
 

 
 

 

LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE 

VAŠINGTONĀ, DC 




 

SVĒTDIENĀS: 

9:15 Latviešu skola  10:00 Zaķīši 

11:00 DIEVKALPOJUMS 

Kafijas galds. Grāmatu galds. 




 

DRAUDZES NAMS UN KANCELEJA 

400 HURLEY AVENUE 

ROCKVILLE, MD  20850-3121 

Tel:  301/251-4151 

Virtuvē:  301/251-0779 

e-pasts:  dcdraudze@verizon.net 

www.dcdraudze.org 

 

MĀCĪTĀJA 

prāv. Anita Vārsberga Pāža 

baznīcā 301/251-4151 

mobilais  301/302-3270 

macanitavp@gmail.com 

 

DRAUDZES PRIEKŠNIEKS 

Jānis Vītols  703/264-0089 

vavitols@gmail.com 

 

DĀMU KOMITEJAS PRIEKŠNIECE 

Maija Baumane 301/330-8063 

 

SKOLAS PĀRZINE 

Aija Celma-Evans 703/425-2660 

dclatviesuskola@gmail.com 

 

SAIMNIEKS 

Marcus Birznieks 301/610-9721 

 

TELPU LIETOŠANAS PĀRZINE 

Dace Zalmane  703/442-8458 

dzalmanis@yahoo.com 

 

BAZNĪCAS KALENDĀRS 
Informācija februāra numuram 

jāiesniedz kancelejā  

līdz 10. janvārim! 
 

 

 

Baznīcas Kalendārs 2015 #8 (198) 
 

DECEMBRIS 
Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās. 

 

  

6. DECEMBRĪ – Adventa otrā svētdiena 

9:30 TIKŠANĀS ar Latvijas Republikas Saeimas Ārlietu komisijas 

priekšsēdētāju Ojāru Kalniņu un Saeimas deputātiem Rihardu Kolu, 

Arti Rasmani un Ati Lejiņu.  Tiekamies dievnamā līdz 10:30. 

Kārtējā skolas diena.  DIEVKALPOJUMS.  Seko Dāmu komitejas 

gadskārtējais Ziemsvētku tirdziņš. * (Lielajā zālē un blakus telpās) 
 

             piektdien, 11. decembrī – 20:30 filma “Zvaigžņu kari VI:  

           Džedu atgriešanās” * 
 

 

13. DECEMBRĪ – Adventa trešā svētdiena  

Kārtējā skolas diena.  SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS. 
 

 trešdien, 16. decembrī – 19:30  Padomes sēde 

 

  

20. DECEMBRĪ – Adventa ceturtā svētdiena 

11:00 Latviešu skolas EGLĪTES DIEVKALPOJUMS, SARĪKOJUMS, 

PUSDIENAS *  Visi laipni aicināti! 
 

 trešdien, 23. decembrī – 19:00  Ziemsvētku eglīte Pensionāru namā 

 

 ceturtdien, 24. DECEMBRĪ – Kristus piedzimšanas svētku vakars 

 16:30 SVĒTVAKARA IESKAŅAI – Ziemsvētku dziesmu dziedāšana  

 17:00 Ziemsvētku VAKARA DIEVKALPOJUMS 

 

 piektdien, 25. DECEMBRĪ – Kristus piedzimšanas svētki 

 11:00 SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 

  

27. DECEMBRĪ – Pirmā svētdiena pēc Ziemsvētkiem 

16:00    DZIESMOTS SVECĪŠU DIEVKALPOJUMS – 

Kristus piedzimšanas stāsts lasījumos un dziesmās 
 

 ceturtdien, 31. DECEMBRĪ 

 17:00 Gadmijas SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 

 
   

2016. gada JANVĀRIS 
 

3. JANVĀRĪ –  SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 

 

10. JANVĀRĪ – ZVAIGZNES DIENAS DIEVKALPOJUMS 

Skolai pēc brīvdienām atsākas kārtējās mācības.   

 

 sestdien, 16. janvārī – 18:30 prof. Richarda Pļavnieka referāts par    

Arāju komandu. Rīko Vašingtonas S!K!K! un Vašingtonas konvents* 

 

17. JANVĀRĪ – SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS  

  

24. JANVĀRĪ – Draudzīgā aicinājuma DIEVKALPOJUMS UN SARĪKOJUMS * 

 

31. JANVĀRĪ – SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS.   

Decembŗa un janvāŗa jubilāru sveikšana. 



Īsziņas  decembris/janvāris 2015/2016 

 

 

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM 

 

Dieva mierā aizgājusi 

Edīte Āboliņa 
dzimusi 1945. gada 28. maijā  Tīringā, Vācijā 

mirusi 2015. gada 7. novembrī  Manteo, NC, ASV 
  

 Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, 

un nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaimanu,  

nedz sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. 
Jāņa atklāsmes gr. 21:4 

 

__________________________________________ 

 

NO MĀCĪTĀJAS 

 

PĀRVĒRTĪSIM 

SVĒTKU SVEICIENUS 

ŪDENĪ! 

Mīļie draudzes locekļi un vašingtonieši–labvēļi! 

Nav lielāka gandarījuma kā tad, kad esi kādu ar 

perfekto dāvanu iepriecinājis.  Bērna acu spožumu, 

atverot īpaši gaidīto dāvanu, nevar salīdzināt ar 

prieku, kas piepilda dāvinātāja sirdi!  Zināt, ka 

vecāka gada gājuma tuviniekam esi izvēlējies un 

uzdāvinājis kaut ko, kas ar pateicību tiks lietots 

katru dienu, lai atvieglotu gadu nastu – tā ir 

svētlaime!  Patiess prieks nāk nevis no tā, ka esi 

pats tik labs – bet, ka pazemībā vari priecāties, ka 

kādam citam esi darījis labu, dāvājis cerību, 

atvieglojis smagumu.   

Šādas mīlestības pilnas izjūtas mani pārņem, kad ar 

lepnumu domāju par mūsu draudzes 21 gadu 

tradīciju – kopējā Ziemsvētku apsveikuma 

ziedojumus veltīt kristīgās mīlestības darbam –  

labdarībai, t.i. tiem, kam šie līdzekļi ir nepieciešami.  

Pa šiem gadiem esam saziedojuši ap  $100,000, lai 

prieku un palīdzību dāvinātu Latvijas grūtdieņiem, 

mūsu māsu draudzēm, bāreņiem un viņu jaunajām 

ģimenēm, vardarbību cietušām sievietēm, zupas 

virtuvēm, teoloģijas studentiem un pasniedzējiem, 

palīdzības organizācijām, u.c.  Mūsu ziedojumi ir 

nonākuši tur, kur tie ar pateicību pieņemti un lietoti, 

caur draudzes Sadarbība ar Latviju komiteju vai 

LELBA Palīdzības nozari.  Padomājiet par Jūsu 

pašu dāsni izrādīto mīlestību un izbaudiet dāvinātāja 

prieku!   

Šogad atkal draudzes padome 

aicina draudzes locekļus un labas 

gribas cilvēkus piedalīties kopējā 

Ziemsvētku apsveikumā un ar 

ziedojumu atbalstīt LELBA misijas 

projektu ‘DZĪVĪBAS ŪDENS.’    

“LELBA Ārmisijas nozare aicina Jūs un Jūsu 

draudzes piedalīties un atbalstīt LELBA 

jaunizvēlēto misijas projektu Etiopijā, kas 

nodrošinātu tīra ūdens piegādi cilvēkiem Tigrejas 

apgabalā. Vienas akas izrakšana izmaksā aptuveni 

$10,000 dolāru un nodrošina tīru ūdeni 250 

cilvēkiem.  Esam nolēmuši sadarboties ar 

labdarības organizāciju charity:water, kura 

garantē, ka katrs mūsu ziedojums tiks 

simtprocentīgi izlietots misijas projekta nolūkiem,” 

raksta LELBA Ārmisijas nozares vadītāja, māc. 

Dr. Dace Skudiņa.  “Viena aka ar tīru ūdeni 

varbūt šķiet kā piliens jūrā uz visu pārējo vajadzību 

fona pasaulē, tomēr lai prieks, ko tīra ūdens lāse 

pēc darba sūra nesīs šiem 250 cilvēkiem, mudina 

mūs dot un nešaubīties, ka tas ir Dieva darbs, kurā 

mēs varam piedalīties!”  

Par organizāciju charity:water varat uzzināt 

Adventa svētdienās pēc dievkalpojuma no mūsu 

draudzes jauniešiem, vai ielūkojoties mājaslapā  

www.charitywater.org, vai noskatoties īsfilmu 

‘Journey,’ kas attaino tīra ūdens trūkuma nozīmi, kā 

arī palīdzības darbu, ko veic charity:water 

organizācija: 

https://charitywater.box.com/s/kbyz0fejevre4o00wh

c8scbn01hsvs6e 

 

Turpināsim jauko Ziemsvētku tradīciju, šogad 

dāvinot dzīvības ūdeni!  Lūdzam ziedojumus nosūtīt 

kopā ar pievienoto veidlapu. Ar ziedotāju vārdiem 

parakstīsim apsveikumu, ko izsūtām Vašingtonas 

apkārtnē dzīvojošiem latviešiem.   

 

Veidlapā ir arī iespēja atcerēties Vašingtonas 

draudzes plašo darbību, kā arī iepriecināt 

dievlūdzējus ar Ziemsvētkos izrotātu altāri. 

 

Draudzes padomes un savā vārdā novēlu ikkatram 

Ziemsvētkos izjust dāvināšanas prieku un patiesu 

mīlestību, ko mums Kristus Bērnā dāvinājis pats 

Dievs.  

 – mācītāja Anita 

http://www.charitywater.org/
https://charitywater.box.com/s/kbyz0fejevre4o00whc8scbn01hsvs6e
https://charitywater.box.com/s/kbyz0fejevre4o00whc8scbn01hsvs6e


Īsziņas  decembris/janvāris 2015/2016 

 

PADOMES ZIŅAS 

JAUNĀS ĒRĢELES 

Draudzes priekšnieka Jāņa Vītola ziņojums par 

jaunajām draudzes ērģelēm: „Jaunās ērģeles ir klāt! 

Tās jau ir paspējušas ieskandināt jaunu locekļu 

uzņemšanu draudzē - Iesvētes dievkalpojumā 11. 

oktobrī. Vecās ērģeles devās pensijā pēc vairāk 

nekā 50 gadu ilgas kalpošanas draudzei. Tās ir 

skanējušas draudzei par prieku gan Rokvilles, gan 

Haiatsvilles baznīcā. Cerēsim, ka arī jauno ērģeļu 

mūžs būs tikpat ilgs!  

Allen “Bravura L-228e” ērģeles draudzei izmaksāja 

$62,495.00. Tās izvēlējās īpaša komisija. Augstās 

kvalitātes modelis tika atzīts par mūsu draudzei 

vispiemērotāko. Tas nav nedz dārgākais, nedz 

sarežģītākais, taču tam ir plašs spēles potenciāls. To 

mēs varēsim izbaudīt, kad jaunā gada sākumā 

klausīsimies ērģeļu koncertu. Koncerta datums un 

programma tiks izziņota drīzumā. 

Pateicoties dāsnajiem draudzes locekļu un labvēļu 

ziedojumiem, kā arī ienākumiem no pasākumiem, 

mums ir izdevies ērģeļu iegādei savākt vairāk nekā 

$56,000. Tas ir lielisks rezultāts tik īsā laikā! Liels 

paldies visiem - kā ziedotājiem, tā arī pasākumu 

rīkotājiem un palīgiem!” 

 

Uz jautājumu “Kāda ir sajūta, šīs jaunās ērģeles 

spēlējot?” atbild draudzes ērģelnieks Egons 

Pļavnieks: „Burvīgi! Skaņu avots ir simtiem, ja ne 

tūkstošiem reižu lielāks.  Mēs tik tikko esam 

iesākuši izmantot šī instrumenta iespējas.  Man kā 

spēlētājam taustiņi šķiet precīzāki, skaļums un 

klusums ir daudz vieglāk un efektīgāk regulējams. 

Tā kā visur ir skaļruņi, ērģeļu spēles niansēs var 

ieklausīties daudz labāk (agrāk skaļruņi bija tikai 

balkona priekšā). Ērģeļu skaņa ir daudz spēcīgāka – 

īpaši svarīgi tas ir tajos gadījumos, kad dievnamā ir 

liels cilvēku skaits. Agrāk svētkos pat pats nevarēju 

sadzirdēt, ko spēlēju.  Un pats galvenais ir tas, ka 

mēs uz šo jauno instrumentu varam paļauties. Tās 

neaizies mūžībā tieši tad, kad būs mums visvairāk 

vajadzīgas.  Noteikti varu apgalvot, ka šīs ērģeles 

mūsu baznīcai kalpos gadiem.”   

 

Vitauts Hāzners vadīja un palīdzēja praktiskā 

darbā – ērģeļu ierīkošanā:  „Lai jaunās ērģeles būtu 

lietojamas š.g. 11. oktobra Iesvētību dievkalpojumā, 

veco ērģeļu novākšana sākās jau 6. oktobra rītā. 

Allen ērģeļu tehniķi vispirms atvienoja visus vadus, 

novāca skaļruņus bēniņos aiz altāra un tad iznesa 

kāju klaviatūru un ērģelnieka solu. Lai vecās ērģeles 

iznestu ārā, ieradās trīs ļoti spēcīgi vīri, piemēroti 

tik smagas mēbeles pārvietošanai. Ērģeles bija tik 

platas, ka tās knapi varēja novelt lejā pa kāpnēm. Ja 

tās būtu vienu centimetru platākas, tad netiktu ārā 

pa baznīcas durvīm. Jauno ērģeļu ienešana prasīja 

vēl vairāk spēka, it sevišķi uznešana augšā – 

pakāpienu pa pakāpienam.  

Lai savienotu ērģeļu skaņu signālu pastiprinātājus ar 

jauniem skaļruņiem aiz altāra, vadus bija jānolaiž 

lejā zem baznīcas  - ALA muzeja griestos, tad cauri 

visam muzejam un atkal augšā blakus altārim. Tas 

bija veselas dienas darbs, lai visi savienojumi būtu 

ar jauniem vadiem. Tāpat arī vadu savienošana ar 

jauniem papildus skaļruņiem balkona aizmugurē 

prasīja vēl gandrīz vienu dienu.  

Ceturtdien, 8. oktobrī, visi vadi tika savienoti un 

varēja dzirdēt pirmās skaņas, kas nāca no jaunajiem 

skaļruņiem. Atceroties veco ērģeļu skaņas, bija liela 

starpība dzirdēt tik skaidrus toņus un skaņu 

bagātību, atdarinot daudzus instrumentus, kā, 

piemēram, zvanus, taures u.c. Allen ērģelnieks, 

izmēģinot un uzskaņojot jaunās ērģeles, 

nodemonstrēja šī varenā instrumenta spējas tā, ka 

izlikās, ka pat baznīcas logi drebēja. 

Vadu ievilkšanas laikā es ērģelniekam parādīju 

mūsu muzeju. Kā mūzikas mīlētājs viņš piestāja un 

uz brīdi ieskatījās ierāmētajā Latvijas valsts himnas 

ierakstā, kur ir redzamas arī notis. Vēlāk, kad 

atgriezos baznīcā, pēkšņi sadzirdēju mūsu valsts 

himnas meldiju – vispirms uz klavierēm un tad kā 

pirmo meldiju, spēlētu uz jaunajām ērģelēm. Līdz ar 

to skaidri izjutu, ka jaunās ērģeles tiešām kalpos 

Dievam un latviešu tautai.”  

 

OKTOBERFEST 2015 

 

Mēs šogad atkal nosvinējām Oktoberfest līdzīgi kā 

iepriekšējos gados – ar alu, vācu desām, kartupeļu 

salātiem un piedevām – tā, kā vajag! Bet vai 

ievērojāt ko jaunu šogad? Oktoberfest svinības 

vadīja jauna komanda, Alekša Israela vadībā. Kaut 

arī vecā komanda nāca palīgā ar ieteikumiem un 

padomiem, jaunie visu vadīja. Šogad desas 

nededzināja vecie, sirmie cepēji, bet gan pavisam 

jauni, stalti (droši vien uzmanīgāki) cepēji. Arī alus 

piedāvājums nebija iepriekšējais – mums pazīstamā 

Yuengling vietā varēja izvēlēties kādu no trim 

oficiālajiem Oktoberfest aliem no apkārtnes mikro-

brūvētavām.  

Ja vēsāks vējiņš papūta, varējām pasildīties pie trim 

malku kamīniem (fire pits) vai turpat uzcept kādu 

desiņu vai cukurspilventiņu (t.i. marshmallow). Un 

omulīgais garastāvoklis kā vienmēr valdīja 



visapkārt. Bērni kā ikgadu varēja izpriecāties, 

lēkājot pa moon bounce. Bija gan manīts, ka tur 

lēkāja arī tādi palielāki “bērni”.  

Liels paldies Aleksim Israelam un viņa komandai 

par šo svētku rīkošanu un koordinēšanu. Paldies 

skolas bērnu vecākiem par palīdzību uzstādīt 

galdus, salikt krēslus un tos novākt. Paldies Dāmu 

komitejai par lieliskiem kartupeļu salātiem, piedevu 

sagādāšanu un daudzu citu darbu padarīšanu.  

Paldies arī visiem dalībniekiem par atbalstu un 

jauku, omulīgu pēcpusdienu. Šī gada Oktoberfestā 

mēs ieņēmām aptuveni $4,700, kas tika veltīti 

Ērģeļu fondam. 

Draudzes priekšnieks 

Jānis Vītols 

__________________________________________ 

 

ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅŠ 

 

 
 

Mīļi gaidīsim Jūs svētdien, 6. decembrī,  

pēc dievkalpojuma uz draudzes gadskārtējo 

Ziemsvētku tirdziņu! 
 

Kā allaž, varēsiet nopirkt visādus svētku labumus: 

saldskābmaizi, pīrāgus, piparkūkas, dzeltenmaizi un 

daudz ko citu. Būs daudz laimestu loterijās! 
 

Nāciet un ņemiet līdzi arī draugus! 

 

Dāmu komiteja 

__________________________________________ 

 

SKOLAS ZIŅAS 
 

LAIPNI LŪDZAM PIEDALĪTIES 
     VAŠINGTONAS EV.-LUT. LATVIEŠU 

DRAUDZES PAMATSKOLAS 
 

ZIEMSVĒTKU EGLĪTĒ 
 

2015. GADA   20. DECEMBRĪ  

PLKST. 11:00 

 
ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS 

 

SKOLAS BĒRNU PRIEKŠNESUMI 

 

SKOLAS ĢIMEŅU GĀDĀTAS PUSDIENAS 
 

Ieeja pret ziedojumiem 

Īsziņas  decembris/janvāris 2015/2016 

 

Vašingtonas D.C. ev.-lut. latviešu  

draudzes pamatskola 

laipni aicina Jūs piedalīties 

 

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA  

ATCERES DIENĀ 

 

2016. g. 24. janvārī  

plkst. 11:00 draudzes namā 

 

ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS 

SARĪKOJUMS 

 

Skolas ģimeņu gādātas pusdienas 

Ieeja pret ziedojumiem 

_________________________________________ 
 

ATZĪMĒJIET KALENDĀRĀ! 

SESTDIEN, 20.FEBRUĀRĪ, PLKST. 19:00 

LATVIEŠU SKOLAS RĪKOTAIS 

LATVIEŠU DZIESMU UN GASTRONOMIJAS 

SACENSĪBU VAKARS 

*DZIESMU KARŠ PA KOMANDĀM 

*PĪRĀGU, JĀŅU SIERU UN KLIŅĢERU 

GARŠOŠANAS SACENSĪBAS 

 

 

VAI TU DOMĀ, KA TAVI PĪRĀGI, JĀŅU SIERS VAI 

KLIŅĢERIS IR VISGARŠĪGĀKAIS? 

PIESAKIES SACENSĪBĀM - BŪS BALVAS! 

*** KLUSĀ IZSOLE*** 

Līdzi  ņemiet groziņus un mīļāko dzērienu. 

Ieejas maksa $25, bērniem ieeja brīva 

RSVP  un tuvāku informāciju var saņemt pa  

e-pastu: Vizma Dzilnavizma@cox.net  

 Marisa Zalmanis mzalmanis@gmail.com 

 

Ieņēmumi tiks veltīti Latviešu skolas izbraukumam. 

mailto:vizma@cox.net
mailto:mzalmanis@gmail.com
http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://www.llu.lv/getfile.php?id%3D77587&imgrefurl=http://www.llu.lv/aktualitates?op%3Draksts%26id%3D11574&h=320&w=480&tbnid=MUSU3RPXhdoylM:&docid=lB-a9E0-m5zZSM&ei=FmFDVujoK8u8ec27kNAM&tbm=isch&ved=0CEAQMygbMBtqFQoTCOjL04HaiMkCFUteHgodzR0Eyg


 

GRĀMATU GALDA ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS 

ADVENTA LAIKĀ 

 

Neaizmirstiet svētku laikā piestāt 

draudzes grāmatu galdā! Plašā izvēlē 

grāmatas, CD, DVD un apsveikuma 

kartītes. 

Izpārdošana 6, 13. un 20.decembrī  
noteiktas grāmatas par puscenu! 

 

Nāciet uz grāmatu galdu, lai redzētu, vai šoreiz īpaši 

lēti varat nopirkt vēstures grāmatas, pavārgrāmatas 

vai ko citu.  

 

 

Jauno 2016. gada Baznīcas 

Gadagrāmatu varat 

iegādāties grāmatu galdā 

par $20! 

 

Gadagrāmatas sākumā ir atrodams kalendārs un 

lasījumi, tad raksti, bet noslēgumā – ieskats draudžu 

dzīvē. Šis izdevums ir īpašs ar to, ka vāka attēlam 

izmantots fragments no mūsu draudzes dievnama 

logu vitrāžas “Jēzus aicina pie sevis bērnus”. 

Mākslinieks Leonīds Linauts. 

 

  Laba dāvana Ziemsvētkos! 

 

_______________________________________ 

 

PATEICĪBA par Uteņa rīkošanu 

Gribu pateikties visiem par lielo atbalstu 

draudzes rīkotajam Utenim 7. novembrī. Paldies 

visiem, kuri palīdzēja izreklamēt, izstādīt saziedotās 

mantas, tās nocenot, palīdzēt ar pārdošanu, iekasēt 

naudu un beigās visas nepārdotās mantas arī savākt, 

lai tās aizvestu un ziedotu American Veterans 

Association. Man palīgā nāca veseli 48 darbīgi 

ļaudis! 

Paldies visiem, kuri tik bagātīgi ziedoja mantas 

pārdošanai, un paldies arī visiem, kuri iepirkās. 

Utenis ienesa $4,700. Visi ienākumi tika ziedoti 

Ērģeļu fondam. Kopš 2006. gada draudzes namā ir 

notikuši 14 Uteņi, kuros kopumā esam nopelnījuši 

$43,682. 

 

Paldies par Jūsu atbalstu! 

 

Ināra Apine, 

Uteņa organizatore 

 

Īsziņas  decembris/janvāris 2015/2016 

 

 

 

 
SADARBĪBA AR LATVIJU komiteja 

izsaka sirsnīgu pateicību visiem, kuri ar saviem 

ziedojumiem atbalstīja akciju “Siltas jakas un 

zābaki ziemai”. Akcijā tika saziedoti $2,650 naudā, 

kā arī jakas, zābaki un citas siltas drēbes. Pateicoties 

Jūsu ziedojumiem, mēs varējām atbalstīt Rīgas 

Misiones draudzes zupas virtuvi, misiju “Pakāpieni” 

un Zvannieku mājas, nosūtot 58 siltas ziemas jakas, 

38 apavu pārus, 20 džemperus un 28 paciņas ar 

saldumiem.  

Paldies draudzei, skolai un visiem labvēļiem!! 

 

Dagnija Ķilpe 

SAL komitejas vadītāja 
_____________________________________________ 

 

 

LOV PATEICĪBA   
 

Latvijas Valstssvētku sarīkojuma rīkošanā 

piedalās visas Vašingtonas latviešu organizācijas.  

Paldies mūsu organizācijām, kā arī indivīdiem, kas 

sagādāja mums iespēju sanākt kopā un skaisti svinēt 

Latvijas neatkarības gadadienu! 

Valstssvētku atzīmēšana šī gada 15. novembrī 

iesākās ar Latviešu skolas vadīto svinīgo karoga 

pacelšanu un Latvijas himnu.  Paldies skolas 

vadībai, Aijai Celmai-Evans un Mārtiņam 

Zvaneram, kas arī gādāja, lai skola ievada 

Valstssvētku aktu ar dziesmu un tautas dejām. 

Skolas bērni tautas tērpos uz skatuves iepriecināja 

skatītājus un lika visiem ar cerību domāt par mūsu 

pašu un Latvijas nākotni.    

     Valstssvētku svinībām saturu un pacilātību deva 

prāv. Anitas vadītais dievkalpojums. Paldies viņai 

un arī Egonam Pļavniekam, kas dievkalpojumu 

kuplināja gan pie ērģelēm, gan klavierēm. Sekoja 

Valstssvētku sarīkojums, koncerts un svētku 

svinības: Par vienreizējo koncertu pateicamies 

māksliniecēm, koklētājai Laimai Jansonei un 

vokālistei Zanei Pērkonei. Par iespēju viņas 

klausīties mūsu Valstssvētkos pateicība pienākas 

kultūras biedrībai Tilts, kas ar  Latvijas Kultūras 

ministrijas atbalstu, sadarbībā ar  PBLA un ALA, 

rīkoja viņu viesturneju pa Ziemeļameriku. Paldies 

latviešu skolas un Garezera Vasaras vidusskolas 

absolventiem Aleksim Blumbergam un Kristoferam  



Īsziņas  decembris/janvāris 2015/2016 

 

Evans, kas veikli un ar lielisku stāju vadīja un 

pieteica programmu Valstssvētku aktā. 

     Paldies Kasparam Krēsliņam un Kasparam 

Videniekam par darbu pie kasēm, kā arī 

jauniešiem/skolas absolventiem, kas piesprauda 

katram svētku dalībniekam Latvijas karoga lenti, 

sveica dalībniekus un izdalīja programmas.  Paldies 

Hedijai Zalānei par karogu lentīšu sagatavošanu. 

     Īpašs paldies Studenšu korporācijas kopas 

loceklēm, kas Baibas Ozolas vadībā sarūpēja tik 

skaistu un bagātu svētku galdu.   

 Paldies Vašingtonas konventam par svētku 

šampanieti un visiem, kas Knuta Ozola vadībā 

gādāja par svētku dalībnieku cienāšanu un 

labsajūtu.   

     Paldies Aijai Moeller par skaistajiem ziedu 

sakārtojumiem.  Paldies par lielo darbu „aizkulisēs”,  

ko veica Andris Lūsis, Knuts Ozols un Vitauts 

Hāzners, sagatavojot skatuvi un skaņu sistēmu 

sarīkojumam un koncertam. 

Un beidzot, paldies visiem svētku dalībniekiem!   

 

Anita Juberte, LOV priekšsēde 

________________________________________ 

 

SVEICIENI NO SIGULDAS 

 

Sirsnīgs paldies Vašingtonas draudzei un Latviešu 

skolai par laiku, ko varējām pavadīt kopā šajā 

rudenī! Tas man bija ļoti vērtīgs laiks, kurā daudz 

ko mācījos un turpināju iepazīt latviešu baznīcu 

Amerikā.  

 

Svētīgu Adventa laiku un priecīgus Ziemassvētkus 

vēlot,  

Andreta  

 

 
Mācītāja ar meitu Kristīni un mag. theol. Andretu 

Līvenupēc Valstssvētku dievkalpojuma 

 

 
 

FILMU VAKARI 

 

“Zvaigžņu kari” draudzes namā 

 

 
 

Gatavojoties jaunās Zvaigžņu karu filmas 

iznākšanai 18. decembrī kinoteātros  (“Zvaigžņu 

kari VII – Spēku pamošanās”), rudens mēnešos 

esam piedāvājuši noskatīties līdzšinējās sērijas.  

Nākamā izrāde 11. decembrī plkst. 20:30 – 

“Zvaigžņu kari VI: Džedu atgriešanās”. 

 

Aleks Israels 

 

__________________________________________ 

 

IELŪGUMS 
 

Sestdien, 2016. gada 16. janvārī,  

pulksten 18:30 vakarā 

draudzes nama mazajā zālē 

 

Visi laipni lūgti noklausīties 

profesora Richarda Pļavnieka 

 referātu par 
 

ARĀJA KOMANDU 

UN TĀS DARBĪBU OTRĀ PASAULES KAŖA 

LAIKĀ VĀCIJAS OKUPĀCIJAS VARAS 

UZDEVUMĀ  

 

Referāts ir angļu valodā, balstoties uz profesora 

doktora disertāciju, ko Latvijas Universitāte 

gatavojas publicēt. 

* 

Ieeja pret ziedojumu 
 

Ielūdz Vašingtonas S!K!K! un Vašingtonas Konvents 

Informācija: Baiba un Knuts Ozoli, 703 425-9575

 



                                          

Draudzei Ziemsvētkos 2015 
 
 
 

 

□ Draudzes locekļa/u nodevas 

vai                                                                                          $ _____________ 

□ Ziedojums draudzei                                                                               

 

Vārds/i  ____________________________________________________________________ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

□ Kopējam Ziemsvētku apsveikumam –                   $ _____________ 

LELBA misijas projektam ‘Dzīvības ūdens.’  

  

  

 Vārds/i  __________________________________________________________________________ 
     Lūdzam rakstīt tieši tā, kā vēlaties, lai Jūsu vārds/i parādītos kartē:  

     piem., A & I Piparkūkas,  Piparkūku ģimene,  Maija, Paija, Ansis un Liene Piparkūkas 

 

Lai Jūsu paraksts parādītos kopējā apsveikumā, Jūsu ziedojums kancelejā jāsaņem līdz 17. decembrim! 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

□ Ziemsvētku dievkalpojumu altāŗa greznošanai                $ _____________ 

 
Vēlos/vēlamies ar šo ziedojumu  

pieminēt_______________________________________________________ 

pateikties par_____________________________________________________ 

atzīmēt__________________________________________________________ 

 

Ziedotāja/u vārds/i: _______________________________________________ 

Lai Jūsu vārds un novēlējums parādītos dziesmu lapiņā,  

Jūsu ziedojums un novēlējums jāsaņem līdz 17. decembrim! 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 
Čekus lūdzam rakstīt uz Latvian Ev. Lutheran Church vārda 

un nogādāt/nosūtīt uz Latvian Ev. Lutheran Church,  

400 Hurley Avenue, Rockville, MD  20850-3121 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIHhn6LWiMkCFcRxPgod0tIBvQ&url=http://cliparts.co/religious-clip-art-images&psig=AFQjCNGqBahbq6MSaJOUjoFE13OywHHWng&ust=1447341357155062
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIHhn6LWiMkCFcRxPgod0tIBvQ&url=http://cliparts.co/religious-clip-art-images&psig=AFQjCNGqBahbq6MSaJOUjoFE13OywHHWng&ust=1447341357155062


 

Kristus piedzimšanas svētkos un Jaunā 2016. gadā ieejot. 
 

Klusa nakts, svēta nakts! Visi dus; nomodā Vēl ir Jāzeps un Marija, 

Kūtī Dāvida pilsētā  Jēzus silītē dus, Jēzus silītē dus.   
 

Reiz Svētvakara dievkalpojuma programmā bija ieviesusies kļūda.  Mīļotās Klusa nakts dziesmas pirmā 

pantā, semikols bija nepareizā vietā. Iznāca tā, Visi dus nomodā; vēl ir Jāzeps un Marija Kūtī  Dāvida pilsētā.  

Par to domāju šodien, novembŗa vidū, rakstot šos vāŗdus.  Pasaulē ir tik daudz, kam lemts dusēt nomodā. 

Nekad nav bijis tik daudz bēgļu un neskaitāmi cilvēki, kas  dzīvo sērās, neziņā, rūpēs par nākotni un 

tādās bailēs, ka nevar doties īstā miegā.  Tie dus nomodā.  Gatavībā, steigā bēgt vai doties palīgā cietējiem.  
 

Tieši tādā pasaulē piedzima Dieva Dēls, kas dzimis par katru, kuŗam Viņš dāvina sevi.  “Redzi, es jums 

pasludinu lielu prieku, jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas Kungs!”  (Lk. 2: 10).  

Kāds stāvēja nomodā par pasauli toreiz un vēl tagad.  Tas ir tas Kungs, kas nesnauž un neguļ.  Nekad.   
 

Pat tad, kad beidzot iemiegam, Dievs ir klāt.  Matejs liecina, kad Jāzeps  guļ, viņš sapnī saņem 

brīdinājumu, ka ģimenei jābēg.  Tā kā to redzam zīmējumā, ko  saņēmu no draudzes locekles, kuŗai nesen 

palika ‘tikai’  95 gadi. Viņa zīmē un glezno savā aprūpes mājas istabiņā.  Gaŗā mūža ceļā daudz piedzīvots 

- bēgļu gaitas, negulētas naktis, laiks, kad Dievs sargāja. Tādēļ viņas gleznā nakts tumsu un pasaules 

ļaunumu ietver Dieva gaisma un  Svētā Gara klātbūtne - miera balodis dodas līdzi ceļiniekiem. Jāzeps un 

Marija vēlreiz  ir nodomā un Kristus Bērns vairs nedus silītē, bet mātes rokās.  Un pāri viņiem visiem ir 

nomodā Tas, kas nesnauž un neguļ.  Nekad.   
 

LELBĀL prezidija, virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu Dieva mīlestības svētītus, skaistus, cerības un 

miera pilnus Ziemsvētkus!  Tādus, kuŗos  jūsu nakts mieru iztraucētu vienīgi bērnu un mazbērnu nespēja 

gulēt, jo viņiem ir tik liels prieks un sajūsma!  Katrā draudzē, ģimenē,, Latvijā un ārpus tās,  lai Kristus 

piedzimšanas svētki rada mums tādu mīlestību, ka gribam kļūt par tādiem, kas gatavi sargāt,  gādāt, lūgt 

un dot, citiem vairojot patiesu mieru, prieku, iespēju dusēt bez bailēm.  Visvarenais  Dievs lai svētī 2016. 

gadu, Viņš lai svētī Latviju, katru zemi, Baznīcu.  Viņš lai dod, ka katra nakts 2016. gadā būtu klusa, svēta 

un katra diena Viņa sargāta, Viņa želastības un jaunu uzdevumu pilna!   
   

Kristus mīlestībā un pateicībā par katru no jums! 

Archibīskape Lauma Zušēvica 
 

 

 

 



 

 

 

 LATVIEŠU  EVANĢELISKI  LUTERISKĀ  BAZNĪCA  AMERIKĀ  
 

 LATVIAN  EVANGELICAL  LUTHERAN  CHURCH  IN  AMERICA 
 Prāv./Dean Gunars Lazdins,  
 146 Springs Ct. Carmel, IN 46033.telefons (317)844-8608 e-mail:glazdins@indy.rr.com 

 
 

“Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem 

uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu, 

ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī 

pasauli radījis.” Ebr.1:1,2 
 

Dziļā priekā un pateicībā sūtu jums visiem manus labākos 

vēlējumus, sagaidot svētīgus Ziemassvētkus. Šajā Adventa laikā 

mana lūgšana ir, lai katrs no jums rastu iespēju pārdomāt savu ticību 

un attiecības ar Kungu Jēzu Kristu un Viņa Baznīcu.  Vienalga, ko 

mūsu sirdis un dvēseles vēlas, apzināti vai nē, ir ilgošanās pēc paša 

Jēzus, Dieva klātbūtnes. Tādēļ Ziemassēvtkos mūs pilda prieks un 

mierinājums, jo zinām, ka visas mūsu cerības ir piepildījis Kristus 

Bērns.  

Cauri visām mūsu ikdienas rūpēm un raizēm, Dieva Tēva 

mīlestība mums parādās Viņa brīnišķīgajā dāvanā – Viņa dēlā Jēzū. Līdz ar visiem eņģeļiem Betlēmē, 

mūsu ticība mūs arī mudina dziedāt: “Gods Dievam augstībā un miers Viņa ļaudīm virs zemes!”  Mēs 

saprotam, ka patiesais miers zemes virsū plūst no mūsu atziņas un Dieva slavēšanas mūsu dzīvē.  

Ziemassvētkiem piemīt spēja indivīdus un ģimenes pulcināt dievnamos. Dažādu iemeslu dēļ. Cik 

brīnišķīga un žēlastība pilna iespēja ir nolikt pie malas bijušās vājības un vecos paradumus, sāpes un no 

jauna atsākt svētīgas attiecības ar Kungu un Viņa draudzi. Ziemassvētki to dāvā. Lai kopā augam spēkā un 

žēlastībā, pazīstot un svinot Dieva klātbūtni mūsu dzīvēs un Viņa valdīšanu par visām lietām pasaulē.  

Noslēdzot šo 2015. gadu un ieejot 2016. gadā, LELBA raugās uz visu, ko Kungs ir uzticējis mūsu 

kalpošanai, mūsu vadītājiem un draudzēm darīt mūsu draudzēs, mūsu apkārtnē un pasaulē. Ir daudz 

darāmā. Mana lūgšana ir, lai mēs visi, kad dzirdam jautājumu “Ko lai sūtu?”, atbildam: “Es šeit esmu, 

Kungs, sūti mani.” Tā būs lielākā mūsu dāvana Dievam un mūsu Baznīcai. 

Tad nu svinēsim atkal viena gada noslēgumu un uzņemsim jauno 2016. gadu, zinot, ka tas būs 

pildīts ar augšanu mūsu katra garīgā dzīvē un mūsu Baznīcas dzīvē, līdz ar visiem, kas kopā ar mums 

pielūdz Dievu. 

  Lai musu Kungs Jezus Kristus, dzimis Betlēmē, svētī jūs, jūsu ģimenes un mīļos cilvēkus šajā 

cerību un žēlastības laikā. Lai jūsu Jaunais gads ir prieka, miera un Jēzus Kristus spožuma pilns. Es lūdzu, 

lai Viņa daudzās svētības apklāj jūs un jūsu tuviniekus.  

 

LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš 

 
 


