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Ekoloģiski pelni trešdienas vakaram 

Vēl pavisam nesen, ievadot Ciešanu laika ciklu, savā Miera draudzes dievnamā rīkojām Pelnu trešdienas dievkalpojumu, 
kurā visu sanākušo baznīcēnu pieres tika apzīmētas ar pelniem krusta zīmes formā. Angliski runājošajās zemēs šīs 
ceremonijas laikā parasti tiek sacīti vārdi no Pirmās Mozus grāmatas (Gen 3,19b): “Pīslis tu esi un pīšļos tu atgriezīsies.” 
Mozus laikos tauta klejoja pa tuksnesi četrdesmit gadus, līdz bija pietiekami šķīsta un attīrījusies, lai ieietu Apsolītajā 
zemē. Jēzus gavēja četrdesmit dienas, pavadīdams šo laiku vientulībā un garīgā cīņā. Arī mūsu kalendārā pirms Lieldienu 
laika atvēlētas apmēram četrdesmit dienas, un, šo laiku aizvadot, protams, ka padziļināti cenšamies apzināt savu 
pārdomu, lūgšanu, meditācijas un gara dzīves būtību. Mēģinām noskaidrot, kas ir svarīgs un kas nesvarīgs. 

Mēdz teikt, ka viss svarīgais slēpjas sīkumos. Dažas dienas pirms Pelnu trešdienas dievkalpojuma manu prātu nodarbināja 
pavisam prozaiska lieta - kā lai tiek pie ekoloģiski tīriem pelniem? Kaut arī mājās ir kamīns, tas, droši vien, nav lietots kopš 
mēra laikiem, un tur atrodami putekļi ne pelni. Valda ziema, un es sen neesmu bijis klaiņot pa mežu, kur būtu varējis tos 
pagrābt no ugunskura. Kāds laipns cilvēks, kam pastāstīju par savu likstu, piedāvāja pelnus no grila, taču pats gaļas 
cepšanas process manā prātā uzbūra drīzāk Dantes elles ainas, un piedāvājumu noraidīju, domādams par daudzajiem 
veģetāriešiem un vegāniem, kam šādi pelni varētu izraisīt riebumu. 

Protams, kāds varētu iebilst, ka gadījumā, ja visu, kā Pelnu dienas pants saka, izvērtējam nāves un iznīcības aspektā, tad 
nevajadzētu būt tik sīkmanīgam un ņemt tādus pelnus, kādi pieejami. Galu galā, gan cilvēks pats, gan viņa radītā lietu 
pasaule ir laicīga šī vārda primārajā nozīmē, proti, tai ir skaidri saskatāms gals un beigas. Varbūt nav vērts ņemties ar tīru 
un nevainojamu pelnu iegūšanu, es prātoju, dedzinādams tīra un sausa koka pagalītes grezni spīdošā no prāvas konservu 
kārbas pagatavotā krāsnī. Varbūt tiešām nav vērts, es nodomāju, pēc pirmās sadedzinātas porcijas secinājis, ka pelnu ir 
nožēlojami maz, un viss jādara vēlreiz. 

Nāve un iznīcība ir vienmēr līdzās cilvēka dzīvei un darbam. Arī slimības, ciešanas, grūts darbs un vilšanās, ko nereti nākas 
piedzīvot daudzās jomās. Lūkas evaņģēlijā Jēzus cilvēkiem saka,  lai viņi neuztraucas par gadījumu, kad ļaudis gāja bojā 
grūstoša torņa drupās (Lk. 13,4): “Jeb vai jums šķiet, ka tie astoņpadsmit, kuriem uzkrita tornis Sīloāmā un tos nosita, bija 
to pelnījuši vairāk nekā citi Jeruzālemē? Nebūt ne, es jums saku, bet, ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat 
aiziesiet bojā”. Savā ziņā šie vārdi, kas izklausās vienaldzīgi, pat aukstasinīgi, izsaka visu Ciešanu laika vēsti, proti, ka 
grūtībām, slimībām, nāvei un iznīcībai nav lielas nozīmes cilvēka gara dzīvē. Tam visam ir tikpat maza nozīme kā laicīgiem, 
politiskiem un mantiskiem panākumiem. Dzīvība un mūžība, viss, kas ir pretmetā pelniem jeb laicīgajam un nāvei 
lemtajam, izriet no ļaunuma noraidījuma - ja cilvēks novēršas no neģēlības, netaisnības un nemīlestības. Dievkalpojuma 
un baznīcas valodā to sauc par atgriešanos no grēka. Tas ir mūžības pamats. 

Pa to laiku manis gatavotajā klaidoņu krāsniņā pagalītes bija sadegušas pa otram lāgam, un es varēju tikt pie ekoloģiskiem 
pelniem. Biju gatavs Pelnu trešdienas dievkalpojumam, un manā rīcībā bija labi, ekoloģiski pelni. Ienāca prātā, ka arī tas, 
ko darām Miera draudzē, droši ir saucams par ekoteoloģiju, jo mēs darbojamies mūžības un dzīvības labā, cenšoties 
mazināt laicīgā un nedzīvā lomu. Novēlu visiem draudzes locekļiem un lasītājiem svētīgu pārdomu pildītu laiku šajās 
nedēļās pirms Lieldienām un pēc tam! 

Mācītājs Ilmārs Zvirgzds 
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Tuvojoties Lieldienu rītam 

 
Jēzu, lūdzu, runā ar mani klusumā  - agrā, agrā rīta stundā, 
kad nav vēl pasaule nomodā, Bet sen jau nevaru gulēt.  
 

Runā ar mani klusumā. Modini mani pirms pasaules.  
Gribu tajā doties, negribu vairs dusēt. Par Tevi nespēju klusēt. 
Zinu, Tu vari katru dziedināt, vai sāpēs, ciešanās mierināt.   
Zinu tomēr, ka Tavs spēks nespēkā varens parādās, kā reiz Tu. 
 

Tik daudz var pārtapt -  ja vien Tu pieskaries, piedod, atpestī, atbrīvo, māci,  

 redzēt ne tikai to, kam sāp, bet to, kam mums jāpiedod, vai to, kas jāaicina,   

 dzirdēt ne tikai to, kurš raud,  bet to, kurš čukst; vai skaļi gavilē un atgādina:  
Tu esi augšāmcelšanās! 

 

Tev pieder nāves un elles atslēgas!  Tās turi savās naglu caurdurtās rokās!    
Tik daudziem šī pasaule ir ellīga – tik tumša kā reiz bija Tavā kapā.  
Māci, kā aicināt no tumsas Tavā dzīvības gaismā.   
Cik ļoti, ļoti gribētos, ka katrs tajā varētu augt, būt bez bailēm, 
 ticēt brīnumam, kas esi Tu, kas varam katrs kādam būt.  
 

Tu esi augšāmcelšanās un dzīvība, un, tādēļ zinu, arī šī ir Liela diena,  
 kā dāvana – liela vai maza, viegli panesama vai grūta.  Ja būsi klāt, tad labi būs. . . 
 

Jēzu, lūdzu, runā ne tikai ar mani klusumā -     
Lauj katram sadzirdēt Tevi un pārtapt Tavā tuvumā.  
Kā reiz Marija, Pēteris, Toms – agrā rītā vai vakarā. 
Ticu, ceru, agrāk vai vēlāk, Tu katru atradīsi un vārdā sauksi. 
Lai zinām, neesam Tev sveši. 
 

Lūdzu Tavu svētību, lai katra diena  katram pārtaptu par ‘Lielu’ dienu, 
un Lieldienas par mūžīgās dzīvības svētkiem, kas nekad nebeidzās. 
Jēzu, modini mani, ja aizguļos, lai nepaietu gaŗām iespējai Tev pateikties  
un Tavā mīlestības dzīvā spēkā doties tik pasaulē, ko Tu arvien vēl mīli, 
kuŗā reiz Tu biji, atstājot pēdās, kuŗās gribam iet.   Āmen. 
 

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū, 
Daudz domāju, vai dalīties ar jums ar šo lūgšanu, vai ko citu rakstīt?  Tad vakardien man bija iespēja dzirdēt un 
parunāties ar Bīskapi Elizabeth Eaton, kas ir “Evangelical Lutheran Church in America Presiding Bishop.” Kāds prasīja, 
ko viņa  iesaka darīt šai  Baznīcai, kad draudzes piedzīvo lielas un ne tik labvēlīgas pārmaiņas.  Viņas atbilde: “Runājiet 
vairāk par Jēzu!”  Viņa paskaidroja, ka, ceļojot uz ELCA draudzi Ķīņā, viņu aizkustināja, cik dzīva šī draudze, kuŗas 
locekļi  mēro tālus, grūtus ceļus, lai kopā pavadītu laiku no Zaļās ceturtdienas līdz Lieldienām!  Bīskapei bija teikts, 
lūdzu, runājiet daudz vairāk nekā ierastās 20 minūtes!  Četras dienas sanāk ļaudis vienīgi, lai ‘runātu’ ar un par Jēzu, 
lai Viņu pielūgtu, slavētu, kopā baudītu sakramentus, priecātos, un pateiktos par Viņa žēlastību! Nodomāju sūtīt  
lūgšanu un no sirds novēlēt jums katram arvien vairāk runāt ar Jēzu un par Viņu, kuŗā esam vienoti ticībā, cerībā, 
mīlestībā!   

Kristus ir augšāmcēlies!  Viņš patiesi ir augšāmcēlies! 
Priecīgas Lieldienas katru dienu! 

Jūsu 
 

Archibīskape Lauma 
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       Pārvērtības! 
 

Mīļās māsas un mīļie brāļi! 
Tas Kungs patiesi ir augšāmcēlies, alleluja!  Viņam lai ir 
slava un vara mūžu mūžos, alleluja, alleluja  (Lūkas ev. 
24:34; Atklāsmes gr. 1:6) 

Ciešanu laika stāsts varēja beigties citādāk. Tas varēja 
noslēgties ar to, kā trīs vīri karājas pie krusta; pirmais kā 
noziedznieks, kas savās interesēs izmantoja romiešu 
okupācijas nestabilitāti, otrais – kas bija cīnītājs pret 
svešinieku apspiestību, nemiernieks, un trešais – 
nevainīgais, kurš sludināja Dieva valstību. Stāsts varēja 
beigties ar viņu kauna pilno nāvi. Palestīna varēja atkal 
būt karalauks, kur impērijas varētu izrādīt savu varu jeb 
tā varēja būt kā kapsēta, kuru piepildīt ar mocekļu 
kapiem. Un Jēzus mācekļi varēja līdzināties tik daudziem 
citiem, dziedot nāves litānijas, nolādot romiešus, 
pieņemot zvērestus atriebties vai arī, apkārt klīzdami, 
varētu mēģināt iegūt pārējo simpātijas un atbalstu savai 
cīņai. Tas viss būtu normāls stāvoklis Palestīnā. Un tā tas 
būtu noticis, ja stāsts būtu apstājies pie trīs krustiem 
kalna galā.   

Bet tam, kas notika Lieldienu svētdienā, nebija nekāds 
sakars ar normalitāti. Tas bija pilnīgi neparasts, nekad 
nedzirdēts notikums, patiesi revolucionārs notikums. Tas 
nebija turpinājums Palestīnas cilvēcīgai traģēdijai, bet tā 
bija dievišķa iejaukšanās. Līdz ar to zeme, kuru līdz tam 
pazina kā karalauku, kļuva par Svēto Zemi. Vieta, kur reiz 
atradās kapsēta, pārvērtās dārzā, kuru apmeklē eņģeļi; 
un tie, kuri apraudāja savu mirušo varoni, kļuva par 
pārvērtību lieciniekiem.  

Mācekļu būtu varējuši savu atlikušo mūžu pavadīt, 
raudot par savu zaudēto sapni, par nokauto upuri un par 
satriektajām cerībām. Turpretī, dievišķās iejaukšanās dēļ, 
viņi nu apzinājās neticamu vīziju, viņi ieguva milzīgu 
drosmi un viņi izgāja pasaulei sludināt Krustā sisto kā 
Dzīvo. Viņi vairs nebija upuri, kas prasīja pēc palīdzības, 
bet kļuva par cilvēkiem, kas citiem sludināja vēsti, ko 
pasaule bija izsalkusi dzirdēt. 

Tas, ko viņi personīgi piedzīvoja, bija kā atbilde visas 
pasaules ilgām – pēc pilnvērtīgas dzīves, kura aug nāves 
apstākļos, pēc patiesas cerības, kas spīd cauri 

bezspēcīgām situācijām, pēc dzīves, kura spēj ziedēt 
vētras laikā.  

Tas, ko Dievs sniedza Palestīnā tajā Lieldienu svētdienā 
caur Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem, ir jūtama vēl 
šodien. Mūsu pienākums kā Jēzus sekotājiem ir liecināt 
par Viņa patiesību ar to, kā mēs katrs dzīvojam savu dzīvi. 
Lai mēs rādām pasaulei, kas mums apkārt, ka esam 
ļaudis, kas tic Jēzus augšāmcelšanai un esam tās liecinieki 
– ka esam Lieldienu ļaudis! 

Viņš ir augšāmcēlies!  Viņš ir patiesi augšāmcēlies! 

Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus! 
Jūsu,  
LELBA priekšnieks,  
prāvests Gunārs Lazdiņš  
 

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI 

Sirsnīgi sveicam Kiru Obrazcovu, Viju Hay, Dzidru Innus 
un Liviju Janitēnu dzimšanas dienās ... un Ingrīdu Mazuti 
apaļā jubilejā!  Lai gadi nāk, lai gadi mijas, Lai katrs jaunu 
prieku nes.  Lai svētība tiem cauri vijas, Kā gaismas stars 
no mūžības. 

Atvainojamies Mārai un Aivaram Ponēm, ka viņu vārdi 
bija nejauši izlaisti no kopējā Ziemassvētku sveicienu 
saraksta, kurš tika publicēts decembra MDV.  Bez 
šaubām, visi izjutām Māras un Aivara personīgos siltos 
sveicienus un visa laba vēlējumus; bet līdzdalība kopējā 
sveicienā bija svarīga, un atvainojamies, ka viņu nodoms 
nebija īstenots. 

Māc. Ilmāra amatā ievešana bija svētīgs un skaists 
notikums Miera draudzes dzīvē.  Paldies Dievam, ka Viņš 
ir savedis kopā māc. Ilmāru ar Miera draudzi!  Par 
mācītāja ievešanu amatā variet sīkāk lasīt 4. lpp. 

Liels paldies Dāmu komitejai, it sevišķi Mārai Ponei, 
svinību galda groziņa nesējiem un visiem citiem palīgiem, 
kuri ar savu izdomu un rokām palīdzēja izveidot jauku un 
kupli apmeklētu saviesīgu pēcpusdienu mācītāja amatā 
ievešanas dienā.  

2016. gada sapulce notiks 13. martā.  Lūdzam jums 
visiem to apmeklēt.  Būs svarīgas pārrunas par draudzes 
gadskārtējo darbu un darbībām, un par draudzes 
finansiālo deficīta stāvokli, tā vajadzībām un iespējām.  
Būs arī valdes vēlēšanas.  Šogad no valdes aiziet Ilse 
Zandstra un Linda Boole.  Valdē paliek Vita Mazpole, 
Daina Brauna, Helgi-Lii Tenne-Šēna un Jānis Krūmiņš.  
Vēlamies dažus papildus locekļus.  Lūdzam padomāt par 
iespējamiem kandidātiem ... vai par kandidēšanu. 
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Par finanču stratēģijas komiteju 

Baznīcēnu skaits draudzēs daudzviet pasaulē sarūk. 
Daļēji tas attiecas arī uz Miera draudzi. Lielā mērā tas 
saistīts ar strukturālām pārmaiņām sabiedrībā, un, mūsu 
draudzes gadījumā, arī ar demogrāfiskiem un etniskas 
integrācijas procesiem. Līdz ar to mazinās arī draudzes 
ienākumi, tālab pienācis laiks pārdomāt veidus, kā savu 
darbību un kalpošanu varam pārveidot un turpināt, 
saglabājot to, kas mums svarīgs. Lai to labāk paveiktu, 
2015. gada novembra Miera draudzes valdes sēdē pēc 
valdes locekles Lindas Boole ierosinājuma tika nodibināta 
Finanču Stratēģijas  komiteja (turpmāk - FSK), kurā 
darbojās Linda Boole, Geof Boole, Aivars Pone un māc. 
Ilmārs Zvirgzds. Ar padomu palīdzēja arī Ģirts Sīpoliņš. 

Viena no svarīgākajām lietām ir, ka sākot ar 2016. gada 1. 
janvāri Miera draudzes budžetā paredzēts gadskārtējs 
$40,000 deficīts. Šāda problēma ir jārisina, jo ar laiku tā 
var radīt draudzes pastāvēšanai nelabvēlīgu situāciju. 

Finanču Stratēģijas komiteja rosināja sīki izvērtēt mūsu 
tagadējo stāvokli un meklēt piemērotus problēmu 
risināšanas veidus. Svarīgi apzināties mūsu esošās 
saistības. Draudzes nams, celts 1930. gadā, ir krietni 
novecojis un turpmāk prasīs vairāk ieguldījumu. Bet tieši 

kurās vietās? Kad? Par kādu cenu? Tas jānoskaidro. 
Mums pieder arī divi īpašumi: 83 Main ielā un 41 Lees 
avēnijā. Vai apzināmies, kāda ir ir mūsu īpašumu patiesā 
vērtība? Kāda zemes vērtība atsevišķi? Vai pastāv 
iespējamība kaut kādā veidā izmantot mūsu īpašumu 
vērtības, lai nodrošinātu draudzes pastāvēšanu ilglaicīgi? 
Jāpiezīmē, ka šos jautājumus izvērtēt aicina arī Kanādas 
Luteriskā Baznīca, kurai piederam tāpat kā LELBĀL. 

Viens no galvenajiem FSK rosinājumiem ir aicinājums 
rūpīgi izvērtēt visus plānotos izdevumus un pasākumus. 
Tāpat jau šā gada laikā svarīgi sākt namturības kampaņu, 
kas savu lielāko aktivitātes līmeni sasniegtu rudenī. 
Namturības kampaņa ietvertu kompleksu pasākumu 
ciklu, lai nodrošinātu draudzes pastāvēšanu - uzsverot 
ikviena draudzes locekļa iesaistīšanos draudzes dzīvē, 
pasākumos, naudas ziedošanā. Draudzes locekļiem 
jāsaprot, ka nākotne lielā mērā ir atkarība no tā, kādu to 
veidojam ar savu kalpošanu. 

Darāmā vēl daudz, arī grūtību, bet kā dziedam 233. 
dziesmā: “Tas darbs, Kungs Jēzu, viss ir tavs, tas darbs, ko 
darām mēs…” 

Ilmārs Zvirgzds 
 

 

MĀCĪTĀJA ILMĀRA ZVIRGZDA IEVEŠANA AMATĀ 

No kreisās: aizmugurē – prāv. emeritus Dāvis Kaņeps, māc. Silvia Zalts-Sīpoliņa, prāv. Martin Malina; pirmā rindā: prāv. Gunārs 
Lazdiņš, ērģelniece Karmena Svilane, māc. Ilmārs Zvirgzds, draudzes priekšniece Vita Mazpole, archib. Lauma Zušēvica. 
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Otavas Miera draudzei atkal ir savs oficiāli apstiprināts 
gans!  Svētdien, 31. janvārī, notika svinīgs pasākums. Pēc 
vairāku mēnešu pārtraukuma Otavas Miera draudzei 
atkal ir savs oficiāli apstiprināts gans! 
 
Amatā ievešanas dievkalpojumā piedalījās Latvijas 
Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) 
archibīskape Lauma Zušēvica, Latviešu Evanģēliski 
Luteriskās baznīcas Amērikā (LELBA) priekšnieks prāvests 
Gunārs Lazdiņš, LELBA Kanādas apgabala prāvests 
emeritus Dāvis Kaņeps, mācītāja Silvia Zalts-Sīpoliņš un 
Kanādas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas Austrumu 
sinodes prāvests Martins Malina. Klāt bija arī septiņi 
dažādu Otavas Luterāņu baznīcu garīdznieki. Īpaši 
aizkustinoša bija viņu kopējā svētīšana māc. Zvirgzda 
apstiprināšanas brīdī, visiem liekot rokas uz viņa galvas. 
 
Savā sprediķī archibīskape citēja Lūkasa evaņģēlija 4,16-
30 par Jēzu un viņa attiecībām ar „savējiem Nācaretē”. 
Archibīskape uzsvēra rakstos minēto Dieva apsolījuma 
piepildīšanos un jauna laikmeta sākumu ar Jēzus 
nākšanu. Tie, kas bija sapulcējušies templī sabata dienā, 
bija visai izbrīnīti par Jāzepa dēla uzdrošināšanos 
apgalvot, ka Dieva valstība pieder arī tiem, kas mums ir 
sveši - tas viņos raisīja tik lielas dusmas, ka viņi sāka to 
vajāt. Arī mūsu pasaulē ir daudz dusmu, gluži kā toreiz 
Nācaretē. Dusmas uz tiem, kas atrodas ārpus sabiedrības 
normām, uz bēgļiem un citiem. Dieva vārda 
interpretācija ir sarežģīta. Mēs ceram, ka māc. Ilmārs ar 
savām unikālām spējām spēs patiesi interpretēt un 
sludināt Dieva vārdu.  
 
Miera draudze ir sajūsmā par māc. Ilmāra Zvirgzda 
prasmēm un zināšanām. Viņa reputācija kā jaunās 
latviešu Bībeles trīspadsmit Vecās Derības grāmatu 
tulkotājam dos unikālas iespējas draudzei plašāk 
iepazīties ar svētajiem rakstiem. Viņa ordinācija notika 
jau 1994. gadā. Tālāk sekoja studijas maģistrantūrā 
Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē un Vācijas 
Tībingenes Universitātē. Pēdējos gados māc. Ilmārs ir 
dzīvojis Apvienotajā Karalistē, kas viņam ir devis iespēju 
iepazīties ar anglosakšu kultūru. Māc. Ilmārs ir arī Latvijas 
Rakstnieku savienības biedrs, tulkojis latviski grāmatas 
no daudzām valodām. 
 
Dievkalpojumam sekoja draudzes dāmu komitejas 
gatavotās pusdienas, ko organizēja Māra Pone. Komiteja 
bija ļoti gaumīgi sakārtojusi galdus ar baltiem galdautiem 
un svecēm. Azaids bija vienreizēji gards.  
 

 
No kreisās: – prāv. Gunārs Lazdiņš, archivār. Lauma Zušēvica, 
prāv. emeritus Dāvis Kaņeps, Jānis Mazpolis, Eva Sinkēviča, 
māc. Ilmārs Zvirgzds 

 
Draudzes priekšniece Vita Mazpole vadīja pasākuma 
saviesīgo daļu ar patīkamu humora izjūtu. Ielūgtie 
garīdznieki, to skaitā Anita un Ivars Gaides, kuri šoreiz 
nevarēja ierasties, nodeva daudz laba vēlējumu. 
Archibīskape Lauma Zušēvica uzsvēra, uz melnā talāra, 
ko iecienījis māc. Ilmārs, redzams katrs puteklis, un lūdza 
draudzei būt saticīgai, mīlošai un pretimnākošai.  
 

 
Prāv. Gunārs Lazdiņš sveic māc. Ilmāru Zvirgzdu. 

 

 
LNAK pārstāvis Andris Ķesteris apsveica māc. Ilmāru un 
pauda cerību uz labu sadarbību nākotnē. Monreālas 
organizāciju pārstāvis Jānis Mateus novēlēja veiksmi un 
aicināja ciešāk sadarboties ar Tērvetes bērnu nometni.  
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Pēc amata ievešanas ceremonijas māc. Ilmāru Zvirgzdu ar 
sievu Evu apsveica ar skaistiem ziediem 

Ruta Whittaker 
 

 

DRAUDZES DĀMU KOMITEJAS (DK) 

ZIŅAS 

 

Labdarības pusdienas Miera draudzē 

 
Pie zupas liešanas Ingrīda Mazute, Dagnija Staško un Solvita 
Rakitko 

 

21. februārī  notikušās labdarības pusdienas 
"Māmiņu gaumē" bija jautrs pasākums draudzes 
namā. Varējām nogaršot latviskas zupas: Dagnijas 
Staško zirņu, Solvitas Rakitko frikadeļu, Dainas 
skābeņu un Vallijas Trences kāpostu.  
 
Baudījām arī dažādas pankūkas, kuras cepa Vita 
Mazpole, Silvia Sīpoliņa un Ingrīda Mazute. 
Dalībnieki varēja paņemt mājās māmiņu recepšu 
lapiņu.  
 

 
Otrā galda galā varēja nogaršot trīs dažādas pankūkas ar 
vairākiem ievārījumiem 
 

Bija domāts pēc ēšanas iet uz kanālu meklēt lietas 
no saraksta, ko sagatavoja Karmena Svilans. Diemžēl 
siltā laiku dēļ kanāls bija slēgts. Tā vietā Karmena 
novadīja mazu prāta asināšanas spēli par kanāla 
vēsturi. Uzvarētāji dabūja "smarties" paciņas. Likās, 
ka kanāla gājiens nepietrūka. Telpās varēja spēlēt 
spēles, bet arī tās nebija vajadzīgas, jo kompānija 
bija jautra, un visi 45 dalībnieki un mazie bērni 
palika, čalojot līdz beigām. Daži viesi pat piedāvāja 
mazgāt traukus.  
 

Pēc enerģiskas klavieru spēlēšanas Karmena 
Svilane mielojas ar Solvitas frikadeļu zupu 

Silvija Jūrmaliete- Parkere ar Jainu, savu 4 
mēnešus veco mazmeitu 
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Evisa Āboliņa ar savu meitiņu 

 
Pasākuma ienākums atbalstīs māc. Daga Demandta 
vadītu LELBAs projektu "Mīlestība mammām", kas 
gādās nepieciešamo inventāru topošām un jaunām 
māmiņām Zemgalē, Latvijā. 

Ingrīda Mazute 
 

Auksta baznīca 

17. janvāra svētdienā draudze piedalījās dievkalpojumā 
ar visiem biezajiem ziemas mēteļiem, jo siltuma sistēma 
negribēja darboties, un mēs pat nenojautām, ka tā bija 
apstājusies jau naktī.  Ikviens varēja pārliecināties, kā tas 
ir, ka dievkalpojuma laikā, kad ļaudis dzied dziesmas, 
visiem var saskatīt dvašu.  Augšstāva tualetē izlietnē bija 
sasalis ūdens.  Tomēr vēsums nebija šķērslis kopējai 
apņēmībai, un pēc dievkalpojuma visi pacietīgi noskatījās 
filmu “Dieva putniņi” apakšējā zālē.   

Uģis Lāma 

 
 

SENIORU KLUBS 

Janvāris 

 
Jubilārs Jānis Mazpolis svin savu dzimšanas dienu ar sievu 
Vitu 

 
Andra Langes dzelzs gredzens pierāda, ka jaungadā dzimušais 
jubilārs ir Ontario inženieris 
 

 
Janvārī Vija Hay iesmeļ garšīgo sautējumu, ko gatavoja 
Krystyna Ribakova 
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Februāris 
 

 
Pavāres Ingrīda Mazute un Dagnija Staško pasniedz ēdienu 
Vallijai Trencei 

Reizēm mūsu brīvprātīgie pavāri seniorus lutina ar ēdienu, kas 
neatšķiras no tāda, ko varētu sagaidīt tikai lepnā restorānā 

 

 
Februāra jubilāres Velga Feizaka un Vallija Trence 

Mandalas 

 

 
Chartres katedrālē uz grīdas – nav viegli izsekot taciņu kas ved 
uz centru 

"Zīmēt mandalas" ir iespēja, ko drīzumā piedāvāsim 
draudzei, lai veiktu kopīgu projektu! 

Vārds mandala nāk no sanskritu valodas un nozīmē aplis. 
Šādi apļi tika veidoti visādos laikmetos un kultūrās. Dažus 
piemērus atrodam Ziemeļamerikas iezemiešu medicīnas 
riteņos, azteku kalendārī, taoistu "yin un yang" simbolā, 
kristiešu labirintos un budistu smilšu zīmējumos, kuri ir 
lietoti meditācijai un mācīšanai.  

Mandalas atspoguļo vienotību. Tām ir ideja, teoloģija, 
vīzija vai dzīves uzskats, ap kuru tiek organizēta šī 
struktūra. Tā var reprezentēt visumu un mūsu attiecības 
ar mikro- un makrokosmosu, mūsu vienotību ar redzamo 
un neredzamo, ar tagadni un ar mūžību. Caur tām varam 
pētīt mākslu, zinātni, reliģiju un pašu dzīvi. 

Internetā varam atrast daudz informācijas par 
mandalām, kā arī piemērus. Ir vērts painteresēties!  

Kad sanāksim kopā, katrs no mums varēs izveidot, kā 
terapeitisku nodarbību, pats savu mandalu. Sameklēsim 
krāsainus zīmuļus. Ieteicami ir "Prismacolor" baltie, 
sarkanie, zilie un dzeltenie zīmuļi. 

Mērķis šai satikšanās reizei būs pieķerties mūsu dvēseles 
dziļumiem un iepīt tos mūsu draudzes kopībā. 

Kad un kur? Drīzā laikā paziņosim! 

Silvia Zalts-Sīpoliņa 
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TĒRVETES  BĒRNU NOMETNE 
2016. g. no 3. līdz 16. jūlijam 

DRAUDZĪBA • DABA • LATVIETĪBA! 
 

 
KAS?  Tērvetes Bērnu Nometne Kanādā pulcina 

bērnus un jauniešus kopš 1957. gada 

 

KĀ?  Nometnes mērķis ir dot mūsu bērniem latvisku 

vidi, kur tie var priecāties, sadraudzēties savā starpā 

Aicinājums piedalīties 

Draudzes pilnsapulcē 
2016. gada 13. martā pēc dievkalpojuma 

 
Darba kārtība 

1. Pilnsapulces darba kārtības pieņemšana 
2. 2015. gada pilnsapulces protokola   
pieņemšana 
3. a) 2015. gada darbības pārskati 
    b) 2015. gada kases pārskats 
    c) Revidenta ziņojums 
4. 2016. gada budžets, pārrunas un 
pieņemšana 
5. Amatpersonu vēlēšana 
6. Dažādi jautājumi 

Latvijas vēstniecība Kanādā un OLB 
aicina uz tikšanos ar  

Latvijas Saeimas priekšsēdētāju  

Ināru Mūrnieci 

 
svētdien, 2016. gada 17. aprīlī plkst. 

12:00 
Otavas ev.lut. latviešu Miera draudzes namā, 83 

Main Street 
 

Programmā: I.Mūrnieces uzruna, jautājumi un 
atbildes, pārrunas 
Kafija un cienasts 



10 
 

un iepazīties ar mūsu senču mantojumu - valoda, 

dziesmas un paražas. 

 

KO?  Nometnes laikā notiks dažādas nodarbības — 
sports, peldēšana upē, ekskursijas, pārgājieni, 

rokdarbi, kā arī priekšnesumu sagatavošana un 

uzvešana. Vienmēr tiks veicināta bērnu 

pašizteiksme. 

 

KURŠ?  Bērnus pieņem no 6 līdz 14 gada vecuma. 
 

KAD?  2016. g. no 3. līdz 16. jūlijam. 

             **Reģistrācija sāksies martā. 

 

KUR?  Tērvetē – dabas skaistā apkārtnē, kura 
atrodas Kvebekas Labrenča kalnos, pusceļā starp 

Montreālas un Otavas. 

Adrese: 68 Chemin Tervette, Grenville, 

Quebec J0V 1B0 

 

Tērvetes valoda ir latviešu valoda! Nometņotājam 

jāspēj sarunāties latviešu valodā 

 

www.tervete.ca 

 

Jautājumi? Rakstiet uz valde@tervete.ca 

 

Tērvetes Tītariņu nedēļa 
Tītariņu nedēļa domāta bērniem vecumā no 3-5 

gadiem kopā ar kādu no ģimenes (Tītariņi ir vecāku 

atbildībā). Arī nepieciešami ir, ka vecāks kurš 

piedalās runā latviski un bērns saprot. Pasākums 

notiek pa nometnes laiku Tērvetes Lielā Mājā. 

Bezmaksas.  

Variet pieteikties uz 2016. g. sezonu: 

valde@tervete.ca 

 

 
 

 

 

Pēc Lieldienu dievkalpojuma 

PAPLAŠINĀTS LIELDIENU 

KAFIJAS GALDS 

ar dažādiem Lieldienu  

labumiem. 

 

Kafijas galds pret ziedojumiem. 

Priecāsimies arī par 

kādu līdzi paņemtu 

krāsotu olu. 

Draudzes Dāmu komiteja                          . 

 

 

 

 

http://www.tervete.ca/
mailto:valde@tervete.ca
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 

 

 

LIETOTU MANTU TIRDZIŅŠ DRAUDZES NAMĀ 
 

sestdien, 30. aprīlī, no plkst. 9:00 līdz 12:00 
 

Mantas varēs nodot svētdienās dievkalpojumu laikā aprīlī un 
otrdien, 26. aprīlī, no plkst. 10:00 līdz 12:00,  

ceturtdien, 28. aprīlī, no plkst. 18:00 līdz 20:00 un 
 piektdien, 29. aprīlī, no plkst. 10:00 līdz 12:00. 

 
Mēs ar pateicību pieņemsim tīras un nebojātas mantas. 
Elektriskas ierīces pieņemsim, ja tās vēl kārtīgi strādā. 

Diemžēl vairs nevaram pieņemt datorus un to piederumus. 
 

Rīko draudzes Dāmu komiteja. 
 
 

 

  

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
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Otavas Latviešu biedrība   

aicina uz 
 

Toronto kora „Dzirksts” dziesmu vakaru 
ar Otavas un Montreālas koru piedalīšanos  

Vizmas Maksiņas vadībā 

 

sestdien, 2016. gada 16. aprīlī, plkst. 19:00 

Otavas Latviešu Miera draudzes namā,  

83 Main Street 

 

Programmā:  

.Tradicionālais koncerts 

.Ināras Mūrnieces apsveikums  

                      (Latvijas Saeimas priekšsēdētāja)  

.Uzvedums “Pie Laimas pulksteņa” 

.Saviesīgs vakars ar sadziedāšanos  
 

Uzkodas un kafija  

Ieeja:  

pieaugušajiem $20 

studentiem       $10 

bērniem līdz 16 g.- brīva 

Sīkāka informācija:   

Uģis Lāma (lamau@bell.net), 613-592-2491 
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KALENDĀRS 2016. GADA MARTS-MAIJS 

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 

     Marts (2016) 

3 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

6 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Gavēņa laika ceturtā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis.  

Latviešu skola notiek dievkalpojuma laikā 

8 otrdiena 19.00 Draudzes valdes sēde 

9 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

13 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Gavēņa laika piektā svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš. 

Pēc Dievkalpojuma notiek gadskārtējā pilnsapulce 

15 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 

17 ceturtdiena 11.00 Garīgā stunda: Teodicejas problemātika 

20 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Pūpolu svētdiena. Pērm. Daina Brauns.  

Latviešu skola notiek dievkalpojuma laikā 

25 piektdiena 11.00 Dievkalpojums, Lielā Piektdiena. Pērm. Ģirts Sīpoliņš  

27 svētdiena 9.00 Dievkalpojums, Kristus Augšāmcelšanās svētku svētdiena. Pērm. Andris Lange. 

Pēc Dievkalpojuma notiks paplašināts kafijas galds (skat. sludinājumu). 

Bilingual Easter Service followed by light brunch 

 

           Aprīlis 

3 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Baltā svētdiena. Pērm. Andris Lange. 

Latviešu skola notiek dievkalpojuma laikā 

7 ceturtdiena 12.00 Senioru saiets 

10 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Lieldienu laika trešā svētdiena. Pērm. Juris Miezītis 

12 otrdiena 18.00 Draudzes valdes sēde, viesosies Ottawa Ministry Area Leadership Team 
(OMALT)  

13 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

16 sestdiena 19.00 Kora “Dzirksts” koncerts  (skat. sludinājumu) 

17 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Lieldienu laika ceturtā svētdiena. Pērm. Jānis Krūmiņš. 

Latviešu skola notiek dievkalpojuma laikā.  Pēc Dievkalpojuma notiks  

tikšanās  ar Saeimas priekšsēdētāju I.Mūrnieci – vēstniecības un OLB 
izkārtojumā. 

19 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 

mailto:h.tennesens@gmail.com
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21 ceturtdiena 11.00 Garīgā stunda: Teoloģiskas pārdomas par laiku 

24 svētdiena 11.00 Dievkalpojums, Lieldienu laika piektā svētdiena. Pērm. Ģirts Sīpoliņš 

 

         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 

17 otrdiena 10.00 Nama tīrīšanas talka 

17 otrdiena 13.00 Draudzes valdes sēde 

18 trešdiena 10.00 Dāmu komitejas sēde 

22   Dievkalpojuma nav. No Sunday service. 

 

 

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 

maija sākumā 

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz 

2016. gada 26. aprīlim 

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

