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ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

SIMBOLU SPĒKS 

Arch. Lauma Zušēvica 
 

     Reiz Salamans sava mācītāja grāmatā rakstīja: „Kas tagad ir, tas jau sen ir bijis, un kas vēl 

būs, tas arī jau ir sen bijis, jo Dievs atjauno nereti arī jau sen pagājušo.“   Reiz pirms 70 

gadiem  tālu, tālu no Latvijas,  Flandrijas purvā pie Ziemeļjūras, gar Brīvības pieminekli plecu 

pie pleca latvieši devās parādē.  Vācu frenčos un angļu biksēs, cauriem apaviem, nodilušiem 

mēteļiem, piestājas sagūstītie  karavīŗi, brīdi klusēdami katrs nolieca galvu un aizgāja tālumā. 

Tā atcerās Zēdelgemas gūstekņu nometnes iedzīvotājs Dzintars Kiršteins. Viņi to pieminekli 

bija cēluši no „šā un tā“, no pulveŗa, margarīna, māla un daţādu vielu samaisījuma, kas tad 

kopumā veidoja kaut ko līdzīgu plastiskai mīklai.  Tapa tas, kas viņiem atgādināja brīvību un 

viņos atjaunoja cerību. 

    Paldies Dievam  1935. gada 18. novembrī  

archibīskapa Teodora Grīnberga  iesvētītais,  pēc 

Kārļa Zāles tēla celtais Brīvības piemineklis vēl stāv 

un aicina uz mirkli piestāties un atcerēties, ko latvju 

tautas brīvība maksājusi. Kā Brīvības piemineklis 

netika nopostīts komunistu laikā? Šis itin latviskais 

simbols? Par to varam brīnīties, vēl vairāk pateikties, 

jo tajā iekaltos vārdus: Tēvzemei un brīvībai taču 

nevarēja pārprast. Patiesi, paldies Dievam, ka pēc tik 

daudziem gadiem, pie Brīvības pieminekļa ziedi vēl 

tiek nolikti, kaut tagad ap to notiek arī visdaţādāki 

pasākumi, kā redziet fotogrāfijā, kas uzņemta 10. 

septembrī.  Tajā laikā notika basketspēles un no 

bumbām izveidotie burtiem saredzams piemineklis, 

kuŗa priekšā bija uzstādīti milzīgi ekrāni, kuŗos 

pārraidīja spēles!   

    Vai  arī tā ir brīvība – dzīvot valstī, kas šodien  attīstās un turās laikam līdz.  Salamans 
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Bībeles vārdos min, ka Dievs atjauno nereti arī jau sen pagājušo. Mēs zinām, laiku nevar 

atgriezt atpakaļ kā pulksteni, un  tomēr – mēs vēl šovakar varam lūgt, lai  katrā latvju sirdī 

atjaunotos un stingri augtu tāda ticība un tēvzemes mīlestība, kāda reiz bija tiem, kas pirms 80 

gadiem Dievam pie pieminekļa dziedāja Luda Bērziņa rakstītos vārdus:  

Kā bija aizmūžā, kā būs, kad mūži beigsies: 

Dievs, liels ir padomā, Kas Viņam veicams veiksies; 

Kam zelt un plaukt Viņš liek, Tam ļaunums nepiekļūst, 

Kaut tautas svērtas tiek, Un valstīm balsti grūst. . .  

Kad tauta svētkus svin, Un atskan Dieva slava, 

Lai pateicībā min Ir tos, kas mums vairs nava: 

Kad dega uguns sārts, Par mums, kam nācās ciest, 

Lai godā turēts vārds, Tiem tautā neizdziest. 

 

Kristus mācīja: „...ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi un jūs iepazīsiet 

patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.“  (Jņ. 8:31b-32) Viss Viņa dzīvē mācīja, ko Viņam 

maksās Dieva bērnus atbrīvot no grēka, no visa, kas nenes godu Dievam un mieru dvēselei.  

Dievs lēmis, ka esam latvieši, kuŗu sirdis uzrunā simboli, kuŗi neizdziest no atmiņas, kaut mēs 

no tiem atrastos tālu, vai pavisam citos dzīves apstākļos. Kaut šinī novembŗa mēnesī Dievs 

atjaunotu katrā latvju sirdī tās vērtības, kas Dieva dotas un Kristus patiesībā īstenotas.  Tad 

būsim brīvi no sevis dot vairāk nekā saņemam, kalpot cits citam un tiem, kas bēg no savām 

valstīm ilgās pēc brīvības, kas atļautu dzīvot drošībā, bez bailēm.  Kaut katrs mēs dalītos ar to, 

kas mums tik bagātīgi piešķirts, lai palīdzētu tiem, kam pietrūkst visa. Kad kāds brālis vai māsa 

cieš, mēs nevaram būt brīvi, ne sirdīs, jo kādam sāp, ne arī brīvi no atbildības pret viņiem.   

 

 



 

Bībeles lasījumi: 
 

1.novembrī, Visu Svēto Dienā: Sal.pam.3:1-9; Atkl.21:1-6a; Jņ.11:32-44 

7.novembrī: 1.Ķēn.17:8-16; Ebr.9:24-28; Mk.12:38-44 

15.novembrī: Dan.12:1-3; Ebr.10:11-14, 19-25; Mk.13:1-8 

22.novembrī: Dan.7:9-10, 13-14; Atkl.1:4b-8; Jņ.18:33-37 

29.novembrī, Pirmajā Adventā: Jer.33:14-16; 1.Tes.3:9-13; Lk.21:25-36 

6.decembrī, Otrajā Adventā: Mal.3:1-4; Fil.1:3-11; Lk.3:1-6 

13.decembrī, Trešajā Adventā: Cef.3:14-20; Fil.4:4-7; Lk.3:7-18 

20.decembrī, Ceturtajā Adventā: Mih.5:2-5a; Ebr.10:5-10; Lk.1:39-45, (46-55) 

 

Arch. Laumas Zušēvicas lūgšana Pļaujas svētkiem 
(fragments, pilnu lūgšanu lasiet www.lelba.org) 

 

Mēs noliecam galvas Tavā priekšā, kas esi visu Radītājs, un lūdzam Tevi: 

Gādā, Kungs, mums gudrību vienmēr lūgt,  

lai pa Taviem ceļiem un ne pa mūsējiem, norit mūsu dzīves ceļš.  

Sagādā gudrību lūgt, lai Tev vienmēr piederētu mūsu sirdis,  

dzīvē un miršanā, pārpilnībā un trūkumā, priekos un bēdās.  

Tik tā mums atklāsies spēks Tev pateikties par visu!  

Jo patiesi ir vārdi, ko Tu devi savam kalpam un kas liecina: ka tiem, kas mīl Tevi, visuvareno 

Radītāju, Pestītāju un Svētdarītāju, visas lietas nāk par labu!  
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SESTDIEN, 11./ 7. 

PLKST. 12.00 

VADA DIAK. ROTA STONE 

  
SAKRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

  
SVĒTDIEN, 11./ 8. 
PLKST. 11.00 
VADA DIAK. ROTA STONE 

 

Lāčplēša Dienas Dievkalpojums  

SAN FRANCISCO 

425 Hoffman Ave. 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SVĒTDIEN, 11./8. 
PLKST. 3PM 
VADA DIAK. ROTA STONE 
 

 

SAN JOSE-LOS GATOS 

Faith Lutheran Church, 16548 Ferris Ave, Los Gatos 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

 
SVĒTDIEN, 11./ 22. 
PLKST. 11.00 
VADA MĀC. KĀRLIS ŽOLS 

  
Valsts Svētku Dievkalpojums 

SAN FRANCISCO 

425 Hoffman Ave. 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

  

SESTDIEN, 11./ 28. 

PLKST. 12.00 

VADA MĀC. KĀRLIS ZOLS 

 

  

Mirušo Piemiľas Dievkalpojums 

SAKRAMENTO 

Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SVĒTDIEN, 11./29. 
PLKST. 11.00 
VADA MĀC. KĀRLIS ŽOLS 

 

Mirušo Piemiľas Dievkalpojums 

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

DIEVKALPOJUMI NOVEMBRĪ 
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DIEVKALPOJUMI DECEMBRĪ 

 
 
SVĒTDIEN, 12./ 13. 
PLKST. 11.00 
VADA DIAK. ROTA STONE 

 

Trešās Adventes Dievkalpojums, pēc dievkalpojuma 

Latviešu skolas Ziemsvētku eglīte 

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman St 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

 
SESTDIEN, 12./ 19. 
VIETU UN LAIKU PAZIĽOS DECEMBRĪ 
VADA DIAK. ROTA STONE 

 

Ziemsvētku ieskaľas dievkalpojums 

SAKRAMENTO 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
 
SVĒTDIEN, 12./ 20. 
PLKST. 3PM 
VADA DIAK. ROTA STONE 

 

Ceturtās Adventes dievkalpojums 

SAN JOSE-LOS GATOS 

Faith Lutheran Church, 16548 Ferris Ave, Los Gatos 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
 
CETURTDIEN, 12./ 24. 
LAIKU IZZIĽOS DECEMBRĪ 
VADA DIAK. ROTA STONE 

 

Ziemsvētku vakara dievkalpojums 

SAN FRANCISCO 

Forest Hill Christian Church 

Ērģelniece Rasma Rekšāne, dziedās Ziemeļkalifornijas 

Latviešu koris Zintas Zariņas vadībā 

 
IN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAM   

 
mirusi Vilma Arājs 

Dzimusi 1914.gada 6.februārī 
Mirusi 2015.gada 16.septembrī 
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PĻAUJAS SVĒTKI 

Atverot Draudzes Nama durvis svētdien, 18. oktobra rītā, uzreiz bija jūtams, ka šī nav parasta 

svētdiena. Par to liecināja rosība Lielā Zālē, kā arī virtuvē, kur mūsu mīļās, čaklās dāmas ar pa-

līgiem gatavoja visu, lai Pļaujas Svētku dievkalpojumam sekojošais Bazārs labi izdotos. 

 

Pļaujas Svētku dievkalpojumu ar lielu sirsnību vadīja Ilze un Jānis Birznieki. Vispirms Ilze uz-

runāja skolas bērniņus, par kuru, un viņu vecāku un skolotāju, klātbūtni vienmēr priecājamies, 

par Pļaujas Svētku nozīmi. Šai tēmai, protams, arī bija veltīts viss šīs dienas dievkalpojums.   

 

Pēc garīgas baudas bijām aicināti uz gadskārtējo Bazāru. Lielā Zāle bija skaisti izgreznota šai 

dienai - uz galdiem krizantēmas košās rudens krāsās, citur ķirbji. Bet domāju, ka pirmais, ku-

ram veltījām uzmanību ienākot Zālē, bija Rasmas Bīns gardumu galds, par ko priecājamies kat-

ru gadu, jo varējām pirkt pīrādziņus, rupjmaizes kukulīšus, auksto gaļu, Jāņu sieru - ko vien 

sirds vēlas! Pēc iepirkšanās pie Rasmiņas varējām turpināt ar loterijas biļešu iegādi - mazās lo-

terijas biļetes tika ātri izpirktas, jo varēja vinnēt visādas jaukas lietiņas - sveces, cepumus, grā-

matas, u.c., bet lielais galds zāles vidū mūs vilināja ar pieciem groziem, dāvanu kartēm, Anitas 

Greenband virtuves labumiem, saldumiem, vīnu. 

 

Varējām baudīt garšīgas pusdienas - sevišķi pieminamas asins desas un skābie kāposti. Tam 

visam sekoja bagātīgs kūku klāsts.  

 

Bija liels, liels prieks, ka tik daudzi mīļi cilvēki bija mērojuši garu ceļu un atbraukuši no tālām 

vietām, bet bija prieks par VISIEM, kuri bija ieradušies, un, ka varējām sirsnībā un draudzībā 

svinēt Pļaujas Svētku dienu. 

 

Paldies, paldies visiem, kuri gādāja par 

labu izdošanos! 

 

Rasma Rekšāne 

Anitas Greenband foto 



PALDIES BAZĀRA RĪKOTĀJU DARBINIEKIEM! 

 

Bazārs atkal bija, un tas nozīmē, ka rudens arī ir klāt. Lai Bazārs labi izdotos un apmeklētā-

jiem būtu prieks, ir jāsaka liels un sirsnīgs paldies! visiem, kas pūlējās un palīdzēja ar sakārtoša-

nu, mantu izlozi, ēdienu gatavošanu, ēdienu pārdošanu, u.t.t.. Tas viss prasa daudz ziedotu pūļu 

un laiku. Šo gadu organizatore bija Anita Greenband. Viņas palīgi bija Rasma Bīns, Anita No-

rāns, Sallija Filits, Jogita un Haralds Jurevskis, Galina Kolbe, Tekla Kristofors, Inta un Gunārs 

Galviņi, Aivars Savelis. Tapat liels paldies! Kārlim Veilandam par novadīto “Lielo Izlozi” īsā 

laikā un ar labu humoru. Tāpat paldies! Ilzei un Jānim Birzniekiem par lielo palīdzību ar “Mazo 

Izlozi”! Paldies visiem Bazāra apmeklētājiem par atbalstu Draudzes budţeta izpildīšanā. 

Gvido Bergmans 
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Mūsu Draudzei šis gads ir pārmaiņu gads. 

Pēc mācītāja maiņas ir notikusi Draudzes Dā-

mu komitejas vadītājas izmaiņa. Ilggadīgā un 

visiem iemīļotā priekšniece Ingrīda Skrabe at-

teicās no sava amata veselības dēļ. Liels pal-

dies! Ingrīdai par garšīgiem ēdieniem, ko viņa 

gadiem gatavoja un mums visiem ļoti garšoja. 

Viņai arī vienmēr bija bagātīgi klāti un skaisti 

dekorēti galdi Draudzes Namā. Ingrīda ir seko-

jusi sava tēva, Kārļa Hincenberga, pēdās, kas 

bija viens no Draudzes agrākiem vadītājiem, 

kā arī viņas māte, kas ilgus gadus atbalstīja 

Draudzes darbu. Mīļš paldies!, Ingrīda, par vi-

sām Tavām pūlēm un darbiem Draudzes labā!  

Tai  pašā laikā gribam apsveikt mūsu Drau-

dzes nākamo Dāmu komitejas vadītāju! Drau-

dzes Bazāra laikā, 18. oktobrī, sanāca kopā 

aktīvās Draudzes darbinieces. Sekojot Dāmu 

Komitejas Darbības Noteikumiem, viņas ievē-

lēja Anitu Greenband par jauno vadītāju Drau-

dzes Dāmu komitejai. Mēs apsveicam Anitu ar 

jauno amatu un novēlam viņai Dieva svētību, 

spēku un labas sekmes jaunajā amatā! 

Gvido Bergmans 

IZMAIŅA DRAUDZES DĀMU KOMITEJĀ 
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IEPAZĪSIMIES! 
 

Mani sauc Rota un, pēc desmit mēnešu gaidīšanas, es varu sākt kalpot Ziemeļkalifornijas drau-

dzē par diakoni. Paldies visiem, kas palīdzēja šajā procesā, īpaši draudzes priekšniekam Gvīdo 

par daudzām stundām un darbu, ko viņš tajā ieguldījis! 

 

Mācītājs Kārlis Ţols un draudzes priekšnieks mani aicināja apsvērt iespēju uzņemties šo kalpo-

šanu, jo viņi zināja, ka es jau vairākus gadus (šobrīd paiet četri gadi) dzīvoju Austrumlīcī. Un 

viņi zināja, ka esmu studējusi teoloģiju Latvijas Universitātē (māc. Kārlis bija mans kursa 

biedrs Teoloģijas fakultātē) un darbojusies Baznīcā un daţādās draudzēs visas savas dzīves ga-

rumā. Es kalpoju par evaņģēlisti Limbaţu ev. lut. draudzē (mana pirmā draudze), bet manas in-

tereses vienmēr bijušas saistītas vairāk ar teoloģijas akadēmisko daļu. Vairākus gadus es strādā-

ju Teoloģijas fakultātē, mācot studentiem Bībeles ebreju valodu, Vecās Derības priekšmetus, 

ievijot savu interesi par jūdaistiku. Es varēju izmantot savas zināšanas, ko uzkrāju studiju laikā 

Izraēlā un Anglijā. 

 

Kad atgriezos studēt Oksfordā, es satiku savu taga-

dējo vīru un mēs salaulājāmies Rofantā, namā, kas 

pieder Londonas latviešu draudzei, jo tā bija man 

svarīga dzīves sastāvdaļa laikā, kuru pavadīju An-

glijā. Kopš tā laika mūsu ģimene ir sekojusi vīra 

darbam akadēmiskajā laukā, kas mūs aizveda uz 

Keiptaunu Dienvidāfrikā un pēc tam atveda uz Zie-

meļkaliforniju, kur viņš sāka strādāt Lawrence 

Berkeley Laboratories. Manu ikdienu aizņēma un 

vēl arvien galvenokārt aizņem mūsu trīs bērnu 

audzināšana. 

Labas Ziľas Mūsu Draudzes Locekļiem un Atbalstītājiem 
 

Beidzot, 7.oktobrī, pēc desmit (10) mēnešu gaidīšanas, Imigrācijas nodaļas Department Of 

Homeland Security ir piešķīrusi mūsu diak. Rotai Stonei piemēroto dokumentu, lai viņa varētu 

sākt oficiāli darboties visos mācītāja pienākumos mūsu draudzē.  

APSVEICAM DIAK. ROTU KĀ MŪSU DRAUDZES GARĪGO VADĪTĀJU! LAI DIEVS 

VIŅU SVĒTĪ ŠAI DARBĀ! 

Palīdzēsim viņai iepazīties ar mūsu draudzi, ar mūsu draudzes tradīcijām un, galvenais, ar 

mums pašiem kā draudzes locekļiem! Šis gads ir diemţēl bijis neparasts bez mūsu pašu mācītā-

ja. Tagad atbalstīsim mūsu diak. Rotu viņas darbā. Apmeklēsim dievkalpojumus, lai parādītu, 

ka mēs esam apzinīgi, kad mums ir mūsu pašu baznīcas vadītāja. Skatiet dievkalpojumu kalen-

dāra lapas šinī Z.V.V., lai variet sekot nākamiem dievkalpojumiem! 

Lai Dievs svētī mūsu draudzi tagad, kad sākam jaunu baznīcas posmu ar diak. Rotu! 

Gvido Bergmans 

Ordinācija 2014.g. 24.oktobrī 
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JAUNUMI NO ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU  

BIEDRĪBAS: 

 

 

 22.novembrī pl.1pm Valsts Svētku Sarīkojums Draudzes namā, 425 Hoffman 

Ave., San Francisco 

 Baltiešu Ziemsvētku tirdziņš Draudzes namā sestdien, 5.decembrī, pl.10.00 

 

Man vienmēr ir bijis svarīgi piederēt kādai 

draudzei un tikai īpašos gadījumos svētdie-

nās neesmu baznīcā. Kopš iesāku studijas 

ārpus Latvijas, esmu visbiežāk apmeklējusi 

anglikāņu draudzes un arī šobrīd piederu 

episkopāļu draudzei. Tomēr arī latviešu lu-

terāņu draudzēs vienmēr esmu jutusies kā 

mājās. Tā nu ir interesanti sagadījies, ka, 

kamēr episkopāļu baznīcā šobrīd vēl pār-

baudu savu aicinājumu uz priesterību, lat-

viešu baznīcā man jau ir dota iespēja kal-

pot. 

 

Es saprotu, ka Ziemeļkalifornijas draudzei 

šis nebūs viegls pārejas laiks. Ne tikai mēs ar māc. Kārli esam at-

šķirīgi kā cilvēki un teologi, es draudzē kalpošu tikai uz pusslodzi, 

nevis uz pilnu slodzi kā visi iepriekšējie garīdznieki. Ir paredzēts, ka turpmāk mēnesī notiks di-

vi dievkalpojumi San Francisko un pa vienam Sakramento un Los Gatos. Es darbošos ar prāves-

tes apstiprinājumu, kas man ļauj iestādīt Vakarēdienu, vadīt kristības, izvadīšanas un citas garī-

gas darbības. Vienīgi iesvētībās man būs jāaicina palīgā pilnībā ordinēts garīdznieks. Es arī ak-

tīvi piedalīšos draudzes apkārtraksta veidošanā. Bet pāri visam ceru, ka mums izveidosies laba 

sadarbība un savstarpēja uzticība, kas palīdzēs stiprināt draudzi un visu mūsu Baznīcu kopumā. 

 

Es saku sirsnīgu paldies! Ziemeļkalifornijas draudzei par man doto uzticību iesākt šo kalpošanu 

jūsu draudzē un ceru, ka mūsu kopējā kalpošana būs Dievam par godu un mūsu līdzcilvēkiem 

par svētību! 

Ar ģimeni pagājušā gada novembrī 



No LELBA 2015.g. 29.septembra Pārvaldes sēdes protokola  

 

 Pārvalde apstiprina Draudžu Dienu noturēšanu no 9. – 12. jūnijam (nedēļas noga-
le pirms Gaŗezera rīkotiem Jāņiem). Draudžu Dienu galvenais akcents jeb tēma ir 
aizvadītie LELBA 40 gadi un tikpat aktuāli arī turpmākie... nezinām cik, gadi.  

 Prāv. D. Cilne (Rietumu apgabals) izsaka paldies māc. Helenai Godiņai, diak. Ro-
tai Stone, Dainai Ābelei un B. Liepiņai par piedalīšanos Rietumkrasta Dziesmu 
Svētku svētdienas dievkalpojumā.  

 Māc. D. Demandt (Jaunatnes un Informācijas nozare) ziņo, ka jaunais projekts 
“Mīlestība mammām” domāts izkārtot Zemgalē. Viņš aicina, lai visi lūdz par šo 
projektu.  

 Māc. D. Kaņeps (priekš. garīgais vietnieks un Statistikas nozare) ar telefona saru-
nām ir dabūjis iztrūkstošos statistikas datus no Vidienes draudzēm - cik katrai 
draudzei būs mandātu/balsis apgabala konferences balsojumiem.  

 Prāv. I. Kuplēna-Ewart (Kanādas apgabals) rakstiski ziņo, ka š.g. 27. septembrī 
Otavas Miera draudze ievēlēja māc. Ilmāru Zvirgzdu par savu jauno draudzes 
ganu  

 Māc. Ilze Larsen (Vidienes garīgā vadītāja v.i.) ziņo, ka Vidienes apgabala konfe-
rence notiks Grand Rapidos no 23. – 25. oktobrim, kur ievēlēs Vidienes apgabala 
prāvestu/i.  

 Māc. Dr. Dace Skudiņa, Ārmisija nozares vadītāja, ir atradusi vērtīgu projektu, ko 
atbalstīt - Charity water.   

 Austrumu apgabalam nesen notika sava konference, kur atkal prāv. A. Vārsberga
-Pāža tika ievēlēta par apgabala prāvesti. Māc. Lars Saliņš būs viņas atvietotājs.  
Katrīna Veidiņa tika ievēlēta kā BV laicīgā pārstāve.  

 Oktobra beigās notiks Vidienes apgabala konference un 6.-7. novembrī notiks Ka-
nādas apgabala konference.  

 LELBA Paplašinātā sēde notiks 2016. gadā no 9. līdz 12. martam Sietlā.   

 Prāv. G. Lazdiņš iesaka kādas svētdienas kolekti ziedot LIRS vai Lutheran World 
Relief (LWR) bēgļu vajadzībām, ņemot vērā mūsu pašu vēsturi.  Iesaka to darīt 
kādā Adventa svētdienā.   

 Nākamā telekonference  notiks otrdien, 17. novembrī, pl. 18:00 (pēc Vidienes lai-
ka). 
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     No arch. Laumas Zušēvicas ziľojuma oktobrī: 

 
2015. gada 28. septembŗa LELBĀL prezidija telekonferencē ziņoju par savu darbu septembŗa 

mēnesī, jo sevišķi, kamēr biju Latvijā.  Piedalījos arī LELBA telekonferencē 29. septembrī ar 

ziņojumu.  Pateicos LELBĀL virsvaldes prezidijam un virsvaldes locekļiem par viņu kalpošanu 

un lūgšanām šajā aizņemtajā laikā! 

 

 Kamēr biju Latvijā no 9. līdz 17. septembrim, vairākas reizes tika pārrunāta vajadzība sa-

saukt mūsu garīdzniekus un draudţu vadītājus, lai nodibinātu LELBĀL apgabalu.  Tā kā 

LELBĀL draudţu un garīdznieku skaits aug Latvijā, lūdzu LELBĀL prezidiju apstiprināt 

prāv. emer. Kārli Ţolu par LELBĀL Latvijā topošā apgabala garīgā vadītāja vietas izpildītā-

ju.  LELBĀL prezidijs to apstiprināja un prāv. emer. jau ir sācis koordinēt darbību Latvijā.  

Viņš ir paredzējis tikties ar LELBĀL garīdzniekiem un draudţu vadītājiem 13. novembrī, 

Zvanniekos.    

 

 2015. gada 12. septembrī piedalījos sieviešu ordinācijas 40 gadu dievkalpojumā, tajā spredi-

ķojot, un LLSTA apvienības 20 gadu jubilejas konferencē. Dievkalpojumā bija klāt māc. 

Vaira Bitēna un tika pieminētas visas mūţībā aizgājušās māsas. Māc. Ieva Puriņa daudz bija 

piestrādājusi, lai viss tik skaisti un iedvesmojoši notiktu. Konference bija informatīva un 

evanģ. Rudīte Losāne ar palīgiem daudz bija darījusi, izkārtojot konferenci un mūs uzņemot.  

Ļoti, ļoti nozīmīgi bija sveicieni, kas stiprināja amata māsas! Pārstāvji bija klāt no Vācijas, 

Zviedrijas, Norvēģijas un Lielbritānijas Baznīcām. No LELB bija klāt māc. Linards Rozen-

tāls, jo dievkalpojums bija Lutera draudzē, un māc. Mārtiņš Urdze. Vēlāk ieradās Bīskaps 

Einārs Alpe. No Aizputes bija klāt mūsu māc. Varis Bitenieks,  prāv. emer. Kārlis Ţols un 

Dr. Juris Cālītis.  Ņemot vērā lielo darbu, ţēl bija tas, ka nebija vairāk pārstāvēta LELB. 

 

 13. septembrī devāmies uz Aizputi, kur notika dievkalpojums, ko pavadīja izcilais ērģelnieks 

Tālivaldis Deksnis. Viņš ir no Aizputes un bija patiesi brīnišķīgs dievkalpojums. Es biju aici-

nāta sprediķot, ko arī darīju.  Bija klāt ļaudis arī no mūsu Valtaiķu draudzes. Pēc dievkalpo-

juma nolasīju mūsu Virsvaldes vienbalsīgo lēmumu viņus uzņemt LELBĀL. Paldies māc. 

Varim Biteniekam par dievkalpojuma izkārtošanu. 

 

 Kopā ar Cīravas draudzes priekšnieci runājām, ka laiks pienācis izveidot kādu īpašu palīdzī-

bas projektu, lai savestu kartībā Cīravas mācītāja muiţu. Cīravas mācītāja muiţā dzīvo bez-

pajumtnieku ģimenes. Tur ir kādi 15 bērniņi un 12 pieaugušie, kas patiesi dzīvo no šīs drau-



dzes labestības, ţēlsirdības un laipnības. Kopš tā laika ir ienākušas ziņas, ka viņi apsvēra do-

mu, kā koordinēt šādu palīdzību un viņi lēma mums lūgt samaksāt par labojumiem, kuŗi 

steigšus jādara, lai salabotu rores un piegādātu ūdeni muiţai. Viņi solījuši sagādāt aprēķinu.  

Tad aicināšu lemt, vai to summu mēs varētu ņemt no LELBĀL Misijas Fonda. 

 

 13. augusta vakarā es ordinēju māc. Ivo Rodi Zvannieku mājas dievnamā. Iebraucot Zvan-

niekos, patiesi bērnu sveicieni, mīlestība, enerģija, skaisti izveidotais dievnams, Svētā Gara 

klātbūtne, neaizliedzami mūs visus atjaunoja un svētīja! Rīgas Reformātu Brāļu draudzes 

locekļi un daudz, jo daudz vietējo, bija sanesuši visu, kas vajadzīgs, lai pēc dievkalpojuma 

visi baudītu viņu devīgumu un sirsnību. Paldies prāv. emer. Kārlim Ţolam par transportu un 

lielo atbalstu garā, bet svētīgā dienā!  Paldies arī prāv. Klāvam Bērziņam, prāv. Ievai Grau-

feldei!  Bija klāt arī māc. Varis Bitenieks, māc. Guntars Rēboks, prāv. emer. Dr. Juris Cālītis 

un citi garīdznieki.  Lai Dievs svētī mūsu jauno mācītāju! 

 

 Pirmdien, 14. oktobrī, kopā ar prāv. Ievu Graufeldi tikos ar LU teoloģijas fakultāti: Dr. Daci 

Balodi un Dr. Valdi Tēraudkalnu.  Viņi pateicās par ziedojumu no Rītdienas Fonda. Cer at-

kal lidot uz ASV/Kanādu  uzrunāt draudzes un lūgt ziedojumus LU TF.  Tagad esam ieteiku-

ši  viņiem braukt uz Sietlu, kur no 2016. gada  10. līdz 12. martam  notiks LELBA paplašinā-

tā pārvaldes sēde. Vienalga kādi datumi ir izvēlēti, lūdzam, lai  tie tiktu laicīgi paziņoti. 

 

 Otrdien, 15. oktobrī,  kopā ar prāv. I. Graufeldu tikos ar LELB archib. Jāni Vanagu un pārē-

jiem Latvijas bīskapiem. Bija klāt arī virsvaldes sekretārs Romans Ganiņš.  Pārrunāja bēgļu 

problēmu Latvijā, Anglikāņu baznīcu (Porvoo) lomu latviešu baznīcā, rezolūciju par sieviešu 

ordināciju.  Bīsk. emer.  Jāna Jēruma-Grīnberga lūgta sniegt “par” viedokli konferencē, kur 

pārrunās sieviešu ordinācijas jautājumu.  Katrs saņēma jauno LELB dziesmu grāmatu. Ar-

chib. J. Vanags jautāja par Aizputes īpašumiem.  Atbildēju, ka īpašumi ierakstīti zemesgrā-

matā zem Aizputes draudzes. Archibīskaps minēja, ka patiesi vēl tas jautājums ir „atvērts‟, 

tas lika manīt, ka drošs, ka vēl notiks pārrunas LELB rindās. 

 

Pārrunu laikā, kopā ar prāv. Ievu, dalījos ar sekojošo informāciju: 

1.  Tādēļ, ka esam  PORVOO, Lielbritānijā, Salisbury, uz četriem gadiem kalpos LELBĀL 

māc. Guntars Rēboks.   

2. Ziņoju, ka Aizputes un Valtaiķu draudžu locekļi bija tie, kas savās pilnsapulcēs nolēmuši 

lūgt LELBĀL viņus uzņemt un, ka mūsu virsvalde vienbalsīgi atbalstīja abus lēmumus.  

3. Informēju, ka biju ordinējusi māc. Ivo Rodi Zvannieku mājās.   

 

 Tajā otrdienas pēcpusdienā tikās Latvijā nodibināta jaunā “LELBĀL garīgo darbinieku saga-

tavošanas ordinācijas eksaminācijai komisija”.  Paldies Bīskapei emer. Jānai par viesmīlību, 

jo tikāmies viņas Anglikāņu draudzes dievnamā. Komisijā darbosies  prāv. I. Graufelde, 

prāv. emer. K. Ţols, prāv. K. Bērziņš un bīsk. emer. J. Jērumane-Grīnberga.  Kā mēs bijām 

paredzējuši LELBĀL virsvaldes plenārsēdē Milvokos, tā noticis!  Paldies visiem, kas gatavi 

izskatīt tos materiālus, kas man pienāk, kur kāds/kāda vēlās ienākt mūsu Baznīcā. Tā kā man 

jau Aizputē māc. Dace Dzenis bija iesniegusi lūgumu viņu uzņemt LELBĀL, varēju nodot 

šos materiālus komisijai. Pēc 24. septembŗa sēdes, komisija atsūtīja man savu ziņojumu. Tajā 

tika ieteikts neuzņemt māc. Daci Dzeni.  Prāv. emer. Kārlis Ţols vada šo komisiju un sazinā-
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jās ar māc. Vari Bitenieku, kas pazīst šo māc. Daci Dzeni un piekrita lēmumam.  Skaidrības 

labad:  māc. Daci Dzeni ordinēja nelaiķis māc. Sproģis, kuŗš uzskatīja, ka viņam tiesības to 

darīt.  Ja vēlaties tuvāku informāciju prāv. emer. Ţols varētu ar to dalīties.  Mīļš paldies ko-

misijas locekļiem, arī viņu darbs palīdz būt apzinīgākiem. 

 

 Sarunājos ar prāv. Ilzi Kuplēnu-Ewart, kas, paldies viņai, solījās nosūtīt vajadzīgos doku-

mentus advokātei, kas turpina kārtot jautājumus, kas saistās ar mūsu Kanādas inkorporāciju. 

Zinu, ka šīs lietas jānokārto savlaicīgi, jo sevišķi, ja ceram uzsākt darbu, lai LELBĀL iegūtu 

legālas tiesības Latvijā.  Attiecībā uz šo jautājumu, esam jau mazliet sākuši domāt par jaunu 

nosaukumu mūsu Baznīcai.  Aicinām piedalīties ar ieteikumiem! Visas šīs pārmaiņas prasīs, 

ka mēs arī piestrādājam pie mūsu darbības noteikumiem. 

 

 Kā ziniet, 2. oktobrī Dieva mierā aizgāja mūsu amata māsa māc. Maija Cepure-Zemmele.  

Biju klāt, kad 9. oktobrī viņa tika izvadīta no savas bijušās Mineapoles-Sv. Paula draudzes. 

Paldies māc. Dāgam Demandtam, kas visu bija labi sagatavojis.  Es sprediķoju, dzīves aprak-

stu deva viņas vīrs, Ivars.  Bija klāt LELBA Vidienes apgabala garīgās vadītājas vietas izpil-

dītāja Ilze Larsen.  Bija arī klāt māc. Andris Sedliņš, kas ir pensionēts  ELCA mācītājs, un 

prof. māc. Steve Paulson, kas no Luther Seminary bija klāt, jo bija Maijas profesors. 

 

 

Jūsu,  

+ Lauma 
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DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  

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 
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26. septembrī Sakramento Māc. M.Rubenis 19 apmeklētāji $320.00 

27. septembrī San Francisko Māc. M.Rubenis 14 apmeklētāji $107.00 

18. oktobrī San Francisko I. un J. Birznieki 25 apmeklētāji $212.00 



LELBA un Apgabala nodeva 

Margarita Hercs $20.00 Alnis Ramanis $12.00 

Zelta Vārtu Vēstīm 

Margarita Hercs $35.00 Alnis Ramanis $45.00 

Draudzes budžeta vajadzībām 

Ingrīda Balodis $30.00 Ruta Lukas   $30.00 

Dzintra Pruţinskis $100.00 Alnis Ramanis $300.00 

Aija Švāns Piemiľai 

Hercs ģimene $100.00 Galina Kolbs $25.00  

Laimonis Bērziľš Piemiľai  

Hercs ģimene $100.00   

Milda Štrauss Piemiľai 

Hercs ģimene $100.00 Galina Kolbs $25.00 

Vilma Arājs Piemiľai  

Hercs ģimene $100.00   

LĪDZ 26. OKTOBRIM SAĽEMTIE ZIEDOJUMI 
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DRAUDZES VALDE 

Diakone Rota Stone: 603 Rheem Blvd, Moraga, CA 94556, tel. (926)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. Ingrīda Skrabe: 2607 La Terrace Circle, San Jose, CA 95123, tel. (408)

386-5652 

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 
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