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2018. gada FEBRUĀRIS
Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās.

LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE
VAŠINGTONĀ, DC

SVĒTDIENĀS: 9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības,
11:00 DIEVKALPOJUMS. Seko kristīga sadraudzība.




DRAUDZES NAMS UN KANCELEJA
400 HURLEY AVENUE
ROCKVILLE, MD 20850-3121
Tel: 301/251-4151
Virtuvē: 301/251-0779
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 marta numuram
jāiesniedz kancelejā
līdz 15. februārim!

sestdien, 3. februārī
16:00 Prāta vētrošana III * LOV aicina visiem piedalīties!
19:00 Ritas Laimas grāmatas “Skylarks and Rebels”
prezentācija * Rīko S!K!K! un Vašingtonas konvents
4. FEBRUĀRĪ – Atspīdēšanas laika piektā svētdiena
10:00 Tikšanās ar māc. Anitu par Iesvētes mācību.
Kārtējā skolas diena un Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS
Pēc skolas – vecāku un skolotāju sapulce.
trešdien, 7. februārī – 11:00 Rīta svētbrīdis
11. FEBRUĀRĪ – Atspīdēšanas laika pēdējā svētdiena / Mūsu Kunga
apskaidrošanas diena
Kārtējā skolas diena un Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS
Seko -- skolas tēvu rīkotas Pankūku brokastis!* Ienākumi par labu
draudzes Jaunatnes stipendiju fondam.
trešdien, 14. februārī – Gavēņa laika sākums – Pelnu trešdiena
11:00 Svētbrīdis
piektdien, 16. februārī – 16:00 Skaidrītes Ritas Bebres piemiņas
dievkalpojums
18. FEBRUĀRĪ – Gavēņa laika pirmā svētdiena
Kārtējā skolas diena un Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS
trešdien, 21. februārī – 11:00 Rīta svētbrīdis
25. FEBRUĀRĪ – Gavēņa laika otrā svētdiena
Kārtējā skolas diena un Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS
Pēc kafijas galda Dāmu komitejas pilnsapulce *
trešdien, 28. februārī – 11:00 Rīta svētbrīdis
piektdien, 2. martā – 20:00 Imanta Dimanta un draugi koncerts*

ATZĪMĒŠANAI KALENDĀROS

4. martā – Plkv. O.Kalpaka piemiņas dievkalpojums
11. martā – no 8:30-10:00 LASL pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju
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MĪLESTĪBĀ PIEMINAM

PATEICĪBA
Paldies visiem, kas atsaucās uz draudzes padomes
aicinājumu piedalīties Ziemsvētku kartiņas akcijā ar
ziedojumu LELBĀL draudzēm Kurzemē.

Dieva mierā aizgājušas
Gudrīte Sandra Goldschmidts, dz. Tarziers
dzimusi 1959. gada 17. februārī Highland Park, NJ,
mirusi 2017. gada 7. decembrī Derwood, MD,
apglabāta 2017. gada 16. decembrī
Van Liew Cemetery, North Brunswick, NJ.
Skaidrīte Rita Bebris, dz. Kalniņš
dzimusi 1927. gada 14. februārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2018. gada 13. janvārī Silver Spring, MD.
Piemiņas dievkalpojums būs piektdien,
16. februārī plkst 16:00 draudzes dievnamā.
Nekas mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības,
kas atklājusies Kristū Jēzū. Rom.8

KRISTUS BAZNĪCĀ SVEICAM

Pēc Jēzus Kristus pavēles un apsolījuma
Tomas Simon Aldana,
dzimis 2017. gada 16. martā,
kristīts 2018. gada 7. janvārī.
Vecāki: Marlēna Otlāns un Oscar Aldana.
Lielā māsa: Luciana Aldana
Krustvecāki: Laura Carolina Morales un
Julio César Rodríguez Rodríguez

Ziedojumos saņēmām $5,195, ko ar līdzekļiem no
Sadarbība ar Latviju fonda noapaļojām, lai varētu
nosūtīt $5,500 Liepājas Krusta, Aizputes, Cīravas un
Valtaiķu draudžu atbalstam. Dievs lai svētī dāvanas
un dāvanu devējus!

Meklējam
DRAUDZES KANCELEJAS VADĪTĀJU
Šī gada sākumā abas draudzes kancelejas
darbinieces -- grāmatvede un kancelejas darbvede -atlūdzās no pienākumiem, jo abas saņēmušas pilna
laika darba iespējas citur. Draudzes vadība lēma
apvienot abus darbus vienā. Meklējam uzņēmīgu
cilvēku, kam pieredze biroja administratīvā darbā,
kā arī finanču grāmatvedībā.
Draudzes
kancelejas
vadītāja
kandidātiem
nepieciešama laba latviešu un angļu valoda,
pamata grāmatvedības zināšanas un pieredze,
pamata datora programmu lietošanas spējas. 20+
stundas nedēļā. Detalizētu darba aprakstu un
kvalifikāciju sarakstu varat saņemt no draudzes
priekšnieka Jāņa Vītola vai mācītājas Anitas.
SKOLAS ZIŅAS

Vašingtonas latviešu pamatskolas tēvi
aicina Jūs uz

MŪSU DRAUDZĒ SVEICAM

PANKŪKU BROKASTĪM
svētdien, 11.februārī, pēc dievkalpojuma.
Būs plānās pankūkas, augļi, kafija
un jauka kompānija!

Draudzē uzņemta
Marlēna Otlāne (pārnāk no Sietlas latviešu
draudzes) ar meitiņu Lucianu

Ienākumi par labu draudzes Jauniešu
izglītības fondam.
Aija Celma Evans
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DĀMU KOMITEJAS ZIŅAS
Vašingtonas D.C Latviešu Ev. Lut. draudzes
Dāmu komitejas pilnsapulce notiks
2018. gada 25. februarī
pēc kafijas galda draudzes nama telpās.
Visi laipni lūgti piedalīties!

Valstssvētkus, gan kopīgi rīkot dažādus kultūras
pasākumus. Šī sadarbība turpināsies Latvijas simtgadē.
Latvijas vēstniecība un LOV aicina atzīmēt kalendāros
27. aprīli, kad Rokvillē draudzes namā uz lielās zāles
skatuves koncertēs Latvijas pasaules slavenais pianists
Andrejs Osokins un dziedātāja Katrīna Gupalo.
Atzīmēšanai kalendārā:
3. februārī – Trešā simtgades “Prāta vētrošanas
sanāksme” pulksten 16:00 draudzes nama bibliotekā. Pēc
sanāksmes 17:45 visiem dalībniekiem sagādāsim pizza,
un pēc tam varēs apmeklēt Ritas Laimas grāmatas
prezentāciju, kas sākas pulksten 19:00, mazajā zālē.
2. martā – ImantaDimanta
draudzes nama lielajā zālē.

koncerts pulksten 20:00

27. aprīlī – Andreja Osokina un Katrīnas Gupalo
koncerts pulksten 20:00. Aicina Latvijas vēstniecība un
LOV.
30. septembrī – Latvijas operzvaigzne Maija Kovaļevska!
(Tuvāka informācija sekos.)
Anita Juberte
______________________________________________

LOV ZIŅAS
Latvijas simtgade

“Bet visvairāk Latvija man nozīmē Mājas...”
/No 5. klases skolnieces Lindas Breidakas domraksta/
DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA SARĪKOJUMS

LOV paspārnē ir notikušas divas “prāta
vētrošanas” sanāksmes, ar nolūku izraisīt un sakopot
Vašingtonas sabiedrības idejas un ieceres – atbildot uz
jautājumu:
“Kā mēs Vašingtonā svinēsim Latvijas
simtgadi?”
Otrajā sanāksmē dalībnieki pārrunāja
“ImantaDimanta” koncertu 2. martā un sagrupēja pirmās
sanāksmes idejas tālākām pārrunām. Dalībnieki nolēma
nākamreiz tikties 2018. gada 3. februārī plkst. 16:00
draudzes nama bibliotēkā (lai vēlāk vakarā varētu arī
apmeklēt Ritas Laimas grāmatas prezentāciju). Sanāksmē
vienosimies par pirmajiem simtgades projektiem un
sāksim strādāt. Pat ja nepiedalījāties pirmajās divās
sanāksmēs, lūdzu, atnāciet! Vēl ir laiks iesaistīties!
Kaut viss, ko šogad darām, būs Latvijas
simtgades zīmē, būs arī sarīkojumi īpaši veltīti Latvijas
simtgadei. Pirmais tāds būs “ImantaDimanta” koncerts
2. martā (skat. atsevišķo ielūgumu 6.lpp.). Latvijas
simtgadē mēģināsim uzrunāt plašāku publiku ar izciliem
muzikālajiem
sarīkojumiem
un
interesantiem
pasākumiem angļu valodā, kas uzrunās mūsu ģimenes
locekļus, kuri latviski nerunā, kā arī vietējo amerikāņu
sabiedrību.
Ceram uz Vašingtonas latviešu aktīvu
iesaistīšanos! Lūdzam apmeklēt sarīkojumus un aicināt
līdzi savus ģimenes locekļus un draugus.
Mums Vašingtonā, kur atrodas Latvijas
vēstniecība ASV, ir bijusi unikāla iespēja kopīgi ar
Latvijas valsts pārstāvjiem gan
svinēt Latvijas

Šī gada 28. janvārī notika Draudzīgā Aicinājuma
sarīkojums. Tas bija arī mūsu Latviešu skolas semestra
noslēgums, kad bērni saņēma liecības par savām sekmēm.
Dažādu latviešu organizāciju un korporāciju
pārstāvji apsveica skolu un pasniedza tai veltes. Bet
visiespaidīgākās šajā sarīkojumā, manuprāt, bija
absolventu klases sagatavotās prezentācijas. Katrs no
viņiem stāstīja par kādu personu – kādu latvieti, ko
skolēns ļoti ciena un apbrīno. Savas uzstāšanās laikā 8.
klases skolēni pastāstīja par sava iemīļotākā latvieša
sasniegumiem, uzvarām un interesantiem faktiem. Edgars
Sūrītis stāstīja par slaveno tenisisti Jeļenu Ostapenko, jo
arī Edgars pats aizraujas ar tenisu. Vilis Kuškēvics dalījās
ar savu sajūsmu par pazīstamākā latviešu basketbolista
Kristapa Porziņģa sasniegumiem. Sandra Seng pati
nevarēja ierasties, bet viņa sagatavoja audioprezentāciju
par hokejistu Zemgus Girgensonu.
Ar atvieglojumu uzņēmu faktu, ka mūsu skolēnus
interesē ne tikai sportisti, bet arī mākslinieki. Nikola
Karona stāstīja par mums visiem pazīstamo un mīļo
Renāru Kauperu, un tika atskaņota “Mana dziesma”, ko
daudzi no mums pat dziedāja līdzi. Ērikas Skultes
prezentācija bija veltīta baletdejotājai Elzai Leimanei, jo
arī Ērika pati cītīgi nododas šai daiļajai mākslai.
Noslēgumā Aleksandra Zvanere mums pastāstīja
par Sandru Kalnieti – Latvijas politiķi un rakstnieci,
grāmatas “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos” autori,
kura par saviem nopelniem Latvijas labā ir saņēmusi
Triju Zvaigžņu ordeni.
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Absolventi un viņu stāstījumi man lika
aizdomāties par mums – latviešiem: Kaut arī mūsu ir
pavisam nedaudz un vēstures gaitā mums ir bijis tik
daudz šķēršļu personīgai izaugsmei, bet tomēr mūsu vidū
ir bijušas un dzimst izcilas personības, kas ar savu stipro
gribu un neatlaidību ir sasniegušas neiedomājamas
virsotnes. Un tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs ar
lepnumu varam teikt: “Es esmu latvietis. Un Latvija ir
manas mājas.”
Es arī ar lepnumu varu teikt, ka mūsu skolēnu
vidū ir daudz apdāvinātu rakstnieku.
Šogad skolā notiek rakstīšanas sacensības. Katru
mēnesi tiek piedāvāta noteikta tēma, un skolēni ir aicināti
par to rakstīt. Šie stāsti vēlāk tiek nodoti žūrijas
izvērtēšanai. Žūrijas pārstāvji nav stāstnieku skolotāji, bet
gan 7 mūsu draudzes locekļi: Dace Blaumane, Vilnis
Baumanis, Dace Zalmane, Vita Ramane, Anita Tērauda,
Anita Juberte un Kaspars Krēsliņš. Viņi ļoti nopietni
uztver savu pienākumu - katru mēnesi satiekas, nobalso
un nolemj, kurš ir tas labākais rakstītājs. Septembrī
skolēni rakstīja par saviem vasaras piedzīvojumiem, bet
oktobris bija Halloween zīmē, tāpēc bērni aizrāvās ar
šausmu stāstiem. Tā kā novembris ir Latvijas dzimšanas
dienas mēnesis, tad skolēni rakstīja par savām sajūtām,
esot Latvijā, un par to, ko Latvija viņiem nozīmē.
Arī man bija liels prieks atklāt, cik talantīgi ir
mūsu Latviešu skolas skolēni. To, cik interesantas ir viņu
izteiktās domas, pavisam drīz uzzināsiet arī Jūs, jo mēs
plānojam izdot grāmatu, kurā būs apvienoti viņu labākie
stāsti.

Draudzīgā aicinājuma sarīkojumā diplomus un
balvas saņēma semestra labākie un uzcītīgākie rakstītāji.
Tie ir Nikola Karona, Linda Breidaka, Edgars Sūrītis,
Remi Grimes, Sandra Seng, Aleksandra Zvanere, Ella
Dahncke, Bruno Lilje, Ralfs Breidaks un Rihards
Riekstiņš.
Decembrī skolēni rakstīja Ziemsvētku stāstus, un
šeit Jūsu uzmanībai piedāvājam vienu no labākajiem
stāstiem.
Dace Knoka
Ziemassvētku stāsts
Bauskas pilsētā upes krastā dzīvoja puika Jānis.
Jānim bija 13 gadi, un viņš mācījās 7.klasē. Jānim bija
mamma un tētis, un mazā māsa Anna.

Jāņa mamma un tētis gatavojās Ziemassvētkiem, un tētis
brauca uz mežu pēc eglītes. Jānis negribēja braukt līdzi,
jo viņam labāk patīk spēlēt spēles datorā. Jānis teica:
“Man nav vajadzīgi Ziemassvētki.”
Vēlāk vakarā mamma sūtīja Jāni uz veikalu pēc
miltiem, lai ceptu piparkūkas. Jānis negibēja iet, bet
beigās lēnām gāja uz veikalu. Pie veikala durvīm sēdēja
veca tantiņa un prasīja: “Puisīt, vai tu nevari man iedot
50 centus maizei? Nāk Ziemassvētki.”
Jānis dusmīgi teica: “Man nav naudas, ej strādāt, tad
dabūsi!”
Kad Jānis atnāca mājās, mamma gribēja, lai viņš
palīdz salikt mantiņas eglītē. Jānis teica, ka viņam nav
laika un eglīte viņam nav vajadzīga. Vispār Ziemassvētki
ir dumji svētki. Mamma ar māsu greznoja eglīti un cepa
piparkūkas.
Vēlu vakarā, kad visi gāja gulēt, Jānis gribēja
skatīties filmas. Viņš aizmiga krēslā pie televizora. Pēkšņi
viņš pamodās no trokšņa un atvēra acis. Pie krēsla
stāvēja tā pati vecā tantiņa, kas bija pie veikala durvīm.
Jānis nobijās, bet tantiņa teica, lai nebaidās un paņēma
viņu pie rokas. Pēkšņi palika tumšs, un Jānis juta, ka viņi
lido ļoti ātri.
Kad Jānis atvēra acis, viņš bija vecā mājā, kur
cilvēki sēdēja ap galdu un lūdza Dievu. Viņiem bija garas
bārdas un drēbes kā vecos laikos. Vecā tantiņa Jānim
teica: “Mēs esam 2000 gadus atpakaļ Betlēmē, un Jēzus
ir piedzimis. Jānis gribēja jautāt par Jēzu, bet viņam
palika bail, jo viņš neko par to nezināja.
Tad tantiņa viņu atkal paņēma pie rokas, un viņi
lidoja tumsā. Viņi nolaidās pilsētā tuksnesī, kur bija
tumšas ielas un lielas mājas no akmens. Viņi redzēja
jaunu vīrieti ar gariem matiem, kurš stāstīja cilvēkiem
par Dievu. Tantiņa teica, ka tas ir Jēzus. Nākamā vietā,
kur viņi apstājās, bija liels ezers kā jūra. Jauns vīrietis
palīdzēja veciem cilvēkiem un ārstēja slimos. Viņš dalīja
maizi un zivis cilvēkiem, kuriem nebija nekas, ko ēst.
Tantiņa teica, ka tas arī ir Jēzus. Jānis sāka domāt, ka
Jēzus laikam ir ļoti labs cilvēks. Jānis atcerējās tantiņu
pie veikala Bauskā un to, cik viņš bija nejauks, kad viņa
prasīja naudu maizei.
Tantiņa jautāja, vai Jānis grib atpakaļ mājās. Jānis bija
gatavs, un viņi atkal ilgi lidoja tumsā.
“Celies, Jāni, ir jau rīts!” mamma sauca. Jānis
pamodās un domāja, ka tas viss bijis tikai sapnis. Viņš
prasīja mammai, vai nevajag palīdzēt gatavoties
Ziemassvētkiem? Mamma brīnījās, kas noticis ar Jāni.
Ziemassvētku vakarā Jānis ar māsu gāja uz
veikalu pēc dāvanām mammai un tētim. Jānis atkal
redzēja veco tantiņu pie veikala. Viņš iedeva viņai naudu
maizei un sacīja: “Priecīgus Ziemassvētkus un paldies!”
Anna brīnījās: “Vai tad tu viņu pazīsti?”
Jānis smaidīja, bet neatbildēja.
Nikola Karona
8. klase
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On Saturday, February 3, 2018
7:00PM at the Latvian Lutheran Church Center
author Rita Laima will present her book

Skylarks and Rebels
Skylarks and Rebels is a story about the fate of Latvia in the 20th century as told by Rita Laima.
Laima, a Latvian-American, chose to leave behind the comforts of life in America to explore the
land of her ancestors, which in the 1980s languished behind the Iron Curtain. In writing about her
own experiences in a totalitarian state, Soviet-occupied Latvia, Laima delves into her family's past
to understand what happened to her fatherland and its people during and after World War II. She
also pays tribute to some of Latvia's remarkable people of integrity who risked their lives to
oppose the brutal and destructive Soviet state.

The presentation is in English and all are welcome.
A donation in appreciated.

Sponsored by the Latvian Sororities and Fraternities of the Washington area
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Latviešu organizācijas Vašingtonā, D.C. (LOV) laipni aicina
apmeklēt Latvijas simtgades sarīkojumu

IMANTA DIMANTA UN DRAUGI
koncerts
“Skaista mana tēvu zeme”
piektdien, 2018. g. 2. martā, plkst. 20:00
Vašingtonas draudzes nama lielajā zālē
Durvis būs atvērtas sākot ar 19:30
Ieeja pret ziedojumiem sākot ar $10; skolēniem ieeja brīva

Starptautiskā latviešu “post-folk” grupa ImantaDimanta un draugi ir apliecinājums, ka mēs – 21.
gadsimta latvieši dažādās pasaules malās – spējam kopīgi radīt kaut ko izcilu, kas pasaulē liek
atskanēt Latvijas vārdam. Divi grupas dalībnieki uzauguši latviešu ģimenēs ārpus Latvijas –
Amerikā un Vācijā - pārējie dzimuši un auguši Latvijā. Baudīsim latviešu tautas dziesmas dažādās
mūsdienīgās apdarēs un vienosimies grupas pavadītajās dejās! Koncerts būs piemērots visām
paaudzēm un gaumēm.
Koncertturneju rīko Amerikas latviešu apvienība (ALA) ar ALAs Latvijas Simtgades fonda
finansiālu atbalstu. Koncertu prezentē Latviešu organizācijas Vašingtonā (LOV).
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