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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 

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 maija  numuram jāiesniedz 

kancelejā  

līdz 15. aprīlim! 
 

 

 

2018. gada MARTS UN APRĪLIS 
Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās. 

 

SVĒTDIENĀS: 9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības 

11:00 DIEVKALPOJUMS 

Seko kristīga sadraudzība un Iesvētes mācība. 

 

  

4. MARTĀ – Gavēņa laika trešā svētdiena 

Plkv. O. Kalpaka un Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas DIEVKALPOJUMS. 

Pēc dievkalpojuma korporācijas Dzintra kopa aicina uz pusdienām. 

Ienākumi tiks veltīti Latviešu organizācijām Vašingtonā (LOV) – Latvijas 

simtgades projektu sekmēšanai.  13:00 – 14:30 Iesvētes mācība  

  

 trešdien, 7. martā – 11:00 Rīta svētbrīdis, 19:30 Padomes sēde 

 

11. MARTĀ – Gavēņa laika ceturtā svētdiena 

8:30-10:00 LASL pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju 

11:00  Svētbrīdis Latviešu skolai,  11:30 Iesvētes mācība  

14:00  Daugavas Vanagu apvienības gada spulce 

 16:00  GAVĒŅA LAIKA KONCERTS:  Ešenvalda, Vaska un 

Einfeldes skaņdarbi, Westmoreland Festival Chorus izpildījumā *  Aiciniet 

kaimiņus un draugus!  

  

 trešdien, 14. martā – 11:00 Rīta svētbrīdis 

 

18. MARTĀ – Gavēņa laika piektā svētdiena 

Svētā vakarēdiena Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS 

Pēc dievkalpojuma – DRAUDZES PILNSAPULCE *  

 

 trešdien, 21. martā – 11:00 Rīta svētbrīdis 

 

 
 

KLUSĀ NEDĒĻA 

25. MARTĀ – Pūpolu svētdiena 

11:00 SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS  
Viesu mācītāja Dr. Aiva Rozenberga-Drummond 

 

 otrdien, 27. martā – 19:30 Literārais vakars 

 

29. MARTĀ – Zaļā ceturtdiena 

19:30  SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS –  

MEDITĀCIJA & SAKRAMENTS 
 

30. MARTĀ – Lielā piektdiena 

11:00  SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 
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1. APRĪLĪ – KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI 
 

8:00 LIELDIENU RĪTA DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 

Pēc dievkalpojuma Dāmu komiteja mīļi aicina uz Lieldienu brokastīm!  

Ieeja $20; bērniem $6. 

 

8. APRĪLĪ – Baltā svētdiena  (Otrā Lieldienu svētdiena) 

Kārtējā skolas diena un ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS (Padomes ievešana 

amatā un Pirmais dievgalds), 13:00  Iesvētes mācība  

 

 trešdien, 11. aprīlī – 11:00 Rīta svētbrīdis 

 

15. APRĪLĪ – Trešā Lieldienu svētdiena 

Kārtējā skolas diena un Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS 

13:00  Iesvētes mācība 

  

 trešdien, 18. aprīlī – 11:00 Rīta svētbrīdis 

  

22. APRĪLĪ – Ceturtā Lieldienu svētdiena 

Kārtējā skolas diena un Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS 

13:00  Iesvētes mācība 

 

 trešdien, 25. aprīlī – 11:00 Rīta svētbrīdis 

 

 piektdien, 27. aprīlī – 20:00 Koncerts:  Katrīna Gupalo un   

    Andrejs Osokins * (LOV)    

 

29. APRĪLĪ – Piektā Lieldienu svētdiena 

Kārtējā skolas diena un Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS 

13:00  Iesvētes mācība 

 

 

ATZĪMĒŠANAI KALENDĀROS 
Maijā 

4.-6.  ALA Kongress Vašingtonā  

4.      Baltā galdauta svētki Rokvillē 

20.    Vasarsvētki / Latviešu skolas izlaidums 
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MĪLESTĪBĀ PIEMINAM 
 

Dieva mierā aizgājusi 

Linda Nora Soderstrom, dz. Pinnis, 

dzimusi 1970. gada 16. novembrī, 

mirusi 2017. gada 29. janvārī. 

 
Nekas mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības,  

kas atklājusies Kristū Jēzū. 

______________________________________ 

 

 
 

PAZIŅOJUMS UN AICINĀJUMS 
 

LATVIEŠU EVANĢELISKI LUTERISKĀS 

DRAUDZES VAŠINGTONĀ, DC 

PILNSAPULCE 

     svētdien, 2018. gada 18. martā 

pēc dievkalpojuma plkst. 13:00 
 

Paredzētā darba kārtība: 

 1.   Ievada lūgšana 

 2.   Sapulces vadības ievēlēšana 

 3.   Darba gaitas apstiprināšana 

 4.   2017. gada 12. marta pilnsapulces     

       protokola apstiprināšana  

            5.   2017. gada amatpersonu darbības   

       pārskatu pieņemšana un pārrunas 

 6.   Dāmu komitejas 2017. gada darbības  

       pārskats, priekšnieces vēlēšanas 

 7.   Revīzijas komisijas ziņojums 

 8.   2017. gada finanču pārskats 

 9.   Pārrunas par ieteiktajiem 2018. gada  

       kapitālprojektiem un to apstiprināšana 

 9.   2018. gada budžeta apstiprināšana 

 10.  Draudzes padomes locekļu vēlēšanas 

 11.  Dažādi jautājumi   

 

Katra draudzes locekļa pienākums ir piedalīties 

draudzes pilnsapulcē. Pirms pilnsapulces izsūtīsim 

draudzes locekļiem darbības pārskatus. Lūdzam 

pirms 18. marta materiālus izlasīt un paņemt līdzi 

uz pilnsapulci. Pilnsapulces laikā nav paredzēts 

atkārtot pārskatos rakstīto, bet sagaidām, ka 

klātesošie būs gatavi aktīvi piedalīties pārrunās. 

 

Draudzes padomes uzdevumā, 

Jānis Vītols, priekšnieks 

DĀMU KOMITEJA 

  

Draudze meklē dāmu komitejas priekšnieci  

un darba grupu vadītājas.   

Paldies tiem, kas piedalījās Dāmu komitejas sapulcē 

25. februārī.  Bija labas pārrunas par komitejas 

uzdevumiem un nākotnes darbību.  Turpināsim 

pārrunas draudzes pilnsapulcē! 

 
SKOLAS ZIŅAS 

 

11. decembrī skolas tēvi rīkoja gadskārtējās pankūku 

brokastis. Jauko noskaņu vairoja arī skaistās ziedu 

kompozīcijas, kuŗas bija veidojuši skolas audzēkņi. 

To visai skolai mācīja profesionālā floriste Ilze Briģe, 

kas bija atbraukusi no Latvijas ciemoties pie meitas 

un mazdēla. Ilze arī mūs mazliet iepazīstināja ar 

paraugiem, kāda ir  mūsdienu ziedu kultūra  Latvijā. 

Viņas pašas veidotās kompozīcijas klātesošie varēja 

iegūt izsolē. 

Pateicoties visu atsaucībai, draudzes Jaunatnes 

stipendiju fondam tika ziedoti $900. Paldies! 
 

Aija Celma Evans, skolas pārzine 

 

 
 

 
Skolas bērni gatavo ziedu kompozīcijas 
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Laipni aicinām Jūs uz 

 

Gavēņa laika KONCERTU 
 

svētdien, š.g. 11. martā, pulksten 16:00 
 

Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzes dievnamā. 

 

Westmoreland Festival Chorus izpildījumā 

koncerta programmā izskanēs latviešu komponistu skaņdarbi – 

 

Pater Noster (Pēteris Vasks),  Viatore (Pēteris Vasks) 

Cikls ar Friča Bārdas dzeju (Maija Einfelde) 

Passion and Resurrection (Ēriks Ešenvalds) 
 

 Aani Bourassa, soprāne  Alec Davis koŗa vadītājs 

 

Ieeja ar ziedojumu par labu Lutheran Immigration and Refugee Service. 

 

Pēc koncerta – pieņemšana. 

 

Aicināsim kaimiņus un draugus iepazīties ar Latvijas izciliem komponistiem!   

Pievienojam skrejlapu! 

 

Lūdzu ievērojiet, ka no rīta, plkst. 11:00 notiks Svētbrīdis skolai; 

 aicinām Jūs nākt uz pēcpusdienas koncertu. 
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Latviešu organizācijas Vašingtonā, D.C.(LOV) 

 

laipni aicina uz koncertu 
 

“No Baltijas uz Atlantiju” 
 

dziedātāja Katrīna Gupalo un pianists Andrejs Osokins 

 

 
Fotogrāfs: J. Romanovskis 

 
 

piektdien, 27. aprīlī, pulksten 20:00 

 

Vašingtonas latviešu draudzes nams 

400 Hurley Avenue, Rockville MD  20850 

 

Ieeja ar ziedojumu, sākot ar $25 

Durvis atvērtas 45 minūtes pirms koncerta. 

 

„Latvijas simtgadei par godu, izcilie jaunie mākslinieki, viena no neordinārākajām latviešu 

mūziķēm Katrīna Gupalo un pasaules nozīmīgāko pianistu konkursu laureāts Andrejs Osokins ir 

izveidojuši speciālu vokālās un klaviermūzikas programmu savai pirmajai ASV koncertu tūrei.  Skanēs 

spilgti latviešu mūzikas – J. Vītola, E. Dārziņa, V. Dārziņa, A. Maskata, P. Vaska, u.c. autoru skaņdarbi 

no klasikas līdz mūsdienai, kā arī vairākas amerikāņu mūzikas - Dž. Geršvina un K. Portera pērles." 

 

Koncertu tūri ASV rīko Latviešu Kultūras biedrība TILTS, ar atbalstu no Amerikas latviešu apvienības, 

latviešu organizācijām ASV, Latvijas vēstniecības ASV un sadarbībā ar Aira Laiviņa Artists. 

Informācija:  www.latvia100usa.org, www.tilts.org, www.airalaivinaartists.com,  

www.andrejsosokins.com, www.katrinagupalo.com 

 

   Informācija koncertam:  Anita Juberte (301) 814-1080 

 
Iepazīsties ar māksliniekiem nākošajā lapā -

http://www.latvia100usa.org/
http://www.tilts.org/
http://www.airalaivinaartists.com/
http://www.andrejsosokins.com/
http://www.katrinagupalo.com/
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Andrejs Osokins ir pasaules nozīmīgāko starptautisko 

pianistu konkursu - Rubinšteina konkursa Telavivā, 

Margaritas Longas un Žaka Tibo konkursa Parīzē, Līdsas 

konkursa un Karalienes Elizabetes konkursa Briselē 

laureāts. Pasaulē pieprasītākais latviešu pianists regulāri 

uzstājas leģendārās Eiropas koncertzālēs, piemēram, 

Berlīnes filharmonijā, Konzerthaus Berlin, Alte Oper zālē 

Frankfurtē un La Verdi zālē Milānā.  Latvijas Lielās 

Mūzikas Balvas 2008 laureāts koncertējis kopā ar 

neskaitāmiem orķestriem, tostarp Beļģijas Nacionālo 

simfonisko orķestri, orķestri Kremerata Baltica, Francijas 

Radio filharmonijas orķestri, Halle simfonisko orķestri, 

Braitonas filharmonijas orķestri, Dublinas Nacionālo 

simfonisko orķestri, sadarbojoties ar mūsdienu 

spožākajiem diriģentiem. 

Informācija:  www.andrejsosokins.com 

 

Katrīna Gupalo ir viena no neordinārākajām latviešu 

mūziķēm – spēcīga un sensuāla balss tembra īpašniece, 

komponiste, virtuoza pianiste, mūzikas izrāžu veidotāja, 

producente un aktrise. Studējusi Rietumu Mūzikas 

akadēmijā Kalifornijā (ASV) un Londonas Karaliskajā 

mūzikas akadēmijā (UK), guvusi atzinību dažādos 

starptautiskos konkursos, t.sk. Parīzē, Londonā, Maskavā 

un ASV. Koncertaģentūras «Aira Laiviņa Artists» 

dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja. Idejas un režijas 

autore izrādēs „100 gadi ar Piafu” (2015) un „Pēc 

Pusnakts / After Midnight” (2016), kas notikušas vairāk 

nekā 20 koncertzālēs Latvijas pilsētās. „Pēc Pusnakts / 

After Midnight” guvusi augstu britu kritikas novērtējumu 

Londonas „Camden Fringe” festivālā. Šoziem Katrīna bija 

viena no Latvijas Eirovīzijas dalībniecēm, bet jau pavasarī 

gaidāms debijas albums oriģinālmūzikas projektam 

"Katrina Gupalo & the Black Birds"  Informācija:   

www.katrinagupalo.com 
 

Vašingtonas latviešu sabiedrība 2018.  gadā  svin 

 Latvijas Simtgadi! 

 

LOV ziņas 
 

Pagājušā gadā LOV sākām domāt un runāt par Latvijas 

Simtgades svinēšanu Vašingtonas latviešu sabiedrībā.  

2017. gada decembrī LOV aicināja visus interesentus 

piedalīties  pirmā no trīs “prāta vētrošanas” sanāksmēm,  

lai kopīgi radītu idejas, kā Vašingtonas latvieši varētu 

svinētu Latvijas simtgadi.  Pierakstījām visas idejas – no 

nopietnām līdz vieglprātīgām, no praktiski izvedamām 

līdz tām, kas pastāv, galvenokārt, sapņu līmenī.  Nākamajā 

sanāksmē jau sagrupējām idejas un vairākas apvienojām.  

Uz trešo sanāksmi  aicinājām katru, kas būtu ar mieru 

piestrādāt savu ideju īstenošanā,  iesniegt rakstisku plānu 

un apliecināt savu apņemšanos to izvest.  Ja pirmajā 

sanāksmē bija 30+ dalībnieku, tad trešajā bija apmēram 

trešdaļa.  Neskatoties uz to, vairākas idejas jau ir ceļā uz 

īstenošanu un drīz par tām ziņosim! 

LOV  ir arī ienākuši dažādi ļoti interesanti koncertu un 

citu pasākumu piedāvājumi no ALAs, no kultūras 

apvienības TILTS, no Operas ģildes u.c.    Vašingtonā ir 

izveidojusies ļoti bagāta Latvijas Simtgades sarīkojumu 

virkne, kas uzrunās dažādas paaudzes un gaumes.   

Atzīmējiet savos kalendāros! 

 

 ImantaDimanta koncerts – 2. martā, 20:00 – 

rīko LOV sadarbībā ar Nameju, ASV tūri rīko 

Amerikas latviešu apvienība.  Draudzes namā. 

 Ērika Ešenvalda un citu latviešu komponistu 

koncerts Westmoreland Festival Chorus, 11. 

martā,16:00.  Rīko draudze draudzes dievnamā 

 Andrejs Osokins/Katrīna Gupalo – koncerts 

27.  aprīlī, 20:00. Rīko LOV ar Vēstniecības 

atbalstu. 

 Jauniešu kora BALSIS koncerts, 23. maijā, 

19:30, rīko LOV Draudzes namā 

 Baltic Centennial Midsummer, Dupont Circle, 

rīko Vēstniecība 

 Maija Kovaļevska – koncerts 30. septembrī, rīko 

LOV, ASV tūri rīko  Latviešu Nacionālās operas 

ģilde 

 Sprīdītis- Sanfrancisko Jaunais teāris 

(tentavīvi sarunāts 21. oktobrī) 

 Valstssvētki, Latvijas Simtgade,  2018. gada 18. 

novembrī 
Veidojās arī citi Latvijas Simtgades plāni!  Informāciju var 

saņemt no dažādiem avotiem: 

 Sekojiet LOV Facebook grupai “Latviešu 

organizācijas Vašingtonā, DC”  (iesniedziet 

lūgumu kļūt par grupas dalībnieku!), 

 Lasiet Draudzes ziņas un iknedēļas e-pasta 

ziņojumu “Šonedēļ draudzē” (pieteikties rakstot 

uz draudzes kanceleju dcdraudze@gmail.com) 

  Saņemiet e-pasta paziņojumus ar Ingas Freivaldes  

e-pasta sūtījumu (piesakieties saņemt ziņojumus 

rakstot Ingai – freivalds@earthlink.net  (Paldies 

Ingai par lielo darbu daudzu gadu gaŗumā, 

informējot latviešu sabiedrību par Vašingtonas 

latviešu sabiedrības aktuālitātēm!)   

 Top LOV interneta mājas lapa (latvieši-dc.org) 

Sekojiet jaunākām ziņām! 

 Top LOV Twitter  - Ziņojums sekos. 

 

LOV aicina katru latvieti, ģimenes locekli un latviešu 

draugu piedalīties latviešu sabiedrībā Vašingtonā – mēs 

aicinām jūs visus atbalstīt ar savu klātbūtni, ar savu darbu, 

ar savām idejām latviešu centienus Vašingtonā.  Jūs esat 

laipni lūgti – mēs jūs gaidām! 

       

 Anita Juberte, LOV 

 
 

 

 

http://www.andrejsosokins.com/
http://www.katrinagupalo.com/
mailto:freivalds@earthlink.net
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Ziedojums 

 

LIELDIENĀS 

2018 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 

 
 

□ Draudzes locekļa nodevas                           $ ______________ 
 

□ Labvēļa ziedojums draudzes darbam 
 

 Vārds/i:  _______________________________________________ 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
 
 

□ SAL Lieldienu akcija – Palīdzības darbam Latvijā        $ ______________ 
 Puse no ziedojuma LELBA Palīdzības nozarei, 
 puse -  draudzes Sadarbība ar Latviju komitejas darbam 

  
  

 Vārds/i  ________________________________________________ 
 
   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
            

Čekus lūdzam rakstīt uz Latvian Ev. Lutheran Church vārda  
un nogādāt/nosūtīt uz 

Latvian Ev. Lutheran Church, 400 Hurley Avenue, Rockville, MD  20850-3121 
 
 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYm6zu4ZPLAhWCyj4KHVnmC_gQjRwIBw&url=http://www.foundryumc.org/easter-services&bvm=bv.115339255,d.cWw&psig=AFQjCNGJbsWZE0zowHTQJHsBu37bYplQLw&ust=1456518832476352


                                                                                                                                              Baznīcas Kalendārs 2018 #2 (215) 

 

 


