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Par kaķīšiem 
Jes 43,19a: Redzi, es visu darīšu jaunu, jau tagad tas raisās, vai vēl 
neapjēdzat – es sataisīšu tuksnesī ceļu… 
 
Miera draudzē klejo nostāsti, ka mans kolēģis Māris Ķirsons itin bieži esot 
sprediķojis par kaķīšiem. Droši vien tam bija labs iemesls: pirmkārt, viņam 
vienmēr mājā bija kaķīši, kas, kā zināms, spēj pastrādāt briesmu lietas, taču 
vienlaikus ir attapīgi un prātīgi dzīvnieki, otrkārt - kaķīši ir laba analoģija 
cilvēkiem, un, runājot par tiem, varam labi atrast līdzību ar sevi pašiem. 
Tovakar, kad mūsu dievnama pagrabā notika svinības pēc kora uzstāšanās, 
un valdīja jautra un nepiespiesta gaisotne, pagrabā ienāca kāds vīrs, kurš 

meklēja savu pazudušo kaķi. Meklēt melnu kaķi nakts melnumā šķiet bezcerīgs pasākums, taču ciemiņš 
apgalvoja, ka kaķītim ap kaklu esot gps siksna, un dators rādot, ka viņš atrodas tieši baznīcas dārzā vai blakus 
mājas pagalmā. 
 
Protams, ka kaķa tur nebija. Taču pats notikums, negaidītais viesis un viņa pārliecība, ka kaķa atrašanās vieta 
izsekojama līdz centimetram, liecina, ka pienākuši jauni laiki. Kaķītis ar gps siksniņu ap kaklu vairs nav veco laiku 
mācītāja Ķirsona kaķītis, kam piemīt cilvēcīgas īpašības, par ko vērts sprediķot, bet gan bioloģiska būtne, ko 
cilvēks grib kontrolēt līdz pēdējam sīkumam. Mūsu draudzes dzīve ir tik dažāda: priecīgi pasākumi, sākot ar 
dievkalpojumiem, koncertiem un talku, un beidzot ar piesātinātu meditāciju, zīmējot mandalas, mijas ar bažām 
par nākotni finanšu problēmu dēļ. Arī mums pienākuši jauni laiki, un arī mēs gribam kontrolēt savu dzīvi līdz 
pēdējam centam un minūtei. Daudziem galvā rosās bažīgas domas, vai pratīsim ar visu tikt galā, kā gribētos - 
galu galā arī melnais kaķis nakts melnumā pazuda ar visu gps kakla siksnu. 
 
Ja ieklausās pravieša Jesajas vārdos, nākotne nav kaut kas tāds, kas rādās melnās krāsās. Ceļš ir redzams, 
pravietis tikai paļā ļaudis, kas to negrib saredzēt. Nākotne ir viens no galvenajiem Lieldienu laika motīviem, un 
tā saistās ne tikai ar dievišķā ienākšanu cilvēkos un pasaulē, bet arī ar neskaitāmiem krāšņiem atjaunotnes 
motīviem, par ko lasām pie praviešiem un citās Bībeles lappusēs. Lieldienu un Augšāmcelšanās laiks tiek 
salīdzināts ar uzplaukušu tuksnesi. Reti kas ir tik skaists kā ikdienā saules dedzināta un vēja plosīta bezgalība, 
kas pēc pavasara lietus uzplaukst krāšņos ziedos. Mūsu draudzē ar šo daiļumu salīdzināmas daudzās latviešu 
sabiedriskās aktivitātes, kas, kaut tieši nesaistītas ar draudzes dzīvi, norit tepat blakus, mūsu telpā un mūsu 
laikā, veidojot un ietekmējot tik daudzus Otavas un apkārtnes iedzīvotājus. Tikai aklais neredzēs, ka tā ir lieta, 
kas vērtīga un paturama. 
 
Miera draudze skaitliski ir neliela, taču tā salīdzināma ar minēto plaukstošo tuksnesi. Daudzējādā ziņā latviešu 
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sabiedrības rosība ir atkarīga no tās pastāvēšanas un rakstura, es pat apgalvotu, ka tieši Miera draudzes 
iecietība un atvērtība ir pamats, kas ļauj vienā ēkā sanākt un priecīgi būt kopā tik dažādiem cilvēkiem un 
aktivitātēm. Reizēm dzirdēts sakām, ka viss jau notiek pats par sevi, un tā tas arī būs, kamēr visi nomirsim. 
Diezin vai tā šķiet tiem, kas atbildīgi par vienu otru jomu, nereti nopūlējušies darbā. Tik bieži redzam, ka vieni 
un tie paši cilvēki nepaguruši rosās no rīta līdz vakaram kopēja labuma dēļ. Tādos brīžos aizmirstas vecums un 
mazais darbīgo ļaužu skaits. Un, ja palasa latviešu avīzes, var rasties iespaids, ka Otavas Miera draudzē ir 
tūkstotis locekļu! 
 
Līdztekus rosībai, svarīgi nepamest novārtā to, kas ir mūsu galvenā lieta - garīgumu. Tieši garīga dzīve ir sākums 
un pamats daudzām citām lietām. Latviešu tautas un baznīcas vēsturē nereti izrādījusies taisnība senajam 
latviešu sakāmvārdam, ka mazs cinītis gāž lielu vezumu. Neatkarīgi no sabiedrībā valdošajām noskaņām un 
modes tendencēm, lai kādi arī laiki būtu, mēs kā kristīga kopiena pulcējamies, lai dalītos redzamā un neredzamā 
garīgā dimensijā. Lai paustu to, ko var izteikt ar vārdiem, un klusējot, dalītos noslēpumainā garīgā pieredzē, ko 
cilvēks piedzīvo sakramentu mistērijā. Redzamas un neredzamas garīgas lietas ir tas, kas mums ir vissvarīgākais 
kā kopienai, un arī katram cilvēkam atsevišķi. 
 
Ar garīgām lietām savā ziņā ir tāpat kā ar kaķīšiem - mēs gan varam likt ap kaklu gps siksniņu, taču tas, kāds būs 
iznākums, ko panāksim ar savu darbu un centieniem, ir ārpus mūsu ietekmes, to nespējam tik viegli uzmanīt un 
kontrolēt. Vertikālā dimensija un dievišķā klātiene dod spēku un paļāvību brīžos, kad savi spēki zūd. Miera 
draudzes vēsturiskā pieredze māca, ka risinājums reizēm nāk negaidīti kā brīnums, kā pavasara lietus tuksnesī, 
kas visam liek uzplaukt. Tā saka pravietis Jesaja. Un es ticu, ka tā notiks. 
 

Ilmārs Zvirgzds, mācītājs 
 

 
Namturības principi Kanādas luteriskās 
baznīcas (ELCIC) un mūsu draudzes 
kontekstā 
 
Pēdējā laikā arvien aktīvāk domājam par namturības 
problemātiku. Kaut gan jautājums par savas 
draudzes uzturēšanu un labāko veidu, kādā varam 
īstenot savu kalpošanu bijis aktuāls vienmēr, 
pēdējos gados tam piešķiram arvien lielāku vērību.  
Latviešu evaņģēliski luteriskā Miera draudze pieder 
gan LELBĀL, gan ELCIC, tālab vēlētos sniegt nelielu 
ieskatu pēdējās formulētajos principos par 
namturības raksturu un virzību. 
 
Ikvienā savā darbības jomā mūsu uzdevums ir 
saredzēt Dieva dotās dāvanas un atbildēt Dieva 
dāsnumam ar paļāvību, dāsnumu, gudrību un 
labiem namturības principiem. Kanādas luteriskā 
baznīca formulē labu namturību sekojoši: “Kristīga 
namturība ir pateicīga un atbildīga Dieva dotās 
pasaules izmantošana Dieva nospraustam mērķim, 

kā tas atklājies Jēzū Kristū. Kristīgi namturi 
(kalpotāji), Svētā Gara spēkā, pieņem atbildīgu un 
pārdomātus lēmumus. Namturība tiek īstenota no 
iekšienes uz āru: izdzīvojot un daloties labajā vēstī; 
līdzdalot ar Dievu taisnības un miera īstenošanas 
darbus, tiecoties pēc radības pasaulē, kur visi esam 
savstarpēji saistīti; saprātīgi izmantojot Dieva dotos 
cilvēku resursus, spējas un attiecības; daloties ar 
materiālajiem labumiem, kas ir mūsu rīcībā un veltot 
tos kalpošanai, taisnības un līdzcietības 
veicināšanai; rūpējoties par paaudžu pēctecību; 
daloties ar dzīves, kalpošanas un namturības nastu, 
kas uzticēta Baznīcai, veicot tās misiju. Gan 
atsevišķam cilvēkam, gan visiem ļaudīm kā kopienai 
namturība ir prieka pilns darbs, ko veicam Dieva 
dotajā pasaulē.” 
 
Teoloģiskā ziņā namturības principi nosprausti 
vairākās Rakstu vietās, piemēram, 1 Mozus grāmatā 
1-3, radīšanas stāstos, kur cilvēks un viņa vide 
raksturoti kā radīti pēc dievišķās līdzības. Daniēla 
grāmata 1. nodaļā, tāpat kā pravietis Jesaja 22. 



3 
 

nodaļā runā par cilvēku kā par nama kungu, 
uzsverot, ka mums uzticēta šīs pasaules (arī savas 
draudzes) aprūpe un uzturēšana, bet mēs ne līdz 
galam esam tās saimnieki. Jēzus līdzībās, piemēram, 
Lūkas evaņģēlijā 12:42, sacīts, ka namturis ir 
atbildīgs par Kristus īpašumu. Pāvila vēstulē 
Korintiešiem (I Kor. 4:1-2, 3:21-23 utt.) sacīts, ka 
namturis ir atbildīgs arī par Dieva noslēpumiem jeb 
sakramentiem. Ir arī daudzas citas Rakstu vietas, kas 
raksturo labu namturību kā sevis paša, Dieva dotās 
pasaules un savas draudzes uzticamu pārvaldīšanu.  
 
Labi apzinoties, ka namturībai ir vairāki līmeņi un tā 
sākas ar sevi, ar sava ķermeņa kā dievišķā tempļa 
uzturēšanu un aprūpi, jānorāda, ka kristīga 
namturība vienmēr bijusi vērsta uz ārieni, kalpošanu 
pasaulei, savam tuvākajam. Mēs pulcējamies 
kristīgā draudzē, īstenojot šo kalpošanu, un ir svarīgi 
apzināties, ka draudzes administratīvās lietas, 
dievnama uzturēšana un aprūpe ir pamats mūsu 
kalpošanai Dievam un pasaulei. 
 
Minēšu dažas lietas, ko Kanādas luteriskā baznīca 
uzskata par labas namturības vēlamo iznākumu, lai 
varam saredzēt, vai mūsu draudzes mērķi un prakse 
iet kopsolī ar minēto. Pirmkārt, Kanādas luteriskā 
baznīca piekrīt uzskatam, ka namturībai jātiek 
īstenotai visos līmeņos - sākot ar draudzēm un 
beidzot ar nacionālā konventa līmeni. Otrkārt, 
draudzēm un mācītājiem vienmēr jāmeklē jauni un 
lietderīgi namturības risinājumi, mācoties, sludinot, 
stiprinot ticību. Treškārt, draudžu locekļiem aktīvi 
jāiesaistās draudzes dzīvē pašiem, ar lūgšanām, 
atbalstot finansiāli, palīdzot citiem. Ceturtkārt, 
visām draudzēm jāsaprot, ka viņu kalpošana un 
namturība ir daļa no visas baznīcas darba, ka 
draudzes nav pamestas vienas, bet darbojas plašākā 
kopdarbā (Otavas reģiona luterisko draudžu 
pārstāvji regulāri pulcējās kopējās tikšanās, 
apmainās domām, plāno savu darbu). Piektkārt, 
Kanādas luteriskā baznīca plāno un piedāvā 
konsultācijas labākai namturībai, draudžu pārstāvji 
ir aicināti izmantot pieejamos resursus. Sestkārt, 
draudzes aicinātas namturības mērķiem piesaistītos 
līdzekļus izmantot saprātīgi, atklāti un neko 
neslēpjot. 
 

Minētie principi ir izvilkums no lielas organizācijas 
namturības stratēģijas, taču, Otavas latviešu Miera 
draudzei meklējot un nosakot savus namturības 
principus, daudzi no tiem varētu šķist visai noderīgi. 
Kā vienas baznīcas locekļi mēs visi esam “viena 
miesa”, kristīti ar vienu kristību un raugāmies uz 
kopīgu nākotni mūžībā. Pirms spert konkrētus soļus, 
vienmēr nepieciešams pārdomāt lietas un tad 
rīkoties. Svarīgi, lai apzināmies, ka esam daļa gan no 
latviešu, gan no Kanādas baznīcas, un mums ir divas 
organizatoriskas kājas, uz ko atsperties. Mūsu 
draudzes priekšrocība ir tas, ka daudzi draudzes 
locekļi, kā esmu pārliecinājies sarunās, jau ikdienā 
apzinās, ka darbojamies ne tikai kā lokāla etniska 
draudze, bet spējam saredzēt lietas globālā mērogā, 
sekot mainīgas pasaules ritmam un noskaņai, 
protam rast piemērotus risinājumus. Līdzcietība un 
gara dāsnums ir tas, no kā izriet kalpošana. Plašs, 
neierobežots skats ir, kā teikts senos rakstos, “gara 
manta”, un labi, ka spējam novērtēt skolu, jā, arī 
dažādās organizācijas un aktivitātes, kas apvij Miera 
draudzi, un kur labprāt un priecīgi iesaistās dažādu 
paaudžu cilvēki.  
 
Ļaudis bieži jautā, kas tad ir namturība. Ieskats 
Kanādas baznīcas principos un stratēģijā daļēji 
sniedz atbildi uz šo jautājumu. Esmu pārliecināts, ka 
ikvienam no mums ir skaidrs, ka tas, kā izmantojam 
savu ķermeni, prātu, prasmes un mantu, ir daļa no 
katra cilvēka kalpošanas. Svarīgi, vai spēsim sakopot 
spēkus kā draudze. Vai kopiena, ko vieno valoda, 
tradīcijas un garīgums, spēs tikt galā ar namturības 
un sevis uzturēšanas izaicinājumu. 
 

Ilmārs Zvirgzds, mācītājs 
 

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI 
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Sirsnīgi sveicam Uldi Rutuli un Maiju Bismani apaļās 
jubilejās! Daudz baltu dieniņu vēlam arī 
gaviļniekiem Aivaram Ponem un Aivaram Staško! 
 
Lieldienas sagaidījām ar Kristus augšāmcelšanās 
prieka vēsti! Paldies māc. Ilmāram par garīgo 
stiprinājumu un paldies Dāmu komitejai un visiem, 
kas pielika roku pie bagātīgi klātā Lieldienu svinību 
galda! 
 
12. aprīlī draudzes valde tikās ar OMALT (Ottawa 
Ministry Area Leadership Team) grupas locekļiem 
prāv. Martin Malina vadībā. Grupu ir uzstādījis ELCIC 
Eastern Synod bīskaps Pryse. OMALT mērķis ir 
veicināt sadarbību starp astoņām  ev. lut. draudzēm 
Otavā. Tā bija ļoti interesanta tikšanās, kuras laikā 
atraktīvā veidā pārrunājām tādus draudzei 
nozīmīgus jautājumus, kā - iespējas, ko Dievs mums 
ir devis un kuras esam pieņēmuši un attīstījuši, 
draudzes aktivitātes, kas bijušas veiksmīgas, u.c. 
Rezultātus ceram apkopot un darīt zināmus 
draudzei. 
 
Kā gada sapulcē nolemts, tiek uzsākts nopietns un 
rūpīgs darbs pie Draudzes nama nākotnes 
plānošanas un finanšu  deficīta mazināšanas.  
Komiteja P.Brauna vadībā darbu jau 
ir uzsākusi un aicina ikvienu 
draudzes locekli un visus ārpus 
draudzes esošos nākt palīgā ar 
idejām un ierosinājumiem! Apaļā 
galda diskusija notiks 17. maijā 
plkst.19:00 (skatiet P.Brauna 
rakstu!) Lūdzam visus piedalīties!   
 
23. aprīļa rītā kuplā pulkā sanācām 
uz nama Lielo talku! Paldies visiem 
talciniekiem! Daudz darba tika 
padarīts, bet daudz darbu vēl 
priekšā! Aicinām visus palīgā uzturēt 
namu labā kārtībā! 
 

Draudzes gada pilnsapulce 
2016. gada 13. martā pēc 
dievkalpojumu 30 draudzes locekļi 
piedalījās gada pilnsapulcē. 
Pārrunāja darbības un kases 

pārskatus, ka arī revīzijas secinājumus. Pieņēma 
2016. gada proponēto budžetu ar paredzēto 
$43,000 deficītu, bet ar piezīmi, ka būs jārisina 
budžeta iztrūkums. Pilnsapulces dalībnieki atzina, ka 
šobrīd vislielākais aicinājums draudzei ir šis deficīts 
un nolēma dibināt komiteju (P. Brauns, A. Pone un 
G. Sīpoliņš), kas apskatītu tālākās iespējas. Rast 
risinājumus nav tikai trīs personu atbildība, tā ir 
visas draudzes atbildība.  

No valdes aizgāja Ilse Zandstra un Linda Boole. 
Paldies abām par kalpošanu. Tātad bija jāievēl divi 
jauni valdes locekļi, bet diemžēl no sešiem 
proponētiem kandidātiem tikai Solvita Rakitko 
uzturēja savu kandidatūru. Viena vieta palieka 
vakanta. 

Pārrunāja interneta e-pastu sarakstu un "Skats uz 
nākotni" darba grupas vīzījas īstenošanu. D. Brauna 
stāstīja par draudzes demogrāfiju un maksājumu 
virzienu.  Draudzē ir 62 ģimenes vienības, bet tikai 
54 ziedo draudzei. Kopējie $52,940 ziedojumi 2015. 
gadā tika sadalīti sekojoši: draudzes locekļi ziedoja  
$34,374 draudzes kontam un $13,418 citiem 
kontiem; ārpus draudzes ziedotāji - $2,380 draudzes 
kontam un $2,768 citiem kontiem.  

Daina Brauna 

Lieldienas 

 
Lieldienu cepures.  No kreisās - Inta Zobs, Mira Hadden, Silvija Jūrmaliete-
Parker ar meitu Katrina Smith un mazmeitu Jainu (sēžot), Vija Hay, Solvita 
Rakitko, Kira Obrazcova,  Dace Rosenberga ar meitu Elzu (no Toronto) un 
Biruta Krūmiņa. 
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Lieldienu svinību galds 

 

Pēteris Brauns vadīja tradicinālās olu sišanās sacensības.  
Uģis Bickis novēro Vitas Mazpoles sacensību ar Daigu 
Svilani.  Daiga ir uzvarētāja! 

 

Mīlestība mammām  projekts 

Drusku vairāk par projektu: "Labdien! Es esmu Daina 
Renerte un pastāstīšu jums par “Mīlestība mammām” 
projektu. Pagājušo vasaru mācījos Gaŗezera vasaras 
vidusskolas otrajā klasē. Ticības mācības stundā, ko 
pasniedza mācītājs Dags Demandts, mums uzdeva 
izdomāt labdarības projektu Latvijai. Visiem bija labas 
idejas, bet LELBAs valde izvēlējās manas grupas ideju, lai 
to paveiktu 2016. gadā. Tā kā bērni ir Latvijas nākotne, 

mēs domājām, ka būtu labi atbalstīt mātes, kuŗām nav 
līdzekļu iegādāties visu, kas vajadzīgs lai koptu zīdaini. 
Zinātnieki saka, ka pirmie gadi dzīvē ir tiešām kritiski 
bērna veselībai un attīstībai. Ar jūsu ziedojumiem 
iegādāsimies vitamīnus, pārtikas maisījumu, autiņus, 
pudeles, drēbītes un varbūt pat ratiņus un automašīnas 
krēsliņus. Šī gada augustā septiņi jaunieši, to starpā Tija 
un es, brauksim uz Zemgali izdalīt preces jaunām mātēm. 
Kāpēc Zemgale? Jo Zemgalē patlaban ir augstākā 
dzimstība Latvijā. Un iepriekšējie LELBAs labdarības 
projekti jau ir notikuši Kurzemē, Latgalē un Vidzemē.  
 
Vairums no precēm iegādāsimies uz vietas Latvijā, lai 
atbalstītu vietējo ekonomiju. Vienīgais ko vedīsim līdzi 
būs pašu darinātas sedziņas, jaciņas, cepurītes un 
zeķītes." 
 
Otavas draudze bija pirmā, kura atsaucās šim projektam 
februārī ar zupas pusdienām "māmiņas gaumē" no pašu 
receptēm. Ieņēmam $1000 šim mērķim. Kopš tā laika 
atsaucās arī citas draudzes. Interesanti vērot, ko katra 
draudze izdomā darīt lai ievākt līdzekļus. Hamiltonas 
draudze organizēja pastaigu ap ezeru. Klīvlandes draudze 
noturēja pusdienas un izrādīja filmu "Mammu, es tevi 
mīlu". Milvoku draudze izsūtīja šādu aicinajumu: “A baby 
shower for newborns known and unknown. Join us as we 
share our Latvian history and child-raising experiences. 
Bring your unwrapped gifts (to be donated to Children's 
Hospital of Wisconsin) , and your donations (to be used 
in Latvia, delivered by our young people)". 

Ingrīda Mazute 
 

 

SENIORU KLUBS 

Marts 

 

 
Pavāri Vija un Rolfs Klucherti pasniedz ēdienu Vijai Hay  
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Jubilāre Kira Obrazcova ar meitu Sandra Candow 

Aprīlis 

7. aprīļa saietā piedalījās 38 dalībnieki, tai skaitā 
vairāki viesi. Saietu uzsāka ar māc. Ilmāra Zvirgzda 
lūgšanu. Saieta koordinatore Dagnija Staško sveica 
jubilārus ar vārdiem:  

“Lai Tev vienmēr jautra oma,  
Priecīgs prāts un gudra doma.  
Lai Tev vienmēr pietiek spara 
Darīt to, kas jāpadara!” 

 

 
Maruta Pierce gatava nogaršot Vijas Hay gatavoto  
“Chicken terrine” 
 

Saimniece Vija Hay bija izgatavojusi kaut ko pavisam 
neparastu un ļoti garšīgu –  “Chicken terrine”, cāļu 

gaļas veidojumu ar liellopu gaļu pa starpu un visu 
ietītu bekona šķēlēs, izveidojot kukulīšus, kurus tad 
sagrieza šķēlēs un pasniedza ar saknēm un salātiem. 
Ir jauki, ka senioru saietos bieži varam nogaršot kaut 
ko sevišķu, ko mājās paši ikdienā negatavojam.  

 
 
Programmas daļā viesojās Brock Godfrey no 
“Canadian Anti-Fraud Centre” (CAFC) un pastāstīja 
par visādām krāpšanām (angliski scams), kas sevišķi 
tiek tēmētas uz senioriem, jo krāpnieki domā, ka 
seniori vairāk uzticas un ir mazāk lietas kursā. 
Krāpšanas mēģinājumi ļoti bieži ir telefoniski vai 
elektroniski, un runātājs vai sūtītājs uzdodas par 
kādas bankas vai valsts iestādes pārstāvi, kā, 
piemēram, CRA (Canada Revenue Agency) un prasa 
personīgu informāciju. Ir svarīgi iegaumēt, ka ne 
bankas, ne valsts iestādes neprasa personīgu 
informāciju telefoniski, nedz elektroniski, arī 
nedraud ar apcietināšanu, ja informāciju neizpauž. 
To dara tikai krāpnieki.  
 
Mums personīgi pēdējo 15 gadu laikā ir bijuši ļoti 
daudzi krāpšanas mēģinājumi gan telefoniski, gan 
elektroniski un kopš saieta vēl četri klāt! Mums 
visiem ir jābūt nomodā. Prātā nāk skautu devīze “Esi 
modrs!”. Lektors atstāja daudz informācijas, kas 
varētu mums palīdzēt, ko ceru, ka saieta dalībnieki 
paņēma uz mājām. Paldies par vērtīgo programmu. 
Paldies arī visiem, kas piestrādāja, lai saiets sekmīgi 
izdotos. 

Ligita Galdiņa 
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Pasakas 
Pēc 34 "Pasakas" bāreņu nometnēm būs cita 
"Pasaka" - jaunā "Pasaka" 2016. gadā notiks Ērgļos 
no 8 līdz 13 jūlijam. 

 
Pēc 22 gadiem un 34 nometnēm, man pienācis 
atkāpties no "Pasakas" nometnes organizēšanas. 
2015. gadā, 8-16 jūnijā noturējām  "Pasaku" 
ierastajā vietā Brūveros, pie Siguldas. Piedalījās 54 
bērni (6-13 g.v.) un 14 vadītāji, vairāk nekā parasti. 
Parasti ir 44 bērni un 10 vadītāji. Jau tad iedomājos, 
ka tā ir pēdējā nometne, un tāpēc pieņēmām pēc 
iespējas vairāk bērnu. 

Bija lieliska nometne, iepazināmies ar daudz jaunām 
spēlēm, šļūcām pār plastmasas pārklāju, staigājām 
līdz Gutmaņa alai, braucām ar gaisa tramvaju un 
Turaidas karuseli, jo tas atrodas turpat netālu. Bija 
vēl viens liels pārsteigums - bērni varēja pirmo reizi 
baudīt  kamaniņu braucienu pa rodeļu trasi.  
Daudziem bija bailes un tāpēc katrās kamaniņās 
sūtījām līdzi vadītāju, lai iedrošina.  Pēc brauciena 
bērnu sejās redzējām prieku un lepnumu bērnu, jo 
viņi varonīgi izturēja šo lielisko braucienu. Bērni par 
to runāja vēl vairākas dienas. Notika arī visas citas 
nometnes nodarbības, kā peldēšana, sports, šķēršļu 
gājieni, svētbrīži, balles, dziedāšana un ugunskuri. 
Valdīja liela mīlestības gaisotne, īpaši pateicoties 
jaunai vadītāju komandai, ko bija pulcējusi Jaycee 
Jensen.   

Ar nometnes organizēšanu darbojos visa gada 
garumā. Vajadzēja meklēt vadītājus, sarakstīties ar 

ziedotājiem, kārtot dokumentus, gatavoju godalgas 
un dāvanas.  Latvijā darbs bija ne tikai vadīt nometni, 
bet nācās veikt arī priekšdarbus un pēcdarbus, gādāt 
inventāru, to izvadāt un pārraudzīt. Tas posms ir 
cauri, un trimdas (diasporas) "Pasaku" kasi slēdzam. 
Gribu lielu izteikt lielu pateicību Otavas sabiedrībai, 
kura mani atbalstīja katru gadu (ne tikai finansiāli, 
bet arī ar uzmundrinājumu), Dainai Braunai par 
kasieres darbu, Raunas Ceplim Latvijā par inventāra 
glabāšanu un izvadāšanu, Brūvera saimniekam 
Uldim Dvinskim par labu uzņemšanu. Paldies arī 
bārenim Jurim Mažuknam, Inārai un Edvīnam 
Hegenbartiem, Atim Rozentālam un mācītājam Dag 
Demandtam, kuri ne tikai bija darbinieki, bet arī 
rūpējās par bāreņiem un nometni daudzus gadus.  
Lielāko paldies visiem sponsoriem par ziedojumiem. 

Jaycee Jensen ar bērniem                           abi foto: Facebook 

Jaycee Jensen ir brīnumains cilvēks. Viņa ir 
amerikāniete no Arizonas,  kura atbrauca uz Latviju 
strādāt ar bāreņiem, un vadīt nometni "Otrā Elpa" 
vecākiem bāreņiem (14-18 g.v.). Kopš 2010. gada 
viņa strādāja arī "Pasakā " un pēdējos divus gadus, 
kaut es organizēju, Jaycee pārņēma vadību. Viņa ir 
jauna, enerģiska un tik ļoti mīl bērnus, ka visu gadu 
apciemo bērnu namus, ved bērnus izbraukumos, 
aicina pie sevis uz svētkiem, meklē bērniem audžu 
ģimenes, un pagājušo gadu viņa adoptēja 3 bāreņus. 
Nu viņai ir liela latviešu ģimene.  Nometnē arī dažus 
gadus strādāja Susan Paterson, kanādiete no 
Vankūveras. Jaycee un Susan bija sašutušas dzirdēt, 
ka vairs nebūs "Pasaka" un meklēja atrisinājumu. 

Susan raksta: "Mēs gribam turpināt "Pasaku”, 
turpinot tās iemīļotās tradīcijas, ko Tu mums ierādīji. 
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Ceru, ka tas Tev iepriecinās. Mēs baudījām to 
iespēju, kas mums bija tur strādājot, un esam 
pagodinātas, ka varam turpināt darboties "Pasakas" 
vārdā. Mēs vēlamies abas nometnes "Pasaka" un 
"Otrā Elpa" noturēt vienu pēc otras. Katra nometne 
ilgs 5 dienas. Tādā veidā varam paturēt tos labos 
brīvprātīgos vadītājus, kuri nevarētu piedalītos, ja 
nometnes notiktu divos dažādos laikos un vietās. 
Tāpēc nebūsim Brūveros, bet viss notiks "Otrā Elpa" 
nometnes vietā “Ērgļu Spārni”. Mēs arī esam 
iemācījušies ”Trauma Based Relational 
Intervention" metodi, kas palīdzēs mums tikt galā ar 
traumatizētiem bērniem, kuru nometnē ir diezgan 
daudz. Mūsu mērķis ir sniegt mīlestību bāreņiem un 
ar viņiem izveidot draudzību uz mūžu. Mēs arī ar 
lielu pateicību pieņemsim ziedojumus. Esam 
izveidojuši Facebook lapu "New Hope Latvia" kurā 
meklējam stipendijas. $100 vajadzīgs katram 
bērnam. Iecerēts ir, ka katrā nometnē varēsim 
uzņemt 50 bērnus." 

Mūsu trimdas "Pasakas" kontā palika 700 eiro. 
Nodosim šo naudu, lai atbalstītu 7 bāreņus jaunās 
"Pasakas” apmeklēšanai. Ir ļoti apsveicami, ka ir 
cilvēki, kuri nav latvieši, bet cītīgi strādā Latvijas 
bāreņu labā, un iesaista palīgā ne tikai latviešus, bet 

daudzus amerikāņus. Ceru, ka latvieši  to novērtēs, 
un turpinās ziedot. Tikai ziedojumi turpmāk ir 
savādāki, nekā agrāk. Ziedotāji saņems kvīti 
nodokļiem. Ir trīs veidi kā ziedot: 

1.  Kanadā: čeku rakstīt  uz "The Great Commission 
Foundation”, klāt noteikt jāatzīmē, ka nauda iet 
"Susan Paterson #167". Sūtīt:  The Great 
Commission Foundation, #3 1335 Trans Canada Way 
SE, Medicine Hat, Alberta. T1B 1J1. 

2. Amerikā: čeku rakstīt uz "Bridge Builders 
International”, klāt noteikt atzīmēt, ka nauda iet 
"New Hope Latvia Camp Scholarships". Sūtīt: Bridge 
Builders International, P.O. BOx 1472, Wheaton, 
Illinois 60187. 

3.https://www.egsnetwork.com/gift2/?giftid=0E30
6415E7424F7 

Ja lieto "google", internetā var atrast informāciju par 
visām minētajām organizācijām. Vēlreiz liels paldies 
visiem bijušiem, esošajiem un nākamajiem 
"Pasakas" atbalstītājiem. 

Ingrīda Mazute 
 
 
LIELĀ TALKA Otavā! 

https://www.egsnetwork.com/gift2/?giftid=0E306415E7424F7
https://www.egsnetwork.com/gift2/?giftid=0E306415E7424F7
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Sestdienas, 23. aprīļa, rītā Miera draudzes namā 
sabrauca vairāk kā 24 talcinieki.  Gandrīz katram līdz 
bija darbarīki un tīrīšanas līdzekļi – šķipeles, zāģi, 
āmuri, laužamie dzelži, trepes, dzelzs slota.  Iekšā 
notika tīrīšana un pārkrāmēšana, un ārā raka zemi 
un lauza baļķus, apcirpa krūmus, mazgāja logus, un 
pat skrāpēja logu veco krāsu, lai tos var pārkrāsot. 
Piedalījās arī Latvijas vēstnieks Juris Audariņš ar 
sievu Aiju. Arī bērni ar prieku palīdzēja salasīt 
atkritumus, kas bija paslēpušies starp krūmiem pa 
ziemu.  Lai nepietrūktu spēks un enerģija, dāmas bija 
sagatavojušas frikadeļu zupu un čilī, maizītes un vēl 
kādu saldu kūciņu ar kafiju. 

U.Lāma 
 

 
Vai Pēteris būvēs ērgļu ligzdu? 

Linda Boole ar vīru Geof slauka putekļus pie altāra 

 
Smaga darba strādnieki  - No kreisās: mācītājs Ilmars Zvirgzds, 

Jānis Krūmiņš, Dainis Staško, Māris Staško, un Pēteris Brauns  

- Foto: J. Mazpolis 

 

Aicinājums diskusijai par draudzes nākotni! 

Lūdzu visus interesentus piedalīties Apaļā galda 
diskusijā un pārrunās par Miera draudzes 
pastāvēšanu. Tikšanās notiks draudzes namā  

17. maijā plkst. 19:00 

Ja vēlaties sniegt kādus ieteikumus vai pārdomas, 
lūdzu, pēc iespējas, to darīt rakstiski. Katram 
dalībniekam tiks sniegta iespēja izteikties 
apmēram 5 min. 

Pēc ieteikumiem un domu apmaiņas varēsim 
kopīgi pārrunāt teikto vai papildināt ar jaunām 
domām un idejām. 

Šis darbs ir turpinājums tam, kas sākts jau pirms 
gada. 

Ir ļoti svarīgi, ka uzklausām arī cilvēkus, kas 
nepieder pie draudzes vai nerunā latviski, Tālab 
aicināti visi! 

We invite all those who are concerned about the 
Latvian community which includes Peace Latvian 
Lutheran Church to attend a Round Table 
discussion about the future direction of our 
community. Non church members are also invited. 
This will take place at our church hall on the 17th 
of May at 7pm. If you would like to give a short 
presentation, then we will try to limit each talk to 
5 minutes. 

Pēteris Brauns 
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Gaidām ciemos 
 

Initu Āboliņu un Normundu Ķieti 
no Latvijas grupas LAUKU 

MUZIKANTI 
 

 

                     

 

Koncerts un saviesīgs vakars plānots jūnijā 

 OLB izkārtojumā 
 

Precīzs datums tiks izziņots 
 

Programmā: Jāņu dziesmas, pazīstamas un mīļas 
latviešu folkloras un estrādes dziesmas. 

 
Ieeja: $15.00 - pieaugušajiem  

$10.00 - studentiem  
Ieeja brīva - bērniem līdz 16 gadiem.  
 

https://www.draugiem.lv/music/10019174/biography/ 

TĒRVETES  BĒRNU NOMETNE 
2016. g. no 3. līdz 16. jūlijam 

Variet pieteikties uz 2016. g. sezonu: 

valde@tervete.ca 

 

https://www.draugiem.lv/music/10019174/biography/
mailto:valde@tervete.ca
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Madama Butterfly 

 

 

 

Live: 

April 2, 2016 

 

Encores: 

May 14, 2016 

May 16, 2016 

May 18, 2016 

 

 

One of the world’s foremost Butterflys, Kristine Opolais, takes on the title role of the spurned geisha in Anthony 
Minghella’s breathtaking production, which has thrilled audiences ever since its premiere. Star tenor Roberto 
Alagna is the callous naval officer who breaks Butterfly’s heart. Karel Mark Chichon conducts. 
 
Aicinām “Cineplex” teātros apmeklēt operas “Madama Butterfly” izrādi, kur titulloma atvēlēta latviešu operas 

māksliniecei Kristīnei Opolais. Pie diriģenta pults Karels Marks Šišons, pazīstamās operdziedātājas Elīnas 

Garančas dzīvesbiedrs. Ar plašāku informāciju var iepazīties:  

http://www.cineplex.com/events/metopera 

 

 

 

 

MIERA DRAUDZES VĒSTIS izdod Ottavas 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 

Dāmu komitejas darbu koordinatore: Dagnija Staško, tel.613-721-4273, dagnijast@gmail.com 

Pērminderu koordinators: Andris Lange, tel. 613-822-3328, andrislange@rogers.com 

MDV Redakcija  

Redaktors: Ilmārs Zvirgzds  zvirgzds@me.com 

Rakstu saņēmēja: Solvita Rakitko ottawasmile@inbox.lv   

Kalendārs: Helgi Tenne-Šēna h.tennesens@gmail.com 

Maketēšana: Uģis Lāma lamau@bell.net  

 

  

Nākamās Miera Draudzes Vēstis 

 iznāks 

jūlija sākumā 

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz 

2016. gada 26. jūnijam 

http://www.cineplex.com/Showtimes/madama-butterfly-puccini-italian-w-est-metropolitian-opera/nearby-theatres?Date=4/2/2016
http://www.cineplex.com/Showtimes/madama-butterfly-puccini-italian-w-est-encore-metropolitian-opera/nearby-theatres?Date=5/14/2016
http://www.cineplex.com/Showtimes/madama-butterfly-puccini-italian-w-est-encore-metropolitian-opera/nearby-theatres?Date=5/16/2016
http://www.cineplex.com/Showtimes/madama-butterfly-puccini-italian-w-est-encore-metropolitian-opera/nearby-theatres?Date=5/18/2016
http://www.cineplex.com/events/metopera
mailto:zvirgzds@me.com
mailto:mazpolis@gmail.com
mailto:dainabrauns@aol.com
mailto:dagnijast@gmail.com
mailto:andrislange@rogers.com
mailto:zvirgzds@me.com
mailto:ottawasmile@inbox.lv
mailto:h.tennesens@gmail.com
mailto:lamau@bell.net
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KALENDĀRS 2016. GADA MAIJS-JŪLIJS 

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

 

         Maijs 

1 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Lieldienu laika sestā svētdiena. Pērm. Daina Brauns 
Latviešu skola notiek dievkalpojuma laikā 

5 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

8 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Lieldienu laika septītā svētdiena. Pērm. Tim McDade 
Ģimenes Diena, Mother's Day bilingual service 

15 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Vasarsvētki - Svētā Gara svētki. Pērm. Jānis Krūmiņš 
Latviešu skolas pēdējā sanākšana pirms vasaras notiek dievkalpojuma laikā 

16 pirmdiena 19.00 Draudzes valdes sēde 

17 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 

17 otrdiena 19.00 Apaļā galda pārrunas par draudzes nākotni. 
Visi ir aicināti piedalīties. 

18 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

19 ceturtdiena 11.00 Garīgā stunda: Namturība I 

22   Dievkalpojuma nav. No Sunday service. 

29 svētdiena 11.00 Dievkalpojums,otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Juris Miezītis 

 

 

     Jūnijs 

2 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

5 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Ģirts Sīpoliņš 
Pēc dievkalpojuma māc. Zvirgzds sniegs runu. 

12   Dievkalpojuma nav. No Sunday service. 

13 pirmdiena 19.00 Draudzes valdes sēde 

14 otrdiena  19.00 14tā Jūnija Piemiņa svētbrīdis. Pērm. Jānis Krūmiņš 

15 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

16 ceturtdiena 11.00 Garīgā stunda: Namturība II 

19 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Daina Brauns 

21 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 

26 svētdiena 19.00 Dievkalpojums, sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Tim McDade 
Jāņu svinības sekos. Bilingual service followed by Jāņi festivities. 

28 Otrdiena 19.00 Koncerts un saviesīgs vakars ar mūziķiem no grupas „ Lauku muzikanti” 
OLB izkārtojumā (skatīt sludinājumu) 

 

           Jūlijs 

3   Dievkalpojuma nav. No Sunday service. 

10 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem. Pērm. Juris Miezītis 

  

mailto:h.tennesens@gmail.com

