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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 

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 
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jāiesniedz kancelejā līdz 15.maijam 

 

 

 

 

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

 

KĀRTĒJĀS SVĒTDIENĀS (līdz 13. maijam): 

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības 

11:00 DIEVKALPOJUMS 

Seko kristīga sadraudzība un iesvētes mācība. 

Sākot ar 20. maiju, vasaras Dievkalpojumi – plkst. 10:00. 

  

trešdien, 2. maijā – 11:00 Rīta svētbrīdis 

4.-6. maijā – ALA Kongress  Capitol Hill, Vašingtonā, DC * 

piektdien, 4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 

diena, Baltā galdauta svētki * 

 

6. MAIJĀ – sestā Lieldienu svētdiena 

9:00 Kongresa SVĒTBRĪDIS pie Victims of Communism pieminekļa 

 (New Jersey & Massachusetts Ave).  Visi laipni aicināti! 

10:00  Skolas izbraukums uz Burke Lake Park *  

12:00  SVĒTBRĪDIS dievnamā, Rokvillē 

 

otrdien, 8.maijā –19:30 Literārais vakars 

trešdien, 9. maijā – 11:00 Rīta svētbrīdis 

sestdien, 12.maijā – ES vēstniecību atvērto durvju diena 

 

13. MAIJĀ – Ģimenes diena 

Kārtējā skolas diena, Ģimeņu DIEVKALPOJUMS ar pirmo dievgaldu 

  

trešdien, 16. maijā - 11:00 Rīta Svētbrīdis 

 

20.MAIJĀ – Vasarsvētki – Svēta Gara svētki 

no 8:30 LASL pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju 

10:00 Latviešu skolas izlaiduma DIEVKALPOJUMS 

 un sarīkojums * 

 

trešdien, 23. maijā –  11:00 Rīta svētbrīdis;   

                19:30 Jauniešu kora “Balsis” koncerts (LOV) *  

 

27. MAIJĀ – Trīsvienības svētki 

10:00 Svētā vakarēdiena DIEVKALPOJUMS 

 

trešdien, 30. maijā – 11:00 Rīta svētbrīdis 
  
ATZĪMĒŠANAI  KALENDĀROS 
Jūnijā: 

10.  –   Atvadīšanās no Knoku ģimenes (pēc dievkalpojuma) *   

23. – Baltic Centennial Midsummer Celebration, Dupont Circle, D.C. (LR 

vēstniecība ASV)  
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MĪLESTĪBĀ PIEMINAM 

 

 

 
 

Dieva mierā aizgājis 

 

Valters Andrejs Lindbergs, 

dzimis 1959. gada 14. oktobrī  Vašingtonā, DC, 

miris 2018. gada 14. aprīlī  Parīzē. 

Nekas mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības,  

kas atklājusies Kristū Jēzū.   Rom.8 

 

 

KRISTUS BAZNĪCĀ SVEICAM 
 

 
 

Pēc Jēzus Kristus pavēles un apsolījuma  
Svētās kristības sakramentu saņēmušas 

 

Veronika Teika Krūmiņa, 

dzimusi 2017. gada 25. maijā, 

kristīta 2018. gada 10. martā 

ģimenes mājās Skotsdeilā, Arizonā. 

Vecāki – Anna, dz. Jansons, un Nils Krūmiņi;  

krustvecāki – Laila Ģērmane un Kārlis Jansons 

 

Alexandra Velta Keber, 

dzimusi 2017. gada 13. martā, 

kristīta 2018. gada 18. martā. 

Vecāki – Nadine Dallītis-Keber un Michael Keber;  

lielais brālis Lūkas Michael Keber;  krustvecāki – 

Kristīne Foldāts un Creg Callahan 

 

 

MŪSU DRAUDZĒ SVEICAM 
 

 
 

Draudzē uzņemts Andrejs Ļubkāns  

 

 
Viena miesa, viens Gars - jo vienai cerībai jūs savā 

aicinājumā esat aicināti -, viens Kungs, viena ticība, 

viena kristība; viens visu Dievs un Tēvs, kas pār 

visiem, ar visiem un iekš visiem.   Efez. 4:4-6 

 

MAIŅAS 

 

Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram 

īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir 

sava stunda. …. Savs laiks apkampties, un savs 

laiks, kad šķirties.  
(Izlasi visu nodaļu: Salamans mācītājs 3!)  

Cik emocionāli apstiprinoša ir šī Svēto rakstu vieta, 

kas atgādina patiesību:  viss mainās, katrai lietai savs 

laiks.  Un vēl vairāk palīdz, ka rakstītājs saprot, ka 

līdz ar visām maiņām piedzīvojam arī dažādas jūtas:  

Savs laiks raudāt, un savs laiks smieties; savs laiks 

sērot, un savs laiks diet.  

Šopavasar draudzes kancelejas 

darbinieku sastāvā viss 

mainās.  Ar lielu pateicību par 

turpat 8 gadu kalpošanu, 

atvadāmies no kancelejas 

darbvedes Dainas Bīriņas-

Krastas.  Visas kopā –Daina, 

draudze un es pati – esam 

piedzīvojušas daudzus no 

Salamana mācītāja pieminētajiem laikiem: esam 

kopā dēstījušas un dēstīto atkal izrāvušas, esam 

dažas lietas noplēsušas, bet citas atkal uzcēlušas. 

Ceru,  ka tas ir bijis Dainai svētīgs laiks un novēlam 

viņai visu labu un svētu, uzņemoties pilna laika 

darba pienākumus Latvijas vēstniecībā. Ceram viņu 

bieži redzēt draudzē un sabiedrībā!      (Foto: Daina 

ar ‘mazo palīdzi’ Freiju Knoku.) 

Tanī pašā laikā ir bijis prieks pēdējās nedēļās uzsākt 

kopējo darbu ar Veltu Firsovu, jauno draudzes 

kancelejas vadītāju.  Esmu pārliecināta, ka Veltai 

Dievs ir piešķīris dāvanas un pieredzi, kuras labi 

atbalstīs mūsu draudzes kalpošanu šeit un pasaulē.  

Iepazīšanās nolūkos, tālāk Īsziņās lasiet Daces 

Knokas interviju!   

Pēdējos četrus gadus brīvprātīgi, aktīvi, sirsnīgi, mīļi 

un dāsni mūsu draudzē ir kalpojusi Dace Knoka.  

Diemžēl Knoku ģimenes laiks Vašingtonā nāk uz 

beigām.  Aleks, kam doktorantūras programma 

Merilandes univeresitātē beigsies pavasarī, ir 

saņēmis aicinājumu disertāciju rakstīt universitātē 

Berlīnē.  Dace ar Freiju dosies prom jau jūnija vidū, 

lai pavadītu vasaru Latvijā pirms došanās uz jaunām 

mājām Vācijā.  Draudzes padome – latviešu skolas, 

liturģiskā ansambļa, trešdienas rīta svētbrīžu 

dalībnieku, literārā pulciņa, kancelejas darbinieku, 

pensionāru nama vārdā – pateicās Dacei par viņas 

klātieni un draudzību.  Aicinām Jūs kopā ar mums 
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atvadīties no Knoku ģimenes svētdien, 10. jūnijā 

pēc dievkalpojuma.  (Ja vēlaties palīdzēt, lūdzam 

sazināties ar padomes loceklēm Dainu Block vai 

Aiju Celmu-Evans). 

Izmantosim mums piešķirto laiku, lai sveiktu jaunos 

un atvadītos no tiem, kas bijuši kopā ar mums! 

 māc. Anita 

 

PRIECĪGI DĀVANAS SAŅĒMĒJI 

Šoreiz mēs bijām tie, kas saņēma negaidītu dāvanu – 

Westmoreland Festival Chorus (UCC-Bethesda) 

koncertu!  Gavēņa laika koncertā baudījām Pētera 

Vaska, Maijas Einfeldes un Ērika Ešenvalda 

(Passion and Resurretion) mūziku koŗa un stīgu 

ansambļa izcilā izpildījumā.  Pēc koŗa lūguma, mēs 

izvēlējāmies koncerta ienākumus veltīt Lutheran 

Immigration and Refugee Service atbalstam.  

Klausītāji un koristi saziedoja $2,800 iestādei, kuŗas 

vadībā piedalās arī LELBA.   Paldies visiem 

draudzes locekļiem un darbiniekiem, kas sekmēja 

koncerta labo izdošanos un jauko sadraudzību pēc 

tam!  

 

 
 

 

Ģimeņu DIEVKALPOJUMS 

 

Ģimeņu dievkalpojums – kas tas ir? Tā ir iespēja. 

Tas ir dievkalpojums, kurā arī visai skolas saimei 

(skolēniem, skolotājiem, vecākiem) tiek dota iespēja 

piedalīties. Parasti mūsu Latviešu skolas bērni un 

pieaugušie atnāk uz dievkalpojuma sākumu 

(pirmajām 10 – 15 min): viņi nodzied vienu dziesmu, 

noklausās mācītājas Anitas iedvesmojošo uzrunu 

bērniem un iet prom – atkal mācīties un mācīt 

Latviešu skolā. Bet vienreiz mēnesī notiek jau par 

tradīciju kļuvušie ģimeņu dievkalpojumi, kad bērni 

visu dievkalpojuma laiku paliek baznīcā un kopā ar 

vecākiem izbauda šo brīnišķīgo iespēju – apstāties, 

nekur nesteigties un ieklausīties Dieva Vārdā.   

Šāds kārtējais ģimeņu dievkalpojums notika arī 

2018. gada 15. aprīlī – trešajā Lieldienu svētdienā. 

Mācītāja Anita to ievadīja ar nomierinošu elpas 

meditāciju. Tā kā draudzes ansamblī šajā dienā 

pirmo reizi dziedāja daži skolas jaunieši, viņi bija 

satraukušies. Mācītājas vadītā meditācija bija labs 

veids, kā nomierināties.  

Šajā dievkalpojumā vispār bija daudz dziedāšanas – 

draudze dziedāja gan visiem sen pazīstamās 

dziesmas, gan arī pievienojās trijās ansambļa 

vadītajās dziesmās. Ansamblis ir ļoti pateicīgs 

Vilnim Baumanim, kurš vienu no šīm melodiskajām 

Taize dziesmām (“Radītāju godiniet”) bija meistarīgi 

iztulkojis un atdzejojis no franču valodas.  

Ansambļa dalībnieki sākumā bija sakautrējušies un 

mazliet nobijušies dziedāt visas draudzes priekšā, bet 

pakāpeniski, draudzes locekļu laipno skatienu 

iedrošināti, atbrīvojās un dziedāja no sirds. Man bija 

liels prieks par to, ka dziedātāju pulciņā bija Linda 

Breidaka (5. klase), Elisa Ģērmane (7. klase) un 

Kārlis Kuškēvics (skolas absolvents). Kā vienmēr, 

bija arī daži pieaugušie – Andris Lūsis, Andris Pāža 

un es.  

 

Mācītājas Anitas uzruna bija iedvesmojoša un ļoti 

interesanta. Viņa stāstīja par mūsu sasveicināšanās 

vārdu ‘sveiki!’ un skaidroja tā nozīmi Bībelē. 

Izrādās, vārda ‘sveiki’ (ebreju val. shalom) viena no 

nozīmēm ir ‘miers ar Tevi’. Mēs dažkārt sakām 

“Sveiks un vesels!” - tāpat arī shalom nozīmē 

‘veselumu’ un ‘veselību’. Mācītāja norādīja uz 

svētīgu domu, proti, Tavā dzīvē ir Miers, jo Jēzus 

vienmēr ir ar Tevi, Viņš ir vienmēr klātesošs. Mēs 

visi esam Dieva bērni. Tāpēc vienmēr, kad pasaulē 

notiek kaut kas briesmīgs, vienīgais veids, kā mums 

sveikiem un veseliem turpināt iet šo dzīves ceļu, ir – 
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iet pa to ticībā, ka esam Dieva bērni un ka Dieva 

domas par mums ir vienīgās, kas ir svarīgas. Kad 

mēs turpmāk viens otram laipni teiksim ‘sveiks’, tad 

zināsim, ka tas nozīmē – Dieva miers ir mūsos!  

Ansambļa dziedātāji un visi skolas bērni! Lai Jūsos 

iemājo miers un pārliecība par to, ko darāt!  

Ļoti ceru, ka mūsu dziedātāju pulkam pievienosies 

arī citi skolēni. Visi ir laipni aicināti! Mēģinājumi 

mums parasti notiek svētdienās pēc kafijas galda. 

Esiet sveiki un veseli, cienījamie draudzes locekļi! 

Shalom!       

Dace Knoka 

 

Iepazīsimies ar Veltu Firsovu – draudzes jauno 

kancelejas vadītāju!  

Velta ir ļoti uzņēmīga un enerģiska jauna sieviete, 

kura apgalvo, ka darbu 

draudzē ir uzsākusi ar prieku 

un bez grūtībām. Veltai šeit ir 

mīļa ģimene – vīrs Ēriks, 

meita Anna un suns Luka, bet 

četras labākās draudzenes 

palikušas Latvijā.  Vīra darba 

dēļ Veltai, sākot ar 2010. g., 

ir nācies dzīvot un strādāt 

dažādās pasaules vietās: Oklahomā, Briselē un tagad 

šeit – Vašingtonā, kur viņa kopā ar ģimeni pavadīs 

turpmākos četrus gadus.  

Viņai ir juridiskā izglītība (absolvējusi Latvijas 

Universitātes Juridisko fakultāti) un liela darba 

pieredze Hipotēku bankas nekustamo īpašumu 

aģentūrā.  Viņa Oklahomā ir strādājusi par skolotāja 

palīgu, kā arī darījusi brīvprātīgo darbu.  

Velta zina četras valodas – latviešu, krievu, angļu un 

flāmu. 

Viņas mīļākā grāmata – M. Bulgakova “Meistars un 

Margarita”, bet no pēdējā laikā lasītās latviešu 

literatūras – N. Ikstenas “Mātes piens” un M. 

Bērziņa “Svina garša”. Veltai ļoti patīk arī 

A.Lindgrēnas stāsti par Karlsonu un aizkustina 

latviešu filma “Pūt, vējiņi”.  

Veltai ir daudz vaļasprieku: lasīšana, pārgājieni, 

filmu skatīšanās un skriešana.     

Viņu ļoti iepriecina fakts, ka šeit, Vašingtonā, ir 

plaša latviešu sabiedrība un rit aktīva kultūras dzīve. 

Tas viņas dzīvi padara gaišāku.  

Velta cenšas saskatīt skaistumu katrā dienā, kas viņai 

tiek dota.  

Lai arī Jums izdodas gan saskatīt skaistumu katrā 

dienā, gan arī cienīt un novērtēt šo svarīgo darbu, ko 

Velta ir uzņēmusies darīt draudzē!   

Dace Knoka 

 

PADOMES ZIŅAS  

 

Paldies tiem draudzes locekļiem, kas pildīja savu 

pienākumu un piedalījās 18. marta draudzes 

pilnsapulcē.  

Sapulcē mēs pārrunājām un apstiprinājām ierosināto 

kapitālprojektu – būvēt jaunu zāles piederumu 

noliktavu. Jaunā noliktava atvieglos zāles iekārtas 

izmaiņu un atbrīvos telpu skolas vajadzībām. Jaunā 

piebūve izmaksās aptuveni $125,000, ko plānojam 

segt ar aizdevumu. 

Tika arī pārrunāta dāmu komitejas darbība pēdējos 

divus gadus piecu dāmu vadībā un kā šo darbību 

turpināt.  Pilnsapulce pateicās ‘Sadraudzības lokam.’  

Tomēr nevienai personai neuzņemoties Dāmu 

komitejas priekšnieces amatu, pilnsapulce uzdeva 

draudzes padomei izkārtot draudzes dāmu komitejas 

uzdevumu pildīšanu nākotnē.  

Rūpīgi izstrādātais 2017. gada financiālais pārskats 

deva iespēju dziļāk ieskatīties draudzes ienākumos, 

izdevumos un gada noslēguma pozitīvā rezultāta 

pamatojumā. Ierosinātais 2018. gada budžets ir ticis 

sastādīts konservatīvi, un 2018. gada beigās ir 

sagaidāms $15,000 liels iztrūkums. Budžets tika 

pārrunāts un apstiprināts. 

Padomes locekļa vēlēšanās nebija pretrunu. No 

pieciem pārvēlējamajiem padomes locekļiem, četri 

kandidāti jau kalpo padomē un bija visiem pazīstami. 

Arī piektais kandidāts, Daina Block, mūsu ilggadīgā 

skolas skolotāja un bijušā skolas pārzine,  bija visiem 

pazīstama. Padomes locekļi tika ievēlēti vienbalsīgi. 

Es pateicos Pēterim Blumbergam par sapulces 

vadīšanu un Dacei Knokai par protokolēšanu. Arī, 

sirsnīgs paldies Pēterim par viņa ilggadīgo kalpošanu 

draudzes padomē un valdē. 

Jaunās padomes pirmajā sēdē tika izveidota valde 

šādā sastāvā: Jānis Vītols - priekšsēdis; Egons 

Pļavnieks -  priekšsēža vietnieks; Aija Celma – 

Evans -  sekretāre; Jānis Bebris - kasieris; Dace 

Zalmane - valdes locekle. 

Jānis Vītols, priekšnieks 
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Paldies draudzes locekļiem un labvēļiem, kas 

Lieldienās ziedoja draudzes Sadarbība ar Latviju 

komitejas un LELBA Palīdzības nozares darbam 

Latvijā – kopā $11,355.  Lielākā daļa -- $10,000  -- 

šīs kopsummas ir vienas ģimenes ziedojums 

palīdzībai Latvijas grūtdieņiem.  Īpaši liels paldies 

par dāsno velti. 

Draudzes padome 

 

 
 KANCELEJAS ZIŅAS 

 

Sākot ar 2018. gada jūnija mēnesi Baznīcas ziņas un 

kalendārs tiks izsūtīti tikai elektroniski tiem 

draudzes locekļiem un atbalstītājiem, kuri šobrīd 

saņem ziņas gan elektroniski, gan drukātā formātā. 

Lai ietaupītu laiku, nodrošinātu ātru informācijas 

apriti, kā arī samazinātu pasta un biroja izdevumus, 

un kaitējumu apkārtējai videi, lūdzam ikvienu 

draudzes locekli un draudzes atbalstītāju pārdomāt 

nepieciešamību saņemt Baznīcas ziņas pa pastu. Ja 

jūs vēlaties saņemt draudzes ziņas elektroniski un 

draudzes rīcībā nav jūsu epasta , tad lūdzam to atsūtīt 

uz adresi dcdraudze@gmail.com 

 

Velta Firsova, kancelejas vadītāja 

 

 

SKOLAS ZIŅAS 

 

CERĪBAS PROJEKTS 

Paldies visiem, kas ar ziedojumiem atbalstīja 

Ciešanu laika Luterāņu Pasaules palīdzības fonda 

(Lutheran World Relief) Cerības projektu. Kopā 

savācām 45 personiskās higiēnas priekšmetu 

komplektus, kuŗus kopā ar noziedotiem $220 esam 

nodevuši tālāk nosūtīšanai pasaules bēgļiem. 

 

SKOLAS IZBRAUKUMS. Svētdien, 6. maijā notiks 

skolas izbraukums Burke Lake Park, 7315 Ox 

Road Fairfax Station, VA .  Sākums pulksten 10:00. 

Priecāsimies par svētdienu brīvā dabā, svinot 

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu 

un Latvijas simtgades pavasari. Būs šķēršļu gājiens 

,,Latvijas novadi”, sportošana, mākslas nodarbības 

un pusdienas. 
 

Aija Celma Evans, skolas pārzine 

 

 

 

 

 

Laipni lūdzam uz  

Vašingtonas Latviešu ev. lut. draudzes 

pamatskolas 

IZLAIDUMA 

dievkalpojumu un sarīkojumu ar bērnu 

priekšnesumiem 

svētdien, 2018. g. 20. maijā,  

pulksten 10:00. 

 

 

 
Pēc dievkalpojuma visi ir laipni aicināti 

pakavēties ar absolventiem un skolas 

ģimenēm pie siltām pusdienām Draudzes 

nama lielajā zālē 

Šogad skolu beidz: 

Nikola Carron 

Vilis Kuškēvics 

Sandra Seng 

Ērika Skulte 

Edgars Sūrītis 

 

Skolas saime 

 

mailto:dcdraudze@gmail.com
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LOV ziņas 
 

Atklāta LOV Mājas lapa!        www.latviesi-dc.org 

 

Laipni aicinām apmeklēt jauno  LOV mājas lapu, kur 

ir  pieejama jaunākā informācija par Vašingtonas 

latviešu sabiedrību un notikumiem, kas varētu 

interesēt latviešus un latviešu draugus Vašingtonas 

apkārtnē.  

Mājas lapā ir Vašingtonas sabiedriskais kalendārs, kā 

arī sadaļa par latviešu sabiedrību Vašingtonā, kur 

parādās apraksti par Vašingtonas latviešu draudzi, 

sabiedriskām organizācijām un interešu grupām.  

Šī mājas lapa ir Vašingtonas latviešu sabiedrības un 

LOV aicinājums latviešiem Vašingtonas apkārtnē 

nākt un piedalīties – gan kā sarīkojumu 

apmeklētājiem, gan notikumu veicinātājiem.   

Sirsnīgs paldies mājas lapas izveidotājiem ar Aivaru 

Osvaldu priekšgalā -  un  līdzstrādniekiem: Iveta 

Grava, Aija Moeller, Anita Vārsberga Pāža un 

Renāte Grāvere!    

Ja jums ir sarīkojums vai ziņa, ko ievietot LOV 

mājas lapā, lūdzu nosūtiet to Anita Jubertei 

juberts.home@verizon.net vai Aijai Moeller  

aija.moeller@gmail.com  

Anita Juberte, LOV 

 

ALA ZIŅAS 

 

Kā zināt, šogad Amerikas latviešu apvienības 67. 

kongress notiek Vašingtonas centrā (Capitol Hill) no 

4. – 6. maijam. Amerikas latviešu apvienība aicina 

Jūs apmeklēt ALAs 67. kongresa pasākumus. Pat ja 

neesiet ALAs biedru organizācijas delegāts, varat 

apmeklēt sarīkojumus kongresa ietvaros kā kongresa 

viesis. Latvijas simtgades zīmē notiekošajā kongresā 

ir plānota plaša un daudzveidīga programma, kurā 

dalību apstiprinājusi Latvijas Kultūras ministre Dace 

Melbārde, Saeimas Ārlietu komisijas vadītājs Ojārs 

Ēriks Kalniņš, demogrāfs Ilmārs Mežs, kā arī 

Latvijas diplomāti un citi viesi.  

Baltic Advocacy Day 

Dienu pirms kongresa atklāšanas, 3. maijā, ALA 

sadarbībā ar Apvienoto baltiešu komiteju (JBANC) 

rīko vizītes ASV Tautas pārstāvju birojos un 

polītisku semināru. Lai pieteiktos dalībai Baltic 

Advocacy day, lūdzu, rakstiet Ērikam Lazdiņam: 

lazdinse@live.com. 

Baltā galdauta svētki * 

ALA kongresa rīcības komiteja, sadarbībā ar LOV 

un Latvijas vēstniecību rīko Baltā galdauta svētkus 

2018. gada 4. aprīlī Draudzes namā. Vakara norise: 

Atspirdzinājumi, Latvijas Kultūras ministres Daces 

Melbārdes uzruna, vakariņas, koncerts. Kongresa 

dalībnieki brauks no Vašingtonas uz Draudzes namu 

uz svinībām.  

Kaut kongresa viesu saraksts vēl nav pilnīgi 

noslēgts, pastāv iespēja, ka pēc kongresa 

pieteikšanās termiņa (21. aprīlī) vēl paliks ierobežots 

skaits vietu. Ja vēlaties pieteikties uz Baltā galdauta 

svētku biļetēm, lūdzu, zvaniet ALA birojam, Marisai 

Gudrajai, 301-340-8719. Jūsu vārds tiks ievietots 

“gaidīšanas sarakstā” (waiting list) ; biļetes ($40) 

piešķirs pieteikšanās kārtībā. (Piezīme: Piedalīšanās 

būs nodrošināta tikai tad, kad ALA birojā būs 

saņemta samaksa par biļeti/ēm.) 

Kongresa bankets un balle 

Amerikas latviešu apvienība aicina vašingtoniešus uz 

oficiālo kongresa banketu un balli, godinot Latvijas 

valsts simtgadi! Bankets un balle notiks 2018. gada 

5. maijā Washington Court Hotel, 525 New Jersey 

Ave NW, Washington, DC. Banketā notiks Saiemas 

deputāta un Ārlietu komisijas vadītāja Ojāra Kalniņa 

uzruna un ballē deju mūziku spēlēs Penzionāri no 

Toronto. (Bankets un balle - $75, Balle vien - $30).  

Lai pieteiktos, lūdzu sazināties ar Marisu Gudro 

ALA birojā, alaprojects@alausa.org vai 301-340-

8719. 

* Par Baltā galdauta svētku uzsākto tradīciju (no 

Latvijas Institūta mājas lapas): 

Atsaucoties Latvijas simtgades biroja aicinājumam, 

Latvijas Institūta (LI) darbinieki aicina ikvienu 

iedzīvotāju un Latvijai piederīgo visā plašajā 

pasaulē 4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas dienā – kopā ar saviem tuvajiem svinēt 

Baltā galdauta svētkus. 

Baltā galdauta svētku ideja ir pavisam vienkārša: 

ģimene, draugi un kaimiņi no vienas mājas, vai 

vairākām blakus mājām sanāk kopā pie viena galda, 

ietur vieglu, kopīgi sarūpētu maltīti, kā arī izmanto 

iespēju pārrunāt ieceres sava pagalma, apkaimes, 

pilsētas, novada un valsts nākotnei. Latvijas 

Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena, 

kas 1990. gadā bija izšķirošs, jauns sākums Latvijai, 

tad varētu kļūt par iedvesmu arī citām Latvijas 

cilvēkiem svarīgām norisēm. 

mailto:juberts.home@verizon.net
mailto:aija.moeller@gmail.com
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Aicinām jūs visus atbalstīt ar savu klātbūtni, ar savu 

darbu, ar savām idejām latviešu centienus 

Vašingtonā.  Jūs esat laipni lūgti – mēs jūs gaidām! 

ALA birojs 

 

INFORMĀCIJAS NO LATVIJAS 

VĒSTNIECĪBAS ASV 

 

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 

lūdzu 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 vēlēšanas komisijas mājas 

lapā:https://www.cvk.lv/pub/public/ 

   

LATVIJAS LAKROSS 

 

Vai zinājāt, ka Latvijā spēlē lakrosu?  Vai varējāt 

iedomāties, ka mūsu pašu Anitas Tēraudas mazdēls 

David Salter, lakrosa treneris no Merilandes, jūlijā 

Latvijas komanda sastāvā piedalīsies pasaules 

lakrosa čempionātā, Izraēlā?   Tuvāka informācija 

par Latvijas lakrosa federāciju, pasaules čempionātu 

un iespēju atbalstīt latviešu lakrosa sportistu 

centienus pieejama: 

David Salter  dsalte25@lakers.mercyhurst.edu 

 

vai arī www.llf.lv 

 

 

 

 

Latvijas vēstniecības ASV Konsulārā nodaļa 
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Latvijas simtgades zīmē ieskandināsim Dziesmu svētkus Vašingtonā! 
 

Sveiksim mūsu iemīļoto, pasaules slaveno jauniešu kori 
“BALSIS” 

ar diriģentu Intu Teterovski, 
 

kas mums uzburs Dziesmu svētku gaisotni jau maijā! Pat ja vasarā netiekat uz 
Dziesmu svētkiem Rīgā, jums būs lieliska iespēja dzirdēt svētku programmā 

ietilpstošās skaistās koŗa dziesmas tepat, mūsu namā! 
 

 
 

Atzīmējiet kalendāros: 
Jauniešu koŗa “BALSIS” koncerts, trešdien, 23. maijā, plkst. 19:30 

Latviešu draudzes namā 
400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850 

 

Ieeja - $25;  bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem, ieeja brīva 

Nepalaidiet gaŗām šo dziesmoto notikumu! Un pēc koncerta sadziedāšanās! 
Tuvāka informācija:  A. Juberte 301 814-1080 


