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DIEVKALPOJUMI RUDENĪ 

SVĒTDIENA, 22.OKTOBRIS 
PLKST. 11:00 
VADA ILZE UN JĀNIS BIRZNIEKI 

ĒRĢELNIECE RASMA REKŠĀNE 

PĻAUJAS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS  
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
Pēc dievkalpojuma – Pļaujas svētku bazārs. 

SVĒTDIENA, 19.NOVEMBRIS 
PLKST. 11:00 
 

VALSTS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS 
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
Pēc dievkalpojuma 1pm – Svētku akts. 

SVĒTDIENA, 26.NOVEMBRIS 
PLKST. 11:00 

MIRUŠO PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS  

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 

SVĒTDIENA, 24.DECEMBRIS 
 

ZIEMASSVĒTKU VAKARA DIEVKALPOJUMS 
VIETA UN LAIKS TIKS IZZIŅOTI 
 

 

Draudzes ziņas 

Ziemeļkalifornijas latviešu lut. draudze izsludina pieteikšanos uz Artura Jullas stipendijām. 
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 1. novembrim: 

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 sarīkojumā š.g. 19.novembrī Draudzes namā, 425 Hoffman Ave., San Francisco. 

DRAUDZE IZSLUDINA PIETEIKŠANOS UZ A.JULLAS STIPENDIJĀM 

Draudzes kalendārs 
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Draudzes kalendārs 
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Draudzes kalendārs 
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“Ūdeņi plūst un top varena straume!” – šāds moto tika 
izvēlēts nupat notikušajai LELBA XV Sinodei, kas no 
6. līdz 8. oktobrim norisinājās Niagārā, Kanādā. Moto 
izvēle nav nejaušība, jo par Sinodes norises vietu tika 
izvēlēts Karmelītu mūku klosteris Mt. Carmel, kas 
būvēts tālajā 1894. gadā un ir vien pāris minūšu 
gājiena attālumā no Niagāras ūdenskrituma. Šajā 
Sinodē mūsu draudzi pārstāvēja priekšnieks Kārlis 
Veilands un dāmu komitejas priekšniece Anita 
Greenband. 

Šoreiz Sinode pagāja reformācijas 500. gadadienas 
sagaidīšanas gaisotnē un, kā jau šādās sanākšanas 
reizēs, notikumu grafiks bija diezgan saspringts. 

Sinode tika oficiāli atklāta piektdienas rītā ar 
dievkalpojumu, kuru vadīja prāvests Dāvis Kaņeps. 
Pēc dievkalpojuma sekoja iepriekšējās Sinodes 
pieņemto rezolūciju un protokolu izskatīšana. 

Vēlāk mums bija iespēja iepazīties ar LELBāL Kristus 
Apvienoto evaņģēliski luterisko latviešu draudzi Īrijā, 
kuru pārstāvēja tās garīdznieks diakons Imants Miezis. 
Dzirdējām gan draudzes vēsturi, gan redzējām arī 

uzskates materiālus prezentācijas un video veidā par tās ikdienas dzīvi. 

Piektdienas pēcpusdienā mums bija tā lieliskā iespēja noklausīties mācītāja Induļa Paiča (kurš bija 
mērojis tālo ceļu no Latvijas) priekšlasījuma pirmo daļu ar nosaukumu “Luteriskās baznīcas paštēls un 
identitāte – pirms piecsimt gadiem un tuvākajā nākotnē.”. Klātesošos ļoti patīkami pārsteidza mācītāja 
zināšanas un spējas atbildēt uz dažnedažādākajiem jautājumiem. 

Tuvojoties piektdienas novakarei, mums bija 
arī iespēja piedalīties Rietumu apgabala 
darba grupas sanāksmē, kurā bija pārstāvji no 
Vankūveras, Sietlas, Ziemeļkalifornijas, 
Dienvidkalifornijas, San Diego un Denveras 
draudzēm. Sanāksmē daudz runājām par 
mūsu apgabala draudžu nākotni un laju lomu 
to darbībā, kā rezultātā tika pieņemts lēmums 
aicināt LELBA attīstīt laju apmācību 
programmu un paplašināt laju kursu 
pieejamību arī Rietumu apgabalā. Tāpat tika 
nolemts nākamgad rīkot Rietumu apgabala 
konferenci. Par norises vietu un laiku tiks 
lemts vēlāk.  

Agrā sestdienas rītā iesākām dienu ar svētbrīdi, kuru vadīja Bostonas latviešu evanģēliski luteriskās 
baznīcas mācītājs Igors Safins. Svētbrīdim sekoja spraiga darba sesija.  

Draudzes pārstāvji piedalās LELBA XV Sinodē 

Niagāras ūdenskritums 
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Turpinājums no 5.lpp. 

Īsumā par galveno: 

• Tika pieņemti un apstiprināti iepriekšējās Sinodes protokoli; 
• Tika pieņemtas un apstiprinātas iepriekšējās Sinodes rezolūcijas; 
• Tika pieņemti un apstiprināti apgabalu prāvestu ziņojumi; 
• Tika pieņemti un apstiprināti nozaru ziņojumi; 
• Par LELBA pārvaldes priekšnieku atkārtoti tika ievēlēts mums labi zināmais prāvests 

Gunārs Lazdiņš; 
• LELBA pārvaldē tika ievēlēti arī: mācītājs Dāgs Demandts no Mineapoles draudzes, 

prāvests Dāvis Kaņeps no Hamiltonas draudzes, mācītāja Dr. Sarma Eglīte no Klīvlendas 
draudzes, laju pārstāvis Edvards Hess, laju pārstāvis Andris Celcherts; 

• LELBA kasiera amatā tika apstiprināts Andris Celcherts. 
Pēc saspringtā darba posma noklausījāmies mācītāja Induļa Paiča priekšlasījuma otro daļu ar 
nosaukumu “Neveiksmīgās reformācijas pirms un pēc Lutera – ko varam mācīties no 16.gs. 
notikumiem?”, kas bija kā turpinājums viņa iepriekšējās dienas pārdomām. Vakara izskaņā mums 
bija iespēja piedalīties paneļdiskusijā, kurā piedalījās arhibīskape Lauma Zušēvica, prāvests Kārlis 
Žols, Liepājas Krusta Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze un Valtaiķu 
autonomās evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Varis Bitenieks. Paneļdiskusijas tēma – LELB, 
LELBA un LELBāL sadarbības veicināšana un turpmākā nākotne. 

Sinode noslēdzās svētdienā ar skaistu dievkalpojumu turpat esošajā klostera baznīcā. Vēl pēdējie 
atvadu vārdi un dodamies prom. Ir padarīta darba sajūta, satikti daudzi sen neredzēti draugi un 
iepazīti jauni. Bet nu ir daudz darāmā un jāturpina vien iesāktais. Kā noslēguma dievkalpojumā 
teica diakone Inese Upmanis-MacDonald: “Ejiet mierā. Kalpojiet tam Kungam ar prieku!”. 

Kārlis Veilands 

Sinodes dalībnieki pie Mt.Carmel klostera 
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10.septembrī viesmīlīgajās Zariņu ģimenes mājās Menlo Park aizritēja gadskārtējie Draudzes dārza 
svētki.  
 
Sirsnīgi pateicamies Zintai Zariņai par šo brīnišķīgo iespēju viesoties viņu namā – ļoti priecīgi bija ne 
tikai pieaugušie, bet arī bērni, kas varēja izšļakstīties baseinā!  
 
Dāmu komitejas saimnieces bija pūlējušās, lai galdi lūztu no gardumiem. Lielais paldies viņām par 
ieguldīto darbu! Paldies arī draudzes labvēļiem, kuri bija ziedojuši mantas izlozei, tāpat paldies visiem, 
kas tajā piedalījās un iegādājās loterijas biļetes.  
 
Svētkos suminājām arī vairākus jubilārus ar A.Greenband cepto kliņģeri.  
 
Šis sarīkojums bija ne tikai sirsnīgi Draudzes svētki, bet arī brīdis, kad visi kopā varējām papildināt 
draudzes kasi. Paldies visiem, kuri piedalījās – klātienē un neklātienē!  
 

Draudzes dzīve 
DRAUDZES DĀRZA SVĒTKI 

Draudzes priekšnieks Kārlis Veilands atklāj svētkus 
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Pa kreisi: 
Draudzes Dāmu 
komitejas 
priekšniece Anita 
Greenband dodas 
sveikt klātesošos 
jubilārus ar 
kliņģeri. 

 

Pa labi: Jaunā 
paaudze bauda 
baseina priekus  

Lejā: Klātesošie sveic jubilārus – Rasmu Bīns un 
Maigoni Norānu ar dziesmu un kliņģeri!  
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ROTA STONE CIEMOJAS ZVANNIEKOS 

Draudzes dzīve 

Mīļā Ziemeļkalifornijas draudze! Sirsnīgs sveiciens no Latvijas!  

Sveicienus, īpaši Sakramento kopai, jums sūta arī Sandra Dzenīte-Cālīte un Juris Cālītis no Zvannieku 
mājām Cēsu pusē. Jūlija pēdējā svētdienā kopā ar saviem bērniem tur viesojos, lai nodotu sveicienus 
no Ziemeļkalifornijas.  
Kad ieradāmies Zvannieku sētā, mūs sagaidīja viens no jauniešiem un divi lieli suņi. Par spīti niknajai 
riešanai, viņi uzreiz kļuva par manu bērnu mīluļiem. Vēlāk izrādījās, ka Zvanniekos ir vēl viens, ļoti 
draudzīgs suns, maziņš kaķītis, lamas, ēzeļi un vairāki bērnu spēļu laukumi. Bērniem tur noteikti ir, ko 
darīt. Vasarā gan Zvannieku mājās ir mazāk bērnu kā parasti. No četrdesmit bērniem, kas tur mīt 
ikdienā, šoreiz satikām tikai kādus divdesmit. Pārējie bija izbraukuši vasaras brīvdienās vai nometnēs. 

Svētdienas rītos Zvannieku saime pulcējas uz dievkalpojumiem pārbūvētajā garāžā. Šoreiz tur 
piedalījāmies arī mēs. Dievkalpojumu vadīja mācītājs Ivo Rode, kurš ar ģimeni arī ir daļa no 
Zvannieku saimes, kā arī Zvannieku “tētis” mācītājs Juris Cālītis. Tas bija īpašs dievkalpojums, kuru 
šad tad papildināja bērnu balsis vai suņu klātbūtne. Pēc tam pie zupas galda mazliet patērzējām. 
Sandra, Juris un Ivo uzkavējās nofotografēties (bildē no kreisās Ivo ar savu dēliņu, es, Sandra un 
Juris), bet tad jau viņiem bija jādodas tālāk savās gaitās. Bija silta diena un bērni devās uz ezeru 
peldēties. Mēs, savukārt, sēdāmies mašīnā un devāmies mājās. 
Mūsu ģimene šobrīd par mājām sauc Limbažus. Bērni iet skolā un bērnudārzā, es esmu uzsākusi 
rudens semestri Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, un mans vīrs Daithi strādā pie klimata 
projektiem mājās pie datora. 

Mūsu nākotnes plāni šobrīd ir mazliet vairāk noskaidrojušies un varu pačukstēt, ka gatavojamies pēc 
Jaunā Gada pārcelties uz dzīvi Velingtonā, Jaunzēlandē. 

Priecājos, ka turpina iznākt Zelta Vārtu Vēstis un tādējādi neklātienē varu turpināt dzīvot līdzi 
Ziemeļkalifornijas draudzes notikumiem.  

Paldies visiem, kas 
turpina darboties 
draudzē un lai 
Dieva svētība jūs 
visus pavada! 
Ar sveicieniem, 

Rota 
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PALDIES NO “ZVANNIEKIEM” LATVIJĀ 

Draudzes dzīve 

Šajā vasarā esam saņēmuši pateicības vēstuli no “Zvannieku” mājām Latvijā par ziedojumiem, ko 
nosūtījām no mūsu draudzes un no Baltiešu Ziemassvētku tirdziņa rīkotājiem. 
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Finanšu ziņas 
DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  

SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 

Minimālās draudzes nodevu likmes:  
Strādājošiem: $200 gadā, pensionāriem $175 gadā un studentiem $12 gadā  

LELBA nodeva ir $12 gadā  
 

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

13.augustā Sanfrancisko  I.,J.Birznieki 13 apmeklētāji    $74.00 

26.augustā Sakramento  K.Žols  17 apmeklētāji  $300.00 

27.augustā Sanfrancisko  K.Žols  35 apmeklētāji  $278.00 

Bērniem Latvijā    LELBA un Rietumu apgabala nodeva 
Maigonis Norāns   $55.00  Alnis Ramanis   $12.00 
      Maigonis Norāns  $30.00 
Dāmu komitejai 
Erika Martinsons $150.00  Valdas Lapkašs piemiņai 
      Nikolajs Lapkašs $100.00 
Zelta Vārtu Vēstīm 
Gunta Burks   $50.00  Ziedojumi 
Maigonis Norāns  $40.00  Pēteris Auzers   $30.00  
Alnis Ramanis    $45.00  Ārija Grauss  $100.00  

26. augustā, 
viesošanās laikā 
mūspusē, 
dievkalpojumu 
Sakramento vadīja 
mums visiem labi 
pazīstamais prāvests 
Kārlis Žols. 

DIEVKALPOJUMS SAKRAMENTO 

Draudzes dzīve 


