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LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE 

VAŠINGTONĀ, DC 



 

 

DRAUDZES NAMS UN KANCELEJA 

400 HURLEY AVENUE 

ROCKVILLE, MD  20850-3121 

Tel:  301/251-4151 

Virtuvē:  301/251-0779 

Lūdzam ievērot, ka kancelejai 

jauna epasta adrese: 

dcdraudze@gmail.com 

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 
 

PĒRMINDERE 

Dagnija Ķilpe  410/730-5797 

dagnia@comcast.net 
 

DĀMU KOMITEJA 

Lolita Bebris 301/460-3596 

lobeeb@gmail.com 

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 septembra numuram  

jāiesniedz kancelejā  

līdz 15. augustam! 

 

2017. gada VASARA 
Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās. 

 

     

Vasaras dievkalpojumi notiek 10:00. 

Seko kristīga sadraudzība pērminderes un palīgu izkārtojumā.  

 

 

18. JŪNIJĀ AIZVESTO PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS.   

Piedalās soprāne Amanda Vest.  Dievkalpojuma kolekte 

(ziedojumi) veltīti Okupācijas muzejam Rīgā.   

12:00-14:00  Ārkārtas padomes sēde par draudzes darbību 

    

25. JŪNIJĀ Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS 

 

no 29. jūnija–3. jūlijam    XIV Vispārējie DZIESMU UN DEJU 

SVĒTKI ASV, Baltimorā * 

 

2. JŪLIJĀ Dievkalpojums Rokvillē nenotiek! 

  10:00 DZIESMU SVĒTKU DIEVKALPOJUMS 

  Royal Sonesta viesnīcā, Baltimorā 

 

9. JŪLIJĀ Laju vadīts DIEVKALPOJUMS 

 

16. JŪLIJĀ Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS. 

Pēc dievkalpojuma tikšanās ar Eiropas Parlamenta 

deputātu Arti Pabriku. *  

 

23. JŪLIJĀ Laju vadīts DIEVKALPOJUMS 

 

30. JŪLIJĀ Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS 

 

6. AUGUSTĀ      Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS  

 

13. AUGUSTĀ    DIEVKALPOJUMS 

 

20. AUGUSTĀ    Kapu svētku DIEVKALPOJUMS Rock Creek kapsētā.  

       Dievkalpojums Rokvillē nenotiek. 

 

trešdien, 23. augustā – 13:00 Sigurda O. Krolla urnas apbedīšana 

 Arlingtonas Nacionālajā kapsētā 

 

27. AUGUSTĀ    Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS ar Sv. kristību 

 

3. SEPTEMBRĪ    DIEVKALPOJUMS 

 

piektdien, 8. septembrī  Valmieras drāmas teātra viesizrāde –  

Harija Gulbja ‘Medību pils.’   Rīko LOV. 

 

10. SEPTEMBRĪ   11:00 Latviešu skolas mācību gada atklāšanas  

          ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS
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APSVEICAM UN  

DIEVA SVĒTĪBU NOVĒLAM: 

 

 
 

Pirmo dievgaldu Lieldienu rītā saņēma 

Viktors Allen un Ērika Skulte. 

  

 
 

2017. gada 11. jūnijā draudzē iesvētījām 
 

Zīli Imantu Bemis 

Lailu Aleksu Ģērmani 

Andri Jāni Ģērmani 

  

 
 

2017. gada 3. jūnijā Čikāgā 

mūža derību slēdza 
 

Krišjānis Bērziņš & Justine Tupurītis. 

   

 
 

Draudzē iestājušās 
  

Agnese Bellani, kristīta un iesvētīta Latvijā 

Liāna Grāvere pārnāk no Ņujorkas draudzes 

Renāte Grāvere pārnāk no Ņujorkas draudzes 

 

 
 

Draudzes latviešu pamatskolu šodien beidz 

Tessa Block, Edijs Blumbergs, Filips Blumbergs, 

Stella Grimes, Arturs Seng un Miķelis Tums. 
 

 
 

Jēzus saka:  „Palieciet manā mīlestībā... 

To es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks 

būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs!” 
Jāņa ev. 15:9,11 

 

 

Paceliet balsis, slavējiet! 
 

EKUMĒNISKS DIEVKALPOJUMS 
 

DZIESMU SVĒTKOS 

SVĒTDIEN, 2. JŪLIJĀ PLKST 10:00 

ROYAL SONESTA VIESNĪCĀ 

__________________________________________ 

 

VASARAS PLĀNI 
Šovasar mācītāja Anita kalpos Katskiļos par mācītāju 

nometnes 2. periodā, kas saīsināts uz 1 nedēļu (no 23.-29. 

jūlijam) Dziesmu svētku dēļ.   Pirms tam, jūlija otrajā 

nedēļā māc. Anita  apmeklēs kursu Gettysburg luterāņu 

seminārā. Arī ja viņa nav uz vietas, ar viņu var sazināties 

pa epastu vai mobilo telefonu. 

 

DRAUDZEI JAUNA EPASTA ADRESE! 
Darām Jums zināmu, ka draudzei ir jauna epasta adrese! 

Lūdzam, sākot ar 15. jūniju, sarakstei lietot  

dcdraudze@gmail.com 
Vecā e-pasta adrese ar šo datumu vairs nedarbosies! 

Draudzes kanceleja 

_________________________________________ 

 
IELŪGUMS UZ TIKŠANOS 

 
LOV un Latvijas vēstniecība laipni aicina  

uz tikšanos ar 

 Eiropas Parlamenta deputātu Arti Pabriku 

2017. gada 16. jūlijā   
pēc dievkalpojuma pie kafijas galda.  

 
Pabrika kungs stāstīs par aktualitātēm Eiropas Savienībā 
un Latvijas iekšpolitikā, kā arī Eiropas Savienības un 
Amerikas Savienoto valstu attiecībām un atbildēs uz 
jautājumiem.
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Beidzamajā, lielajā svētku dienā  Jēzus uzstājās  un sauca: 
 

"Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!  

Kas Man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva 

ūdens straumes."  (Jņ 7:37-39) 

 

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū! 

Sveiciena illustrāciju dāvināja pagājušajā svētdienā iesvētīta 

jauniete Ūve Strautmane.  Šodien tas lika domāt, cik auksts 

ir šis ūdens?  Vai tas maigi atspirdzina vai nepatīkami 

atmodina?  Vai tā plūsmas skaņas  iemidzina  vai  traucē, jo 

nespējam tās apklusināt nedz to Svētā Gara balss mūsu 

sirdīs?  Cik izslāpuši esam?  Cik vairs sanākam pat 

Vasarsvētkos, lai kopā svinētu Baznīcas piedzimšanas 

brīnumu?  Kad katrs pēkšņi savā valodā ko Svētais Gars uz 

sirdīm runāja.   

Kad sāk pietrūkt balss, der nodzerties ūdeni!  Kad pārbaudījumos sākam šaubīties, der atcerēties 

savas kristības un Jēzus apsolījumu: “Svētais Gars pamācīs jūs tajā stundā, kas ir sakāms.” (Lk 

12:12)  Kad  Pasaules Luterāņu Federācijas Asamblejas dalībniekiem svētbrīdī aicināja  vienlaicīgi 

lūgt Tēvreizi savā dzimtā valodā, prāv. Emer. Dāvis Kaņeps un es bijām pārsteigti, ka mūsu 

latviešu  ‘āmen’ atskanēja pēdējais!  Gandrīz viens otram teicam: ‘oopps’.  Ar katru nākamo reizi 

mazliet ātrāk skaitījam.  Kāpēc mēs negribējam būt pēdējie ar savu teikto ‘āmen’?  Āmen taču ir 

tik labs vārds, kas nozīmē ‘tā tas tiešām ir!’  Tā ir patiesība, ko esam lūguši vai apliecinājuši, tie ir 

vārdi, kuŗus ticam, Pats Svētais Gars apstiprina! 

Katras Baznīcas uzdevums ir meklēt pēc vārdiem, kuŗu beigās Svētais Gars kā pēdējais varētu 

teikt ‘āmen’.  Mūsu uzdevums nav viegls, bet nepieciešams!  Ir jāsludina Kristus evaņģeliju arī - un 

jo sevišķi - tad, kad pasaule negrib mūs uzklausīt, vai pat pretosies.  Runāsim tā vai tā, turpināsim 

lūgt un ticēt, ka saņemsim vārdus, kas atvērs sirdis Kristum un Viņa patiesībai, kas ieplūdīs kā 

dzīvā ūdens straumes dvēselēs!  Un katra Dieva bērna vajadzībām atbilstoša temeperātūrā.    

No sirds novēlu jums atspirgt un Svētā Gara vadīti un iedvesmoti, iedrošināti un izaicināti – atrast 

tos vārdus un ar tiem kalpot un dalīties Baznīcā un pasaulē, ka Dievs Trīsvienīgais  - kā pēdējais 

un visu un vienīgais noteicējs teiktu:  āmen!  

 

Priecīgus Vasarsvētkus! 

Jūsu, + Lauma 
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     Mūsējie Baltimoras Dziesmu un Deju svētkos! 

 

                     “Vakars krodziņā ar AKRA” 
 

Vašingtoniešu rokgrupa 

 
Aldis Bērziņš, Andris Pāža, Ričs Skulte,  

Kurt Sodee, Roger Stone 
 

UZSTĀSIES 

ceturtdien, 29.jūnijā plkst.19:00 
Baltimore Soundstage, 124 Market Place 

       Visas paaudzes aicinātas! 

________________________________________________________ 
 

Mūsu pašu Vašingtonas  bērnu  rokgrupa     Nemiers 
UZSTĀSIES 

uz Printful skatuves  

Renaissance Harborplace 

viesnīcas 

 5. stāvā blakus tirdziņam 

sestdien, 1.jūlijā  

plkst.12:00 un 19:00 un 

pirmdien, 3.jūlijā plkst.12:00 
 

Viktors Allen (basģitāra), Dāvids Jansons 

(bungas), Vilis Kuškēvics (klavieres), Kristīne 

Pāža (balss), Edgars Sūrītis (ģitāra)  
 

Zeme rībēs, Baltimora dzirdēs! 

Nemiers skatītājus priecēs ar populāru 

latviešu rokmūziku. 

Ieeja brīva.  
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Mūsējie Baltimoras Dziesmu un Deju svētkos! 

 

                                                                 

 

 Vašingtonas, D.C. tautas deju grupas 
 ‘Namejs’ un ‘Sudraba Namejs’ 

(vadītāja Māra Andersone) 
 

UZSTĀSIES: 

 
piektdien, 30. jūnijā plkst. 13:00 –  

Svētku atklāšanā Renaissance viesnīcā 
 
 

piektdien, 30. jūnijā  plkst. 18:00 Iepazīšanās ballē – Renaissance Harborplace viesnīcā.  
 
sestdien, 1. jūlijā plkst. 15:00 – Jaundeju skatē Lyric Opera House  
(Namejs dejos Alberta Ozola un Elgas Ozolas jaundeju) 
 
svētdien, 2. jūlijā plkst. 16:00 –Tautas deju lieluzvedumā Royal Farms Arena.  
 
 

 
Vašingtonas draudzes pamatskolas 
tautas deju grupa ‘Mazais Namejs’ 

(vadītāja Gita Leitlande) 

36 Vašingtonas apkārtnes bērni –  
18 meitenes un 18 zēni,  
vecumā no 5-13 gadiem  

UZSTĀSIES:  

svētdien, 2. jūlijā plkst. 16:00 –  

Tautas deju lieluzvedumā Royal Farms Arena 

 
 

 
Folkloras ansamblis ‘Sudrabavots’ 

 
Māra Vīksniņa, Helēna Vīksniņa, Ingrīda Vīksniņa, 
Brigita Vīksniņa, Ilga Rūtiņa, Daiga Rūtiņa, Andris 
Rūtiņš, Juris Mohseni, Kristīna Ķilpe un Daina Bolšteina 

  
UZSTĀSIES: 

 uz Printful skatuves Renaissance viesnīcas 5. 
stāvā 

piektdien, 30. jūnijā plkst. 16:00  
un  

sestdien, 1. jūlijā plkst. 13:00  
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   Mūsējie Baltimoras Dziesmu un Deju svētkos! 

 
 
 

 
                      Vašingtonas, D.C. koris 
     diriģents Richards Skulte 
           pavadītāji Egons Pļavnieks un Silva Blazquez 
               administratori Aivars un Skarleta Osvaldi 
 
 

 UZSTĀSIES: 

 
piektdien, 30. jūnijā plkst. 13:00 –  

Svētku atklāšanā Renaissance viesnīcā 
 

pirmdien, 3. jūlijā plkst. 15:00 – 
Kopkoŗa koncertā Meyerhoff Symphony Hall 

 
 
 

 
 

PASU STACIJA  

 

LATVIJAS VĒSTNIECĪBAS ZIŅAS 

 
Iespēja atjaunot Latvijas Republikas pasi  

Baltimorā 2017.gada 30.jūnijā, 1.-2.jūlijā 
 

Kādi dokumenti jāiesniedz? 
Lai pieteiktos pases apmaiņai, izmantojot pārvietojamo pasu staciju, iepriekš, līdz 2017.gada 

26.jūnijam uz Latvijas vēstniecību ASV jāatsūta šādu dokumentu kopijas: 

1. Latvijas pases kopija. Ja pasi pieprasa pirmo reizi, tad jānosūta dzimšanas apliecības kopija un 

apliecinājums par personas koda piešķiršanu;  

2. Dokumenta, kas apliecina pastāvīgu uzturēšanos ASV, kopija;  

3. Aizpildīts IESNIEGUMS (skatīt pielikumu). 

Ja pasi pieprasa bērnam, tad jāatsūta bērna dzimšanas apliecības kopija. Pasi var pieprasīt tas bērna 

vecāks, kurš ir Latvijas pilsonis, vai arī vecāks, kurš ir citas valsts pilsonis, uzrādot otra vecāka notariāli 

apliecinātu (un arī ar Apostille apliecinātu) piekrišanu pases dokumentu iesniegšanai un bērna pases 

saņemšanai. No 15 gadu vecuma persona pati var pieteikties pases saņemšanai.  

Iepriekšminētie dokumenti jāsūta uz consulate.usa@mfa.gov.lv vai pa faksu (202) 328-2860, obligāti 

norādot savu kontaktinformāciju (telefonu, e-pastu). 

Minēto dokumentu oriģināli OBLIGĀTI jāuzrāda, ierodoties mobilajā pasu darbstacijā. Papildus 

jāsamaksā valsts un konsulārā nodeva (samaksa veicama ar bankā vai pastā izsniegtu Money order, kas 

adresēts Embassy of Latvia). 

Vienlaicīgi ar pasi iespējams pieprasīt arī personas apliecību.  

Cieņā, 

Konsulārā nodaļa

http://www.mfa.gov.lv/component/content/article?id=33625
mailto:consulate.usa@mfa.gov.lv
http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija/personas-aplieciba
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SKOLAS ZIŅAS 
 

 

Sirsnīgs paldies visiem, kas atbalstīja un piedalījās skolas 

nometnē! Šogad bijām tik lielā pulkā kā nevienu citu 

gadu, un par spīti visiem lietiem jauki pavadījām laiku. 

 

Paldies Intrai un Lailai Ģērmanēm, kuras lieliski izplānoja 

šo nometni! Arī pateicoties daudzu vecāku līdzdalībai, 

nodarbības bija jautras un interesantas. 

 

Skolas pārzine 

Aija Celma-Evans 

 

Pārdomas pēc skolas izlaiduma 

DARBU SARAKSTS 

Šogad Vašingtonas Latviešu skolas izlaiduma diena 

man likās īpaši aizkustinoša un emocionāli saviļņojoša.  

Nekad neesmu bijusi šī gada absolventu klases audzinātāja 

– īpašās jūtas manī uzjundījās daudzu citu iemeslu dēļ. Un 

visiem šiem iemesliem, ticiet vai nē, ir saistība ar tā 

saucamo darbu sarakstu jeb, kā daži no mums to sauc - ‘to 

do list’.  

Darbu saraksts Nr.1 

Pirmā par to iesāka runāt mūsu mācītāja Anita izlaiduma 

dievkalpojuma laikā, un viņa arī bija tā, kas iedvesmoja 

citus runātājus - apsveicējus, kā arī mani, veidojot šo 

rakstu. Tad, kad tuvojas kāds svarīgs notikums, kuram ļoti 

jāgatavojas, mēs dažkārt izveidojam sev darbu sarakstu. 

To darām tāpēc, lai neaizmirstu neko no tā, kas ir 

steidzami un noteikti jāizdara, lai kāds pasākums vai 

projekts izdotos. Šis saraksts mums liek atcerēties svarīgo. 

Tas noteikti bija izveidots absolventu vecākiem un klases 

audzinātājai Dainai Block, gatavojoties izlaidumam. Bet 

mācītājas ideja uzrunā absolventiem sniedzās daudz tālāk 

par šo izlaiduma dienu. Atstāstot Jēzus debesbraukšanas 

stāstu, kas attēlots dievnama altāŗa vitrāžā, mācītāja 

norādīja uz to, ka Jēzus, atvadoties, atstāja mācekļiem 

‘darāmo sarakstu’ – 1. Saņemiet spēku no Dieva; 2. Ejiet 

uz templi Dievu lūgt; 3. Stāstiet citiem, ko jūs esat 

redzējuši. Viņa uzsvēra to, ka tanī dienā darbs mācekļiem 

nebeidzās... un arī šinī dienā nekas absolventiem 

nebeidzas, ka darāmā būs vēl daudz un būs jāveido jauni 

saraksti. Un tā visu dzīvi. Saraksti, kas palīdz atcerēties 

svarīgo – tos darbus, kas nosaka mūsu identitāti, to, kas 

mēs esam un kādi vēlamies būt, sekojot Kristum.  

Tātad kas mēs esam? Kas mēs vēlamies būt? Atbildes uz 

šiem jautājumiem var būt ļoti dažādas un te aplūkošu tās, 

kas mani īpaši iedvesmoja izlaiduma dienā.  

Darbu saraksts Nr.2:  Absolventu skatījums 

Visi absolventi sniedza brīnišķīgas runas. Edijs 

Blumbergs, Stella Grimes, Tessa Block, Filips 

Blumbergs, Miķelis Tums un Arturs Seng pateicās 

visiem cilvēkiem, kuri viņiem palīdzēja Latviešu skolas 

gaitās daudzu gadu garumā. Bet man īpaši nāk prātā Filipa 

un Artura runa, kurā puiši atzinās, cik daudz viņiem 

nozīmē Latviešu skola. Filips stāstīja par savu prieku, 

mostoties svētdienas rītā ar domu, ka ir kārtējā skolas 

diena. Tie nebija tikai vārdi, tā bija pārliecība. Arturs 

paziņoja, ka viņa Latviešu skolas darbs nav pabeigts, 

nekas nav beidzies – viņš turpinās nākt uz šejieni, lai būtu 

skolotāju palīgs. Tātad viņam būs vēl daudz ‘to do’ 

sarakstu Latviešu skolā, un viņš to tiešām ar prātu un no 

visas sirds apzinās! Liels prieks, ka viņš nav vienīgais - arī 

citi absolventi, kaut arī savās runās to nepieminēja, ir 

audzinātājai izteikuši vēlmi turpināt nākt uz Latviešu 

skolu un palīdzēt! Viņi visi savās runās apliecināja, cik 

daudz ko šajā skolā ir iemācījušies. Te ir kāds fragments 

no Filipa runas: “Tikai tagad sākšu saprast Latviešu skolas 

lielo lomu manā dzīvē. Pēdējos desmit gadus esmu 

“tērējis” katru svētdienas rītu, kad mani amerikāņu draugi 

vēl gulēja. Kad viņiem stāstīju, ko daru latviešu skolā, viņi 

atbildēja ar vienu vārdu—‘lame’. Bet mācīties par savu 

dzimteni un būt kopā ar draugiem – tas tiešām nav nekāds 

‘lame’. Šī skola man ir devusi daudz iespēju.” 

Ir tik jauki redzēt, ka Latviešu skolai ir nākotne, un to 

būvē viņi – mūsu pašu jaunieši!  

Darbu saraksts Nr. 3: No skolēnu lugas “Rakstnieku rīts”  

Absolventu klases audzinātāja Daina Block uzrakstīja 

brīnišķīgu, idejām piesātinātu un ļoti jēgpilnu lugu 

“Rakstnieku rīts”, ko jaunieši uzveda izlaiduma dienā. 

Lugas darbība ir sekojoša: Kāds skolēns nevēlas rakstīt 

domrakstu par latviešu rakstniekiem, jo viņš tos labi 

nepazīst un šis darbs viņam liekas pārāk apjomīgs. 

Pārsteidzošā kārtā latviešu rakstnieki sāk apciemot Vili un 

palīdz viņam rakstīt domrakstu, pastāstot par sevi. 

Absolventi pārstāvēja Krišjāni Baronu, Rūdolfu 

Blaumani, Raini un Aspaziju, Kārli Skalbi un Annu 

Brigaderi. Netrūka ne skolotājas Gundegas Seng izveidotā 

skatuviski iespaidīgā Dainu skapja, ne Annas Brigaderes 

“Sprīdīša”, ne Kārļa Skalbes mestā “vērdiņa” un Latviešu 

skolas dejotāju “Kaķīšu dzirnaviņu”. Absolventi bija no 

galvas iemācījušies sarežģītus latviešu rakstnieku 

monologus un viņu ideju izpausmes – tādas kā “vārdiem ir 

spēks, un katrs cilvēks reizēm cīnās, meklējot pareizos 

vārdus, lai paveiktu iecerēto.” Kārlis Skalbe rakstīja, lai 
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“izteiktu savus uzskatus un iedvesmotu latviešu tautu.” 

Tāpat arī Rainis un Aspazija ar vārdiem centās ietekmēt 

latviešu tautu, to iedvesmot un tajā radīt drošsirdību, 

pašapziņu un ticību saviem spēkiem.” 

Absolventi ļoti labi iemācījās šos tekstus un prata godam 

pārstāvēt mūsu klasiķus un viņu idejas, no kurām galvenā 

ir tā, ka vārdiem ir spēks, un literatūra kā vārda māksla, kā 

arī  folklora ir ļoti nozīmīgas mūsu latviešu kultūrā. Tās ir 

mūsu latviskās identitātes veidotājas.  

 

Tas man liek domāt, ka sarakstā vajadzētu būt darbam, 

kurā mēs saglabājam savu kultūru – neaizmirstam latviešu 

valodu, lasām latviešu literatūru, cienām savas tradīcijas 

un paražas, kā arī kalpojam Dievam un Latvijai tik 

godprātīgi, cik spējam. Un tad arī “Rīga dimdēs”! – gluži 

kā tautasdziesmā, ko visi skolēni dziedāja sarīkojuma 

beigās.     

Darbu saraksts Nr.4 

Absolventu klases audzinātājas Dainas runa bija patiesi 

saviļņojoša. Viņa uzsvēra to, kam jābūt katra cilvēka 

sarakstā – tas kodols, kas veido cilvēku. Proti, vispirms 

Daina mums atklāja to, cik mīļa šī klase viņai ir bijusi 

visos septiņos kopā pavadītajos gados. Viņa stāstīja par to, 

kā jau no 2. klases bērni nodarbību beigās ir spieduši 

viņas roku un no sirds teikuši paldies par viņas darbu un 

ka viņi turpinājuši izteikt savu pateicību arī pēc tam - 

katru svētdienu līdz pat šai izlaiduma dienai. Pēc tam 

Daina izteica pazīstamo Raiņa ideju: “Gūt var dodot, gūt 

var ņemot, dodot gūtais neatņemams”  un saviem bērniem 

novēlēja pēc tā vadīties savā dzīvē arī turpmāk, jo tas ir 

ļoti svarīgi – dot, palīdzēt citiem, būt pateicīgam, tādējādi 

garīgi bagātinoties. Tas arī ir galvenais darbs sarakstā un 

tas, kas izraisīja manī pārdomas...  

Nr. 5:  Mans saraksts 😊 Mūsu...?  

Tātad kas es esmu? Cilvēks, latvietis, kristietis. Un kas es 

vēlos būt? Par to parasti nedomāju, bet šodien varbūt 

uzdrošināšos atbildēt. Es vēlos būt patiess – patiess 

kristietis, patiess cilvēks. Tādā gadījumā tam, gribot vai 

negribot, manu darbu sarakstā būtu jāparādās. Un veidus, 

kā to sasniedz, kā šo darbu spēj izdarīt mūsu Latviešu 

skolas pārstāvji es redzēju, jutu un piedzīvoju izlaiduma 

dienā. Paldies mācītājai Anitai, klases audzinātājai Dainai, 

mācību pārzinei Aijai, absolventiem un visai skolas 

saimei, kas šo dienu man kā skatītājam padarīja īpašu. 

Paldies par to, ka varēju piedzīvot un redzēt skaistu sirds 

darbu.  Tas noteikti iedvesmo!   

Noslēdzot šo domu, man nāk prātā vēl viens Raiņa 

teiciens: “Laba sirds ir visa sākums, laba sirds ir visa 

beigums – vairāk cilvēks nespēj sasniegt.” Kas notiktu, 

kas mainītos, ja tieši šīs domas piepildīšanu es biežāk 

ieliktu savā sarakstā? 

Dace Knoka 

 

 
 

Skolas pārzine, 8. klases audzinātāja un absolventi ar Latvijas 

vēstnieku Andri Teikmani un kundzi Ingunu Peniķi 

 

 

 
Absolventu dāvana latviešu skolai – skolas karogs 

un Lielvārdes tautas tērps 

________________________________________ 

 
 

Draudzes jaunā epasta adrese: 
 

dcdraudze@gmail.com 
 

 

 


