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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 PRIEKŠNIECE 
Dace Zalmane  703/442-8458 

dzalmanis@yahoo.com 
 

PĒRMINDERE 
Dagnija Ķilpe  410/952-4816 

dagnia@comcast.net 
 

KAFIJAS GALDU KOORDINATORE 
Ieva Kārkliņa O’Rourke 

703/760-1469 
ieva1@verizon.net 

 
SKOLAS PĀRZINE 

Daina Block 
blockdaina@gmail.com 

dclatviesuskola@gmail.com 
 

SAIMNIEKS  
Marcus Birznieks 301/610-9721 

 
TELPU LIETOŠANAS PĀRZINE 
Dace Zalmane  703/442-8458 

dzalmanis@yahoo.com 
 

BAZNĪCAS KALENDĀRS 
informācija nākošā mēneša 

numuram jāiesniedz kancelejā  
līdz kārtējā mēneša 20.datumam 

 
 

 
 

2020. gada JŪLIJS/ AUGUSTS 
 

DRAUDZES PADOME NOLĒMUSI BAZNĪCAS TELPĀS  
JŪLIJA UN AUGUSTA MĒNEŠOS VĒL NEPULCĒTIES. 

 
Tāpēc aicinām ikvienu piedalīties  

virtuālajos SVĒTBRĪŽOS & SADRAUDZĪBĀ  
TREŠDIENĀS UN SVĒTDIENĀS PLKST. 11:00 

Zoom platformā. 
Pieslēgšanās norādes ir atrodamas draudzes mājas lapā: 

www.dcdraudze.org 
kā arī regulāri tiek izsūtītas elektroniski. 

 
 
 

12. JŪLIJĀ – plkst. 11:00 māc. Anita vadīs virtuālo svētdienas 
dievkalpojumu Katskiļu nometnes saimei. Vašingtonas draudzes saime ir 

mīļi aicināta pievienoties (skat. pieslēgšanās norādes Zoom augstāk). 
 

Lūdzam jauniešus un bērnus izgriezt sirdis no sarkana papīra un “paņemt 
līdzi” tās uz 12. jūlija dievkalpojumu! 

 
+ 

PADOMES ZIŅAS 

Paldies visiem ziedotājem! Kopējā ziedojumā Capital Area Food Bank, 
lai palīdzētu mūsu DC, MD un VA kaimiņiem, kas cieš trūkumu, esam 
saziedojuši USD 1,125. 
Draudze arī turpmāk pieņems ziedojumus Capital Area Food Bank, lai 
šajā sarežģītajā laikā turpinātu atbalstīt trūkumcietējus.  
Dievs lai svētī dāvanas un dāvanu devējus! 

 
+ 

Draudzes mājas lapā www.dcdraudze.org ir iespēja noskatīties Svētbrīžu 
video ierakstus, kā arī lasīt garīga satura rakstus.  



Īsziņas Jūlijs/ Augusts 2020 
 

 

SKOLAS ZIŅAS 

Pirms mācību gada noslēguma skolēniem un 
skolotājiem bija iespēja piedalīties dažos interesantos 
pasākumos. Krisīte Skare aicināja mūsu skolas saimi 
piedalīties virtuālā kopkorī. Dalībniekiem bija lūgts 
iemācīties Lolitas Ritmanes dziesmu ,,Jaunā 
dziesma”, ierakstīt sevi dziedot un nosūtīt ierakstu 
Krisītei, kura vēl arvien piestrādā, saskaņojot visas 
balsis. Apsveicam katru skolēnu un skolotāju, kas 
piedalījās un ar sajūsmu gaidām iespēju noklausīties 
kopkora priekšnesumu. 
Sestajā jūnijā notika sadraudzības diena kopā ar 
Bostonas un Ņūdžersijas latviešu skolām. 
Gatavojoties sadraudzības dienai, mūsu skolotāji 
sadarbojās ar citu skolu skolotājiem, lai izplānotu 
nodarbības. Izdevās mācīties vienam no otra un 
sadraudzēties, kas tikai nāks visiem par labu. 
Virtuālā sadraudzības pasākumā skolēni mācījās 
vēsturi, ģeogrāfiju, dziedāšanu un pat tautas dejas. 

Lai noslēgtu mācību gadu skolas saime tikās Zoom 
platformā 7. jūnijā no rīta. Skolotāji uzrunāja savas 
klases un novēlēja jauku vasaru. Divas skolnieces  
tika apbalvotas par izcilu darbu Rūmakas sacensības 
ietvaros. Mia Dahncke no 6. klases un Astrīda 
Rosa no 7. klases izpelnīja Rūmakas balvas. 
Apsveicam Mia un Astrīdu! Liecību vietā skolēni pa 
pastu saņēma kartiņu ar žetoniem par katru virtuālo 
pasākumu, kurā skolēns piedalījās otrajā semestrī. 
Kartiņa vāku veidoja Laris Kārklis. Vāku varat 
apskatīt pievienotajā fotogrāfijā. 
Visjaukākais brīdis skolas noslēguma sapulcē bija 
video skatīšanās, ko bija sagatavojis 2. klases 
skolotājs Kārlis Kuškēvics. Tur varējām redzēt kā 
skolas saime izskatījās mācību gada pašā sākumā un 
pie reizes atcerēties visu, ko bijām iecerējuši skolas 
gadam. Mīļš paldies Kārlim par labi padarītu darbu!  
Tagad, kad vajadzētu piestrādāt plānojot nākošo 
skolas gadu, pastāv liela neskaidrība. Kā skolas gads 
izskatīsies rudenī? Vai varēsim mācīties klātienē? 
Šobrīd nevaram spriest. Varam tikai sekot līdzi 
notikumiem,  cerēt uz labāko un rūpīgi nēsāt maskas 
un mazgāt rokas. 

 
                                                

 

       
Daina Block 

Skolas pārzine 
        

LITERĀRAIS PULCIŅŠ 
 
Vasarā literārais pulciņš lasīs 
Ingas Ābeles ,,Klūgu mūks”. Ja 
pasūtījāt eksemplāru, jums drīz 
pienāks e-pasts ar informāciju 
par grāmatu piegādi. Ja 
nepasūtījāt grāmatu, bet 
vēlaties piebiedroties ,,Klūgu 
mūka” lasīšanā, tad lūdzu 
sazinieties ar mani –  
blockdaina@gmail.com. 

                                                              
 

Daina Block                                     
 


