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PRĀVESTE LAUMA ZUŠĒVICA IEVĒLĒTA PAR LATVIJAS EV. 

LUT. BAZNĪCAS ĀRPUS LATVIJAS BĪSKAPI 

Bīskapa vēlēšanu komisija savā sēdē Sietlas baznīcas telpās š. g. 15. oktobrī konstatēja, ka 

balstiesīgo sarakstā ir 184 vienības – draudzes, garīdznieki un draudžu darbinieki – ar 205 balsīm. 

No izsūtītām 183 vēlēšanu materiālu aploksnēm saņemtas 172 atbildes ar 196 balsīm (95%). 

Prāv. Lauma Zušēvica saņēma 140 balsis, prāv. Andris Abakuks 35 un prāv. emer. Fritz T. 

Kristbergs 19 balsis. Viena balsošanas zīme bija tukša un viena nederīga. 

Baznīcas Virsvalde ir apstiprinājusi vēlēšanu rezultātu. 

Balsoja draudzes no 10 dažādām zemēm – ASV, Austrālijas, Beļģijas, Jaunzēlandes, Kanādas, 

Krievijas (St. Pēterburgas), Latvijas, Lielbritānijas, Vācijas un Zviedrijas. 

Augstais balsošanas dalībnieku procents un izteiktā interese par vēlēšanām un to rezultātu 

norāda, ka mūsu Baznīca ir dzīva un darbīga. Novēlam jaunievēlētai bīskapei ar Dieva svētību vadīt 

mūsu Baznīcu nākošos septiņus gadus un draudzēm strādāt līdzi ar uzticību, sadarbību un mīlestību.  

Vēlēšanu komisijas priekšsēdis Juris Cilnis 

 

 
 

LELBĀL JAUNA BĪSKAPE –  

LAUMA ZUŠĒVICA 
LELBĀL (Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca ārpus 

Latvijas) par savu jauno bīskapi ir ievēlējusi Laumu 

Zušēvicu. Tālāka informācija par vēlēšanu rezultātiem un 

konsekrāciju vēl sekos. 

LELBA saime no sirds sveic jauno bīskapi Laumu un viņas 

ģimeni šī svētīgā, Dieva izredzētā ceļa sākumā! 

LELBĀL darbības noteikumi paredz, ka Baznīcas bīskaps tiek ievēlēts uz septiņiem gadiem. 

Baznīcas Virsvalde viņam/-ai tad piešķir amata apzīmējumu archibīskaps/-e. Pēcnieka/-ces ievešana 

amatā varētu notikt līdz 2015. gada 1. maijam. 
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JAUNAIS LELBA PĀRVALDES 

PRIEKŠNIEKS - PRĀV. GUNĀRS 

LAZDIŅŠ 

Sestdien, 25. oktobrī, Sinodes laikā sinodāļi ar otro 

vēlēšanu piegājienu ar 72 balsīm no 77 izsniegtajiem 

mandātiem par jauno LELBA pārvaldes priekšnieku 

ievēlēja prāv. Gunāru Lazdiņu. Jāpiemin, ka iepriekš 

9 gadus šo amatu pildīja prāv. Lauma Zušēvica. 

Sirsnīgi sveicam prāv. Gunāru Lazdiņu un 

izlūdzamies Dieva vadību, jauno amatu uzņemoties.  

Materiāli no lelba.org 

 

 

 

 

 

Notikumu nepārtrauktajā plūsmā, kurā 

tieši vai netieši esam iesaistīti, varbūt to 

jau aizmirsuši, bet pavisam nesen 

daudzi no mums piedalījās Latvijas 

Saeimas vēlēšanās. Prieks, ka vēl arvien 

arī Ziemeļkalifornijas latvieši izsaka 

savu nostāju Latvijas vēlēšanās. Pēc 

vēlēšanām daži saka, ka rezultāti bija 

gaidāmi, savukārt citi, ka vēlēšanas bija 

pārsteigumu pilnas. Lai vai kā, bet labi 

ir tas, ka tie, kas vēlēšanās ir 

piedalījušies, ir ne tikai vārdos 

apliecinājuši, ka Latvija tiem nav 

vienaldzīga. Un par to mums jādomā arī 

novembra nozīmīgo atceres dienu – 

Lāčplēša dienas un mūsu Valsts svētku 

kontekstā.  

Cik zīmīgi, ka praktiski visi mēs sakām, 

ka gribam, lai Latvijā daudz kas būtu 

labāk, pareizāk.  Bet vēl zīmīgāk, ka 

gandrīz visi esam pārliecināti, ka tie, 

kam jāmainās, jāuzlabo kaut kas, ir kādi 

citi, un nevis mēs paši! Bieži dzirdēts – 

“mēs jau esam parāk tālu no tā visa…”  

Vai nav tā, ka rādīt ar pirkstu uz 

problēmām valstī, sabiedrībā vai cilvēkā 

un tajā pašā laikā arī sacīt, “es gan 

zinātu, kā vajadzētu labāk, pareizāk”, 

Draudzes mācītājs Kārlis Žols 

Mēneša vēstījums  
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tik bieži ir nozīmējis tikai un vienīgi 

izlikt uz āru savas negācijas…? 

Un cik gan skumji, ja šajā mūsu, 

patiesībā  - spēlē, tiek ievilkts vārds  

“Dievs”. Skumji ir redzēt, kā cilvēki 

pievelk vārdu “Dievs” klāt pie savas 

izpratnes, savām interesēm, vienalga vai 

šīs intereses būtu sabiedriski politiskas 

vai baznīciskas. Vai tā vēl arvien nav 

iekšējas verdzības zīme, iekšēja 

nebrīvība? Ilgas pēc kontroles, vainīgā 

meklēšana nav daļa no risinājuma, bet 

gan visbiežāk - daļa no pašas 

problēmas.  

Patiesībā jau cilvēkiem ir dažādi 

priekšstati ar to, kas ir brīvība. Un 

šobrīd jau mēs esam pieraduši pie 

daudzām brīvības izpausmēm, kā pie 

pašsaprotamām. Bet vēl arvien, pat 

lielākajā daļā pasaules brīvība nav 

pašsaprotama lieta... Dažkārt mēs 

kļūstam pārāk ciniski, un nenovērtējam, 

kas mums ir. 

Domājot par brīvību arī ekonomiskajā 

sfērā, mēs esam riska stāvoklī kļūt tikai 

par zombētiem patērētājiem, kādus ik 

dienas nākas redzēt. Arī šajā sakarā 

jājautā, nevis, cik un ko es varu nopirkt, 

bet cik es esmu brīvs kaut ko izšķirt 

pats, pats saprast, kas man patiešām ir 

vajadzīgs? 

Evaņģelija kontekstā kā problēma bieži 

tiek izvirzīts tas, ka mēs neapzinamies 

savas patiesās kalpības un domājam, ka 

kontrolējam situāciju. Vai arī šis 

novembris neliek mums aizdomāties, 

kas tas ir – brīvība...?  

Reliģijai bieži pamatoti ir pārmesta 

bēgšana no realitātes, izvairīšanās no 

atbildības, kas izpaužas vārdos “gan jau 

Dievs parūpēsies un gādās”. Un 

patiešām, šāda reliģija – morālisms, nav 

daudz labāka par tādām atkarībām kā 

alkohols vai iegrimšana televīzijā.  

Bet patiesa brīvība taču nav nekas 

viegls. To pierāda jebkura pārveide, 

atjaunošanās. To pierāda ikviena 

cilvēka dzīve, kas ir bijis šajā 

atjaunošanās, laušanas un celšanas ceļā. 

Šis ceļš nav viegls. Bet tas ir ceļš, kurā 

arvien līdzi nāk Kristus vārdi: “jūs 

iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs 

jūs brīvus.” 
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DIEVKALPOJUMI NOVEMBRĪ

 
SESTDIEN, 11./8. 
PLKST. 12.00 
DIEVKALPOJUMA VADĪŠANĀ 
PIEDALĀS  ROTA STONE 

  
SACRAMENTO, divdesmit otrā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem, dievkalpojums ar Dievgaldu, Lutheran 
Church of the Cross, 4465 H Street, ērģelniece Rasma 
Rekšāne 
 

 
SVĒTDIEN, 11./9. 
PLKST. 11.00 
DIEVKALPOJUMA VADĪŠANĀ 
PIEDALĀS  ROTA STONE 
 
 

 
SAN FRANCISCO, Lāčplēša dienas dievkalpojums ar 
dievgaldu, 425 Hoffman ielā, Ērģelniece Rasma Rekšāne 
 
Pēc dievkalpojuma draudzes Padomes sapulce, 
kurā tiks balsots par diakones Rotas Stones 
pieņemšanu darbā   Ziemeļkalifornijas latviešu 
lut. draudzē 
 

 
SVĒTDIEN, 11./16. 
PLKST. 11.00  
 

 
SAN FRANCISCO, VALSTS SVĒTKU 
DIEVKALPOJUMS  
425 Hoffman ielā, ērģelniece Rasma Rekšāne 
PĒC DIEVKALPOJUMA, PLKST. 13:00 – LATVIJAS 
VALSTS SVĒTKU AKTS UN SARĪKOJUMS. 
 

 
SVĒTDIEN, 11./23. 
PLKST. 11.00  
 

 
SAN FRANCISCO, Mirušo piemiņas dienas 
Dievkalpojums ar dievgaldu,  ērģelniece Rasma Rekšāne, 
425 Hoffman ielā  
 

 
SVĒTDIEN, 11./23. 
PLKST. 15.00 

  
LOS GATOS, Mirušo piemiņas dienas Dievkalpojums 
ar dievgaldu, 16548 Ferris Ave, Los Gatos, ērģelniece 
Rasma Rekšāne 
 

 
SESTDIEN, 11./29. 
PLKST. 13.00 

  
SANTA ROSA, Adventa laika pirmā svētdiena, pie Lori 
un Darra Hercs, 3692 Newbury Court, Santa Rosa, 
ērģelniece Rasma Rekšāne 
Pēc dievkalpojuma – pusdienas, uzsākot adventa laiku 
un tuvojoties māc. Kārļa Žola kalpošanas noslēgumam 
Ziemeļkalifornijas latviešu lut. draudzē.  RSVP pa tel.: 
707-568-6819; 707-321-1060 
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DIEVKALPOJUMI DECEMBRĪ

 
SESTDIEN, 12./6. 
PLKST. 14.00 
DIEVKALPOJUMA VADĪŠANĀ 
PIEDALĀS  ROTA STONE 

 
BURLINGAME, Adventa otrā svētdiena - 
Dievkalpojums ar dievgaldu, Labā Gana baznīcā, 301 
Burlingame Ave., ērģelniece Rasma Rekšāne   

 
SESTDIEN, 12./13. 
PLKST. 12.00  

 
 SACRAMENTO, adventa trešā svētdiena, pie Mintauta 
Zvirbuļa, 6073 Shirley Ave. Carmichael, ērģelniece 
Rasma Rekšāne 
 

 
SVĒTDIEN, 12./14. 
PLKST. 11.00 
 

 
SAN FRANCISCO, adventa trešā svētdiena - 
Dievkalpojums ar dievgaldu,  ērģelniece Rasma Rekšāne, 
425 Hoffman ielā  
PĒC DIEVKALPOJUMA – LATVIEŠU SKOLAS 
ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE  
 

 
SVĒTDIEN, 12./14. 
PLKST. 15.00 

  
LOS GATOS, adventa trešā svētdiena, 16548 Ferris Ave, 
Los Gatos, Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
TREŠDIEN, 12./24. 
 
INFORMĀCIJA PAR 
DIEVKALPOJUMA LAIKU BŪS 
DECEMBRA ZVV  

 
SAN FRANCISCO, 250 Laguna Honda Blvd. 
Forest Hill Christian Church 
ZIEMASSVĒTKU SVĒTVAKARA 
DIEVKALPOJUMS 
Ērģelniece Rasma Rekšāne 
DIEVKALPOJUMĀ DZIEDĀS ZIEMEĻKALIFORNIJAS 
LATVIEŠU KORIS, ZINTAS ZARIŅAS VADĪBĀ  
 

 

DIEVKALPOJUMS OAKLANDES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZĒ 

 

OTRDIEN,12./23. 

PLKST. 13.00 

 

 
OAKLANDĒ, Resurrection Luth. Church, 397 Euclid 
Ave., Kristus piedzimšanas dievkalpojums ar dievgaldu, 
ērģelniece Rasma Rekšāne 
 
DIEVKALPOJUMĀ PATEIKSIMIES DIEVAM PAR 
DIEVA  SVĒTĪBU OAKLANDES DRAUDZEI 
IEPRIEKŠĒJOS GADOS UN KOPĪGI NOSLĒGSIM 
OAKLANDES DRAUDZES DARBĪBU.   
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MIRUŠO PIEMIŅAS DIENAS DIEVKALPOJUMS 

ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU LUT. DRAUDZĒ  

23. NOVEMBRĪ 
Tas Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šī laika mūžīgi.” 

Ps.12.8 

Pieminēsim kopš pagājušā gada mirušo 

piemiņas dienas  

mūžībā aizsauktos mūsu draudzes 

locekļus: 

ARNOLDU ADĪTĀJU 

ZENTU ANDERSONI 

EMMU JĒKABSONI 

 GENOVEVU MEIJERS 

    TATJANU STRADS 

 
Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums ar Dievgaldu un mirušo piemiņas 

plāksnīšu iesvētīšana  

San Francisco, 23. novembrī, plkst. 11.00 

 

!
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PĻAUJAS SVĒTKOS 

 

 

 

 

 

 

 

Viens mūsu draudzes loceklis ir atkārtoti teicis: ”Man nepatīk parmaiņas”. Ar tādām gan sastopamies 

vienmēr – mazākām vai lielākām, par ko daudzi priecājas, jo grib ko jaunu, bet citiem labāk patīk pierastais, 

iemīļotais, pazīstamais.  Domāju, tāds pārsvarā ir mūsu Bazārs.  

     Šogad, svinot Pļaujas Svētkus un piedaloties Bazārā, varējām baudīt tradicionālo, kā arī samērā jauno.  

Kā vienmēr, pulcējāmies baznīcā, kur prāvests Žols Pļaujas svētkiem piemērotā svētrunā  mums deva  daudz 

ko vērtīgu un pārdomu ierosinošu.  Kā vienmer, altāri greznoja kā ziedi, tā šai dienai, un pienākušajam 

rudenim piemērotas veltes. Garīgi atspirdzinājušies, devāmies augšā, kur lielajā zālē mūs sagaidīja  

tradicionālais, iemīļotais -  Rasmas Bīns, Ingrīdas  Skrabes, un Anitas Greenband gardumu galds – pīrādziņi, 

aukstā gaļa, Jāņu siers, dzeltenmaize -  zāles otrā pusē kārdināja desu un skābu kāpostu izvēle – un kur nu 

vēl tortes un kūkas!   

     Kā jau daudzus gadus, Ilze un Jānis Birznieki  piedāvāja loterijas biļetes  lai ar tām varētu iet pie garā 

galda, aiz kura, kā jau daudzus gadus, stāvēja Lita Suviks un Anita Norāns,  un mums pasniedza jaukus 

vinnestus.  Uz apaļā galda zāles vidū redzam bagātīgu klāstu vērtīgu mantu – saldumu kārbas, dāvanu kartes, 

kristālus, rotaslietas, vīnus. Viss ko vien var vēlēties!  Atkal šo izlozi ar humoru vada prāvests Žols.   

      Tas viss pieder pie tradicionālā.  Jaunākais, bet, kas, jau liekas, arī ir kļuvis par tradīciju,  jo darām to jau 

trešo gadu,  ir “Jeopardy” spēle,  kur cenšamies atrast atbildes uz dažādiem interesantiem jautajumiem  - par 

Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, baznīcu, reliģiju, dabu.  Vinnējušais galds  atkal baudija sampanieti un 

saldumus!  Paldies prāvestam Žolam un Kārlim Veilandam par spēles sagatavošanu un vadīšanu! 

     Jauki atkal pavadījām šo dienu. Vairāki izteicas un priecājas par to, cik ļoti izjutuši draudzības un kopības 

siltumu. Sirsnīgs paldies mūsu priekšniekam Gvido Bergmanim, un visiem, visiem  kuri šo dienu padarīja 

iespējamu un baudāmu!  

Rasma Rekšāne 
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PALDIES  BAZĀRA  UN  JEOPARDY  RĪKOTĀJIEM!   

Šogad jau trešo  gadu Bazāra sarikojuma visi apmeklētāji ar lielu sajūsmu piedalījās Jeopardy spele. 

Tagad jau lielākā daļa no mums pazīst spēles noteikumus un tādēļ spēle ritēja ātri. Beigās daži nožēloja, ka 

spēle bija jau beigusies. Atkal šogad ir jāsaka liels Paldies! mūsu māc. Kārlim un Kārlim Veilandam, kas 

piestrādāja, lai spēlē būtu daudzpusīgi  un interesanti jautājumi. Paldies arī Kārlim Veilandam par tehnisko 

datora darbu šinī uzvedumā, kas paņēma daudz laika. 

Lai Bazārs labi izdotos un apmeklētājiem būtu prieks, teiksim sirsnīgu PALDIES visiem, kas 

palīdzēja ar sakārtošanu, mantu izlozi, ēdienu gatavošanu, ēdienu pārdošanu, u.t.t.. Tas viss prasīja daudz  

ziedotas  darba stundas. Šo darbu organizēja mūsu Dāmu  kom. vadītaja Ingrīda Skrabe ar palīgiem – Anitu 

Greenband, Rasmu Bīns, Anitu Norāns, Salliju Filts, Litu Suviks, Jogitu Jurevski, Teklu Kristofors. Tāpat 

palīdzeja Birznieku  ģimene - Ilze, Jānis, Laila un Valdis, kā arī Aivars Savelis, Mārīte Grandovskis, Lauma 

Zunte.  Tāpat liels paldies! visiem Bazāra apmeklētājem par atbalstu draudzes budžeta  izpildīšanā. 

                                                                                                                   Gvido Bergmans 

 

SAVSTARPĒJA ATZĪŠANA KOPĒJAM DARBAM 

       Anglikāņu baznīcas Yorkas archibīskapa rezidencē Bishopthorpe šī gada 19. septembrī svinīgā 
dievgalda dievkalpojumā tika parakstīts savstarpējas pilnīgas atzīšanas un ciešas sadarbības līgums starp 
Latvijas Evaņģēliski Luterisko Baznīcu ārpus Latvijas (LELBĀL) un Eiropas anglikāņu kā arī Skandināvijas 
un Baltijas luterāņu baznīcām. Pēc Somijas pilsētas Porvo nosauktais vienošanās dokuments visai šo baznīcu 
savienībai devis vārdu Porvo kopība. Porvo vienošanās dokuments tika pieņemts 1992. gadā, bet Latvijas 
luterāņu un anglikāņu vienošanās pirmsākumi bijuši jau 30os gados, pirms Otrais pasaules karš šīs sarunas 
pārtrauca. Sākot ar 1994. gadu Porvo dokumentu parakstījušas visas šīs baznīcas, kā pēdējā Dānijas luterāņu 
baznīca 2010. gadā, - izņemot mūsu Baznīcu Latvijā.  

       Kopš 2010. gada LELBĀL un mazā Luterāņu Baznīca Lielbritānijā (LBL) Porvo piedalījās kā 
“observer” - novērotāji. Porvo baznīcu prezidējošie bīskapi no 2013. gada 20.-22. oktobrim tiekoties 
Rejkjavikā vienbalsīgi piekrita mūsu abu baznīcu uzņemšanai turpmāk pilntiesīgā lomā, un aizvadītā gadā 
tās baznīcas, kurās šim solim vajadzēja sinodālu piekrišanu, to arī panāca. Uzņemšanas dokumentus līdz ar 
mani un LBL bīskapu Martin Lind parakstīja abi Porvo kopienas priekšsēži - Kopenhāgenas luterāņu bīskaps 
Peter Skov-Jakobsen un Dublinas anglikāņu archibīskaps Michael Jackson, kopā ar Norvēġijas prezidējošo 
bīskapi Helgu Haugland Byfuglien un mājas tēvu Yorkas archibīskapu John Sentamu - kā lieciniekiem.  

       Iepriekšējā vakarā mana kundze Vera izkārtoja baltiešu tikšanos: ar Igaunijas archibīskapu Andres Poder 
un māc. Tauno Teder, Lietuvas bīskapu Mindaugas Sabutis un māc. Darius Petkunas, un par Eiropas lietām, 
ieskaitot Baltijas valstis, atbildīgo anglikāņu bīskapu David Hamid, un prāvestu Dr. Andri Abakuku ar 
kundzi Rutu. Diemžēl Yorkā no mūsu Baznīcas Latvijā neviens nepiedalījās, kaut tā joprojām ir novērotāja 
lomā un archibīskaps Jānis Vanags LELBĀL uzņemšanu bija atbalstījis. 

       LELBĀL piederībai Porvo saimei ir ne tikai principiāla, bet arī liela praktiska nozīme – īpaši zemēs ar 
lielām anglikāņu baznīcām. Piemēram, garīgo darbinieku savstarpējā atzīšanā vai telpu lietošanā. Pirmā 
pielietošana notiks ar to, ka agrākā bīskape emerita un kopš pārcelšanās uz Latviju atkal LELBĀL mācītāja 
Jāna Jēruma-Grīnberga tiks ievesta amatā kā Rīgas Anglikāņu draudzes mācītāja jau 30. oktobrī. Ja arī 
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formāli Porvo kopība attiecas uz Eiropas baznīcām, tad balstoties uz to, arī Austrālijā, Jaunzēlandē vai nupat 
Kanādā atverās daudzas durvis. Eiropā to personīgi piedzīvoju Īslandes vadošās bīskapes Agnes 
Sigurdardottir konsekrācijā Rejkjavikā 2012. gada Jāņos, LBL jaunā bīskapa Martin Lind ievešanā Liverpūlā 
2014. gada 11. janvārī un Zviedrijas archibīskapu nomaiņas ceremonijās 2014. gada 14./15. jūnijā Uppsalā, 
kad šajā amatā kā pirmā sieviete stājās līdzšinējā Lundas bīskape Antje Jackelen. Jauku kopību pieredzēju 
jau aprīlī tiekoties Jaunzēlandē ar Christchurch anglikāņu bīskapi Viktoriju Matjūs (Victoria Matthews), kas 
savā japāņa architekta veidotā kartona pagaidu katedrālē mums aizdeva dievmaizītes un ar kuru, agrāku 
kanādieti no Toronto, izsmeļoši apspriedāmies arī sekojošā dienā. Starplaikā arī Church of England 
pieņēmusi lēmumu par labu sieviešu konsekrācijai bīskapes amatā. Mūsu LELBĀL uzticēts, no šī gada 27.-
30. novembrim Bad Bollā, netālu no Esslingenas, uzņemt Porvo konsultāciju “Ethics and Economics”, tā tad 
starptautisku konferenci par ētikas nozīmi saimnieciska pasaulē.  

       Pateicos visiem, kas LELBĀL palīdzējuši ievest šajā nozīmīgā baznīcu kopībā, pieminot prāvesta 
Ringolda Mužika ieguldījumu, un Jānas Jērumas-Grīnbergas padomu pēdējos gados. Lai Dievs dod, ka mūsu 
kopējā liecība būtu Dievam par godu un latviešiem līdz ar visiem ap mums par svētību! 

Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis 

 

MAZĀ TEĀTRĪ SAN FRANCISCO TOP JAUNA IZRĀDE 

Mazais teātris Sanfrancisko, savas 48. pastāvēšanas gadā, ir sācis iestudēt angļu autora Pētera Kviltera 
lugu „Žilbinoši”. Tas ir patiess stāsts par dziedātājas Florenses Fosteres Dženkinas pēdējo dzīves posmu. 
Dženkinsa muzikālo izglītību guva bērnība, bet jau agrā jaunībā izteica vēlēšanos uzsākt balss studijas. Kad 
viņas tēvs atteicās par tām maksāt, Florense slepus aizbēga no vecāku mājām un ātri apprecējās ar 
Filadelfijas ārstu, Franku Dženkinsu. Pēc septiņiem gadiem laulība tika šķirta un Florense iztiku pelnīja kā 
klavieru – skolotāja. Viņas tēvs savā testamentā atstāja viņai iespaidīgu mantojumu, kas ļāva viņai 41 gadu 
vecumā ne tik vien uzsākt dziedātājas karjeru, bet arī kļūt par Ņujorkas augstākās sabiedrības locekli, jaunu 
mūziķu talanta veicinātāju un vairāku dāmu klubu aktīvu locekli.  Viņas vēlēšanās bija padarīt cilvēkus 
laimīgus un tādēļ viņa visus savu koncertu ienākumus veltīja labdarībai, par ko tā ieguva to cilvēku, kas viņu 
pazina, nedalītu mīlestību. Ar to daļēji ir izskaidrotas izpārdotās zāles viņas solo koncertos, bet daļēji arī 
tādēļ, ka viņa, mūzikas kritiķu pelta, radīja sensāciju. Viņu klausīties nāca labvēļi un nelabvēļi, pat tādas 
slavenības kā Tallulah Benheda, Kols Porters un citi. Enriko Karūso personīgi neieradās, bet sūtīja ziedus. 

Tomēr vislielākā vēlēšanās viņai bija kādreiz uzstāties slavenajā Kārnegi zālē, jo bija pārliecināta par 
savu talantu, kaut gan viņa bija absolūts muzikālās dzirdes trūkums. 

Pirmizrāde būs šī gada 30. novembrī, kad varēsit vērtēt, vai viņa sasniedza savu ieceri un vai viņas 
talants bija šķitums vai patiesība. 

Galvenajā, dziedātājas lomā, būs Brigita Siliņa. Viņas pianistu, pavadītāju, tēlos Kārlis Veilands, kas 
pirmo reizi ir iesaistīts mazā teātra ansamblī. Pārējās lomās darbosies Taira Zoldnere kā Dženkinas 
draudzene Doroteja, Andrejs Gulbis kā aktieris un Dženkinas ilggadīgs draugs, Sallija Filitsa kā Dženkinas 
ienaidniece un Rūta Grand kā Dženkinsas kalpone. 

Par skatuves ietērpu rūpēsies Armīns Staprāns, par muzikāliem ieskaņojumiem Kārlis Veilands, un par 
tērpiem Sallija Filitsa un Brigita Siliņa. Režisors: Laimonis Siliņš 
 
B.S. 
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Kļūdas labojums – pagājušajās Zelta Vārtu Vēstīs minētais Rūtas 
Petričeks $100 ziedojums domāts Jāņa Petričeka piemiņai.  

 

LĪDZ 30. OKTOBRIM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 

 
Draudzes budžeta vajadzībām  

Dzintra Pružinskis  25.00       
 

Latvijas bērniem - Emmas Jēkabsons piemiņai  

Burlingames kopa  50.00    
   
 

Zelta Vārtu Vēstīm  

Rasma Trapāns  30.00  
 

Mūžībā aizgājušo piemiņai 

Aija Švāns   100.00    
 

DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES 
 

20. septembrī, Sacramento:  17 apmeklētāji, $258 kolekte; 
21. septembrī, San Francisco:  15 apmeklētāji, $119 kolekte; 
5. oktobrī, Los Gatos:   16 apmeklētāji, $145 kolekte; 
11. oktobrī, Sacramento:  15 apmeklētāji, $230 kolekte; 
12. oktobrī, San Francisco:  31 apmeklētājs, $172 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 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 

Grāmatvede Inta Vodopals: 79 Wild Iris Road, San Geronimo, CA 94963, tel: (415) 
488-4961, e-pasts: intavodopals@yahoo.com   

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, e-pasts: anitag28@msn.com 

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 
  

 
  

  
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 
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REVĪZIJAS KOMITEJA 
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Ziemeļkalifornijas latviešu sabiedrības 
notikumu kalendārs 

 
NOVEMBRIS 

9. novembris, svētdiena 
11:00, Lāčplēša dienas dievkalpojums,  425 Hoffman Ave, San Francisco 
 
16. novembris, svētdiena 
11:00, Valsts svētku dievkalpojums; 

13:00, Valsts svētku sarīkojums/Latvijas Republikas proklamēšanas 96. 
gadadienas sarīkojums,  425 Hoffman Ave, San Francisco 
 
30. novembris, svētdiena 
 
16:00, "Mazais teātris Sanfrancisko" izrāde "Žilbinoši", 425 Hoffman Ave, San 
Francisco 

 
 

DECEMBRIS 
6. decembris, sestdiena, 10am - 5p 

 
Baltiešu Ziemassvētku tirdziņš, 425 Hoffman Ave, 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 

 


