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ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

Gaidot Ģimenes dienu, pārpublicējam Oļģerta Cakara dzejoļus no ―Ceļa Biedra‖ 2003.gada 

maija-jūnija numura, kuru saglabājusi un tālāk vēlas nodot valdes locekle Jogita Jurevskis. Pal-

dies, Jogita! 

ĢIMENES DIENĀ 

TĒVAM 

 
Kad vakarsaule tavu dienu zeltī 

Un solis kļūst arvienu gurdenāks, 

Tu citai gaismai savas acis veltī 

Un laikam kas pēc zemes laika nāks. 

 

Kas Dieva sauli savā sirdī glabā, 

Tas nakšu baismas, tumsas nepazīst. 

Lai Tevi vada Dieva roka labā, 

Par Tevi svētība kā gaišas straumes līst. 

MĀTES DIENĀ 

 
Šodien mātes zied 

Tulpēs un orchidejās, 

Šodien mātes zied 

Bērnu skaidrajās sejās. 

 

Šodien mātes zied 

Saules siltajā kvēlā, 

Šodien mātes zied 

Tālumā meitā un dēlā. 

 

Šodien mātes zied 

Kristus mīlestībā, 

Šodien mātes zied 

Dieva svētajā gribā. 

LŪGŠANA PAR VECĀKIEM  
(no L. Zušēvicas grāmatas “Enkurs un Spārni” (2014.)) 

 
Visvarenais Dievs, Tu esi mums devis bausli—godāt savu māti un tēvu. Mīļajā laipnībā uzklau-

si manu lūgšanu par maniem vecākiem. Dod viņiem garu mūţu un uzturi viņus miesā un garā. 

Svētī viņu darbu; paturi viņus savā gādībā. Svētī viņus bagātīgi par viņu pūlēm, ar kādām viņi 

par mani ir rūpējušies. Dāvā, ka caur Tavu ţēlastību, es vienmēr varu būt viņu atbalsts un mieri-

nājums, un lai pēc šīs zemes dzīves, mēs piedzīvotu Tevis slavēšanas prieku mūţībā. 

 

(tulk. māc. Biruta Puiķe) 

Oļģerts Cakars (no krājuma “Dziesmas par Dievu”) 



 
SESTDIEN, 4./ 30. 
PLKST. 12.00 
DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU 

  
SAKRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street 

DIEVKALPOJUMS APRĪLĪ 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

DIEVKALPOJUMI MAIJĀ 

 
SVĒTDIEN, 5./ 1. 
PLKST. 3PM 
LILEDIENU LAIKA 6.SV. 

  
SAN JOSE-LOS GATOS 
Faith Lutheran Church, 16548 Ferris Ave, Los Gatos 

 
SVĒTDIEN, 5./8. 
PLKST. 11.00 
ĢIMENES DIENAS DIEVKALPOJUMS 
 

 

SAN FRANCISCO 

425 Hoffman Ave. 

 

Pēc dievkalpojuma Ģimenes dienas sarīkojums 

 
SESTDIEN, 5./ 21. 
PLKST. 12.00 
TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI 

 

SAKRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street 

DIEVKALPOJUMUS VADA DIAK. ROTA STONE 

ĒRĢELNIECE RASMA REKŠĀNE 
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DIEVKALPOJUMI JŪNIJĀ 

 
 
SESTDIEN, 6./ 11. 
PLKST.1PM 
JĀŅU DIENAS SVĒTBRĪDIS 

 

SAKRAMENTO 
Ivara Pleškova mājās 

4517 Holiday Hill Court, Shingle Springs 

 

Pēc svētbrīţa Jāľu atzīmēšana 

 
SVĒTDIEN, 6./ 12. 
PLKST. 11.00 
AIZVESTO PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS 
 

 

SAN FRANCISCO 

425 Hoffman Ave. 

 

29.maijā pl.11.00 Losandželosas draudzē notiks deviņu jauniešu iesvētības, ie-

skaitot vienu jaunieti no mūsu draudzes—Marlēnu Margareti Ramani.  

Iesvētību dievkalpojumu vadīs prāv. Daira Cilne, dievkalpojumā piedalīsies arī 

mūsu draudzes diak. Rota Stone. 

Sveicam Marlēnu un viņas ģimeni šajā jaukajā notikumā! 

ĢIMENES DIENAS DIEVKALPOJUMS 

 

8.maijā pl.11.00 Draudzes namā,  

425 Hoffman Ave, San Francisko 

 

Pēc dievkalpojuma visi mīļi aicināti uz 

Ģimenes dienas azaidu 

Ar priekšnesumiem piedalīsies Skolas bērni,  

Rasma Rekšāns un citi 

 

Ziedojums $20 

LASĪTĀJU ZINĀŠANAI—diak. Rota Stone būs vasaras atvaļinājumā Latvijā no 15.jūnija līdz 

15.augustam. Šajā laikā dievkalpojumus vadīs citi garīdznieki. Draudzes jautājumos vai ja vaja-

dzīgs mācītājs, sazinieties ar draudzes priekšnieku Gvido Bergmani vai ar Kārli Veilandu. 

IESVĒTĪBAS LOSANDŢELOSAS DRAUDZĒ 
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Tikšanās ar prāv. Gunāru Lazdiľu un Latvijas Universitātes  

Teoloģijas Fakultātes vadītājiem 8.martā 

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte tika dibināta 1920.gadā. Pēc tās nelikumīgās slēgša-

nas fakultāte atjaunoja savu darbību 1990.gadā un kopš tā laika  nodrošina savus studentus ar 

augsta līmeņa akadēmisko teoloģisko izglītību.  

 

Teoloģijas fakultāte sadarbojas ar daudzām baznīcām, bet pēdējā laikā tās darbību sareţģī kon-

servatīvās tendences Latvijā, īpaši Latvijas Evaņģēliski Luteriskajā Baznīcā. Par to un citiem 

jautājumiem 8.martā dzirdējām no LU Teoloģijas fakultātes vadītājiem — dekānes Dr. Daces 

Balodes un profesora Dr. Valda Tēraudkalna. 

 

Mūsu draudzei šī tikšanās bija arī jauka atkalredzēšanās ar bijušo draudzes mācītāju prāv. Gu-

nāru Lazdiņu. 

 

Sirsnīgs paldies Dāmu komitejai par sarūpētajām gardajām pusdienām un uzkopto Rīgas zāli! 

Un paldies visiem, kas atnācāt uzklausīt un sarunāties ar mūsu viesiem! 

 

Atcerēsimies viesu aicinājumu zie-

dot LU Teoloģijas fakultātei, kuras 

darbība nākotnē ir atkarīga no mūsu 

ziedojumiem! Čekus sūtiet draudzes 

kasierim Aivaram Savelim ar piezī-

mi ‗Teoloģijas fakultātei‘. 
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DRAUDZES PADOMES SĒDE 

 
Ikgadējā draudzes padomes sēde notika š.g. 13.martā. 

Tajā piedalījās sešpadsmit balsstiesīgie padomes locekļi, pa-

darot sēdi lemtspējīgu. 

Padomes sēdes lielākā daļa tika veltīta ziņojumiem par 

padarīto darbu. Pirmo darbības pārskatu deva diakone Rota 

Stone. Viņa atzīmēja imigrācijas dienestu lēno darbu, kura dēļ 

viņai nav iespējams atskatīties uz pilnu nostrādātu gadu drau-

dzē, kā bija cerēts. Viņa arī deva atskaiti par novadītiem diev-

kalpojumiem, izvadīšanām, bērnu svētbrīţiem, iesvētes mācī-

bām, draudzes apkārtrakstu un citiem viņas darbības aspek-

tiem. 

Draudzes priekšnieks Gvido Bergmanis ziņoja par to, ka 

tiek pārskatīts draudzes locekļu saraksts, pārbaudot visus vār-

dus un adreses. Šo darbu veic Tekla Kristofors, par ko viņai 

liela pateicība.  

Tika arī atzīmēts, ka pēc pēdējās skaitīšanas draudzē ir 

96 locekļi, t.i., cilvēki, kas pēdējos divos gados vismaz vien-

reiz maksājuši nodokli. Draudzes priekšnieks daudz laika vel-

tīja, stāstot par draudzes namu, tā uzlabošanu un lietošanu. 

Daudz pārrunu izvērsās par māsu draudzi Apriķos un 

neskaidrībām, kas notiek ar ziedojumiem, kurus draudze tur 

sūtījusi. 

Ziemeļkalifornijas draudzē ir trīs kopas: San Francisko, 

Sakramento un Los Gatos. Visu trīs kopu pārstāvji bija ieradu-

šies un deva savas darbības ziņojumus.  

San Francisko kopai ir nomainījusies vadība—to uzņēmusies Tekla Kristofors. Sakramen-

to kopai mainījusies Dāmu komitejas vadība, to uzņēmusies Līvija Matsons. Los Gatos kopas 

darbība gada laikā ir krietni samazinājusies un kopas pārstāvji izteica domu, ka nākamajā diev-

kalpojumā būtu jārunā par iespējamu kopas slēgšanu. 

Dāmu komiteja 2015.gadā darbojusies ļoti aktīvi un to rādīja komitejas vadītājas un atse-

višķo kopu vadītāju ziņojumi. Dāmu komiteja rīkoja cienastu Rietumkrasta Dziesmu svētku ga-

rīgā koncerta apmeklētājiem, piedalījās Baltiešu Ziemassvētku tirdziņā, kā arī organizēja cie-

nastu draudzes un biedrības īpašos pasākumos un kafijas galdus pēc dievkalpojumiem. Dāmu 

komitejas kopas tāpat turpina ziedot labdarībai. 

Draudzes kasieris Aivars Savelis deva atskaiti par draudzes finansiālo stāvokli. Īpaši tika 

atzīmēts, ka pirmo reizi kopš ilgiem gadiem draudzes izdevumi nav pārsnieguši ienākumus. Re-

vīzijas komisija atzīmēja, ka atradusi visu dokumentāciju labā kārtībā. 

Draudzes valdē tika izdarītas izmaiņas— tā kā Anita Greenband tagad ir Dāmu komitejas 

vadītāja, viņas vietā valdē vienbalsīgi ievēlēja Anitu Norāns. 



Lieldienu rītā dievkalpojums bija ga-

rīgs pacēlums visiem apmeklētājiem. Pal-

dies mūsu diak. Rotai par zīmīgu spredi-

ķi, kas lika pārdomāt par Lieldienu nozī-

mi mums katram. Baltas atplaukušas lili-

jas staroja uz altāra kopā ar sveču gaismu. 

Pēc dievkalpojuma, Lielajā zālē varē-

jām priecāties par skaisti klātajiem gal-

diem. Uz garās letes bija vairāki lieli gro-

zi ar skaistām paškrāsotām Lieldienu 

olām. Sirsnīgs PALDIES visiem zaķu pa-

līgiem, kas krāsoja raibās olas – skolas 

bērniem, Intai un Gunāram Galviņiem, 

Rasmai Bīns, Anitai Greenband un Astrī-

dai Švāns. 

Liels paldies visiem skolas bērniem, 

kas uzstājās uz skatuves un iepriecināja 

visus apmeklētājus ar dziesmām, kas labi 

skanēja. Pat Lieldienu zaķis dzirdēja bēr-

nus un viņš pārsteidza mūs visus, kad pats 

ielēca zālē. Paldies zaķim par atnākšanu 

un to, ka atnesa šokolādes olas visiem 

bērniem. Paldies Mārai Lindei par sagata-

voto bērnu ―muzikālo daļu.‖ 

Gribu izteikt lielu paldies visiem, kas 

darbojās un pielika savas pūles, lai šis 

sarīkojums labi izdotos un iepriecinātu 

visus apmeklētājus – Anitai Greenband, 

Rasmai Bīns, Sallijai Filits, Anitai No-

rāns, Jogitai un Haraldam Jurevskiem, 

Teklai Kristofors, Ausmai Savelis – PAL-

DIES! 

Draudzes Valdes locekļi cer, ka visiem 

Lieldienu apmeklētājiem bija prieks daļu 

no Kristus Augšāmcelšanās atceres dienas 

pavadīt Draudzes vidē. 

 

Gvido Bergmans 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

PALDIES Lieldienu rīkotājiem! 
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Fragments no intervijas “Latvijas Avīzē” 

Pilnu interviju lasiet avīzes mājaslapā: http://m.la.lv/lieldienas-pastiprina-ceribu/ 

 

Lieldienas pastiprina cerību. Saruna ar mācītāju Kārli Ţolu 
Dace Kokareviča  

2016.gada 24. marts 

 

Pēc 15 Ziemeļkalifornijas latviešu draudzē no-

kalpotiem gadiem Latvijas luterāņu baznīcas 

mācītājs KĀRLIS ŢOLS ir atgriezies Latvijā, 

kur turpina kalpot kā prāvests Latvijas evaņģē-

liski luteriskajā baznīcā ārpus Latvijas 

(LELBĀL) un strādā par reliģijas vēstures un 

mūzikas skolotāju. K. Ţols brauc arī garīgi aprū-

pēt latviešu luterāņus Sanktpēterburgā. Sarunā 

ar viņu – ne tikai par Lieldienu brīnumu, bet arī 

baznīcas lomu sabiedrībā un to, kā sader kopā 

tautiskās un kristīgās Lieldienu tradīcijas. 

 

– Šogad Lielā Piektdiena Latvijā sakrīt ar Komunistiskā genocīda upuru piemiņas datu-

mu. Jūs pirms trim gadiem braucāt kopā ar reţisori Dzintru Geku un “Sibīrijas bērniem” 

pa kādreizējām deportēto dzīvesvietām. Ko jums tas nozīmēja? 
– Šobrīd, 2016. gadā, mēs varam tikai runāt ar tiem cilvēkiem, kuri pārdzīvojuši represijas un 

kuri, paldies Dievam, vēl ir mūsu vidū, un mēģināt iedomāties, kā tas bija. Jaunākām paaudzēm 

to gadu notikumus izprast ir ļoti grūti. Tāpat kā Kristum pie krusta viss tika atņemts, tā kaut ko 

no tām sāpēm pieredzēja arī izsūtītie cilvēki, kuriem reāli viss tika atņemts. Tāpēc atcerēties, 

pieminēt upurus, aizlūgt par viņiem ir reizē pienākums un arī viens no sakrālajiem aspektiem. 

Šajā dimensijā tautas vēsturiskā atziņa vai tautas ciešanu piemiņa savienojas ar kristīgo atziņu, 

ka mēs caur šīm sāpēm sajūtam, ko nozīmē būt par Kristus sekotāju. Kāds no lielajiem domātā-

jiem ir teicis: ―Gudrība – tās ir kristalizētas sāpes.‖ Ļoti gribu cerēt, ka latviešu tauta savā 20. 

gadsimta ceļā ir ieguvusi kādu lielāku gudrību. 

Represēto piemiņas dienas ir svarīgas arī ārpus Latvijas luterāņu draudzēs. Amerikas un citu 

valstu latviešu draudzēs vairāk gan tiek pieminēts 14. jūnijs. Jo tie cilvēki, kas veidoja ārpus 

Latvijas latviešu sabiedrību, 1949. gadā bija jau vairākus gadus prom no tēvzemes. 

 

– Ko Lieldienās baznīcā atrod tie cilvēki, kas piederīgi draudzēm, un ko – pārējie, kuri uz 

baznīcu aiziet tikai vienu vai divas reizes gadā – Lieldienās un Ziemassvētkos? 

– Tie, kas iet regulāri un sevi saista ar baznīcu, garīgumu, reliģiozitāti, Lieldienu notikumā sa-

skata ārkārtīgi brīnumainu norisi. Kas ir Lieldienas? Augšāmcelšanās, kaut kas absolūti pārcil-

vēcisks, mistisks, noslēpumains, liels, kaut kas tāds, kas parāda: Dievs dara brīnumus. Lieldie-

nas saka: brīnumi notiek! Lieldienu ideja ir, ka tas, ko mēs zinām šajā pasaulē kā zinātniski pie-

rādītu, nav viss. Ir vēl daudzas citas lietas. Un to pierāda milzīgā Kristus augšāmcelšanās mistē-

rija. Lieldienu notikums ir lielākais kristietības vēsturē. Mistiskais, absolūti kosmiskais noti-

http://m.la.lv/lieldienas-pastiprina-ceribu/
http://m.la.lv/author/author1006/
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kums, kas parāda, ka dzīvība, mīlestība beigu beigās tomēr uzvar. To baznīca mēģina sludināt 

visus šos divus tūkstošus gadu, un ko varbūt zemapziņā sajūt arī tie, kas uz baznīcu atnāk reizi 

vai divas gadā. 

Vienalga, cilvēks ir baznīcas loceklis vai nav, viņā ir tā sajūta, vēlme pēc kaut kā lielāka nekā 

tikai šīs pasaules likumi un norises. Ir taču situācijas, kur cilvēkam viss atņemts, viņš ir kādā 

bezcerīgā slimībā vai citos ārkārtīgi grūtos apstākļos, atcerēsimies kaut vai to, kādos apstākļos 

Sibīrijā nokļuva Latvijas deportāciju upuri. Cilvēki, kas saglabā cerību, spēj panest daudz vai-

rāk. 

Lieldienas ir notikums, kas pastiprina cerību, atjauno cilvēkā pozitīvo spēku. Jo dzīvība beigās 

uzvar! 

Gads sastāv no ikdienas un no pieturas punktiem, kas saistās ar garīgām norisēm cilvēkā. Šad 

tad ir ļoti labi apstāties un padomāt par dziļākiem jautājumiem. 

 

– Ja salīdzinātu, kā Lieldienas svin Amerikas latvieši un kā to dara šeit – vai ir atšķirības? 
– Ārpus Latvijas tautiešu kopienās lielajos skaistajos svētkos tiek izpausts ģimeniskums, aplie-

cināta kopība ar draudzi un visu latviešu sabiedrību. Latviešu kopiena un baznīca ir viens vese-

lums. Lieldienas ir sabiedrisks, jauks sarīkojums. Un tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka ar to 

tiek zaudēta Lieldienu kristīgā nozīme. Nē, savijas kopā kristīgais un tautiskais. 

 

– Ir dzirdēts arī, ka šeit baznīcā tradīcijas tiek pretnostatītas… 
– Nekādā gadījumā negribu nodalīt dažādas Lieldienu tradīcijas un teikt, ka šūpošanās, olu ripi-

nāšana, olu slēpšana un meklēšana būtu nekristīgas vai pretkristīgas darbības. Tas būtu diezgan 

šaurprātīgi sacīts. Taču patiešām būtu gan ţēl, ja mēs aprobeţotos tikai un vienīgi ar kārtīgu iz-

šūpošanos un olu izēšanos. 

Pārdomāsim, kā Lieldienas iet kopā ar gada rites maiņu. Lieldienas ir pirmā pilnmēness svētdie-

na pēc astronomiskā pavasara iestāšanās. Cilvēks nevar mainīt pavasara iestāšanos vai pilnmē-

ness iestāšanos ar kādiem saviem lēmumiem par to, kas ir pareizi un kas ne. Nē, tas notiek tā, 

kā pats Dievs ir pasauli iekārtojis. 

Dabas augšāmcelšanās, ko svin pagāniskajās tradīcijās, iet kopā ar kristīgo vēsti – Kristus aug-

šāmcelšanos. 

 

– Ko novēlat mūsu lasītājiem Lieldienās? 
– Novēlu atrast sevī vairāk gaišuma, dot gaišumu saviem līdzcilvēkiem, atklāt sevī un vienam 

otrā kaut ko no Augšāmcelšanās spēka. Negribu šo vārdu lietot reliģiskā nozīmē, bet atceroties, 

ka Dievs mums katram dod tik daudz iespēju, kuras varam īstenot šeit un tagad. Kaut vai ne-

daudz pieredzēt, ka Augšāmcelšanās var būt ne tikai ar baznīcu saistīts vārds, bet dzīva realitā-

te. 
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Satiksimies Draudţu Dienās šogad no 9. līdz 

12. jūnijam, lai atzīmētu LELBA 40 gadu jubi-

leju! Būsim kopā, svinēsim, atcerēsimies aizva-

dītos 40 un raudzīsimies uz nākamajiem ga-

diem kopīgā svētceļojumā!  

 

Draudţu Dienu lektors – Rīgas Lutera draudzes 

mācītājs Linards Rozentāls ar lekciju ciklu ―40 

gadi un tālāk‖.  

 

Draudţu dienu programmā paredzētas: dzies-

mas, lūgšanas, dievkalpojumi, Bībeles pusstun-

das, pēcpusdienu ievirzes, pārrunas, sarunas, 

sadraudzība, nodarbības bērniem, vakara akti-

vitātes, diskusijas, debates, šķēršļu gājiens un 

jubilejas balle. 

 

Nāksim kopā un pateiksimies Dievam par visu, 

kas mums dots šajos 40 gados un izlūgsimies 

izaugsmes svētītus nākamos gadus LELBAi!  

 

 

 

 
Pieteikšanās anketas 

meklējiet LELBA mājas- 

lapā www.lelba.org vai pie diak. Rotas Stones, 

rotina@runbox.com 

DRAUDŢU DIENAS 2016, 9.-12. JŪNIJS, GAŖEZERĀ 

Sīkāka informācija par Draudţu Dienām pie Evaņģelizācijas nozares vadītājas māc. Gundegas 

Puidzas: puidza@yahoo.com vai pa tel. 708-453-0534  



No LELBA 2016.g. 22.februāra Pārvaldes sēdes protokola  
(vairāk lasiet http://lelba.org) 

 

 Pārvalde pārrunāja 2016.g. Draudţu Dienas un apstiprināja to budţetu un programmu. 

Prāv. A. Vārsberga-Pāţa cer izgatavot ―multi-media” veidīgu programmu sestdienas va-

karam un prāv. emer. F. Kristbergs ir izstrādājis Bībeles stundas.  

 Māc. D. Demandt (Jaunatnes un Informācijas nozare) rakstiski ziņoja, ka Jaunatnes noza-

res projekts turpinās pilnā sparā—Otavā notika zupas pusdienas par labu "Mīlestība mam-

mām". Viņš mudināja visus atbalstīt Zemgales māmiņas. Māc. Demandt arī stāstīja par 

Timberwolves-Knicks basketbola spēli, kurā spēlēja Kristaps Porziņğis. Vairāki Mineapo-

les draudzes locekļi to apmeklēja un viņiem bija izdevība dot "high five" Kristapam un 

visai NY komandai.  

 31. janvārī māc. D. Kaņeps kopā ar arch. L. Zušēvicu un prāv. G. Lazdiņu ieveda māc. I. 

Zvirgzdu Otavas Miera draudzes mācītāja amatā. Bija svētīgs un sirsnīgs dievkalpojums.  

 Prāv. I. Kuplēna-Ewart (Kanādas apgabals) ziņoja, ka Sv. Andreja draudze jau ilgus ga-

dus rīko ―Klusā Laika Pārdomas‖.  Šogad tajās piedalījās jaunais Otavas Miera draudzes 

mācītājs I. Zvirgzds, kurš ļoti interesanti stāstīja par Bībeles visjaunāko tulkojumu, kur 

viņš bija atbildīgs par visām Mozus grāmatām. Viņš ir ļoti labs referents, vienīgi viņš uz 

kādu brīdi nevar atstāt Kanādu.  

 Detroitas draudze š.g. 31. janvāra gada sapulcē nolēma aicināt māc. Birutu Puiķi-Wilson 

par savu mācītāju, uz nepilnu slodzi.  

 Vidienes garīdznieku saiets plānots 1. un 2. aprīlī. 

 LELBA priekš. prāv. G. Lazdiņš ziņoja, ka piedalījās LELBĀL Virsvaldes telekonferen-

cē, lai pārrunātu drīzumā notiekošo konferenci Latvijā ―Luteriskās baznīcas loma Latvijas 

sabiedrībā.‖, kā arī par situāciju Īrijā. Ciemošanās reizē Kanādā viņš Otavā klātienē ap-

sveica diakoni Ainu Avotiņu ar emeritus apzīmējuma piešķiršanu. 

 Vašingtonas, D.C. draudze vēl nav saņēmusi no USCIS pieprasīto vīzu teoloģijas maģis-

trei Andretai Līvenai, lai viņa varētu atgriezties Amerikā nostrādāt savu prakses gadu.  

Draudze decembrī iesniedza pieprasītos papildmateriālus un tagad gaida atbildi.  

 Arch. Lauma Zušēvica ziņoja, ka LELBĀL Virsvaldē pārrunātas problēmas Latvijā un 

Īrijā. Īrijā ir vairāki latvieši, kas vēlētos redzēt savu draudzi kā daļa no LELBĀL, tomēr 

visi nav vienisprātis. Ir izveidojies ―tug-of-war” starp LELBĀL un LELB.  Paceļas jautā-

jums, vai LELBĀL mācītājs varētu kalpot LELB draudzē. Archibīskapei ir bijušas daţas 

sarunas ar LELB arch. Jāni Vanagu, kas proponēja vairākus datumus Sadarbības Pado-

mei. Tikšanās atlikta pēc abu baznīcu Sinodēm jūnijā.  

 Nākamā telekonference notiks 2016.g. 18. aprīlī plkst. 18:00 (pēc Vidienes laika)  

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 



DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

13.martā San Francisko 13 apmeklētāji $97.00 

20.martā San Francisko 16 apmeklētāji $87.00 

27.martā San Francisko 45 apmeklētāji $305.00 

2.aprīlī Sakramento 49 apmeklētāji $314.00 

10.aprīlī San Francisko 14 apmeklētāji $77.00 

 

 

JAUNUMI NO ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU  

BIEDRĪBAS: 

 

 

 23.aprīlī pl. 4pm mazā teātra Sanfrancisko izrāde: Mārtiľš Zīverts "Nauda" 

 Trešdien, 27.aprīlī Cubberley Auditorium, 485 Lasuen Mall, Stanfordā, Baltic Film Se-

ries: “The Master Plan” (2016) Vakars iesāksies ar pieņemšanu pl. 6pm, kam sekos ie-

vadruna, kuru teiks Līga Hoy, Latvijas Goda Konsuls Ziemeļkalifornijā. Filmu demon-

strēs pl.7.15 un tai sekos jautājumi un atbildes ar Sanitu Jembergu un Ingu Spriņģi. Vai-

rāk info un RSVP: https://events.stanford.edu/events/587/58703/  

 16.maijā pl.6pm Cubberley Auditorium, 485 Lasuen Mall, Stanfordā, Baltic Film Series: 

"Modris" (2014)  

 ZKLB dibināšanas 65.gadadienas sarīkojums 21.maijā pl.4pm 

https://events.stanford.edu/events/587/58703/


MARTĀ SAĽEMTIE ZIEDOJUMI 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

LELBA un Apgabala nodeva 

Rasma Bīns $12.00  

Kārlis Gross $25.00  

Livia Mačulāns $30.00  

Maigonis Norāns 
$30.00  

Draudzes budţeta vajadzībām 

Dzintra Pruţinskis $50.00  

Zelta Vārtu Vēstīm 

Rasma Bīns $40.00  

Kārlis Gross $50.00  

Benita Jansons $50.00  

Livia Mačulāns $40.00 

Maigonis Norāns $40.00  

Šobrīd minimālās draudzes nodevu likmes:  

Strādājošiem: $200 gadā, pensionāriem $175 gadā un studentiem $10 gadā  

 

AICINĀM UN ATGĀDINĀM ARĪ ATBALSTĪT „ZELTA VĀRTU VĒSTU”  

IZDOŠANU AR JŪSU ZIEDOJUMIEM 

LELBA NODEVAS 

2014.g. oktobrī Milvokos notikusī LELBA Sinode pieņēma rezolūciju paaugstināt  

LELBA nodevas no $11 uz $12 gadā. 



DRAUDZES VALDE 

Diakone Rota Stone: 603 Rheem Blvd, Moraga, CA 94556, tel. (925)631-1891, e-

pasts: rotina@runbox.com 

Priekšnieks Gvīdo Bergmanis: 678 Daffodil Dr., Benicia, CA 94510, tel. (707)748-

0138, e-pasts: gbergsf1@aol.com 

Priekšnieka vietnieks Kārlis Veilands: 876, West Iowa Ave., Sunnyvale, CA 94086, 

tel: (408)813-7100, e-pasts: kveilands@gmail.com 

Sekretāre Rasma Rekšāne: 1671 46th Ave., SanFrancisco, CA 94122, tel. (415)566-

5473, e-pasts: rekshans@att.net 

Kasieris Aivars Savelis: 4107 39th Ave., Oakland, CA 94619, tel. (510)531-3865, 

e-pasts: aivarss@aol.com 

Dāmu komitejas vadītāja Anita Greenband: 443 Alberto Way, #124, Los Gatos, CA 

95030, tel. (408)656-9898, e-pasts: anitag28@msn.com 

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

9575  

Valdes loc. Jogita Jurevska: 1116 Tapis Way, Pacifica, CA 94044, tel. (650)359-4025 

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: mnorans@aol.com 

REVĪZIJAS KOMITEJA 

Priekšsēdis Artis Salmiľš: 829 Juana Ave., San Leandro, CA 94577, tel. (510)483-

5803, e-pasts: artsalmins@aol.com 

Komitejas loceklis Arnolds Ābele 4022 Payne Ave., San Jose, CA 95117, tel. (408)

246-7642, e-pasts: flyer4022@aol.com 

Sekretārs Uldis Ramāns: 1631 St. Norbert Dr., Danville, CA 94526, tel. (925)837-

9552, e-pasts: auramans@sbcglobal.net 

 

ZK Latviešu Draudzes nams – 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA, 94114 

Telefons: 415-550-9056 

 

DRAUDZES NAMA LIETOŠANAS JAUTĀJUMOS ZVANIET  

SALLIJAI FILICAI, TEL. 415-550-9056 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

mailto:gbergsf1@aol.com
mailto:anitag28@msn.com
mailto:auramans@sbcglobal.net

