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Draudzes ziņas 

DIEVKALPOJUMI VASARĀ 

Dārgie draudzes locekļi un atbalstītāji! 
Ceru, ka visiem šajā sarežģītajā laikā klājas tik labi, 
cik iespējams.  
Lai gan mūsu ierastā sadraudzība klātienē pašlaik 
nav iespējama, aicinu jūs ikvienu izmantot virtuālās 
vides iespējas – gan piedalīties LELBA rīkotajos 
online dievkalpojumos, gan arī meklēt citas iespējas 
garīgās dzīves bagātināšanai. Ziņas par LELBA vai 
mūsu diakones izkārtotajiem dievkalpojumiem 
izsūtām epastos.  
Pašlaik vēl ir pārāk agri, lai prognozētu, kad atkal 
varēsim pulcēties Sanfrancisko Latviešu namā - 
sekosim štata un pilsētas norādījumiem un 
vadlīnijām.  
Diemžēl arī šī gada Dārza svētki būs jāatliek, jo tas 
būtu pārāk liels risks – gan saimniekiem, gan 
apmeklētājiem.  
Cerībā uz drīzu tikšanos un Dieva svētību visiem 
vēlot –  

Kārlis Veilands 
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Dievkalpojumi klātienē, kā arī citi draudzes sarīkojumi un sapulces pašlaik 
nenotiek līdz turpmākam paziņojumam sakarā ar vīrusa COVID-19 
ierobežošanas pasākumiem.  

Ja jums ir kāds steidzams jautājums vai vēlēšanās ar kādu parunāt, lūdzam 
sazināties ar draudzes priekšnieku Kārli Veilandu vai draudzes priekšnieka 
vietnieku Gvīdo Bergmani (kontakti pēdējā lapā).  

Pieejamo informāciju par LELBA organizētiem online dievkalpojumiem 
nosūtām pa e-pastiem. Ja vēlaties saņemt jaunumus un ziņas no LELBA 
tiešā veidā, aicinām apmeklēt www.lelba.org mājas lapu un pierakstīties 
jaunumu saņemšanai.   

DRAUDZES VALDE 
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LELBA XVI sinode pārcelta uz 2021. gadu 

 
Rakstām cerībā, ka Dievs jūs ir uzturējis un stiprinājis šajā neziņas un pārmaiņu pilnajā laikā! Mēs ticam, 
ka veselības aizsardzības labā, jūs esat ierobežojuši fizisko platību kurā dzīvojat un darbojaties. Kristīgās 
Baznīcas dzīve strauji pārvērtās, atstādama dievnamus klusus, bet tās mandāts, kas skan Jēzus lūgšanā 
“Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani 
esi sūtījis.” Jāņa ev. 17:21, skan caur mūsu vied-ierīcēm.  

Sēdes notiek ZOOM vai citās platformās, dievkalpojumu ieraksti un tiešraides, iespējams sasniedz un 
pulcina lielāku draudzi nekā agrāk būtu iedomājušies. Pateicoties vairāku garīdznieku un draudžu aktīvo 
locekļu centieniem kaut ko jaunu izmēģināt, cilvēkam kā nekad agrāk ir tik bagāta dievkalpojumu, 
svētbrīžu un garīgu pārdomu brīžu izvēle! 

Pandēmijas apstākļos LELBA pārvaldei arī jāpieņem būtiskus lēmumus, kas skar Baznīcas darbību. 
Viens šāds lēmums, ko Pārvalde pieņēma vienbalsīgi, ir LELBA XVI sinodes pārcelšana no 2020. gada 
oktobra uz 2021. gada 17.-20. jūniju. Filadelfijas Sv. Jāņa draudze Vilņa Ores vadībā kārto ar sinodes 
organizēšanu saistītus jautājumus.  

Dievpalīgu vēlot, 

prāv. Gunārs Lazdiņš, LELBA Pārvaldes priekšnieks 

prāv. Dāvis Kaņeps, LELBA Pārvaldes vicepriekšnieks 

 

 

Lai aust jauns rīts! 
 
Dieva un Kristus miera svētītus Svētā Gara svētkus! 
 
Šorīt, kad ziņas vēsta, kā pēdējās naktīs mierīgi protesti pārvērtušies nemieros, degušas ēkas, augušas 
bailes, lūdzu no sirds, lai Svētais Gars dod vārdus, ar kuriem cits citu varam stiprināt, un Gara vadību 
ne tikai mūsu Baznīcai, bet itin visiem, kas tagad tik ļoti 
strādā, lai piepildītos Dāvida senās lūgšanas vārdi: “Rādi 
mums, Kungs, savu žēlastību un savu pestīšanu dod mums! 
Lai ieklausos, ko saka Dievs, - Kungs saka mieru savai 
tautai un saviem uzticīgajiem! Tik lai neprātībā tie neatkrīt! 
Gan viņa glābiņš tuvu tiem, kas Viņu bijā, - godība mūsu 
zemē, žēlastība tiksies ar patiesību, taisnība skūpstīs mieru, 
patiesība no zemes dīgs, un taisnība lūkosies no debesīm." 
(Ps 85:8-11) 
 
Mums vēl liels darba priekšā, jo ASV aizspriedumainība pret 
cilvēkiem nav ierobežota. Ieklausīsimies sevī, vai arī mūsos 
neslēpjas tās grēks! Lūgsim, lai Dievs palīdz katrā saskatīt 
Viņa bērnu, paša Kristus attēlu! Nezināms autors stāsta, kā 

LELBA Pārvaldes ziņas 
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 reiz kāds rabīns prasījis studentiem: 

“Kad nakts pārtop dienā?” 
“Kad dzīvnieku tālumā redzot, varam pateikt, vai tas ir aita vai suns?” 
“Nē,” atbildēja rabīns. 
“Kad koku tālumā redzot, vari pateikt, vai tas ir vīģes vai firziķu koks?” 
“Nē,” atbidējis rabīns. 
“Kad tad?” lūdza studenti. 
Gudrais rabīns atbildējis: “Tad, kad ieskatoties cilvēka sejā, tu redzi, ka tas ir tavs brālis vai māsa. Jo, 
ja tu to nespēj, tad vienalga, cik ir pulkstenis, vēl ir nakts.” 
 
Lai aust jauns rīts un spēja katrā saredzēt māsu vai brāli! 
Kristus mīlestībā, 
+ Lauma 
Foto: Tālis Rēdmanis 

 
 

Ravējot 

 
Šajā Covid-19 laikā liels ģimeņu skaits pirmoreiz 
iekopj dārzus un vairāk dodas dabā staigāt. Dvēselē 
norimst nemiers dabā strādājot.  Domas kļūst 
cerīgākas, un nāk atskārsme, ka visās grūtībās Dievs 
turpina gādāt, un mums arvien ir daudz par ko 
pateikties.  Arī es dodos ravēt, lai zemi sagatavotu 
stādiem. Pateicos, ka mammiņa iemācīja man pazīt 
vismaz ‘parastās’ nezāles un saprast, ka arī tā Dievs 
iesaista savā darbā. Dārzā labi ravēt, bet ne tik labi 
nezāles meklēt cilvēku vidū. 

   
Jēzus līdzībā Mateja ev. 13:24-30,  Dieva valstība tiek salīdzināta ar cilvēku, kura tīrumā ienaidnieks 
slepeni iesējis nezāles starp kviešiem. Kalpi ir gatavi pat vainot saimnieku: "Vai tad tu tīrumu neapsēji 
ar labu sēklu? No kurienes gan tur nezāles?" Saimnieks atbild: "Tas ir ienaidnieka darbs." Skaidrs - 
kalpiem gatavs atrisinājums: "Vai tu gribi, lai ejam tās izravēt?"  “Nē, ka, nezāles ravēdami, jūs 
neizraujat līdzi arī kviešus. Ļaujiet abiem augt kopā līdz pļaujai.” Kalpi taču atšķirtu nezāles no kviešiem, 
vai ne?  Izlemt, kurš cilvēks derīgs Dieva valstībai, kurš nē - tas vienīgi Dieva darbs. Vai tā mēs žēlastībā 
netiekam pasargāti no neatgriezeniskām kļūdām, bet tiekam aicināti rast iespējas, kā blakus otram 
‘augot’, sadzīvosim šodien, rīt un pēc krīzes, lai arī dēļ mūsu darba vairotos Dieva svētība. 

 
Arī tagad, kad daudzi kļūst nepacietīgāki, jo sajukumā aug bailes par nākotni, un ir jau tik cilvēcīgi 
pamazām meklēt, ko vainot! Atskan pašpārliecinātas balsis, kas pārmet tam vai tai, kas kā ‘nezāles’ 
izpostījuši viņu ar lielām pūlēm un darbu iekoptos ‘dzīves dārzus’! Tie sējuši tikai vislabākās sēklas 
pārliecībā, ka tās ilgi nesīs augļus. Izmisumā atskan vārdi: "Mēs neesam šo pelnījuši!" Izjūtot bezspēku, 
ka nevaram kontrolēt to, kas notiek, kaut mēs nemeklētu, ko vainot, bet katrs turpinātu lūgt pēc miera 
un gudrības izlemt, kā reaģēt un ko darīt tālāk, lai veidotos arvien tuvākas attiecības ar Dievu un ar 
citiem, kam blakus jādzīvo. 

LELBA Pārvaldes ziņas 
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Aizvakar lija un nevarēju iet ravēt, tomēr izbrīnā vēroju, kā ārā atspirgt daba krāsu eksplozijā. Istabā 
ziņas vēstīja par ļaunā vīrusa augošām sekām. Lūdzu par savu un citu ģimenēm, par varoņiem un 
varonēm! Īpaši šodien, Starptautiskajā Māsu dienā, lai lielākais paldies medmāsiņām, kas kā 
dziedinātājas turpina dāvināt cerību. Daudzi ir atveseļojušies un, pavisam negaidīti, līdz ar viņiem 
atspirgusi arī daba - kā gaiss, tā arī ūdeņi kļuvuši tīrāki! Lai šī cerības zīme dāvina gaismu tumšākiem 
brīžiem! Lai Dievs turpina dziedināt dabu un mūs caur tās dāvanām! Viņš lai svētī mūs ticībā, cerībā un 
mīlestībā!  

 
+ Lauma 

Foto: Baiba Rēdmane 

 

SIRDĪS BRŪCES VĒL NAV SADZIJUŠAS 

Sirdīs brūces vēl nav sadzijušas. Arī pēc daudziem gadiem rētas 
vēl paliek tiem, kam Aizvesto piemiņas diena, 14. jūnijs , 
vienmēr saistīsies ar briesmām, teroru un ļaunuma brutālo varu.  

1948. gadā, Vācijas bēgļu nometnē, Latvijas ev. Lut. Baznīcas 
Virsvalde, arhibīskapa Dr. theol. T. Grīnberga vadībā,  izdeva 
grāmatu “Gaisma Tumsībā”. Grāmatā katrai dienai tika dots savs 
Bībeles pants. Vēlāk, kad 14. jūnijs pārtapa par Tautas sēru un 

Aizvesto piemiņas dienu, tai tika izvēlēts cits Bībeles teksts, lai vēl pilnīgāk varētu iedrošināt daudz 
cietušo sirdis. Citēju mācītāja Valda Mežezera vārdus, kas rakstīti zem šai dienai izmeklētā Bībeles 
panta: 

“Tiešām, mana dvēsele ir klusu uz Dievu, no Viņa nāk man pestīšana. Tiešām, Viņš ir mans akmens 
kalns un mans pestītājs, mans patvērums, ka es daudz nešaubīšos.” (Ps 62:2,3) 

“Tanīs brīžos, kad domājam par savas dzimtenes traģēdiju, Latvijas vārds mūsu dvēselēs kļūst 
asarām  nenodzēšama uguns.  Kas var aizstāt mūsu mātes un tēvus, māsas un brāļus, ko ļauna vara 
aizrāva no mūsu vidus baigajā gadā,  kas var aizstāt kritušos tēvuzemes varoņus, un beidzot – kas var 
aizstāt mūsu dzimteni, no kuras esam izdzīti, kurā tagad “uz katras zemes pēdas asa sāpju puķe zied”? 

Kas var mūs tad pilnam mierināt?  Vienīgi Dievs, un līdz Viņam varam pacelties, ja mums kā psalmistam 
“dvēsele ir klusa uz Dievu,” un tāds stāvoklis sasniedzams, kad mūsos rodas atziņā, ka arī par likteni – 
personīgo un tautas – un visas cilvēces traģēdiju lielāks ir Mūžīgais Kungs, uz kuru varam paļauties kā 
uz akmens kalnu pārvērtību pilnajā dzīvē. 

Kad es Dievu apzinos kā savu patvērumu, kā savu izpestītāju pat vistumšāko notikumu jūklī, tad es par 
Viņu nešaubos, mana dvēsele patiesi spēj palikt klusa, un manī mīt Dieva bērna paļāvība, spēks un 
miers.  Lai Dievs šīs dāvanas bagātīgi piešķir, kad nomāc pārdomas par Latvijas upuru dienu, dzimtenes 
Golgātu.” 

Varam tikai iedomāties, cik viņa domas toreiz nesa svētību, bet vēl šodien viņa vārdi mūs uzrunā un 
iedrošina. Paldies Dievam, mēs nepiedzīvojam tādas traģēdijas kā toreiz - 1941. gadā un vēl ilgi pēc tam 
piedzīvoja mūsu latvju tauta.  Bet mums liekas, visa pasaule ap mums tik strauji pārvēršas, ka daudziem 

LELBA Pārvaldes ziņas 
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 ir bailes, neziņa, dziļas raizes par nākotni. Aug nepacietība,  ilgas pēc taisnības, pēc miera.  Mācītājs 

Mežezers atgādinātu: Mūžīgais Kungs ir un būs lielāks par likteni… 

Dievs Svētais Gars, lūdzu,  šodien dāvini mūsu sirdīm līdzjūtībā tuvoties tiem, kam vēl sāp, kad kopā 
pieminam varmācības un nežēlīgas varas upurus, visus, kas tika terorizēti, nomocīti, nogalināti, atrauti 
no savām ģimenēm un aizvesti tālu no dzimtenes.  Mēs viņus pieminam,  Debestēvs,  lai arī tie, kas viņus 
mocīja, zinātu, ka mīlestība spēcīgāka par nāvi, jo viņi dzīvo arvien mūsu atmiņās un sirdīs. Paldies, 
Tēvs, ka bija cilvēki, kas neaizmirsa cietējus un gādāja par latvju bēgļiem, kas izdzīti no tēvzemes. Kungs 
Jēzu, māci mums, kā citam citu stiprināt. Palīdzi mieru vairot pasaulē, bet liec mums iedegties pret 
netaisnību, kad kādam jācieš, jo otrs ir stiprāks. Paldies, ka arī šinī laikā Tu esi mūs svētījis un žēlastībā 
sargājis. Nāc līdzi mums, Kungs, atjauno mūsu cerību un stiprini ticību. Svētī, Dievs, Latviju un šo 
pasauli, kas mums visiem viena. Svētī to un pasargā no ļauna, no visa, kas radītu jaunas brūces sirdīs, 
jaunas sāpes dvēselēs. To lūdzam, Tēvs, no sirds. Āmen. 

+Lauma 

Foto: Baiba Rēdmane 

 

 

Lai gan notikumi klātienē pašlaik nav iespējami, līdzīgi kā daudz kur citur, arī mūsu apkaimes 
organizācijas ir pārcēlušas darbību uz virtuālo vidi.  

Latviešu skoliņa noslēdza mācību gadu jūnija 
sākumā ar skolnieku koncertu Zoom vidē.  
 
Biedrība notur ikmēneša valdes sēdes, kā arī 
reizi mēnesī piedāvā iespēju paviesoties kādā 
Zoom pasākumā – līdz šim bijušas trīs šādas 
ciemošanās – aprīlī par dažādām kultūras 
tēmām, maijā par godu Neatkarības 
atjaunošanas gadadienai un jūnijā – Līgo vakara 
ciemošanās. 
 
Arī jūlijā un augustā tiek plānotas šādas 
ciemošanās Zoom virtuālajā vidē, iespējams, ar 

lekcijām par kādām specifiskām tēmām. Tuvākas ziņas par šīm tikšanām tiek izsūtītas epastos. 
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Notikumi ZK latviešu sabiedrībā 

Visi ZK latviešu klātienes sarīkojumi ir atcelti līdz turpmākam 
paziņojumam! 
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SAŅEMTIE ZIEDOJUMI (Feb 8 – June 16) 

15. februāris  Sakramento  Diak. G.Reina 18 apmeklētāji $331,-   
16. februāris  Sanfrancisko  Diak. G.Reina 9 apmeklētāji      $45,- 
  
 
 

DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  

Zemessardzei – Arta Salmiņa piemiņai 
Arnolds Ābele      $25,-  
Māra Blackwell     $50,- 
Jason Covington   $100,- 
Laura Leicingere     $30,- 
Benita Linde      $50,- 
Ilze Pleiša-Musaev     $50,- 
Solveiga Rekte     $50,- 
Biruta Rozentāls   $100,- 
Ēriks Sālzirnis      $50,- 
Modris Sālzirnis     $50,- 
Erik Smith-Heisters   $120,- 
Imants Švāns    $100,- 
Kārlis Veilands     $50,- 
Daina Vītols      $50,- 
Lauma Zunte    $100,- 
 
Bērniem Latvijā – Noras Grandovskis 
piemiņai 
Mārīte Grandovskis   $300,- 
 
 
  
 
 
 
 

LELBA un R. apgabala nodeva 
Dagmāra Lejnieks       $15,- 
Imants Švāns        $25,- 
 
Zelta Vārtu vēstīm 
Ligita Balodis        $30,- 
Gunta Burks        $50,- 
Ārija Grauss        $50,- 
Dagmāra Lejnieks       $20,- 
Ināra Reinis        $40,- 
Imants Švāns        $25,- 
Veronika Zacharias       $50,- 
 
Ziedojumi 
Ingrīda Balodis      $300,- 
Ligita Balodis       $100,- 
 
Jogitas Jurevskis piemiņai 
Austra Gaugers       $100,- 
 

Mirusi Baiba Vanags 

Dzimusi 1940. gada 8. decembrī, Rīgā, Latvijā 

Mirusi 2020. gada 8. maijā, Walnut Creek, Kalifornijā 

 
Sēro viņas vīrs Jānis Vanags, meita Laura Ramane ar vīru Ervīnu un 

mazbērni Marlēna un Z Miks Ramaņi. 
 

  

  

IN MEMORIAM 

 

Ziņojumi 
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DRAUDZES VALDE 

Priekšnieks Kārlis Veilands: 876, West Iowa Ave., Sunnyvale, CA 94086 
tel: (408)813-7100, e-pasts: kveilands@gmail.com  

Sekretāre Rasma Rekšāne: 1671 46th Ave., San Francisco, CA 94122 
tel. (415)566-5473, e-pasts: rrekshans@gmail.com 

Kasieris Aivars Savelis: 4107 39th Ave., Oakland, CA 94619 
tel. (510)531-3865, e-pasts: aivarss@aol.com 

Dāmu komit. vadītāja Anita Greenband: 443 Alberto Way, #124, Los Gatos, CA 95030  
tel. (408)656-9898, e-pasts: anitag28@msn.com 

Valdes loc. Gvīdo Bergmanis: 678 Daffodil Dr., Benicia, CA 94510 
tel. (707)748-0138, e-pasts: gbergsf1@aol.com  

Valdes loc. Rasma Bīns: 1235 Diamond St., San Francisco, CA 94131 
tel. (415)824-9575  

Valdes loc. Tekla Kristofors: 13 Carnoustie Drive, Novato, CA 94949 
tel. (415)382-1587, e-pasts: karltekla@aol.com 

Valdes loc. Anita Norāns: 12635 Indie Court, Saratoga, CA 95070 
tel. (408)252-1423, e-pasts: noransm@aol.com 

REVĪZIJAS KOMITEJA 
Komitejas loceklis Arnolds Ābele: 4022 Payne Ave., San Jose, CA 95117 

tel. (408)246-7642, e-pasts: flyer4022@aol.com 

Komitejas loceklis Uldis Ramāns: 1631 St. Norbert Dr., Danville, CA 94526 
tel. (925)837-9552, e-pasts: auramans@sbcglobal.net 

Komitejas loceklis Mārtiņš Andersons: P.O. Box 470691, San Francisco, CA 94147 
e-pasts: tikunta@yahoo.com 
 

  

ZK LATVIEŠU DRAUDZES NAMS 

Adrese: 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA, 94114 | Telefons: 415-550-9056 

Nama lietošanas jautājumos zvanīt Sallijai Filicai, TEL. 415-550-9056 

Kontakti 

Redakcija: 876 W Iowa Ave, Sunnyvale, CA 94086, e-pasts zvvestis@gmail.com  
 

ZELTA VĀRTU VĒSTU REDAKCIJA 
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DIAKONE 
Diakone: Guna Reina: 13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401 

tel. (714) 829-6449, e-pasts: GunaReins@gmail.com 
 
 
 


