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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 oktobra numuram
jāiesniedz kancelejā līdz
15.septembrim

SVĒTDIENĀS:
9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības
11:00 DIEVKALPOJUMS
Seko kristīga sadraudzība un Iesvētes mācība.
no 31. augusta līdz 2. septembrim – Latviešu skolas nometne
Mar-Lu-Ridge, MD
2. SEPTEMBRĪ – 10:00 Laju vadīts DIEVKALPOJUMS
Pēc dievkalpojuma seko vasaras noslēguma pusdienas, kuru laikā Egons
Pļavnieks stāstīs par Latvijas apciemojumiem * Ienākumi par labu
Sadarbība ar Latviju komitejai.
trešdien, 5. septembrī – 19:30 Padomes sēde
piektdien, 7. septembrī – 20:00 Saeimas priekšvēlēšanu diskusija
draudzes nama lielajā zālē (rīko ALA un LOV) *
9. SEPTEMBRĪ – Latviešu skolas mācību gada atklāšana
9:15 Latviešu skolas pirmā diena, 10:00 Zaķīšu nodarbības
11:00 Ģimeņu DIEVKALPOJUMS
Pēc dievkalpojuma – atv. ģenerālis Raimonds Graube uzstāsies ar
referātu “Hibrīdkaŗš un informatīvā telpa” (DV)*
16. SEPTEMBRĪ – Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS.
Kafijas galds un Iesvētes mācība.
12:30 Skolas vecāku un skolotāju sēde
trešdien, 19. septembrī – 19:30 Vašingtonas kora mēģinājums *
sestdien, 22. septembrī – 17:00 OKTOBERFEST *
23. SEPTEMBRĪ – Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS
Pie kafijas galda sveiksim vasaras un septembra jubilārus, kā arī
dalīsimies vasaras piedzīvojumos. Vai Tu biji Latvijā šovasar?
Elektroniski atsūti uz kanceleju (dcdraudze@gmail.com) vienu vai divas
fotogrāfijas (līdz 20.sept) un esi gatavs svētdienā pastāstīt vienā vai divos
teikumos par to, kas tajā/s iemūžināts. Jautājumi? Sazinies ar māc. Anitu.
30. SEPTEMBRĪ – Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS
Kafijas galds un Iesvētes mācība.
15:00 Maijas Kovaļevskas koncerts (LOV)*
ATZĪMĒŠANAI KALENDĀROS

6. oktobris – 13. Saeimas vēlēšanas (LR vēstniecība ASV)
7. oktobris – 13:00 Jauniešu iesvētes dievkalpojums
21. oktobris – Sanfrancisko teātra izrāde: Sprīdītis? (LOV)
28. oktobris – Folkloras grupas “Vilkači” koncerts (DV)
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SKOLAS ZIŅAS
MĪLESTĪBĀ PIEMINAM
Dieva mierā aizgājušas:
Maija Hanson, dz. Rēza
dzimusi 1945. gada 9. maijā Schmalkalden,Vācijā,
mirusi 2018. gada 17. jūnijā Silver Spring, MD
Tamāra Trops, dz. Bičevskis
dzimusi 1935. gada 19. aprīlī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2018. gada 12. jūlijā Arlington, VA
Apglabāta Rock Creek kapsētā.
Rasma Siliņš, dz. Jaungailis
dzimusi 1925. gada 1. novembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2018. gada 12. jūlijā Rockville, MD.
Elga Laimdota Stemme, dz. Zvirbulis
dzimusi 1923. gada 5. jūnijā Jelgavā, Latvijā,
mirusi 2018. gada 17. jūlijā Gaithersburg, MD
Apglabāta Rock Creek kapsētā.
Ingrīda Bēdele Hirthe
dzimusi 1964. gada 1. jūnijā Milvokos, WI,
mirusi 2018. gada 19. augustā Milvokos, WI
Piemiņas dievkalpojums būs š.g. 14. septembrī
Milvoku latviešu ev. lut. baznīcā.
Inga dzīvoja Vašingtonā no 1986. līdz 1997. gadam.

Šovasar Gaŗezera vasaras vidusskolu beidza četri
Vašingtonas draudzes jaunieši:
Zīle Bemis
Grants Blumbergs
Edvards Evans
Laila Ģērmane
Sirsnīgi apsveicam!
Priecājamies, ka vairāki mūsu jaunieši ieguva GVV
atzinības balvas:
Atzinību par sekmību I klasē saņēma Filips Blumbergs
un Miķelis Tums. Miķelis Tums arī saņēma Auseklīša
balvu par īpašu centību un panākumiem latviešu valodas
apguvē.
Kristīne Sūrīte saņēma balvu kā sekmīgākā skolniece II
klasē un balvu par labāko rezultātu ģeogrāfijas
pārbaudījumā.
Sekmīgākās skolnieces IV klasē - Zīle Bemis un Laila
Ģērmane. Laila Ģērmane saņēma arī īpašu balvu par
labāko sekmju caurmēru GVV četru vasaru garumā.
Priecājamies par jauniešu labo darbu, centību un
sekmēm!

Saule tev vairs nebūs par gaismu dienā
un mēness par spīdekli naktī.
Tas Kungs būs tava mūžīgā gaisma
un tavs Dievs tavs brīnišķīgais greznums. Jes 60:19

Vašingtonas draudzes latviešu pamatskolā gaidām visas
ģimenes, kuras vēlas audzināt savus bērnus kristīga garā,
latviskā vidē un sadraudzībā. Gaidām skolā bērnus sākot
no četriem gadiem. Aicinām Jūs nākt un piedalīties!

APSVEICAM JAUNLAULĀTOS

Stundas notiek katru svētdienu no 9:15 rītā līdz 1:00
pēcpusdienā.

Miķelis un Sylva (dz. Hribkova) Bērziņi
2018. gada 21. jūlijā Drum Point, MD
Laulības iesvēte (māc. Anita)

Zaķīšu nodarbības mazākiem bērniem līdz četru gadu
vecumam notiek katru svētdienu no 10:00 līdz 11:00.

Elga Ozola un Michael Hoard
2018. gada 18. augustā Stanley, VA (Rev. Alex Zuber)

Skolas vecāku un skolotāju sēde notiks 16. septembrī
pulksten 12:30.

Amanda Vest un Victor Wyand
2018. gada 18. augustā Leesburg, VA (māc. Anita)
Jēzus saka: Palieciet manā mīlestībā! Jņ 15

Skola mācības atsāks 9. septembrī pulksten 9:15.

Skolas pārzine
Aija Celma - Evans
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MĀCĪTĀJAS ZIŅAS
Šī ga d a jūnija pēdējā nedēļā piedalījos LELBĀL
Virsvaldes plenārsēdē, kas šogad notika Rīgā.
Piedāvājam šeit Virsvaldes locekles Sandras Kalves
rakstu par plenārsēdi. Svētdien, 23. septembrī pie kafijas
galda kopā noskatīsimies īsu filmu par notikušo!
Plenārsēdes dalībnieki

Ceļš mājās Dievam kalpojot....
visiem, kuri jūt Viņa aicinājumu!
Jāņu laikā Latvijā ir jo īpaši skaisti! Neskatoties uz
lietaino laiku, kurš mūs sagaidīja, varēja just to ko
vienmēr esam jutuši šinī gada laikā, kad dienas ir
visgarākās un naktis It kā aiz bailēm 'parāda' degunu un
iet atpakaļ uz guļu. Saulītei un gaismai daudz darba,
palidzot auglīgai zemei nest ražu.
Tā arī mēs, LELBĀL, plenārsēdes dalībnieki, iesākām ,
mūsu sēdi tūlīt, jau 25.jūnijā ar gaišu un darbam aicinošu
dievkalpojumu Rīgas Anglikāņu Sv. Pestītāja baznīcā.
Zīmīgi, ka tieši šajā dienā daļa no mūsu dievkalpojuma
bija amata krusta uzlikšana mācītājam Zigmāram
Ziemanim. Apzinoties, ka šis bija iesākums mūsu darbam
uz nākošām piecām dienām, zīmīgi bija izmeklētie Dieva
vārda lasījumi no Pāvila vēstules Kolosiešiem .... "Dieva
mīļotie, apvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību,
lēnprātību, iecietību citam pret citu, esiet pacietīgi un
piedodiet cits citam, ja kādam ir pret kādu kas
pārmetams-kā kungs jūs ir apžēlojis, tāpat arī dariet
jūs...."Daudz reiz par šo tekstu domāju, kad tikām un
tiekam sūtīti kalpot. Dievkalpojumu paplašināja
burvīgā ērģeļu pavaditāja ērģelniece Baiba Rēdmane un
dziesmas solo izpildīja tenors Juris Vizbulis.
Dienas kārtība bija pieblīvēta, daudz par ko runāt un
daudz par ko lemt. Sēde neiesākās kā parasti ar atskaitēm.
Tās mums bija jānodod pirms sēde pat sākās. Katram bija
jāatbild uz jautajumu, uz ko tad mēs ceram, nākošajos
gados strādājot LELBĀL, tieši atbalstot jaunāko apgabalu
Latvijā? Otrs jautājums bija - kur un vai mēs esam
vīlušies? Kur mēs kā Baznīca esam, "stāvam", kādas ir

mūsu ieceres un ko līdz šim esam panākuši? Protams,
viedokļi, rūpes, cerības bija daždažādas, tomēr pēc
izteiktā varēja spriest, ka rūpes daudziem ir samērā
vienādas - pārāk daudz laiks ir pavadīts, aizstāvoties gan
par draudžu esamiem īpašumiem, gan par mūsu LELBĀL
pēctecību. Jo sevišķi pēdējais izraisa patiesu izbrīnu?!!
Tie mācītāji, kuri kalpoja ārpus Latvijas, latviešu
draudzēs, visi tomēr cerēja, ka tad, kad karš beigsies un
lietas nomierināsies, varēs atgriezties un atkal kalpot
Dievam un Latvijai. Mēs, protams, zinām, ka daudzu
latviešu cerības atgriezties Latvijā palika arvien
neiespējamākas, gadiem ejot uz priekšu un komunistu
režīmam nostiprinoties Latvijā uz nākošiem, vairāk nekā
50 gadiem! Daudz tika pārrunāts, laiks pagāja nemanot.
Tomēr bija pirmā diena jānoslēdz, lai turpinātu nākošo
dienu jau pavisam agri.
Mīļš paldies jāsaka daudziem, bet jo sevišķi divām
organizācijām un cilvēkiem. Tas ir Latvijas Universitātes
(LU) Teoloģijas Fakultātei un tās dekānei Dacei Balodei,
un Rīgas Anglikāņu Sv. Pestītāja draudzei un tās
mācītājai Bīskapei emer. Jānai Jērumai-Grīnbergai. Abās
vietās varējām gan kalpot Dievam, gan Viņu lūgt, bez
bailēm un aizspriedumiem. Jāsaka, ka šajā spraigajā
ritmā, kad darbus beidzām ap 22.00 vakarā, ļoti palīdzēja
atgūt spēkus tas, ka desmitos vakarā ārā vēl spīdēja
saulīte un ļāva mums ievilkt dienas elpu pirms dodamies
pie miera.
Tāpat kā visās dienās, arī 26.jūnijs bija darba un pārrunu
pilns un jo sevišķi tik ļoti gaidīts, jo notika tikšanās ar
LELB virsvaldi, kura tieši šajā dienā bija paredzēta.
Diena iesākās ar finanšu pārskatiem un budžeta
plānošanu. Tikāmies arī ar Vācijas Luterisko Baznīcu
Latvijā, pārrunājot ar viņiem Sv. Pētera baznīcas īpašumu
atgriešanās tiesību procesu un kā mēs, abas baznīcas,
redzam mūsu nākotnes sadarbību. Jāsaka gan, ka visos
šajos procesos bija, ir un būs iejaukts daudz no politiskās
spēles.
Esam kā Baznīca veidota no tik daudz un dažādiem
dievlūdzējiem un ne jau tikai tāpēc, ka mēs kā indivīdi
esam tik atšķirīgi, bet gan arī tas, ka esam no dažādākām
vietām, valstīm pat kontinentiem, kuri piedod tik unikālu
skatījumu mums ikkatram. Šī mūsu izkoptā pēctecība ir
radījusi mūs kā domājošu, otra viedokļa respektējošu
Baznīcu. Bija labi noklausīties kā latviešu draudzes
darbojas gan Eiropā, Amerikā, Kanādā un Austrālijā. Šī
spēja ieklausīties otra viedoklī bija ļoti noderīga mūsu
abu, LELB un LELBĀL, sanāksmē, kurā piedalījās abu
Baznīcu virsvaldes. Žēl gan, ka no LELB puses tomēr
nevarēja piedalīties +Jānis Vanags. Sarunas vedās raiti un
no abām pusēm izpaudās cieņa. Likās, ka izjutām, ka
varbūt šoreiz šī sadarbības sākums patiesi ir iespējams.
Visu, ko lūdzām, lai saprot, ka mēs esam uz palikšanu un
ka viss, ko mēs lūdzam, ir lai mums dod iespēju kalpot un
vēstīt prieka vēsti - evanģēliju māsām un brāļiem Kristū.
+Lauma Zušēvica apliecināja, ka visus šos gadus mēs
esam atbalstījuši LELB. Ar savas dzīves aicinājumu
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kalpot Dievam esam veltījuši tieši latviešu Baznīcā,
neskatoties uz citām iespējām tādā veidā atbalstot
Latvijas Baznīcu. Tas viss tika darīts mīlestības
vārdā. Nobeidzām šo sēdi ar kopēji lūgto Tēvreizi un,
kad es uz mirkli pacēlu acis, jutu, ka pēc manas rokas jau
sniedzās kāda otra, lai, kopā turot rokas, mēs varētu lūgt
kā pats Dieva Dēls ,Jēzus, mums ir mācījis. Pēc tam
Bīskaps Brūvers atsaucās uz aicinājumu novadīt lūgšanu.
Tajā varēju just mūsu visu vēlēšanos kalpot vienam
Dievam un vienai latvju tautai. Visu nobeidzot, tika
uzņemta kopēja bilde un tā arī ar cieņu un laba
vēlējumiem mēs devāmies atpakaļ uz mūsu plenārsēdes
darbu un sanāksmēm. Pēcpusdienā daudz runājām, kā
labāk par sevi 'vēstīt' un stāstit? Kā labāk izmantot
sociālo mediju tīklus? Bija tik labi redzēt, ka šajos
centienos ļoti daudz piestrādā jo sevišķi mūsu jaunākie
mācītāji Rinalds Gulbis un Tālis Rēdmanis jau iesāktajā
‘Andreja’ projektā. Pateicāmies Dievam un izlūdzāmies
žēlastību un mieru naktij, lai spēki tiktu atjaunoti
nākamajai dienai.
Nākamās divas dienas pavadījām, braucot un apciemojot
gan mūsu draudzes, gan viņu dievnamus. Vispirms
devāmies uz Aizputes dievnamu, kur kopā ar Liepājas
Krusta draudzi mūs sagaidīja uz īsu svētbrīdi un tad
kopīgi ļāvāmies pārrunām, jautājumiem un gaiditām
atbildēm. Sarunas un jautājumi nebūt nebija tik viegli un
ne vienmēr varēja piekrist atbildēm, bet tas arī ir
pieņemams, jo mēs, mūsu Baznīcā, varam izteikt domas,
nebaidoties par jautājuma sekām. Bija daudz ko
pārdomāt! Viena doma gan manuprātu burtiski 'neatstāja'
un tā bija, ka kaut mēs visi esam latvieši, tomēr esam tik
atšķirīgi viens no otra, citreiz pat valodas izpratnē.
Neapšaubāmi mūs vieno mīlestība Dievam caur Jēzus , un
tas mums dod cerību visas citas lietas pārvarēt Viņa
mīlestībā, kalpot un izjust Viņa saucienu vēstīt
neskatoties uz dzimumu.
Kas gan var uzlabot jebkuru dienu, ja ne kopā paēsta
maltīte. Laukā pie baznīcas mūs sagaidīja, smaidīga,
patiesi priecīga mūs redzēt saimeniece, kura mūs cienāja
ar uz ugunskura uguns vārītu soļanku un speķa putru. Visi
ēdot, sasēdāmies kur nu kurais, un sarunas starp mums un
Aizputes, Liepājas Krusta un Valtaiķu draudzes locekļiem
vedās raiti un par visdažādākiem tematiem.
Kā saka, paēduši un padzērušās, devāmies tālāk uz
Cīravu, kur mūs jau gaidīja gan draudzes priekšniece, gan
bērni un ģimenes, kuras dzīvo nesen atjaunotajā mājā.
Vienā mašīnā bija sasēdušies un varbūt mazliet no mums
sabijušies, vietējie bērni Jānis, Markus, Gabriēls, Sabīne,
Elina, Niks un Alita. Drīz vien apmulsums un kautrēšanās
bija pārvarēta un mēs varējām klausīties viņu stāstos, kā
arī skatīties, kā viņi rāpoja pa sienām un laidās lejā no
slidkalniņa nesen uzstādītajā spēļu laukumā. Viesošanās
brīdis īss, toties atmiņā paliekošs. Laiks bija doties uz
pašu Cīravas dievnamu. Tajā ieejot, pāris lietas 'iekrita'
acīs. Skaistums vienkāršībā, manāmā akustika, gaisotne,
ērģeļu stabules. Esot šinī dievnamā, likās ka ikkatra

klātesoša dvēsele paceļas. Baiba, mūsu ērģelniece, kopā
ar vīru Tāli izdomāja, ka šis dievnams ir jāieskandina. Tā
nu arī Tālis spieda uz flīģeļa pedāļiem un Baibas ērģeļu
pavadījumā mēs dziedājām 'Ved mani Dievs'. Ne dziesmu
grāmatas bija vajadzīgas, ne notis. Dziedājām vienā balsī.
Tas man bija tas moments, kurā īsti sapratu kāpēc
mēs šeit nākam, kas mēs esam un ko varam dot kā
Baznīca mūsu latviešu tautai.
Ceļā uz Rīgu arī piestājamies pie mācītāju kapiem
Valtaiķos. Archibīskape Lauma tajos jau ir pabijusi un
vēlējās, lai arī mums rastos tāda iespēja. Iespēja būt it kā
aizmirstā, attālākā vietā, kur guļ mācītāji un viņu
ģimenes. Paldies mūsu mācītājam Varim Biteniekam,
kurš zināja arī stastit ne tikai par šo vietu, bet arī vēstīt
par vēsturi visā apkārtnē.
Līdzīgi iepriekšējai dienai, arī nākošā iesakās autobusā,
tikai šoreiz brauciens bija uz Cēsu pusi, uz Zvanniekiem.
Tie mums daudziem mīļi, jo dara svētīgu darbu un
rūpējās par ģimenēm un to veidošanu. Vini ir pieņēmuši
bērnus, izaudzinājuši un nu jau tie nāk atpakaļ kā uz
mājām. Ja ne šeit, tad nu nezinu kur citur varētu izjust
Svētā Gara darbību?! Tas bija jūtams gan mūsu svetbrīdī,
gan bērnu vēlēšanās mūs visus visur pavadīt un rādīt.
Mīlestība bija jūtama visur. Tā atspīdēja mammas
Sandras bezgala mīlestības pilnajās acīs! To varēja just
bērnu rokās, kuras nepārtraukti stiepās kādam pretīm
cerībā, ka kāds no mums to paņems savējās. Pēc rīta
posma sēdēm kopā ar visiem ēdām pie viena galda
pusdienas un varbūt tas, ka ēdām kopā, varbūt tas, ka
jutām ka mājnieki mūs tiešām gaidīja un gribēja mūs
redzēt, padarīja šo maltīti tik daudz gardāku. Bija grūti
teikt 'atā', kaut arī zinājām, ka patiesi sakam tikai 'uz
redzēšanos'!
Vakarā visi pulcējāmies, lai kopā ar viesiem no Latvijas
Universitātes, kā arī Vācijas Luterāņu Baznīcas varētu
saviesīgā vakarā pateikties virsvaldei par darbu, visiem
rīkotājiem par rūpēm un pavadīt laiku kopīgā
sadraudzībā. Archibiskape Lauma vakara gaitā pateicās
Prāv. Ievai Graufeldei par ilggadīgo kalpošanu, par
padomiem, par atdevi kalpojot gan Zviedrijas apgabalā,
gan pašā LELBĀL darbā.
Tai pašā laikā +Lauma deva iespēju vakara lūgšanu
novadīt LU Teoloģijas fakultātes Dekānei Dacei Balodei,
kuru
nakošajā
dienā
Plenārsēdes
noslēguma
dievkalpojumā jau ordinēja kā LELBĀL mācītāju. Tad nu
pie noslēguma dienas, ja kādam teiktu, ka jau esam piecas
dienas strādājuši, kalpojuši, domājuši, droši vairākums no
mums brīnītos, cik laiks tomēr ātri ir pagājis. Zinu, ka
fiziski, protams, bijām noguruši, kaut laika maiņai
neļāvām sevi nokausēt. Bija manāms garīgs pacēlums!!
Pēc rīta posma sanāksmes un fotografēšanas sesijām visi
devāmies atpakaļ uz Rīgas Anglikāņu Sv. Pestītāja
baznīcu kur tad arī noslēdzām mūsu Plenārsēdi ar
dievkalpojumu, kurā arī tad notika mācītājas Daces
Balodes ordinēšana. Bija prieks redzēt tik daudz cilvēku
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un amata brāļu un māsu (arī no LELB) un priecājamies
viņus redzēt nākam un dodam savu svētību nu jau
ordinetai mācitajai Dacei Balodei. Dieva vārdi, dziesmas,
liecības, viss tas kopā nenoliedzami deva vienotības
sajūtu, ticību un Svētā Gara klatbutni. Šī sajūta nepameta
ilgu laiku, godīgi sakot, līdz nākošās dienas vakaram, kur
bijām kopā, tai pašā dievnamā ar visiem LELBĀL
virsvaldes locekļiem, garīdzniekiem, koriem no
Stokholmas, Londonas un Latvijas Izdevniecibu jauktais
koris “Burtnieks” un, protams, visiem dievlūdzjiem.
Dievkalpojums patiešām bija izveidots, ka pārpildītajā
dievnamā likās, ka esam visi kopā kā viens lūgšanā.
Dievkalpojuma iesākumu vadīja prāv. Anita Vārsberga
Pāže. Ieklausoties viņā, es arī domāju par Anitas tēvu
prāv. Vili Vārsbergu, kurš nu jau aizgājis Dieva mierā.
Nenoliedzami viņš būtu bijis lepns par to, ka Anita tieši
tad, tieši tur turpināja viņa iesākto darbu, kalpojot
Dievam un Latvijai. Roku uzlikšana svētīšanai man bija
jauks atgādinājums un atsauca atmiņas, kad kosekrēja
archibīskapi Laumu un mēs visi viņu svētījāmviens caur
otru, caur latviski austām jostām. Domāju, ka mūsu
dziesmotais dievkalpojums bija burvīga dāvana Latvijai
tās 100 gadu dibināšanas jubilejā, kā arī mums pašiem
apliecinājums, ka mēs piederam Latvijai, mēs esam
Latvijas Baznīca, mums rūp latviešu luterāņi visā plašā
pasaulē un tagad arī šeit dzimtenē, Latvijā, kuru tik ļoti
mīlēja un šo dienu gaidīja tāds Dieva vīrs kā arch.
Grīnbergs, kuru izveda vācu okupācijas vara un kurš
nokļuvis ārpus Latvijas, uzturēja Latvijas luterisko
Baznīcu, lai mēs varētu atgriezties nu jau arch. Laumas
Zušēvicas vadīti. Lai Dievs mums dod spēku, rāda ceļu
un iespēju jebkatram kalpot ja Dievs aicina!

sāksies 9. septembrī. Gadskārtējā līdzekļu vākšanas
akcija un rudens sagaidīšanas svinības, “Oktoberfest” būs
22. septembrī. Un 30. septembrī pie mums viesosies un
koncertā uzstāsies Maija Kovaļevska.
Šim aktīvam septembrim sekos līdzīgi aktīvs oktobris ar
iesvētībām 7. oktobrī, teātra izrādi “Sprīdītis?” 21.
oktobrī, un grupas “Vilkači” koncertu 28. oktobrī.
Ar visiem šiem notikumiem, tie no mums, kas ir Latvijas
pilsoņi ar derīgām pasēm, nedrīkst aizmirst savu svarīgo
pilsonisko pienākumu – balsot 6. oktobrī 13. Saeimas
vēlēšānās. Jūsu balss ir nozīmīga un kritiska. Iepazīties ar
partiju parstāvjiem un kandidātiem būs iespējams 7.
septembra debatēs. Bet to arī var veikt ieskatoties ziņu
lapā “Tava Balss Latvijas Nākotnei” vēstniecības mājas
lapā – mfa.gov.lv/usa/.
Atskatoties vasaras darbībā, es gribu pateikties Dagnijai
Ķilpei, Vitautam Hazneram un Vijai Ūdenānei par
dievkalpojumu novadīšanu prāv. Anitas prombūtnes
laikā, kā arī īpaši pateicos Dagnijai, kas kopā ar savu
meitu Kristīnu un citiem draudzes locekļiem rūpējās par
uzkodu un atspirdzinājumu sagādāšanu svētdienas kafijas
galdam. Es arī pateicos visiem, kas atsaucās uz
aicinājumu piedalīties 21., 22. un 25. augusta talkās. Mēs
padarījām daudzus mazus darbiņus, kuri atsevišķi varbūt
ir neievērojami, bet kopsummā mūsu namu manāmi
uzposa. Paldies visiem!!
Raženu, priecīgu rudeni vēlot,
Jānis Vītols
Draudzes priekšnieks

Ar Dievpalīgu!
Sandra Kalve
LELBĀL virsvaldes locekle

_________________________________
Sekojiet līdzi mūsu Baznīcas darbam – mājas lapās:
www.lelba.org un www.lelbāl.org
kā arī Facebook:
LELBA, LELBAL, LELBĀL Latvijā

SADARBĪBA AR LATVIJU (SAL) KOMITEJAS
ZIŅOJUMS
SAL komiteja, kopā ar atbalstu no Dāmu komitejas,
izpildīja draudzes padomes apstiprinātos ziedojumus
jūnija beigās un jūlija mēneša sākumā, ziedojot $6500
sekojošām organizācijām:
Organizācija No SAL

No Dāmu KOPĀ
komitejas

_____________________________________________

Pakāpieni

$1500

$500

$2000

PADOMES ZIŅAS

Zvannieki

$1500

$500

$2000

Rozā vilciens

--

$500

$500

Vasaras negaisiem, plūdiem un nospiedošai sutai, cerams,
tuvojas beigas un ir jāgatavojas uz ļoti aktīvu simtgades
pēdējo trešdaļu.

Centrs Marta

--

$500

$500

Liepājas
draudzei *

$1500

--

$1500

Septembris sākas ar skolas nometni 1. un 2. septembrī ar
Latvijā pazīstamā pavāra Mārtiņa Sirmā līdzdalību.
Saeimas kandidātu un partijas pārstāvju debates ir
ieplānotas piektdien, 7. septembrī. Skolas mācību gads

Kopā

$4500

$2000

$6500

Rudeni gaidot.

*Liepājas Krusta draudzes Diakonijas centram
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Laikā, kad biju Lavijā, arī šogad pats personīgi satikos ar
Misijas “Pakāpieni” vadītājiem Danu un Viljamu
Šulciem. Patiess prieks redzēt viņu pozitīvo attieksmi un
nesavtīgo atdevi. Klāt pievienoju vēstuli, ko saņēmām
pēc ciemošanās Tukumā:
Labdien, mūsu mīļie un sirdij tuvie draugi Vašingtonas
draudzē!
Sirsnīgs paldies par lielo naudas ziedojumu 1684.92 eiro,
mūsu misijas darba atbalstam. Esam ļoti pateicīgi
Dievam, ka Viņš dažādos veidos svētī mūsu darba
ikdienu. Tā mēs un Jūs kopīgi varam parūpēties par tiem,
kam klājas grūti. Šo naudu varēsim ieguldīt bērnu
izglītības celšanai, palīdzot vecākiem iegādāties
nepieciešamo skolai. Protams, ka daļu naudas lietosim
arī mūsu Bēbīšu mājas iedzīvotājām.
Paldies par Jūsu draudzes sūtni, Egonu Pļavnieka kungu.
Bijām priecīgi satikties un izjust šī cilvēka patieso
sirsnību. Viņš mums pastāstīja par draudzi un tās
locekļiem un aktivitātēm. Bija interesanti dzirdēt, kā tiek
gatavotas kastes ar apģērbu un apaviem un prieks, ka tās
lietas vienmēr ir tik labas un skaistas.
PALDIES.

grūti saņemt atbalstu. Viņa arī kārto visu komunikāciju
ar citām institūcijām, lai pēc iespējas mazinātu
sekundāro viktimizāciju, kam sievietes pakļautas.
Vairāk par mūsu darbu var arī lasīt www.marta.lv
Tur arī atrodams ziņojums par fokusgrupām, ko
organizējām ar sievietēm, lai saprastu, kā policija
izturas, tiesas, bāriņtiesas un ko viņas sagaida. Balstoties
uz to izstrādājām riska instrumentu policistiem un šobrīd
uzsākam darbu pie metodiskā materiāla sociāliem
darbiniekiem.
Vajadzība pēc finansiālā atbalsta ir patiesi liela. Līdz
gada beigām vēl jāpiesaista krietni resursi. Vidēji gadā
sniedzam atbalstu līdz pat 400 sieviešu, vidēji vienai
sievietei nepieciešamas 20 konsultācijas, kur katras
izmaksas ir 30 EUR, savukārt, jauniešu grupas, kur
darbojamies preventīvi – viena nodarbība izmaksā 50
EUR.
Patiesā sirsnībā,
Iluta Lāce
Centra MARTA dibinātāja & vadītāja
Viesojoties Centrā MARTA

Cienot un mīlot Jūs,
Dana Šulce
Viesojoties pie Viljama un Danas Šulciem

Ar lielu interesi mēs uzmeklējām Centru MARTA, kur
mums pašiem par pārsteigumu bija iespēja satikt šīs
organizācijas dibinātāju Ilutu Lāci. Ir patiess prieks, ka
Rīgā ir šāda organizācija un ir iepēja atbalstīt kritiskā
situācija nonākušo sievieti. Pēc vizītes arī no Centra
MARTA saņēmām sekojošo vēstuli:

Kā redziet, mūsu ziedojumi katrai organizācijai ir
nepieciešami, lai turpinātu tās darbību. SAL komiteja
(Dagnija Kiļpe, Laima Ciguze, Egons Pļavnieks) vēlas
pateikties visiem draudzes locekļiem par dāsno atbalstu!
Paldies!
SAL vārdā, Egons Pļavnieks
UTENIS
Ņemot vērā aizņemto rudens sabiedrisko kalendāru,
gadskārtējais utenis tiek pārcelts uz nākamā gada
pavasari.
Ināra Apine

Sveicināti,
Patiesi bija prieks iepazīties un apjaust, ka mums ir jauni
draugi, kas mūsu darbu patiešām novērtē.
Jūsu ieskaitītot ziedojumu plānojam novirzīt sociālā
darbinieka darbam, jo viņa ir tā, kura pirmoreiz satiek
sievieti, iesaista citus MARTA speciālistus gadījuma
risināšanā, uzrauga, lai sieviete saņemtu visu
nepieciešamo palīdzību un šai pozīcijai mums allaž ļoti

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!
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ALA uz diskusijām aicināja pārstāvjus no visiem
Centrālai vēlēšanu komisijai iesniegtajiem 16 sarakstiem,
kas piedalīsies 13. Saeimas vēlēšanās šī gada 6.oktobrī.
Neskatoties uz saspringto pirmsvēlēšanu periodu, savu
dalību diskusijās apstiprinājuši:

Svinēsim gadskārtējo Oktoberfest

sestdien, 22. septembrī, plkst. 17:00.
Būs vācu desas, mūzika, alus un vīns, gardie dāmu
komitejas gatavotie kartupeļu salāti un bērniem "moon
bounce.” Nāciet! Līksmosim kopā!
Līdzekļu vākšanas nolūkā, ienākumi no pasākuma
papildinās draudzes nodevu un ziedojumu fondus, lai
segtu iztrūkumus un dotu mums līdzekļus turpināt
draudzes darbību.
Ieeja $35.00, bērniem jaunākiem par 16 - brīva. Tiem,
kas pie durvīm noziedo $150 (draudzes locekļa nodevu
maksājums vai labvēļa ziedojums draudzei, ko var
atvilkt no ienākumu nodokļiem), ieeja -- brīva!
Brauciet svinēt paši un līdzi paņemiet draugus!
Draudzes padomes uzdevumā,
Aleks Israels
973/615-9127

_________________________________________

aicina uz
PRIEKŠVĒLĒŠANU DISKUSIJU
Nepalaidiet garām iespēju satikt 13. Saeimas deputātu
kandidātus Vašingtonā!
Piektdien, 7. septembrī, plkst. 20.00
Vašingtonas draudzes nama lielajā zālē
Amerikas latviešu apvienība (ALA) sadarbībā ar vietējām
organizācijām rīko priekšvēlēšanu diskusijas Vašingtonā,
DC, Ņujorkā un Čikāgā. Vēlamies dzirdēt partiju
uzskatus par jautājumiem, kas vienlīdz svarīgi kā Latvijas
iedzīvotājiem, tā cilvēkiem, kam nav vienalga, kas notiek
Latvijā.
Diskusijas vadīs pieredzējušais žurnālists, raidījumu
vadītājs Ansis Bogustovs no Latvijas.
*Ja jums nav iespēju pievienoties diskusijām klātienē,
pieslēdzieties tiešraidei, kas būs skatāma American
Latvian Association Facebook lapā 7. septembrī plkst.
20.00 pēc vietējā laika.

Gatis Eglītis (Jaunā konservatīvā partija), Rihards Kols
(Nacionālā apvienība), Māris Graudiņš (Progresīvie),
Vita Anda Tērauda (Attīstība/Par!), Silvesters Rubins
(Latviešu Nacionālisti), Zanda Kalniņa – Lukaševica
(Jaunā Vienotība).
BRĪVPRĀTĪGĀ KURJERA PIEDĀVĀJUMS
Līdz 14. septembrim vēl laiks ir pieteikties balsošanai
pa pastu!
Ja Jums nav iespēju nobalsot uz vietas kādā no vēlēšanu
iecirkņiem ASV, vai ir problēmas ar pases nosūtīšanu uz
vēstniecību, lai kvalificētos nobalsošanai pa pastu,
piedāvājam iespēju izmantot kurjera pakalpojumu aizvedīsim Jūsu pasi uz vēstniecību, lai reģistrētu Jūs
balsošanai pa pastu. Ja vēlaties ALA biroja palīdzību, tad
lūdzam uz diskusijām Vašingtonā, Ņujorkā vai Čikāgā
paņemt līdzi:
1) 2018. gada 6. oktobrī derīgu Latvijas pilsoņa pasi
2) Iesniegumu (pieejams arī Word formātā, ja kāds vēlas
to aizpildīt datorrakstā)
http://www.mfa.gov.lv/images/vestniecibas/asv/2018_05
_07_Iesniegums_balsosanai_pa_pastu_13Saeimas_velesa
nas.pdf
3) Ja vēlaties Jūsu pasi saņemt atpakaļ pa pastu,
sagatavojiet arī iepriekš apmaksātu, sev adresētu
aploksni pases un izziņas nosūtīšanai. Vēstniecība iesaka
lietot ierakstītu pastu (USPS) vai kurjerpastu (UPS, DHL,
FedEx).
*Vēstniecība neuzņemas atbildību par pasta vai
starpnieka pakalpojumu kvalitāti.
4) Ja vēlaties, lai Jūsu pasi nogādā Jums personīgi, nevis
pa pastu, norādiet savu kontaktinformāciju (e-pastu un
tālruni).
*Šādā gadījumā, ALA birojs lūdz Jūsu pacietību,
atgriežot pasi – nodosim pases vai nu Jūsu pilsētas
organizācijas vadītājam, vai ALA valdes loceklim, kas
dzīvo Jūsu apkārtnē, lai atdotu Jūsu pasi pēc iespējas
ātrāk.
Patiesā cieņā,
Marisa Gudrā
un
Amerikas latviešu apvienība (ALA)
Latviešu organizācijas Vašingtonā (LOV)
Ņujorkas latviešu organizāciju padome (ŅLOP)
Čikāgas latviešu organizāciju apvienība (ČLOA)
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VAŠINGTONAS DAUGAVAS VANAGU
APVIENĪBA
AICINA NOKLAUSĪTIES

organizācija savu darbību ir paplašinājusi, atbalstot citas
mazturīgo iedzīvotāju grupas, kā arī latviskos kultūras un
izglītības pasākumus.

NĀCIET, ATBALSTIET, IESTĀJATIES!
Skatiet Daugavasvanagi.org
_________________________________________
VAŠINGTONAS, DC JAUKTAIS KORIS
Richards Skulte, diriģents
Egons Pļavnieks un Silva Blazquez, pavadītāji
Aivars Osvalds, administrators
bijušā Latvijas nacionālo bruņoto spēku komandiera
atv. ģenerāļa RAIMONDA GRAUBES
referātu

"Hibrīdkaŗš un informatīvā telpa."
Krievija ietekmējot mūsu prātus (un sirdis) mēģina graut
mūsu vērtību sistēmu, ticību polītiskajai vadībai, valsts
pastāvēšanai, utt. Notiek nepārprotams mēģinājums
uzvarēt oponentu neizmantojot konvencionālos militāros
līdzekļus. Īpaši aktuāli tas ir Latvijai.
Svētdien, 9. septembrī, pēc dievkalpojuma,
pie vanadžu klāta kafijas galda.
Ieeja pret ziedojumu.

Nāciet Dziedāt!
Aizritējuši Baltimoras dziesmu svētki, nesen izskanējuši
Latvijas valsts simtgades dziesmu svētki un ir piedzīvots
tik daudz neaizmirstama, pozitīva un laba. Vēl kavējoties
domās par šiem unikāliem svētkiem, nepalaidīsim garām
īsto mirkli sākt gatavoties tautas kopā sanākšanai Kanādā.
Vašingtonas DC koris atsāks mēģinājumus ar mērķi
nākošgad piedalīties XV Latviešu dziesmu un deju
svētkos Kanādā, Toronto no 4.–7.jūlijam. Svētku kopkora
programmā atradīsiet daudz jau pazīstamas dziesmas no
Baltimoras un Latvijas dziesmu svētkiem, kā arī jaunas
un līdz šim nedzirdētas kora dziesmas. Domājam, ka arī
pirms svētkiem korim būs iespēja uzstāties vietējās
sabiedrības sarīkojumos.

VAŠINGTONAS DAUGAVAS VANAGU
APVIENĪBAS
rudenī paredzētie sarīkojumi:
 9. septembrī, atv. ģenerāļa Raimonda Graubes
referāts
 28. oktōbrī, folkloras grupas VILKAČI koncerts
 11. novembrī, Lāčplēšu piemiņas pasākums
 100+ jūdžu pasākums Latvijas simtgadei par
godu
 katru ceturtdienas vakaru sporta kopas Sigulda
treniņi (aicināti visāda līmeņa volejbolisti/es)
Kas ir Daugavas Vanagi?
Daugavas Vanagi ir latviešu labdarības organizācija, kas
darbojas vairākās pasaules valstīs. Organizācijas
pirmsākumi meklējami latviešu karavīru gūstekņu
nometnē 1945. gadā, kad tā tika radīta karavīru un viņu
ģimeņu atbalstam. Mūsdienās galvenās darbības jomas ir
tautiešu aprūpe, latviešu valodas un tradīciju saglabāšana
ārpus Latvijas, kā arī patriotisma kopšana. DV

Vašingtonas DC jauktais koris atsāks mēģinājumus
trešdien, 19. septembrī plkst. 19:30.
Ja dziedāšana jums sirdij tuva, tad dodiet ziņu un nāciet
mūsu pulkā! Lūdzu rakstīt, tekstēt vai zvanīt Aivaram
Osvaldam, (aeosvalds@gmail.com, 703-801-8333).
Dodiet ziņu tālāk arī jūsu draugiem.
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Rets notikums mūsu namā!
Ar Latvijas Simtgadei veltītu koncertu
pie mums viesosies uz pasaules
skatuvēm ievērību guvusī izcilā operas
zvaigzne

Maija Kovaļevska
un pianiste

Dzintra Erliha
svētdien, 2018. gada 30. septembrī
pulksten 15:00
Vašingtonas latviešu draudzes
namā
400 Hurley Avenue, Rockville MD
20850
Programmā – latviešu komponistu
darbi un operu ārijas.
Ieeja $35
Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem ieeja brīva
Pēc koncerta aicinām uz pieņemšanu un iespēju tikties ar māksliniecēm.
Koncertu rīko Latviešu organizācijas Vašingtonā, D.C. (LOV) sadarbībā ar Latviešu Nacionālās
Operas Ģildi. Tuvāka informācija: A. Juberte 301 814-1080.

