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LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE 

VAŠINGTONĀ, DC 



 

SVĒTDIENĀS: 

9:15 Latviešu skola  10:00 Zaķīši 

11:00  DIEVKALPOJUMS 

(no 22. maija – 10:00)  





 

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 KOMITEJA 

Lolita Bebris  301/460-3596 

bebrisl@verizon.net 

Baiba Ozola  703/425-9575 

BSOzols@yahoo.com 

 

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 jūnija, jūlija un augusta 

numuram  jāiesniedz kancelejā  

līdz 15. maijam! 
  

 

2016. gada MAIJS 
Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās. 

  

 

 no 29. aprīļa –1. maijam – Latviešu skolas nometne *  
 Skycroft Conference Center, South Mountain, Middletown, MD  

 

 

1. MAIJĀ 

11:00  DIEVKALPOJUMS brīvā dabā!  Visi laipni aicināti piebiedroties 

skolas ģimenēm nometnē.  (Šogad pirmo reizi esam Skycroft; skat. Īsziņas). 
Dievkalpojums Rokvillē nenotiek! 

  

 trešdien, 4. maijā – 19:30  Padome sēde 

  

    

8. MAIJĀ – Debesbraukšanas diena 

Kārtējā skolas diena.   Ģimenes dienas DIEVKALPOJUMS, laju vadībā ar 

Latvijas viesu un skolas bērnu piedalīšanos.  Kafijas galds.  

Ceļā uz starptautisku kongresu Filadelfijā, pie mums viesosies pārstāvji no 

Latvijas Bībeles biedrības – dievkalpojumā sprediķi teiks adventistu  

mācītājs Ojārs Incenbergs, un pie kafijas galda LBB ģenerālsekretārs 

Valdis Tēraudkalns iepazīstinās ar Latvijas Bībeles biedrības darbu.   
(Prāv. Anita būs atvaļinājumā no 6.-9.maijam.) 

 

sestdien, 14. maijā – 15:00 tikšanās ar Mariju Plataci Futchs Fine un 

viņas grāmatas “Wide Eyes” parakstīšana.*  

 

 

15. MAIJĀ – Vasarsvētki 

Kārtējā skolas diena.  Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS. 

Pēc dievkalpojuma – BEBĪŠU LIETUTIŅTALKA* (‘Baby Shower’ ar 

zupas pusdienām) par labu labdarības projektam ‘Mīlestība mammām.’ 

Visi mīļi aicināti!   

 

trešdien, 18. maijā – 19:30 Literārais vakars                                
 

ceturtdien, 19. maijā – 19:00 Tikšanās ar ciltskoku pētnieku no 

Latvijas Lauri Olupu. * 

 

 

Sākot ar 22. maiju, vasaras dievkalpojumi notiek 10:00 no rīta. 

  

22. MAIJĀ – Trīsvienības svētki 

10:00 Latviešu skolas izlaiduma DIEVKALPOJUMS un sarīkojums * 

 
29. MAIJĀ 

10:00  Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS. 

Svēto kristību saņems Āŗa un Mairas Lazdiņu dēls – Aleks Tālis! 
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MĪLESTĪBĀ PIEMINAM 

 

Dieva mierā aizgājis 

Pēteris Freivalds, 

dzimis 1935. gada 24. februārī  Rīgā, Latvijā, 

miris 2016. gada 5. aprīlī  Merilandē, ASV. 

Piemiņas dievkalpojumu noturējām 16. aprīlī. 

 

Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu  

no šā laika mūžīgi.   
Psalms 121:8 

 

 

 
 

SVEICAM DRAUDZĒ 

 

Priecājamies atkal uzņemt bijušos draudzes locekļus: 

 

Roberts Šverns, 
1990. gadā iesvētīts Vašingtonas draudzē 

 

Valdis un Ināra Lazdiņi, 

Āris Lazdiņš, Ēriks Lazdiņš 
pārnāk no Grandrapidu draudzes 

 

Ikvienam tiek dota Gara atklāsme  

kopīgam labumam.    I kor 12:7 

__________________________________________ 

 

 

SVĒTĪBU IZLŪDZAMIES 

 

Jubilejas dievkalpojumā 10. aprīlī amatā ievedām  

Draudzes padomi un Revīzījas komisiju. 

 

Šī gada 6. martā draudzes pilnsapulce uz diviem 

gadiem padomē ievēlēja: Jāni Bebri, Pēteri 

Blumbergu, Aiju Celmu-Evansu, Ulvi Grīnvaldu, 

Dace Zalmani.  Padomē turpina kalpot iepriekšējā 

gadā ievēlētie locekļi: Laima Ciguze, Aleksandrs 

Israels, Dagnija Ķilpe, Ēriks Šulcs un Jānis Vītols. 

 

Jaunā padome trešdien, 6. aprīļa sēdē konstruēja 

draudzes valdi sekojoši: 

draudzes priekšnieks – Jānis Vītols 

priekšnieka vietnieks – Pēteris Blumbergs 

sekretāre – Aija Celma Evans 

kasieris – Jānis Bebris 

valdes locekle – Dace Zalmane 

 

Pilnsapulce Revīzijas komisijā uz vienu gadu (Jāņa 

Bebŗa vietā) ievēlēja Robertu Švernu.  Revīzijas 

komisijā darbojas: Vija Ūdenāne (priekšsēde), 

Alberts Ozols (sekretārs) un Roberts Šverns.  
 

Sirsnīgs paldies Ausmai Roberson, kuŗa pēc 2 

gadiem vairs nekandidēja padomei. Ausmas 

kalpošana izcēlās ar viņas profesionālo pieeju pie 

finanču un administratīviem jautājumiem, kā arī ar 

viņas palīdzību iesvētes mācību plānošanā un 

vadīšanā.  Paldies! 
 

Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits 

citam kā labi, dažāda veida, Dieva žēlastības 

namtuŗi. … Lai visās lietās Dievs tiktu pagodināts 

caur Jēzu Kristu.       I Pēteŗa 4:10 

 

 

 

 
 

SIRNSNĪGI LŪDZAM 

 

Atzīmējot draudzes jubileju, aicinu Jūs atcerēties 

mūsu draudzes 65 gadu vēsturi, izvērtēt draudzes 

pašreizējo darbību un domāt par draudzes nāktoni.   

Un tad pārdomāt:  Kā Jūs aprakstītu Vašingtonas 

draudzi?  Un, specifiski, kā Jūs to aprakstītu sešos 

vārdos? 

_____________   _____________   _____________ 

_____________   _____________   _____________  

 

Lūdzu, atsūtiet jūsu sešu vārdu aprakstu par 

Vašingtonas draudzi – elektroniski vai pa pastu uz 

draudzes kanceleju.  Apraksti tiek pielikti (anonīmi) 

pie dievnama aizmugures sienas!  Dalīsimies savās 

pārdomās, atziņās, lūgšanās, cerībās!  

– prāv. Anita 
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2016. gada 10. aprīlī 
 

„Ja jūs esat baudījuši, ka tas Kungs ir labs,  ejiet pie Viņa kā pie dzīva akmens,  
kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un svēts.  Un uzceliet no sevis pašiem  

kā no dzīviem akmeņiem  garīgu namu  un topiet par svētu priesteŗu saimi,  
nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu.“  (I Pēt. 2: 3 – 5) 

 

Mīļai Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzei, mācītājai prāv. Anitai Vārsbergai-Pāžai, draudzes 
priekšniekam Jānim Vītolam, draudzes vadībai, dāmu komitejai un visiem mīļiem draudzes loceķļiem, 
māsam un brāļiem Kristū! 
 
Šodien līdz ar jums Dievam pateicamies, ka jau 65 gadus jūsu draudze ir pastāvējusi,   nesot  godu 
Viņam  un  lielu svētību tās locekļiem, kā arī mūsu Baznīcai.  Man ir liels prieks LELBĀL Virsvaldes 
un savā vārdā, no sirds jūs apsveikt un novēlēt Dieva svētību! Mēs Dievam pateicamies arī  par jūsu 
priekšzīmīgo un iedvesmojošo darbu kalpojot mūsu Kungam!  Jau 65 gadus jūs esat uzticējušies 
Dievam un Tam Garam, kuŗa spēkā neskaitāmas sirdis ir atvērušās Kristum.  Kristīgā sadraudzībā jūs 
esat kalpojuši, lai tiktu uzrunāti un iesaistīti visu paaudžu Dieva bērni! Priekos un bēdās, jūs esat 
stāvējuši klāt cits citam, Kristus vārdā dāvinot stirpinājumu, mieru un  dziedināšanu.   
 
LELBĀL jums arī pateicas, ka nekad neesat atteikušies mūs uzņemt  konferencēs, Sinodē, laju kursos, 
sanāksmēs!  Vienmēr ir bijis tik labi būt pie jums!   Pateicamies, ka esat dalījušies ar savu mācītāju, 
prāvesti Anitu Vārsbergu-Pāžu, jo viņas kalpošana ir nesusi svētību ne tikai jūsu draudzei, bet mums 
visiem!   
 
Dieva žēlastības un mīlestības spēkā celiet tik tālāk savu draudzi no sevis pašiem, kā no dzīviem 
akmeņiem!  Turpiniet augt ticībā, cerībā un mīlestībā.  Ja katrs būsit stiprs, tad draudzei un visai mūsu 
Baznīcai būs iespējams vēl ilgi pildīt Kristus aicinājumu!   Ejot pretīm nākotnei: „Priecājieties iekš tā 
Kungā vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties!”  (Filip. 4:9)  Dievs lai jūs svētī un iedvesmo, droši ejot pretīm 
nākamiem 65 gadiem!   
 

Kristus mīlestībā, pateicībā un priekā, 
Jūsu 

 
+ Lauma 

 
Lauma Zušēvica 

Archibīskape 
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                          LATVIEŠU  EVANĢELISKI  LUTERISKĀ  BAZNĪCA  AMERIKĀ 
                           LATVIAN EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA 

 
       Prāv./Dean Gunārs Lazdiņš, 

                                    146 Springs Ct. Carmel, IN 46033    telefons (317)844-8608    e-mail:glazdins@indy.rr.com 
www.lelba.org 

 
 

 
 

 2016. gada 17.aprīlī 
 
Vašingtonas draudze 
400 Hurley Ave. 
Rockville, MD 20850-3121 
 
Mīļās kristīgās māsas un brāļi! 
 
 65 gadus esat pulcējušies kā vienas draudzes locekļi, lai dzirdētu Dieva Vārdu un To 
īstenotu darbos, kas nesuši godu Viņam un svētību daudziem!  
 Jūsu draudzes dzīvē ir piepildījušies Pestītāja Kristus vārdi: ”...dzenieties pa priekšu pēc 
Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šās lietas taps piemestas.” 
(Mat.ev.7:33)  Dievs ar jums un caur jums ir strādājis, lai visu sagādātu un veicinātu 
veselīgu un aktīvu draudzes dzīvi! 
 Savā un LELBA vārdā, es apsveicu jūs lielajā jubilejā un pateicos par uzticīgo kalpošanu. 
Novēlu jums Dieva svētību, lai vēl ilgi jūs varētu kalpot Dievam, mūsu Baznīcai un 
latviešu tautai. 
      
    ”Šī ir tā diena, ko tas Kungs devis: priecāsimies  
     un līksmosimies šinī dienā! Ak Kungs, palīdzi! 
     Ak Kungs, lai labi izdodas!” (Ps.118:24-25) 

 
 
 
            Ar sirsnīgiem sveicieniem, 
 
           Prāv. Gunārs Lazdiņš 
           LELBA priekšnieks 
 

 

 

 

 

 

 

 

PADOMES ZIŅAS 
 

65 GADU JUBILEJAS SVINĪBAS 
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Svētdien, 10. aprīlī, mēs sapulcējāmies kuplā skaitā, 

nosvinējām draudzes 65 gadu pastāvēšanas jubileju 

un pateicāmies  Maijai Baumanei par viņas 

daudzajiem nostrādātajiem gadiem draudzes labā. 
 

Uz ekrāniem tika rādītas fotogrāfijas – draudzes 

locekļi un darbinieki, viņu centieni un panākumi. 

Noskatījāmies video, kurā vērojām kā ķiegeli pa 

ķieģelim mūsu namu un baznīcu uzbūvējam pašu 

rokām. Mūsu svinības ar savu klatbūtni pagodināja un 

draudzi apsveica Saeimas priekšēdētāja Ināra 

Mūrnieces kundze. Viņa arī apciemoja skolu un 

piedalījās skolas rīta ziņojumos, pēc kuriem viņa 

paciemojās atsevišķās klasēs un aprunājās ar 

skolēniem un skolotājiem. Pēc skolas vizītes 

Mūrnieces kundze un citi delegācijas locekļi rūpīgi 

apskatīja ALA muzeju un piedalījās jubilejas svētku 

dievkalpojumā. Viņi bija acīmredzami pārteigti un 

iepriecināti šaipus okeānam atrast tik labi iekārtotu 

latviešu muzeju. 
   

Tā kā šinī jubilejā bija domāts īpaši pateikties tiem 

daudzajiem draudzes locekļiem, kas bija darījuši tik 

daudz, lai mūsu draudzi celtu un uzturētu, tad nebūtu 

bijis pareizi, ja mēs arī nepateiktos mūsu ilggadīgajai 

draudzes Dāmu komitejas priekšniecei Maijai 

Baumanei, kas 17 gadus ir kalpojusi draudzē un tikai 

šopavasar savu amatu nodeva citiem. Viņai pateicību 

ar LELBĀL Baznīcas Virsvaldes atzinības rakstu 

izteica archibīskape Lauma Zušēvica, un ar sirsnīgu 

mīlestību – skolas saime, draudzes padome, ALA 

darbinieki un LOV. Jau iepriekšējā nedēļā Maijai bija 

pateikusies Daugavas Vanagu apvienība. Dāmu 

komitejas darbs skar mūs visus, un Maijas rūpīgais 

gars šo draudzi vadīja ilgus gadus. Paldies Tev, 

Maija!  

 

PATEICĪBA MAIJAI BAUMANEI 

Maija Baumane veselus 17 gadus līdz pat šī gada 

martam ir kalpojusi Vašingtonas, DC latviešu ev. 

luteriskajā draudzē kā Dāmu komitejas priekšniece. 

Pašaizliedzīgi darboties, lai atbalstītu visus draudzes 

pasākumus, nekad neatteikties izpalīdzēt un būt visur 

un vienmēr pieejamai – tās būtu bijušas nereālas 

prasības no kāda, kas uzņemas jauno amatu. To  17 

gadus atpakaļ nevarēja ne prasīt, ne uz to cerēt. Bet 

draudze tieši to arī saņēma. Ar katru savu nokalpoto 

gadu Maija pārspēja visas draudzes prasības un 

cerības. Viņa pacēla kalpošanas latiņu – angliski 

sakot, “raised the bar” – līdz punktam, kur to pārspēt 

ir neiespējami.  Un draudzes locekļi un tās ciemiņi 

brīnījās un slavēdami baudīja viņas devumu. 

 

   
 

Vašingtonas draudze Maijai no visas sirds pateicas 

par visu, ko viņa mums pa šiem daudzajiem gadiem ir 

devusi un par to, ka ar viņas palīdzību varējām 

vieglāk un draudzīgāk sadarboties. Mēs vēlam Maijai 

izbaudīt godam pelnīto atpūtu. 

Vašingtonas DC ev. lut. draudzes padome 

 

 

KO NU DARĪT? 
 

Ērģeles nopirktas un labi skan, ko tagad... atpūsties? 

Jūs jau zināt, ka atbilde būs ‘nē’, vai ne? Kā tad - nē! 

Nav vēl pienācis laiks atpūsties, vēl ir daudz darāmā. 

Katrs mājas īpašnieks zina, ka mājas uzturēšana prasa 

daudz darba. Vienmēr kaut kas jālabo, jākrāso, 

jāpārkārto, jāapkopj. Tāpat ir ar mūsu namu un 

baznīcu. Ulvim Grīnvaldam ir garš saraksts ar 

darbiem – lieliem un maziem –, kas jāpadara. Tie 

jādara tamdēļ, ka pa 40 gadiem kopš nama uzbūves 

daudzas lietas noveco un tās ir jālabo (piemēram, 

iebrauktuve pie nama priekšdurvīm un baznīcas logu 

apmetumi), vai laika gaitā ir radušās jaunas 

vajadzības (piemēram, vajadzība pēc noliktavas  un 

skatuves apgaismošanas).  Tamdēļ nākamie mērķi 

līdzekļu vākšanai būs samaksāt par šiem nama un 

baznīcas uzlabojumiem. Pie kuŗa ķersimies klāt 

vispirms? Droši vien pie iebrauktuves labojumiem. 

Pēc tam?  Vēl nav nolemts, bet daudz ir atkarīgs no 

projekta izmaksām un pieejamajiem līdzekļiem. 

Tadēļ es lūdzu draudzes locekļiem un labvēļiem 

turpināt ziedot draudzes nodevām, kuru mums 

vienmēr trūkst, kā arī lūdzu – esiet devīgi mūsu 

“Nama fondam”, kas segs šos nepieciešamos nama un 

baznīcas uzlabojumus.                        Jānis Vītols,   

Draudzes priekšnieks 

IELŪGUMS 
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Laipni lūdzam uz Vašingtonas ev.-lut.  

latviešu draudzes pamatskolas  

 

IZLAIDUMA  

dievkalpojumu un sarīkojumu 

 

svētdien, 2016. gada 22. maijā,  

plkst. 10:00 

 
* Liecību un apliecību izsniegšana  

* Skolas bērnu priekšnesumi 

* 8. klases veidotā dokumentālā filma  

par latviešu skolu 

 

Mīļi aicinām pēc sarīkojuma pakavēties ar 

absolventiem un skolas ģimenēm draudzes nama 

lielajā zālē.  Sekos siltas pusdienas.  

 

Šogad skolu beidz:  

Kārlis Kuškēvics, Kristīne Sūrīte, Roberts Pļavnieks 

 

 
 

SKOLAS ZIŅAS 

 

SKOLAS NOMETNES TEMA:  Dārgumu meklētāji! 
 

Skolas ģimenes dodas uz kalna galu meklēt 

dārgumus!  No piektdienas vakara līdz svētdienas 

pēcpusdienai nodarbībās, uz sporta laukuma, pie 

ugunskura, kopā dzīvojot un baudot dabu – mēs 

meklēsim to, kas ir pats dārgākais, pats vērtīgākais… 

 

Mīļi aicinām visus šī gada 1. maijā  

plkst. 11:00 uz brīvdabas dievkalpojumu  

skolas izbraukuma nometnē. 
 

Šogad nometne notiks Skycroft Baptist Conference 

and Retreat Center, kas atrodas uz South Mountain 

(10 jūdzes uz ziemeļrietumiem no Frederick, MD), 

apmēram 35 jūdzes no Rokvilles baznīcas.  Adrese:  

9621 Frostown Rd, Middletown, MD 21769.  Tuvāka 

informācija un ceļa norādījumi:  www.skycroft.org.  

 
_______________________________________ 

 

MŪZEJA ZIŅAS 
 

Mūzejs aicina uz tikšanos ar Mariju Plataci 

Futchs Fine, grāmatas “Wide Eyes” autori, Otrā 

pasaules kara bāreni. Tikšanās notiks sestdien, 14. 

maijā, plkst. 15:00 pēcpusdienā. Marija Fine stāstīs, 

kā 71 gadu vecumā atrada savu ģimeni Latvijā. 

Autore parakstīs savu jauno grāmatu “Wide Eyes.” 

Pasākumā piedalīsies arī latviešu vēsturnieks Lauris 

Olups, kurš autorei palīdzēja atklāt savas ģimenes 

vēsturi. Latviešu mūzejs būs atvērts stundu pirms 

pasākuma, kas notiks draudzes nama mazajā zālē. 

Ieeja pret ziedojumiem. Informācija: Lilita Bergs 

(301)762-1645 vai lbergs1027@gmail.com 
 

 

Mūzejs aicina uz tikšanos ar ciltskoku pētnieku 

Lauri Olupu. Ceturtdienas vakarā, 19. maijā, 

plkst. 19:00 vēsturnieks Lauris Olups no Rīgas dos 

padomus, kā lietot Latvijas arhīvus, lai sastādītu 

ciltskokus. Viņš palīdzēja Otrā pasaules kara bārenei 

Marijai Fine no Vašingtonas atrast savu ģimeni 

Latvijā. Tikšanās notiks draudzes nama mazajā zālē. 

Ieeja pret ziedojumiem. Informācija: Lilita Bergs 

(301)762-1645 vai  lbergs1027@gmail.com 

 

 

 

http://www.skycroft.org/
mailto:lbergs1027@gmail.com
mailto:lbergs1027@gmail.com
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IELŪGUMS 

 

 

 

  BEBĪŠU 

LIETUTIŅTALKA 
 

(t.s. ‘Baby Shower’)  

 

 

svētdien, 2016. gada 15. maijā 

      pēc Vasarsvētku dievkalpojuma         

 

 

Zupas pusdienas  

piedāvās ‘Sadarbība ar Latviju’ komiteja 

 

Būs spēles ar laimestiem 

 

Ieeja ar ziedojumu  

LELBA labdarības projektam ‘Mīlestība mammām.’  

 

Visi mīļi aicināti!   
 

Ja nevarat būt ar mums kopā, bet vēlaties atbalstīt Zemgales māmiņas, lūdzam ziedojumu nosūtīt 

draudzes kancelejai ar piezīmi ‘Mīlestība mammām’ līdz 31. maijam.   

Tuvāka informācija pie māc. Anitas. 

 

 
 

 

LELBA Jaunatnes nozares šī gada labdarības projekts "Mīlestība mammām" atbalstīs Zemgales 

māmiņas, kas ir bērniņa gaidībās, kā arī mammas, kurām nesen piedzimuši mazuļi. Atbalstā ietilpst 

autiņi, mitrās salvetes, formula, ratiņi, vitamīni grūtniecēm, grāmatas utt. Sadarbosimies ar vietējām 

Zemgales draudzēm un sociālajiem dienestiem, lai uzzinātu, kuriem atbalsts būtu nepieciešams 

visvairāk. 

 

Garezera vasaras vidusskolas 2015. gada 2. klases 5, radot šī projekta ideju, izpētīja, ka Zemgalē ir 

visaugstākais dzemdību procents Latvijā.   

 

Izdale/misijas brauciens plānots 2016. gada vasarā Zemgalē.  Tuvāka informācija:  www.lelba.org 

 

 

 

http://www.lelba.org/
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Draudžu dienu rīcības komiteja lūdz pieteikties līdz 10. maijam.  Pieteikšanās veidlapa, 
nepieciešamā informācija, atbildes visiem jautājumiem par Draudžu dienām varat atrast 
www.lelba.org vai draudzes kancelejā, vai arī tās saņemt no māc. Anitas.  Mūsu mācītāja 
piedalījās pirmo Draudžu dienu bērnu nodarbībās, un arī šoreiz brauks uz Garezeru.  Ja 
vēlies braukt līdz, lūdzu piesakies pie viņas! 
 

http://www.lelba.org/
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Gatavosimies svētkiem jau tagad! 
 

Ļoti iespējams, ka jau esat dzirdējuši, ka nākamie, XIV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ASV 

notiks Baltimorā no 2017. gada 29. jūnija līdz 3. jūlijam. Svētku rīcības komiteja aicina Jūs visus 

piedalīties, tāpēc lūdzu - paturiet prātā šo īpašo nedēļas nogali pirms nākamā gada Neatkarības dienas! 

Svētku devīze ir ,,Ceļā uz Latvijas simtgadi!", un šie svētki būs visu mūsu dāvana Latvijai un mūsu 

līdzgaitniekiem. Sīkāka informācija par svētkiem ir vienmēr pieejama tīmeklī 

www.LatvianSongFest2017.com, un specifiskus jautājumus varat sūtīt man vai uz 

info@latviansongfest2017.com. 

 

Mēs gaidām ap 400 dziedātāju un 400 dejotāju, kas var iesildīt balsis un ielocīt kājas pirms Dziesmu un 

deju svētkiem Rīgā 2018. gadā, kā arī apmēram 2,000 skatītājus. Rīcības komiteja aktīvi strādā, lai 

pilnveidotu svētku programmu, jo iecerēts ir daudz: koru un deju kopu koncerti, izstādes, filmu vakari, 

protams, arī balles un vēl dažādi pasākumi, kas nodarbinās un izklaidēs svētku dalībniekus vai ikkatru 

nomoda brīdi. 

 

Lai gan varētu likties, ka svētki ir tālu, ir veidi, kā varat jau tagad iesaistīties svētku aktivitātēs: 

 

1. Piebiedrojieties jaunizveidotajam Vašingtonas latviešu korim diriģenta Ričarda Skultes vadībā. Ja 

dziedāšana jums sirdij tuva, tad padodiet ziņu, ja vēlaties būt mūsu pulkā!  Lūdzu sazināties ar Ivetu 

Gravu – iveta@grava.net, 202-506-0055 vai Skarletu Osvaldu – scarlettosvalds@gmail.com, 703-631-

2829.  

 

2. Arī deju kopa ,,Namejs" laipni aicina jaunus dalībniekus! Mēģinajumi notiek otrdienu vakaros plkst. 

20:00 nama Lielajā zālē. Vecumam, valodas zināšanām un iepriekšējai deju prasmei nav nozīmes! 

Rudenī ir arī plānots uzsākt atsevišķus mēģinājumus ,,Sudraba Namejs" grupai – tiem, kas ir jauni sirdīs, 

bet tomēr grib dancot pie nedaudz ieturētākas mūzikas. Ja ir jautājumi, lūdzu rakstiet ,,Nameja" vadītājai 

Mārai Andersonei (maraeranderson@gmail.com). 

 

3. Un pats svarīgākais - ko katrs no mums var izdarīt: lūdzu, atbalstiet šo Vašingtonas sabiedrības 

projektu un palīdziet izsludināt svētkus caur visvecāko un visefektīvāko mārketinga kanālu mutiski! Kad 

runājat ar saviem radiem, draugiem un paziņām, lai kur viņi nebūtu, lūdzu, pastāstiet par gaidāmajiem 

svētkiem un aiciniet viņus pierakstīties pie adresātu sarakstiem, sekot svētku Facebook lapai un jau 

tagad ieplānot piedalīties. Īpaši padomāsim arī par tiem, kas vairs nerunā latviski, un iedrošināsim arī 

viņus piedalīties. Mēs mīļi gaidīsim visus! Kopā turpināsim vienu no visbrīnišķīgākajām mūsu tautas 

tradīcijām! 

 

Svētku rīcības komitejas vārdā, 

Aija Moellere 

aija.moeller@gmail.com 

 

 

http://www.latviansongfest2017.com/
mailto:info@latviansongfest2017.com
mailto:maraeranderson@gmail.com
mailto:aija.moeller@gmail.com
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XIV Vispā rē jiē lātviēs u dziēsmu un 
dēju svē tki ASV 

Baltimorā no 2017. gada 29. jūnija līdz 3. jūlijam  

 

 

 

„Ceļā uz Latvijas simtgadi!” 
2017. gada Vispārējie latviešu dziesmu un 

deju svētki ASV notiks Baltimorā, 

Merilandē, pirmo reizi austrumu piekrastē 

kopš 1978. gada. Ceļā uz Latvijas simtgadi 

atzīmēsim ASV latviešu dziesmu un deju 

tradīciju vēsturi un tieksimies 

nodrošināt tradīcijām bagātīgu, saistošu 

nākotni!  

 

Sarīkojumu pilni svētki! 
Kopkora koncerts • Garīgās mūzikas 

koncerts • Jauno mākslinieku koncerts • 

Tautas deju lieluzvedums • Jaundeju skate 

• Rakstnieku rīts • Teātris •Brīvdabas 

skatuves koncerti • Populārās mūzikas 

koncerts • Tirdziņš • Mākslas izstāde  

• Izstāde „Latviskais dizains” • Filmas • 

Bērnu programma • Iepazīšanās balle  

• Kuģīša izbraukums • Svētku bankets un 

balle 

 

 

Svētku viesnīca ir Baltimore Renaissance Harborplace 

kur rezervācijas varēs pieteikt no 1. jūlija. 

Biļetes sāks pārdot  ar  1. septembri. 

 
 

www.latviansongfest2017.com • info@latviansongfest2017.com
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