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Ceļavārdi jaunai nedēļai
Tad Jēzus atkal runāja uz tiem: “ES ESMU pasaules gaisma” (Jņ. 8:1:12)
Mēs šajā laikā tik spēcīgi un tieši saskaramies ar gaismu, siltumu, plaukumu. Pretī man caur to vijas atziņa par kādu vēl
lielāku gaismu - to gaismu, no kuras nāk pilnīgi visa dzīvība. Tā ir nojausma par to, ko varam saukt par Pasaules Gaismu.
Un tā ir Kristus!
Mums apkārt ir tik daudz apliecinājumu, ka mums katram pašam, savā ES ir jāsavienojas arī ar šo - lielo Pasaules Gaismu.
Šie apliecinājumi dzīvē var nākt gan no pozitīviem, gan negatīviem impulsiem. Bet vasaras saulgriežu lielā gaišuma laikā
mēs to varam pieredzēt tik tieši un skaisti. Tas būtu jāpieredz katrā brīdī, bet tagad, kad zeme pati ir dzīvības un gaismas
pārpilna, par to nedomāt nozīmētu būt atdalītam no sevis, savas vides un tādējādi, iespējams, arī no Radītāja. Sajust
atgādinājumus un pamudinājumus gaismas, patiesības un mīlestības piepildītai dzīvei no dabas un Dieva varam visu gada
ritējumu, bet tieši šie Saulgrieži mums saka, ka arī mūsos katrā ir gaismas avots, ar kuru varam savienoties.
Droši vien tik daudzas reizes esam dzirdējuši Kristus teiktos vārdus: “Es esmu pasaules gaisma”. Ko tie mums šobrīd saka?
Tajos Kristus pauž: Es sevi identificēju ar Sauli virs Zemes. Tā ir gaisma, kas iedzīvina un modina pasauli un mūsu apziņu.
Tā nes sev līdzi vēsti par tādu kristietību, kurai nav nekā kopēja ar saldi svētām sajūtām vai aicinājumiem atgriezties uz
pareizā ceļa, smagu sirdsapziņu par kādiem sliktiem pagātnes darbiem, bet kas ir visu pasauli aptveroša un kas ietver sevī
kā dabu, tā cilvēci.
Arī mēs katru dienu sakām dažādos kontekstos: “Es esmu” – bet vai šajā manā “Es, es esmu” esam atklājuši gaismu, vai
tur dzīvo Kristus – “Es”? Jā, arī, ja es arī būtu nepilnīgi radīts, ja es arī būtu vājš, ar neskaitāmiem trūkumiem un morāli
ietekmējams, Kristus gaisma saistās arī ar mani, ar mums katru, un Kristus būtības aicinājums mums ir nevis norobežoties,
bet iet pretī vienībai. Tur, kur cilvēki mēģina savu būtību stiprināt nevis ar norobežošanos, bet ar centieniem uz vienotību,
nodošanos dievišķajam, tur vienmēr klāt ir Kristus.
Ir pagājis laiks, kad cilvēkus var uzrunāt vienīgi ar vārdiem - kaut arī teoloģiskiem vai svētiem. Runa šobrīd ir par saikni ar
realitāti. Un es teiktu, ka bez intereses par dabu, mēs nevaram šodien būt īsti kristieši. Katra teoloģiska darbība paliek
“vakarēja”, ja mēs apzināti neievērojam vai negribam ievērot dabas likumības. Tās ir kā logi, caur kuriem šodien un
turpmāk mūsu pasaulē varam ieraudzīt Kristus kosmisko būtību.
Bet kas šobrīd notiek?

Kristīgā baznīca šajā laikā svin Jēzus brālēna un ceļa sagatavotāja Jāņa Kristītāja dzimšanu, kas pēc tradīcijas, notiek 6
mēnešus pirms Jēzus dzimšanas. Mums nav šīs – tautas un kristīgās tradīcijas nekādi jānostāda savstarpēji pretēji, bet
noteikti mēs tajās varam pieredzēt savstarpēji papildinošus un bagātinošus motīvus.
Kad esam “gaismā”, mūs virza enerģija, kas mums sniedz apziņu par savu patieso vērtību, mūsu patieso potenciālu. Šāda
esība “gaismā” palīdz mums attīstīties, dod entuziasmu, jēgu dzīvei. Mēs atklājam patiesību par sevi, mēs dabiskāk rodam
risinājumus saviem jautājumiem, it kā kļūstam brīvāki no spriedzēm savā emocionālajā telpā, pieredzam vairāk saskaņu
starp iekšējo un ārējo sevī. Mēs apjaušam, ka mūsos ir dziedinoši spēki, mūsos ir apslēpts iekšējs veselums. Mēs sajūtam
dievišķo sevī un apkārtējos. Tā ir šī - gaismas pieskaršanās. Mēs arī sajūtam tādu kā vieglumu savā būtībā. Un mūs piepilda
pateicība.
Šīs vasaras un gaismas ēnas puses var būt tās, ka mēs varam arī iekšēji pārdedzināt sevi līdzīgi kā karstā saulē izdeg zāle.
Ja mūsu aktivitātes un spēku atdošana netiek balansētas ar apzinātu jaunu spēku smelšanu, tad mūsu dzīvības spēki var
izkalst un mēs varam palikt iekšēji izslāpuši un izdeguši.
Un tomēr vasara un gaismas pārpilnība ir kaut kas ļoti pozitīvs mūsu dvēselē. Šis ir patiesi piepildošs laiks, kas gan kādā
brīdī aizies, līdz nākamam sākuma brīdim. Viss nāk, piepildās, kulminē un sāk ceļu uz aiziešanu. Un šis process ir
sakramentāls – svēts. Jo, šobrīd arī pats Kristus, kad mēs ejam pa zemi, mums čukst “šis ir mans ķermenis”, “mēs esam
savienoti.” To mēs noteikti sajutām bērnībā. Bet to droši vien neatceramies, jo tad šī balss, iekšējās vienotības balss starp
mums pašiem, zemi un Kristu, skanēja mūsos kā iekšēja neapšaubāma pārliecība, kas tagad ir visticamāk sašķobījusies.
Tagad tā ir jāsaklausa no jauna un apzināti. Bērnībā mēs visi dzīvojām sakramentālu dzīvi. Mēs lūdzām Dievu, nezinot, ka
tā ir lūgšana. Tādā dzīvē Kristus evaņģēlijā mēs tagad varam atgriezties apzināti, ar pilnu savu esību, apzinoties šīs pasaules
realitātes, bet saglabājot šo Kristus “Es esmu” gaismu katram savā Es.
Prāvests emeritus Kārlis Žols
Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca pasaulē

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

“Sālamana, Dāvida dēla, Israēla ķēniņa sakāmvārdi, kur izzināt gudrību,
smelt pamācību, kur uzzināt gudro izteicienus, kur skoloties prātā, taisnībā,
tiesā un krietnumā.” (Sakāmvārdi 1: 1- 3)
Kas ir gudrība? Kā Sakāmvārdos to Sālamans izsaka? Dažreiz ar humoru, vienmēr izraisot dziļākas pārdomas. Lūdzu, ņemiet
vērā, ka pievienotajā Bībeles lasījumu sarakstā teikts, ka lasījumi ir no Sālamana pamācību grāmatas! Tā lasām 1965. gada
izdotajā Bībeles latviešu tulkojumā. 2012. gada tulkojumā šai grāmatai dots nosaukums “Sakāmvārdi”.
Tiksimies pārrunās par šiem tekstiem 2021. gada 9. jūlijā. Visi mīļi aicināti! Arī tad, ja neesat paspējuši izlasīt tekstus,
labprāt tiksimies, cits citu garīgi stiprinot. Kā vienmēr, tiksimies vai nu 10:00 no rīta, vai 6:30 vakarā (pēc Čikāgas laika).
Lasīsim no 171. līdz 190. lasījumam (pielikumā).
No sirds novēlu skaistas, svētīgas vasaras dienas!
Jūsu, +Lauma
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ZOOM ielūgumi:

VAI

Topic: Lauma Zusevics’ Zoom Meeting
Time: Jul 9, 2021 10:00 Central Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7509960644
Meeting ID: 750 996 0644

Topic: Lauma Zusevics’ Zoom Meeting
Time: Jul 9, 2021 18:30 Central Time (US and Canada)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7509960644
Meeting ID: 750 996 0644

Bībeles lasījumi
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Sal. Pamāc. 1: 1-9
Sal. Pamāc. 3: 1-12
Sal. Pamāc. 4: 23
Sal. Pamāc. 6: 4-8
Sal. Pamāc. 11: 16-17
Sal. Pamāc. 11: 24-27
Sal. Pamāc. 15: 1-4
Sal. Pamāc. 15: 16-17
Sal. Pamāc. 16: 32
Sal. Pamāc. 18: 22
Sal. Pamāc. 20: 19
Sal. Pamāc. 22: 19
Sal. Pamāc. 28: 13-14
Sal. Pamāc. 31: 10-31
Sal. Pamāc. 3: 1-8
Sal. Pamāc. 3: 9-15
Sal. Pamāc. 11: 7-10
Augstā dziesma 4: 9-10
Augstā dziesma 8: 6-7
Jesajas gr. 2: 1-5

Bībeles stāsti
Gudrība. Kā atšķiras gudrība no zināšanām?
Tēva padoms bērnam. Kas ir visgudrākais cilvēks Tavā ģimenē? Kāpēc?
Sirds gudrība. Vai Tu sekoji savai sirdij, kad izvēlējies, ko studēt?
Skudras. Kā Tu pārvari slinkumu?
Sekas. Vai nežēlīgas rīcības dēļ kādreiz esi sevi padarījis slimu?
Īsta bagātība. Cik naudas vai mantu Tev vajag, lai Tu justos drošs?
Runas tonis. Kādā tonī Tu parasti runā ar tuvinieku? Ar svešinieku?
Pieticība. Ko Tu būtu ar mieru uzdot, lai piedzīvotu mieru?
Pacietība. Kā Tu definē stiprumu?
Laimīga laulība. Vai uzskati savu vīru vai sievu par Dieva dāvanu?
Uzticība. Vai Tev citi patiesi var uzticēt savus noslēpumus?
Cerība. Kādus labumus dzīvei piešķir cerība?
Atzīšanās. Tavs draugs ceļā uz grēksūdzi.
Laba sieva. Kurš pants Tevi visvairāk pārsteidz šajā senā raksturojumā?
Laiks. Vai uzskati laiku par draugu?
Dzīves skaudrā īstenība un cerība. Ko Dievs Tavā dzīvē ir atjaunojis?
Kas ir īstais prieks? Vai Tu tagad esi priecīgāks kā biji jaunībā?
Kaislīga mīlestība. Kad pēdējo reizi tādus vārdus teici savai līgavai vai sievai?
Mīlestības liesmas. Vai Tevi pārsteidz tas, ka tās ir kā Dieva liesmas?
Jā! Tāda vīzija der! Vai Tu lūdzi pēc tāda laika beigām?

Galu galā, LELBA ievēlējusi jaunu pārvaldi un revīzijas
komisiju: prāv. Anita Vārsberga-Pāža (pārvaldes
priekšniece), garīgie locekļi – māc. Aija Graham
(Kalamazū), Ģirts Grietiņš (Toronto Sv. Jāņa) un Igors
Safins (Bostonas); laicīgie locekļi: Andris Celcherts
(kasieris-Klīvlande), Sandra Kalve (Milvoki) un Andrejs
Kancs (Indianapole); Revīzijas komisija: Ingrīda Jansone
(Ņudžersija), Mārtiņš Pūtelis (Indianapole) un Vija
Udenāne (Vašingtona, DC).

LELBA XVI SINODE
84 delegāti piedalījās nupat notikušajā LELBA XVI sinodē
(24.-25. aprīlī), kuru Pārvalde sasauc ik pa 3 gadiem.
Šoreiz gan tie bija 3.5 gadi, jo vēl paspīdēja cerība, ka, ar
dažu mēnešu nogaidīšanu, situācija būs atkal labvēlīga
ceļotājiem un konferenču noturēšanai. Gaidījām un
nesagaidījām.
Secinu, ka sasaukšana un sanākšana atklāja, ka viss
iespējams arī šajā metodikā – un ka bija savi plusi, bet
arī pa kādam mīnusam. Balsojām par kandidātiem un
rezolūcijām. Pārrunājām ieteikumus un jautājām LELBA
nozaru vadītājiem par neskaidrībām un varbūtībām.
Cilvēki arī pa kādai reizei pasmējās. Mēs lūdzām un
pielūdzām.

Ja būtu jāprognozē, ko šī sinode būs panākusi, tad es
teiktu, ka, skatoties uz lietām dažādi, radīsies jauni plusi
un mīnusi: draudžu locekļu piekļuve savai Baznīcai
varētu mazināt lomu un nozīmi savai vietējai draudzei.
Ja laika gaitā virsroku ņem mācītāja popularitāte, tad
iebrienam tajos purvos, kādos ieslīga Dieva tauta,
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uzklausot glaimojošus (bet viltus) praviešus. Pozitīvais
tomēr ir ieguvums dzirdēt dažādu teologu
interpretācijas par zināmiem Bībeles tekstiem un tādā
ziņā tas varētu palīdzēt mūsu kopējai kritiskai
domāšanai. Līdz ar to varam paredzēt, ka izveidosies
kaut kas tāds, ko varētu dēvēt par “virtuālo” draudzi.
Tajā no malu malām varētu pulcēties ļaudis no vietām,
kur sen nav bijis latviešu valodas dievkalpojums no
patreizējiem draudžu centriem, un tapt par paralēlu
spēka avotu kristietim. Bet vai un kā tas viss notiktu,
paliek vienīgi Visuzinošajam zināms!

trīs gadu darbam. Viens no galvenajiem aicinājumiem
bija turpināt piedāvāt virtuālo dievkalpojumu ierakstus
arī tad, kad atsāksies draudžu klātienes dievkalpojumi.
Lai cik grūts un sarežģīts bijis 2020. gads COVID-19 dēļ,
sinodāļi novērtēja, ka LELBA ir spējusi sasniegt tos
ļaudis, kas pirms tam bijuši attālināti no baznīcas un
latviešu centriem. Tāpat turpināsim uzsāktos Ārmisijas
un Palīdzības nozares darbus pasaulē un Latvijā. Tiks
domāts, kā nodrošināt, lai lajiem būtu nepieciešamie
materiāli, palīdzot kalpošanas darbā un aizvietojot
mācītājus ārkārtas situācijās. Sinodāļi balsoja turpināt
baznīcas darbu un nostāju pret visa veida naida un
rasisma izpausmēm, kā arī meklēt veidus, kā digitalizēt
LELBA arhīvu.

Prāvests Dāvis Kaņeps
(Raksts publicēts Kristus ev. lut. draudzes Hamiltonā
2021. gada maija Apkārtrakstā)

Sinode izteica lielu pateicību prāvestam Gunāram
Lazdiņam par nokalpotiem sešiem ar pusi gadiem LELBA
pārvaldes priekšnieka amatā un novēl viņam Dieva
svētību, uzsākot nākamo dzīves un kalpošanas posmu.
Tāpat sinodāļi pateicās par kalpošanu pārvaldē prāv.
Sarmai Eglītei, prāv. Dāvim Kaņepam un māc. Dāgam
Demandtam, Sandrai Kalvei, Andrim Celchertam un
Edvardam Hesam un Revīzijas komisijas locekļiem
Ingrīdai Jansonei, Mārtiņam Pūtelim un Voldemāram
Peldam. Sinodes dalībnieki pateicās par Sinodes virtuālo
izkārtojumu un novadīšanu īpašos apstākļos: ZOOM
meistarei Helēnai Vīksniņai (Vašingtonas draudze) un
Silvijai Kļaviņai-Barshney (Čikāgas Ciānas draudze).
Paldies māc. Larim Saliņam par ievadu mazo grupu
pārrunām. Sinode noslēdzās ar svinīgu dievkalpojumu
tiešsaistē – arhibīskapes Laumas Zušēvicas vadībā.
Dievkalpojumā amatā tika ievesta LELBA Pārvaldes
jaunā priekšniece prāv. Anita Vārsberga-Pāža un
pārvaldes locekļi.
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LELBA PĀRVALDEI JAUNA VADĪBA
24. un 25. aprīlī notika Latvijas Evaņģēliski luteriskās
baznīcas Amerikā (LELBA) 16. sinode. Par jauno LELBA
pārvaldes priekšnieci tika ievēlēta prāveste Anita
Vārsberga Pāža.
Jaunajā LELBA pārvaldē kopā ar priekšnieci A.
Vārsbergu-Pāžu darbosies mācītājs Igors Safins,
(pārvaldes priekšnieces garīgais vietnieks, Bostonas
Trimdas draudzes mācītājs), māc. Ģirts Grietiņš
(Toronto Sv. Jāņa draudzes mācītājs), māc. Aija Graham
(pārvaldes sekretāre, Kalamazū un Lansingas draudžu
mācītāja), laji Andris Celcherts (LELBA kasieris,
Klīvlandes draudze), Sandra Kalve (pārvaldes
priekšnieces laicīgā vietniece, Milvoku draudze), Kārlis
Veilands (Ziemeļkalifornijas draudzes priekšnieks).
Revīzijas komisijā darbosies Ingrīda Jansone (Ņujorkas
draudze), Mārtiņš Pūtelis (Indianapoles draudze) un Vija
Udenāne (Vašingtonas D.C. draudzes).

māc. Aija Graham, LELBA

……………………………………………………….....................
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA PASAULĒ
IZSLUDINA BĪSKAPA VĒLĒŠANAS 2021. GADĀ

Tā kā šoreiz sanākšana notika virtuāli, izmantojot ZOOM
vietni, Sinode bija labi pārstāvēta, tajā piedalījās 84
balstiesīgie sinodāļi un vairāki viesi, starp tiem – Latvijas
vēstnieks ASV Māris Selga, Daugavas Vanagu
priekšsēdis Andris Kursītis un LELB arhibīskaps Jānis
Vanags.

LELBP Darbības noteikumi paredz, ka Baznīcas bīskaps/e tiek
ievēlēts/a uz septiņiem gadiem. Baznīcas Virsvalde (BV)
viņam/ai tad var piešķirt amata apzīmējumu arhibīskaps/e.
Nākamajām vēlēšanām jānotiek 2021. gadā, lai pēcnieka/ces
ievešana amatā varētu notikt līdz 2022. g. 1. maijam.

Sinodē tika pieņemtas dažas Satversmes maiņas, kas
sīkāk izskaidro pārvaldes priekšnieka, pārvaldes locekļu
un laju kandidātu prasības. Sinodē tika pieņemtas
vairākas rezolūcijas, kas dod virzienu baznīcas nākamo

LELBP Virsvalde ir izraudzījusi Vēlēšanu komisiju, kura sastāv
no ASV Sietlas latviešu ev. lut. draudzes locekļiem – Jāņa Šulca
(priekšsēdis), Dāvida Dzenīša, Kairas Dzenītes un Lisas
Pružinskas.

4

Vēlēšanu komisija pielietos elektronisko balsošanas metodi
līdzīgi kā pēdējā vispārējā LELBP balsojumā par Baznīcas vārda
maiņu. Vēlēšanu komisija uzskata, ka pandēmijas laikā
elektroniskā sazināšanās un balsošana būs visdrošākā un laika
ietaupītākā metode visiem darbības jautājumiem. Publicējam
oficiālo vēlēšanu e-pasta adresi visiem jautājumiem un
korespondencēm: LELBP.balso.2021@gmail.com.

4.

Vēlēšanu process sāksies 2021. gada jūnijā ar balsstiesīgo
sarakstu sastādīšanu un beigsies (vismaz pirmais gājiens)
oktobrī ar balsu tabulēšanu. Ja gadījumā ir jānotiek otram
balsošanas gājienam, Vēlēšanu komisija ir droša, ka varēs
laicīgi izkārtot balsošanu pirms 2022. gada janvāra. LELBP
draudzes darbojas 15 dažādās valstīs, tādēļ ir paredzams, ka
balsošanas laika ietvaros būs jautājumi un sarežģījumi.

5.

6.

Vēlēšanu kalendārs 2021. gadam
Līdz 2021. gada 15. jūnijam jāizsūta aicinājums apgabalu un
zemju prāvestiem iesūtīt Vēlēšanu komisijai balsstiesīgo
sarakstu.
Līdz 15. jūlijam komisijai jāiesūta balsstiesīgo saraksti.
Komisijas sastādīto sarakstu nosūta BV prezidijam
apstiprināšanai.
Līdz 15. jūlijam jāizsūta aicinājums nominēt kandidātus.
Līdz 15. augustam jāiesūta nominācijas.
Līdz 30. augustam kandidātiem jāiesūta sava piekrišana vai
nepiekrišana kandidatūrai.
Līdz 15. septembrim jāizsūta balstiesīgiem vēlēšanu procesa
norādījumi ar kandidātu CV un pavadvēstuli.
15. oktobrī jāatklāj balsošanas portāls. Balsstiesīgie tiek
mudināti piedalīties.
30. oktobrī balsošanas portālu slēdz.
1. novembrī Vēlēšanu komisija paziņo BV vēlēšanu rezultātus,
kurus BV apstiprina un izsludina.

7.

8.

Instrukcija LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
PASAULĒ Bīskapa vēlēšanām

9.

Visur šajā Instrukcijā minētie amatu pildītāji var būt sieviešu
vai vīriešu kārtas.

10.

1.

2.

3.

BV izsludina Bīskapa vēlēšanas visiem LELBP
apgabaliem un zemēm, publicējot informāciju ar
Baznīcu saistītajos mēdijos (drukātajos un
elektroniskajos).
Kandidātus Bīskapa amatam var nominēt BV
prezidents, BV locekļi, LELBP un zemju pārvalžu
priekšnieki un locekļi, mācītāji un diakoni, kas ir
LELBP aktuālā aktīvo un emeritēto sarakstā, un
LELBP draudžu pilnvarotie, izpildot savas draudzes
pilnsapulces, padomes vai valdes lēmumu. Katrs
individuāls balsotājs vai viena draudze var nominēt
tikai vienu kandidātu.
Vēlēšanu
komisija saņem no nominētajiem
kandidātiem elektronisku piekrišanu kandidēt. Ja

11.
12.

13.
14.
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kandidāts pieder arī pie kādas citas sinodes vai
Baznīcas, kura nav pakļauta LELBP, kandidātam
rakstiski jāapsola, ka ievēlēts Bīskapa amatā, sekos
LELBP darbības noteikumiem un BV lēmumiem.
Bīskapa amatam var kandidēt ikviens augstāko
teoloģijas mācības iestādi beigušais LELBP mācītājs,
kas nokalpojis latviešu draudžu darbā vismaz 10
gadus kopš ordinācijas.
Katram kandidātam jāiesniedz Vēlēšanu komisijai
ziņas par viņa vecumu, izglītību un darba gaitām
LELBP,
līdz ar pašreizējo adresi un e-pasta
informāciju. Vēlēšanu komisijai ir tiesības formulēt
jautājumus kandidātiem, pieprasīt video ierakstu,
dodot iespēju atbildes un video publicēt kopā ar
vēlēšanu materiāliem.
Vēlēšanu komisija piesūta nominēto kandidātu
sarakstu līdz ar 5. punktā minētiem datiem BV
apstiprināšanai.
Balsstiesīgie ir tie, kas uzskaitīti šīs instrukcijas 2.
punktā.
a. Katras draudzes balsu skaits vēlēšanās ir
definēts LELBP darbības noteikumos: viena
balss no katriem pilniem vai nepilniem 200 (divi
simti) locekļiem. Minimālais draudzes locekļu
skaits vienas balss iegūšanai ir 20 (divdesmit).
Mazākas vienības var, ar vietējā prāvesta ziņu,
skaitu apvienot.
b. Draudzes balsu skaitu nosaka pēc iepriekšējā
gada reģistrēto pilntiesīgo locekļu skaita.
Līdz vēlēšanu kalendārā paredzētajam datumam
apgabalu un zemju prāvestiem jāiesūta Vēlēšanu
komisijai ziņojums par 7. punktā minētajiem
balsotājiem līdz ar individuālo balsotāju
e-pasta adresēm, kā arī draudžu un balsotāju vienību
priekšnieku vārdiem un adresēm.
Uz piesūtīto ziņu pamata Vēlēšanu komisija sastāda
balsstiesīgo sarakstu un nosūta to BV Prezidijam
apstiprināšanai.
Pēc BV Prezidija apstiprinājuma saņemšanas,
Vēlēšanu komisija elektroniski nosūta vēlētājiem
visus vēlēšanu materiālus.
Balsot var tikai par vienu kandidātu.
Elektroniskās balsošanas laikā ar kļūdu labojumiem
vai jautājumiem 2. punktā norādītie balsstiesīgie var
griezties
pie
Vēlēšanu
komisijas
–
LELBP.balso.2021@gmail.com.
Jautājumi pēc balsošanas portāla slēgšanas netiks
atbildēti.
Ievēlēts ir kandidāts, kas ieguvis visu balsstiesīgo
vēlētāju absolūto balsu vairākumu.
Ja neviens kandidāts nav ieguvis vajadzīgo balsu
skaitu, otrā gājienā
balso tikai par diviem
kandidātiem, kas pirmajā gājienā saņēmuši lielāko
balsu skaitu. Vēlēšanu gaita ir tāda pati kā pirmajā

gājienā. Ievēlēts ir kandidāts, kas ieguvis lielāko
balsu skaitu.
15. Vēlēšanas apstiprina BV. Pārsūdzības par vēlēšanu
komisijas rīcību vēlētāji un kandidāti var iesniegt BV
viena mēneša laikā, skaitot no vēlēšanu rezultātu
izsludināšanas. Izsludināšanas veids – atbilstoši šīs
instrukcijas 1. punktā noteiktajam.
*Ar šo ziņojumu lūdzam katra apgabala un zemes prāvestam
nosūtīt kontakta informāciju par visiem balsstiesīgajiem
jūsu apgabalā: Vārds un uzvārds, adrese, e-pasta adrese,
telefons un balsu skaits (ja kādai draudzei ir vairāk kā viena
balss, spriežot pēc 7. punkta noteikumiem).
Informāciju lūdzu nosūtīt pirms 2021. gada 15. jūlija
LELBP.balso.2021@gmail.com
*Lūdzam katram apgabala prāvestam publicēt Bīskapa
vēlēšanu informāciju jūsu mājas lapās un publikācijās, lai
ievērotu šīs instrukcijas 1. punkta noteikumus.

Māc. Silvia Zalts-Sīpoliņa pie altāra

Foto: S. Rakitko

Pēc dievkalpojuma vēstnieks Kārlis Eihenbaums
uzrunāja klātesošos, atceroties 14. jūnija aizvesto
piemiņas dienu un atgādinot, ka mēs nedrīkstam
aizmirst Latvijas aizvestos iedzīvotājus. Vēstnieka
uzrunu lasiet šajās MDV.

LELBP Bīskapa/es Vēlēšanu komisijas vārdā,
Priekšsēdis Jānis Šulcs
Tel 206-406-5226
jsulcs@gmail.com
lelbp.balso.2021@gmail.com

Latvijas vēstniecība kopā ar Igaunijas un Lietuvas
vēstniecībām un Baltiešu federāciju Kanādā ievietoja
rakstu un bildi par izvešanām “The Hill Times” – avīzē,
kas informē par notikumiem Kanādas parlamentā un
par politiskiem notikumiem.

DRAUDZES VALDES ZIŅOJUMI
Apsveicam visus draudzes locekļus, kuriem dzimšanas
dienas ir jūlija un augusta mēnešos, it īpaši Kārli Milleru,
kuram 2. augustā aprit 98 gadi. Novēlam dievpalīgu un
veselību nākamajā gadā. Apaļu gadu jubilāru šoreiz nav.
Lai ar gadiņš uzkrīt plecam,
Bet vai tāpēc jākļūst vecam?
Ja ir sirdī dzīves prieks,
Gadu skaits ir tīrais nieks.
Dievkalpojums dievnamā
Jūnija mēnesī paredzētais brīvdabas svētbrīdis tika
mainīts uz dievkalpojumu baznīcā. Kad “Stay at home”
ierobežojums tika atcelts, valde nolēma dot iespēju
draudzes locekļiem pielūgt Dievu baznīcā un dot iespēju
piedalīties Svētā Vakarēdienā. Ar mācītāju Silviu bijām
kopā 21 dievlūdzējs.
Tiem, kuri vēl nejutās droši nākt uz dievnamu, māc.
Silvia bija sagatavojusi ierakstītu Svētbrīdi, kuru varēja
noskatīties uz Youtube. Paldies Silviai.

Unidentified children arrested and deported by Soviet
authorities. Source documentary film “Soviet Story”.
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Paldies Vijai un Rolfam Kluchert par palīdzību baznīcas
puķu dobju izravēšanā. Baznīcas priekšā nezāles bija tik
varenas, ka Rolfam bija ar dārza dakšu jārok tās ārā.
Sirsnīgs, jo sirsnīgs paldies māc. Silviai Zalts-Sīpoliņai
par viņas pašaizliedzīgo izpalīdzēšanu, kamēr Miera
draudzei nav mācītājs. Kaut “mūsu” Silvia ir mācītāja,
viņa nav ”mūsu draudzes mācītāja”, bet viņa brīvprātīgi
par mums rūpējas. To darīt ir komplicētāk pandēmijas
laikā. Viņa ir noturējusi dievkalpojumus, kad COVID-19
ierobežojumi ir atļāvuši, ierakstījusi Svētbrīžus uz
Youtube tiem, kas neuzdrošinājās nākt uz baznīcu,
rakstījusi ievadraksta pārdomas Miera draudzes vēstīm,
piezvana vai aizsūta e-pastu draudzes locekļiem
dzimšanas dienās, atsaucas uz draudzes locekļu
lūgumiem un atbalsta grūtumu un sēru brīžos.

Par piemiņu otaviešiem vēstnieks uzdāvināja 5
grāmatas novietošanai bibliotēkā: “Latvijas nacionālie
ēdieni/Latvian National Cuisine”, latviešu un angļu
valodās (2 grāmatas); “Lielvārdes Josta/The Lielvārde
Belt”, angļu un latviešu valodās (2 grāmatas) un
“Latvian Canadian Artists and Artisans”. Paldies
vēstniekam par uzrunu un vērtīgām grāmatām.

Bet ir daudz cita, ko kurš katrs nezina un nemana. Kopš
aprīļa sākuma, piemēram, Silvia sastrādājās ar LELBAs
Kanādas apgabalu, lai veidotu Ģimenes dienas svētbrīža
video, sastrādājās ar ELCIC Otavas mācītājiem, lai
veidotu Vasarsvētku/Pentacost Sunday youtube video;
piedalījās LELBAs XVI sinodē ZOOM veidā 24. un 25.
aprīlī; piedalījās māc. Ilzes Kuplēnas-Ewart organizētos
LELP semināros 17. un 31. maijā; piedalījās LELBP
mācītāja seminārā “Svētais vakarēdiens pandēmijas
laikā” 4. maijā; piedalās arh. Laumas Bībeles pārrunās
ik pa divām nedēļām; turpina pasniegt iesvētības
mācības/pārrunas Gundegai Auziņai; no Kanādas
valdības ieguva atļauju laulāt; kā valdes locekle ir
piedalījusies divās valdes sēdēs ( 1 ZOOM un 1 baznīcā),
draudzes vārdā atbildējusi ELCIC aptaujai par
pandēmijas ietekmi draudzē. Par visu to un arī par to, ko
nezinām - PALDIES!

Pateicamies talciniekiem, kuri pandēmijas laikā ir
turpinājuši uzkopt un aprūpēt baznīcas namu un Lees
avēnijas māju. Remonti turpinājās Lees avēnijas mājā –
paldies Dainai un Pēterim Brauniem par materiālu
iegādi un strādnieku sarunāšanu, kā arī līdzstrādāšanu.
Paldies Jānim Krūmiņam, kurš katru nedēļu apskata
baznīcu. Jūnija beigās bija jāsarunā, lai nomaina logu
tualetes istabā (blakus sēžu telpai), jo kāds no āra to bija
izsitis, un arī jāsarunā, lai kāds apskata ēkas jumtu virs
Lees ielas ieejas un virs sēžu telpas, jo tas jau divus
gadus atsala laikā ir tecējis, kā arī apskata jumtu Lees
mājai vietās, kur dakstiņi jau lobās nost. Paldies Jānim
arī par veco krāsu bundžu aizvešanu utilizācijai uz “toxic
dump”.

Ziedojums LELBAi: Pēdējā valdes sēdē valde nolēma
ziedot $1000, lai segtu izdevumus, sagatavojot ierakstus
kopējiem dievkalpojumiem, un kā pateicība, kā ierakstīti
vai ZOOM dievkalpojumi ir mums pieejami pandēmijas
laikā.
Vēstule draudzes locekļiem par turpmāko darbību
Jūs drīz saņemsiet vēstuli no valdes, lūdzot Jūsu
norādījumus, kā valdei rīkoties jautājumā par draudzes
darbību nākotnē, to skaitā mācītāja meklēšanu. Ir
vairāki varianti un katram ir sava cena un iespējamība
realizēt. Norādījumu, ko dosiet valdei, draudzei būs
jāatbalsta finansiāli.

Paldies Inārai Eihenbaumai, ka pavasarī uzkopa puķu
dobi aiz baznīcas un tur iestādīja dienlilijas un iesēja
pīpenes. Ināras dāvātās lilijas skaisti ieaugušas un jau
pumpuros. Gadiem tā būs mums piemiņa no viņas laika
Otavā.
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Eihenbaums ar kundzi Ināru, Andris Ķesteris (no LNAK),
Uģis Lāma (no Otavas latviešu biedrības) un Vita
Mazpole ar vīru Jāni (no Miera draudzes). Agris bija
pirmais Latvijas aizsardzības atašejs Kanādā, kurš
rezidēja Otavā. Viņa uzdevums, kā viņš pats rakstīja 29.
maija “Latvija Amerikā”, bija ”veidot kontaktus un
pilnveidot vienotu izpratni ar sabiedrotājiem par kopīgi
veicamo aizsardzības jomā.”

Pārmaiņas draudzes dzīvē
Mūžībā aizgāja

Ausma Purviņa
dzimusi 1923. gada 27. jūlijā, Latvijā
mirusi 2021. gada 25. maijā, Otavā

Lorraine Sausiņa
dzimusi 1951 g. 19. novembrī,
Hull, Kvebekā
mirusi 2021. gada 27, jūnijā,
Tērvetē, Kvebekā
Gaisma kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
Apsveicam !
Liju Beth Logan un Michel Eric Lance, kuri salaulājās
2021 gada 26. jūnijā.

Lija Logan un Michel Lance

Foto: K. Eihenbaums

No otaviešiem Uģis Lāma kā atvadu velti pasniedza
Agrim Ozoliņam grāmatu par Otavu un Vita Mazpole
dāvināja kļavu sīrupu, lai būtu saldas atmiņas no Otavas.
Agris aktīvi piedalījās Otavas latviešu sabiedrības dzīvē pasākumos, dievkalpojumos, talkās, organizēja tikšanās
ar Latvijas aizsardzības nozares pārstāvjiem. Otavas
latviešu sabiedrības vārdā pateicamies par lielo
atbalstu, sirsnību un draudzību.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.

Foto: Dina Logan.

Atvadas no vēstniecības darbiniekiem
24. maijā pandēmijas ierobežojumu ietekmē maza
grupiņa satikās Vitas un Jāņa Mazpoļa dārzā, lai
atvadītos no Latvijas aizsardzības atašeja Kanādā,
pulkveža Agra Ozoliņa. Klāt bija vēstnieks Kārlis

K. Kjasperes ģimene
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Foto: U. Lāma

Darbu Otavā jūnija beigās beidza arī vēstniecības trešā
sekretāre (konsulāros jautājumos) Katrīna Kjaspere.
Pandēmijas ierobežojumu dēļ personīga atvadīšanās
nenotika, bet Jāņu vakarā Tērvetē Daina Brauna Miera
draudzes vārdā Katrīnai ar ģimeni pasniedza kļavas
sīrupu, lai viņiem arī būtu saldas atmiņas no Otavas.
Otavas latviešu sabiedrības atvadu dāvana - grāmata
par Kanādu tika nogādāta uz vēstniecību. Katrīnas un
viņas ģimenes – vīra Ģirta, dēla Kārļa un meitas Dārtas piedalīšanās Otavas pasākumos mums trūks. Trūks arī
viņu raitā dejošana Otavas “Rotaļā”. Vēlam labu
atgriešanos Latvijā un veiksmīgu turpmāko darbu
Latvijas labā!

14. jūnijs ir dziļu skumju diena, tā ir deportēto
piemiņas diena, kas dzīvo mūsu tautas atmiņā un
stingri turas mūsu vēsturiskajā apziņā.
Pirms 80 gadiem 1941. gada 14. jūnija naktī
desmitiem tūkstošu sieviešu, vīriešu, bērnu un veco
cilvēku no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas, zem ieroču
draudiem tika sadzīti lopu vagonos, lai tiktu izvesti uz
Staļina Gulaga vergu darba nometnēm. Ģimenes tika
šķirtas.
Tūkstošiem cilvēku jau ceļā nomira no bada, slimībām
un necilvēcīgas izturēšanās. Daudzi mira nometnēs un
nometinājumā, neizturot nežēlīgo apiešanos neizturami smagos spaidu darbus, pazemojumus, kā
arī no bada un slimībām.

Vita Mazpole
…………………………………………………………………………………….

Kopumā no Baltijas, kā arī no okupētajām
Rietumukrainas un Rietumbaltkrievijas teritorijām,
kuras Padomju Savienība sagrāba saskaņā ar
noziedzīgo Staļina – Hitlera līgumu, kas pazīstams kā
Ribentropa-Molotova pakts, tika deportēti apmēram
100 000 cilvēku.

14. JŪNIJS - KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU
PIEMIŅAS DIENA

Tas ir viens no traģiskākajiem mūsu tautas un zemes
notikumiem 20. gadsimtā. Staļiniskajos izsūtījumos
cieta ne tikai latvieši, bet arī mūsu citu tautību
līdzcilvēki.
Varas iestādes neko nepaskaidroja - ciniski izlikās, ka
nekas nav noticis. Laikrakstos nebija ne rindiņas par
pazudušajiem. Nekur nevarēja vērsties pēc
informācijas, palīdzības vai aizstāvības. Arī pasaule
klusēja.
1944. gadā simtiem tūkstošiem cilvēku bēga no
terora, un daudzi ieradās Kanādā, kur atrada
patvērumu, brīvību un iespēju atjaunot savu izpostīto
dzīvi.
Padomju Savienības veikto deportāciju 80. gadadienā
mēs atceramies visus padomju impērijas koloniālisma
upurus. Tas ir noziegums, kuru līdz šim tā īsti, pēc
būtības un nepārprotami nedz padomju varas
iestādes, nedz tās pārņēmēji nav ne tikai nosodījuši,
bet nav arī atzinuši.

Foto: S. Rakitko
Latvijas vēstnieks Kanādā Kārlis Eihenbaums uzrunāja
Otavas latviešu ev.-lut. Miera draudzi dievkalpojumā
2021. gada 20. jūnijā, pieminot padomju masveida
deportāciju upurus, un aicināja godināt visus
komunistiskajā genocīdā cietušos.

Pieminēsim mūsu upurus ar cieņu!
Kārlis Eihenbaums
Latvijas vēstnieks Kanādā
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Mani Otavieši!
gadu laikā ir piedzīvotas daudzas skaistas izdošanās un
bijuši tikai daži sīki sarūgtinājumi. Esmu pateicīgs savai
vadībai un komandieriem par iespēju dienēt šeit,
Kanādā, un ļoti īpašā veidā cīnīties par Latvijas brīvību.

Vēlos pavēstīt, ka man piešķirtais laiks Kanādā strauji
tuvojas noslēgumam un jau pavisam drīz turpināšu
aktīvo militāro dienestu Latvijā.

Paldies jums visiem un ikvienam personīgi par
neizmērojamo atbalstu, ko sniedzāt! Vienmēr atmiņā
paliks siltā uzņemšana Otavas sabiedrībā, dievkalpojumi
un skaistie pasākumi. Ir piedzīvoti kopīgi prieka, laimes
mirkļi un būts kopā skumjos brīžos. Jūs vienmēr bijāt
mans stiprais balsts, kad pietrūka latviešu sabiedrības,
valodas un tradīciju. Ļoti, ļoti augstu to vērtēju.
Tagad laiks un Latvija mani sauc atpakaļ uz Dzimteni. Ir
jāturpina kalpot Latvijai, kopā ar saviem ieroču brāļiem
un plecu pie pleca ar sabiedrotajiem. Pasaulē ir sarežģīti
un saspringti laiki, tāpēc esmu gandarīts, ka varēšu būt
atpakaļ ierindā, lai sargātu Latviju.

Foto: U. Lāma

Kādi šie četri gadi ir bijuši? Piepildīti un pārpildīti ar
neaizmirstamiem mirkļiem un sajūtām! Pildot
aizsardzības atašeja pienākumus ir paveikts nozīmīgi
daudz gan divpusējo attiecību veidošanā, gan atbalstot
Kanādas karavīru dalību NATO kaujas grupā Latvijā. Šo

Jūsu pulkvedis Agris Ozoliņš
Otava-Rīga, 2021.

SENIORU KLUBS
Maijā
9. maijs – Mātes diena, kad mēs godinām savas mātes.
9. maijs – Eiropas diena. Svin Eiropas kopības sajūtu un
panākto mieru Eiropā.
12. maijs – Starptautiskā māsu diena. Tiek atzīmēts visā
pasaulē slavenās māsas Florence Nightingale dzimšanas
dienā. Viņa dibināja mūsdienu moderno “nursing’’.
15. maijs – Starptautiskā ģimenes diena. ANO Ģenerālā
asambleja (UN General Assembly) lēmums izdots 1993.
gadā, Latvijā svin kopš 2007. gada.
23. maijs – Vasarsvētki, pēc Lieldienām un
Ziemassvētkiem ir trešie nozīmīgākie svētki kristiešu
liturģijā.
24. maijs – Victoria Day, godinot karalieni Viktoriju. Viņa
tiek uzskatīta par Konstitūcijas māti.

Kanādiešu teiciens “April showers bring May flowers”. Ar
to iesākas dārzu kopšana. Esam sasildījušies pavasarī un
tagad gaidām vasaru un brīvāku laiku no COVID-19.
Bijām priecīgi sveikt mūsu jubilārus.
Dzimšanas dienas: M. Pone, G. Boole, R. Kluchert, A.
Staško
Vārda dienas: Ģirts, Vallija, Irēne, Dzidra, Maksis (Max)
Veltījums:
Lai tu visu mūžu saglabātu
Dzidra maija rīta možumu,
Asu domu, nerimtīgu prātu,
Dzīves prieku, degsmi, maigumu!
Atzīmējām kalendāra dienas:
4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
diena. Latvija kļuva par brīvu un neatkarīgu valsti atkal
1990. gadā.
Nevarējām kopīgi svinēt COVID-19
ierobežojumu dēļ.
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Atvadoties

17. jūnijs – 1940. gada 17. jūnijā Padomju Savienība
okupēja Latviju.
19. jūnijs – National Martini Day.
Viens no
pazīstamākajiem dzērieniem.
20. jūnijs – pirmā vasaras diena. Saule sasniedz savu
augstāko punktu debesīs.
20. jūnijs – Tēva diena, kad godinām un pateicamies
saviem tēviem.
21. jūnijs – National Indigenous Peoples Day Kanādā.
Atzīst un svin Kanādas pamatiedzīvotāju kultūras
ieguldījumus.
24.jūnijs – Jāņu diena. Gadskārtu diena, ko svin
saulgriežos. Senas Jāņu paražas, daudzas tradīcijas,
ko turpinām vēl šodien.
27. jūnijs – Septiņu gulētāju diena. Tautas ticējums – ja
šajā dienā spīdēs saule, tad spīdēs vēl
septiņas dienas pēc kārtas, ja līs lietus, tad līšot vēl
septiņas dienas.

Saņēmām skumju ziņu,
ka 25. maijā mūžībā
aizgājusi Ausma Purviņš.
Ausma bija Senioru kluba
biedre ilgus gadus un
cītīgi nāca uz saietiem,
bet ap 2017. gadu nebija
vairs spējīga piedalīties.
Pirms e-pasta lietošanas
Ausma vadīja senioru
telefona tīklu, izziņojot
saietu
datumus
un
atsevišķus
notikumus.
Ziemassvētku
saietos
Ausma deklamēja J.
Poruka
dzejoli
“Ziemassvētkos’’. Zināja
vārdus no galvas. Varbūt mazāk zināms ir, ka Ausma
darbojās grupā “Ukulele”, kas izpildīja havajiešu dejas.
Ausmu mīļi izvadījām Beechwood kapsētā 28. maijā. Es
teicu atvadu vārdus no Otavas Senioriem.

Divas pretējas izjūtas - jūnijā bija mūsu traģiskākais,
drūmākais laiks vēsturē ar 14. jūnija izvešanām. Un no
jau viduslaikiem priecīgākie, jautrākie svētki Jāņos 24.
jūnijā. Mūžam neaizmirsīsim 14. jūniju un mūžam
svinēsim sen senās paražas un tradīcijas Jāņos.

Ir bēdīgi šķirties no vecākās paaudzes, kuri dzimuši Latvijā
un šeit atbalstījuši un piedalījušies mūsu iesākumos.
Turēsimies veseli, turēsimies kopīgi, cik iespējams.

17. jūnijā atzīmējām Senioru Jāņus ar ZOOM
pārraidījumu. Ar Uģa Lāmas tehniskām zināšanām un
palīdzību sakopojām video programmu no Līgo svētkiem
Latvijā, karaoki ar Jāņu dziesmām, kam varējām dziedāt
līdzi - grupu “Ločmelis un Es” un “Zilais Lakatiņš”
dziesmām. Bija jauki pavadīt laiku Latvijā. Diemžēl
piedalījās maza senioru grupiņa. Daži ziņoja, ka citi
pienākumi tajā laikā, un zinu dažiem nav iespēja
pieslēgties uz ZOOM. Vai varētu būt, ka pārējie esam
pieraduši un apmierināti ar vientulīgo dzīvi un esam
palikuši vienaldzīgi?

Jūnijā
Jūniju iesākām ar Līgo sveicieniem un apsveicieniem
dzimšanas un vārda dienu jubilāriem.
Dzimšanas dienas: A. Pone, K. Ribakovs, M. Pierce,
Ģ.Sīpoliņš, S. Zalts-Sīpoliņa
Vārda dienas: Biruta, Ligita, Jānis, Pēteris
Veltījums:

Mūsu skaistie, spožie mirkļi,
Veido krāsu melodiju.
Pasniedz roku dzīves priekam,
Kas vēl būs un priecinās.

Atvadoties
Izsakām Mārtiņam Sausiņam ar ģimeni dziļu līdzjūtību
mīļotās Lorraine aiziešanā mūžībā. Lorraine mira pēkšņi
27. jūnijā. Viņa bija viena no jaunāko gadu gājuma
senioriem. Vispirms tikāmies ar Lorraine, kad viņa nāca
uz senioru saietiem kā viese, un tad agri 2020. gadā
iestājās kā biedre. Bija jauki redzēt Lorraine mūsu vidū
un gaidījām vēl ilgus gadus kopībā. Diemžēl nebija lemts.

Kā parasti pieminējām ievērojamos datumus:
6. jūnijs – D-Day. Otrdien, 1944. gada 6. jūnijā,
Sabiedroto uzvaras diena Otrajā pasaules karā.
14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
diena. 1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju
notika Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz PSRS sodu
nometnēm uz Sibīriju un citiem Krievijas
ziemeļu apgabaliem.

Un tā mēs aizejam – pēkšņi un pavisam
Bez ceļa atpakaļ. Smiltis klājas pāri visam.
Vija Hay
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OTAVAS SKOLAS ZIŅAS
Kas būtu Tavā sapņu zemē?

Pandēmijas ierobežojumi iespaidoja to, kuras ģimenes
spēja piedalīties latviešu skolā. Bērni varēja iet vietējā
skolā, tad atkal nevarēja un vajadzēja pavadīt visu dienu
pie datora. Vecākiem tie bija lieli pienākumi. 2020.2021. mācību gadu latviešu skolā esam beiguši.
Noturējām pēdējo ZOOM tikšanos latviešu klasei 9. maijā
un 3. klasei - 17. jūnijā. Runājām par Latvijas dzīvniekiem,
putniem, dabu un pasakām. Arī par spēku, drošību,
ēdienu, utt. Nu sākas brīvlaiks. Dodamies katrs, kur
varēs (drīkstēs). Varbūt tiksimies Tērvetē. Pastāv iepēja,
ka septembrī varēsim atgriezties normālā skolā, namā.

Cukurvates koks - Emīlīja
Ingrīda Mazute
-

------------------------------------

Jāņi 2021. gadā

ZOOM - Latviešu klases darbi 2021. gada maijā

Šogad līgošana nevarēja notikt, kā parasti, Tērvetē vai
citās publiskās vietās COVID-19 izolēšanās dēļ. Bet
vairāki cilvēki tomēr pieturējās pie Jāņu tradīciju un
svinēja savas mājas ar ziediem, vainagiem, aliņu un
dziesmām. Bet reti kāds lēca pāri jāņugunīm kā Uldis
Dimiševskis.

Pāvs – Amanda.

12

13

Daudzas lietas, ko darām regulāri, īpaši neapceram, un pie tādām šķietami pašsaprotamām norisēm pieder ik
gadu visos Latvijas kapos atzīmējamie Kapusvētki, nosaukti dīvainā vārdkopā, kurā vienuviet apvienota
miršanas (kapu) un svinēšanas (svētki) ideja.
Janīna Kursīte, dr. phil., literatūrzinātniece, valodniece, publiciste
Grāmatā “Kopā kapos”
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KALENDĀRS 2021. GADA JŪLIJS-AUGUSTS
Miera Draudzes Vēstīm klāt pievienotajā dievkalpojumu, sarīkojumu un notikumu kalendārā uzrādām arī citu Otavas
latviešu organizāciju aktivitātes, ja tās savlaicīgi pieteiktas. Bilingual services or events are in italics. Kalendārā
ietilpināmās aktivitātes piesakāmas Helgi Tenne-Šēnei, 613-824-5940, e-pasts h.tennesens@gmail.com

Jūlijs
11

svētdiena

11:00

Kapu svētki Beechwood kapsētā, septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.
Memorial service in Beechwood cemetery

svētdiena

11:00

Brīvdabas svētbrīdis Vitas un Jāņa Mazpoļu ģimenes dārzā,
5461 Old Mill Way, Manotick.
Draudzes pikniks un atvadu tikšanās ar Latvijas vēstnieku Kanādā
Kārli Eihenbaumu un Ināru Eihenbaumu

Augusts
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Tiks izziņots, ja Miera Draudze atsāk pilnīgāku darbību.

Otavas Miera draudzei ir JAUNA Facebook lapa!
Lapā publicējam visu aktuālo par draudzes dzīvi un notikumiem.
Meklē mūs www.facebook.com:

Otavas latviešu ev.-lut. Miera draudze / Peace Latvian Church, Ottawa
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
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Nākamās Miera Draudzes Vēstis iznāks
septembra sākumā.
Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz
2021. gada 26. augustam

