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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 februāra numuram 

jāiesniedz kancelejā līdz 15.janvārim 

 

Latviešu organizācijas Vašingtonā 

www.latviesi-dc.org 

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

 

 

SVĒTDIENĀS: 

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības 

11:00 DIEVKALPOJUMS.  Seko kristīga sadraudzība.  

  

2. DECEMBRĪ – Adventa pirmā svētdiena 

11:00 VĀRDA DIEVKALPOJUMS.   Seko gadskārtējais Dāmu komitejas 

 ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅŠ!* 

 trešdien, 5. decembrī  – 19:30  Padomes sēde 

 sestdien, 8. decembrī – 14:00  Sarmītes Gravas piemiņas sarīkojums* 

 sestdien, 8. decembrī – 19:00  Grāmatas atvēršanas svētki (ALA)* 

 

9. DECEMBRĪ – Adventa otrā svētdiena 

11:00 SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS  

Kafijas galds – ar groziņiem.  Lūdzam atnest ko gardu kopējam galdam!  

Sveiksim novembŗa un decembŗa jubilārus. 

 

16. DECEMBRĪ –  Adventa trešā svētdiena 

12:00 ZIEMSVĒTKU EGLĪTE – dievkalpojums, pusdienas, priekšnesumi*  

 

23. DECEMBRĪ – Adventa ceturtā svētdiena 

11:00 SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS. 

Pēc dievkalpojuma – sadraudzība un Ziemsvētku iedziedāšana.   

 

 pirmdien, 24. DECEMBRĪ – Kristus piedzimšanas svētku vakars 

 16:30 SVĒTVAKARA IESKAŅAI – Ziemsvētku dziesmu dziedāšana 

 17:00 ZIEMSVĒTKU VAKARA DIEVKALPOJUMS 

 

30. DECEMBRĪ –  Pirmā svētdiena pēc Ziemsvētkiem 

16:00 DZIESMOTS SVECĪŠU DIEVKALPOJUMS. Sadraudzības vakars. 

 

 pirmdien, 31. DECEMBRĪ – Vecgada vakars 

 17:00 GADMIJAS SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 

 

2019. gada JANVĀRIS 
 

6. JANVĀRĪ – Zvaigznes diena 

SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS.  Latviešu skolai atsākas mācības. 

 pirmdien, 7. janvārī – 19:00 Literārais pulciņš * 

13. JANVĀRĪ  – SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 

13:00 Filmas ‘Bille’ izrāde. (Latviešu skola) * 

20. JANVĀRĪ  – SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS  

27. JANVĀRĪ  – Draudzīgā aicinājuma ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS un  

  sarīkojums * 

 

 

ATZĪMĒŠANAI KALENDĀROS:  9. februārī – Balle “Sirsniņas sniegā” (DV)* 
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SĒRU VĒSTS 

 

Dieva mierā aizgājusi 

 

Sarmīte Grava, dz. Juberts 

dzimusi 1937. gada 29. jūnijā Liepājā, Latvijā 

mirusi 2018. gada 23. novembrī Rokvillē, Merilandē 

Laipni lūdzam radus, draugus un līdzgaitniekus 

atvadīties no Sarmītes Gravas 

sestdien, 2018. gada 8. decembrī, plkst. 14:00 

Latviešu ev. lut. draudzes nama lielajā zālē. 

Ziedu vietā lūdzam ziedot Amerikas latviešu 

apvienībai ar norādi – S.Gravas piemiņai. 

Ģimene 

Dievs nožāvēs visas asaras no acīm, nāves vairs nebūs, 

nedz bēdu, nedz vaidu, ne sāpju vairs nebūs, 

jo kas bija, ir pagājis.  Jn.atkl. 21:4 

__________________________________________ 
 
 

RĪTA DIEVKALPOJUMS ZIEMSVĒTKOS 

Lūdzam ievērot, ka Ziemsvētku dienā, 25. decembrī 

nenotiks rīta dievkalpojums. Tādēļ mīļi aicinām 

tos, kuri neparedz būt ar mums kopā Ziemsvētku 

vakarā, piedalīties iepriekšējā dienā:   

svētdien, 23. decembrī 

11:00 Adventa ceturtās svētdienas Dievkalpojums 

un 

Svētku iedziedāšana pie kafijas galda. 
 
 
 
SVĒTDIENAS KAFIJAS GALDI 

Ik nedēļas kafijas galdi notiek, pateicoties dažu 

cilvēku un organizāciju pūlēm. Sirsnīgi pateicamies 

katram, kas pielicis roku palīdzot ar kafijas galdiem!  

Kafijas galdi veido kristīgo sadraudzību – īpaši 

nozīmīgs mūsu draudzes mērķis. Ja vēlaties 

iesaistīties darbā, kas palīdz saliedēt un stiprināt 

draudzi, lūdzu sazināties ar Dainu Block 

 blockdaina@gmail.com.  
 
 
 
 
 

 

Mīļā draudze! 

 

Advents ir laiks, kad jādomā par dāvanām.  Bērni 

raksta vēlmju sarakstu Ziemsvētku vecītim.  

Pieaugušie meklē idejas.  Kam vajadzētu no manis 

dāvanu?  Cik vajadzētu par to izdot?  Kādu dāvanu 

gaida mani tuvinieki? Kas viņiem visvairāk 

‘vajadzīgs’? Starp Pateicības dienu un Ziemsvētkiem 

gatavojam dāvanu sarakstus.  

Bet ja runājam par dāvanu došanu un saņemšanu, 

kristīgās Baznīcas noteiktais Adventa laiks – t.i. 

laiks, kad gatavojamies pasaulē sagaidīt Kristu – 

atgādina, ka tie neesam mēs, bet gan pats Dievs, kas 

ir lielais Dāvanu devējs.   

Kādu sarakstu Dievs gatavo, mīlestībā mūs 

uzlūkodams?  Viņa skatījumā, kas Tev un man ir 

nepieciešams? Kādas dāvanas Dievs izvēlēsies, kam 

ir mūžīgi vērtīgas, ne tikai viena gada modes 

kliedziens?     

Mēs lasām Vēstulē romiešiem: “Lai cerības Dievs 

jūs piepilda ar prieku un mieru ticībā un jūs Svētā 

Gara spēkā kļūtu pārpilni šajā cerībā.” (Rom 15:13)  

Dievs vēlās mums dāvināt prieku, mieru un 

cerību. Un neko mazāku par tām. Viņš dod tikai 

pietiekami svētku dienām, bet gan mūs ar tām 

piepilda – līdz pat pārpilnībai.  Dievs, savu Dēlu 

mums Ziemsvētkos dāvinādams, jau zina cik dārgi 

Viņam būs jāmaksā par šīm dāvanām, un Viņš tomēr 

tās dod tik bagātīgi, ka varam sevi teikt svētīgus – 

dzīvē un mūžībā.   

Novēlu Jums piedzīvot svētību dāvanu došanā un 

saņemšanā! Bet visam pāri, lai Jūsu sirdis ir pilnas 

(pat pārpilnas!) prieka, miera un cerības!   

Par iespējām mums visiem kopā dalīties Kristus 

Bērna nestajā mierā, priekā un cerībā lasiet tālāk 

Baznīcas Ziņās ‘Ko dāvināsim Ziemsvētkos’?   

Svētīgus Kristus piedzimšanas svētkus vēlot, 

 

prāv. Anita 
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2018. gada Ziemsvētkos 

Dieva mīlestība, Svētā Gara sadraudzība un Jēzus 
Kristus žēlastība lai ir ar mums visiem. Āmen. 
 
“Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. 

Bet cik Viņu uzņēma, 
tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem.” 

(Jāņa ev. 1:11-12) 

 

Mīļā LELBA, pieņemsim Dieva vārdu  
ne tikai ar ausīm, bet arī ar sirdi! 

Mīļais Dievs,   
dāvā mums Savu Svēto Garu, 

 ka vārds, ko esam dzirdējuši, 
nonāktu līdz mūsu sirdīm, 

ka mēs, Tavus vārdus uzklausīdami, 
tos pieņemam un tiem ticam, 

par tiem priecājamies un tajos rodam 
mierinājumu tagad un mūžīgi. 

 

 

 

 

 

 

Sludināto vārdu dzirdēja daudzi – citi paklausījās 
un neuzņēma, citi uzņēma – un saņēma varu kļūt 
par Dieva bērniem. Kas par neiedomājami lielisku 
stāvokli: Nabaga cilvēks, nespēcīgs un grēcīgs 
dzird par Jēzu, sāk Viņam ticēt un kļūst par 
Visuvarenā Dieva bērnu! Dievs – bezgala lielais un 
majestātiskais – kļūst tik tuvs kā tēvs. 

Uzņēma – neuzņēma, šī izšķiršanās iet cauri visai 
vēsturei. Ir mainījušās varas, mainījušās 
tradīcijas, bet Kristus vienmēr ir palicis tas pats. 

Ziemsvētku vēsts liecina, ka Dieva mīlestība ir 
lielāka par vislielāko tumšumu un naidu zemes 
virsū. Viņa mīlestība kliedē šaubas un dod atbildi 
gan šīs dzīves, gan mūžības jautājumiem.  Dieva 
labā vēsts atskan: ”Nebīsties, jo redzi, es jums 
pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: 
Jo jums šodien Pestītājs dzimis.”  Pat vistumšākā 
dzīves brīdī – nebīsties, jo tavs Pestītājs ir tev 
klāt! Šī tiešam ir Dieva Labā vēsts! 

Atgriezīsimies atkal pie Dieva un Viņa svētā vārda 
un lūgsim Dievu, lai Viņš piedod mums mūsu  

 

kļūdas un dod mums jaunas sirdis, kas kalpo 
Viņam īstā, dzīvā ticībā un dedzīgā Kristus 
mīlestībā. 

Mīļa LELBA, tas, ko dodam no savas dzīves Kristū 
un no Kristus dzīves mūsos, vienmēr bagātina, 
iedvesmo un ceļ.  Betlēmē Dzimušais ir visa labā 
un katras svētības avots, ieskaitot šo jauno posmu 
LELBAs dzīvē.  Dāvināsim sevi Viņam, lai šis avots 
neizsīkst mūsos. 

Vēlu visiem svētītus, dziļa un cildena prieka 
pilnus ZIEMSVĒTKUS!  Un lai Svētais Gars Jūs 
vada un pasargā tā Kunga 2019. gadā! 

Prāv. Gunārs Lazdiņš 
LELBA priekšnieks 

 
 

 

Pie durvīm jau gaišākais, skaistākais gada laiks. 

Advents tuvojas. Egle drīz jāpušķo, svētku sveces 

logos jāliek, draugiem svētku sveicieni jāsūta. 

Ziemsvētku tirdziņam jau gatavojas maizes un 

piparkūku cepēji, izlozes biļešu pārdevēji un tirdziņa 

dalībniekiem jāziņo galda novietojumi.  

Šis ir bijis mūsu draudzei un visai plašajai latviešu 

sabiedrībai nozīmīgs, darba un svinību pilns gads. To 

tagad noslēgsim gaišā un svinīgā svēku noskaņā. 

Pulcēsimies ar draugiem Ziemsvētku tirdziņā, svēku 

vakara un gadu mijas dievkalpojumos un būsim 

pateicīgi par šo skaisti pavadīto, vienreizējo 2018. 

gadu.  

Es novēlu visiem draudzes locekļiem un draudzes 

draugiem gaišus, prieka pilnus Ziemsvētkus un 

visiem, kas šogad aktīvi piedalījās draudzes un 

latviešu sabiedrības dzīvē, Jauno gadu sagaidot,  

iespēju atvilkt elpu un atskatīties uz labi padarītiem 

darbiem! Priecīgus Ziemsvētkus! 

 

Jānis Vītols 

Draudzes priekšnieks 
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Mīļi gaidīsim Jūs 

svētdien, 2. decembrī 

pēc Adventa I dievkalpojuma (ap 12:00) 

draudzes gadskārtējā 

ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅĀ!  
 

SILTAS PUSDIENAS, GARDUMU TIRDZIŅŠ,  

DAIĻAMATNIECĪBAS STENDI,  

GRĀMATU GALDS, IZLOZES 
 

Nāciet un ņemiet līdzi draugus! 

Everyone is welcome! 

 

 

 

 

ALA AICINA 

Amerikas Latviešu apvienības grāmatas 

“ALA 50 Līdz LV100” atvēršana 

 

sestdien, 8. decembrī plkst. 19:00 

Vašingtonas draudzes nama mazajā zālē 
 

Saviesīgs vakars un dalīšanās atmiņās 
 

ALA valde ielūdz vašingtoniešus uz saviesīgu tikko 

publicētās vēstures grāmatas Atvēršanas vakaru ar vīnu 

un uzkodām. Dalīsimies atmiņās par notikumiem un 

cilvēkiem, kas atstājuši savas pēdas mūsu apvienības 

pēdējo 17 gadu vēsturē. ALA “Latvijas simtgades kluba” 

ziedotājiem pieejams viens bezmaksas eksemplārs, 

pārējiem interesentiem iespēja iegādāties grāmatu 

par $25. Ieeja bez maksas. 

 

 

Jūs, bērniņi, nāciet ar priecīgu prāt’ – 

Pie silītes Betlemē visi nu klāt! 

 

ZIEMSVĒTKU EGLĪTE 

2018. g. 16. decembrī  plkst. 12:00 

‘Betlemes stāsts’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaidīsim Jūs Betlemē! 

 

 

Pusdienas, priekšnesumi 

… un Ziemsvētku vecītis! 

Ieeja par ziedojumu.   

 

Visi laipni aicināti! 

 
Ielūdz Latviešu skola 

dclatviesuskola@gmail.com 
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Skolas ziņas 

Domājot par  Valsts svētkiem, 

atsaucāmies Latvijas Institūta aicinājumam un 

sagatavojām 25 apsveikumu kartītes, kuras 18. novembrī 

saņēma Ventspils Sociālās aprūpes nama pensionāri. 

Skola gatavojās svētkiem, rotājot klašu telpas.  Skaistāko 

klašu skolēni kā balvu saņems saldējumu ar  piedevām. 

Skola piedalījās Valsts svētku svinību karoga  pacelšanā 

un palīdzēja  no svecītēm veidot Latvijas kontūru pie 

karoga pakājes. Skolas koris svētku dievkalpojumā 

dziedāja skolas iemīļoto dziesmu ,,Par sauli un 

zvaigznēm”. Lejasstāvā skatījāmies videovēstījumus 

Latvijai, skaitījām līdz 100 un dziedājām ,,Daudz baltu 

dieniņu”. 

Šogad turpinām rakstīšans sacensību. Esam pateicīgi  

Latviešu valodas aģentūrai par pieškirto finansējumu, kas 

palīdzēja segt pavairošanas izdevumus pagājušā gada 

labāko radošo darbu grāmatai.  

Aija Celma-Evansa  

LOV ziņas 

 

2018. gada 18. novembris  -- Latvijas Simtgades 

svinības Vašingtonā, D.C. 

Latvijas Simtgades Valsts svētku svinības Vašingtonā 

bija daudzu cilvēku roku darbs.  Paldies visiem, kas 

ieguldīja laiku un pūles, lai šie svētki būtu priecīgi un 

nozīmīgi! 

Svētku diena - saulaina, bet rudenīgi vēsa - sākās ar 

Latvijas karoga svinīgu uzvilkšanu Latviešu skolas 

izkārtojumā, Aijas Celmas-Evans un Mārtiņa Zvanera 

vadībā. Paldies viņiem un skolas bērniem tautas tērpos, 

kas karoga pakājē ar klātesošo iededzinātām svecītēm 

izveidoja Latvijas robežu kontūras.  Svecītes vēl spožāk 

atspīdēja dienas beigās, pavadot Valsts svētku 

dalībniekus mājup.    

Paldies jauniešiem, latviešu skolas iepriekšējo gadu 

absolventiem, kas svētku dalībniekiem piesprauda 

Latvijas karoga lentītes ar īpašiem Latvijas simtgades 

žetoniem, izdalīja programmas, un dažādi palīdzēja 

dienas gaitā.  Paldies Dainai Bolšteinai, kas palīdzēja 

koordinēt jauniešu darbu šajā dienā. 

Svētku rīts turpinājās ar skaistu un svinīgu 

dievkalpojumu, ko vadīja prāveste Anita Vārsberga-Pāža.  

Paldies mūsu skolas bijušai skolniecei, mecosoprānam 

Amandai Wyand, kas kuplināja dievkalpojumu, kā arī 

Rasmai Plato par altāra ziedu kompozīciju.  

Pēc dievkalpojuma, ļaudis plūda lielajā zālē, kur tie 

ieraudzīja skatuvi ietērptu Latvijas karoga krāsās, 

atgādinot skatuves dekorējumu Latvijas valsts  

 

proklamēšanas dienā, Rīgā, pirms simts gadiem.  Paldies 

Aijai Moeller, kam ne tikai radās šī skaistā ideja, bet kas 

to arī īstenoja -  sašuva milzīgo karogu - šūšanas darbā 

piedaloties arī Ivetai Gravai. Svētku dalībnieki sēdās pie 

Studenšu korporācijas kopas klātajiem galdiem, lai 

baudītu svētku “vēlās brokastis.”  Svētku dalībnieku 

skaits pārsniedza cerēto, bet rīkotāji gādāja, lai visiem 

būtu vieta pie galda un iespēja izbaudīt svētku maltīti.  

Paldies Studenšu korporāciju kopas seniorei Baibai 

Ozolai, kas kopā ar Renāti Grāveri un palīdzēm sarūpēja 

svētku mielastu! 

Svētku programma bija veidota ar mājinieku pašu 

spēkiem.  Liels paldies audiovizuālās prezentācijas 

“Latvija simt gados” teksta autoram Vilnim Baumanim 

un uzveduma līdzstrādniekiem:  Renātei Lainei – 

powerpoint veidotājai, Marisai Gudrai –operātorei, 

Andrim Lūsim – techniskajam meistaram.  Paldies teksta 

lasītājiem: Aijai Celmai-Evans, Renātei Grāverei, Vijai 

Ūdenānei un Ivaram Kuškēvicam.  Īpašs paldies “vēstures 

lieciniekiem”: Ilzei Ūdris Black, Imantam Timrotam, 

Aivaram Osvaldam, Knutam Ozolam, Līgai Sūrītei un 

Ūvei Hodgins.  Viņu atmiņu stāsti atgādināja, ka mēs 

ikviens esam daļa no Latvijas vēstures. 

Latvijas simtgadē pateicamies Latvijas vēstniekam ASV, 

Andrim Teikmanim, Latvijas diplomātiem un 

vēstniecības darbiniekiem. Paldies trešajam sekretāram 

Artūram Saburovam, kas bija ar mums kopā un mūs 

sveica Valsts svētkos, cildinot Latvijas panākumus, kā arī 

pieminot mūsu labo sadarbību un savstarpējo atbalstu, 

rīkojot vairākus LV100 sarīkojumus.  Paldies Amerikas 

latviešu apvienības priekšsēdim Pēterim Blumbergam par 

apsveikumu un uzrunu, kuŗā viņš uzsvēra ALAs un ASV 

latviešu sabiedrības pienesumu Latvijas simtgadē. 

Paldies tautas deju kopai Namejs, kas mūs iepriecināja ar 

jaunības enerģiju un izcilo priekšnesumu! 

Paldies svētku kliņģeŗa cepējai, kas Latvijas simtgadē to 

gatavoja cipara ‘100’ veidolā! (Viņa vēlējās palikt 

anonīma).  Paldies Vašingtonas konventam par 

šampanieti, ar ko novēlējām Latvijai saules mūžu! 

Īpašs paldies Andrim Lūsim, kas kā vienmēr prasmīgi 

kārtoja vissarežģītākos gaismu un skaņas techniskos 

uzdevumus, kuŗiem šoreiz klāt nāca Valsts svētku 

tiešraides koordinēšana.  Milzīgs paldies Andrim!  Un 

paldies arī Aldim Lūsim par palīdzību. 

Un beidzot, sirsnīgs paldies visiem svētku dalībniekiem – 

gan tiem, kas jau gadiem ilgi svinējuši Latvijas Valsts 

svētkus Vašingtonā, gan arī tiem, kas pie mums viesojās 

pirmo reizi.  Kopā mēs apliecinājām savu ticību Latvijas 

gaišai nākotnei, ieejot valsts nākamajā simtgadē! 

      

Anita Juberte 

LOV priekšsēde 
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SIRSNĪGS, LIELS, SARKANBALTSARKANS PALDIES! 

Vašingtonas latviešu sabiedrības vārdā izsakām 

vislielāko paldies LOV priekšsēdei Anitai Jubertei 

par vērienīgo, aizkustinošo, pateicības un prieka 

pilno Latvijas Simtgades svētku sarīkojumu!  Varam 

tikai priecāties par to, ka tik daudzi nāca palīgā, bet 

dienas gaisotne, audiovizuālās prezentācijas ideja un 

īstenošana ir Anitas nopelns.  Anitas pašas tēvzemes 

mīlestība, piederības sajūta un latviešu pienākums 

pret savu valsti un tautu izpaudās Valsts svētku 

programmā un aicina pārdomāt kā mēs katrs, uz 

priekšu ejot, savu piederību Latvijai veidosim un 

pasaulei parādīsim. 

 Vašingtonas draudze un prāv. Anita 

 

 

Ieskats Latvijas Simtsgades svinībās 

Gatavojoties karoga pacelšanai

 

 

Latviešu skolas bērnu priekšnesums 

 

Svētku skatuve

 

Tautas deju kopas Namejs priekšnesums

 

Audiovizuālās prezentācijas “Latvija simt gados” 

veidotāji un dalībnieki 

 

 

Svētku dalībnieku iedegtās svecītes 
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PĒC SVĒTKU KALENDĀRS: 

LITERĀRAIS VAKARS 

Mīļie lasītāji! 

Literārais pulciņš tiksies pirmdien, 

7. janvārī plkst. 19:00 draudzes 

nama bibliotēkā. Pārrunāsim Andra 

Akmentiņa romānu ,,Skolotāji” un 

dalīsimies ar iespaidiem. 

Daina Block 

blockdaina@gmail.com 

        

Bille 
Filmas izrāde 

svētdien, 2018. gada 13. janvārī, plkst. 13:00 
Draudzes nama lielajā zālē. 

 

 

Dzīvi apliecinošs, cerību pilns un arī smeldzīgs stāsts 
par kāda cilvēkbērna pieaugšanu un attiecībām ar 
pasauli Latvijā pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu 
nogalē.  Septiņgadīgā Bille dzīvo pasaulē, kur 
bagātiem ir savas ielas un nabagiem – savas.  Ar 
nabadzību Bille ir iemācījusies sadzīvot, taču mātes 
mīlestība meitenei liegta; tuvinieki nepārstāj 
atgādināt, ka nekas prātīgs no viņas neizaugs.  Billei 
tas sāp, un meitenei ir sapnis — pierādīt sevi, 
izlauzties no mazvērtības žņaugiem.  

Filma veidota pēc rakstnieces Vizmas Belševicas 
stāsta "Bille" motīviem.  Filmā skan Pētera Vaska 
mūzika.  Lomās daudzi izcili latviešu aktieri. 

Šogad filma saņēma nacionālo kino balvu ,,Lielais 
Kristaps” kā 2018.gada labākā spēlfilma. 

 
Ieeja par ziedojumu, sākot ar $10. 
Skolas bērniem – brīva. 

Rīko Latviešu skola 

 

Vašingtonas D.C. ev.-lut. latviešu draudzes 

pamatskola 

laipni aicina Jūs piedalīties 

Draudzīgā aicinājuma atceres dienā 

2018. gada. 27. janvārī, plkst. 11:00 

Ģimeņu dievkalpojums 

Sarīkojums 

 

 

Skolas ģimeņu gādātas pusdienas 

Ieeja par ziedojumu  

______________________________________________ 

Atzīmējiet kalendāros! 

Brauciet un baudiet 

Sirsniņas sniegā balli 

 

spēlēs Pēdējais Vilciens 

2019. gada 9. februārī, plkst. 20:00 

Vašingtonas draudzes namā 

rīko  

Daugavas vanagu apvienība Vašingtonā, DC 

Tuvāka informācija sekos 

 

mailto:blockdaina@gmail.com
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SADARBĪBA AR LATVIJU (SAL) KOMITEJAS 

ZIŅOJUMS 

SAL Komiteja (Dagnija Ķilpe, Laima Cigūze, Egons 

Pļavnieks) vēlas pateikties visiem dāsnajiem 

devējiem par ziedotām ziemas jakām, drēbem, 

apaviem, un naudu, ko varējam izmantot un nosūtīt 

maznodrošinātām ģimenēm Latvijā!     

Liels paldies Dagnijai, Laimai, un Vitautam par 

nesavtīgo palīdzību!   

Kopumā tika iegādātas jakas un citas noderīgas lietas 

$2000 vērtībā. Mēs varējām piecas kastes nosūtīt uz 

“Pakāpieniem” un sešas kastes – uz “Zvanniekiem”.   

Kopā sanāca 120 jakas un 35 pāri ziemas apavu.  

2018. gada decembrī mēs plānojam pārskaitīt naudas 

līdzekļus citām  labdarbības organizācijām Latvijā.  

 

Foto: Dagnija Ķilpe ar palīgiem iepērkas Burlington 

Coat Factory  

Egons Pļavnieks 

SAL Komitejas Priekšsēdētājs 
 

 

 

 

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! 

 

 

 

Mīļais Dievs! 

 

Šajā Tavā laikā dod mūsu sirdīm un dvēselēm atklāt 
no jauna, cik labs Tu esi. Lai dzīves prieka brīžos un 
arī grūtībās nojaušam Tavu klātieni, Tavu nākšanu 

pie mums, Tavu svētījošo roku izstiepšanu pār 
mums! 

Mēs lūdzam: svētī ik vienu, sevišķi tos, kas visvairāk 
alkst un ilgojas pēc Tevis: slimos, vājos, vientuļos, 

izmisušos, trūkumā esošos... 

Lai tiekam iedrošināti Tevi slavēt un Tev pateikties, 
kā arī uzticēt ikkatru vajadzību un sirds lūgšanu. 

Tu esi pieteicis sava Dēla, mūsu Glābēja un Pestītāja 
atnākšanu un mājošanu starp cilvēkiem. 

Dod vairāk atzīt, ka tas tā ir un, ka mēs tie esam. 

Lai Svētais Gars stiprina ticību, ka mīlestībā 
uzņemam un Viņa mīlestības gaismu sniedzam 

citiem tuvinieku saimē, draudzē, tautā un pasaulē! 

Palīdzi mums atvērt savu roku un sirdi. Lai šis Tavs 
laiks ir svētīgs un par svētību katram, kas no sirds un 

par citiem lūdz Jēzus vārdā! Āmen! 

Ivars Gaide 
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KO DĀVINĀSIM ZIEMSVĒTKOS? 

 

Vēsā ziemas naktī, Pusnakts klusumā   
Mīlestības viesi  Debess dāvina. 

Ko lai Tevim dodu, Ko lai dāvinu? 
Ja es būtu ganiņš,  Dotu aitiņu.   

Ja es būtu gudrais,  Zeltu dāvātu. 
Zinu gan ko varu:  Došu sirsniņu!             

# 55 tulk. Ivars Gaide 

 

PESTĪTĀJAM – SLAVA, GODS, PATEICĪBA! 

Vispirms dosim to, ko Dievs mums Jēzus Bērniņā dāvinājis – sevi pašu!  Kopīgi teiksim Viņu Adventa un 

Ziemsvētku dievkalpojumos, sekosim Viņam jaunajā gadā!   Vašingtonas latviešu ev. lut. draudze mīļi aicina 

Jūs būt kopā ar mums svētku dievkalpojumos un sarīkojumos! 

Un tad dalīsimies Kristus mīlestībā, izmantojot pievienoto ziedojumu veidlapu (iespējas zemāk aprakstītas).  Lai 

Dievs dod, ka mūsu ziedojumi liecinātu pasaulei par Viņa labestību!    

 

TAVAI DRAUDZEI – NODEVAS & ZIEDOJUMI 

Šai svētku laikā lūdzam neaizmirst savu Vašingtonas draudzi!  Lai gadu noslēgtu bez zaudējumiem, mēs liekam 

lielas cerības uz draudzes locekļu un labvēļu atsaucību ar devīgām rokām un sirdīm. Pirms gada beigām lūdzam 

draudzes locekļus nokārtot šī gada nodevu maksājumu un iepriekš pateicamies labvēļiem par ziedojumiem 

draudzes darbības atbalstam. 

 

CENTRAM “MARTA “– KOPĒJAIS ZIEMSVĒTKU APSVEIKUMS 

 Draudzes padome šogad aicina draudzes locekļus un citus labas gribas cilvēkus Ziemsvētku kartīšu izdevumu 

vietā ar ziedojumu atbalstīt Centru “Marta”.  Šī nevalstiskā organizācija mērķtiecīgi strādā, lai 

sniegtu atbalstu cilvēku tirdzniecībā un no partneru vardarbības cietušām Latvijas sievietēm un 

viņu bērniem. Tuvāka informācija: www.marta.lv.  Esam pateicīgi Dievam par lielo darbo, ko šis 

centrs veic.  

Ar ziedotāju vārdiem parakstīsim apsveikumu, ko izsūtām Vašingtonas apkārtnē dzīvojošiem latviešiem. 

Pieņemsim ziedojumus Ziemsvētku apsveikuma akcijai līdz gada beigām; taču pēc 14. decembŗa saņemtie 

ziedotāju vārdi netiks uzrādīti kopējā apsveikumā.  

 

DIEVAM PAR GODU – ALTĀRZIEDI SVĒTKOS  

Palīdzēsim greznot altāri Ziemsvētku dievkalpojumiem ar īpašu ziedojumu draudzes altārziedu fondam. Līdz ar 

ziedojumu Jums ir iespēja pieminēt savus mūžībā aizgājušos ģimenes locekļus un draugus, kā arī pateikties 

Dievam par kādu Jums nozīmīgu notikumu aizvadītajā gadā.  Kancelejai jāsaņem Jūsu pieteikums un ziedojums  

līdz 14. decembrim, lai ziedotāja vārds un novēlējums tiktu pieminēts šī gada svētku dievkalpojumu dziesmu 

lapiņās! 

 

Dievs lai svētī dāvanas un dāvanu devējus! 

Prieka un mīlestības bagātus Ziemsvētkus vēlot –  

 

Draudzes padome 
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Draudzei Ziemsvētkos 2018 
 
 
 

 

 

□ Draudzes locekļa/u nodevas 

vai                                                                                          $ _____________ 

□ Labvēļa ziedojums draudzei                                                                               

 

Vārds/i  ____________________________________________________________________ 

 

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

 

□ Kopējam Ziemsvētku apsveikumam –                  $ _____________ 

Centrs “Marta” 

  

  

 Vārds/i  __________________________________________________________________________ 
     Lūdzam rakstīt tieši tā, kā vēlaties, lai Jūsu vārds/i parādītos kartē:  

     piem., A & I Piparkūkas,  Piparkūku ģimene,  Maija, Paija, Ansis un Liene Piparkūkas 

 

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

 

□ Ziemsvētku dievkalpojumu altāŗa greznošanai                $ _____________ 

 
Vēlos/vēlamies ar šo ziedojumu  

pieminēt_______________________________________________________ 

pateikties par_____________________________________________________ 

atzīmēt__________________________________________________________ 

 

Ziedotāja/u vārds/i: _______________________________________________ 

 

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

 

Ziedojumi jāsaņem kancelejā līdz 14. decembrim, 
lai Jūsu vārds tiktu iekļauts kopējā apsveikumā vai svētku dziesmu lapiņās. 

 

Bet ziedojumus labprāt pieņemsim līdz gada beigām.  

 
Čekus lūdzam rakstīt uz Latvian Ev. Lutheran Church vārda 

un nogādāt/nosūtīt uz Latvian Ev. Lutheran Church,  

400 Hurley Avenue, Rockville, MD  20850-3121 

 


