
 

 

Zelta Vārtu vēstis  

  

ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU LUTERĀŅU DRAUDZES IZDEVUMS 

ZELTA VĀRTU 
VĒSTIS 

2020. GADA JŪLIJS – OKTOBRIS, Nr. 315 

Adrese:  
425 Hoffman Ave,      
San Francisco, CA 94114  

E-pasts: zvvestis@gmail.com  
Mājas lapa: 
www.zkldraudze.wordpress.com 



 
  

 

Zelta Vārtu vēstis 
 

Nr. 315 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZK Latviešu skola atsāka mācības 20. septembrī virtuāli. Ja zināt, kādu, kurš vēl vēlas 
pievienoties, aiciniet pieteikties. Pieteikšanās ir aizpildot anketu online: 
https://forms.gle/x26EyYDWA4JDJy3u5.  

Sanfrancisko Jaunais teātris ir pārcēlis teātra izrādes “Tīrelis” uz janvāri sakarā ar to, ka 
pašlaik nav iespējams pulcēties sakarā ar vīrusa ierobežojumiem 

Draudzes ziņas 

DIEVKALPOJUMI RUDENĪ 

Dārgie draudzes locekļi un atbalstītāji! 
Diemžēl mūsu atšķirtības laiks ir bijis ilgāks nekā 
sākumā cerējām, un klāt jau rudens. Vēl aizvien nav 
skaidrības, kad tieši mēs varētu atsākt pulcēties 
klātienē, jo neviens nevēlētos riskēt ar savu vai citu 
draudzes locekļu veselību. 
Arī valsts svētkus šogad svinēsim virtuāli, plašāka 
informācija par to šajā numurā.  
Tikmēr aicinu jūs piedalīties virtuālajos 
dievkalpojumos, ko gatavo mūsu diakone Guna Reina. 
Informāciju izsūtām epastos vai arī varat paši sekot 
Gunas YouTube kanālam, kur video tiek publicēti.  
Dieva svētību visiem un augstu laimi Latvijai 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.  

Pieejamo informāciju par LELBA organizētiem, kā arī diakones Gunas Reinas 
vadītiem 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.   

Ja jums ir nepieciešama palīdzība ar tehniskām lietām kā video dievkalpojumu 
skatīšanās vai piedalīšanās Zoom zvanos (piemēram, valsts svētkos), lūdzu dariet to 
zināmu Kārlim Veilandam, mēģināsim palīdzēt! 

DRAUDZES VALDE 

 

Latviešu sabiedrības jaunumi 
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Nē, es neesmu robots! 
 

Pasūtot preces vai pārbaudot informāciju internetā, arvien biežāk 
jāapstiprina, ka neesi robots. Nē, es neesmu robots, bet cilvēks, kas arī 
negrib būt robots, automātiski veic citu ieprogrammētos uzdevumus. 
Pandēmijas laiks daudziem izjauca dzīves ierasto ritmu un licis pārbaudīt 
ieradumus, kurus automātiski esam atkārtojuši jau gadiem ilgi. Roboti 
funkcionē pēc citu iestādīta plāna, robotiem vienalga, cik reizes tu saņem 
‘robocall’, kas tev mēģina ko pārdot. Ar laiku mēs atpazīstam ‘robo zvana’  
numuru un to vai nu ignorējam, vai nobloķējam. Bet, ja ‘robo zvana’ 
uzstādītājs no visas sirds deg par ‘savu lietu’? Agrāk vai vēlāk, tas mūs 
atkal atradīs.  

Mateja ev. 15:21-28 stāsta, ka Jēzus nonāca Tiras un Sidonas 
apvidū, tātad, ārpus Israēlas. Viņu atrada kanaāniešu sieviete, slima bērniņa māte. Atkal un atkal viņa 
kliedza un lūdza, lai Jēzus apžēlotos par viņu un slimo meitiņu. Sievietes sirds dega mātes mīlestībā. 
Kaut nebūdama Israēliete, viņa nepieļāva iespēju no lūguma atkāpties. Pat mācekļiem, šķiet, kļūst viņas 
žēl un lūdz Jēzum tai palīdzēt.  Vai mums liekas, ka Viņš pārāk automātiski atbild?  Ka Viņš “vienīgi 
sūtīts pie Israēla tautas pazudušajām avīm,” tā atkārtojot tautā pieņemto Pestītāja darbības plānu? 
Vienādi vai otrādi, šī atbilde arvien nepārliecināja neatlaidīgo māti, kas vēl dedzīgāk lūdza: “Kungs, 
palīdzi man!”  

Viņa atbilde skan tik skarba: “Nav labi bērniem domāto maizi nomest sunīšiem.” Un tomēr māte 
neklusē, bet kāda spēka iedrošināta, atjautīgi turpina sarunu: “Jā, Kungs, bet sunīši ēd druskas, kas 
nobirst no viņu kungu galda.” Dažādi rakstīts par šo sarunu, kādēļ Jēzus tik pazemojoši un sev 
neraksturīgi uzrunāja māti. Lasiet atkal un atkal! Iedomājieties iespēju, ka, Jēzus balss skanēja 
apgrūtināta, ka Viņa acis mirdzēja žēlsirdībā, ka, dzirdot mātes atbildi, Jēzus pat izbrīnā dziļāk ievilka 
elpu un atbrīvoti, varbūt pat ar smaidu, vēstīja: “Ak, sieviete, tava ticība ir liela! Lai notiek, kā tu vēlies.” 
Un tajā brīdī viņas meita kļuva vesela. Un ne tikai viņa, bet drīz vien arī neskaitāmi citi! Jo Jēzus, paldies 
Dievam, arī nebija robots, bet Dievs un cilvēks ar sirdi, kura pārplūda žēlsirdībā, taisnprātībā un 
mīlestībā. 

Pēc šīs sarunas Jēzus devās uz Galileju. Labās ziņas par Viņu bija paskrējušas Viņam pa priekšu.  
Pie Viņa kājām tika nogādāti neskaitāmi dažādu tautību slimnieki, un Viņš tos visus dziedināja. Un 
ļaudis izbrīnā “slavēja Israēla Dievu.” (Mt 15:31b) Vai starp tiem bija kanaāniešu māte? Varam tikai 
minēt un viņai pateikties par viņas ticību, par viņas pārliecību, ka, galu galā, žēlsirdība uzvarēs! Arī 
mūsu dzīvēs! Lai nāk kas nākdams, turpināsim lūgt ticībā, ka Dievs darīs veselu šo pasauli, ko arī Viņš 
mīl! Pats Jēzus mācīja: “Lūdziet, tad jums taps dots!” Un kaut arī īsti negribam kļūt par ‘robo’ 
zvanītājiem, kanaāniešu mātes piedzīvojums liecina, ka kādreiz arī tā patiesi ir labi! Un jo sevišķi tad, 
kad Jēzus uzreiz neatbild tā, kā paši iedomājāmies, labi būtu. Varbūt pārbaudīs mūs, mudinās mūs no 
jauna izvērtēt,  kas sevī būtu ‘jāpārprogrammē’, lai arī mūsu dzīvēs žēlsirdība uzvarētu. Visās attiecībās! 
Gan ar Dievu, gan vienam ar otru!   

Jāskrien. Zvana telefons. Iespējams, ‘robo zvans’. Varbūt šoreiz atbildēšu. Kristus mīlestībā, 
lūdzot līdz ar jums, neatlaidīgi, 

+ Lauma 

Foto: Baiba Rēdmane 

LELBA Pārvaldes ziņas 
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ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU LUTERĀŅU DRAUDZE 

IZSLUDINA PIETEIKŠANOS UZ A. JULLAS STIPENDIJĀM 

Ziemeļkalifornijas latviešu lut. draudze izsludina pieteikšanos uz Artura Jullas 
stipendijām. 

Artura Jullas stipendijas ir domātas kā finansiāls atbalsts centīgiem universitātes, koledžas 
vai kādas citas valsts atzītas augstākās mācību iestādes studentiem. 

Priekšroka tiek dota Ziemeļkalifornijā un ASV rietumkrastā dzīvojošiem studentiem. 

Stipendijas kandidātam jābūt vismaz 2. mācību gada studentam, kas pierādījis ne tikai labas 
akadēmiskās sekmes, bet arī interesi un spējas uzturēt un veicināt latviešu valodas, kultūras 
un sabiedriskās vērtības. 

Stipendiju var pieprasīt atkārtoti.  

Pieprasītājam jāiesniedz šādi dokumenti: 

• mācību iestādes apliecinājums par pilna vai daļēja laika studenta statusu (current 
enrollment), 
• savas dzīves apraksts (CV), 
• eseja, kurā minēti sasniegumi, aktivitātes un nākotnes ieceres (ne vairāk kā 6000 
zīmes), 
• divu sabiedrisko darbinieku, piemēram, skolotāju vai mācītāju, atsauksmes. 

 

Pieteikšanās dokumenti sūtāmi līdz šā gada 1. decembrim: 

Kārlis Veilands 

876 W Iowa Ave 

Sunnyvale, CA 94086 

e-pasts: kveilands@gmail.com 

Sekmīgie kandidāti par stipendiju saņemšanu tiks informēti decembrī. 

 

Ziņojumi 
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Ivars Rozentals was born March 29, 1936 in Riga, Latvia. 
During WWII, he and his family escaped to Germany and 
immigrated to the USA where they lived in Lincoln, 
Nebraska. As a teenager, he moved to San Francisco after 
his father passed and his mother soon followed him to CA. 
After his service in the army, he met his future wife, Biruta 
in Hayward, California. They lived together in San 
Francisco before starting a business and family in Foster 
City, CA. 
After being treated for various cancers for more than 15-

years, he peacefully passed at home on July 26, 2020 with Biruta at his side. Ivars is 
survived by his wife, Biruta Rozentals, daughter Larisa Rozentals Wolf, son-in-law 
Grayson Wolf, cousins, and loving pets. He enjoyed painting, fishing, photography, and 
traveling. The creative and travel genes passed to his daughter. 
Thank you to the wonderful staff and doctors at UCSF Cancer Center San Mateo for the 
care provided. In lieu of flowers, donations can be made in memory of Ivars Rozentals to 
UCSF at https://makeagift.ucsf.edu. Please be sure to direct your gift to a specific area, 
Cancer. 
Ivars' final resting place will be at Skylawn Memorial Park. A celebration of life will be 
held at a future date.  
 

 

 

 

 

 

Miris Ivars Rozentāls 

Dzimis 1936. gada 29. martā, Rīgā, Latvijā 

Miris 2020. gada 26. jūlijā, Foster City, Kalifornijā 

  

  

IN MEMORIAM 

 

Ziņojumi 

Miris Mārtiņš Pružinskis 

Dzimis 1966. gada 17. martā, San Francisco, Kalifornijā 

Miris 2020. gada 23. septembrī, Seattle, Washington 
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Mīļie amata brāļi un māsas! 

Nupat saņēmām ziņu, ka mūsu māsa, diak. Ruta Bambāne 12. augustā aizgājusi Dieva mierā.   
 
Ar mīlestību pieminam viņas svētīgo kalpošanu Oregonas draudzē gandrīz 20 gadus.  Ruta arī vadīja 
LELBA Izglītības nozari vairākus gadus un izveidoja dziesmu grāmatu ar CD bērniem.  Visvairāk tomēr 
vienmēr paliks prātā un sirdī viņas lielā ticība un uzticēšanās Jēzum, par ko viņa liecināja ne tikai ar 
vārdiem, bet ar visu savu kalpošanu.   
  
Kad Rutas veselība pasliktinājās, viņa vēlējās savas zemes gaitas nobeigt Latvijā – kā viņa pate teica, 
atgriezties mājās pirms došanos uz debesu mājām. Ar draugu, Oregonas draudzes, Rietumu 
apgabala,  LELBA un LELBĀL finansiālo palīdzību, viņa, kopā ar vīru māc. Viesturu Bambānu, to 
varēja paspēt maija beigās.  Rīgā—mājās—ģimenes un draugu aprūpē, viņa pat atspirga un pēdējo reizi, 
kad runājām, bija gaišas ticības pilna.   
  
Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, ka Tu esi sacījis: jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko 
Tu esi sataisījis visiem ļaudīm. Ar šiem Lūkas evaņģelija vārdiem, atvadāmies no mūsu māsas Kristū un 
lūdzu jums dievkalpojumā pieminēt Rutu un aizlūgt par Viesturu un viņas tuviniekiem.   
  
Dieva mīlestībā, 
Daira Cilne, LELBA Rietumu apgabala prāveste 
2020. g. 26. augustā 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Draudzes finanšu ziņas 
SAŅEMTIE ZIEDOJUMI (Jun 17 – Sept 9) 

Baibas Vanags piemiņai 
Laura Ramanis ar ģimeni  $300,- 
Jānis Vanags    $300,- 
 
Nikolaja Lapkaša piemiņai 
Roberts Lapkašs   $100,- 
 
 
  
 
 
 
 

LELBA un apgabala nodeva 
Laura Ramanis   $72,- 
Uldis Ramāns    $24,- 
Jānis Vanags    $24,- 
 
Zelta Vārtu vēstīm 
Uldis Ramāns    $35,- 
 
Ziedojumi 
Edmonds Žīgurs  $500,- 

Ziņojumi 

 

Dāmu komiteja ir nolēmusi uz Ziemassvētkiem iepriecināt mazos mācītāja 
Kārļa Žola audžubērniņus.  

Ja vēlaties mums pievienoties, lūdzam jūsu ziedojumu nosūtīt kasierim Aivaram 
Savelim ar piezīmi “K. Ž. bērniem” līdz 10.decembrim. Svētku apsveikums sekos ar 
ziedotāju vārdiem.  

Draudzes Dāmu komiteja 
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DRAUDZES VALDE 

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 
 
 
 

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 


