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Paldies Teklai, kas dalījās ar sekojošo garīgo literatūru: 
  
 

Mācītāja Dāga Demandta sprediķis 2016.gada 31. janvārī 
 

ES TEVI PAZĪSTU 
  
 
Pār mani nāca Tā Kunga vārds, kas man sacīja:  
"Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu, un, pirms tu piedzimi no mātes miesām, 
Es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām."  
Tad es atbildēju: "Ak, Kungs, mans Dievs, redzi, es neprotu runāt, jo es esmu vēl jauns!"  
Bet Tas Kungs man sacīja: "Nesaki: es esmu jauns, - jo tev jāiet visur, kurp Es tevi sūtīšu, un 
jārunā viss, ko Es tev pavēlēšu. Nebīsties no viņiem, jo Es esmu ar tevi un tevi pasargāšu!" saka 
Tas Kungs.  
Un tad Tas Kungs izstiepa Savu roku, aizskāra manu muti un sacīja: "Redzi, Es lieku Savus 
vārdus tavā mutē. Es šodien tevi ieceļu pār tautām un pār ķēniņu valstīm - izplēst ar visām sak-
nēm un izraut, sagraut un izpostīt, tad uzcelt un dēstīt."  (Jeremijas 1:4-10) 
  
 

„Es tevi pazinu pirms tu piedzimi!” 
Savā dzīvē esmu pazinis dažus cilvēkus, kas varēja šo pateikt par mani. Vairums tie bija cil-

vēki, kuri pazina manu mammu, vecmāmiņu un tantes. Es īsti nesapratu šo izteicienu tad, kad 
manā bērnībā es to dzirdēju. Es it kā jutu, ka šie cilvēki zina vairāk par mani, kā es pats zināju. 
Tagad, kad esmu vecāks, ir cilvēki, kurus es pazīstu, par kuriem varētu šo teikt: „Es tevi pazinu 
pirms tu piedzimi!” Draugu bērni. Un, protams, mans dēls Roberts. Jo es pazīstu sevi un savu 
sievu Ediju, es arī pazinu Robertu. Mēs saredzam līdzības mūsu bērnos ar mums. Mēs viņus 
pazinām pirms viņi piedzima. 

Mūsu lasījumā Dievs saka kaut ko vairāk Jeremijam. Dievs ne tikai saka—es tevi pazinu 
pirms tu piedzimi—Viņš saka: Es tevi pazinu pirms es tevi radīju! Dievs pazina Jeremiju tā, kā 
architekts pazīst savu projektu. Vai kā mākslinieks pazīst mākslas darbu. Mākslinieks pazina 
savu mākslas darbu pirms viņš vai viņa to sāka gleznot. Mākslinieks pazīst katru krāsu, kas tiek 
lietota mākslas darbā.  

Tādā veidā Dievs pazina Jeremiju. Dievs ne tikai pazina Jeremijas personību vai fiziskās 
īpašības, Dievs zināja visu, katru detaļu, gēnu no Jeremijas. Mēs nespējam kā cilvēki aptvert 
Dieva zināšanas. Dievs tiešām izveidoja Jeremiju. Dievs pazina Jeremiju labāk, kā Jeremija pa-
zina sevi. Šis ir tikai sākums tam, ko Dievs saka: „Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau 
pazinu, un, pirms tu piedzimi no mātes miesām, Es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti 
tautām.”  

Dievs ne tikai izveidoja Jeremiju, Viņš izveidoja Jeremiju ar nolūku. Jeremijam bija nolūks. 
Dievam bija plāns Jeremijam. Drīz Izraēlas tauta tiktu ievesta gūstā. Dievs vēlējās, ka Viņš va-
rēs vadīt un uzrunāt savu tautu šajā grūtā laikā. Šis bija Jeremijas darbs. Viņš bija Dieva spo-
kesperson. Jeremija stāvēja tautai līdzi, viņus atbalstīja un brīdināja, kad viņi nesekoja Dieva 
likumiem, Jeremija deva tautai cerību.  

Dievs šo visu bija izplānojis pirms Jeremija dzima. Jeremija tika veidots, lai būtu liels pra-
vietis. Viņš bija veidots, lai runātu Dieva vārdā, pirms viņš dzima. Šis bija mazliet par daudz 
priekš Jeremijas, lai sagremotu. Jeremijas jaunībā Dievs viņu uzrunāja, Jeremija nejutās pietie-
kami vērtīgs, lai uzņemtos šādu lomu. Viņš teica: „Es esmu par jaunu, es neprotu runāt publi-
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kā.” Jeremija redzēja vienīgi savus trūkumus. 

Jeremija nebija vienīgais. Daudzi bija teikuši līdzī-
gas lietas un vēl daudzi citi to teiks. Mozus pie degošā 
krūma pateica Dievam par sevi, ka viņš murmina, sūti 
kādu citu! Jona teica: Es nevēlos izglābt niniviešus! 
Jānis Kristītājs negribēja kristīt Jēzu. Filips nedomāja, 
ka varēs pabarot piecus tūkstošus cilvēku. Un cik dau-
dzas reizes Jēzus mācekļi nedomāja, ka viņi ir spējīgi 
izpildīt savu misiju! Atceraties, ka Dievs pazina Jere-
miju labāk kā Jeremija pazina pats sevi. Dievs zināja, 
ko Jeremija spēj un nespēj. Jeremija bija spējīgs, 
Dievs to zināja. 

Tagad mēs esam atnākuši pie galvenās domas šajā 
sprediķī. „Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi 
jau pazinu, un, pirms tu piedzimi no mātes miesām, Es 
tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām.” 
Dievs pazīst mūs spējas un trūkumus. Dievs mūs iz-
veidoja ar mērķi. Mēs visi neesam aicināti būt par pravieti tautām kā Jeremija, tomēr mums ir 
aicinājums. Mēs esam aicināti dzīvot kristīgu dzīvi un kalpot Dievam. Mēs tikām radīti, lai pil-
dītu vienu specifisku lomu Dieva plānā. Mēs viegli meklējam iemeslus, lai teiktu „nē” šim aici-
nājumam.  

Atceraties, Dievs nesauc tos, kas jūtas sagatavoti, Viņš sagatavo tos, ko Viņš sauc. Viņam ir 
plāns priekš mums. Iespējams, ka jūs domājat, es esmu par jaunu vai par vecu, vai par gudru 
vai par vāju. Dievs tevi pazīst! Viņš zina, ko tu spēj! Viņš tevi sagatavos un vadīs, tāpat kā 
Viņš vadīja Jeremiju un savus mācekļus. Viņš teica Jeremijam: „Es esmu ar tevi un tevi pasar-
gāšu.”  

Un mums, protams, ir bailes. Mēs bieži nezinām, kā es varu kalpot Dievam. Atceries, Dievs 
tevi pazīst un tavu aicinājumu! Viņš tevi radīja! Viņš ir gatavs tev palīdzēt! 
Āmen. 
  
 
(Sprediķis pārpublicēts no Mineapoles—St Paulas Latviešu Ev.Lut. Draudzes vēstneša 
„Svētrīta Zvani”, 2016.g. marta numura) 
 
Par mācītāja Demandta gaitām Latvijā, kur viņš jaunajām māmiņām izdalīja atbalstu, ko ar 
jauniešu palīdzību bija savācis ASV un Kanādā, lasiet tālāk šajā izdevumā! 

Foto: māc. Dāgs Demandts ar sievu Ediju 
un dēlu Robertu (foto no „Svētrītu Zvana” 
februāra numura) 



 
Sestdien, 09./ 24. 
Plkst. 12.00 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

  
SAKRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street  

  

Svētdien, 09./ 25. 
plkst. 11.00 
Dievkalpojums ar dievgaldu 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 
 

  
 
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 

 

Svētdien, 09./ 25. 
plkst. 3.30pm 
Dievkalpojums ar dievgaldu 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SAN JOSE-LOS GATOS 
Faith Lutheran Church,  
16548 Ferris Ave, Los Gatos 
 
Pēc dievkalpojumu sapulce par kopas slēgšanu 

DIEVKALPOJUMI SEPTEMBRĪ 
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DIEVKALPOJUMI OKTOBRĪ 

 
Svētdien, 10./ 23. 
Plkst. 11.00 

 
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 

 
Svētdien, 10./ 23. 
Plkst. 11.00 
Pļaujas svētki 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

  
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
 
Pēc dievkalpojuma Draudzes Bazārs 

 
Sestdien, 10./ 29. 
Plkst. 12.00 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SAKRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street  
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DIEVKALPOJUMI NOVEMBRĪ 

  

Svētdien, 11./ 06. 
plkst. 11.00 
Mirušo piemiņas dievkalpojums 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

  
 
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
 

 
Svētdien, 11./ 20. 
Plkst. 11.00 
Valsts svētku dievkalpojums 
vada māc. Mārtiņš Rubenis 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

  
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
 
Pēc dievkalpojuma svinīgais akts 

 

Rasma Ilona Salmiņš 
Dzimusi 1933.g. 3.aprīlī Rīgā, Latvijā 

Mirusi 2016.g. 12.augustā San Leandro, Kalifornijā 
 
 

Rasmas Salmiņš izvadīšanas dievkalpojums notika svētdien, 4.septembrī pl.1pm 

MIRIS DAVID KANGAS  
 

Ar skumjām esam saņēmuši sēru ziņu, ka 2016.gada 9. septembrī David Kangas, māc. Ineses 
Radziņas vīrs, aizgājis mūžībā pēc varonīgas cīņas ar vēzi. Pie viņa bija Inese, dēli Olaf un 
Sevrin, David vecāki Sandry un Nick, kā arī Ineses māsa Daina. 

   
LELBA valdes, garīdznieku un draudžu vārdā izsakām Inesei, bērniem un plašai ģimenei vis-
dziļāko līdzjūtību. Šodien mēs lūdzam, lai Dievs mazinātu šķiršanās sāpes un stiprinātu ģime-
nes un draugu sērojošas sirdis. 
  

„Tas Kungs lai pasarga DAVID iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi!” (Ps.121:8) 
  
Sirsnībā, Prāv. Gunārs Lazdiņš  
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Ziemeļkalifornijas draudzes valde aicina visus uz  

 
 
 

PĻAUJAS SVĒTKU BAZĀRU 
 
 

Svētdien, 23.oktobrī 
 
 
 
 
 
 

Sāksim ar Pļaujas svētku dievkalpojumu pl. 11.00 
 

Pēc dievkalpojuma bazārs ar izlozi un „Jeopardy” spēli 
 

Bazārā varēs iegādāties pīrāgus un citus gardumus 
 

Lūdzam ziedot izlozei! 
Aicinām ziedot vērtīgas un interesantas lietas, kuras jums pašiem būtu prieks izlozēt. Ziedotās 

mantas lūdzam nogādāt draudzes namā pirms bazāra. 
 

Ja jums ir jautājumi vai vēlaties sarunāt laiku lietu nogādāšanai draudzes namā, lūdzu zvaniet 
Sallijai Filicai 415-550-9056 
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DRAUDZE IZSLUDINA PIETEIKŠANOS UZ STIPENDIJĀM 
 

 
Ziemeļkalifornijas latviešu lut. draudze izsludina pieteikšanos uz Artura Jullas sti-
pendijām. Stipendiju kopējais apjoms ir līdz $10,000.  
 
Artura Jullas stipendijas ir domātas kā finansiāls atbalsts centīgiem universitātes, 
koledžas vai kādas citas valsts atzītas augstākās mācību iestādes studentiem. 
 

Stipendiju kandidātiem jābūt studentiem, kas pierādījuši ne tikai labas 
akadēmiskās sekmes, bet arī interesi un spējas uzturēt un veicināt latviešu 
valodas, kultūras un sabiedriskās vērtības. 
 
Priekšroka tiek dota Ziemeļkalifornijā un ASV rietumkrastā dzīvojošiem 
studentiem.  
 
Pieprasītājiem jāiesniedz sekojoši dokumenti: 
 savas dzīves apraksts (CV), 
 eseja, kurā minēti sasniegumi, aktivitātes un nākotnes ieceres (ne vairāk kā 

6000 zīmes), 
 divu sabiedrisko darbinieku, piemēram, skolotāju vai mācītāju, atsauksmes. 
 
Pieteikšanās dokumenti iesniedzami līdz šā gada 16. oktobrim draudzes 
priekšniekam: 

Gvido Bergmanis  
678 Daffodil Drive 
Benicia, CA 94510  

tel: 707-748-0138, fax: 707-748-0138 
e-pasts: gbergsf1@aol.com 

 
Sekmīgie kandidāti par stipendiju saņemšanu tiks informēti novembrī. Stipendijas 
tiks izdalītas Valsts svētku aktā š.g. 20.novembrī Draudzes namā, 425 Hoffman 
Ave., San Francisko. 
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DEVĪGS ZIEDOJUMS DRAUDZEI 

2016.gada 2.augustā 
 
Godātie Draudzes locekļi! 
 

Rakstu jums sakarā ar Ziemeļkalifornijas 
Latviešu luterāņu draudzes locekli Mildu 
Grimmu Štrauss, kura aizgāja mūžībā 
2015.gadā. Kopā ar savu vīru (un manu krust-
tēvu) pianistu Hugo Štrauss, Milda bija ļoti 
aktīva jūsu draudzes darbā visu savu mūžu un 
ziedoja savu lielo muzikālo talantu dažādiem 
baznīcas, kā arī citiem kultūras pasākumiem 
kopš draudze dibinājās 1950-o gadu sākumā. 
Milda un Hugo arī bija ļoti tuvi draugi manai 
ģimenei, kopš tā laika, kad mēs visi ieradāmies 
Amerikā no Vācijas pārvietoto personu (DP) 
nometnēm. 

Viņas pēdējos dzīves gados, kad Mildas ve-
selība samazinājās, vairāki no jūsu draudzes 
locekļiem spēlēja kritisku lomu Mildas garīgās 
dzīves stiprināšanā. Tas bija ļoti nozīmīgi ne 
tikai Mildai, bet arī man, jo dzīvoju 3,000 jū-
dzes prom austrumu krastā un spēju apciemot 
viņu tikai pa reizei. Zinu, ka Milda būtu vēlē-
jusies noveltīt draudzei dāvanu, kas atbalsta 
draudzes darbu un veicina kultūras pasākumus 
Ziemeļkalifornijas Latviešu saimei. Tādēļ šai 
nedēļā esmu noziedojis draudzei $100,000.00 
Mildas Štrauss piemiņai. 

 
Ar cieņu, 

August 2, 2016 
 
Dear Church members: 
 

I am writing to you in regard to the late 
Milda Grimms Strauss, a devoted member of 
the congregation of the Latvian Ev. Lutheran 
Church of Northern California. Along with her 
husband (and my godfather), the pianist Hugo 
Strauss, Milda was active in your congrega-
tion’s affairs all her life and contributed her 
musical talent to the church and various other 
cultural initiatives since the congregation was 
founded in the early 1950’s. Milda and Hugo 
were also very close friends to my family, ever 
since our arrival in the United States from Ger-
many’s displaced persons camps. 

During her final years and as her health de-
clined, members of your congregation played a 
critical role in sustaining Milda’s spirit. This 
meant so much to Milda, and to me, as I live 
3,000 miles away on the east coast and could 
visit only infrequently. I know that she would 
have wanted to leave a gift to the church to 
further its work supporting the spiritual life of 
its members and maintaining its cultural pro-
grams that reach out to the entire Latvian com-
munity of Northern California. This week I 
have donated a gift to the church in the amount 
of $100,000.00 to honor the memory of Milda 
Strauss. 
 
Sincerely, 

Cien. Dajevska kungs! 
 
Draudzes vārdā sirsnīgi pateicos par Jūsu devīgo ziedojumu Mildas Štrauss piemiņai! 
Štrauss kundzes kalpošana Ziemeļkalifornijas draudzei ir bijusi par lielu svētību un ar 
Dieva palīgu mēs strādāsim, lai šis ziedojums varētu nest tādu pat svētību tālāk citiem 
latviešiem gan šajā draudzē, gan plašākā latviešu sabiedrībā. 
 
Pateicībā, diak. Rota Stone 

Peteris Dajevskis 
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DRAUDZES DĀRZA SVĒTKI 

Šogad pirmo reizi svinējām draudzes dārza svētkus pie Zariņu ģimenes, kuri paši gan diemžēl 
nevarēja piedalīties. Ļoti sirsnīgi viņiem pateicamies par iespēju izbaudīt viņu ģimenes rūpīgi 
kopto pagalmu! Īpaši priecīgi bija bērni, kas visu pēcpusdienu varēja šļakstīties baseinā. 
Bet arī tiem, kas negribēja peldēt, bija pietiekami daudz izklaižu. 
Vispirms sirsnīgs paldies Dāmu komitejai par lielo darbu, kas bija ieguldīts varenās maltītes 
gatavošanā. Kā vienmēr, ēdiens bija labāko restorānu cienīgs! Un kur nu vēl dzērieni un kūkas! 
Liels paldies arī visiem, kas sagatavoja izlozi un Veilandu ģimenei par izlozes novadīšanu! 
Dārza svētkos bija mazliet vairāk tukšu krēslu, kā organizatoriem būtu gribējies, bet bija liels 
prieks par visiem, kas bija atbraukuši un skaistā sadraudzībā baudīja kopā vasaras nogali! 
Paldies, un ceram visus arī redzēt Bazārā 23.oktobrī! 
 
Paldies šīm čaklām rokām, kas piedalījās un rūpējās, lai sarīkojums labi izdotos: 
  
Zinta un Kristaps Zariņi 
Gvīdo Bergmanis 
Anita Greenband 
Rasma Bīns 
Anita Norāns 
Inese Silenieks 
Sallija Filits 
Inese Deaton 
Una un Kārlis Veilands 
Maigons Norāns 
Māra and Gregg Dumond 
Aivars Savelis 
Arnolds Ābele 
Diak. Rota Stone 
 
Paldies visiem !! 
 

Kārļa Veilanda foto 
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SAKRAMENTO KOPAS ZIEDOJUMS 
 

Sakramento kopa šajā vasarā nosūtīja uz Latviju ziedoju-
mu labdarības mērķim, kuru uzņēmās veikt mācītājs 
Kārlis Žols. Augustā kopas dāmu komitejas vadītāja Lī-
vija saņēma vēstuli no māc. Kārļa par to, kur ziedojums 
izmantots. Mācītājs raksta, ka par šo ziedojumu „vienam 
ļoti talantīgam zēnam Pēterim Ēķim no piecu bērnu 
mazturīgas ģimenes Ogrē, kurš ļoti labām sekmēm Mū-
zikas skolā mācās trompetes spēli, nopirkām labu ameri-
kāņu trompeti „King”. Līdz šim viņš izmantoja vecu un 

vairs nederīgu skolai piederošu Ķīnā ražotu instrumentu. Viņš pats un viņa ģimene par šo jauno 
instrumentu  ir ļoti priecīgi.” 
Paldies visiem ziedotājiem un lai labi skan! 

KRISTĪBAS 
 

Šajā vasarā mūsu draudzē tika kristīta  
Aleksandra Madara Dās.  

 
Kristību dievkalpojums tika noturēts Igates baz-
nīcā Latvijā, 3.jūlijā, bet Dāsu ģimene ikdienā 
dzīvo San Francisko. 

 
Sveicam Aleksandru un viņas ģimeni un uzņemsim 

viņus savā vidū! 
 
 

 

Augšējā attēlā: pēc kristību dievkalpojuma pie Igates 
baznīcas ieejas 
Attēlā pa labi: Aleksandra ar vecākiem un krustvecā-
kiem 
(Dās ģimenes foto) 
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CIEMOS PIE SMILTNIEKU ĢIMENES 

 
Mūsu draudze jau kādu laiku ir atbalstījusi Smiltnieku 

ģimeni no Aizputes, kuru iepazinām caur Apriķu draudzes 

priekšnieci. 2013.gadā visa Smiltnieku ģimene cieta auto 

avārijā. Vīrs Jānis tika cauri ar vieglām brūcēm, bērniem 

bija jādziedē lūzumi, bet mamma Liene piedzīvoja mugur-

kaula traumu. Šīs traumas dēļ visus šos gadus Liene var 

pārvietoties tikai ratiņos. 

Šajā vasarā man bija iespēja apciemot Smiltnieku ģi-

meni viņu mājās. Viņi dzīvo ārpus Aizputes pilsētas, 

daudzdzīvokļu mājas otrajā stāvā.  

Bija jauki redzēt, ka ģimene nav zaudējusi prieku par 

dzīvi un enerģiju tikt pāri ikdienas grūtībām. Un tādu vi-

ņiem netrūkst. Tikt ar invalīdu ratiņiem lejā pa kāpnēm 

vien ir vesels notikums (mājā nav lifta). Tomēr Liene ar 

vīru pamanās to veikt visai bieži, īpaši vasarā, un par to lie-

cina lielais labi izravētais dārzs un skaistās puķu dobes ap 

māju (apakšējā fotogrāfijā viena no viņas veidotajām puķu 

dobēm).  Tā arī līdz galam nevarēju saprast, kā viņa to spēj 

izdarīt, sēžot krēslā. Bet viņi ir tādi cilvēki, kas nesēdēs, rokas 

salikuši klēpī. Smiltnieki ir jau iesākuši sarunas, lai viņi varētu pārcelties uz dzīvi tās pašas mā-

jas pirmajā stāvā, kas dotu iespēju Lienei tikt laukā vienai pašai, nevis katru reizi gaidīt mājās 

vīru. Jānis parādīja man šo dzīvokli, tajā pat nebija grīdas, arī vairākas sienas bijušas tik sliktā 

stāvoklī, ka tās nācies izgāzt. Smiltniekiem vēl daudz priekšā, lai iekārtotu ērtu dzīvi. Lienes 

stāvoklis pa gadiem ir mazliet uzlabojies, bet vēl tālu līdz atlabšanai, kas padarītu viņu pilnīgi 

neatkarīgu. 

Paldies visiem, kas palīdzējuši Smiltnieku ģimenei un ceram uz turpmāku atbalstu no mūsu 

draudzes! Visi, kas vēlas nosūtīt ziedojumu, lūdzam to nogādāt draudzes kasierim Aivaram Sa-

velim un valde parūpēsies, lai Smiltnieku ģimene to saņemtu! 

 

Rota Stone 

Attēlā Smiltnieku ģimene šajā vasarā 
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Projekts “Mīlestība mammām” svētīgi noslēdzies 
(fragments, pilnu rakstu lasiet www.lelba.org) 

Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā Jaunatnes nozares projekts “Mīlestība 
mammām” tika izveidots, lai atbalstītu Zemgales māmiņas, kas ir bērniņa gaidībās, kā arī mam-
mas, kurām mazulīši bija mazāk kā gadiņu veci. Projektu izdomāja Garezera vasaras vidussko-
las 2015. gada 2. klases piecas jaunietes, kuras izpētīja, ka Zemgalē ir visaugstākais dzemdību 
procents Latvijā. Naudas vākšana šim svētīgam mērķim notika dažādos pasākumos 12 Ziemeļ-
amerikas pilsētās. Tika rīkoti pasākumi, kā piemēram, “Pusdienas mammas gaumē”, “Ratiņu 
walk-a-thon”, filmu vakari “Baby shower”, “Bowling vakari”, vīru gatavotas pusdienas u. c. 
Kopumā tika saziedoti $65,000 ASV dolāru no draudzēm un indivīdiem. 

Projekta izdalē piedalījās Garezera vasaras vidusskolas jaunietes, izdale notika no 14. līdz 
21. augustam, kur tika atbalstītas 180 māmiņas 15 punktos Latvijā. Sadarbojāmies ar vietējiem 
sociālajiem dienestiem  un draudzēm, lai noskaidrotu, kurām ģimenēm atbalsts būtu nepiecie-
šams visvairāk. Atbalstā, ko izdales komanda izdalīja, ietilpa 810 autiņu pakas (48,600 autiņu), 
1,596 mitro salvešu pakas, 504 formulu/maisījumu kārbas, 180 vitamīnu pakas, 48 bērnu ratiņi, 
48 no bērza Latvijā ražotas gultiņas + matrači, gultas veļas un segas, 21 termometrs, karotes 
putriņām un ar mīlestību adītas drēbītes, zeķītes, sedziņas, kuras darināja ASV latvieši. Katra 
māmiņa arī saņēma Laimas šokolādes kasti un grāmatzīmi, uz kuras bija Tēvreize un otrā pusē 
mūsu izdales komandas paraksti. 

Atklājām projektu dievkalpojumā Rīgas Jēzus draudzē, kam sekoja sagatavošanās darbi 
“Pilsētnieku” viesu mājā Slampes pagastā. Pirmā dienā izdalījām atbalstu Tukumā, kur sadarbo-
jāmies ar vietējo sociālo dienestu. Pēc tam viesojāmies “Pakāpienu mājās”, kur atbalstījām di-
vas māmiņas, kuras ir nonākušas krīzes situācijā, viņām sagādājām tālākai dzīvei gultiņas un 
ratiņus. Mēs saņēmām šo pateicību no “Pakāpienu mājām”:  

“Sirsnīgs paldies par Jūsu fantastisko projektu un par Jūsu nesavtīgo uzupurēšanos citu labā. 
Klausoties vakar stāstos par to, kā Jūs strādājāt, lai savāktu naudu, bija tik daudz aizkustinošu 
momentu. Vārdos jau viss parasti tiek izstāstīts īsi, bet, lai  visu šo darbu paveiktu, nepiecieša-
ma liela uzcītība un gudrība, kā arī organizēšana. Šķiet, ka mūsu daudzu gadu garumā jaunus 
ratus mēs esam saņēmuši varbūt kādas pāris reizes, tāpēc šīs lielās dāvanas no Jums bija īstie 
svētki. Kad Jūs bijāt prom, Inta audzinātājai teica tā: “Es tad jau šodien Edvardu likšu viņa 
jaunajos ratos. Tik ļoti man patīk šie jaunie rati, tūlīt brauksim pastaigāties.” Tas tiesa, ka viņa 
bija laimīga, jo ko gan meitene no bērnu nama ir īsti savā dzīvē saņēmusi kā dāvanu, jaunu, 
skaistu un tikai viņai. Paldies Jums, draugi, ka darījāt vēl divas māmiņas laimīgas.”  

Otrā izdales dienā izdalījām atbalstu 3 Kurzemes draudzēs: Valtaiķos, Aizputē un Cīravā. 
Pirmās divas ir LELBĀL draudzes. Cīrava bija īpaši emocionāla pietura, kur pēc izdales devā-
mies apciemot dažas ģimenes, arī aizvedām māmiņām dāvinātās gultas un ratiņus. Tur šīs ģime-
nes dzīvo sociālā mājā, ko uztur Cīravas draudze. Mūsu komanda ar savām acīm redzēja, cik 
grūtos apstākļos dzīvo māmiņas un bērni, bez kanalizācijas un tīra ūdens. Jaunietes te saņēma 
aicinājumu mēģināt vākt naudiņu, lai šajā mājā būtu pieejams tīrs ūdens. Šī ir pirmā reize, kad 
no viena projekta izrit otrs.  

Trešā izdales dienā devāmies atpakaļ uz Zemgali, uz Vītiņu pagastu Auces novadā. Vītiņu 
kultūras nama zālē mūs sagaidīja pilna zāle ar ļaudīm un brīnišķīgs pasākums, kur bērni dziedā-
ja un dejoja. Pēc pasākuma notika izdale, kur atbalstījām 13 Auces novada māmiņas. Tad devā-
mies uz Augstkalnes baznīcu, kur atbalstījām 27 Tērvetes novada māmiņas.  

Ceturtā izdales dienā mūsu pirmā izdale bija Zaļenieku luterāņu baznīcā. Pēc tam, kad atbal-
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stījām 12  māmiņas, mūs pacienāja ar pusdienām vietējā ēdnīcā. Pēcpusdienā notika izdale Do-
beles sociālā dienestā, kur dziesmas ieskandināja mūsu izdali, šeit atbalstījām 25 māmiņas.  

No rīta agri cēlāmies un braucām uz Eleju sagatavot atbalstu un tad to izdalīt 14 Jelgavas 
novada māmiņām. Pēcpusdienā bijām Jaunsvirlaukā, kafejnīcā “Zemnieku cienasts”, kur izrīko-
jām mielastu un atbalstījām 8 māmiņas sadarbībā ar biedrību “Tuvu”, šī biedrība atbalsta māmi-
ņas, kuras dažādu iemeslu dēļ nesaņem atbalstu no sociāldienestiem.  

Priekšpēdējā izdales dienā Bauskā atbalstījām 26 māmiņas. Šeit mums arī bija iespēja salikt 
vienas ģimenes mājā vienu no 48 skaistām Latvijas bērza bērnu gultiņām, ko dāvinājām māmi-
ņām. Bauskā mēs sadarbojāmies ar Latvijas baznīcas Bauskas iecirkņa diakonijas vadītāju Dai-
nu Plūci.  

21. augustā noslēdzās projekts svinīgā dievkalpojumā Iecavas baznīcā, kur mācītājs Dāgs 
kalpoja ar draudzes mācītāju Rolandu Radziņu. Sekoja pēdējā izdale 15 māmiņām.  

Katrā no 15 izdales punktiem pastāstījām par mūsu projektu un iepazināmies. Annelī Cers 
izskaidroja, kas ir Garezers un kā šis svētīgais projekts radās, dziedājām dziesmas, kā arī, kur 
bija bērnu grupiņa, tika noturēta bērnu uzruna. Pirms izdalījām atbalstu, noskaitījām pateicības 
lūgšanu, Tēvreizi un mācītājs Dāgs teica svētības vārdus. Tad sekoja izdale, kur tika izdalīts 
atbalsts, meitenes, kuras bija kļuvušas par ekspertiem bērnu ratiņu salikšanā, ātri varēja salikt 
jaunos ratiņus.  

Šis projekts arī deva iespēju tautiešiem no Ziemeļamerikas satikties mīlestībā ar māsām un 
brāļiem Latvijā. Liela svētība arī bija, ka pašreizējos apstākļos, kad attiecības ir mazliet sasprin-
gtas starp Latviešu evaņģēliski luterisko baznīcu ārpus Latvijas un Latvijas evaņģēliski luteris-
ko baznīcu, šis projekts spēj pārvarēt atšķirības un mūs vienot kopīgā mērķī, dalīties Dieva mī-
lestībā Zemgales māmiņām. 

Vēlos no sirds pateikties mūsu projekta izdales komandai, kura kalpoja garas stundas, gan 
sagatavojot atbalstu izdalēm (iepriekšējos vakaros pirms izdales vietām), gan izdalot atbalstu un 
pavadot laiku sadraudzībā ar māmiņām un viņu bērniem.  

Vēlos arī pateikties visiem ziedotājiem un pāri visam visuvarenajam, mīlestības pilnajam 
Dievam, kurš mūs šajā izdales nedēļas laikā vadīja un deva stiprinājumu cauri izaicinājumiem 
un piedzīvojumiem! 

LELBA Jaunatnes nozares vadītājs,  
mācītājs Dāgs Demandts 

Augšējā foto: palīdzības izdale Jaunpilē 
 
Foto pa labi: izdales komanda pēc noslēguma 
dievkalpojuma Iecavā 
(foto no www.lelba.org) 
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JAUNUMI NO ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU  
BIEDRĪBAS: 

 

 Svētdien, 18.septembrī pl. 1pm, atklātā ZKLB valdes sēde, gatavojoties Latvijas simtga-
des svinībām. 

 Latviešu koris uzsāk savus rudens sezonas mēģinājumus otrdien, 27.septembrī pl.8pm 

 Sestdien, 15.oktobrī pl.4pm Laimas Jansones koncerts (kokle) 

DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  

11.jūnijā Sakramento bez mācītāja  12 apmeklētāji $120.00 

12.jūnijā San Francisko Diak. R.Stone  18 apmeklētāji $87.00 

24.jūlijā San Francisko Māc. M.Rubenis  29 apmeklētāji $297.00 

21.augustā San Francisko Diak. R.Stone  37 apmeklētāji $254.00 

27.augustā Sakramento Diak. R.Stone  10 apmeklētāji $115.00 

Minimālās draudzes nodevu likmes:  

Strādājošiem: $200 gadā, pensionāriem $175 gadā un studentiem $12 gadā  
 

AICINĀM UN ATGĀDINĀM ARĪ ATBALSTĪT „ZELTA VĀRTU VĒSTU”  
IZDOŠANU AR JŪSU ZIEDOJUMIEM 

LELBA NODEVAS ir $12 gadā  
(tā ir summa, ko draudze maksā LELBA par katru draudzes locekli)  



LELBA un Apgabala nodeva 

Brigita Siliņš     $24.00 

Draudzes budžeta vajadzībām 

Dzintra Pružinskis     $50.00 

Zigurds Edmonds     $500.00 

Zelta Vārtu Vēstīm 

Brigita Siliņš   $50.00 

Veronika Zacharias   $50.00 

Palīdzība bērniem Latvijā 

Eleonora Grandovskis   $100.00 
  

Andra Rutkovska Piemiņai 

Velta Rutkovskis   $100.00  

Reinholda Martinsona Piemiņai  

Hercu ģimene   $200.00 

Lauras Lenšas Piemiņai  

Baiba un Andris Lenši   $150.00 

Hugo un Mildas Štrauss Piemiņai 

Pēteris Dajevskis   $100,000.00 

LĪDZ 30.NOVEMBRIM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 
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