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LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE 
VAŠINGTONĀ, DC 




 
SVĒTDIENĀS: 

9:15 Latviešu skola  10:00 Zaķīši 
11:00 DIEVKALPOJUMS 

Kafijas galds. Grāmatu galds. 
~12:30  Iesvētes mācība 




 
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 decembra un janvāra 

numuram jāiesniedz kancelejā  
līdz 15. novembrim! 

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

 
 trešdien, 2. novembrī – 19:30  Padomes sēde 
 sestdien, 5. novembrī – 8:30 UTENIS * 
 
6. NOVEMBRĪ  
9:00-10:45 LASL pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju 
Kārtējā skolas diena un Ģimeņu SV.VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS. 
Bērni, kuŗi īpašās mācībās sagatavojušies, saņems pirmo dievgaldu.  
Pēc dievkalpojuma Dāmu komiteja aicina uz Pēcpusdienas tēju *  
Pie kafijas galda – interesentu tikšanās ar mācītāju par Iesvētes mācību * 
 
 piektdien, 11. novembrī – 13:00 Lāčplēša kaŗa ordeņa kavalieŗu 
 un diplomātu pieminēšana Rock Creek kapsētā 
 sestdien, 12. novembrī – Draudzes padomes saiets 
 
13. NOVEMBRĪ 
Kārtējā skolas diena 
VALSTS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS AR VAROŅU PIEMINĒŠANU. 
Sprediķi teiks viesis – prāv. Fritz Kristbergs no Kanādas. 
Kafijas galds un filmas “Zedelgema” izrāde ar pārrunām Daugavas 
vanagu un vanadžu izkārtojumā.  Okupācijas mūzeja dokumentālā filma  
par karagūstekņu nometni sniedz vēsturisku pārskatu par latviešu leģionāru 
likteni II Pasaules kara beigās. (45 minūtes, ar subtitriem)  
 
 sestdien, 19. novembrī – 14:00 Latvijas Valsts svētku sarīkojums*  
 
20. NOVEMBRĪ – Mūžības svētdiena 
11:00 MIRUŠO PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS AR SV. VAKARĒDIENU.   
 Kafijas galdu klāj Dāmu komiteja 
14:00 KRISTĪBU SVĒTBRĪDIS.  Kristīsim Vizmas un Marka Dahnckes 
 dēlus – Bruno un Lūkas!  
16:00 SVECĪŠU SVĒTBRĪDIS Rock Creek kapsētā 
(Latviešu skola šodien nenotiek) 
 
27. NOVEMBRĪ – Adventa pirmā svētdiena 
SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS.   
(Latviešu skolai Pateicības dienas brīvdiena) 
 
 trešdien, 30. novembrī – 19:30  Literārais vakars 
 
 

GATAVOŠANĀS ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅAM – NĀCIET TALKĀ! * 
8., 9., 10. novembrī – Piparkūku & pīrāgu cepšana 
30. nov., 1. & 2. decembrī – Saldskābmaizes mīcīšana & cepšana 

 
Atzīmēšanai kalendāros 
DECEMBRĪ: 4. Ziemsvētku tirdziņš * / 18. Skolas eglīte / 31. Jaungada balle * 
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Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai 

Latvijas Republikas vēstnieks ASV Andris Teikmanis un kundze Inguna Peniķe 

un Latviešu organizācijas Vašingtonā, D.C. 

lūdz Jūs  

pagodināt ar savu klātbūtni 

Valsts svētku sarīkojumu un svinības 

sestdien, 2016. gada 19. novembrī, pulksten 14:00 

Latviešu ev.lut.draudzes namā. 

Svētku uzrunu teiks vēstnieks Andris Teikmanis.  

Piedalās Vašingtonas latviešu skola, Vašingtonas koris un 
tautas deju grupas “Mazais Namejs” un “Namejs”. 

 

Tumšs uzvalks / tautas tērps     Latviešu ev. lut. draudzes nams 
        400 Hurley Avenue 
        Rockville, MD  20850 
        tel. (301) 814-1080 
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MILESTĪBĀ PIEMINAM 
 

Dieva mierā aizgājuši 
 

Ņina Podnieks Eglītis 
dzimusi 1920. gada 31. augustā  Vladivostokā, 
mirusi 2016. gada 1. oktobrī  Ziemeļkarolainā, 
apglabāta Beechwood Cemetery, Boykins, VA. 

 
Irēne Incis, dz. Gedaminskis 

dzimusi 1921. gada 8. maijā  Rīgā, 
mirusi 2016. gada 20. oktobrī  Merilandē. 

 
Piemiņas svētbrīdis notiks piektdien, 2016. gada 18. 

novembrī, plkst. 11:00, Kline House Hospice Memorial 
Chapel, 7000 Kimmel Road, Mt. Airy, MD  21771 

 
Sigurds O. Krolls 

dzimis 1931. gada 12. novembrī  Rīgā, 
miris 2016. gada 26. oktobrī  Misisipī. 

 
Piemiņas dievkalpojums un Pelnu urnas apglabāšana 

Arlingtonas nacionālajā kapsētā, Vašingtonā, DC 
notiks 2017. gada vasarā. 

 
Mīlestība nekad nebeidzas... 

I Vēstule korintiešiem13:8 
 
 
 

 
SVEICAM KRISTUS BAZNĪCĀ 

 
Svētās kristības sakramentu  

2016. gada 9. oktobrī saņēma 

Kristīne Baiba Cragg. 
Vecāki:  Silvija Ozola un Kevin Cragg 

Krustvecāki:  Elga Ozola un Paul Van Horn. 
 

Ticībā uz Jēzu Kristu jūs visi esat Dieva bērni, jo  
jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ietērpti Kristū. 

Galatiešiem 3:26-27 
 

 
 
 

 
 

DIEVA SVĒTĪBU NOVĒLAM 
 

Mūža derību slēdza 
Inga Vītola un Imants Mohseni  

2016. gada 10. septembrī Cortona, Itālijā. 
 

Un pāri visam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. 
Kolosiešiem 3:14 

_________________________________________ 
 

NO MĀCĪTĀJAS: 
 
IESVĒTES MĀCĪBA.  Aicinu pieteikties tos, kas vēlās 
apmeklēt iesvētes mācību.  Plānojam iesvētības  
nākamā gada 11. jūnijā.  Mācības noturēsim 
svētdienās pēc dievkalpojuma, sākot ar 6. novembri.  
Tajā dienā tiksimies pie kafijas galda, lai pārrunātu 
mācību mērķus un plānu.  Labprāt atbildēšu uz 
jautājumiem – lūdzu atrakstiet , piezvaniet, vai 
piedalieties 6. novembrī! 
 
PĀŽU MĀJAS TELEFONA NUMURS.  Sākot ar oktobŗa 
vidu, mūsu ģimenes mājas telefona numurs (301-293-
2052) ir atvienots.  Lūdzu, zvaniet uz mobilajiem! – 
māc. Anita  301.302.3270  /  Andris  301.302.3651 
 
Dievpalīgu visas lietās vēlot,                     māc. Anita 

 
SADARBĪBA AR LATVIJU komiteja 

 
izsaka sirsnīgu pateicību Latviešu skolai, draudzes 
locekļiem un visiem labvēļiem, kuri ar saviem 
ziedojumiem atbalstīja akciju “Siltas jakas un zābaki 
ziemai”. Akcijā tika saziedoti $2,500, 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 85 siltas ziemas jakas, 35 
apavu pārus, džemperus un paciņas ar saldumiem.  

Sirsnīgs paldies! 

 
Dagnija Ķilpe un Cheryl Elstiņa gatavo sūtījumu uz Latviju. 

 
Dagnija Ķilpe, SAL komitejas vadītāja 
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UTENIS 

 

Draudze rīko gadskārtējo UTENI  
sestdien, 5. novembrī,  

plkst. 8:30 
 

AICINĀM NĀKT PALĪGĀ!  
 

Uteņa iekārtošana un mantu cenošana sāksies  
2. novembrī plkst. 11:00 un turpināsies katru dienu 
no 11:00 -19:00  līdz pat piektdienas vakaram.   
Sestdien, 5. novembrī palīgi gaidīti jau 8:00 no rīta.  
 
Sīkāka informācija: 703/790-0833 vai 
inarazaiga@yahoo.com 

Ināra Apine 
 

 
DĀMU KOMITEJAS ZIŅAS 

 
Dāmu komiteja ielūdz uz 
Pēcpusdienas tēju 

pie kafijas galda 6. novembrī 
 

Bez kārtējās kafijas varēsit arī nogaršot Latvijas 
Lauku tējas trīs dažādos maisījumos un dot savu 
vērtējumu.  Būs pārsteiguma balvas. 

     

 
f a r m - t o - c u p  h e r b a l  t e a  |  1 0 0 %  c e r t i f i e d  E U  a n d   

U S D A  o r g a n i c  

 
 

Ziemassvētku tirdziņš būs  
4. decembrī! 

 

 

Dāmu komiteja vēlas pateikties viesiem, kas 23. oktobrī 
sanāca kopā, lai dalītos ar idejām kā labāk sarīkot šī gada 
Ziemassvētku tirdziņu!  Mums jau ir pieteikušies daži 
palīgi, bet mēs ceram, ka būs vēl vairāk atsaucīgu un 
darbīgu roku, kas nāks talkā! Ja kādam ir interese, lūdzu 
sazinies ar piemēreto grupas koorinatori.   

Seko informacija: 

1. Dāmu komitejas veikals 
Koordinātore: Inese Bērziņa 
(itberzins@msn.com, 301-469-7554) 

2. Kafejnīca 
Koordinātore: Baiba Ozola 
(BSOzols@yahoo.com, 703-425-9575) 

3. Lielā loterija 
Koordinātore: Dagnija Krēsliņa 
(dkreslins@verizon.net, 301-926-1063) 

4. Mazā loterija 
Koordinātore: Skarleta Osvalde 
(scarlettosvalds@gmail.com, 703-631-2928) 

5. Pārtikas veikals 
Koordinātore: Māra Bērziņa 
(aberzinsso@aol.com, 301-774-7614) 

6. Pusdienu bufete 
Koordinātore: Lolita Bebre 
(bebrisl@verizon.net, 301-460-3596) 

7. Talkas – tirdziņa sakārtošana 
Koordinātore: Dagnija Krēsliņa 
(dkreslins@verizon.net, 301-926-1063) 

8. Tirdziņa pārdevēju (vendoru) koordināciju 
Koordinātore: Māra Bērziņa 
(aberzinsso@aol.com, 301-774-7614) 

Mēs pateicamies Dacei Zalmanei, kura uzņēmās būt 
tirdziņa kasiere un Maijai Baumanei 
(vbaumans@verizon.net, 301-330-8063), kura piekrita 
būt tirdziņa padomdevēja. 
 Piparkūku & pīrāgu cepšanu koordinēs Maija 

Baumane (8., 9. un 10. novembrī) 
 Saldskābmaizes mīcīšanu & cepšanu koordinēs Baiba 

Ozola (30. novembrī & 1. un 2. decembrī) 
 

Visi ir laipni lūgti nākt un piedalīties! 
Lolita Bebre 

 
AICINĀJUMS UZ ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅU 

  

 
  

Otrajā Adventa svētdienā, š.g. 4. decembrī 
  

* Siltas pusdienas  *  Loterijas  *  Latviski gardumi  
*  Grāmatu galds  *  Daiļamatniecības stendi  *   

 
Satiksimies, pavadīsim patīkamu pēcpusdienu kopā,  

atbalstīsim Dāmu komitejas labdarības mērķus! 
 

 Dāmu komiteja 
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NO DZIESMU SVĒTKU RĪCĪBAS KOMITEJAS 
 
LIELS PALDIES! 

Paldies par visu klātesošo atsaucību 16. oktobra kafijas 
galdā, kas tika rīkots Baltimoras Dziesmu un deju svētku 
labā. Tiksimies atkal pie kafijas galda 11. decembrī! 
Jaungada balle arī tieks rīkota, lai atbalstītu svētkus. 
Sīkāka informācija sekos. 
 

Svētku biļešu kase ir atvērta! 
 
Biļešu veikals ir atvērts, un tagad var iegādāties Dziesmu 
un deju svētku sarīkojumu biļetes! Biļetes var pirkt 
elektroniski dziesmu svētku mājaslapas 
www.LatvianSongFest2017.com nodalījumā ,,Biļetes”, vai 
ir arī iespēja pasūtīt tās pa pastu. (Bonuss: Mājaslapā var 
arī iegādāties skaistus Baltimoras Dziesmu svētku 
kreklus!) 
 

Ja dodat priekšroku biļešu pasūtīšanai pa pastu, 
mājaslapas nodalījumā ,,Biļetes” var atrast izdrukājamu 
biļešu veidlapu. Turklāt veidlapa ir pieejama avīzes 
,,Laiks" izdevumos, latviešu centros un citur.  Iegādātās 
biļetes sāksim izsūtīt ar Jauno gadu. 
 

Jautājumus par biļetēm lūdzu sūtiet uz epastu 
tickets@latviansongfest2017.com vai zvaniet 
+1.240.630.0280 un ierunājiet ziņu. 
 

BET... pirms Jūs pērciet biļetes, mēs aicinām Jūs iepazīties 
ar ziedojumu prēmijām! Arī šī informācija ir mūsu 
mājaslapā vai varam atsūtīt to Jums pa pastu. Kā 
pateicību par ziedojumu Jūs saņemsiet arī brīvbiļetes. XIV 
Latvian Song and Dance Festival, Inc. ir ieguvis 501(c)3 
bezpeļņas organizācijas statusu, un visi ziedotāji, gan 
individuālie, gan juridiskie, var saņemt nodokļu atlaides 
likumu noteiktajā kārtībā. 
 

Svētku programmu varat apskatīt brošūrā, kas pieejamas 
informācijas galdā, un tā arī ir sīki aprakstīta svētku 
mājaslapā www.LatvianSongFest2017.com. Esam lepni, 
ka programma veidojas daudzpusīga gan kultūras, gan 
izklaides ziņā. Gaidīsim Jūs Baltimorā, kur nākamvasar 
pulcēsies tautieši no malu malām un visur skanēs latviešu 
valoda! 
 

Marisa Gudrā 
 

 

 
PLĀNOJIET JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANU 

JAU ŠODIEN !!! 
 

XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV rīcības 
komiteja un vietējās sabiedrības palīgi aicina Jūs uz 
Jaungada balli ar klasisko ,,melnbalto” tēmu! Draugi un 
paziņas no tuvienes un tālienes ir mīļi lūgti svinēt svētku 
gada rītausmu! 
 

Jaungada Balle DC 2017 ir Amerikas Latviešu Jaunatnes 
Apvienības (ALJA) oficiālā izvēle 2017. gada jaungadam! 
Visi ieņemtie līdzekļi tiks ieguldīti dziesmu svētku 
budžetā. 

 
Sagaidīsim Jauno 2017. gadu kopā! 

 
2016. gada 31. decembrī no 21:00 – 02:00 

 
Vašingtonas draudzes nama lielajā zālē. 

 

Ieejas biļešu cenas: 
Pieaugušajiem (18+) - $50 

Jauniešiem (11-17 g.v.) - $25 
Bērniem (3-10 g.v.) - $10 

 

Ierobežotu vietu dēļ, iesakām iegādāties biļetes iepriekš: 
http://www.latviansongfest2017.com/jaungads 
 

Dāvida Zadvinska mūzikālais priekšnesums, DJ un 
dejošana, klusā izsole ar vairākām svētku saistītām 
balvām un citas izpriecas un pārsteigumi! 
 
Bērniem būs atsevišķas nodarbības līdz pusnaktij nama 
apakštelpās. Šampanietis un alus ieskaitīts ieejas maksā. 
Lūdzam atnest kopīgam galdam Jūsu vismīļākās uzkodas.  
 

 

Marisa Gudrā 
_____________________________________________ 
 

Šī gada OKTOBRIS DC draudzē 
 

Latviešu skolas bērni iepazīstas ar pensionāriem 
Svētdien, 23. oktobrī, notika kaut kas neierasts un 
interesants. Mūsu skolas 4. un 8. klases skolēni uzaicināja 
LELCHE nama iemītniekus uz rīta tēju. Šī saieta mērķis 
bija tuvāk iepazīties. Tā nu ir sanācis, ka katru svētdienu 
pensionāri un skolas bērni redz viens otru draudzes namā, 
dievkalpojumā – katru svētdienu, jau vairākus gadus no 
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vietas, bet nevarētu teikt, ka viņi viens otru pazīst, pat pēc 
vārda daudzi viens otru nezina.  
 
Skolotājai Dainai Block ienāca prātā ideja, ka viņas un 
manas klases bērni varētu iepazīties ar šiem ļaudīm tuvāk, 
uzzināt kaut ko par viņu bērnību, viņu atceļošanu uz ASV 
un viņu dzīvi vispār.  
 
Bērni aizrautīgi zīmēja un rakstīja ielūgumus uz rīta tēju 
katram LELCHE iemītniekam. Mēs ar bērnu vecākiem 
atnesām dažādus gardumus, kafiju un tēju, un ballīte 
varēja notikt. Lielākā daļa LELCHEs cilvēku arī ieradās, 
un viņu acīs varēja redzēt priecīgas gaidas. Mēs ar 
bērniem viņus sagaidījām, apkalpojām un sēdāmies pie 
galda. Ēšana tomēr gandrīz nevienam nebija ne prātā. 
Kāpēc? Vajadzēja taču iepazīties. Katrs pastāstīja par sevi, 
par savu dzimšanas vietu, un pensionāri dalījās stāstos par 
to, kā katrs pēc kara nonāca ASV. Interesanti bija tas, ka 
arī paši LELCHE biedri šajā tikšanās reizē uzzināja daudz 
ko viens par otru, jo līdz šim tādas sarunas par pagātni 
viņu starpā nebija ierastas. Negaidīti tika aizsākts temats 
par Latvijas zemenēm, kas bērniem ļoti garšo, un 
daudziem pensionāriem bija prātā kāds jautrs stāsts par 
šīm ogām. 
  
Bērni uzdeva jautājumus. Viens no jautājumiem bija par 
to, ko pensionāri darīja bērnībā - tad, kad vēl nebija 
televizoru un videospēļu. Viņus šis jautājums uzjautrināja. 
Viņi atbildēja, ka daudz lasīja grāmatas, spēlējās ārā un 
darīja dažādus rokdarbus.  
 
Bija mazliet savāda sajūta, kad izskanēja jautājums par 
mīļāko ēdienu bērnībā un sekoja mulsuma pilnas atbildes: 
Viss bija garšīgi, jo nebija jau izvēles, labi vispār, ka bija, 
ko ēst. Vienkārša baltmaize bija īsts gardums bērnībā. 
  
Kad tikšanās beigās bērni skaļi vienotā balsī trīs reizes 
izteica: Paldies! Paldies! Paldies! Pensionāru sejās 
parādījās tāds neviltots smaids un pateicība. Jā, tas bija 
skolēnu Labo darbu nedēļas labais darbs, bet tas bija arī 
labais darbs, ko pensionāri izdarīja bērniem. Viņi 
pastāstīja, iemācīja bērniem to, ka dzīve var būt arī 
citādāka – bez televizora, datora, bez ierastajiem 
saldumiem, bet tas nebūt nenozīmē, ka tāda dzīve ir 
sliktāka. Tā bija atklāsme, dalīšanās piedzīvotajā un 
vienkārši sirsnīga kopā būšana. 
 

 
 

“Vajag smieties un raudāt, mīlēt, strādāt, baudīt un ciest, 
vibrēt ar visām stīgām visā plašumā. Tāds, manuprāt, ir 
īstais cilvēciskums.” (G. Flobērs) 

 
 
Oktoberfest draudzē 
Gadskārtējā draudzes Oktoberfest svinēšanā 2. oktobrī 
laiks bija saulains, alus – garšīgs, desas – sulīgas, un 
cilvēki – priecīgi.  Atmosfēra bija ļoti īpaša, gaiša un 
pozitīva, visapkārt valdīja līksmība un prieks par 
satikšanos. Ar šo pasākumu tika atklāta draudzes 
ziedojumu akcija “Atjaunošanās gads”. Ziedotāji bija ļoti 
devīgi – ieņēmumi pirms izmaksām bija pāri $ 11,000, bet 
pēc izmaksām – $9,000.  
 
Oktoberfest organizētājs Aleks Israels, kurš šo pasākumu 
rīko jau trešo gadu pēc kārtas, norāda, ka tā mērķis bija ne 
tikai līdzekļu vākšana draudzei, bet arī iespēja visiem 
omulīgi pavadīt laiku kopā ar draugiem ārā, svaigā gaisā.  
Organizējot šo sarīkojumu, parasti katru gadu vislielākās 
grūtības sagādā sarēķināt, cik daudz ēdiena un dzērienu 
vajag nopirkt un uztaisīt – tā, lai visiem pietiktu un lai 
pārāk daudz nepaliktu pāri, atzina Aleks. Viņš ar smaidu 
atklāja, ka alus daudzumu šogad izdevās paredzēt absolūti 
precīzi. 
  
Draudzes locekļu atsauksmes par pasākumu bija visnotaļ 
pozitīvas – alus likās ļoti labs un ēdiens – garšīgs, un 
daudzus īpaši priecēja, ka pasākuma norisē izpalīdzēja arī 
Latviešu skolas absolventi – Grants Blumbergs un 
Edvards Evans. 
  
Aleksim Israelam daudz palīdzēja arī dāmu sadraudzības 
komiteja ar Dagniju Krēsliņu un Baibu Ozolu priekšgalā, 
Niks Timrots, Marisa Gudrā, Jānis Bebris, jau pieminētie 
absolventi Grants Blumbergs un Edvards Evans, 
amerikāņu draugi Diana Foster, Stefany Johnes, Žile 
Vaicekauskaite un citi. Visi ir ļoti gandarīti un priecīgi par 
paveikto! 
  
Tā bija skaista diena – diena, kurā izdevās baudīt, 
smieties, kādam arī strādāt, vārdu sakot – vibrēt ar visām 
dvēseles stīgām plašumā. Vai tādēļ nav vērts dzīvot? Lai 
satiktos, saskatītos, sasmaidītos, kaut kā garīgi saskartos 
un tādā veidā kļūtu bagātāki. Tāds arī, manuprāt, ir īstais 
cilvēciskums.  
 
Sirsnīgs paldies šīs tikšanās plānotājiem un visiem, kas 
palīdzēja!  

Dace Knoka 


