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

LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE
VAŠINGTONĀ, DC


Vasaras dievkalpojumi notiek 10:00.
Seko kristīga sadraudzība pērminderes un palīgu izkārtojumā.*


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

3. JŪNIJĀ – Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS
otrdien, 5. jūnijā – 19:30 Literārais vakars
trešdien, 6. jūnijā – 11:00 Rīta svētbrīdis
10. JŪNIJĀ – Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS.
Seko draudzības stunda – un atvadīšanās no Knoku ģimenes *
trešdien, 13. jūnijā – 19:30 padomes sēde
17. JŪNIJĀ – AIZVESTO PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS
sestdien, 23.jūnijā – Baltic Centennial Midsummer Celebration,
Dupont Circle, D.C. (LR vēstniecība ASV)

24. JŪNIJĀ – DIEVKALPOJUMS
1. JŪLIJĀ – DIEVKALPOJUMS nenotiks
8., 15., 22. JŪLIJĀ – DIEVKALPOJUMS
29. JŪLIJĀ – Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS
5. AUGUSTĀ – Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS
12. AUGUSTĀ – Kapu svētku DIEVKALPOJUMS Rock Creek kapsētā.
Dievkalpojums Rokvillē nenotiek.
19. , 26. AUGUSTĀ – Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS
no 31. AUGUSTA līdz 2. SEPTEMBRIM – Latviešu skolas nometne *
2. SEPTEMBRĪ – SVĒTBRĪDIS Rokvillē. DIEVKALPOJUMS latviešu
skolas nomentē Mar-Lu-Ridge.

ATZĪMĒŠANAI KALENDĀROS

BAZNĪCAS KALENDĀRS
informācija septembra numuram
jāiesniedz kancelejā līdz
15.augustam

9. septembris – Latviešu skolas mācību gada atklāšana
22. septembris – Draudzes ziedojumu vākšanas akcija Oktoberfest
30. septembris – Marijas Kovaļevskas koncerts draudzes namā (LOV) *
6. oktobris – 13. Saeimas vēlēšanas (LR vēstniecība ASV) *
7. oktobris – Iesvētības

Īsziņas Vasara 2018

Ģimenes dienas dievkalpojumā, šī gada 13. maijā, kopā ar
savām un draudzes ģimenēm
Pirmo dievgaldu saņēma
Ella Dahncke
Mia Dahncke
Bruno Lilje
Jēzus saka: “Es esmu dzīvības maize.”
_____________________________________________

MĀCĪTĀJAS VASARAS KALENDĀRS
Prāv. Anita vispirms piedalīsies LELBĀL Virsvaldes
sēdē, kas notiks pēdējā jūnija nedēļā Rīgā (no 21. jūnija
līdz 2. jūlijam). Tad jūlija otro nedēļu viņa kalpos
Katskilu nometnē (no 6. līdz 15. jūlijam), bet nedēļu pēc
tam būs atvaļinājumā (līdz 24. jūlijam). Viņas
prombūtnes laikā dievkalpojumus vadīs draudzes locekļi,
bet 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).

kalpošanas ir tās, kas nepieciešamas, lai mēs vēl varētu
sevi saukt par draudzi. Un kalpošanā jāaicina visi
draudzei piederošie locekļi! Ticu, ka laiks, ko veltīsim
pārdomām un sarunām, būs par svētību visai draudzei un
palīdzēs mums atjaunoties. Domājot par rudeni, sākam
ar to, ko visvairāk izjūt pati draudze – sākam ar kafijas
galdiem. (Skat.zemāk).
māc. Anita

PADOMES ZIŅAS
Vēršamies pie visiem draudzes locekļiem – dāmām un
kungiem, ģimenēm un indivīdiem -- ar lūgumu apsvērt,
vai Jūs nebūtu ar mieru pielikt roku pie kafijas galdu
rīkošanas. Ceram salikt vairākas komandas vai darba
grupas, kas būtu atbildīgas sarīkot zināmu skaitu kafijas
galdu gadā. Neesiet pārsteigti, ja saņemsiet telefona
zvanu, aicinot Jūs talkā. Ceram uz Jūsu līdzdalību!
Nav jāgaida zvans! Ja esat ar mieru nākt palīgā ar kafijas
galdiem, lūdzam sazināties ar Dainu Block
(blockdaina@gmail.com).
Vasaras kafijas galdi—
Pērmindere Dagnija Ķilpe ar palīgiem ir uzņēmusies
atbildību par kristīgo sadraudzību pēc vasaras
dievkalpojumiem. Ja vēlaties nākt palīgā, sazinieties ar
Dagniju! (410-730-5797 vai dagnia@comcast.net). Mīļš
paldies Dagnijai par uzticīgo darbu draudzes labā!
Draudzes padomes uzdevumā,
Daina Block

KRISTUS AICINĀJUMS, DRAUDZES UZDEVUMS
Apustulis Pāvils jautā romiešiem:
“...Kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird,
kad nav, kas sludina? Un kā lai sludina, kad nav sūtīti?”
(10:14-15)

IELŪGUMS

Mūsu draudzes pašreizējā situācijā varētu jautāt: Kas
mūs mīļi sagaidīs, ja nav nama mātes? Kur piedāvāsim
un piedzīvosim kristīgo mīlestību, par ko dzirdam
dievkalpojumā, ja nav kafijas galda? Kas ir draudze, ja
nav Dāmu komitejas?
Ņemot vērā, ka šajā pavasarī neizdevās ievēlēt Dāmu
komitejas priekšnieci, draudzes pilnsapulce padomei
uzticēja īpašu uzdevumu – ar pateicību izvērtēt un
pārdomāt Dāmu komitejas līdzšinējo (ilggadīgo un ļoti
svētīgo) darbu, reālistiski izvērtēt šodienas iespējas un
resursus, un meklēt veidus, kā iesaistīt vairāk draudzes
locekļu visai draudzei uzticēto uzdevumu īstenošanā.
Dāmu komiteja draudzes vārdā ir veikusi daudzas un
dažādas kristīgās mīlestības un palīdzības kalpošanas.
Dažas notiek visas sabiedrības acu priekšā, citas – klusi,
pazemīgi ‘aizkulisēs.’ Bet, ja nav Dāmu komitejas, vai šīs
kalpošanas vienkārši izbeidzās? Nē! Bet draudzes aktīvo
locekļu skaitam sarūkot, jāpārdomā prioritātes, kuŗas

Ja vēlaties palīdzēt, lūdzam sazināties ar padomes
loceklēm Dainu Block vai Aiju Celmu-Evans.
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SKOLAS ZIŅAS

Draudzes padome un Revīzijas komisja pēc ievešanas
amatā 2018. gada aprīlī.
Pirmajā rindā no kreisās: Daina Block, Laima Cigūze,
draudzes priekšnieks Jānis Vītols, Prāveste Anita
Vārsberga Pāža, Dace Zalmane, skolas pārzine Aija
Celma - Evans;
Otrajā rindā no kreisās: Alberts Ozols (revīzijas
komisija), Andris Lūsis, Ulvis Grīnvalds, Egons
Pļavnieks, Ivars Kuškēvics (revīzijas komisija), Jānis
Bebris (kasieris).
Iztrūkst Roberts Šverns, Aleksandrs Israels un Dāmu
Komitejas pārstāves.

Vašingtonas skolas ģimenes 6. maijā pulcējās Burke Lake
parkā, Virdžīnijā, lai svinētu 4.maija svētkus un kopīgi
atpūstos brīvā dabā. Skolas vecāki bija izplānojuši gan
šķēršļu gājienu ,,Apceļo Latvijas novadus!”, gan sporta
nodarbības. Noslēdzot skolas gada mākslas nodarbību
projektu, bērni zīmēja un veidoja cielavas, Latvijas
nacionālā putna, skulptūras, iedvesmojoties no
mākslinieka Ginta Grīnberga metālmākslas. Pēc tam
visiem bija kopīgas pusdienas un saviesīgas sarunas.

KANCELEJAS ZIŅAS
Atkārtoti lūdzam ikvienu draudzes locekli un draudzes
atbalstītāju pārdomāt nepieciešamību saņemt Baznīcas
ziņas pa pastu. Būtu pateicīgi, ja jūs izvēlētos saņemt
draudzes ziņas elektroniski, tādējādi samazinot kaitējumu
dabai un paātrinot savstarpējo saziņu. Ja draudzes rīcībā
nav jūsu epasta, tad lūdzam to atsūtīt uz adresi
dcdraudze@gmail.com

Sekojiet līdz notikumiem:

www.dcdraudze.org
www.latviesi-dc.org
www.lelba.org
www.lelbāl.org

20. maijā notika Vašingtonas draudzes pamatskolas
izlaidums ar ģimeņu dievkalpojumu. Izlaidumā izsniedza
liecības un tika apbalvoti labākie lasīšanas un rakstīšanas
sacensību dalībnieki, kā arī čaklākie mīklu minētāji.
Šogad skolu beidza Nikola Carron, Vilis Kuškēvics,
Sandra Seng, Ērika Skulte, Edgars Sūrītis, Aleksandra
Zvanere, saņemot apsveikumus no Latvijas vēstnieka
ASV Andŗa Teikmaņa, draudzes padomes un Daugavas
Vanagiem. ALA katram absolventam kā dāvanu deva
etnogrāfisku cimdu pāri no tā Latvijas novada, ar kuru
saistās ģimenes vēsture. Priecājamies, ka skolu beidz
spējīgi, jauki audzēkņi, kas savus talantus parādīja, gan
dejojot jaundeju ”Varavīksne”, gan spēlējot rokgrupā
“Nemiers”.
Paldies absolventu vecākiem par sagādāto maltīti pēc
sarīkojuma, kad visi varēja draudzīgi pakavēties pie
“Dzintara galda” sarūpētajām pusdienām.
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Ieskats skolas izlaidumā

Uzstājās skolas audzēkņu rokgrupa “Nemiers”
Liecību saņemšana

Informācija par skolas nometni
Šogad svinēsim Latvijas simtgadi ar ļoti īpašu skolas
nometni no 31. augusta - 2. septembrim skaistajā MarLu-Ridge Summer Camp and Education and Conference
Center, Merilandē. Esam uzaicinājuši ekspertu no
Latvijas kulinārijas jomā - Latvijas vadošo šefpavāru
Mārtiņu Sirmo, kurš izglītos bērnus, kā arī vecākus par
latviešu kulinārijas tradīcijām un pašreizējām kulinārijas
tendencēm Latvijā. Mārtiņš Sirmais ir līdzautors pirmajai
pasaku pavārgramatai bērniem ar nosaukumu “Baltais
Lācis” (izdota 2017. gadā) un līdzīpašnieks 3 pavāru
restorānam “Tam labam būs augt”, Rīgā. Var mazliet
iepazīties ar viņu:
https://www.youtube.com/watch?v=Oj327rr-wic

Varavīksnes deja

Varbūt gribēsiet piebiedroties? Ir iespēja atbraukt arī uz
vienu dienu!
Aija Celma - Evans, skolas pārzine

Absolventi ar audzinātājām Līgu Sūrīti un Edīti Karonu
Šī mācību gada laikā ir tapusi Vašingtonas draudzes
Latviešu skolas bērnu labāko stāstu izlase. Tās autori ir
23 skolas skolēni, kuri šogad piedalījās rakstīšanas
sacensībās. Grāmatu var pasūtīt un iegādāties pie māc.
pārzines Aijas Celmas - Evans
(dclatviesuskola@gmail.com, tel. 703/425-2660).
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ALA ZIŅAS
ALA Izglītības nozare aicina visus, kam interesē, veikt
Valsts valodas prasmes pārbaudi
Studentiem un pieaugušajiem šovasar būs iespēja kārtot
Latvijas Valsts valodas prasmes pārbaudi (VVPP) trīs
latviešu centros. Valsts izglītības satura centrs piedāvā
VVPP Ņujorkā 24. jūlijā, Gaŗezerā 28. jūlijā un Kursā 4.
augustā.
Eksāmenā novērtē prasmi latviski runāt, rakstīt un saprast
dzirdamu vai lasāmu tekstu. Ja ir pozitīvs vērtējums,
students saņem valsts valodas prasmes apliecību.
Apliecība ir svarīga jaunietim, kas vēlas studēt vai strādāt
Latvijā. Tāpat arī šis dokuments jebkurā citā valstī
apliecina, ka cilvēks prot vēl kādu svešvalodu – šajā
gadījumā – latviešu valodu. Latviešu valodas eksāmenu
var kārtot kādā no trim līmeņiem: pamata (A), vidējā (B)
vai augstākajā (C). Atbilstoši rezultātam cilvēks saņem
vērtējumu kādā no sešiem Eiropas valodu līmeņiem.
Eksāmena rakstu daļa (lasīšana, rakstīšana, klausīšanās)
notiek 90 minūtes, bet pēc tam ir runas daļa (apmēram 10
– 15 minūtes).
Lūdzu rakstīt ALA Izglītības nozares vadītājai Andrai
Zommerei (azommers@sbcglobal.net) līdz 1. jūlijam, ja
ir jautājumi vai vēlme pieteikties kārtot VVPP.
Vairāk informācijas var atrast
http://visc.gov.lv/valval/info.shtml .

INFORMĀCIJA NO LATVIJAS
VĒSTNIECĪBAS ASV
Informācija par 13. Saeimas vēlēšanām
2018. gada 6. oktobrī, sestdienā, Latvijā notiks 13.
Saeimas vēlēšanas. Nobalsot vēlēšanās varēs Latvijas
pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu
vecumu un kuriem būs derīga Latvijas pilsoņa pase.
Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs ir iekļauti Rīgas vēlēšanu
apgabalā, tāpēc vēlētāji ārvalstīs varēs balsot par Rīgas
vēlēšanu apgabalā reģistrētajiem deputātu kandidātu
sarakstiem.
Kā vēlēšanās varēs nobalsot ASV dzīvojošie vēlētāji?
ASV dzīvojošiem vēlētājiem būs divas iespējas, kā
nobalsot 13. Saeimas vēlēšanās:
1) vēlēšanu dienā, 6. oktobrī, personīgi balsot kādā no
ārvalstīs vai Latvijā izveidotiem vēlēšanu iecirkņiem;
2) nobalsot pa pastu, iepriekš piesakoties Latvijas
vēstniecībā ASV, Vašingtonā.
Kur varēs nobalsot vēlēšanu dienā, 6. oktobrī?
13. Saeimas vēlēšanu dienā varēs nobalsot personīgi
jebkurā ārvalstī vai Latvijā izveidotā vēlēšanu iecirknī.

Iecirkņi būs atvērti no plkst. 7.00 rītā līdz plkst. 20.00
vakarā pēc vietējā laika. Ārvalstīs izveidoto vēlēšanu
iecirkņu adreses būs pieejamas maijā Latvijas Centrālās
Vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv.
Vēlēšanu iecirkņu ASV adreses maijā būs pieejamas arī
Latvijas vēstniecības ASV mājaslapā
www.mfa.gov.lv/usa/velesanas-2018.
Kā varēs pieteikties balsošanai pa pastu?
Ja vēlētājs vēlēšanu dienā nevarēs ierasties personīgi
vēlēšanu iecirknī, lai nobalsotu, ir iespēja pieteikties
balsošanai pa pastu Latvijas vēstniecībā ASV (2306
Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008).
Pieteikties balsošanai pa pastu var no 2018. gada 5.
maija līdz 14. septembrim, uzrādot derīgu Latvijas
pilsoņa pasi un aizpildot iesniegumu.
Iesniegumā jānorāda:
1. Vārds, uzvārds;
2. Personas kods;
3. Dzīvesvietas adrese;
4. Adrese ASV, uz kuru nosūtāmi vēlēšanu materiāli;
5. Iesnieguma aizpildīšanas vieta un datums;
6. Vēlētāja paraksts.
Iesnieguma veidlapu var aizpildīt vēstniecībā vai iepriekš
izdrukāt no Latvijas vēstniecības ASV vai Latvijas
Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas (“Iesniegums
balsošanai pa pastu no ārvalstīm”). Iesniegumu atļauts
rakstīt brīvā formā, rokrakstā vai datorrakstā.
Saņemot iesniegumu, vēstniecības darbinieks reģistrēs
vēlētāju balsotāju sarakstā, iespiedīs pasē spiedogu par
dalību 13. Saeimas vēlēšanās un izsniegs izziņu, ka
vēlētājs ir reģistrēts balsošanai pa pastu.
Latvijas vēstniecības ASV darba laiki, kuros var
pieteikties balsošanai pa pastu, ir noteikti:
Pirmdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00
Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00
Ja vēlētājam nav iespējas personiski ierasties vēstniecībā,
lai pieteiktos balsošanai pa pastu, vēlētāja iesniegumu un
pasi vēstniecībā var nogādāt starpnieks, piemēram, kāda
uzticamības persona, pastnieks (USPS) vai pasta kurjers
(UPS, DHL, FedEx). Ja pase un iesniegums vēstniecībā
tiek nogādāti ar pastnieku vai pasta kurjeru, vēlētājam
pašam ir jāapmaksā pasta pakalpojumi pases un izsniegtās
izziņas nosūtīšanai atpakaļ – vēstniecībai kopā ar pasi un
iesniegumu ir jānosūta arī iepriekš apmaksāta aploksne
pases un izziņas nosūtīšanai atpakaļ vēlētājam ar
ierakstītu pastu (USPS) vai kurjerpastu (UPS, DHL,
FedEx). Vēstniecība neuzņemas atbildību par pasta vai
starpnieka pakalpojumu kvalitāti.
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Līdz 14. septembrim vēlētājam būs tiesības mainīt adresi,
uz kuru saņemt vēlēšanu materiālus. Par vēlmi mainīt
adresi būs jāpaziņo vēstniecībai līdz 14. septembrim.

LOV ZIŅAS
“Balsis” koncerts Vašingtonā par godu Latvijas
Simtgadei

Lūdzam ievērot - ja būsiet pieteicies balsošanai pa pastu,
Jums nebūs iespējas balsot vēlēšanu dienā vēlēšanu
iecirknī!
Kā varēs nobalsot pa pastu?
Ja vēlētājs būs pieteicies balsošanai pa pastu, vēstniecības
darbinieks vēlēšanu materiālus uz vēlētāja iesniegumā
norādīto adresi izsūtīs laikā no 2018. gada 15. līdz 24.
septembrim.
Saņemot pa pastu nosūtītos vēlēšanu materiālus, būs
jārīkojas saskaņā ar klāt pievienoto instrukciju.
Lūdzam ievērot - vēlētājam savs balsojums vēstniecībai
būs jānosūta ar tādu aprēķinu, lai vēstniecība to saņemtu
līdz vēlēšanu dienai - 2018. gada 6. oktobrim.
Latvijas vēstniecība laipni aicina jautājumu gadījumā
kontaktēties ar vēstniecības Konsulāro nodaļu pa
tālruņiem 202-328-2883, 202-328-2882 vai 202-3282881, vai izmantojot e-pastu: consulate.usa@mfa.gov.lv.
Aicinām sekot vēstniecībai sociālajos tīklos, lai uzzinātu
aktualitātes arī par vēlēšanām:
Facebook.com/EmbassyofLatviainUS/
Twitter.com/Latvia_USA
Latvijas vēstniecība ASV atgādina, ka 13. Saeimas
vēlēšanās, kuras notiks sestdien, 2018. gada 6.
oktobrī, nobalsot varēs tikai ar pasi, kurai nav beidzies
derīguma termiņš. Par iespēju atjaunot pasi lūdzam
sazināties ar Latvijas vēstniecības ASV Konsulāro
nodaļu: 202-328-2883, 202-328-2882, 202-328-2881;
E-pasts: consulate.usa@mfa.gov.lv
Informācija par Saeimas vēlēšanām pieejama Centrālās
vēlēšanu komisijas mājas lapā:
https://www.cvk.lv/pub/public/

2018. gada 23. maijā, LOV noorganizēts, jauniešu koris
“Balsis” no Rīgas sniedza mums vienreizēji skaistu
koncertu, kuŗā skanēja ievērojama daļa šīs vasaras
Dziesmu svētku repertuāra. Tiešām varējām teikt, ka
Dziesmu svētki atbrauca pie mums!
PALDIES katram,
Vašingtonā!

kas

sekmēja

kora

viesošanos

PALDIES Lienei Pabērzai Angel, Aivaram un Skarletai
Osvaldiem, Silvai Blasquez, Renātei Grāverei, Baibai un
Knutam Ozoliem, Kristīnai Jubertei un Mārim Jubertam,
Jānim un Lolitai Bebriem par naktsmāju nodrošināšanu
korim un diriģentam.
PALDIES pusdienu komandai, kas ar ļoti garšīgām
zupām pabaroja koristus, kā arī visiem saviesīgā vakara
veidotājiem: Renātei Grāverei, Skarletai un Aivaram
Osvaldiem, Lolitai Bebrei, Baibai un Knutam Ozoliem,
Jānim Grāmatiņam un Dacei Blaumanei, Zaigai Tumai un
Intai Rūtiņai.
PALDIES vainagu vīšanas komandai - Inesei Bērziņai,
Dacei Blaumanei un Baibai Ozolai.
PALDIES – Aijai Moeller par apsveikuma ziediem pēc
koncerta; Andrim Lūsim – par koncerta izgaismošanu
un Pēterim Alunānam – par koncerta iemūžināšanu
uzņēmumos.
PALDIES draudzei un prāv. Anitai par dievnama
piemērošanu koncertam un par koncerta izziņošanu.
Un PALDIES mūsu kasierim Kasparam Krēsliņam un
kasiera palīgam Kasparam Videniekam!
Anita Juberte
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Sasauksimies Simtgadē ar Maiju
Kovaļevsku!
Celebrate Latvia’s Centennial
with Maija!

Patrons ($100 ticket) will receive preferential concert
seating and a CD recently recorded by Maija Kovaļevska,
Dzintra Erliha and Krišjānis Norvelis. A reception with
the artists will follow the concert. Thank you for your
generous support!

MAIJA KOVAĻEVSKA, soprano
in recital

with pianist DZINTRA ERLIHA

Checks to be written to "Latvian National Opera
Guild."
Dārgie vašingtonieši!

Foto: Polina Viljun

Lūdzam iegādāties patronu biļetes līdz š.g. 1. jūlijam, jo
tās būs galvenais avots koncertu turnejas izdevumu
segšanai,
kā
arī
atbalstīs
mūsu
koncerta
sekmēšanu. Patroniem ir paredzētas labākās vietas zālē,
un tie saņems jaunāko CD, ko ieskaņojuši Maija
Kovaļevska, Dzintra Erliha un Krišjānis Norvelis. Pēc
koncerta būs pieņemšana.
Tuvāku informāciju var gūt, zvanot jeb rakstot Renātei
Grāverei (240/ 825-5574 un e-pasts
renateg9949@aol.com ).

Internationally famous opera diva of Metropolitan Opera
House, Vienna State Opera, Opera House in Paris,
Dresden Opera House, The Royal Opera House, Munich
State Opera, Teatro alla Scala, Guangzhou (China),
Opera Australia, Handa Opera on the Harbour, LNOB in
Rīga, Latvia & others.
You have an opportunity to hear Maija Kovaļevska in
concert with acclaimed pianist Dzintra Erliha. The
program will consist of works by Latvian composers
Jāzeps Vītols, Emīls Dārziņš, Jānis Mediņš, Lūcija
Garūta, as well as some of Maija’s favorite opera arias.
Maija and Dzintra are dedicating their worldwide 2018
concert tour to Latvia’s Centennial Celebration.
WASHINGTON, D.C. - Sunday, September 30, 2018,

3:00 pm – LOV
Anita Juberte 301-814-1080
400 Hurley Ave, Rockville, MD
Maija Kovaļevska is giving a portion of the proceeds of
the CD “Ar siltu sirdi” (Warmhearted) to her favorite
cause- children with special needs - through the Latvian
charity foundation, Ziedot.lv. This is her Centenary gift
to Latvia.

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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