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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 

dcdraudze@gmail.com 

www.dcdraudze.org 

 

MĀCĪTĀJA 

prāv. Anita Vārsberga Pāža 

mobilais  301/302-3270 

macanitavp@gmail.com 
 

KANCELEJAS VADĪTĀJA 

Velta Firsova  

darba laiks: pirmdien, trešdien, 

piektdien no 10:00 – 15:00 
 

DRAUDZES PRIEKŠNIEKS 

Jānis Vītols  703/264-0089 

vavitols@gmail.com 
 

PĒRMINDERE 

Dagnija Ķilpe  410/730-5797 

dagnia@comcast.net 
 

DĀMU KOMITEJA 

Lūdzam sazināties ar draudzes 

priekšnieku vai mācītāju 
 

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 numuram 

jāiesniedz kancelejā līdz 

15.novembrim 
 

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

 

SVĒTDIENĀS: 

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības 

11:00 DIEVKALPOJUMS 

Seko kristīga sadraudzība  

  

4. NOVEMBRĪ 

8:30-10:30 LASL pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju.  

ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu. 

Pie kafijas galda sveiksim oktobra jubilārus!  

 

  6.,7.,8., novembrī – Piparkūku cepšana * 

 

Prāv. Anita būs atvaļinājumā no 5.-12. novembrim. Viņas prombūtnes laikā ar 

neatliekamiem jautājumiem lūdzam sazināties ar  

pērminderi Dagniju Ķilpi (410-730-5797 vai dagnia@comcast.net) vai  

kancelejas vadītāju Veltu Firsovu (301-251-4151 vai dcdraudze@gmail.com).  

 
11. NOVEMBRĪ – Lāčplēša diena.  Varoņu piemiņas diena. 

11:00  PIEMIŅAS SVĒTBRĪDIS Rock Creek kapsētā – Lāčplēša kara 

ordeņa kavalieru un diplomātu pieminēšana * 

Dievkalpojums Rokvillē nenotiek. 

 
18. NOVEMBRĪ –  Latvijas valsts simtgade 

no 9:30  Latvijas 100 gadu jubilejas svinības *  Dāvini dienu Latvijai!   

 
25. NOVEMBRĪ - Mūžības svētdiena 

11:00  MIRUŠO PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS ar Svēto vakarēdienu  

 Latviešu skolai brīvdiena 

16:00  SVECĪŠU SVĒTBRĪDIS Rock Creek kapsētā 

  
2. DECEMBRĪ – Adventa pirmā svētdiena 

SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 

Seko gadskārtējais dāmu komitejas ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅŠ! * 

 

 trešdien, 5. decembrī – 19:30 Padomes sēde 
 

ATZĪMĒŠANAI  KALENDĀROS 

16. decembrī – Skolas eglītes dievkalpojums un sarīkojums 

 

Viss par Vašingtonas latviešu sabiedrību  

Latviešu organizāciju Vašingtonā (LOV) mājaslapā: 

www.latviesi-dc.org 
 

mailto:dagnia@comcast.net
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SVEICAM DRAUDZĒ JAUNOS LOCEKĻUS 

 
 

IESVĒTĪTI 

2018. gada 7. oktobrī 

Grants Blumbergs 

Edvards Evans 

Roberts Jansons 

Kārlis Kuškēvics 

Kristīna Skulte 

 

DRAUDZĒ IESTĀJUŠIES 

Līga Briģe ar dēlu Rodrigo Zegarra-Briģi 

pārnāk no Rīgas Sv. Jāņa draudzes 

 

 

NOVĒLAM DIEVA SVĒTĪBU 

 

DZĪVES VIETU MAINĪJUSI 

Biruta Kelley 

ir pārcēlusies uz Alabamu un pāriet 

St. Mark’s Ev. Lutheran Church (ELCA) 

Huntsville, Alabama 

 

 
 

MŪŽA DERĪBU SLĒGUŠI 

Krista Block un Wesley McColl 

2018. gada 27. oktobrī 

Hilton Head Island, SC (prāv. Anita) 
 

Mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, 

bet savā starpā visi esam locekļi. 

Brāļu un māsu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. 

Rom. 12 

 

LATVIJAI 100! 

 

 
 

Latvijas Simtgades gaidās top bērnu sveicienu māksla -  

laikrakstā "Latvietis" lasām, ka “2018. gada 

10. oktobrī Latvijas Republikas vēstniece Japānā Dace 

Treija-Masī viesojās Šizuokas prefektūras Bērnu slimnīcā 

Japānā, lai nogādātu Latvijas Bērnu klīniskās 

universitātes slimnīcas pacientu zīmējumus… Košie, 

dzīvespriecīgie zīmējumi, kas tapuši Latvijas Simtgades 

gaidās, ir Latvijas bērnu sirsnīgs veltījums Šizuokas 

slimnīcas bērniem, novēlot drīzu atveseļošanos. Šizuokas 

bērnu slimnīcas direktors Kisaburo Sakamoto un 

vēstniece bija vienisprātis, ka šādi krāsaini, sirsnīgi 

zīmējumi sniedz bērniem pozitīvas emocijas un palīdz 

atveseļoties. Tāpat Japānas bērniem veidojas labāka 

izpratne un interese par Latviju, raugoties uz to ar 

Latvijas bērnu acīm.” Kas par vienreizēju velti! 

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca Rīgā aprūpē 

bērniņus no visas Latvijas. Vai, Latvijas Simtgadi 

atzīmējot, varētu kas svarīgāks būt kā izlūgties veselību, 

Dieva svētību, mīlestību un drošu nākotni katram tās 

bērnam? Kā mazajai Evelīnai, kas rakstīja: “Kad zīmēju 

uz dēļa, es domāju par nākotni. Kādas debesis būs 

nākotnē?” 

Uz mirkli raudzījos uz Latviju caur viņas acīm. Zīmējumā 

debesīs parādās gan zvaigznes, gan mākoņi, gan balons ar 

trīs sirdīm. Varbūt šīs zvaigznes viņai atgādināja tās, kas 

Latvijas klusā naktī debesis piepilda un liek cilvēkam 

izbrīnā apklust, un tomēr cerēt, ka Dievs saklausīs katru 

lūgšanu. Vai tādas debesis nodrošinātu Latvijas nākotni? 

Vai varbūt tādas, kur parādās balti, gandrīz vai priecīgi 

mākoņi, kas, šķiet, vēsta - tuvojas gaiša, cerīga nākotne, 

ne tumšas, vētrainas dienas. Un balons ar trīs sirdīm? 

Debesis bez mīlestības nav iedomājamas, ja Latvijai 

gribam novēlēt nākotni, kurā gribētos dzīvot.  

Trīs baloni lika domāt par apustuļa Pāvila vārdiem: “Tā 

nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs; bet lielākā no 

tām ir mīlestība!” (I Kor.13:13) Kādēļ mīlestība ir tā 
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lielākā? Jo tā ir Dieva mīlestība, un tik liela, ka no tevis tā 

prasa tikai kā dāvanu to saņemt. Ticība, jā, tā tevi ved 

tuvāk Pestītājam; cerība - tā tevi uztur svētceļojumā un 

dāvina iedvesmu. Bet Dieva mīlestība? Tā tevi pārvērš 

par šīs mīlestības tālāk dalītāju! Pēkšņi tu vairs nespēj sev 

vienam to taupīt! Kā Dievs nespēja. Varbūt tādēļ tā ir 

vispilnīgākā, lielākā, svētākā Dieva velte?!  

Domājot par nākotni un Latviju tās Simtgadē, lūgsim līdz 

ar Evelīnu, lai Latvijas nākotnes debesis nestu mieru - kā 

naktī klusā zvaigžņu sega - un pateicības pilnu prieku 

debesīs, sveicot baltos mākoņus saules apmirdzētās 

dienās! Lūgsim, lai debesis virs Latvijas nākotnē būtu 

ticības, cerības un mīlestības svētītas!  

Lai Dieva senie vārdi svētī Latviju, tai vēstot: “Es zinu 

savus nodomus, ko es jums esmu iecerējis, saka Kungs, 

miera nodomus, ne ļaunus – Es došu jums nākotni un 

cerību!” (Jer. 29:11) Caur bērna acīm lai šī nākotne taptu 

par svētību debesīs kā virs Latvijas, tā ārpus tās - visur, 

kur latvju tauta dzīvo, tic, cer un mīl! Malu malās 

izkaisīti, kā Evelīnas zīmējums māca, mēs tomēr visi 

esam zem vienas debess un mums visiem viena nākotne! 

Paldies, Evelīna! Lai tev tikai labas dienas un prieks, 

sagaidot Latvijas Simtgadi!  

No sirds apsveicu arī jūs - ikvienu mūsu Latvijas 100. 

dzimšanas dienā! Dievam pateicos par tiem, kas reiz dziļā 

ticībā, cerībā un mīlestībā īstenoja neatkarības ieceri! 

Viņi no sevis deva visu, lai vēl 100 gadus vēlāk mēs 

viņiem un viņu bērnu bērniem dotu apsolījumu lūgt un 

kopā strādāt, lai tuvumā un tālumā - kur vien latvju tauta 

pulcējas - debesis arī nākotnē vēstītu: "Dievs ir svētījis un 

svētī Latviju!" 

+ Lauma 

LELBĀL Archibīskape 

 

 

DEDZĪGI LŪGŠANĀS, DĀSNI PALĪDZĪBĀ 

Paldies visiem, kas atsaucās aicinājumam palīdzēt 

orkānos cietušajiem ASV.  Oktobrī nosūtījām mūsu 

saziedotos $1,325 LELBA kasierim.   

Lai Dievs svētī dāvanas un dāvanu devējus! 

māc. Anita 

 

Sekojiet līdzi mūsu Baznīcas darbam – mājas lapās: 

www.lelba.org  un  www.lelbāl.org 

 kā arī Facebook: 

LELBA,  LELBAL,  LELBĀL Latvijā 

 

 

MĀCĪTĀJAS ZIŅAS 

IESKATS OKTOBRA NOTIKUMOS 

 

Jauniešu iesvēte  2018. gada 7. oktobrī 
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Pļaujas svētku Dievkalpojums 2018. gada 14. oktobrī 

 

 
 

 

Jauniešu vadīts Dievkalpojums ar kora ALIAS 

piedalīšanos 2018. gada 28. oktobrī  

 
 

Koris ALIAS 

 

 
 

Jaunieši vada dievkalpojumu 

 
 

 

SKOLAS ZIŅAS 
 

 
 

Pļaujas svētkos skolas audzēkņi veidoja dārzeņu 

kompozīcijas, izmantojot bagātīgās rudens ražas augļus 

un savu izdomu un darbotiesprieku.  

 

Skolēni, gatavojoties Pļaujas svētkiem 

 
 

Dabas veltes 
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Skolā ar jaunākajām klasēm lasījām, zīmējām un 

krāsojām Sprīdīša stāstu, lai varētu izsekot Sanfrancisko 

Mazā teātra uzvedumam ,,Sprīdītis?” . Bija patiess prieks 

par skaistu izrādi un bērnu ieinteresētību lugas 

notikumos. 

Atbalstam Latvijas simtgades biroja ierosmi sūtīt 

Valsstsvētku sveicienus sociālās aprūpes namos 

dzīvojošiem vientuļajiem pensionāriem Latvijā.  Šogad 

skolas bērni gatavoja apsveikumus latvisko cimdu formā, 

ieliekot savas zināšanas un izjūtas par latviešu 

etnogrāfiskajām tradīcijām. 

 

Cimdi - apsveikumi 

 
 

Vēl joprojām meklējam tautasdeju un rotaļu skolotāju!  

,,Mazais Namejs” vēlas braukt uz Toronto Dziesmu 

svētkiem un ir gatavs sākt mācīties dejas. 

Ja jums ir interese, lūdzu piesakāties pie skolas pārzines 

Aijas Celmas - Evansas, rakstot uz  

dclatviesuskola@gmail.com 

Skolas pārzine 

Aija Celma – Evans 

 

 

SADARBĪBA AR LATVIJU 

 

 
 

Sadarbība ar Latviju komiteja aicina ikvienu piedalīties 

rudens akcijā, lai atbalstītu trūcīgos un maznodrošinātos 

cilvēkus Latvijā. Līdz 15. novembrim pieņemsim bērnu, 

pusaudžu un pieaugušo jakas un ziemas apavus, kā arī 

naudas ziedojumus (čekus rakstīt uz ‘Latvian Lutheran 

Church’ vārdu ar piezīmi ‘SAL rudens akcijai’). 

Ziedojumus varēsiet atstāt īpaši šim mērķim izvietotajās 

kastēs draudzes namā. Naudas čekus varat atstāt vai 

nosūtīt uz draudzes kanceleju. 

 

Ziemassvētku tirdziņš būs 2. decembrī! 

 

 
 

Dāmu komiteja aicina Jūs palīgā gatavojoties 

Ziemassvētku tirdziņam! 

Piparkūku cepšana 6., 7. un 8. novembrī 
 
Cepsim piparkūkas novembra sākumā - 6., 7. un 8. 

novembrī no plkst. 10.00 līdz 14:00. Mīkla būs jau 

iemīcīta. Palīgi vajadzīgi pie rullēšanas, dekorēšanas un 

cepšanas. Esam pateicīgas par katru, kas pagājušo gadu 

nāca palīgā, un ceram uz vēl kuplāku palīgu skaitu šogad.  

Ar jautājumiem sazināties ar piparkūku cepšanas vadītāju 

Maiju Baumani (vbaumans@verizon.net, 301-330-8063) 

vai ar Lolitu Bebri (lobeeb@gmail.com, 301-460-3596). 

 

Esat mīļi gaidīti piparkūku cepšanas talkā! 
 

Meklējam arī palīgus saldskābmaizes cepšanai. Maize varētu 

tikt cepta pēc Pateicības Dienas brīvdienām. 

Lūdzam sazināties ar Lolitu Bebri.   

 

__________________________________________________ 
 

 

Atbalstiet Vašingtonas draudzi ar saviem 

iepirkumiem!  Kad iepērkaties Amazon, lietojiet 

smile.amazon.com, izvēlieties “Latvian Evangelical 

Lutheran Church of Washington DC” kā labdarības 

organizāciju, ko vēlaties atbalstīt, un no katra 

kvalificēta pirkuma AmazonSmile Foundation 

noziedos 0,5% mūsu draudzei!  Paldies! 

 
 

mailto:vbaumans@verizon.net
mailto:lobeeb@gmail.com
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Lāčplēša diena 

Lāčplēša diena ir piemiņas diena, ko atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas valsts 

armijas uzvarai pār tā saukto Bermonta karaspēku, kuŗš mēģināja iebrukt Rīgā 

1919. gada 11. novembrī.  Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti Latvijas brīvības 

cīnītāji.  Bez viņiem nebūtu bijusi neatkarīga Latvijas valsts.  Kapos Vašingtonā, guļ 5 šādi 

brīvības cīnītāji, Lāčplēša kara ordeņa kavalieri.  Godinot viņus, godinām visus. 

 

Latvijas vēstniecība, Daugavas Vanagu apvienība un 

Latviešu ev. lut. draudze Vašingtonā 

aicina piedalīties  

 

LĀČPLĒŠA DIENAS  

atzīmēšanā 

 svētdien,  2018. g. 11. novembrī 

 plkst. 11:00 SVĒTBRĪDIS 

Rock Creek kapsētas latviešu nodalījumā  

ar Lāčplēša kara ordeņa kavalieru un Latvijas diplomātu pieminēšanu . 

Iebrauktuve kapos iepretīm Harewood RD, NW, kur Rock Creek Church Rd NW krustojumā  

tiekas ar Webster Rd NW. GPS Coordinates: 38.94459, -77.01151 

Pēc tam dalībnieki ir aicināti uz tikšanos Latvijas vēstniecībā. 

Latvijas vēstniecība, 2306 Massachusetts Ave. NW, Washington DC 

 

 

 


