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"... KĀ MIRĒJI, UN REDZI, MĒS DZĪVOJAM!" 2.KOR 6:9C 

Rakstu šīs Lieldienu pārdomas svētdienā LAETARE, kas pašā ciešanu laikā jau ir kā 

lodziņš uz Lieldienām. Priecājieties! Un liturģiskā krāsa var būt rozā! 

 

Ir labi, ja mums jau pašā ciešanu laikā ir šādi lodziņi uz Lieldienām - pirms Lieldienām, 

un tad arī pēc Lieldienām. Apustulis Pāvils visu kristīgo dzīvi raksturo ar vārdiem, ka 

esam "kā mirēji, bet dzīvojam; ... 

 kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi; kā nabagi, bet kas dara daudzus bagātus; kā tādi, 

kam nav nenieka un kam tomēr ir visas lietas." (2. Kor 6:9c-10) 

Tas nozīmē, ka nevienam no mums nav jānoliedz ne bēdas, nedz sāpes, nedz trūkumu - 

arī ne nāves baismo varu. Tomēr, vēl noteicošāks mūsu dzīvei var būt Lieldienu 

Augšāmcelšanās spēks. 

Tas ir Dieva mīlestības spēks, kas Jēzū Kristū uzvarējis nāvi, naidu, ļaunumu. Tas spēj 

pavērt dzīvo apvārsni arī mums, pašiem mūsu dzīvē, un par liecību un palīdzību citiem. 

Tas dara bagātu nabagāko no mums, tik bagātu, ka tam ir ko dot citiem - ar tādu 

bagātību, ko zaglis nevar nozagt, nedz kodes un rūsa samaitāt. 

Arī mums netrūkst apdraudējumu un rūpju: par austrumu kaimiņa draudiem Ukrainai, 

arī Latvijai un visai pasaulei. Par dabas katastrofām, kuras daļēji izraisām paši. Daudzus 

mūsu vecās paaudzes cilvēkus nodarbina jautājums, kā turēties, kad spēki iet mazumā. 

Daudzi, kas pirms neilga laika ieradušies, cīnās, lai pastāvētu saimnieciski un tomēr 

uzturētu savu identitāti un kopību ar savējiem. Novēlu, lai mēs visu to redzētu arvien 

Lieldienu apvārsnī: Dievā dibinātas cerības un prieka apvārsnī, Viņa mīlestības 

apvārsnī: Es dzīvoju, un jums ar' dzīvot būs! Un, kopā ar manu kundzi, pateicos par 

visām mīļām, jaukām Lieldienu pieredzēm mūsu dzīvē un kalpošanā. Lai mums arvien 

par jaunu pavērtos šie lodziņi uz Dieva debesīm! 

Archibīskaps 

Elmārs Ernsts Rozītis 
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I E K L A U S O T I E S. . .  KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKUS GAIDOT 

Ir ļoti agrs rīts trešā pavasara dienā. Dzied putni. Ilgi gaidīju un cerēju, ka drīz atkal 
skanēs šis rīta sveiciens Debestēvam, kas kaut kā, galu galā, pa garo, ārkārtīgi auksto 
ziemu, tomēr bija gādājis arī par putniņiem. Un vāverēm. Kad dziļi, sasaluši sniega 
kalni nedēļām ilgi slēpa zemi, bieži domāju, kā viņas tiek pie barības krātuvēm, kā 
viņas nenosalst? Zinu, tie ir dabas likumi, kas dāvina dzīvniekiem gudrību kaut kā zināt, 
kā izdzīvot. 

 Vienkārši izdzīvot tad, kad visi ārējie atpstākļi mums liktos pārāk bargi, pat 
neiespējami. . . 

Domāju par Latviju, par visiem, kam šorīt ir bailes skatīties ziņas. Zinu, ka vairākiem 
mūsu draudžu locekļiem katrs mirklis ietērpts lūgšanās, lai Dievs pasargā viņu mīļos 
ģimenes locekļus, kas tik tālu prom, Latvijā. Ko nozīmē viņiem šis pavasaris, kad 
vajadzētu sirdīm atplaukt, cerībai un priekam līdz ar visu dabu un siltākām dienām. Bet 
tagad? - Neziņa un bailes. Lūgsim kopā ar viņiem.  Bet iezogās doma, vai ar to pietiek? 
Lasīju šādus vārdus: "Vision without action is a daydream; action without vision is a 
nightmare." Vai tā kādreiz ir arī ar lūgšanām? Nevar jau būt, ka tas būtu viss, kas mums 
jādara. Un nav. Mēs rosāmies, mēs gribam turpināt runāt Latvijas vārdā, katras valsts 
vārdā, kuras pašnoteikšanu un brīvību apdraud cita valsts. Un tādēļ mēs turpināsim lūgt, 
jo lūgšanām ir spēks. . . 

Pamazām saule ir uzaususi. Putnu dziesmas gandrīz vai apklusušas. Savādi, vai nē? 
Laiks, šķiet, beidzies tikai dziedāt, jāiet pie darba. Ir jāmeklē, ko ēst, ir jāgudro, kur un 
kā veidot ligzdas. Vai putniņi vienkārši instinktīvi jūt un zina: ja nu tie izdzīvojuši tik 
tālu, tad tagadējās grūtības ir nieks. Kāds sargā, Kāds gādā. Reiz Pestītājs mudināja 
rūpēs nonākušos raudzīties uz putniem gaisā, uz puķēm laukā, tā arī no dabas mācīties, 
ko nozīmē paļauties, jo Jēzus arī zināja, kāds spēks ir bailēm. Dievs ir spēcīgāks. Un 
mūsu lūgšanas, mūsu sarunas ar Viņu spēj apstiprināt to, ko arī mēs instinktīvi zinām: 
Mēs neesam vieni. Lai kas būtu, Viņš būs ar mums, vienmēr un visur. Te un Latvijā. 
Šodien un rīt un dzīvības uzvaras svētkos! 

Ieklausies, vai dzirdi Viņa rīta sveicienu: „Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība!” 
Dzīvība uzvarēja nāvi, Dieva mīlestība un žēlastība uzvarēja grēku! Šī uzvara dārgi 
maksāja, arī to nedrīkstam mēs aizmirst, bet, paldies Dievam - Gaisma uzvarēja! Ne 
tumsa! Pavasars uzvar - ne ziema. Dzīvības uzvaras svētki ir pie durvīm. Uzticies. 
Dzied Allelūja! -  un tad dodies drošsirdīgi pretī dienai! 

Lūgšanās vienota ar jums Kristus mīlestībā! 

Prāveste 
Lauma Zušēvica



ZELTA&VĀRTU&VĒSTIS&
!

 

 

Ikviens zina atšķirību starp dzīvību un 

nāvi. Nav grūti atšķirt mirušu no dzīva. 

Vismaz mums tā šķiet. Un tomēr, nereti 

dzīvais var izlikties kā miris, vai arī būt 

jau kā miris, piemēram, ja tas ir cietis 

no smaga ievainojuma vai 

slimības.  Mēs zinām arī atšķirību starp 

nomodu un miegu. Bet arī nomodā 

cilvēks var būt kā aizmidzis, dzīvot 

neredzot un nedzirdot. Varbūt kāds zina 

stāstu par Budu, kura galvenā vēsts 

cilvēkiem bija, lai tie pamostos... Bet šī 

pati vēsts vēl spēcīgāk skan cauri 

Lieldienu brīnumam, kurā ir runa 

par vislielāko Pamošanos. Patiesībā to, 

kas visdziļākajā būtībā ir Lieldienas, 

mēs neaptveram neviens, jo kristīgajā 

skatījumā tas ir Noslēpums, kas 

sniedzas pāri dzīvības un nāves robežai. 

Bet kaut ko no tā mēs drīkstam 

pieredzēt arī savas dzīves lielajās 

maiņās un satricinājumos. Atcerēsimies, 

ka Evaņģēlija stāstā Kristus 

augšāmcelšanās brīdī notika zemestrīce. 

Kādas zemestrīces esi pieredzējis Tu? 

Kas ir zemestrīce? To kalifornieši zina 

ļoti labi, vai ne? Tas ir brīdis, kad Tu 

vairs neesi stabils, kad visi pamati 

sakustas, kad nav droši, kad Tu domā, 

kas tagad notiks... Protams, no šādiem 

brīžiem visbiežāk mēs gribam 

izvairīties, tomēr tie, kas ir tos 

pieredzējuši, tajos ir arī kaut ko vērtīgu 

sapratuši. Šādas zemestrīces var būt tik 

daudz un dažādas krīzes dzīvē, kurās tu 

jūti, ka vairs neesi tas pats pats, kas 

pirms tam. Bet, jo vairāk un 

ilgāk cilvēks iegrimsti savā mierīgajā, 

pierastajā dzīvē, jo mazāk viņš ir gatavs 

kādai zemestrīcei, dziļai un patiesai 

maiņai savā dzīvē. 

Viena no dzīves patiesībām ir arī tā, ka 

tad, ja cilvēks vai cilvēku grupas negrib 

pieņemt maiņas, kad tām ir pareizais 

laiks, tad tās notiek jebkurā gadījumā, 

tikai - sāpīgāk. Vai esam gatavi 

zemestrīcei? Vai esam gatavi 

Lieldienām? Vai vismaz esam gatavi 

pieņemt, ka var notikt kaut kas savādāk, 

nekā esam pieraduši? Tie ir mūsu katra 

un arī mūsu draudžu jautājumi, kurus 

neievērojot diez vai varēsim patiesi un 

dziļi pieredzēt Lieldienas. Lai notiktu 

Augšāmcelšanās, pirms tam Jēzus 

Kristus mirst. Mirst PAVISAM. Vai 

esam tam gatavi? Vai esam gatavi 

pieredzēt kādu miršanu savas dzīves 

norisēs jau šīs dzīves laikā? Ja jā, tad 

arī varam cerēt, ka pieredzēsim dievišķo 

brīnumu - Lieldienas, Augšāmcelšanos, 

arī jau šeit, šajā dzīvē un noteikti tur - 

Mūžībā. 

Draudzes mācītājs Kārlis Žols 

Mēneša vēstījums  
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DIEVKALPOJUMI APRĪLĪ 

 
SESTDIEN, 4./6. 
PLKST.10.00 
PĒC DIEVKALPOJUMA DRAUDZES 
PADOMES SAPULCE 

  
SAN FRANCISCO, Gavēņa laika piektā svētdiena, 
dievkalpojums ar Dievgaldu, ērģelniece Rasma Rekšāne, 
425 Hoffman ielā 
 

 
SESTDIEN, 4./12. 
PLKST. 12.00 
 

 
SACRAMENTO, Pūpolu svētdiena, dievvkaloojums ar 
Dievgaldu, Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street, 
Ērģelniece Rasma Rekšāne 
 

 
SVĒTDIEN, 4./13. 
PLKST. 11.00 
 
 

 
SAN FRANCISCO, Pūpolu svētdiena, dievkalpojums ar 
Dievgaldu, 425 Hoffman ielā, Ērģelniece Rasma Rekšāne, 
PĒC DIEVKALPOJUMA MODRIS PAKULIS 
STĀSTĪS PAR SAVĀM PIEREDZĒM LATVIJĀ. 
 

 
SVĒTDIEN, 4./13. 
PLKST. 15.00 
 

 
SAN JOSE-LOS GATOS, Pūpolu svētdiena, 
dievkalpojums ar Dievgaldu, 16548 Ferris Ave, Los Gatos, 
Ērģelnieks Gio Saule 

 
PIEKTDIEN, 4./18. 
PLKST. 19.00 
 

 
 SAN FRANCISCO, Lielā Piektdiena, dievkalpojums ar 
Dievgaldu, ērģelniece Rasma Rekšāne, 425 Hoffman ielā  

 
SVĒTDIEN, 4./20. 
PLKST. 10.00 
PĒC DIEVKALPOJUMA VISI 
AICINĀTI UZ LIELDIENU 
BROKASTĪM 

 
SAN FRANCISCO, KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS 
DIEVKALPOJUMS, ērģelniece Rasma Rekšāne 
425 Hoffman ielā  
 

 

DIEVKALPOJUMI MAIJĀ 

 
SESTDIEN, 5./3. 
PLKST.14.00 
 

  
BURLINGAME, Lieldienu laika trešā svētdiena, 
dievkalpojums ar Dievgaldu, Labā Gana Baznīcā, 301 
Burlingame Ave., Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SVĒTDIEN, 5./4. 
PLKST.11.00 

  
SAN FRANCISCO, Lieldienu laika trešā svētdiena, 
dievkalpojums ar Dievgaldu, ērģelniece Rasma Rekšāne, 
425 Hoffman ielā 
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SVĒTDIEN, 5./4. 
PLKST. 15.00 
 

 
SAN JOSE-LOS GATOS, Lieldienu laika trešā 
svētdiena,, 16548 Ferris Ave, Los Gatos, Ērģelniece Rasma 
Rekšāne   

 
SVĒTDIEN, 5./11. 
PLKST.11.00 
MĀTES DIENA 
PĒC DIEVKALPOJUMA VISI 
AICINĀTI UZ MĀTES DIENAS 
BROKASTĪM 

 
SAN FRANCISCO, Lieldienu laika ceturtā svētdiena, 
dievkalpojums ar Dievgaldu 425 Hoffman ielā, Ērģelniece 
Rasma Rekšāne 
 

 
SESTDIEN, 5./24. 
PLKST. 13.00 

 
SACRAMENTO, Lieldienu laika sestā svētdiena, pie Ilzes 
Tauriņš – Barron, 8522 Seoul Ct, Antelope, Ca. 95843,tel.: 
916 729-8522 
DIEVKALPOJUMĀ PIEDALĪSIES LELBĀL ARCHIBĪSKAPS 

ELMĀRS ERNSTS ROZĪTIS 
 
SVĒTDIEN, 5./25. 
PLKST.11.00 
 
IESVĒTĪBU DIEVKALPOJUMS 
 

 
SAN FRANCISCO, Lieldienu laika sestā svētdiena, 
dievkalpojums ar Dievgaldu 425 Hoffman ielā, Ērģelniece 
Rasma Rekšāne 
DIEVKALPOJUMĀ PIEDALĪSIES LELBĀL ARCHIBĪSKAPS 
ELMĀRS ERNSTS ROZĪTIS 

 

DIEVKALPOJUMI OAKLANDES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZĒ 

 

SESTDIEN, 4./19. 

PLKST. 14.00 

 
OAKLANDĒ, Resurrection Luth. Church, 397 Euclid 
Ave., Klusā sestdiena, Kristus augšāmcelšanās svētku 
dievkalpojums ar Dievgaldu 
Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

SIRSNĪGI AICINĀM VISUS DRAUDZES LOCEKĻUS UN 

LABVĒĻUS PIEDALĪTIES KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS RĪTA 

DIEVKALPOJUMĀ,  
2014. GADA 20. APRĪLĪ, PLKST. 10.00.   

SAN FRANCISKO, 425 HOFFMAN 

AVE. PĒC DIEVKALPOJUMA VISI 

AICINĀTI UZ LIELDIENU 

BROKASTĪM. Ziedojums $20. 
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SIRSNĪGI AICINĀM VISUS PIEDALĪTIES 

ĢIMENES DIENAS DIEVKALPOJUMĀ 

SAN FRANCISCO, 2014. GADA 11. MAIJĀ, PLKST. 11.00.  

Pēc dievkalpojuma visi aicināti uz Ģimenes dienas azaidu. 
Ziedojums $15. Ar priekšnesumiem piedalīsies 

Ziemeļkalifornijas Latviešu skolas bērni 

 

 

 

PAR LELBĀL ARCHIBĪSKAPA ALGAS FONDU 

Mīļā draudze! Šajā gadā notiks visas mūsu Baznīcas – LELBĀL archibīskapa 

vēlēšanas. Līdz šim archibīskapa amatam ir bijusi centrāli svarīga vieta visā LELBĀL. 

Šobrīd mūsu Baznīca domā, ko nozīmēs archibīskapa vieta un amats turpmāk. Lai 

aktualizētu šo tēmu arī mūsu draudzē, ZVV ievietojam LELBĀL darbinieku rakstu par 

to. 

Mīļās māsas, mīļie brāļi LELBĀL ietvaros! 

Ir atlicis tikai vairs vienarpus gads, līdz archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis nodos 

atbildību Jūsu ievēlētam/ai viņa pēctecim/cei. Ar to brīdi mums jābūt gataviem ne tikai 

kā līdz šim atlīdzināt archibīskapa biroja un ceļa izdevumus, bet atalgot cilvēku, kam 

uzticēts būt mūsu Baznīcas pārstāvim. Būtu nožēlojami, ja mēs kopumā to nespētu darīt 

vismaz vienam cilvēkam. Ar kopīgiem spēkiem draudzēm ir jāsedz vismaz vienu algu, 

un nožēlojami būtu, ja izšķirīgi kļūtu nevis kandidāta spēja pildīt amatu, bet kurš varēs 

strādāt vislētāk.  

Vadīt un daudzejādā ziņā koordinēt mūsu Baznīcas iekšējās norises Baznīcas Virsvaldes 

un Baznīcas Virsvaldes prezidija ietvaros, vizitēt LELBĀL draudzes un apgabalus, 

pārstāvēt mūsu Baznīcu Latvijā, sadarbībā ar vietējām zemju baznīcām un ekumēniskā 

laukā  – tas prasa laiku un līdzekļus, bet ir īpaši svarīgi baznīcai ārpus savas zemes, lai 

tā neizklīstu, bet lai mēs būtu joprojām atzītas un cienītas Baznīcas locekļi.  
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Mācītāja Aivara Pelda vadībā jau savlaicīgi uzsākta līdzekļu vākšana LELBĀL 

archibīskapa nākotnes algas fondam. Esam pateicīgi tiem daudziem, kas bijuši 

atsaucīgi un palīdzoši šim svarīgam uzdevumam. Tomēr patreiz mūsu Virsvaldes 

kasierim Ivaram Petrovskim iemaksātais kapitāls ir tikai ap US $ 77.000, tā tad vēl ļoti 

ļoti tālu no vajadzīgās darbības summas līmeņa! Vislielākais atbalsts līdz šim nācis no 

mazākām draudzēm ASV. Iemaksas arī nākušas no Vācijas un Zviedrijas. Vadlīnija ir 

50 US$ par draudzes locekli. 

Zinam, ka dažas draudzes vai apgabali apzinīgi vākušas un krājušas šos līdzekļus, tos 

patreiz vēl paturot savos kontos. Tagad ir pienācis laiks, lūgt šīm draudzēm vai 

apgabaliem, šos līdzekļus iemaksāt Baznīcas Virsvaldes kasierim Ivaram Petrovskim ar 

piezīmi –  “archibīskapa algas fondam no ... draudzes/apgabala”. Ja būtu kādi iemesli, 

kapēc tas nav vēl iespējams, tad ir lūgums, mūsu kasierim vismaz paziņot attiecīgās 

summas, kas vēl ir šo draudžu ziņā vai tuvākā laikā ienāks. Apzinīga saimniekošana 

nevar iztikt bez atbildīga pārskata un plānošanas – tas attiecās arī uz šo svarīgo 

uzdevumu.   

Tā kā ar visām šīm draudžu iemaksām būtu sasniegts tikai absolūtais minimums, mēs 

lūdzam, draudžu locekļiem norādīt uz to, cik nozīmīgi būtu turklāt atsevišķu personu 

ārkārtēji ziedojumi vai novēlējumi.  

Tiem, kas lietas mēdz kārtot pēdējā brīdī, šis ir laipns bet reizē ļoti nopietns 

atgādinājums, ka tagad šis pēdējais brīdis ir pienācis. Atminēsimies, ka Baznīcā Latvijā 

vadības pienākumiem veltīta daudzu cilvēku administrācija un arhibīskapam vien pat ir 

pilna laika sekretāre un arī asistente. Šķiet absurdi būtu vaicāt, vai LELBĀL vispār 

vajag vienu pilna laika vadītāju. Pieredze rāda, ka pirms ceļojumiem archibīskapam 

parasti nākas strādāt gandrīz vai cauru nakti, lai vēl laikus paveiktu visus ar termiņiem 

saistītos pienākumus, bez kuru pildīšanas cietējas būtu mūsu draudzes, tās locekļi un 

daudzi darbi, kas paliktu bez virzības vai līdzekļiem.  

Jūs sirsnīgi sveicinot, ieejot jaunā Baznīcas gadā, 

Baznīcas Virsvaldes uzdevumā un vārdā 

Jūsu 

māc. Aivars Pelds, BV kasieris Ivars Petrovskis, BV loceklis Pēteris Vīgants, 

archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis 
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ŠO RUNU, NOBEIDZOT “GAREZERA” VASARAS VIDUSSKOLU, TEICA 

MŪSU DRAUDZES LOCEKĻU HARALDA UN JOGITAS JUREVSKU 

MAZMEITA ILZE VIZULE. VARAM BŪT LEPNI, KA ARĪ ĀRPUS LATVIJAS 

LATVIEŠU ĢIMENĒS IZAUG JAUNIEŠI – LATVIJAS PATRIOTI 

Šeit mēs stāvam. Kā mēs šeit tikām? Mums katram ir pašam savs ceļš, bet 

kopīgi ceļotas tūkstoš jūdžu, mūs savieno vienā vietā. Mūsu iemīļotajā Garezerā. Laiks 

te ir nepieciešams. Kad mums ir tikai sešas nedeļas, mēs neskaitam stundas, bet 

sekundes, jo kats moments kopā ir skaists. 

Kā pirmās klases skolēni šeit, mēs skatījamies uz mūsu brāļu ceturto klasi 

domājot, wow nevaru sagaidīt būt viņu vietā. Likās ka viņiem bija tāda īpaša, speciāla 

saikne. Vel īsti nezinot kas tā bija, tā mūs mudināja turpināt atgriesties Garezerā. 

Beidzot ceturtā klasē jūtamies ka mēs esam aptvēruši to kas katram absolventam deg 

sirdī. Tā ir mūsu latvietība un tēvzemes mīlestība.  

Šo vasaru lasot literātūrā, vienā momentā, lielas domas skrēja caur manu galvu. 

Mācījāmies par to laikmetu, kad Latvija nebija pat valsts. Rakstnieki caur viņu vārdiem 

mudināja parējos ticēt, būt mierīgiem, palikt stipriem, lai mūsu zeme paliktu 

mums. Padomājiet, šajā laikā cilvēki ne mūžam nebūtu varējuši domāt, varbūt tikai 

slepeni sapņot, ka mēs te Amerikā mācamies par šiem vārdiem, saudzējām mūsu 

latvietību un turamies ar visu varu pie mūsu saknēm. Tā ir mūsu nodotā atbildība no 

mūsu senčiem, lai sargātu visu, ko viņi ir mums gādājuši. 

 Šo vasaru mēs esam vairāk mācijušies nekā jebkad varējam iedomāties mēs 

spētu. Tik ilgi bijām gaidījuši un gatavojušies vienam momentam; pēdējām biļetēm. 

Atklāti tagad var teikt viss tam bija vērts. Tā sajūta, kad bijām cauri, bija neticama. 

Domāju, ka pēdīgi esam pārvarējuši visu, ko varējām iemācīties par mūsu dārgo tautu 

caur neskaitamām klasēm. 

 Mājās draugi vienmēr prasa, kāpēc tērēt jūsu laiku ejot vasaras vidusskolā, kas ir 

tik tālu projām? Ir gandrīz neispējami viņiem tieši izskaidrot, lai viņi saprastu. Mums ir 

divas palmas. Viena tur mūsu amerikāņu vai kanādiešu sabiedrību un otra latviešu. Ar 

šiem,  mūsu rokas ir pilnas. Bet padomājiet, kurš vairāk sver? Manuprāt tā būtu mana 

palma, kas stipri tur manu latviešu dzīvi. Tāpēc, ka mums ir tik nozīmīga kūltūra, kura 

mūs atšķir, un ilgstošās draudzības. Es vēlētos teikt, pec daudziem gadiem, ka vel būšu 
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draugos ar mūsu nelatviešu draugiem. Bet, es ZINU teikt, ka mēs latvieši VIENMĒR 

turēsimies kopā. Jo šī sabiedrība ir izveidojusies kā mūsu drošā vieta un otrās mājas.  

Mīļā klasīte, kā lai sāk? Es nezinu, kur es šodien būtu bez jums. Pār gadiem, 

mēs esam dažus cilvēkus zaudējuši un tie mums trūkst, bet mums arī piebiedrojās 

daudzi no Katskiļiem un Kanādas, kurus laipni iesaistījām mūsu vidē. Mēs esam tik 

priecīgi kad mūsu klase paplašinājās ar jauniem raksturiem. Mēs esam tik tālu tikuši. 

Nav vienmēr bijis viegli, esam gājuši caur daudzām grūtībām, bet tas ir, kas mūs ir 

veidojis. Esam neticami tuvi kļuvuši... Es varu atklāti teikt kaut ko labu,skatoties uz 

katru no jums. Katrs ir devis tik daudz mūsu klasītei un tur speciālu vietu mūsu sirdī. 

Momenti, kas bijuši ar jums kopā, būs atkal un atkal manā prātā, kad došos mājās. 

Esmu ar dažiem no jums dzīvojis/usi jau 13 gadus, bet šie pēdejie gadi ir bijuši vis 

spilgtākie. Atcerēsimies skaistākos momentus, kad izbraukumā priecājāmies ūdens 

vilņos, spēlējām futbolu, ar smaidošām sejām sēdējām ap ugunskuru pārdomājot un 

runājot par dzīvi, vienojāmies cīņās dziesmu karā, un kā smiekli ir skanējuši līdz asaras 

birst. Es esmu tik lepns piederēt šai klasītei. Mūsu mīlestība nekad nebeigsies. 

Mūsu ceļš nevarēja būt iespējams bez visiem, kuri ir mums palīdzējuši pēdējos 

gadus vidusskolā. Milzīgs paldies visiem skolotājiem kuri simtās stundas mācīja, un 

izturēja mūsu trako klasi un palaidnības. Paldies vecākiem kad jūs esat devuši mums šo 

vienreizējo iespēju piedalīties vislabākā nometnē pasaulē. Paldies strādniekiem un 

sevišķi direktorei Sandrai par milzīgu darbu ko Jūs esat veikusi lai mēs te varētu būt. 

Jūs visi esat mūs iedvesmojuši tālāk mācīt citiem. 

 Pēc šī izlaiduma mums vel garš ceļš stāv priekšā. Latviešu un Garezera 

nākotne tagad ir nodota mūsu rokās. Kā mēs ar šo apiesimies? Tā ir bailīga lieta, bet 

jātaisa izvēles. Apsolīsimies, ka nāksim atpakaļ strādāt, un gādāsim par šo skaisto vietu 

lai nākamās paaudzes var turpināt piedzīvot to pašu prieku un mīlestību ko Garezers ir 

iegremdējis mūsu dzīvēs. Arī neaizmetīsim projām Dieva doto dāvanu - latviešu valodu. 

Sargāsim  to, kā rakstījusi dzejniece Māra Zālīte, “Satin savu valodiņu baltajā vilainē, 

Nosalušu, nogurušu, Nomirušu-mūžam nē.” 
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Mūžībā aizsaukts mūsu draudzes loceklis  

ARNOLDS ADĪTĀJS 
∗1922. gada 30. martā, Jēkabpilī  

!2014. gada 2. aprīlī, Walnut Creek 

Jēzus Kristus saka: “Es esmu Augšāmcelšanās un Dzīvība” 

  
 

Mīļie draugi! 

Mūsu māsu draudzes Latvijā, Apriķos draudzes priekšnieces Guntas Smiltnieces 

ģimenē pirms dažiem mēnešiem ir notikusi nelaime – Gutas Smiltnieces vedekla ir 

cietusi smagā auto avārijā, kuras rezultātā viņa ir daļēji paralizēta. Mūsu draudze 

lūgšanās un domās ir ar Smiltnieku ģimeni šajā pārbaudījumu brīdī. Tie no jums, kuri 

vēlētos atbalstīt Smiltnieku ģimeni pavisam praktiski, ir aicināti sūtīt savus ziedojumus 

draudzes kasierim Aivaram Savelim, ar norādi – palīdzībai Smiltnieku ģimenei.      

 

LŪGUMS! 

ŠĪM ZVV TIEK PIEVIENOTA LIELDIENU ZIEDOJUMU APLOKSNE. JŪSU 
ATSAUCĪBA UN ŠIS ZIEDOJUMS IR ĻOTI SVARĪGS MŪSU DRAUDZES 

BUDŽETA IZPILDĪŠANAI! ARĪ TIE, KAS SAŅEM „ZELTA VĀRTU VĒSTIS” 
TIKAI ELEKTRONISKI, IR AICINĀTI ZIEDOT DRAUDZEI ŠAJĀ KRISTUS 
AUGŠĀMCELŠANĀS LAIKĀ. SIRNĪGS PALDIES IKVIENAM DRAUDZES 

DARBA ATBALSTĪTĀJAM! 
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LĪDZ 28. MARTAM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 

 
Mācītāju pensiju fondam   

Dāmu kom.   50.00    
 

LELBAun apgabala nodevas 

Rasma Bīns     12.00   Maiga Lapkkašs 45.00 
Ruta Lūkas  10.00 
 

Zelta Vārtu Vēstīm 

Ruta Lūkas  40.00   Rasma Bīns  40.00 
Maiga Lapkašs 40.00   Veronika Zacharias 40.00 
 
 

Draudzes budžeta vajadzībām  

Dzintra Pružinskis 50.00   Austra Slaidiņš  100.00 
 
 

 
DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES 

 
23. februārī, San Francisco:   21 apmeklētāji,  $120 kolekte; 
23. februārī, Los Gatos:   11 apmeklētāji, $127 kolekte; 
1.  martā, Sacramento:   13 apmeklētāji,  $125 kolekte; 
2. martā, San Francisco:   24 apmeklētāji,  $179 kolekte; 
9. martā, San Francisco:   16 apmeklētāji,  $161 kolekte; 
23. martā, Los Gatos:    13 apmeklētāji, $145 kolekte; 
 
   

Šobrīd minimālās draudzes nodevu likmes:  

Strādājošiem: $200 gadā, pensionāriem $175 gadā un studentiem $10 gadā (tikai LELBA un 
Apgabala nodeva) 

AICINĀM UN ATGĀDINĀM ARĪ ATBALSTĪT „ZELTA VĀRTU VĒSTU” IZDOŠANU AR 
JŪSU ZIEDOJUMIEM
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Mācītājs Kārlis Žols: 2712 Oak Rd., Apt. 65, Walnut Creek, CA 94597, tel.(925) 788 
1101, e-pasts: kazols@msn.com; karliszols@gmail.com   

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

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

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 

Grāmatvede Inta Vodopals: 79 Wild Iris Road, San Geronimo, CA 94963, tel: (415) 
488-4961   

Dāmu komitejas vadītāja Ingrīda Skrabe: 2607 La Terrace Circle, San Jose, CA 95123  
tel.(408)386-5652 

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

Valdes loc. Anita Greenband: 443 Alberto Way, #124, Los Gatos, CA 95030, tel: 
(408)-656-9898 

Valdes loc. Tekla Kristofors: 13 Carnoustie Drive, Novato, CA, tel: (415) 382-1587, e-
pasts: karltekla@aol.com 
 Valdes loc. Kārlis Veilands: 876, West Iowa Ave., Sunnyvale, CA 94086, tel: (408)-
813-7100, e-pasts: kveilands@gmail.com 

 
  

  
Priekšsēdis Artis Salmiņš: 829 Juana Ave., San Leandro, CA 94577, tel.(510)483-5803, 

e-pasts: artsalmins@aol.com 
Priekšsēža vietnieks Laimonis Bērziņš: 1239 Bay St., Alameda, CA 94501, 

tel.(510)522-1713 
Sekretārs Uldis Ramāns: 1631 St. Norbert Dr., Danville, CA 94526, tel.(925)837-9552, 

e-pasts: auramans@sbcglobal.net 
Zelta Vārtu Vēstu nesaņemšanas gadījumā lūdzam zvanīt mācītājam Kārlim Žolam 

 

 
 
 
 
 
 

DRAUDZES VALDE 
!

REVĪZIJAS KOMITEJA 
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Ziemeļkalifornijas latviešu sabiedrības 

notikumu kalendārs 
 

  

Sestdien, 12. aprīlī, plkst. 4pm, Gio Saules Atskaņu koncerts, 425 Hoffman ielā, San Francisco 

Svētdien, 13. aprīlī, plkst. 9:30am, Latviešu skolas Lieldienu olu krāsošana, 425 Hoffman ielā, San 
Francisco 

Sestdien, 26. aprīlī, plkst. 4pm, Losandželosas vīru kora “Uzdziedāsim brāļi” koncerts, 425 Hoffman 
ielā, San Francisco 

 

 

 

!

!

!

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 

 


