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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 marta numuram jāiesniedz 

kancelejā līdz 15.februārim 

 

Latviešu organizācijas Vašingtonā 

www.latviesi-dc.org 

2019. gada FEBRUĀRIS 
Ar * atzīmētie pasākumi sīkāk aprakstīti Īsziņās. 

 

 

 

SVĒTDIENĀS: 

9:15 Latviešu skola, 10:00 Zaķīšu nodarbības 

11:00 DIEVKALPOJUMS.  Seko kristīga sadraudzība.  

 

 
  

3. FEBRUĀRĪ – Epifānijas laika ceturtā svētdiena 

SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 

Pēc skolas – vecāku un skolotāju sapulce 

 ceturtdien, 7. februārī  – 19:30  Padomes sēde 

 sestdien, 9. februārī – 20:00 Balle “Sirsniņas sniegā” (DV)* 

10. FEBRUĀRĪ –  Epifānijas laika piektā svētdiena 

SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS  

17. FEBRUĀRĪ - Epifānijas laika sestā svētdiena  

SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 

Seko – skolas tēvu rīkotās Pankūku brokastis! * Ienākumi  par labu 

draudzes Jaunatnes stipendiju fondam 

 sestdien, 23. februārī – 18:00 Baltiešu deju festivāls (rīko 

 NAMEJS)* 

24. FEBRUĀRĪ – Epifānijas laika septītā svētdiena 

ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  

Sveiksim februāra jubilārus 

13:00 – LELCHE pilnsapulce 

3. MARTĀ -  Mūsu Kunga apskaidrošanas diena 

VĀRDA DIEVKALPOJUMS 

no 8:30 – 10:00 LASL pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju 

13:00 filmas “Bille” izrāde (Latviešu skola) * 

 
 

ATZĪMĒŠANAI KALENDĀROS 

 

 

4. martā – 19:00 Literārais pulciņš 

10. martā – Plkv. O. Kalpaka piemiņas dievkalpojums 

24. martā – Draudzes pilnsapulce  

6. aprīlī - Utenis 

 

 



Īsziņas Februāris 2019 
 

 
 

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM 

 

Dieva mierā aizgājusi 

 

Wanda Anna Hilda Bliksone, dz. Kiaupa, 

dzimusi 1928. gada 13. janvārī  Žalpiai, Lietuvā, 

mirusi 2019. gada 13. janvārī  Rokvillē, Merilandē. 

Apglabāta Greenwood kapsētā, Indianā, 

Pensilvānijā. 
 

Saule tev vairs nebūs par gaismu dienā 

un mēness par spīdekli naktī. 

Tas Kungs būs tava mūžīgā gaisma 

un tavs Dievs tavs brīnišķīgais greznums. Jes 60:19 

__________________________________________ 
 

PATEICĪBA 

Paldies visiem, kas atsaucās uz draudzes padomes 

aicinājumu piedalīties Ziemsvētku kartiņas akcijā ar 

ziedojumu Centram “Marta”. 

Ziedojumos saņēmām $5,305, ko ar līdzekļiem no 

Sadarbība ar Latviju fonda noapaļojām, lai varētu 

nosūtīt $6,000 Centra “Marta” atbalstam.  Dievs lai 

svētī dāvanas un dāvanu devējus! 

__________________________________________ 
 

Skolas ziņas 

 

Vašingtonas latviešu pamatskolas  tēvi  

aicina Jūs uz Pankūku brokastīm 

svētdien, 17.februārī pēc dievkalpojuma.  

Būs plānās pankūkas, augļi, kafija 

un 

 jauka kompānija! 

Ienākumi par labu draudzes  

Jauniešu izglītības fondam 

 

Skolas pārzine 

Aija Celma-Evansa  

Ieskats latviešu skolas Ziemassvētku 

sarīkojumā 
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DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA SARĪKOJUMS  

Šī gada 27. janvārī notika Draudzīgā aicinājuma 

sarīkojums.  

Sarīkojumu atklāja pārzines vietnieks Mārtiņš 

Zvaners, atgādinot, ka pasaulē atzītie latviešu 

sasniegumi nebūtu iespējami bez labām 

sākumskolām, kas cenšas ieaudzināt mīlestību pret 

izglītību, valodu, darbu, un tautu. 

Kā ik gadus, šī ir diena, kad skolas bērni saņem 

savas liecības.  8. klase un audzinātāja Daina Block 

saņēma arī klases žetonus. 

Vašingonas latviešu skola kā dāvanu no Latvijas 

vēstnieka ASV Andŗa Teikmaņa kunga saņēma 

grāmatu par Latvijas diplomātijas vēsturi, ar 

novēlējumu, ka varbūt kāds no šodienas skolēniem 

nākotnē varētu būt diplomāts. Laba vēlējumus un 

naudas veltes skolai sniedza Daugavas Vanagu 

organizācija, Vašingtonas konvents, Studenšu 

korporāciju kopa un korporācijas.  

Tad visi - gan lieli, gan mazi, ar lielu interesi 

klausījāmies Līgas Ejupes priekšlasījumu 

,,Vispazīstamākais mākslas darbs Latvijā”, kas bija 

veltīts Brīvības pieminekļa  tapšanai un 

māksliniecisko elementu skaidrošanai. 

Priekšlasījums bija bagātināts ar attēliem uz lielā 

ekrāna, kas palīdzēja uztvert tēlu simbolismu un 

daudzās svarīgās detaļas, ko garām ejot cilvēki pat 

bieži nepamana. Lai sagatavotos šim pasākumam, 

skolas bērni skolotājas Gundegas Seng vadībā bija 

no māla izveidojuši savas variācijas par Brīvības 

tēlu. Šie jaukie un izteiksmīgie darbi bija apskatāmi 

sarīkojuma dienā.  

 

Kā lielisks papildinājums, kas sasaucas ar Draudzīgā 

aicinājuma dienas ideju, bija Vīksniņu ģimenes 

veidotā izstāde, kas bija veltīta skolas ilggadējai 

skolotājai un pārzinei Irēnai Karulei, kuŗas 100. 

dzimšanas diena būtu bijusi 11.janvārī. Daudzās 

fotogrāfijas, dokumenti un publicētie darbi rosināja 

klātesošos dalīties atmiņās, bet pašiem mazākajiem 

kā interaktīvs izstādes elements bija Karuļa kundzes 

rakstāmmašīna. Skolas vārdā liels paldies visai 

Vīksniņu ģimenei par šo izstādi! 

Skolas vecāki arī bija sagādājuši pusdienas, ko 

sadraudzībā un jaukās sarunās visi kopā varējām 

baudīt. 

Skolas pārzine 

    Aija Celma-Evansa  

 

        

 

 

Daugavas Vanagu apvienība  

Vašingtonā, DC rīko 

 

 

 

Sirsniņas Sniegā  

balli 
 

2019.g. 9. februārī, 

plkst. 20:00 

Vašingtonas, DC draudzes namā 

400 Hurley Ave, Rockville, MD 

 

spēlēs Pēdējais Vilciens 
 

Ieeja $35 vai $60 pārim 

Ēdiens groziņu stilā kopējam galdam 

Alus, ledus, bezalkoholiskie dzērieni  par ziedojumu, 

citi dzērieni BYOB 

 
Brauciet un baudiet! 

 
Tuvāka informācija: 

aberzinsso@aol.com 

 

 

 

 

mailto:aberzinsso@aol.com
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Pārceltā filmas “Bille” izrāde notiks 

svētdien, 2019. gada 3.martā, 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. 

Režisore Ināra Kolmane ir saņēmusi Draudzīgā 

aicinājuma fonda balvu par savu darbu pie filmas 

“Bille” veidošanas. 

 
Ieeja par ziedojumu, sākot ar $10. 

Skolas bērniem – brīva. 

Rīko Latviešu skola 

        

 

 

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! 

 

LITERĀRAIS VAKARS 

Mīļie lasītāji! 

Literārais pulciņš tiksies pirmdien, 

4. martā plkst. 19:00 draudzes 

nama bibliotēkā. Pārrunāsim 

Sanitas Reinsones dokumentālo 

grāmatu “Meža meitas”.  Šajā 

dokumentālā grāmatā rakstniece ir apkopojusi 

divpadsmit sieviešu atstāstījumus par 

piedzīvojumiem Latvijas mežos un purvos nacionālo 

partizānu kara laikā. 

Daina Block 

blockdaina@gmail.com 

 

 

 

Kopā svinēsim 101 gada baltiešu neatkarību ar tautas 

deju pamācībām! Visi ir laipni lūgti! 

Dejas mācīs vietējās baltiešu deju grupas: Namejs 

(Latvija), Pillerkaar (Igaunija) un Malūnas (Lietuva). 

Ienākumi palīdzēs Namejam piedalīties Toronto 

dziesmu svētkos! 

Ēdieni, dzērieni, loterija, preces, un vēl! 

SESTDIEN, 2019. g. 23. FEBRUĀRĪ 

apmācības plkst. 13:30 – 17:00, sekos neformāla 

ballīte 

Vašingtonas draudzes nama lielajā zālē 

**BRĪVA IEEJA** 

Jautājumi: NamejsDC@gmail.com 

 

 

mailto:blockdaina@gmail.com
mailto:NamejsDC@gmail.com

