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LIELDIENU SVEICIENS 

 

Archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis 

 

... priekš atjaunošanās 
 

“Svētkus šos Dievs devis mums – priekš atjaunošanās.” Šis ir pazīstamas vācu Lieldienu dzies-

mas novēlējums, Roberta Bērziņa tulkojumā. Labprāt to sniedzu tālāk Jums, vārdu vispilnākā 

nozīmē. 

 

Katra svētdiena un it īpaši šādi lieli svētki ir domāti, lai mūsos atjaunotos dzīvot spēks un 

prieks. Saprotu jebkuru cilvēku, kas grib labi izgulēties un atpūsties. Sevišķi tiem, kuri darba 

slodzes nomākti, vajaga arvien par jaunu klusumu un mieru, lai mūsos varētu brīnišķīgi atjauno-

ties dzīves moţums. Citādi mūsu “baterijas” īsā laikā ir tukšas. 

 

Tomēr, “atjaunošanās” ir vairāk, nekā neko nedarīt. Garlaikošanās var nomākt ne mazāk kā 

darbs. Lai atjaunotos, mums vajaga iedvesmu un mērķi. Mums vajaga no tās dzīvības dvašas, ar 

kuru mūsu Radītājs mūs saucis šajā dzīvē. Mums vajaga no tās mūţīgās dzīvības uguns, ko 

tumsa, ļaunums un nāve nespēj noslāpēt. To, ko mums vajaga, mēs nespēsim sev sarūpēt. Bet 

mēs varam sevi atvērt, un lūgt un ļaut sevi ar to apdāvināt, un tad, protams, censties to glabāt, 

lai tā veidotos un darbotos.        

 

Tas var ar mums notikt katru brīdi. Šī dziļākā jēga ir katrai svētdienai, šīm “mazām Lieldie-

nām”. Tomēr neatvietojami mūsu dzīvē ir tās lielie svētki, “lielās Lieldienas”. Svētki, kuri 

mums dod nojaust mūţības plašo apvārsni, Dieva neizmērojamās mīlestības spēku, kas atklājies 

Kristus augšāmcelšanās brīnumā. Svētki, kuriem piemīt kaut kas no Viņa gaišuma un godības, 

kas spēj mūsos atjaunot jausmu par arī manas sīkās dzīves lielo nozīmi. “Priekš katra darba tei-

cama nu sirds še sasilt drīkst, jo sēkla, kas še sējama, mums jaunā dzīvē dīgst.”       

 

Novēlu Jums ikkatram šo atjaunošanos. Un 

novēlu, lai mūsu evaņģēliskā Baznīca ne 

tikai 19.aprīlī Milvokos nomainītu vadību, 

bet arvien atjaunotos iz šī Lieldienu spēka – 

par svētību mūsu tautai! 
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Kaps ir tukšs!  Kristus dzīvo! 
 

“Nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, krustā sisto. Viņš nav šeitan, jo Viņš ir augšām-

cēlies, kā Viņš sacījis.”   (Mateja ev. 28:5-6) 

 

Esiet sveicināti mūsu augšāmceltā Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdā! 

 

Šie ir spēcīgi un satraucoši vārdi, kurus dzirdam šajā Lieldienu liturģiskā gada laikā. Varam ti-

kai iedomāties mācekļu domas un pārdzīvojumu, kad viņi uzlūkoja tukšo kapu un glīti salocītos 

autus.  

 

Tagad mēs zinām, ka Kristus bija augšāmcēlies, bet evaņģēlijos redzam, ka mācekļi piedzīvo 

uzmācīgas domas, ka Jēzus ir nevis augšāmcelts, bet, ka Viņa miesas ir nozagtas. Mēs redzam, 

ka mācekļi grūtos brīţos zaudē savu ticību, gluţi kā mēs to daţreiz darām mūsu dzīves gājumā. 

Bet mūsu Kungs un Pestītājs atkal nāk pie mums, gluţi kā Viņš nāca pie mācekļiem un saka: 

“Miers ar jums!” 

 

Kādu bijību iedvesmojošu ziņu nes eņģeļi! Mums vairs nav jābīstas! Mācekļi jūtas bailīgi un 

nospiesti. Viņi bija liecinieki Jēzus brutālajai noslepkavošanai. Tagad eņģelis saka, ka viņiem 

nevajag bīties, jo Tas, “kurš bija krustā sists, ir augšāmcēlies”. Neţēlīgais krusts, moku un kau-

na rīks, ir kļuvis par uzvaras un Dieva mīlestības simbolu. Dievs savā mīlestībā izvēlas mūs ne-

sodīt, bet sūta savu Dēlu izpirkt mūsu grēkus. Vienīgi krusta dēļ Dievs mums piedod un sniedz 

mums mūţīgās dzīvības dāvanu. Augšāmcelšanās ir Dieva liecība, ka mūsu grēki ir pilnīgi sa-

maksāti un ka Jēzus ir Viņa vienīgais Dēls. Tādēļ mums vairs nav jābīstas nāves; ticīgajiem nā-

ve ir durvis mūţībai debesīs.  

 

Brāļi un māsas, šī ir tā vēsts, ko es jums dodu Lieldienu laikā: “Miers ar jums!” – un es ceru, es 

lūdzu, lai tas Kungs būtu augšāmcēlies arī jūsu katra sirdī un ka mēs varam turpināt to kalpoša-

nu, kuru Viņš mums šeit, zemes virsū, ir atstājis.  

 

Lai Augšāmceltais Kristus, visas vēstures un dzīvības Kungs, svētī jūs visus šajā Lieldienu lai-

kā! 

 

Mīlestībā un labestībā, 

 

Prav. Gunārs Lazdiņš 

LELBA priekšnieks 



 

Bībeles lasījumi: 
 

12.aprīlis, Baltā svētdiena: Ap.d.4:32-35; 1.Jņ.1:1-2:2; Jņ.20:19-31 

19.aprīlis: Ap.d.3:12-19; 1.Jņ.3:1-7; Lk.24:36b-48 

26.aprīlis: Ap.d.4:5-12; 1.Jņ.3:16-24; Jņ.10:11-18 

3.maijs: Ap.d.8:26-40; 1.Jņ.4:7-21; Jņ.15:1-8 

10.maijs: Ap.d.10:44-48; 1.Jņ.5:1-6; Jņ.15:9-17 

14.maijs, Debesbraukšanas diena: Ap.d.1:1-11; Efez.1:15-23; Lk.24:44-53 

17.maijs: Ap.d.1:15-17, 21-26; 1.Jņ.5:9-13; Jņ.17:6-19 

24.maijs, Vasarsvētku diena: Ech.37:1-14/Ap.d.2:1-21; Rom.8:22-27; Jņ.15:26-27, 16:4b-15 

31.maijs, Trīsvienības svētki: Jes.6:1-8; Rom.8:12-17; Jņ.3:1-17 

Lūgšana 
 

(no arch.electa Laumas Zušēvicas grāmatas “Enkurs un Spārni”) 

 

Visvarenais un svētais Dievs, 

Tu esi taisnīgs Dievs. 

Pasargā visus, kas cieš taisnības trūkuma dēļ. 

Iedvesmo mūs, lai paceļam savas balsis, aizstāvot tos, ko pasaule nedzird. 

Dziedini mūsu vājo dzirdi. 
 

(prāv. Lauma Zušēvica) 
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DIEVKALPOJUMI APRĪLĪ 

  
SESTDIEN, 4./ 18. 
PLKST. 12.00 
VADA MĀC. MĀRTIŅŠ RUBENIS 

  

SACRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SVĒTDIEN, 4./ 19. 
PLKST. 11.00 
VADA MĀC. MĀRTIŅŠ RUBENIS 

 

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman St 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

  

 

SVĒTDIEN, 4./ 19. 
PLKST. 15.00 
VADA MĀC. MĀRTIŅŠ RUBENIS 

  
SAN JOSE-LOS GATOS 
16548 Ferris Ave, Los Gatos 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

DIEVKALPOJUMI MAIJĀ 

 
SVĒTDIEN, 5./ 10. 
PLKST. 11.00 
ĢIMENES DIENAS DIEVKALPOJUMS 
VADA ILZE UN JĀNIS BIRZNIEKI 

  
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman St 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

  
SVĒTDIEN, 5./ 31. 
PLKST. 11.00 
VADA PRĀV. DAIRA CILNE 
 

  

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman St 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 
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Aicinām visus mūsu lasītājus piedalīties  

ĢIMENES DIENAS DIEVKALPOJUMĀ 

10.maijā pl.11.00 
San Francisko 

 

Pēc dievkalpojuma visi aicināti uz  

Ģimenes dienas azaidu. 

Ziedojums $20 

Pasākumā piedalīsies Ziemeļkalifornijas Latviešu skolas bērni. 

14. un 15.martā Sakramento un San Francisko kopas ar lielu prieku satikās ar mācītāju Kārli 

Žolu, kas viesojās šajā pusē un atrada laiku novadīt diev-

kalpojumus un aprunāties ar draudzes locekļiem pie kafijas 

galda pēc dievkalpojuma. Mācītājs runāja par to, kā viņam 

klājas Latvijā, kādi ir nākotnes plāni un izteica cerību vasa-

rā atkal viesoties Ziemeļkalifornijā . 

MĀC. KĀRĻA ŢOLA VIESOŠANĀS 

LELBA RIETUMU APGABALA PRĀVESTE DAIRA CILNE  

APMEKLĒS ZIEMEĻKALIFORNIJAS DRAUDZI  

TRĪSVIENĪBAS SVĒTDIENĀ, 31.MAIJĀ (San Francisko).  

Ceram jūs redzēt šajā tikšanās reizē, lai varam iepazīstināt prāvesti  

ar mūsu draudzi! 
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Pienācis pavasaris, pienācis Lieldienu rīts. 

Pēc gavēņa laika, pārdomu laika, Lielās Piekt-

dienas dziļās tumsas, mums atspīd brīnišķīga 

gaisma, kas liecina par Jēzus augšāmcelša-

nos un pilda mūsu sirdis un domas ar cerību un 

prieku.   

Lieldienu rītā, pēc ieilguša sausuma, laika 

ziņās solīja lietu, kas noskalotu visus sakrāju-

šos putekļus un atsvaidzinātu un padzirdītu 

izslāpušo dabu. Tas drusku baidīja, jo pacēlās 

jautājums, vai lietainā rītā cilvēki vēlē-

sies atstāt mājas. Bet tas bija velti, jo ar prieku 

sagaidījām mīļus ļaudis no tuvām un tālām vie-

tām - pat Sakramento! Baznīcas altāri greznoja 

skaistas lilijas, kā vienmēr Lieldienās.  Dziedā-

jām ar jūsmu dziesmas, kuras pauţ priecīgo 

vēsti par Kristus augšāmcelšanos.  

Viss bija kā vienmēr, izņemot vienu - šogad 

nebija mūsu iemīļotā mācītāja Kārļa. Tomēr 

nepalikām bez Lieldienu vēsts uzklausīšanas, 

jo bijām aicinājuši, un Jānis un Ilze Birznieki 

bija  piekrituši vadīt Lieldienu Dievkalpojumu. 

To viņi darīja ar lielu sirsnību un dedzību, do-

dami savu labāko, kas visiem bija par svētību 

un iepriecinājumu.   

Pēc Dievkalpojuma bijām aicināti uz Lieldie-

nu brokastīm Lielajā Zālē, kura bija skaisti iz-

pušķota - ceriņi, bērzu zari, uz skaisti klātiem 

galdiem krāšņas tulpes un mūsu skolas bērniņu 

krāsotas oliņas. Pēc tik ļoti baudāma mielas-

ta mūs vilināja saldumi - kūkas, tortes un pat 

pasha! Arī uz šī galda bija skaisti krāsotas 

olas. Visiem par prieku ieradās arī Lieldienu 

Zaķis! Bija prieks, ka tik ļoti labi apmeklēta 

bija šī skaistā svētku diena.   

Visi jutās priecīgi un bija pateicīgi visiem, 

visiem, kuri pielika tik daudz darba, un ar mī-

lestību sarīkoja  mums visiem šo jauko svētku 

dienu!  

Rasma Rekšāne 

Sirsnīgu “Paldies!” izsakām Ilzei un Jānim 

Birzniekiem par novadīto Dievkalpojumu Liel-

dienas rītā mūsu baznīcā. Varēja dzirdēt, ka 

daudz domu bija ielikts, lai sastādītu visu to 

baznīcas gājienu. 

Lieldienas noskaņojums Lielajā zālē deva 

apmeklētājiem labu svētku sajūtu. Tas, dabiski, 

pieprasīja lielas pūles no daţiem labvēlīgiem 

draudzes darbiniekiem un draugiem. 

Mēs gribam pateikties visiem, kas pielika 

savu darbu šim sarīkojumam: Anita  Green-

band, Rasma Bins, Jogita un Haralds Jurevski, 

Sallija Filits, Gunārs un Inta Galviņi, Aivars 

Savelis, Kārlis Veilands. 

Tāpat gribam izteikt “Paldies!” Latviešu Sko-

las bērniem par pašu nokrāsotām olām, kas 

bija uz katra viesu galda. 

Lieldienas nemaz nevarētu iedomāties bez 

Lieldienu Zaķa. Un tā Lieldienu svētdienā za-

ķis ielēca zālē, laikam no kaimiņa dārza, lai 

iepriecinātu kā bērnus, tā arī “vecākus sirdī - 

jauniešus”. Paldies zaķim par tradīciju turpinā-

šanu! 

Vislielākais “Paldies!” visiem apmeklētājiem 

no tuvienes un tālumiem. JŪS esat tas iemesls, 

kas iepriecina mūs, visus Draudzes darbinie-

kus, pūlēties, lai sarīkojumi labi izdodas!! 

Gvido Bergmans 

LIELDIENAS SAN FRANCISKO 

PALDIES LIELDIENU RĪKOTĀJIEM! 
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Māc. Ilze Larsen, LEL-

BA LIRS (Lutheran Im-

migration and Refugee 

Service) nozares vadītāja 

pateicas visiem , kas pa-

gājušā gadā atsaukušies 

un ziedojuši LIRS vaja-

dzībām.  

Viņa aicina, līdzās katram ziedojumam, ap-

svērt savās draudzēs iespēju arī sponsorēt tos 

bēgļus, kas jau atrodas vietējās pilsētās. Sazi-

noties ar vietējo Lutheran Social Services 

(LSS), ir iespēja aicināt viņu pārstāvi uz drau-

dzi pastāstīt par darbu ar bēgļiem. Daudzos 

gadījumos vietējais LSS ir viens no LIRS par-

tneriem, kas dara darbu ar bēgļiem, kad tie sper 

pirmos soļus šajā zemē. Bijušajiem latviešu 

bēgļiem un to pēctečiem ir laba izpratne par to, 

cik grūti klājas sākuma gados svešā zemē un 

līdz ar to var daudz dalīties ar šiem tuvākajiem 

un just līdzi no savas pieredzes. LIRS mājas 

lapas adrese ir: www.lirs.org Tur var atrast 

vērtīgu informāciju par LIRS darbību.  

Ziedojumi ir sūtāmi: Lutheran Immigration 

and Refugee Service, 700 Light Street, Balti-

more, Maryland 21230 

Ja vēlaties ziedot ar kredītkarti, varat darīt to 

tieši LIRS mājas lapā: www.lirs.org/donate 

JAUNUMI NO ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS: 
 Sākusies biļešu pārdošana uz XVI Rietumkrasta Dziesmu svētku pasākumiem 3.-

7.septembrī. Dziesmu svētku laikā darbosies arī mobilo pasu stacija, kurā būs iespēja pie-

teikties Latvijas pasu un personu apliecību maiņai.  

 San Francisko teātra darbnīca aicina uz izrādi “No saldenās pudeles” 25.aprīlī pl.2-4pm 

Draudzes namā. 

 Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrība piešķir stipendijas dalībai bērnu un jauniešu vasa-

ras nometnēs ASV. 

Ikviens ir aicināts piedalīties archibīskapes 

Laumas Zušēvicas konsekrācijas pasākumos! 

Konsekrācija notiks 2014.gada 19.aprīlī Mil-

vokos, Viskonsinā, ASV. Diena sāksies ar lai-

ku klusām lūgšanām mūzikas pavadījumā Mil-

voku latviešu ev.lut. Sv. Trīsvienības draudzes 

namā 9-11am. Konsekrācijas dievkalpojums 

notiks pl. 2pm netālajā Mount Zion Lutheran 

Church.  

Pēc dievkalpojuma visi dalībnieki ir aicināti 

Mount Zion dievnama lejas telpā uz atspirdzi-

nājumiem un kristīgas sadraudzības stundu.  

Milvoku Dāmu komiteja aicināja visas LEL-

BA Dāmu komitejas piedalīties sadraudzības 

stundā ar pašceptiem pīrāgiem. Ar lepnumu un 

prieku varam ziņot, ka, pateicoties mūsu val-

des un Dāmu komitejas locekles Anitas Gre-

enband uzņēmībai, arī Ziemeļkalifornijas 

draudze piedalīsies konsekrācijas dienas sa-

draudzībā ar vairāk kā 200 pīrāgiem! MĪĻŠ 

PALDIES ANITAI UN VISIEM CEPĒJIEM! 

Un neaizmirsīsim aizlūgt par to, lai šī diena 

izdotos un kļūtu 

par svētību mūsu 

Baznīcai un 

mums visiem! 

AICINĀJUMS ZIEDOT 

PĪRĀGI LAUMAS ZUŠĒVICAS KONSEKRĀCIJAS DIENĀ 

http://www.lirs.org/
http://www.lirs.org/donate
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DRAUDZES PADOMES SĒDE 

Ikgadējā draudzes padomes sēde notika š.g. 22.martā drau-

dzes namā, 425 Hoffman St, San Francisko. Sēdē piedalījās 

16 balstiesīgie padomes locekļi, līdz ar to kvorums balsoša-

nai bija sasniegts. 

Pēc sēdes atklāšanas draudzes priekšnieks ziņoja, ka galve-

nais pagājušā gada notikums draudzē bija draudzes mācītāja 

Kārļa Ţola aiziešana no draudzes darba un pārcelšanās uz 

Latviju. Mācītāja vietā ievēlēta diakone Rota Stone, kura 

Imigrācijas dienesta garā dokumentu pārstrādes termiņa dēļ 

vēl arvien nedrīkst uzsākt savu kalpošanu. Kamēr tas nav 

nokārtots, draudzei jāiztiek ar viesmācītājiem un laju diev-

kalpojumiem. 

Draudzes priekšnieks arī ziņoja, ka draudzes nams tiek labi 

izmantots, tajā darbojas koris, tautas dejas, skola un teātris. 

Namā plānoti arī citi pasākumi nākotnē. 

Kopu ziņojumos īpaši jāatzīmē Burlingemes kopas rakstis-

kā atskaite, kurā teikts, ka ar 2015.gadu kopa beigs savu dar-

bību. Savukārt Los Gatos kopas vadītājs Maigonis Norāns 

savu rakstisko ziņojumu bija noslēdzis ar vārdiem 

“TURPINĀSIM KĀ LĪDZ ŠIM!” [sic]. Šos vārdus sēdes 

laikā vairākkārt citēja arī citi runātāji. 

Sakramento kopai bijis rosīgs gads. Kopas vadītājs Ivars Pleščovs atskaitījās, ka kopa plāno 

atjaunot praksi, kad apkārtnes latvieši tiek rakstiski ielūgti uz dievkalpojumiem vai uz kafijas 

galda sanāksmēm pēc dievkalpojuma. 

San Francisko kopai būs jāmeklē jauns kopas vadītājs, jo līdzšinējam vadītājam veselības dēļ 

šo pienākumu ir grūti turpināt. 

Dāmu komitejas 2014.gadā bijušas tikpat darbīgas kā vienmēr, klājot kafiju galdus, organizē-

jot bufetes, brokastis, daţādus svētkus, un vācot ziedojumus daţādiem nolūkiem. Klātesošie 

izteica lielu pateicību visām Dāmu komiteju darbiniecēm un kopu vadītājām. Draudzes priekš-

nieks nodeva īpašus Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrības atzinības rakstus daţām komitejas 

loceklēm par piedalīšanos biedrības pasākumu organizēšanā. 

Revīzijas komisija padomei bija nodevusi savu atskaiti. Tajā konstatēts, ka lielākais draudzes 

ieguldījums pagājušā gadā bija kapitālremonti draudzes namā. Lielākie izdevumi bija saistīti ar 

jaunas tualetes izbūvēšanu nama pirmajā stāvā, kas iekārtota, vadoties pēc būvniecības noteiku-

miem attiecībā uz pieejamību invalīdiem. Atjaunota arī grīda Lielajā un Rīgas zālēs, kā arī uzla-

bota nama skaņas sistēma. Draudze 2014.gadā darbojusies ar lielāku budţeta deficītu kā bija 

paredzēts, bet nākamā gadā tas iespējami uzlabosies, jo draudzei vairs nebūs jāalgo pilna laika 

mācītājs. 

Draudzes padomes sēdē tika pārvēlēts draudzes priekšnieks un vēl četri citi valdes locekļi, kā 

arī Revīzijas komisija. Visiem tika izteikts sirsnīgs paldies par gatavību darboties draudzes la-

bā! 



IN MEMORIAM 
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… un satumsa nakts. 
 

Bija pienācis 2015.gads. Visā pasaulē ļau-

dis vēlēja cits citam laimīgu Jauno gadu, 

bet mana mīļā mazmeita šos vēlējumus 

vairs nesaņēma. 

Trešā janvāra agrā vakara stundā, ļaunas 

slimības pieveikts, noslēdzās mūsu Melis-

sas mūţs. Un melns mākonis pārklājās pār 

viņas ģimeni un visiem radiem un draugiem. Vēl taču ne puse dzīves nebija nodzīvots. 

1978.gada 24.janvārī manas meitas Dainas ģimenē ieradās Melissiņa – prieks bija vecākiem 

un radiem. Melissiņa bija mana pirmā mazmeita. Par viņas ierašanos šai pasaulē priecīgi bija arī 

viņas vecāki Elza un Jēkabs Rudzīši. 

Pēc nepilniem trīs gadiem Melissai pievienojās māsa Laila. Meiteņu vecāki strādāja un es vi-

ņas uzraudzīju. 

Gadi gāja. Pienāca laiks Melissai sākt skolas gaitas kā latviešu, tā arī amerikāņu skolā. Melis-

sa nobeidza vietējo latviešu skoliņu. Tad durvis vēra Kursas vasaras skola. Abas māsas devās 

turp. Melissa Kursā pavadīja trīs vasaras, gan kā skolniece, gan audzinātāja. 

Kad viņa amerikāņu skolā sasniedza septīto klasi, tur bija skolas koris. Viņa iestājās korī, un 

no tā laika dziedāšana kļuva viņai par sirdslietu. Viņa dziedāja savas vidusskolas korī, kas pie-

dalījās sacensībās visā Ziemeļkalifornijā. Koris ne reizes nepārbrauca mājās bez godalgām. Ko-

ŗa dalībniekiem bija arī iespēja sacensties solo dziedāšanā. Mana mazmeita sadūšojās un ar 

draudzeni piedalījās ar duetu un dabūja uzslavu. Bez tam viņa dziedāja arī koledţas korī un pie-

dalījās dziedāšanā arī latviešu korī. Nu šiem koriem jāiztiek bez mūsu Lakstīgalas. 

Melissa bija iemīlējusi Diznejzemi un tur mēdza iegriezties. Bet tad vienu vasaru iznāca lie-

lāks ceļojums. Melissa ar mammu un māsu devās apciemot senču zemi, satikt Latvijas vecmā-

miņu un citus radus. Pēc šī ceļojuma mums bija daudz, ko pārrunāt, jo Melissa dabūja redzēt 

Rīgā māju, kur es pavadīju bērnības gadus. 

Kam nu stāstīšu savas atmiņas par aizgājušiem laikiem? Melissai patika klausīties šos stāstus 

par Latviju un arī nometņu laikiem. 

Kam nu stāstīšu savas atmiņas par seniem laikiem? Kas man palīdzēs dārzā rīkoties un priecā-

ties par uzplaukušām puķēm? 

Durvis, kad atvērsies, nestāvēs mana mīļā mazmeitiņa un nejautās, ko tad šodien mēs darīsim. 

Sirds sāp viņas mammiņai, māsiņai un plašai radu saimei. 

 

Tur, augšā aiz zvaigznēm, reiz tiksimies mēs.... 

 

Mīlestībā Tevi, Melissiņ, pieminēšu, kamēr dzīvošu- 

Tava vecmamma Rasma 



Draudzes Dāmu Komitejai 

Eleonora Grandovskis $50.00 

LELBA un Apgabala nodeva 

Eleonora Grandovskis $12.00 

Ēriks Salzirnis 

 

$12.00 

Zelta Vārtu Vēstīm 

Eleonora Grandovskis $25.00 

Maiga Lapkašs $50.00 

Rasma Rekšāns $25.00 

Ēriks Salzirnis $25.00 

Draudzes budţeta vajadzībām 

Eleonora Grandovskis $50.00 

  

Lidijas Kiršteins Piemiņai 

Eleonora Grandovskis $100.00 

LĪDZ 5. APRĪLIM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  

14.martā Sakramento Māc.K.Ţols 18 apmeklētāji $315.00 

15.martā San Francisko Māc.K.Ţols  22 apmeklētāji $183.00 

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 

Oktobrī Milvokos notikusī LELBA Sinode pieņēma rezolūciju paaugstināt  

LELBA nodevas no $11 uz $12 gadā. 



DRAUDZES VALDE 

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 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 

REVĪZIJAS KOMITEJA 

Priekšsēdis Artis Salmiņš: 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 
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