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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 
 

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 
 

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! 
 
 

 

2019. 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  
 

3. MARTĀ -  Mūsu Kunga apskaidrošanas diena 

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

11:00 VĀRDA DIEVKALPOJUMS 

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

 pirmdien, 4. martā – 19:00 Literārais pulciņš 

 

 trešdien, 6. martā – PELNU DIENA (Ciešanu laika sākums)  

 19:00 Gatavošanās Ciešanu laikam ar pārdomām dievnamā 

 19:30 Pelnu dienas SVĒTBRĪDIS 

  Padomes sēde 

 

 

10. MARTĀ – Ciešanu laika pirmā svētdiena 

Plkv. O. Kalpaka un Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas  

DIEVKALPOJUMS 

Pēc dievkalpojuma korporācijas Dzintra kopa aicina uz pusdienām  

13:30 – Daugavas Vanagu apvienības gada sapulce 

 

 

17. MARTĀ – Ciešanu laika otrā svētdiena  

SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 

13:00 sanāksme par Dāmu komitejas darbību  

 

 

24. MARTĀ – Ciešanu laika trešā svētdiena 

SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 

Pie kafijas galda sveiksim marta jubilārus. Seko DRAUDZES PILNSAPULCE *  

Sākot ar 24. martu, mantas Utenim var atstāt uz lielās zāles skatuves. 

 

31. MARTĀ – Ciešanu laika ceturtā svētdiena 

ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  

Pēc dievkalpojuma – latviešu animācijas filmas “Saule brauca debesīs” 

izrāde (Latviešu skola) * 

 

 Aprīlis → 
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 sestdien, 6. aprīlī – 8:30 UTENIS * 

7. APRĪLĪ – Ciešanu laika piektā svētdiena 

SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 

 

 

KLUSĀ NEDĒĻA 

 

 
 

14. APRĪLĪ – Pūpolu svētdiena 

11:00 SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 

 

18. APRĪLĪ – Zaļā ceturtdiena 

19:30  SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS –  

MEDITĀCIJA & SAKRAMENTS 
 

19. APRĪLĪ – Lielā piektdiena 

11:00  SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS 

 

 
 

 

 

 

 

21. APRĪLĪ – KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI 
 

8:00 LIELDIENU RĪTA DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 

Pēc dievkalpojuma dievlūdzēji mīļi aicināti uz Lieldienu brokastīm!  

Ieeja $20; bērniem $6. 

 

 

28. APRĪLĪ – Baltā svētdiena  (Otrā Lieldienu svētdiena) 

SVĒTĀ VAKARĒDIENA DIEVKALPOJUMS  

Pie kafijas galda aprīļa jubilāru sveikšana 

 

 

ATZĪMĒŠANAI KALENDĀROS 
Maijā 

5.   Latviešu skolas izbraukums uz Burke Lake parku 

19. Latviešu skolas izlaidums 
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MĪLESTĪBĀ PIEMINAM 

 

Dieva mierā aizgājis 

Juris Āboliņš, 
dzimis 1943. gada 21. jūnijā  Madonā, Latvijā, 

miris  2019. gada 2. februārī  

Hickory, Ziemeļkarolīnā. 
 

Tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vien-

piedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, 

bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Jāņa ev.3:16 

 

___________________________________________ 

 

 
 

PAZIŅOJUMS UN AICINĀJUMS 
 

LATVIEŠU EVANĢELISKI LUTERISKĀS 

DRAUDZES VAŠINGTONĀ, DC 

PILNSAPULCE 

     svētdien, 2019. gada 24. martā 

pēc dievkalpojuma plkst. 13:00 
 

Paredzētā darba kārtība: 

 1.   Ievada lūgšana 

 2.   Sapulces vadības ievēlēšana 

 3.   Darba gaitas apstiprināšana 

 4.   2018. gada 18. marta pilnsapulces     

       protokola apstiprināšana  

            5.   2018. gada amatpersonu darbības   

       pārskatu pieņemšana un pārrunas 

 6.   Pārskats par Dāmu komiteju 

 7.   Revīzijas komisijas ziņojums 

 8.   2018. gada finanču pārskats 

 9.   2019. gada budžeta apstiprināšana 

 10.  Draudzes padomes un Revīzijas 

                komisijas  locekļu vēlēšanas 

 11.  Dažādi jautājumi   

Katra draudzes locekļa pienākums ir piedalīties 

draudzes pilnsapulcē. Pirms pilnsapulces izsūtīsim 

draudzes locekļiem darbības pārskatus. Lūdzam 

pirms 24. 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 

PĀRRUNAS  par Dāmu komitejas darbību 

svētdien, 17. martā 

Ja Tev rūp Dāmu komitejas svētīgā darba turpināšanās 

– nāc, piedalies pārrunās! 

 

Mīļās dāmas un kungi! 

 

Aicinām jūs piedalīties sanāksmē svētdien, 17. martā 

lielajā zālē pēc kafijas galda. Pārrunāsim Lieldienu 

brokastu rīkošanu, kā arī vispārējo Dāmu komitejas 

darbību.  Ko lai darām ar mūsu draudzes Dāmu komiteju, 

ja tai nav vadības? Samazinām vai sadalām funkcijas? 

Pārdēvējam Dāmu komiteju par ko citu?  Katrs draudzes 

loceklis ir mīļi gaidīts piedalīties pārrunās. Priecāsimies 

par Jūsu līdzdalību. 

Daina Block 

blockdaina@gmail.com 

________________________________________ 

 

AICINĀJUMS NO PADOMES  

atsaukties IZAICINĀJUMAM 

 

Milvoku draudze ir izsludinājusi ‘matching funds’ 

izaicinājumu LELBA draudzēm, indivīdiem, latviešu 

organizācijām un labvēļiem ziedot LELBĀL Misijas 

fondam.  Ziedojumus, kurus saņems līdz Lieldienu rītam, 

Milvoku draudze dubultos līdz $100,00 kopsummai! 

Iepazīstieties ar Misijas fonda mērķiem un darbu, kā arī ar 

Milvoku draudzes piedāvājumu sekojošos rakstos. 

Mūsu draudzes padome aicina Ciešanu laikā, vēlākais 

Lieldienās, atsaukties izaicinājumam, čekus rakstot uz 

Latvian Ev. Lutheran Church vārda ar norādi 

‘LELBĀL Misijas fondam.’  Baznīcas ziņu pēdējā lapā 

atrodama nodevu un ziedojumu veidlapa. 

     
IZAICINĀJUMS NO MILVOKU DRAUDZES 

 

Milvoku ev. lut. Sv. Trīsvienības draudze izziņo $100,000  

“challenge grant” atbalstīt Latvijas ev. lut. Baznīcas 

ārpus Latvijas (LELBĀL) Misijas fonda darbību. 

 

Misijas fonds tika dibināts 2015. 

gadā, sekojot archibīskapes 

Laumas Zušēvicas aicinājumam tā 

atzīmēt viņas  konsekrāciju.  Viņa 

ir kalpojusi kā Milvoku draudzes 

mācītāja kopš 1987. gada.  Misijas 

fondu dibināja ar mērķi atbalstīt 

evaņģēlizācijas darbu Latvijā un 

citās valstīs, kur tiek izveidotas un 

dibinātas LELBĀL draudzes. 

Milvoku draudze ziedos to pašu 

summu (“matching funds”), ko saņems Misijas fonds no 

draudzēm, citām organizācijām un indivīdiem,  līdz 
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kopsummā saziedotiem $100,000!   Ziedojumu akcija 

sākas šodien, 14. februārī, un noslēgsies Lieldienās, 2019. 

gada 21. aprīlī. Dievs lai svētī dāvanas un dāvanu devējus! 

Priecāsimies par katru ziedojumu! 

Archibīskape Lauma Zušēvica paskaidro:  “Misijas fonds 

ir sedzis izdevumus garīdzniekiem un garīdzniecēm, 

izveidojot jaunas draudzes un atbalstot esošās.  Misijas 

fonds atbalsta centienus mūsu Baznīcai nodrošināt savu 

vietu Latvijas valsts atzīto reliģisko organizāciju sarakstā.  

Ir bijis jāaizstāv mūsu draudzes tiesvedībās.  Misijas fonda 

cerība ir, ka Kristus evaņģēlizacijas darbs augtu un 

aizsniegtu katru, kas vēl  netic, nepazīst Kristu vai Dieva 

mīlestības spēku un to, kā piederība draudzē pārveido 

dzīvi un dāvina neatvietojamu svētību!”   

LELBĀL turpināja būt Latvijas Baznīcas daļa Otrā 

pasaules kara gados, kad komūnistu briesmas spieda bēgt 

un nonākt ārpus Latvijas.  Vācijā nonākot, mūsu Baznīcas 

vadība bija klāt pie Pasaules luterāņu federācijas 

dibināšanas.  Pasaules luterāņu federācija palīdzēja 

luterāņu bēgļiem atrast jaunas mājas citās zemēs.  Starp 

tiem bija daudz mūsu ģimeņu locekļu.  LELBĀL turpina 

viņu, mūsu priekšteču uzsākto darbu un kalpo latviešu 

draudzēs ārpus Latvijas un Latvijā.  

Trijos gados Misijas fonda līdzekļi ir atbalstījuši astoņas 

jaunas draudzes un neskaitāmus latviešu luterāņus, kā arī 

citas māsas un brāļus Kristū, un tos, kas ir ceļā uz ticību. 

Tālāku informāciju par šo “challenge grant” projektu var 

saņemt rakstot Tijai Abulai:  tabuls@att.net 

        

 

2019. gada 14. februārī  Milvokos, Viskonsinā, ASV 

Mīļie tautieši, mīļie brāļi un māsas Kristū!  

Mēs, Milvoku draudze, nākam pie jums ar aicinājumu 

piedalīties līdzekļu vākšanā LELBāL Misijas fondam. 

Šodien vairāk kā jebkad ir vajadzīga visu jūsu palīdzība,  

lai varētu turpināt mūsu Baznīcas eksistenci un tik svarīgo 

darbu, ko mēs šodien darām visos pasaules kontinentos, kā 

arī mūsu jaunākajā apgabalā Latvijā. Mēs patiesi varam 

tik daudz zaudēt un tikpat daudz iegūt tieši šajā brīdī, kad 

ir jautājums par mūsu Baznīcas esamību un vēsturisko 

pilntiesību Latvijā. Cik daudz cilvēku ir iesaistīti, turpinot  

jūsu, jūsu vecāku un vecvecāku bēgļu gaitās veikto darbu 

mūsu Baznīcā.   Cik tas bija svētīgs darbs toreiz un cik 

daudz domu, pūļu, sviedru un lūgšanu šinī visā bija un vēl 

joprojām tiek ieguldīts. Mums grib atņemt vēsturi un mēs 

neesam ar mieru to atļaut.  

Mēs vēlētos, ka mūsu tautiešiem Latvijā, tāpat kā mums, 

būtu iespēja izjust Dievu,  kurš ir mīlestības pilns un mīl 

mūs kā savus bērnus. Viņš, kura dēls ir mūsu Jēzus – 

mīlestības avots.  Ir daudz projektu, ko varētu izveidot, 

kuros mēs, LELBāL visās pasaules malās, varētu 

piedalīties.  Mūsu jaunākā paaudze varētu tikties ne tikai 

kultūras jomā, bet arī vienam otru izprotot, vienu Dievu 

pielūdzot,  un to darot vienā valodā!  

Esam tik pateicīgi Dievam, ka tad, kad Dieva mierā 

aizgāja mūsu uzticīgie un mīļie draudzes locekļi Guntis un 

Gaida Auļi, viņu dēls Ervīns nolēma vecāku piemiņai savu 

mantojumu dāvināt draudzei.  Šis lielais ziedojums dod 

mums iespēju pašiem ziedot un izaicināt jūs piebiedroties 

misijas darbā Latvijā.  Celsim kopā mūsu Baznīcu garīgi, 

kā arī ķieģeli pie ķieģeļa pieliekot, praktiskos darbus 

veicot! 

Dievpalīgu novēlot,  

Milvoku Sv. Trīsvienības draudzes priekšniece, 

Sandra Kalve 
______________________________________________ 

 

SKOLAS ZIŅAS 

 

24. februārī pie gardajām pankūku 

brokastīm, ko bija sarūpējuši skolas 

tēvi, latviešu skolas 2018.g. 

absolventi  stāstīja par saviem ,,Sveika, Latvija!” 

brauciena iespaidiem. Bija arī iespēja noskatīties īsu 

filmiņu par skaistajām  un daudzveidīgajām iespējām, ko 

jaunieši programmas ietvaros izbauda Latvijā.  

Pateicamies visiem par ziedojumiem, kas papildinās 

draudzes Jaunatnes izglītības fondu, lai arī turpmāk varam 

atbalstīt mūsu jauniešu dalību šajā izglītojošajā un 

emocijām bagātajā braucienā. 

Pateicoties visu atsaucībai, draudzes Jaunatnes izglītības 

fondam tika ziedoti $ 1066.  
 

Aija Celma Evans, skolas pārzine 

 

SAULE BRAUCA DEBESĪS 
 

Animācijas filmas izrāde 

2019. gada 31. martā pēc dievkalpojuma  

 

 
 

31.martā pēc baznīcas pie skolas klātā kafijas galda būs 

iespēja redzēt jauno latviešu animācijas pasaku filmu 

“Saule brauca debesīs”, ko veidojusi izcilā animācijas 

meistare Roze Stiebra.   

Filma ir viena no programmas “Latvijas filmas Latvijas 

simtgadei” pilnmetrāžas filmām.   

                      

“Saulei un Mēnesim piedzimst bērniņš, kuru sveikt 

ierodas ķekatnieki. Vispārējā līksmībā neviens nepamana, 

ka Saules meita pazūd, līdz visi attopas pie tukša šūpulīša. 

mailto:tabuls@att.net
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Lai cik stipri arī būtu gan Saules māte, gan tēvs Mēness, 

vieniem viņiem neizdodas bērnu ne atrast, ne mājās 

pārvest. Izrādās, vajadzīgs cilvēks! No ķekatniekiem 

palīgos piesakās Nabašnieks, kāda meitene un viņas 

mazais brālītis un visi dodas pasaulē, lai atrastu un 

pārvestu mājās Saules meitu. Palīgiem dotas tikai trīs 

dienas – ja šajā laikā Saules meita netiks atrasta, viņa 

zaudēs savu spēku un kļūs par parastu meiteni. Seko 

piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem pilns ceļojums, kura 

laikā ikvienam jāpierāda gan drosme un attapība, gan 

izturība un izpalīdzība.    

                                                                               

Filma ir vizuāla poēma par Latviju kā Saules meitu, kura 

piedzimst tumsā, tiek nozagta, bet vēlāk atbrīvota, lai 

uzplauktu kā skaists zieds mūžībā".   

 

Filmā ir daudz mūzikas, ko ieskaņojusi jaunfolka grupa 

“Jauno Jāņu orķestris” 

      

 (izmantota portāla www.filmas.lv anotācija)  

 

Rīko latviešu skola 

        

UTENIS 
 

Draudze rīko gadskārtējo 

UTENI  

sestdien, 6. aprīlī, plkst. 8:30 

 
Lai Utenis labi izdotos, nepieciešams draudzes locekļu un 

labvēļu atbalsts. Lūdzu, iztīriet Jūsu skapjus, garāžas, 

noliktavas, mantu un rotaļlietu kastes utt. un atvediet 

mantas uz draudzes namu. Mantas varēs nolikt uz 

skatuves, sākot ar svētdienu, 24. martu,  klāt pievienojot 

zīmi – UTENIM. 

 

Ja ziedojiet kādu lielāku, jaunu vai ļoti vērtīgu mantu, 

lūdzu pielieciet arī zīmīti ar piemērotu cenu.  

Lūdzu nevediet datorus vai to ekrānus, nedz arī tādas 

mantas, ko nedrīkst likumīgi pārdot. 
 

Visa nopelnītā nauda tiks ziedota iecerētajai jaunajai 

noliktavai. 

Nepārdotās mantas tiks ziedotas tālāk citai labdarības 

organizācijai. 

Jūsu ziedojumus var atvilkt no ASV nodokļiem.  

Draudze ļoti gaida Jūsu ziedojumus un aicina Jūs palīdzēt 

iekārtot uteni, kā arī iepirkties 6. aprīlī, sākot no 8:30  

 

Sīkāka informācija:  

Ināra Apine 703/790-0833 vai inarazaiga@yahoo.com 

 

 

SADARBĪBA AR LATVIJU (SAL) KOMITEJAS 

ZIŅOJUMS 
 

Februāra mēnesī SAL komiteja izpildīja Padomes lēmumu 

ziedot šādām organizācijām Latvijā: 

  

              $3000 Pakāpieniem 

              $3000 Zvanniekiem 

              $3000 Svētā Pestītāja Zupas Virtuvei 

              $3000 Latvijas Audžuģimeņu biedrībai 

              $3000 LELBA Palīdzības fondam 

Pavisam kopā sanāca $15,000!  

SAL Komiteja vēlās izteikt sirsnīgu paldies visiem 

draudzes locekļiem par dāsno atbalstu! 

 

Laima Cigūze, Dagnija Ķilpe, Egons Pļavnieks 

SAL Komiteja 

 

Pateicības vēstule no Centra “Marta” 

 

2019.g. 8. februāri 

Sveicināti, 

Patiesi liels prieks par jūsu izpratni un atbalstu. 

Šogad ar jauno valdību un Saeimu darbs pie šī jautājuma 

jāturpina. Labklājības ministre jau to ir noņēmusi no 

savas darba kārtības. Bet esam vienojušies par tikšanos 

un ļoti ceram, ka tomēr tas tiks ielikts atpakaļ prioritāšu 

grozā. No partijām šobrīd tikai Jaunā Vienotība un 

Attīstībai PAR ir paudušas atbalstu šī jautājuma virzībai. 

Esmu uzrunājusi arī Saeimā esošās sievietes, kas no 

dažādām partijām, lai palīdz šo jautājumu 

virzīt,bet  pagaidām nav sekmes. Mēs, protams, 

nepadodamies. 

Kopumā 2018. gadā palīdzību saņēma 400 sievietes, 

palīdzību pirmo reizi saņēma 262 sieviete.  

258 klientēm  nodrošināta  bezmaksas palīdzība Valsts 

programmas ietvaros “Valsts finansētie sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumi vardarbībā cietušām 

pilngadīgām personām” sadarbībā ar Rīgas Sociālo 

dienestu, proti, tas nozīmē, ka 50% izmaksu sedza šī 

programma, pārējos 50% bija jāpiesaista MARTAi. Šāda 

iespēja ir kopš 2015. gada. Līdz tam visu pakalpojuma 

klāstu nodrošinājām izmisīgi meklējot atbalstītājus. 

13 klientiem nodrošināta  bezmaksas palīdzība Cilvēku 

tirdzniecības Valsts programmas ietvaros. No  tiem 7 

klienti pakalpojuma kursu uzsāka 2018. gadā. Viena 

persona bija nepilngadīga. 

Sešas personas bija pakļautas darba ekspluatācijai, četras 

– seksuālai ekspluatācijai, trīs – fiktīvajām laulībām.  

3 sievietes (viena ar 3 maziem bērniem) slēpās anonīmā 

dzīvoklītī, ko mums izdevās izveidot pagājušajā gadā. 

http://www.filmas.lv/
mailto:inarazaiga@yahoo.com
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://valleytemple.com/wp-content/uploads/2014/06/Rummage-sale-clip-art.jpg&imgrefurl=http://valleytemple.com/2014/06/sisterhood-rummage-estate-sale/&h=349&w=501&tbnid=5ZZOrr-c5BXxsM:&docid=xCqwugkVR-M7ZM&ei=UdcXVqCGKcvq-QGu-Jdg&tbm=isch&ved=0CFAQMygUMBRqFQoTCODyh8rUtcgCFUt1PgodLvwFDA
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Jūsu atbalsts ir nozīmīgs. Tiklīdz sagatavosim pagājušā 

gada nozīmīgāko darbu pārskatu, tā nosūtīsim arī jums. 

LIELS paldies! 

Finansiālais atbalsts nozīmīgs mūsu darbam, bet arī 

morāli svarīgi sajust, ka esat ar mums. Šī gada sākumā 

mūsu redzeslokā nonāca gadījums, kur jauna sieviete 

pārdota seksuālai ekspluatācijai ārpus Latvijas par 75 

euro. Un tas notiek tepat mūsu mīļajā Latvijā. 

Sirsnībā un pateicībā, 

Iluta 
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Thursday, March 14, 8pm – The Kreeger Museum 

Skride Piano Quartet 

 

 
Photo courtesy of the Skride Quartet  

 

 
The Skride Quartet performs at The Kreeger Museum for the first time, 

as part of their 2018-2019 North American debut. 
 

 

“A new classical supergroup comprised of four of the leading European soloists – Baiba Skride, Lauma 
Skride, Lise Berthaud, and Harriet Krijgh – the Skride Piano Quartet features four likeminded musicians 
who have each achieved success at the highest levels. The group’s 2016-17 season included 
performances at the Schubertiade Schwarzenberg, Musikverein Wien, Laeiszhalle Hamburg, Malmo 
Chamber Music Festival, and BASF Ludwigshafen, and the summer of 2018 featured their raved-about 
debut at Tanglewood. Upcoming performances include the Concertgebouw, Philharmonie Essen, and 
the Great Guild Hall Riga. Making their North American debut in the 2018-19 season, the Quartet offers 
programs featuring the best of the piano-quartet repertoire.” 
MKI Artists 
 
 
 

Tickets: $40 | Members: $30 
Doors open at 6:30pm | Wine & cheese at 7pm 

Valet parking: $10 | No parking available on the premises 
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            Palīdzēsim! Ziedosim! Dosim! 
 

   Mīļā draudze! 
 

Skolas vecākās klases aicina jūs palīgā! Ciešanu laikā ziedosim pārtiku 

trūkumcietējiem. Pārtiku nogādāsim Manna Food Center.  Īpaši ir vajadzīgi  

                                     šādi pārtikas produkti: 

 

Graudaugi: 

- ātri pagatavojamās auzu pārslu biezputras (maisiņos) 

- brūnie rīsi 

- pilngraudu pasta (16 oz iepakojumā) 

 

Olbaltumvielas: 

- tunča, laša vai vistas konservi (ūdenī) 

- kaltētas vai konservētas pupiņas (bez sāls vai ar samazinātu sāls daudzumu) 

- dabiskie riekstu sviesti 

 

Augļi un dārzeņi: 

- konservēti dārzeņi (ar samazinātu sāls daudzumu) 

- konservēti augļi savā sulā 

- konservēti augļu kokteiļi 

 

Citas veselīgas lietas: 

- piens ar ilgu derīguma termiņu 

- eļļas cepšanai un garšvielas 

- zīdaiņu piena maisījumi un zīdaiņu pārtika 

 

 

Būsim pateicīgi par jūsu līdzdalību! 

6. un 8. klases 
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Ziedojums 
 

LIELDIENĀS 

2019 

 
 

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

 
 

□ Draudzes locekļa nodevas                           $ ______________ 
 

□ Labvēļa ziedojums draudzes darbam 
 

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

□ LELBĀL Misijas fondam,                           $ ______________ 
     
atsaucoties Milvoku draudzes ‘matching funds’ izaicinājumam:   

 Milvoku draudze dubultos katru ziedojumu līdz $100,000 kopsummai  

  

 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

