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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. 




 
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 novembra numuram 

jāiesniedz kancelejā  
līdz 15. oktobrim! 

 

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

 

 
 
2. OKTOBRĪ – Pļaujas svētki 
Kārtējā skolas diena un SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 
Seko OKTOBERFEST *– ar ko atklāsim draudzes ziedojumu akciju 
‘Atjaunošanās gads.’ 
 
 trešdien, 5. oktobrī – 19:30  Padomes sēde 
 
 
9. OKTOBRĪ 
Kārtējā skolas diena un Svētās kristības DIEVKALPOJUMS. 
Kristīsim Silvijas Ozolas un Kevina Cragga meitiņu – Kristīni Baibu!  
Kafijas galds nenotiek. 
 
 
16. OKTOBRĪ 
Kārtējā skolas diena un DIEVKALPOJUMS 
Kafijas galdu klāj Dziesmu svētku rīcības komiteja. 
 
 otrdien, 18. oktobrī – pēdējā iespēja ziedot (“naudā vai graudā”) 
 SAL akcijai  Siltas jakas un zābaki ziemai * 
 

 sestdien, 22. oktobrī – 11:00 Olgas Zariņas piemiņas 
 dievkalpojums 
 
 
23. OKTOBRĪ 
Kārtējā skolas diena un SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 
Kafijas galds ar groziņiem. Pie kafijas galda pārrunas par Ziemsvētku 
tirdziņu *  
 
 trešdien, 26. oktobrī – 19:30  Literārais vakars 
 
 
30. OKTOBRĪ – Reformācijas svētki 
Kārtējā skolas diena un Ticības atjaunošanas DIEVKALPOJUMS 
ar Svēto vakarēdienu.   
Latviešu skolas ģimeņu klāts kafijas galds ķekatu un Halovīna zīmē.  
 
 
Atzīmēšanai kalendāros 
sestdien, 5. novembrī – 8:30 UTENIS * 
svētdien, 6. novembrī – 9:00-10:45 LASL pieņems pakas sūtīšanai uz 
Latviju; pēc dievkalpojuma Tējas pēcpusdiena (rīko Dāmu komiteja) 
sestdien, 19. novembrī – Latvijas valstssvētku sarīkojums 
svētdien, 20. novembrī – Mirušo piemiņas diena 
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Pļaujas svētki 
 

 
 

svētdien, 2. OKTOBRĪ 

9:15 Kārtējā skolas diena 

11:00 SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 
un 

 

 
Gadskārtējais Oktoberfest – draudzes ziedojumu akcijas  

‘Atjaunošanās gads’ sākums 
 

Ieeja pret ziedojumu sākot ar $35.  Bērniem līdz 16 g.v. ieeja brīva. 
 
 

Atjauno savas attiecības ar Dievu – Pļaujas svētku dievkalpojumā! 

Atjauno savas attiecības ar draudzi –  
Oktoberfest pasākumā un ziedojumu/nodevu akcijā! 

Atjauno savas draudzības – aicini draugus līdzi uz Oktoberfest! 
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MĪLESTĪBĀ PIEMINAM 
 

Olga Zariņa, dz. Zaķis 
dzimusi  1923. gada 20. decembrī  Turlavā, Latvijā, 
mirusi  2016. gada 11. septembrī  Merilandē, ASV. 

Piemiņas dievkalpojums draudzes dievnamā notiks 
22. oktobrī plkst. 11:00. 

Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu  
no šā laika mūžīgi.  Ps. 121:8 

 
 
 
 

 
 
DIEVA SVĒTĪBU NOVĒLAM 

 
Marisa Zalmane un Ēriks Šulcs  

2016. gada 24. septembrī Vermontā  
slēdza mūža derību.  

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

_________________________________________ 
 

PATEICĪBA 
Liels paldies par stipendijas naudu, kas atļāva man 
iet uz man vismīļāko vietu, GVV. Bez šīs iespējas es 
nevarētu uzlabot manu latviešu valodu un iemācīties 
jaunas lietas par manu mantojumu un būt kopā ar 
saviem draugiem 6 nedēļas. Es ceru arī turpmāk  
piedalīties latviešu sabiedrībā apmeklējot ALJA`s 
kongresu, strādāt kā skolotājas palīdze manā baznīcā 
un varbūt pat strādāt Gaŗezerā nākamgad! 
Liels paldies, man bija bezgalīgi burvīga vasara pilna 
ar mīļām atmiņām. 

Tija Roberson 
______________________________________________ 

 
SKOLAS ZIŅAS 

Šī gada 11. septembrī draudzes pamatskola uzsāka 
jauno mācību gadu ar 57 skolēniem (plus vienu, kas 
mācas no Bostonas caur Skype), 21 skolotāju un 8 
izpalīgiem. Zaķīšu nodarbībās šogad būs 8 mazas 
meitenītes. 

Priecājamies, ka skolas gada atklāšanā piedalījās arī 
jaunais Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmaņa 
kungs ar ģimeni.                                 – Skolas vadība 
 

Skolas saime pirmajā skolas dienā. 
 

Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis ar kundzi un 
meitu viesojās Latviešu skolā. 

 

 
Rudens veltes Miķeļdienā 

 
Foto:  Pēteris Bičevskis 
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SADARBĪBA AR LATVIJU  

komiteja aicina Jūs piedalīties gadskārtējā  
rudens akcijā 

„Siltas jakas un zābaki ziemai” 
 
Akcijas mērķis ir vēl pirms ziemas iestāšanās nosūtīt 
ziemas jakas un zābakus Latvijas bērniem un 
grūtdieņiem. 

Lūgums ir ziedot bērnu, pusaudžu un pieaugušo 
jakas. Ziedojumus pieņemsim līdz 18. oktobrim. 

Tiks pieņemti arī ziedojumi naudā, čekus rakstot 
‘Latvian Ev. Lutheran Church’ ar piezīmi ‘SAL 
rudens akcijai’. Akcija noslēgsies 20. oktobrī.  
 

Dagnija Ķilpe 
SAL komitejas vadītāja 

_________________________________________ 
 

UTENIS 
 

Draudze rīko gadskārtējo 
UTENI  

sestdien, 5. novembrī,  
plkst. 8:30 

 
Lai Utenis labi izdotos, nepieciešams draudzes 
locekļu un labvēļu atbalsts. Lūdzu, iztīriet Jūsu 
skapjus, garāžas, noliktavas, mantu un rotaļlietu 
kastes utt. un atvediet mantas uz draudzes namu. 
Mantas varēs nolikt uz skatuves, sākot ar svētdienu, 
23. oktobri, klāt pievienojot zīmi – UTENIM. 

 
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 KOMITEJA 
aicina 

draudzes locekļus svētdien, 23. oktobrī pēc 
dievkalpojuma piedalīties pārrunās par Ziemsvētku 
tirdziņu!  Lūdzu, ņemiet līdzi groziņus kopējam 
kafijas galdam. 

 
 

Ziemassvētku tirdziņš notiks 3. decembrī! 
 
Pēc kafījas galda 23. oktobrī lūdzam Jūs dalīties ar 
padomu un idejām tirdziņam.   
Dāmu komitejai vajadzēs palīgus: 

 Saldskābmaizes mīcīšanā & cepšanā 
 Piparkūku & pīrāgu cepšanā 
 Smalkmaizīšu & toršu cepšanā 
 Kāpostu & kartupeļu salātu gatavošanā 
 Sarunāt un organizēt tirgotājus 
 Palīgus ar loterijām 
 Palīgus virtuvē ar pusdienu pasniegšanu 
 utt. 

Visi ir laipni lūgti nākt un piedalīties! 
Baiba Ozola 

__________________________________________ 
 

Nāciet dejot! 

Vašingtonas DC tautas deju grupa 
Namejs pēc vasaras pauzes ir atsākusi 
mēģinājumus, un tagad sāk gatavoties 
Baltimoras dziesmu svētkiem! 

Mēģinājumi notiek otrdienas vakaros no 20:00 līdz 
21:30 draudzes nama lielajā zālē.  Gaidam ik vienu, 
sākot ar 14 gadu vecumu, kam interesē dejot! 

Un vēl!  Ar jauno gadu otrdienās vienlaicīgi  sāksies 
mēģinājumi arī jaunai grupai – "Sudraba 
Namejs"!  Aicinām šajā laikā klāt nākt dejotājus, 
kuri ir jauni sirdīs pat tad, ja nav vairs jauni 
locītavās, un kuri vēlētos dejot dažas mierīgākas 
dejas Baltimorā. 
Tuvāka informācija DC Namejs Facebook lapā: 
https://www.facebook.com/DCNamejs 

Elga Ozola 
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JAUNIEŠU VADĪTS DIEVKALPOJUMS 

Septembŗa pēdējā svētdienā sapulcējusies draudze 
baudīja īpaši jauku un nozīmīgu dievkalpojumu – jo 
to ar staltu stāju un skaidru valodu novadīja draudzes 
jaunieši, kuŗi šovasar mācījās Garezera vasaras 
vidusskolā.  Dievkalpojums, kuŗā atskanēja Mārtiņa 
Lutera Mazā katehisma I daļa par desmit baušliem, 
bija pirmais pasākums mūsu draudzes Reformācijas 
500. jubilejas atzīmēšanā.   

 
Kārlis Kuškēvics, Laila Ģērmane, Roberts Jansons, Liene 
Bičevska, Andris Ģērmanis, Tija Roberson, Grants 
Blumbergs, Zīle Bemis. 

No sirds priecājamies par jauniešu uzņēmību un 
gatavību piedalīties!  Mīļš un liels paldies jaunie-
šiem, kā arī Intrai Ģērmanei un Dagnijai Ķilpei, kas 
palīdzēja jauniešiem ‘iestudēt’ mācītājas Anitas 
sagatavoto dievkalpojuma kārtību, un Ivaram 
Kuškēvicam par klavieŗu pavadījumu.   

Draudze noteikti priecātos, ja jauniešu būtu ar mieru 
palīdzēt mums šinī Reformācijas 500. jubilejas gadā 
atkal no jauna iepazīties ar visiem Lutera Mazajā 
katehismā aprakstītajiem ticības pamatiem! 

māc. Anita 
__________________________________________ 

 
SIRDSLIETAS 

“Skatieties, jūs pazemīgie, un 
priecājieties, jūs Dieva meklētāji!  

Lai atspirgst jūsu sirds…” Ps. 69:33 
 

Ar šādu vadmotīvu 17. un 18. septembrī Ņudžersijā 
notika 2016. gada LELBA Austrumu apgabala 
‘CELSMES DIENA’ un Apgabala garīdznieku un 
draudžu darbinieku konference.  
No mūsu draudzes piedalījās Dace Zalmane un 
Baiba Ozola (abas ar balsstiesībām), Vitauts Hāzners 
un Knuts Ozols. Protams arī mūsu mācītāja – 
Apgabala prāveste Anita, kurās atbildība ir sasaukt 
un novadīt gadskārtējo konferenci. 
 

Paldies Dacei Zalmanei, kas šeit dalās ar saviem 
iespaidiem: 
Šogad konference notika 17. un 18. septembrī 
Ņubransvikas un Leikvudas draudzes dievnamā.  Tā 
bija mana pirmā reize tur, un bija jauki redzēt 
draudzes 1965. gadā pašbūvēto namu.  Mums bija 
ļoti sirsnīga tikšanās ar Bostonas, Konektikutas, 
Ņujorkas un Filadelfijas draudžu pārstāvjiem. 
Sestdien, ‘Celsmes dienas’ dievkalpojumā un 
lekcijās piedalījās arī vietējie draudzes locekļi.  
Starp lekcijām omulīgi sēdējām dārzā zem telts, 
baudot skaisto laiku un gārdās maltītes, ko 
pasniedza ‘Dzintara galds.’  

Rīta lekcijā mūs visus aizrāva diakones Rotas Stones 
(no Kalifornijas) pētījumi Vecajā derībā un viņas 
zināšanas par jauno Bībeles tulkojumu. Diakone 
Rota mums stāstīja par Bībeles laika cilvēku 
zināšanām par anatomiju un par to, kā saprast sirds 
nozīmi Vecās un Jaunās derības stāstos.  Viņa arī 
paskaidroja, kā mēs esam mantojuši no grieķu 
filozofijas attieksmi pret ķermeni, sirdi un dvēseli.  
Mēs redzējām sajūsmu, ar ko Rota iedziļinājās 
ēbreju valodas Rakstos, lai iedziļinātos savā ticībā. 
Un mēs klausījāmies ar atvērtām sirdīm. 
Pēcpusdienā Dr. Edvīns Blumbergs mūs apgaismoja 
par sirds veselību un riska faktoriem. Informācija 
bija plaša un pēc mūsu apgaismošanas viņš atbildēja 
klausītāju uzdotos jautājumus.  Gribētos viņu aicināt 
uz mūsu pagastu, lai visi to dzirdētu.  

Vakarā baudījām meditāciju diakones Lindas 
Sniedzes Taggart vadībā, viņai pašai to pavadot ar 
savu “hammered dulcimer” un konferences 
dalībniekiem lasot Psalmus. 
Svētdienas darba sesiju iesākām ar svētbrīdi, ko 
vadīja teoloģe Dr. Aiva Rozenberga no Floridas.   
Apgabala amatpersonu ziņojumos, prāveste Anita 
stāstīja par savu darbu Apgabalā, kā arī par 
notikumiem LELBA un LELBĀL.  Īpašu interesi 
izraisīja ziņas par Latvijas draudzēm, kas iestājušās 
mūsu Baznīcā.  Darba grupās dzirdējām, kas katram 
ir svarīgākais, un redzējām, ka visiem tās pašas 
problēmas, kas katrai drudzei jārisina pēc saviem 
apstākļiem.  
Piedalīšanās  tādās diskusijās mums dod skaidrāku 
perspektīvu uz mūsu pašu draudzi un tās darbību. 
Turpināsim strādāt! 

Dace Zalmane 
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XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku 
programma 
 
Jau pavisam drīz varēs sākt iegādāties biļetes uz Baltimoras 
Dziesmu un deju svētku koncertiem un pasākumiem. Sekojiet 
ziņojumiem caur e-pastu un Facebook par biļešu iegādi mūsu 
tīmeklī www.LatvianSongFest2017.com vai meklējiet biļešu anketu 
nākamajos avīzes „Laiks" izdevumos.  
 
Aicinām jau tagad iepazīties ar svētku programmu: 
 
Visā svētku laikā 

• Filmas 
• Dzīvās mūzikas Skatuve 5tā! 

 
Ceturtdiena, 29. jūnijs  

• 16:00. Informācijas galds, biļetes, 
reģistrācija. Citas dienas no 8:00 

• Vakarā pirmajiem svētku viesiem 
neformāla pastaiga pa vietējiem 
Inner Harbor krodziņiem 

 

Piektdiena, 30. jūnijs 
• 13:00 Svētku atklāšana 
• 15:00 Tirdziņš, modes un mākslas 

izstādes 
• 16:00 Garīgās mūzikas koncerts 
• 20:00 Iepazīšanās balle Dziedāsim, 

dancosim, svētki ir klāt! ar 
postfolkloras grupu Iļģi 

 
Sestdiena, 1. jūlijs 

• 9:00 Tirdziņš 
• 10:00 Modes un mākslas izstādes 
• 10:30 Bērnu rīts ar postfolkloras 

grupu Iļģi 
• 15:00 Jaundeju skate Pa dejas ceļu 

nākotnē 
• 11:00 Latvijas Nacionālā teātra 

izrāde Ceļā uz mājām 
• 21:00 Populārās mūzikas vakars 

Skan mūzika Tev un man! - 
Daumanta Kalniņa Kvintents ar 
viesģitāristu Kasparu Zemīti 

Svētdiena, 2. jūlijs 
• 9:00 Tirdziņš 
• 10:00 Modes un mākslas izstādes 
• Ekumēniskais dievkalpojums 
• Dievturu daudzinājums 
• 13:00 Kamermūzikas koncerts 
• 13:00 Latvijas Nacionālā teātra 

izrāde Ceļā uz mājām 
• 16:00 Tautas deju lieluzvedums  
• 20:00 Vieskora Sōla koncerts  
• 19:30 Kuģīša izbraukums pa 

Chesapeake līci Līgo laiva... 
• 22:00 Jauniešu balle Roks un rotaļas 

 
Pirmdiena, 3. jūlijs 

• 9:00 Tirdziņš 
• 9:00 Modes un mākslas izstādes 
• 9:00 Rakstnieku rīts 
• 15:00 Kopkora koncerts 
• 19:00 Svētku bankets ar restorāna 

Bibliotēka Nr.1 šefpavāru Māri 
Jansonu 

• 21:00 Svētku balle Ceļā uz Latvijas 
simtgadi! ar rokgrupu Penzionāri 

 
 
 

Visa jaunākā informācija ir atrodama svētku tīmekļa lapā. Jautājumus lūdzu sūtiet uz svētku e-pastu. 
www.LatvianSongFest2017.com 
info@latviansongfest2017.com 

 


