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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 novembra numuram 

jāiesniedz kancelejā līdz 

15.oktobrim 
 

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

 

SVĒTDIENĀS: 

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības 

11:00 DIEVKALPOJUMS 

Seko kristīga sadraudzība un Iesvētes mācība. 

  

 trešdien, 4. oktobrī – 19:30 Padomes sēde 

 sestdien, 6.  oktobrī – 13. Saeimas vēlēšanas  

Lai atvieglotu piedalīšanos 13. Saeimas vēlēšanās, LOV piedāvā 

transportu turp/atpakaļ no Draudzes nama Rokvillē uz vēlēšanu iecirkni 

LR vēstniecībā ASV (2306 Massachusetts Ave, NW Washington DC), kas 

vēlēšanu dienā būs atvērts no plkst. 7:00 līdz 20:00.  

Pirmais brauciens uz vēstniecību paredzēts  pulksten 10:00.  

Otrais brauciens -  pulksten 12:00.   

Lūdzu, iepriekš piesakieties uz transportu A. Jubertei (301) 340-1080, 

līdz 5. oktobrim.  

 

7. OKTOBRĪ – 13:00  Jauniešu iesvētes  DIEVKALPOJUMS 

14. OKTOBRĪ –  Pļaujas svētku Sv.vakarēdiena DIEVKALPOJUMS 

 19.-20. oktobrī – LELBA Austrumu apgabala konference un 

 Fildelfijas Sv. Jāņa draudzes 125 gadu jubileja (Fildelfijā) 

21. OKTOBRĪ –  Vārda DIEVKALPOJUMS  (bez dievgalda) 

       13:00 Sanfrancisko teātra izrāde “Sprīdītis?” (LOV)* 

28. OKTOBRĪ –  Jauniešu vadīts DIEVKALPOJUMS-KONCERTS 

       ar kora ALIAS piedalīšanos * 

       14:00 Folkloras grupas “Vilkači” koncerts (DV)* 

 

 otrdien, 30. oktobrī – 18:00  kora ALIAS koncerts  

 Kenedija Centra Millennium Stage (LR vēstniecība) * 

4. NOVEMBRĪ –  ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS ar Sv.vakarēdienu 

         Pie kafijas galda sveiksim oktobra jubilārus. 

 
ATZĪMĒŠANAI  KALENDĀROS 

11. novembris – Lācplēša diena. Dievkalpojums Rock Creek kapsētā 

18. novembris – Latvijai 100! * 

25. novembris – Mirušo piemiņas diena 

 

Viss par Vašingtonas latviešu sabiedrību  

Latviešu organizāciju Vašingtonā (LOV) mājaslapā: 

www.latviesi-dc.org 
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PLŪDI UN PĻAUJAS SVĒTKU 

PĀRDOMAS 

 

Ir lietains rīts. Pēc orkāniem un 

vētrām, kas savās pēdās atstāj 

postu, plūdus un cilvēkus bez 

mājām, lietus daudziem izraisa 

rūpes, ja ne bailes. Milvokos zeme 

vēl pietiekami izslāpusi, ka spēj 

uzkrāt lietu. Dažādi apstākļi to visu spēj mainīt, un to 

vislabāk zina zemnieki - tie, kas kopsolī ar Dievu strādā 

un dara visu, lai zeme nestu augļus, kas paēdina pasauli. 

Burtiski. Ceru, ka pārdomājot Pļaujas svētku dziļo nozīmi 

latvju zemniekiem, paši pakavēsimies pārdomās par zemi 

un tās augļu svētību, vai arī vietām apdraudēto stāvokli.  

Lasu 1900. gadā Jelgavā izdoto Agendu - garīdznieku 

rokasgrāmatu. Ieraksts liecina, ka tā veltīta tiem, kas 

kalpoja evaņģēliskām Lutera draudzēm krievu laikā. 

Kāda bija viņu kalpošana draudzēs tik sen atpakaļ? 

Domāju, cik daudz, bet arī, cik maz ir mainījies. Ir 

skaidrs, ka tie, kas to rakstīja, bija labi skolotāji. 

Garīdznieki saņem ļoti pilnīgus norādījumus 

Dievkalpošanai un svētdarbībām. Ir arī skaidrs, ka 

Agendas autori pazina savu draudžu locekļu dzīves un 

vajadzības.  

Piemēram, Pļaujas svētkos paredzētam dievkalpojumam 

garīdznieks, atkarīgi no tā gada apstākļiem, varēja 

izvēlēties starp trīs introitiem un trīs kolektes lūgšanām.  

 Bagātā gada introits vēsta: “Baudat un redziet, ka tas 

Kungs ir labs! Alleluja! Svētīgs, kas uz viņu paļaujas. 

Alleluja!” Tā tai gadā zemnieks priecājās par necerēti 

labo kartupeļu ražu. 

 Plānā gada introits liecina: “Tas Kungs ir tuvu visiem, 

kas viņu no sirds piesauc. Alleluja! Viņš paklausa 

viņu saukšanu un palīdz tiem. Alleluja!” 

 Tukšā gada introits mierina: “Mums ir Dievs, kas 

pilnīgi izpestī. Alleluja! Un pēc tā Kunga ir izvešana 

no nāves. Alleluja!” Un tomēr atskan Alleluja, jo vēl 

varbūt ko var lauki dot. 

Līdzīgi introitiem, trīs kolektes lūgšanas atklāj tik daudz 

par mūsu tautas vēsturi un saikni ar zemi, kas reizēm 

svētī, reizēm atstāj tukšā. Daudz vēl no tām varam 

smelties gudrību, kad mūsu darbs nes daudz augļu, kā arī 

tad, kad pēc visām pūlēm paliekam ar tukšām rokām.  

 Bagāta gada kolekte aicina pateikties un lūdz, lai 

Dievs pats atgādina dāvanas “pareizi, pēc Viņa prāta 

lietot, lai pēc nāves topam sakrāti tavos debesu 

šķūņos caur Jēzu Kristu”.  

 Plānā gadā kolekte atklāj vajadzību paļauties, ka 

Dievs izdala savas dāvanas pēc Viņa mūžīgās 

gudrības. Pazemībā draudzes locekļi dzirdēja vārdus 

Dievam: “Kam viegla lieta, palīdzēt tiklab ar daudz, 

tā ar maz, svētī to mazumu, ko esam pļāvuši. Dod 

mums to saņemt un baudīt ar pateicību un vienumēr 

ticībā uz tevi, un mīlestībā savā starpā staigāt tavos 

ceļos...” 

 Visdziļāk dievlūdzējs, šķiet, pārdzīvo kolekti tukšā 

gadā. Piedzīvotais trūkums tiek uzskatīts par pelnītu 

sodu. “Svētais, taisnais Dievs, mēs apliecinajam tavā 

priekšā, ka ar saviem grēkiem gan esam pelnījuši, ka 

tu mūs piemeklē ar grūtiem, sāpīgiem laikiem un 

mums piešķir lielas skumjas un bēdas, bet mēs nākam 

ar atgriezīgu sirdi un tevi lūdzam, apžēlojies par 

mums, novērs badu, tas mūs bēdina, un dod mums 

žēlīgi ar savu visuspēcīgo roku mūsu dienišķo maizi, 

liec mums vienumēr stipri paļauties uz tavu palīdzību 

un atrast žēlastību, Jēzus Kristus, tava Dēla - mūsu 

Pestītāja dēļ.”  

Kaut mēs droši vien neteiktu, ka tas ir Dieva sods, ja 

lauki izkaltuši un nav pat ko pļaut, zinām, cik grūti 

pašiem izjust Dieva žēlastības apsolījumu patiesīgumu, ja 

piedzīvojām smagas neveiksmes, par spīti tik pat smagam 

mūsu darbam um visiem centieniem. Tukšā gada kolektes 

lūgšana ir tik patiesa, jo dievlūdzējs tomēr nezaudē cerību 

atrast žēlastību ne sevis, bet Jēzus Kristus dēļ.  

Ir tuvu Pļaujas svētki. Kāds bijis pagājušais gads, kad 

mūža laukos esi sējis darba stundas, lūgšanas? Vai esi 

sagaidījis iecerēto pļaujas svētību, vai arī to ir bijis 

jāpārdefinē? Vai bijis jācīnās, lai arvien ticībā apliecinātu, 

ka gan bagātos, gan plānos, gan tukšos laikos Dievs ir un 

būs klāt? Rakstot, ziņās klausos kā stāsta par plūdu 

apdraudētām pilsētām un domāju, kā varu palīdzēt. Citur 

jau lietus pārstājies, bet ne tur, kur tas patiešām nes 

postu... 

Ko darīt? Iedomājos - laiks vērsties pie jums! Reiz un vēl 

šodien Dievs latvju zemi svētījis ar gudriem. smagi 

strādājošiem zemniekiem. Reiz, un vēl vairāk šodien Viņš 

mūs ir svētījis ar izciliem zinātniekiem, inženieriem, 

tehnoloģijas speciālistiem, tas ir - ar jums, kas tik daudzi 

strādājat profesijās, kuru darba sekas arvien vairāk 

ietekmēs to, cik veselīga būs šī pasaule. Pasakiet mums, 

ko vēl varam darīt? Stāstiet, brīdiniet, māciet mūs! 

Strādāsim un lūgsim kopā, katrs lai ko labu varētu darīt, 

jo ir tikai viena pasaule mums visiem, un uz tās zemes 

augļiem cer arvien augošs Dieva bērnu skaits. 

Caur plūdiem, sausiem laikiem, bīstamām vētrām, darbs 

Dieva druvā nekad nebeidzas. Tu esi daļa no tā. Lūgsim, 

lai katra mūsu rīcība un izvēle nestu svētību, lai šie 

Pļaujas svētki jums kļūtu dziļi nozīmīgs brīdis pateikties 

Dievam un iespēja apmierināt dvēseles izsalkumu vai 

garīgās slāpes Jēzū! Atvērsim no jauna savas sirdis 

Dāvida vārdiem, kas cildinot Dievu dalījās patiesībā: 

“Visu acis raugās uz tevi, un tu dod tiem barību īstajā 

laikā, tu atdari savu roku un gādā ik dzīvajam, ko tas 

kāro.” (Ps 145:15-16) Kas par Pļaujas svētku dāvanu! 

Priecīgus, svētīgus Pļaujas svētkus!  

Jūsu 

+ Lauma 

LELBĀL archibīskape Lauma Zušēvica 
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PADOMES ZIŅAS 

 
Draudzes padomes uzdevums ir vadīt draudzes dzīvi, lai 

tā, sekojot Kristus pavēlēm un uzdevumiem, būtu par 

svētību draudzei, sabiedrībai, pasaulei.  Draudze kopš 

pirmās dienas lielu daļu no savas kalpošanas – īpaši to, 

kas saistās ar sadraudzību un aprūpi – uzticēja draudzes 

dāmām – Dāmu komitejai.  Tā kā draudze pašreiz iztiek 

bez Dāmu komitejas vadītājas, draudzes padome ir 

atbildīga rūpēties, lai mūsu kalpošana neapsīkst. Ievērojot 

mūsdienu aptstākļus,  tā arī esam mēģinājuši darīt – sākot 

ar ik svētdienas kafijas galda rīkošanu. 

Padomes uzdevumā, Daina Block ir izveidojusi vairākas 

komandas, kas rotācijās kārtībā strādās, lai pacienātu 

dievlūdzējus un skolas saimi pēc dievkalpojumiem.  

Paldies atsaucīgajiem draudzes locekļiem, kas piekrituši 

vadīt kafijas galdu komandas:  Dagnija Ķilpe, Pēteris 

Bičevskis, Dace Zalmane, Māra Bērziņa.  Viena atsevišķa 

komanda – Latviešu skolas vecāki.  Vēl pie tam, šoruden 

Daugavas Vanagi un studenšu korporācija Daugaviete ir 

arī nākuši palīgā. Toties Lolita Bebre rīkos Ziemsvētku 

tirdziņu. Sirsnīgi pateicamies par jūsu darbu draudzes 

labā! Priecājamies par to, ka pēc dievkalpojumiem lielajā 

zālē vēl arvien skan priecīgas balsis un tinkšķ kafijas 

krūzes. 

Ja esat ar mieru nākt palīgā kādā kafijas galda komandā, 

nekavējaties ar mani sazināties. Palīgi ir vienmēr 

vajadzīgi 

Daina Block 

 
 

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! 

 
 

 
2018. gada 20. septembrī 

 

Mīļās māsas un brāļi! 

Lietus ūdens turpina celties dienvidu un ziemeļu 

Karolīnās, kur plosījās vētra “Florence”. Diemžēl vairāk 

nekā 30 cilvēki ir miruši šīs nopietnās vētras dēļ un 

tūkstošiem cilvēku ir atstāti bez elektrības vai pajumtes.  

Vajadzība pēc palīdzības ir liela! ELBA aicina ziedot un 

atbalstīt mūsu māsas un brāļus Karolīnās šajā grūtā laikā! 

Visus ziedojumus LELBA tālāk nosūtīs ELCA “Lutheran 

Disaster Response” kā kopīgu ziedojumu.  

Žēlo mani, Dievs, žēlo mani – mana dvēsele tveras pie 

tevis, un tavu spārnu ēnā es patveršos, kamēr posts paiet. 

Es saucu visaugstajam Dievam, Dievam, 

kas visu man piepilda!    Psalms 57:1-2 

Lai Dievs vada un pasargā! 

LELBA pārvaldes priekšnieks 

Prāvests Gunārs Lazdiņš 

 

Mīļie draudzes locekļi un atbalstītāji! 

Lūdzam Jūs savus ziedojumu čekus rakstīt uz 

Latviešu ev. lut. draudzes vārda ar piezīmi 

(“Florence”) līdz 2018.gada 14.oktobrim.  Paldies! 

 

____________________________________________ 

 

 
 

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi,  

Latvijas vēstniecība ASV publiskās diplomātijas 

programmas ietvaros ir uzaicinājusi 

Raiņa vakarskolas kori “ALIAS” 

viesoties Vašingtonā. 
 

ALIAS uzstāsies 

svētdien, 28. oktobrī plkst. 11:00 

DRAUDZES JAUNIEŠU VADĪTAJĀ 

DIEVKALPOJUMĀ 
un 

otrdien, 30. oktobrī plkst 18:00 

KENEDIJA CENTRA MILLENNIUM STAGE  

Ieeja brīva. Plašāka informācija par koncertu: 

 http://www.kennedy-

center.org/Video/Performance/67095 

 

Korī  “ALIAS” kopīgi muzicē ne tikai vājdzirdīgi un 

nedzirdīgi jaunieši, bet arī dzirdīgi jaunieši 

ar  muzikālajām prasmēm.  Priekšnesumos ļoti būtisks ir 

ne tikai vizuāli emocionālais aspekts, bet arī atzīstama 

muzikālā kvalitāte.  

http://www.kennedy-center.org/Video/Performance/67095
http://www.kennedy-center.org/Video/Performance/67095
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Sekojiet līdzi mūsu Baznīcas darbam – mājas lapās: 

www.lelba.org  un  www.lelbāl.org 

 kā arī Facebook: 

LELBA,  LELBAL,  LELBĀL Latvijā 

 

 

 

 

 

SKOLAS ZIŅAS 
 

Pirmā skolas diena 

 
 
Draudzes pamatskola darbu atsāka 9. septembrī. Pašlaik 

skolā mācās 47 bērni 19 skolotāju vadībā, kā arī  strādā 6 

izpalīgi, kuri visi, izņemot vienu, ir arī mūsu skolas 

absolventi. Mūsu Zaķīšu grupā pašlaik ir seši bērni. 

Ir jauki, ka skolā ir jaunas ģimenes, kas arī ir uzņēmušās 

dažādus pienākumus un atbildības.  

Šajā Latvijas simtgades gadā turpināsim iesaistīt skolas 

saimi dažādos darbos un projektos, kas saistās at Latvijas 

simtgades svinēšanu gan šeit, gan Latvijā, un palīdzēs 

mūsu bērniem nodarbībās labāk apgūt latviskās 

dzīvesziņas pamatus. Priecāsimies par ikkatru, kas vēlētos 

nākt palīgā kā skolotājs vai kāda projekta vadītājs, vai 

iedvesmotājs. Ļoti ceram atrast kādu cilvēku, kas vēlētos 

palīdzēt mācīt dejas un gatavoties uz Toronto Dziesmu un 

deju svētkiem. 

Rakstiet uz : dclatviesuskola@gmail.com 

Skolas pārzine 

Aija Celma - Evans 

Vašingtonas Latviešu draudzes pamatskolas 

nometne, sagaidot Latvijas simtgadi 

Nometnes dalībnieki ar Mārtiņu Sirmo 

 

Š.g. 31. augustā – 2. septembrī Mar-Lu-Ridge atpūtas 

bāzē Merilendas štatā notika Vašingtonas Latviešu 

draudzes pamatskolas nometne, kurā piedalījās 70 

dalībnieki, no kuriem puse bija pamatskolas skolnieki un 

absolventi vecumā no 3 līdz 18 gadiem un otra puse viņu 

vecāki.  

Šogad nometne bija īpaša ar to, ka Latvijas simtgades 

svinību ietvaros Vašingtonas Latviešu skola  ieguva 

atbalstu no Amerikas latviešu apvienības (ALA), lai 

varētu uz nometni aicināt viesus no Latvijas, šefpavāru 

Mārtiņu Sirmo un viņa palīdzi, pavāri Līvu Jermacāni no 

3 Pavāru restorāna Rīgā, lai izzinātu un darbotos ap 

latviešu virtuves tēmu. 

Piektdien, 31. augusta vakarā, nometne aizsākās ar 

iepazīšanās ballīti, spēlējot dažādas interesantas spēles, 

kurās nometnes dalībniekiem bija jāpastāsta par sevi un 

saviem piedzīvojumiem Latvijā.  

Jau agrā 1. septembra rītā draudzes mācītāja Anita 

Vārsberga-Pāža iesvētīja nometni skaistās Mar-Lu-Ridge 

kapelā, kalna galā ar skatu uz Potomakas upi un novēlēja 

visiem dalībniekiem rast iedvesmu, darbojoties ap 

Latvijas simtgades tēmu un pavadīt svētīgu laiku ar 

ģimeni un latviešu kopienas draugiem nometnē. Katrai 

ģimenei uzdeva izveidot paliekošu ģimenes sajūtu un 

nometnē iegūto vērtību kopumu uz stikla gabaliņa. 

Šīs pašas dienas rīts darbīgi sākās ar trīs veidu 

nodarbībām - kulinārijas, koka karošu dekorēšanas un 

priekšautu apgleznošanas pulciņiem.  

Kulinārijas nodarbībā skolēni gatavoja ēdienus un 

dzērienus no recepšu grāmatas bērniem  ,,Baltais Lācis”, 

kuras līdzautors ir M.Sirmais - Zemeņu Ledustrīci, 

Princešu pankūkas un Papagaiļgroziņus, kā arī sarunājās 

ar šefpavāru Mārtiņu Sirmo par dažādiem gatavošanas 

trikiem, mācījās apmest uz pannas plānās pankūkas, 
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skaisti dekorēja ēdienu un to pasniedza degustācijai 

klātesošajiem vecākiem. 

Koka karošu dekorēšanas nodarbībā bērni izvēlējās 

iekļaut dažādas latviešu etnogrāfiskas zīmes un citus sev 

tuvus simbolus, kurus varēja gan zīmēt, gan iegravēt. 

Latvia 100 priekšautu apgleznošanā bērni piedalījās ar 

lielu prieku, jo varēja ielikt tajā savas radošās izpausmes 

un vēstījumu Latvijai simtgadē. 

Pēcpusdienā, pēc atvēsināšanās baseinā, visi dalībnieki 

atkal bija gatavi darboties un kārta bija pienākusi 

simtgades šķēršļu gājienam, kurā bija jāpārvar daudz 

dažādu šķēršļu punktu gan ar spēku, gan ar savu attapību, 

lai iegūtu burtus, kas pēcāk atklāja īpašu simtgades 

vēstījumu. Šķēršļu gājiens aizsākās ar dramatisku 

skatījumu pagātnē par pirmo dienu pēc Latvijas 

neatkarības, ko attainoja pamatskolas absolventi. Paralēli 

gājienam, skolēnu vecāki cītīgi piedalījās piknika 

sagatavošanā ar šefpavāru Mārtiņu Sirmo un silti uzņēma 

aicinātos draudzes viesus, kuri arī aktīvi metās ķiploku 

mizošanā, zivs pildīšanā, gurķu griešanā, klasiskā šašlika 

spraušanā uz iesmiem un melleņu deserta gatavošanā. 

Piknikā visi nometnes dalībnieki sagatavoja un baudīja 

Mārtiņa Sirmā izvēlēto ēdienkarti: klasisko šašliku, 

veselu grilēto un kūpināto saldūdens zivi, kazas siera un 

kaņepju salātus, tomātu un gurķu salātus ar skābo 

krējumu, biezpiena, rozīņu krēmu ar mellenēm un mini 

kartupeļus ar dillēm un dzidrinātu sviestu. Piknikā bija 

iespējams uzdot jautājumus šefpavāram par minētajām 

receptēm un gatavošanas tehnikām, ko dalībnieki arī 

izmantoja. Pikniks noslēdzās ar sirsnīgām pateicībām un 

dāvanām gan viesiem, gan nometnes organizatoriem. 

Pēc dārdoša pērkona negaisa, paredzētais 

ugunskuravakars notika viesu namā pie kamīna.  Vakaru 

ar jautrām dziesmām un teatrāliem priekšnesumiem 

vadīja jaunā mācību gada absolventu klase.   Bērni un 

vecāki tika sadalīti grupās, kuras izmantojot iepriekš 

izdalītus priekšmetus un pārtikas produktus, sagatavoja 

grupas uzvedumus.  

Svētdien, 2.septembrī notika mācītājas Anitas vadīts 

dievkalpojums nometnes kapelā, kuras lielajos logos aiz 

altāra bija izstādīti nometnes ģimeņu apgleznotie stikli.  

Tam sekoja simtgades lāceņu- rupjmaizes kārtojuma 

veidošana kopā ar šefpavāru un atvadas no nometnes, 

taču Mārtiņš Sirmais, kurš pirmo reizi iepazina 

Vašingtonu, turpināja simtgades projekta ietvaros 

programmu arī amerikāņu publikai Vašingtonā, 

popularizējot jaunākās kulinārijas tendences Latvijā. 

Vašingtonas Latviešu skola izsaka sirsnīgu pateicību 

Amerikas latviešu apvienībai par atbalstu idejai 

uzaicināt uz nometni šefpavāru Mārtiņu Sirmo un viņa 

palīdzi Līvu Jermacāni, visiem draudzes locekļiem, kas 

ikdienā atbalsta draudzes pamatskolas aktivitātes un it 

īpaši skolas labvēļiem, skolēnu vecvecākiem un radiem 

tuvumā un tālumā, kas ziedoja akcijai ‘Pildīsim pūra 

lādi skolas nometnei’, visiem skolas nometnes 

organizatoriem un skolēnu vecākiem, kuri parūpējās 

par nometnes aktivitātēm, saturu un loģistiku, kā arī LR 

vēstniecībai ASV par sadarbību šī projekta ietvaros. 

Noslēgumā ALA raksta:  “Amerikas latviešu apvienība 

pateicās par Vašingtonas latviešu draudzes pamatskolas 

uzņēmību rīkot savai ikgadējās skolas nometnes saimei 

kaut ko īpašu un izcilu Latvijas simtgadei par godu! 

Mums prieks ar ALAs LV100 fondu atbalstīt šādu 

inovatīvu projektu. Rīkotāji atraduši jaunu avotu, kas nes 

Latvijas vārdu pasaulē – ar šefpavāra Mārtiņa Sirmā 

prezentācijām amerikāņu publikai Vašingtonas apkārtnē, 

palīdz celt Latvijas redzamību tagad arī starptautiskajās 

kulinārijas mākslas laukā.” 

Rakstu sagatavojusi Līga Briģe 

__________________________________________ 

 

 

LOV ZIŅAS 

 

  
 

Dāvini dienu Latvijai! 
 

Plānojiet pavadīt Latvijas 100. gada dienu – 

2018. gada 18. novembri – 

kopā ar mums latviešu draudzes namā Rokvillē! 

LOV gatavo Latvijas dzimšanas dienas programmu, 

ko centīsimies saskaņot ar svētku notikumiem Rīgā! 

Tuvāka informācija sekos! 
  

 

Sprīdītis? 
 

Kopš agra pavasara Sanfrancisko Jaunais teātris strādā pie 

izrādes “Sprīdītis?”, kas top pēc Annas Brigaderes lugas 

“Sprīdītis” motīviem. Šī luga tika izvēlēta, domājot par 

cilvēkam vienmēr aktuālo pasaules izzināšanu un mājas 

sajūtas meklējumiem. Luga sarakstīta 1903. gadā (vairāk 

nekā pirms simts gadiem!), tāpēc SFJT Sprīdītim ir 

jautājuma zīme galā. Kāds ir Sprīdītis šodien? Teātris ar 

režisori Māru Lewis priekšgalā lugas materiālu ir 

sasaistījuši ar mūsdienām, radot savu, personīgas 

pieredzes caurstrāvotu versiju par Sprīdīti, kas devies 

laimes meklējumos ārpus dzimtenes, par valodu un par 
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mājām, kurās atgriezties pēc svešu zemju staigāšanas ar 

jaunu pieredzi un dziļāku izpratni par vērtībām. Būs 

interesanti gan bērniem, gan pieaugušajiem, un izrāde 

ļaus skatītājam paraudzīties uz veco, labo Sprīdīti no citas 

puses, ieraugot un izdzirdot pavisam ko jaunu. 

 

Izrādes veidošanā piedalās latvieši no visas pasaules - 

folkloras grupas “Iļģi” radošais sastāvs (Latvija), Gints 

Danne (Francija), aktieri un radošās grupas dalībnieki no 

vairākiem Amerikas štatiem (CA, TX, MD). Mākslinieces 

Lindas Treijas tērpu skices jau dzīvē ir iemiesojusi tērpu 

meistare Sallija Filica. Notiek mēģinājumi un rit darbs pie 

dekorācijām un mūzikas. Sanfrancisko Jaunā teātra 

Facebook lapā (www.facebook.com/SfJaunaisTeatris) var 

aplūkot darba procesu un jaunumus. 

 

Sanfrancisko Jaunais teātris viesosies Vašingtonas 

Latviešu draudzes namā svētdien, 21. oktobrī plkst. 

13:00. Visi mīļi aicināti un izrādi! 

 

Sanfrancisko Jaunā teātra un izrādes atbalstītāji:  

Latviešu Fonds, Amerikas Latviešu Apvienība, PBLA 

Kultūras Fonds un Artūra Jullas Fonds. 

 

 

 

 

LITERĀRIE VAKARI 

 

Vai Jums pietrūkst Daces Knokas vadītais literārais 

pulciņš? Turpinot Dace iesākto, atsāksim literārās grupas 

darbību un lasīsim Andra Akmentiņa romānu “Skolotāji”. 

Plānojam grāmatas pasūtīt no Latvijas. Ja vēlaties, lai 

pasūtu grāmatu arī Jums, tad, lūdzu, līdz 2018. gada 5. 

oktobrim sazināties ar mani. Pavadīsim rudeni un ziemas 

sākumu lasot un tiksimies pirmo reizi janvārī. 

 

Daina Block 

blockdaina@gmail.com 

240-426-29 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.facebook.com/SfJaunaisTeatris
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VAŠINGTONAS DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA                         

AICINA UZ 

“VILKAČI” 
KONCERTU  

SVĒTDIEN, 2018. GADA 28. OKTOBRĪ   

plkst. 14:00 draudzes nama lielajā zālē.  

 Ieeja $25, skolas bērniem brīva.                                  

Vilkači jau 17 gadus Latvijā nodarbojas ar nacionālpatriotisko audzināšanu dažādos līmeņos, ar 

tradīciju un folkloras pētniecību, ar senā karavīra dzīves veida un amatnieku prasmju apgūšanu. 

Ikviens no Vilkaču dalībniekiem ar lepnumu nes savu, Vilkaču un Latvijas vārdu visās savās gaitās. 

Uzstājoties, Vilkaču vīru augumus rotā Latvijas teritorijā apbedījumos atrastu 10. – 12. gadsimta 

apģērbu rekonstrukcijas. Karavīrs ir bijis drošības un neatkarības garants visos laikos, kā šodien, tā arī 

pirms 1000 un 2000 gadiem – tieši tādēļ Vilkaču repertuāru pārsvarā veido karavīru dziesmas par 

mīlestību, par ienaidnieku, par iešanu karā, par atgriešanos un arī par neatgriešanos. Karavīra kaujas 

gaitu pētniecība un cīņas māksla ir otra Vilkaču nodarbošanās, ko aktīvi apgūst gados jaunie Vilkači.  

 


