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Vienu dienu pēc Vasarsvētkiem 
Ja viss būtu bijis, kā tam vajadzēja būt.. 

 

 Ja viss būtu bijis, kā tam vajadzēja būt, tad es būtu paspējusi no sirds visiem novēlēt Die-

va Svētā Gara iedvesmotus Vasarsvētkus un katram Baznīcas loceklim un loceklei priecīgu 

dzimšanas dienu - pirms tā pagāja.  Bet (man ļoti patīk tas mazais vārds), bet, tad es nevarētu 

dalīties ar vārdiem, ko tikai šorīt izlasīju. Tie nāk no grāmatiņas, par ko pateicos prāv. Klāvam 

Bērziņam, kas pirms divām nedēļām man to uzdāvināja Annabergā.  Es ticu ir Kārļa Vilhelma 

Štēnbuka Apustuļu ticības apliecinājuma komentārs.  No vācu valodas tulkojusi māc. Dr. Ilze 

Ķezbere-Herle, to šogad izdevusi “Klints”. 

 Kaut var būt, ka reiz ko līdzīgu esam mācījušies, bet ir tik labi, ka kāds atgādina, kā to 

dara teologs Štēnbuks, ka ―Baznīca nav pašmērķis. Dieva darbības galamērķis nav triumfējoša 

baznīca. Baznīcas uzdevums ir kalpot cilvēkiem pasaulē... Baznīcas uzdevums sniedzas tālāk 

par baznīcu pašu.  Tās mērķis ir Dieva valstība.” (visi citējumi no 72. un 73. lpps.) Par to, ko 

nozīmē apliecināt ticību vienai svētai, katoliskai baznīcai, autors izaicinoši prasa: ―vai baznīca 

ir svēta?” Viņš pazīst tās ne vienmēr gaišo vēsturi, galu galā viņš nozīmīgi secina: ―No iepriekš 

teiktā kļūst saprotams, kur meklējams baznīcas svētums.  Tas nav saistīts ar to, ka baznīcā dar-

botos svēti un pilnīgi cilvēki.  Tas ir saistīts ar to, ka baznīcā vēlas mājot dzīvais Jēzus Kristus, 

“Dieva Svētais” (Mk 1:24) Jēzus svētums neizpaužas nepieejamībā un vājo un vienkāršo cilvē-

ku atsijāšanā, bet gan tajā, ka viņš pievēršas visiem cilvēkiem, lai tos pārveidotu.  Viņš grib da-

līties ar mums savā svētumā, lai mēs dzīvotu savu dzīvi atbilstoši labajam Dievam prātam.” 

 Doma graudi mūsu lūgšanām.  Kaut tie ierosinātu pārrunas par to, kā mēs izprotam baznī-

cu un tās uzdevumu! Dzimšanas dienās gandrīz visi mēdz mazliet padomāt par to, kā gadu 

skaits mainījis dzīvi un izskatu.  Kad esam pavisam jauni, citi parasti priecājās, kā mūsu spējas 

attīstījušās.  Kad gadu skaits kļūst lielāks, vai tiešām mazāk jāmeklē saredzēt mūsu garīgo iz-

augsmi?  Ko redz LELBĀL, kad tā paskatās spogulī? 

 Ko mēs gribētu, lai kāds redzētu, ienākot mūsu dievnamos? Tā ceru, ka katrs saredzētu 

dzīvo Kristu visdaţādāko cilvēku sejās. Un to, kā no Kristus mīlestības svētavota un dalītiem 

sakramentiem izplūst ţēlastība, un Svētā Gara dāvanas tiek dalītas izslāpušajiem Dieva bēr-

niem.  Kā  Dieva Vārda veltes paēdina izsalkušās dvēseles un dara katru stiprāku doties atpakaļ 

pasaulē un dzīvot apziņā, ka pats ir Dieva mīļotais un Kristus apţēlotais bērns. Kā visus kopā 

saista piederība Dieva valstībai virs zemes, kur miers un taisnība valda - ne ar varu, bet tādēļ, ka 

Dievam ir autoritāte pār visu, kas ir mūsu dzīve. Kā Tēvam par bērniem, kas ļauj saukt: Aba! 

(„papiņ‟, „tēti‟, Rom. 8:15) Štēnbuks raksta: “Baznīcas vēstij jāietver visas dzīves jomas un di-

mensijas: gars un miesa, daba un vēsture, indivīds un sabiedrība, baznīca un pasaule, taisnoša-

na un svētošana, dievkalpojums svētdienā un dievkalpojums pasaulīgajā ikdienā.”  

 Ir tāda ‗ikdiena‘ - pirmdiena, viena diena pēc Vasarsvētkiem, kaut tie jums bija skaisti!  

Bet - arī šodien lai notiek dievkalpojumi pasaulē! Tur, kur jūs katrs atsevišķi un mēs kopā dzī-

vojam un rosāmies un esam! (un kādreiz nokavējam darbus) Kalposim tam Kungam ar prieku!  

Lai Dievs svētī un Kristus mīlestībā mūsu baznīcu ‗dzīvu‘ dara Svētā Gara svētku spēkā!     

 

Jūsu 

+ Lauma 

archibīskape 
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Archibīskapes Laumas Konsekrācijas Dievkalpojums 

“Liekas, ka archibīskapes Laumas konsekrācijas dievkalpojums notika tikai va-

kardien, kad piedzīvojām archibīskapei Laumai izrādīto uzticības un mīlestības 

kulmināciju. Vai tas vispār varēja notikt vienā dievkalpojumā, vienā mirklī? Do-

māju, ka mums daudziem šis notikums paliks atmiņā kā dzīvi pārveidojošs un ie-

tekmējošs notikums, atceroties, ko tajā brīdī domājām un kā jutāmies…‖ (Sandra 

Kalve, Milvoku latviešu ev. lut. Sv. Trīsvienības draudzes priekšniece) 

Foto: Edvīns Erkmanis (no www.lelba.org) 



 

Bībeles lasījumi: 
 

7.jūnijs: 1.Moz.3:8-15; 2.Kor.4:13-5:1; Mk.3:20-35 

14.jūnijs: Eceh.17:22-24; 2.Kor.5:6-10, 14-17; Mk.4:26-34 

21.jūnijs: Īj.38:1-11; 2.Kor.6:1-13; Mk.4:35-41 

28.jūnijs: R.Dz.3:21-33; 2.Kor.8:7-15; Mk.5:21-43 

5.jūlijs: Eceh.2:1-5; 2.Kor.12:2-10; Mk.6:1-13 

12.jūlijs: Am.7:7-15; Efez.1:3-14; Mk.6:14-29 

19.jūlijs: Jer.23:1-6; Efez.2:11-22; Mk.6:30-34, 53-56 

26.jūlijs: 2.Ķēn.4:42-44; Efez.3:14-21; Jņ.6:1-21 

2.augusts: 2.Moz.16:2-4, 9-15; Efez.4:1-16; Jņ.6:24-35 

Lūgšana 
 

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

 

Tevi slavēju, Tēvs, debess un zemes Radītāj un Vadītāj, 

Ka varu spirgts un vesels piecelties un ar priecīgu sirdi sākt šo dienu. 

Svētī mani tā, ka es šodien spētu arī citiem nest kādu svētību, 

liecinot par Tevi, labu darot un ţēlastību parādot. 

 

(Kristaps Valters) 
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DIEVKALPOJUMS UN VALDES SĒDE JŪNIJĀ 

 
SESTDIEN, 6./13. 
DRAUDZES VALDES SĒDE 
PLKST. 1PM 

  

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman St 

 
SVĒTDIEN, 6./ 14. 
PLKST. 11.00 
AIZVESTO PIEMIĽAS DIENA 
VADA MĀC. MĀRTIŅŠ RUBENIS 

 

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman St 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

DIEVKALPOJUMI JŪLIJĀ 

 

SVĒTDIEN, 7./5. 

PLKST. 1PM 

VADA MĀC. KĀRLIS ŽOLS 

 

SAKRAMENTO 
Pie Ivara Pleškova, 4517 Holiday Hill Court, Shingle 

Springs, CA, tel. 530-677-3573 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

 

SESTDIEN, 7./11. PL. 1PM Aijas Švāns izvadīšana no San Francisko dievnama,  

māc. Kārlis Ţols. 

 

SVĒTDIEN,  7./26. 

PLKST. 11.00 

VADA MĀC. KĀRLIS ŽOLS 

  
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman St 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

Pēc dievkalpojuma pl.12.00 Mildas Strauss izvadīšana 

 

DIEVKALPOJUMI AUGUSTĀ 

 
SVĒTDIEN, 8./ 16. 
PLKST. 11.00 
VADA DIAK. RUTA BAMBĀNE 

  

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman St 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SVĒTDIEN, 8./16. 
PLKST. 3PM 
VADA DIAK. RUTA BAMBĀNE 
 

 

SAN JOSE-LOS GATOS 

16548 Ferris Ave, Los Gatos 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 
Pēc dievkalpojuma pl.4pm Ligitas Andersons izvadīšana 

 



DĀRZA SVĒTKI 

Visi mīļi aicināti piedalīties draudzes Dārza svētkos 

Svētdien, 19.jūlijā  

 

Sāksim ar svētbrīdi plkst.1pm, ko vadīs  

māc. Kārlis Ţols un ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

Pulcēsimies pie MAIGOŅA UN ANITAS NORĀNIEM,  

12635 Indio Court, Saratoga, tel. 408-252-1423 

 

Būs garšīgas pusdienas, atspirdzinājumi un mantu izloze.  

Baudīsim skaisto vasaras laiku un Norānu ģimenes viesmīlību!  

Ziedojums – $20 

 

VISI MĪĻI GAIDĪTI! 
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PALDIES ĢIMENES DIENAS RĪKOTĀJIEM! 

 
Kā jau daudzus gadus, draudzes čaklās Dāmu komitejas locekles kopā ar palīgiem atkal šo 

gadu piestrādāja, lai Ģimenes Diena būtu patīkama visiem apmeklētājiem, īpaši visām mūsu 

mātēm. Izsakām sirsnīgu paldies Anitai Greenband, Rasmai Bins, Sallijai Filits, Jogitai un Ha-

raldam Jurevskiem, Astrīdai Švāns, Kārlim Veilandam, Pēterim un Sacham Bins par pūlēm un 

labo darbu! 

Paldies visiem apmeklētājiem no tuvienes un tālienes, kas iepriecināja azaida rīkotājus! 

 

Gvido Bergmans 
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    Šogad  maija otrā svētdiena, kad tiek svinēta Mātes diena vai Ģimenes diena, ir 10. maijs.  

Latvijā šajā dienā jau ziedot ievas, tātad dzied arī lakstīgalas, bet mūsu San Francisko draudzes 

zālē zied ceriņi. Zāle ir izpušķota ar kupliem ceriņu zariem, kas arī smarţo ne mazāk kā ievas. 

    Tātad šeit, San Francisko draudzes nama Dieva lūgšanas zālē, un pēc tam, lielajā zālē, svi-

nam šo skaisto Mātes dienu. Bērni un mazbērni sveic savas māmiņas un ōmītes ar ziediem un 

mīļiem vārdiem, bet tās māmuļas, kas jau mīt Dieva dārzos, pieminam un aizlūdzam par viņu 

dvēselēm svētbrīţiem paredzētājā zālē. 

    Šajā dienā svētbrīdi vada Ilze un Jānis Birznieki. Viņi to dara ļoti apzinīgi, svinīgi un, ceru, 

ka visiem pieņemami. Es personīgi jutos gandarīta! Nodziedam piecas dziesmas, plus vēl vienu 

pantu no dziesmas „Tuvāk pie Dieva kļūt...‖, kas tika veltīts kā piemiņa un pēdējais sveiciens 

nesen mūţībā aizsauktajam draudzes loceklim un valdes pārstāvim Laimonim Bērziņam. 

    Nelielajā dievnamā ir daudz ziedu, gan uz altāra, gan pie mūžībā aizsaukto draudzes locekļu 

piemiņas plāksnītēm.   

    “Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds,” mēs lūdzam un, Dievkalpojuma beigu mūzi-

kai izskanot, dodamies uz lielo zāli, kur mūs jau gaida ziediem rotāti galdi un svētku azaids.  

    Svētku mielastu sarūpējušas čaklas rokas, draudzi mīlošas sirdis, kas daudzu gadu garumā 

savu laiku un savus spēkus ziedo šim svētīgajam un, visiem kopumā, vajadzīgajam darbam.  

Viņu vārdus, ar uzteikšanu mīlestībā, lai atsevišķi izsaka Gvido Bergmanis, visu mīlētais drau-

dzes priekšnieks, kas vienmēr „aizmirst‖ pieminēt pats sevi. Viņam speciāls: „Bravo!‖. 

    Pirms dāsnā mielasta notiek īss svētku koncerts, kur savu varēšanu rāda mazie latviešu skoli-

ņas bērni. Viņu sniegums šajā reizē ir sevišķi uzslavas vērts, jo pat vismazākie dziedātāji mācē-

ja vārdus visām dziesmiņām. Paldies viņu skolotājai – Mārai Lindei! 

    Savu pienesumu priekšnesumu kuplināšanā izteica un izdziedāja arī Birznieki – juniori, In-

grīda un Valdis. Priekšnesumu daļai punktu pielikt, uz Jogitas Jurevskis un Gvido Bergmaņa 

lūguma, iznāca man, šī raksta autorei.  Es savā sniegumā aizgāju tajās tālajās dienās, kad Latvi-

jas dabu apjūsmoja dzejnieks Ojārs Vācietis.  Sevišķi viņš apjūsmoja ievas, ceriņus, Gauju un 

Gaiziņkalnu. Es „uzkāpu‖ Gaiziņkalnā, no kura, kā izsakās dzejnieks, var sarunāties ar vistālā-

ko no draugiem. Bērzi tur šalc, apsītes trīc un Gaiziņš bieţi ir zilā miglā tīts. Un dzeja nobei-

dzas ar vārdiem: 

Visā dzīvē man, visā mūţā man, 

 Bērzu šalkas asinīs tu esi iedzinis! 

 Acis pieverot, var dzirdēt bērzi skan, 

 Tie, zem kuriem es reiz biju piedzimis. 

 

                         Dzidra Bērziņa-Adamoviča 

MĀTES DIENĀ 
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ZVV: Rudenī būs gads, kopš Tu kļuvi par Rietumu 

Apgabala prāvesti. Ko jaunu esi iemācījusies un 

uzzinājusi par draudzēm šajā apgabalā, būdama 

prāvestes amatā? 

Daira: Šajā gadā esmu apciemojusi (vizitējusi) visas 

Rietumu apgabala draudzes—ne ar kādu īpašu nolūku 

vai programmu, bet vienkārši, lai iepazītos (piemēram, 

ar Denveras draudzi, ko pazinu maz) vai iepazītos no 

jauna (piemēram, ar Dienvidkalifornijas draudzi, kurā, 

pirms pārcelšanās uz Sietlu, sastāvēju gandrīz 50 ga-

dus).  Esmu uzzinājusi, ka nav tādas draudzes, kurai 

nebūtu problēmas—un, ka nav tādas draudzes, kas 

uzņēmīgi necenšas ar tām tikt galā.  Senāk (draudzes 

konferencēs) vairāk varēja dzirdēt ţēlošanos—tagad, 

apciemojumu laikā,  vairāk saklausīju apņēmību dar-

boties.   

 

ZVV: Kādi īsti ir prāvesta pienākumi?   

Daira: Prāvesta darbs, manuprāt, ir uzturēt saites Ap-

gabala draudţu starpā—lai mēs izjūtam, ka esam kris-

tīga vienība, piederoša kam lielākam par mūsu pašu 

draudzi vien.  

 Tradicionāli to esam darījuši jau gadiem rīkojot Apgabala draudžu darbinieku konferen-

ces un tas vēl joprojām ir varbūt vislabākais veids, kā iepazīt citam citu un izveidot iespējas ko-

pīgi darboties, jo personīgais kontakts ir ārkārtīgi nozīmīgs. Varam arī meklēt jaunus sazināša-

nās līdzekļus, piemērotus mūsu laikmetam—aicinu draudzes un draudţu darbiniekus nākt talkā 

ar idejām!  

 

ZVV: Rietumu apgabals ir skaitliski vismazākais visā LELBA. Vai Rietumu apgabalam ir 

kaut kas īpašs, vienojošs, kā nav Vidienē vai Austrumos? 

Daira: Daţus gadus atpakaļ Apgabala konferencē pacēlās jautājums, vai nebūtu labāk pievienot 

Rietumu apgabalu Vidienes apgabalam.  Toreiz nobalsojām to nedarīt—jo, lai gan skaitliski 

maz, mums ir sava identitāte, kuru, diemţēl, nav pārāk viegli formulēt vārdos.  Amerikāņi par 

Rietumu krastu mēdz teikt, ka tas ir ―laid back”—to nereti dzird arī no latviešiem, kas dzīvo 

Austrumu krastā vai Vidienē.  Es gribētu to saprast kā draudzīgumu un spēju citam citu pieņemt 

tādus, kādi esam.   To, bez šaubām, sastopam arī citur, ne tikai rietumu krastā—un ne jau vien-

mēr tas mums arī izdodas, kā vēlētos!  Bet tomēr, es uzdrošinos teikt, ka mums ir kas īpašs—ne 

labāks, ne sliktāks, bet īpašs—ko ir vērts saglabāt. 
(turpinājums nākamajā lapā) 

INTERVIJA AR LELBA RIETUMU APGABALA PRĀVESTI  

DAIRU CILNI 

 

Foto Kārlis Veilands 
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ZVV: Vai Tev šķiet, ka mācītāju trūkums liek draudžu 

locekļiem pašiem darboties vairāk draudzes darbā? 

Daira: Kādreiz tas nav tikai mācītāju trūkums vien!  Kad 

sāku kalpot Sietlas draudzē, priekšnieks un valdes locekļi 

dabūja veikt daudz un daţādus darbus, kamēr ar laiku apgu-

vu savus jaunos pienākumus.   Katra maiņa nāk ar savām 

pārmaiņām, un mēs to varam uztvert kā nastu—vai arī par 

iespēju!    

Kad Ziemeļkalifornijas draudzes mācītājs Kārlis Ţols 

bija apgabala prāvests, viņš ļoti piestrādāja pie tā, lai drau-

dzes nāktu pie apziņas, ka to darbība nav atkarīga tikai no 

mācītāja vien.  Dienvidkalifornijas draudzē man valdes lo-

cekļi teica, ka tas, ka viņiem nav mācītāja, ir licis viņiem 

saprast, ka nav ko gaidīt uz citiem—ir jādara pašiem.  Un ka 

šī apziņa ir nākusi par svētību!    

Jūs, Ziemeļkalifornijas draudze, šajā interim laikā, ka-

mēr (l-ē-n-ā-m!) kārtojas diakones Rotas darba atļauja, esat piedzīvojuši ko līdzīgu.  Un—jūs 

ziniet, mēs visi zinām—ir vajadzīga pacietība un stingra paļāvība, ―ka tiem, kas mīl Dievu, vis-

as lietas nāk par labu.‖ (Rom. 8: 28) 

 

ZVV: Ja Tev būtu burvju nūjiľa, kas būtu pirmā lieta, ko Tu mainītu Rietumu Apgabala 

draudzēs vai pašā apgabala darbībā? Kādu Tu redzi mūs Baznīcu un Rietumu Apgabalu 

pēc desmit gadiem? 

Daira: Atbildēšu uz abiem jautājumiem vienlaikus, jo, atbilde uz abiem ir—―es nezinu.‖  Nezi-

nu, ko mainītu, jo svarīgi, manuprāt ir ne tikai pieņemt, kas esam, bet par to pateikties un prie-

cāties.  Mēs esam nolikti tur, kur esam pēc Dieva gribas—to ticu, ar visu sirdi, ar visu sevi.  At-

liek tikai (tikai?!) atklāt, ko Dievs no mums vēlas, noliekot mūs tur, kur esam.   

Archibīskapes Laumas Zušēvicas konsekrācijas dienā Zviedrijas prāveste Ieva Graufelde 

viņai uzdāvināja krustu kurā bija iegravēta Svētās Birgitas lūgšana: ―Rādi, Kungs, man Tavu 

ceļu un dari mani gribīgu to iet.‖   

Nākotnes vīzija—bez šaubām—ir vajadzī-

ga.  Bet to meklēt bez paļaušanās uz Dievu 

ir velti.  Dievs rādīs!  Un—beigu beigās 

viss būs labi! 

Ar diak.Rotu Stoni pēc dievkalpojuma 31.maijā 
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Prāveste Daira Cilne aicina Rietumu Apgabalu vienoties  

ZIEDOJUMU VĀKŠANAS AKCIJĀ  

 

 

JAUNUMI NO ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU  

BIEDRĪBAS: 

 

 

 14.jūnijā pl.1pm-3pm (pēc dievkalpojuma) Draudzes namā Komunistiskā 

Genocīda Upuru Piemiņas dienai veltīta pēcpusdiena 

 Sestdien, 20.jūnijā pl.6pm, Nicosia, pie San Rafael, notiks Jāņu svinēšana 

privātā pļavā latviski tautiskās noskaņās. Vietu skaits ierobeţots, biļetes pret 

ziedojumu var iegādāties https://www.eventbrite.com/e/jani-2015-tickets-17018008321  

Magnuss Kaļiņš ar ģimeni, māti 

Annu Zemjāni Kaļiņu, tēvu Ēriku Kaļi-

ņu un mazo māsiņu Zani, dzīvo Venturā, 

Dienvidkalifornijā. 2014. g. pavasarī 

trīsgadīgo Magnusu diagnozēja ar juve-

nile myelomonocytic leukemia. Tā ir reta 

slimība un, lai to ārstētu, ir nepiecieša-

ma kaulu smadzeņu transplantācija. 

Diemţēl ne Kaļiņu, ne Zemjāņu kupla-

jās ģimenēs neatradās piemērots donors. 

Pagājušās vasaras mēnešos ģimene cītī-

gi meklēja citu donoru savam dēliņam 

un to arī atrada. No novembŗa līdz jan-

vārim Magnuss ārstējās Losandţelosas 

Bērnu slimnīcā, kamēr ģimene dzīvoja 

slimnīcai blakus, ―Ronald McDonald‖ 

mājā. Janvāra beigās Magnuss varēja 

atstāt slimnīcu, bet pagaidām viņam un 

ģimenei vēl ir jāuzturas “Ronald McDo-

nald‖ mājā, kamēr Magnusam samazi-

nās intensīvā ārstēšanās.  

Ģimenei ir bijuši un būs lieli izde-

vumi sakarā ar Magnusa ārstēšanos.  

Aicinām jūs palīdzēt! 

Čekus lūdzu rakstīt Ziemeļkali-

fornijas draudzei ar piezīmi, ka tas ir 

Magnusa Kaļiľa ārstēšanas izdevu-

miem un nosūtīt draudzes kasierim 

Aivaram Savelim. 

Būsim lūgšanās kopā ar Magnusu, 

viņa ģimeni un vecmāmiņu Rasmu, mū-

su draudzes locekli! 

https://www.eventbrite.com/e/jani-2015-tickets-17018008321


ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

No LELBA 2015.g. 24.marta Pārvaldes sēdes protokola  
 

 LELBA Kristīgās audzināšanas nozares vadītāja Mārīte Šlesere deva sīku atskaiti 
par padarīto un plānotajām darbībām nākotnē. Viņa izpētījusi, ka ASV ir 19 lat-
viešu skolas, ieskaitot vienu pirmsskolu (Čikāgā) un divas vasaras vidusskolas – 
Gaŗezerā un Kursā. Tikai pusē no pamatskolām tiek mācīta Ticības mācība. Mārī-
te cer šo procentu paaugstināt. Viņa tikusies ar vairākām izglītības nozares amat-
personām un skolotājām, lai pārrunātu Ticības mācības nākotni un savāktu mācī-
bu materiālus. Ir plāns mācību materiālus ielikt LELBA mājas lapā. 

 Prāv. Daira Cilne no Rietumu apgabala ziņoja par to, ka mācītāja Gija Galiņa ir 
aizgājusi no Takomas draudzes, notiek sarunas par draudzes pievienošanos Siet-
las draudzei. Prāveste arī plāno dievkalpojumu Rietumkrasta Dziesmu svētku 
laikā San Jose. 

 Mācītājs Dāgs Demandts izveidojis Facebook lapu LELBAi un aicina cilvēkus to 
atzīmēt ar 'Like' https://www.facebook.com/lelba.org?fref=ts 

 Prāvests emer. Dr. Fritz Kristbergs, Teoloģijas nozares vadītājs, ir iesācis sarunas 
par to, lai nākamais laju sagatavošanas seminārs notiktu Eiropā 2016.gadā. 

 Prāveste Ilze Kuplēns-Ewart no Kanādas apgabala ziņoja, ka Montreālas Trīsvie-
nības draudze nolēmusi pārtraukt sadarbību ar Otavas Miera draudzi un pēdējā 
nolēmusi meklēt pilna laika mācītāju. Kalgarijas draudze domā beigt savu darbī-
bu un Edmontonas draudze savus dokumentus jau nosūtījusi LELBA arhīvam. 
Sv. Andreja un Sv. Jāņa draudzes Toronto turpina labi sadarboties vienā dievna-
mā, Sv. Andreja draudzes īpašums ir pārdots. 

 LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš ziņo, ka mācītāja Aija Graham ir 
ievesta amatā Kalamzū draudzē un tiek plānots amatā ievešanas dievkalpojums 
mācītājai Gijai Galiņai Linkolnas draudzē. 

 Voldemārs Pelds atgādina, ka labprāt brauc uz draudzēm, kas viņu aicina cie-
mos, lai stāstītu par namturību. 

 Prāveste Anita Vārsberga-Pāža no Austrumu apgabala ziņo par situāciju Bosto-
nas Trimdas draudzē. Bijusī draudzes padome izteica neuzticību palīgmācītājam 
Kasparam Bērziņam un lūdza arch. Elmāra Rozīša palīdzību nokārtot K.Bērziņa 
atstādināšanu no amata. Draudze turpmāk noturēs laju dievkalpojumus un aici-
nās bijušo mācītāju Daci Zušmani palīdzēt ar pastorālo darbu. 

 Andreta Līvena ir izteikusi interesi kļūt ordinēta. Ja tiks atrasti līdzekļi, rudenī 
viņa varēs uzsākt savu prakses gadu Vašingtonas DC draudzē. 

 Nākamā telekonference paredzēta otrdien, 19.maijā. 

https://www.facebook.com/lelba.org?fref=ts


IN MEMORIAM 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

Lidija Valija Kiršteins (dzimusi Zembachs) 
Dzimusi  1923.gada  29 jūlijā Rīgā, Latvijā 
Mirusi 2015.gada 10.martā Yurrington, Nevadā, ASV 
 
Laimonis Bērziľš 
Dzimis 1927.gada 26.oktobrī Valkā, Latvijā 
Miris 2015.gada 29.aprīlī Alameda, Kalifornijā, ASV 
 
Ligita Andersona 
Dzimusi 1930.gada 20.septembrī 
Mirusi 2015.gada 9.maijā 
 
Milda Strauss  
Dzimusi 1921.gada 24.maijā Maskavā, Krievijā 
Mirusi 2015.gada 11.maijā San Frakncisko, Kalifornijā, ASV 
 
Aija Švāns (dzimusi Aparnieks) 
Dzimusi 1921.gada 19.jūlijā Rīgā, Latvijā 
Mirusi 2015.gada 23.maijā South San Francisco, Kalifornijā, ASV 

Jēzus viľam sacīja: “Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība.”  

(Jņ.14:6) 



Zvanniekiem Latvijā, Zenta Lejiľš Piemiľai 

Inta un Gunārs Galviņš $100.00 

Dagnijai Kālei Latvijā 

Dāmu Komiteja $200.00 

Smiltnieku ģimenei Latvijā 

Dāmu Komiteja $500.00 

Palīdzībai Magnusam Kaļiľam 

Gaļina Kolbs $50.00 

Draudzes budžeta vajadzībām 

Valda Lapkašs $25.00 

  

Zenta Andersons Piemiľai 

Mārtiņš Andersons $50.00 

LĪDZ 1.JŪNIJAM SAĽEMTIE ZIEDOJUMI 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

LELBA un Apgabala nodeva  

Sandra Currier                                         $12.00 Andris Pētersons                         $24.00 

Gaļina Kolbs                                          $15.00 Uldis Ramans                              $26.00 

Ruta Lūkas                                             $12.00 Ingrīda Staklis                             $10.00 

Zelta Vārtu Vēstīm 

Sandra Currier                 $50.00 Uldis Ramanis               $35.00 

Gaļina Kolbs                    $35.00 Ināra Reinis                   $25.00 

Ruta Lūkas                       $50.00 Ingrīda Staklis                $30.00 

Andris Pētersons              $50.00 Veronika Zacharias         $50.00 



Arhibīskapa Fonds. LELBA aicina katru draudzes locekli iemaksāt $50 Archibīskapa 

fondā. LELBĀL Archibīskapa fonds nav sasniedzis iecerēto summu, tāpēc LELBĀL lūdz ār-

kārtējus papildziedojumus, lai finansētu archibīskapes Laumas Zušēvicas kalpošanu. 

Šobrīd minimālās draudzes nodevu likmes:  

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

LELBA NODEVAS $12 gadā 

 

AICINĀM UN ATGĀDINĀM ARĪ ATBALSTĪT „ZELTA VĀRTU VĒSTU”  

IZDOŠANU AR JŪSU ZIEDOJUMIEM 

5.aprīlī San Francisko J.&I. Birznieki 55 apmeklētāji $302.00 

18.aprīlī Sakramento Māc.M.Rubenis 14 apmeklētāji $180.00 

19.aprīlī San Jose-Los Gatos Māc.M.Rubenis 12 apmeklētāji $80.00 

19.aprīlī San Francisko Māc.M.Rubenis 10 apmeklētāji $50.00 

10.maijā San Francisko J.&I. Birznieki 38 apmeklētāji $99.00 

31.maijā San Francisko Prāv.D.Cilne, diak.R.Stone 22 apmeklētāji $197.00 

DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 



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 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
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