kā lidotājs-navigators, kā štāba virsnieks, kā dalībnieks
visādās apmācībās un kursos. Studējis Kanādas
Karaliskā militārā koledžā Kingstonā un izpelnījies
akadēmisku grādu. Īsākā vai garākā laika posmā ticis
stacionēts sešās Kanādas provincēs. Redzējis arī daļu
pasaules.

Šefpavāri Vija un Rolfs Klucherti pasniedz ēdienu Dagnijai
Staško

Turpinot Senioru kluba apņemšanos saietu
programmas daļā dažkārt pakavēties atmiņās par
pirmajiem gadiem, iebraucot pēc kara Kanādā,
klātesošos uzrunāja Aivars Pone (dzimis Latvijā,
dzīvojis Vācijā un Brazīlijā). Aivars 1956. gadā kā

Aivars Pone
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OTAVAS SKOLAS ZIŅAS
Turpinājām skolu, cītīgi martā un aprīlī lietojot maskas
un turoties attālāki.
Skolai iznāca atcelt Eglīti
decembrī, bet Ziemassvētku vecītis un arī Latvijas
vēstniecība atstāja bērniem svētku dāvanas. Tās bērni
ar pateicību saņēma martā. Iesākām koklēšanas klasi
Māras Zariņas vadībā, kurā piedalās 7 bērni.

Skolēni krāsoja olas dažādos veidos.

Pirms Lieldienām skola organizēja latvisku olu
krāsošanu un ripināšanu. Liels prieks bija attīt izvārīto
olu un ieraudzīt, kādi brīnumi iznāca no sīpolu mizām
un sarkaniem kāpostiem.

Marissa Auger pārsteidza visus bērnus, kad viņa atnesa
savu ezīti aprīļa beigas. Bērni pabrīnījās par mazo
dzīvnieku un varēja viņu papaijāt. Bērniem bija daudzi
jautājumi.
Skolas izlaidums svētdien, 8. maijā

Visi foto: D.Mazute
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Sekoja saviesīgā daļa lejas zālē,
kur bērni gatavoja latviskas
kartiņas Mātes dienai, paskraidīja
un paspēlējās kopā pirmo reizi tik
ilgā laikā. Nevarējām vēl atvērt
sarīkojumu plašākai sabiedrībai
kā
darījām
agrāk.
Skolu
apmeklēja 23 bērni un kopā ar
ģimenēm kopējais skaits ir
maksimālais, ko varam pieļaut
telpās,
sekojot
pandēmijas
ierobežojumiem.
Cerams, ka rudenī skolu varēsim atkal noturēt
neierobežoti kā kādreiz. Vasarā daudzi skolas bērni
apmeklēs mūsu Tērvetes bērnu nometni.

Skola šī semestra darbību beidza 8. maijā. Mārtiņš
Sausiņš bija pieteicējs un bērni iepriecināja vecākus ar
priekšnesumiem. Daži deklamēja, citi lika minēt mīklas,
dziedāja un koklētāju klase koklēja.

Ingrīda Mazute

Svētdien, 20. martā, plkst. 14.00 pie Clarence-Rocklandas pilsētas domes ēkas, Clarence-Rockland Ghostbusters of Upper
Canada rīkoja demonstrāciju Ukrainas atbalstam. 10 no 30 dalībniekiem bija latvieši.
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LIETOTU MANTU TIRDZIŅŠ DRAUDZES NAMĀ
sestdien, 4. un 11. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 13.00
Mantas varēs nodot
otrdien, 31. maijā, no plkst. 10.00 līdz 13.00,
trešdien, 1. jūnijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00.
Ar pateicību pieņemsim tīras un nebojātas mantas.
Elektriskas ierīces pieņemsim, ja tās vēl darbojas.
Diemžēl vairs nevaram pieņemt datorus un to piederumus.
Rīko draudzes dāmu komiteja
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KALENDĀRS 2022. GADA MAIJS-JŪNIJS
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 Vitai Mazpolei, 613-692-6056, mazpolis@gmail.com

Maijs
15

svētdiena

11:00

sestdiena
sestdiena
svētdiena

9:00 -13:00
9:00 -13:00
11:00

Dievkalpojums ar dievgaldu. Viesu mācītājs: Dags Demandts.
Pērm. Jānis Krūmiņš.

Jūnijs
4
11
19

Lietoto mantu tirdziņš. Rummage Sale
Lietoto mantu tirdziņš. Rummage Sale
Laju vadīts dievkalpojums. Pērm. Daina Brauna

==============================================================================
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: Vita Mazpole, mazpolis@gmail.com
Maketēšana: Uģis Lāma lamau@bell.net
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Nākamās Miera Draudzes Vēstis iznāks
jūlija sākumā.
Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz
2022. gada 21. jūnijam

