
 

 

Zelta Vārtu Vēstis Nr. 305 

 

ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU LUTERĀŅU DRAUDZES IZDEVUMS 

ZELTA VĀRTU 
VĒSTIS 

2018. GADA NOVEMBRIS - DECEMBRIS, Nr. 305 

Adrese:  
425 Hoffman Ave, San Francisco, CA 94114  

E-pasts: zvvestis@gmail.com  
Mājas lapa: www.zkldraudze.wordpress.com 

Latviešu skolas bērnu ceptās piparkūkas 



 

 2 

Zelta Vārtu Vēstis 
 

Nr. 305 
 

Draudzes ziņas 
DRAUDZES VALDE 

DIEVKALPOJUMI ZIEMĀ 
PIRMDIENA, 24.DECEMBRIS 
1PM 

ZIEMASSVĒTKU SVĒTVAKARA 
DIEVKALPOJUMS SAN FRANCISCO 
Draudzes namā, 425 Hoffman Ave 
Vadīs Ilze un Jānis Birznieki 

SVĒTDIENA, 6.JANVĀRIS 
11AM 

ZVAIGZNES DIENAS DIEVKALPOJUMS 
Draudzes namā, 425 Hoffman Ave 
Vadīs diakone Guna Reina 

 

Dārgie draudzes locekļi! 

Pilnīgi nemanāmi esam nonākuši līdz 2018. gada nogalei. 
Šķiet pavisam nesen vēl pulcējāmies draudzes Dārza svētkos 
un Pļaujas svētku bazārā. 

Oktobra nogalē Losandželosā norisinājās Rietumu apgabala 
draudžu konference. Tajā mūsu draudzi pārstāvēja Ilze un 
Jānis Birznieki un Kārlis Veilands.  

Konferences laikā tika pārvēlētas apgabala amatpersonas: 

• par apgabala prāvesti, atkārtoti, tika pārvēlēta Daira 
Cilne, 

• par apgabala kasieri, atkārtoti, tika pārvēlēts Andrejs 
Zāmelis, 

• par apgabala pārstāvi pie virsvaldes tika ievēlēta 
Dienvidkalifornijas draudzes priekšniece Tamāra 
Rūse. 

Tāpat konferences laikā mūsu draudzes pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt laju kursus, kurus vadīja 
Dr. Sarma Eglīte no Klīvlendas. Kursos iegūtas zināšanas noteikti mums palīdzēs turpmāko 
dievkalpojumu vadīšanā. Konferences noslēgumā amatā ievedām jauno diakoni Gunu Reinu. Ar 
lielu prieku tad varu ziņot, ka Guna ir uzņēmusies kalpot arī mūsu draudzē un turpmāk reizi mēnesī 
mēros ceļu no Losandželosas, lai vadītu dievkalpojumus gan Sakramento, gan Sanfrancisko. Esmu 
pārliecināts, ka Gunas kalpošana mums nāk kā svētība. Dažiem no jums jau bija iespēja pieredzēt 
Gunas vadīto dievkalpojumu Latvijas valsts 100. gadadienā Sanfrancisko. 
 
Jā, gads, šķiet, ir pagājis nemanāmi. Šis man liek aizdomāties - vai mēs mūsu ikdienas skrējienā 
spējam kaut uz brīdi apstāties un pateikties par to, ko uz šo brīdi esam piedzīvojuši. Vai tas būtu kas 
labs, ne tik labs, pamācošs, iepriecinošs. Ziemassvētku laiks, manuprāt, tam ir ļoti piemērots. To 
tad jums visiem arī novēlu. 

Kārlis Veilands 
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Draudzes dzīve 
PĻAUJAS SVĒTKU BAZĀRS 

2018. gada 28. oktobrī draudze rīkoja ikgadējo 
Pļaujas svētku bazāru. Rīts iesākās ar 
dievkalpojumu, ko vadīja māc. Kārlis Žols, tam 
sekoja tradicionālā mantu izloze un pusdienas. 
Bazārā piedalījās gan jauni, gan vēl vairāk jauni 
– šo sarīkojumu īpaši iecienījuši Latviešu skolas 
bērni, kuri ar lielu sajūsmu piedalās mantu 
izlozē. Sanākušie mielojās ar gardajām Dāmu 
komitejas gatavotajām pusdienām un baudīja 
jauko pēcpusdienu. Paldies rīkotājiem – Dāmu 
komitejai A.Greenband vadībā, Gvīdo 
Bergmanim, Sallijai Filitsai un citiem palīgiem, 

Augšā pa kreisi: 
A.Greenband nodod 
Dāmu komitejas 
sveicienu 
māc.K.Žolam  

Augšā pa labi: 
sarīkojuma 
apmeklētāji pie 
pusdienu galdiem 

Lejā pa kreisi: Tiek 
izlozētas īpašas 
balvas, palīgos nāca 
G.Ozola-Bite un 
A.Bite.  
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BALTIEŠU ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ 

VALSTS SVĒTKU SARĪKOJUMS 

Draudzes dzīve 

Šī gada 18.novembra nedēļas nogalē atzīmējām Latvijas 100gadi. Svinības iesākās jau pie 
Sanfrancisko pilsētas domes, kas godināja Latviju, uzvelkot Latvijas karogu pie ēkas un izgaismojot 
namu mūsu karoga krāsās.  

Svinības turpinājās 18. novembrī mūsu namā ar svētku dievkalpojumu, ko vadīja jaunā diakone 
Guna Reina. Tam sekoja svētku sarīkojums ar uzrunām un priekšnesumiem. Nams bija skaisti 
dekorēts, pateicoties M.Lindei un S.Filitsai. Baudījām gardumus pusdienās, ko sarūpēja M.Sidlo 
Rīgas zālē un Draudzes dāmu komiteja bufetē. Svētku kliņģeri 100nieka formā dāvināja 
A.Greenband. Klātesošos valsts svētkos sveica arī vairāki runātāji, tostarp Draudzes priekšnieks 
K.Veilands, un ar brīnišķīgu priekšnesumu visus iepriecināja R.Rekšāns, kā arī mūsu Latviešu 
skolas jaunieši un koris. 

1.decembrī namā notika tradicionālais Baltiešu Ziemassvētku tirdziņš, kas šogad bija kupli apmeklēts kā no 
trim baltiešu kopienām, tā arī no Noe Valley rajona iedzīvotāju puses. Šogad bija īpaši daudz tieši latviešu 

tirgotāju ar gardumiem, rotām, rokdarbiem u.c. Pusdienas tirdziņā servēja mūsu nenogurstošās Draudzes 
dāmas ar segvārdu Church Ladies.   

Lejā 1.r.: SF domes izgaismotā ēka, blakus – svētku kliņģeris. Lejā 2.r. T.Kristofors saimnieko bufetē, blakus 
– R.Rekšāns priekšnesums. Pa kreisi: Sarīkojuma noformējums 
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2018. gada Ziemsvētkos 
Dieva mīlestība, Sv.Gara sadraudzība un Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar mums visiem. Amen. 

“Viņš nāca pie savējiem , bet tie Viņu neuzņēma. Bet cik Viņu uzņēma, 
tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem.” (Jāņa ev. 1,11-12) 

 
Mīļā LELBA pieņemsim Dieva vārdu ne tikai ar ausīm bet arī ar sirdi!!!! 

Mīļais Dievs,                                                                                                 

dāvā mums Savu Svēto Garu, 

ka vārds, ko esam dzirdējuši 

nonāktu līdz mūsu sirdīm, 

ka mēs, Tavus vārdus uzklausīdami, 

tos pieņemam un tiem ticam, 

par tiem priecājamies un tajos rodam 

mierinājumu tagad un mūžīgi. 

Sludināto vārdu dzirdēja daudzi – citi paklausījās un neuzņēma, citi uzņēma – un saņēma varu kļūt 
par Dieva bērniem. Kas par neiedomājami lielisku stāvokli: Nabaga cilvēks, nespēcīgs un grēcīgs 
dzird par Jēzu, sāk Viņam ticēt un kļūst par Visuvarenā Dieva bērnu! Dievs bezgala lielais un 
majestātiskais, kļūst tik tuvs kā tēvs. 
 
Uzņēma – neuzņēma, šī izšķiršanās iet cauri visai vēsturei. Ir mainījušās varas, mainījušās 
tradīcijas, bet Kristus vienmēr ir palicis tas pats. 
 
Ziemsvētku vēsts liecina, ka Dieva mīlestība ir lielāka par vislielāko tumšumu un naidu zemes 
virsū. Viņa mīlestība kliedē šaubas un dod atbildi gan šīs dzīves, gan mūžības jautājumiem.  Dieva 
labā vēsts atskan: ”Nebīsties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: Jo 
jums šodien Pestītājs dzimis.”  Pat vistumšākā dzīves brīdī – nebīsties, jo tavs Pestītājs ir tev klāt! 
Šī tiešam ir Dieva Labā vēsts! 
 
Atgriezīsimies atkal pie Dieva un Viņa svētā vārda un lūgsim Dievu, lai Viņš piedod mums mūsu 
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kļūdas un dod mums jaunas sirdis, kas kalpo Viņam īstā dzīvā ticībā un dedzīgā Kristus mīlestībā. 
 
Mīļa LELBA, tas ko dodam no savas dzīves Kristū un no Kristus dzīves mūsos, vienmēr bagātina, 
iedvesmo un ceļ.  Betlēmē Dzimušais ir visa labā un katras svētības avots, ieskaitot šo jauno posmu 
LELBAs dzīvē. Dāvināsim sevi Viņam, lai šis avots neizsīkst mūsos. 
 
Vēlu visiem svētītus, dziļa un cildena prieka pilnus ZIEMSVĒTKUS!  Un lai Svētais Gars Jūs vada 
un pasargā tā Kunga 2019. gadā! 
 
Prāv. Gunārs Lazdiņš, LELBA priekšnieks 
 

Saeimā neturpinās darbu pie pretrunīgi vērtētajiem grozījumiem LELB likumā 
 

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija trešdien, 28.novembrī, lēma neturpināt darbu 
pie grozījumiem Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) likumā.  
LELB likuma grozījumi paredzēja papildināt likumu ar preambulu par LELB darbības 
nepārtrauktību Latvijā. Preambula noteiktu, ka LELB izveidojusies luteriskās reformācijas kustības 
laikā 16. gadsimtā, darbu sākusi pirms Latvijas dibināšanas un nepārtraukti darbojusies arī 
okupācijas laikā. Tāpat ar likumprojektu bija iecerēts regulēt baznīcas un valsts attiecības, kā arī 
noteikt vairākas citas izmaiņas.  
Deputāti un uzaicinātie institūciju pārstāvji sēdē uzsvēra likumprojektā esošās pretrunas un aicināja 
pārdomāt citus iespējamos risinājumus situācijas uzlabošanai, piemēram, jauna likumprojekta 
izstrādi.    
 
Vienlaikus deputāti vienojās, ka turpinās darbu pie Reliģisko organizāciju likuma grozījumiem. 
Grozījumi paredzēti, lai izpildītu šī gada aprīļa Satversmes tiesas spriedumu, kas par neatbilstošām 
Satversmei atzina vairākas Reliģisko organizāciju likuma normas, tostarp atsevišķus ierobežojumus 
jaunu reliģisku savienību veidošanai Latvijā.  
Satversmes tiesas spriedums pēc būtības maina līdz šim pastāvējušo kārtību valsts un reliģisko 
organizāciju attiecībās, izbeidzot līdz šim likumā noteiktās atšķirības attiecībā uz draudžu 
reģistrāciju, juridiskās personas statusa iegūšanu un organizāciju tiesību un pilnvaru apjomu, 
likumprojekta anotācijā atzīmē tā autori.  
Kopumā 13. Saeima var lemt par 145 likumprojektu pārņemšanu, kuru izskatīšana nav pabeigta 
iepriekšējā Saeimas sasaukumā.  
KONTEKSTS: 
Saeimā šogad nonāca grozījumi LELB likumā. Pret to iebilda Latvijas Evaņģēliski 
luteriskā baznīca ārpus Latvijas (LELBāL), kas arī sevi uzskata par pirmskara baznīcas mantinieci. 
Grozījumi Saeimā nonāca līdz komisijas atbalstam tos vērtēt parlamentā pirmajā 
lasījumā. Pirms virzīšanas uz pirmo lasījumu partijas vienojās apspriest tos darba grupā, lai 
grozījumu tapšanā būtu konsultācijas ar LELBāL. 

Autori: LSM.lv ziņu redakcija 
 

LELB likuma grozījumi Latvijā 
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Iepazīstinām - diakone Guna Reina 
Esmu dzimusi Latvijā četru bērnu ģimenē. 
Mani vecāki bija vienkārši un godīgi darba 
rūķi. Viņiem nebija augsto skolu izglītība, 
bet piemita izcila garīgā inteliģence. Viņi 
mums iemācīja darba tikumu, godīgumu 
un dāsnumu. No mammas esmu 
iemācījusies spēju redzēt cilvēku 
vajadzības un spēju dot ar lielu prieku. No 
vecmammas esmu mācījusies viesmīlību 
un draudzību. Tētis iemācīja neatlaidību, 
mērķtiecību un vienmēr padarīt iesākto. 
Man ir brīnišķīga ģimene – mamma un 
māsas Latvijā, meita un mazbērni Anglijā, 
tētis un brālis debesu mājās. 

Četrdesmit savas dzīves gadus pavadīju 
Vidzemes laukos. Protu visus lauku 
darbus. Mums bija laime četrās paaudzēs 
kopt dzimtas mājas Idus pagastā. Bet 
maizes darbu strādāju pilsētā, Valmierā un 
Rūjienā. 

Latvijā esmu ieguvusi akadēmiskās 
zināšanas medicīnā, sociālajā darbā, juridiskajās zinātnēs un teoloģijā. Nemitīga mācīšanās 
un zināšanu pilnveidošana radīja pamatu labai darba karjerai. 

Daudz laika pavadīju kalpojot draudzē.  

Mana onkuļa aicināta uz Ameriku atbraucu 2013.gada nogalē. Un nu jau piecus gadus esmu 
Losandželosas latviešu saimē. Šeit satiku savu dzīves draugu, manu mīlošo un ļoti gādīgo 

vīru Dāvi. Abi esam aktīvi 
draudzes padomes locekļi un 
arī Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības valdes locekļi. 
Vienmēr ar prieku palīdzam 
visur, kur vajadzīgs. 

Mūsu prāvestes Dairas Cilnes 
aicināta un mudināta iesniedzu 
lūgumu kandidēt diakones 
amatam un 2018.gada martā 
nokārtoju pārbaudījumu. 28. 
oktobrī saņēmu ordināciju.  
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SVEICIENI no SMILTNIEKU ĢIMENES  

Citi notikumi 

Es un mana visa ģimene saka Jums LIELU PALDIES visai Dāmu komitejai par naudiņu, ko esmu 
saņēmusi no Jums. 
  
Sen neesmu Jums rakstījusi, bet ik pa laikam par Jums padomāju, un tā tas laiks ir paskrējis vēja 

spārniem. 
Līdzko dzīvojam pirmajā stāvā, 
kad es pati varu tikt mājā iekšā 
un no mājas ārā varu iet vasarā 
laukā un darboties pa savu sakņu 
dārzu un savām puķu dobēm, tad 
darba man netrūkst. Tā kā pie 
mums pavasaris un vasara bija 
ļoti karsta, dārzs bija jālaista 
daudz un ravēšanas darbi 
netrūka. Man to patīk darīt, un 
puķu dobes arī ar katru pavasari 
paplašinās, pat  tagad drēgnajās 
rudens dienās skatos pa logu un 
domāju kā nākamgad veidot 
dobes, ko tajās stādīt. 

 
Mēs ar vīru sagādājām priekš manis mašīnu, bet viņa 
vēl ir jāpielāgo manām vajadzībām, lai es varu 
braukt, redzēs kā būs ar to braukšanu, bail, jo neesmu 
piecus gadus braukusi pati pie stūres. 
Pēc apmēram diviem mēnešiem es dabūšu sev 
vertikalizācijas ratiņkrēslu, lai varētu ikdienā vairāk 
būt stāvus pozīcijā. 
 
Pielikumā Jums nosūtu bildītes, ar savu ģimenīti no 
novembra.  
Vēlreiz pateicos par naudiņu! 
Dieva svētību un veselību vēl Liene Smiltniece ar 
ģimeni. 
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Sanfrancisko Jaunais teātris sirsnīgi pateicas 
Ziemeļkalifornijas Latviešu luterāņu draudzei 

un draudzes locekļiem par atbalstu izrādes 
Sprīdītis? sagatavošanas posmā, par iespēju 

izmantot telpas gan mēģinājumu, gan izrādes 
laikā un par atsaucīgajiem skatītājiem. 

Sirsnīgi pateicamies arī Dāmu komitejai par 
sarūpētajiem gardumiem bufetē. 

 

 

PATEICĪBA  

Mīļā Ziemeļkalifornijas draudze, Dāmu komiteja, Sakramento un Sanfrancisko kopas! 

Biju patiesi priecīgs un saviļņots oktobra beigās atkal būt Jūsu vidū, vadīt Pļaujas svētku 
dievkalpojumus un sajust brīnišķīgu kopību, kas atgādināja laiku, kad biju pie Jums kā pastāvīgs 
mācītājs. Šī bija patiesi brīnišķīga pieredze! 
No sirds pateicos par patieso sirsnību un draudzību, ko saņēmu no Jums visiem kopā, kā arī no tik 
daudziem no Jums personīgi. Katru būtu grūti vārdā nosaukt... 
Protams, mums un mazajiem bērniem Kristīnei un Kristiānam, kuriem šobrīd kārtojam dokumentus 
to adopcijai, ļoti daudz nozīmēja arī 
praktiskā palīdzība, ko saņēmām no 
Jums. Sirsnīgs, patiess paldies par to! 
Kā jau Jūs saprotiet, augošiem bērniem 
vajadzību ir daudz un katra palīdzība ir 
ļoti svarīga.  
Fotogrāfijā redzat abus bērnus šī gada 
11. novembrī pie Rīgas pils sienas ar 
aizdegtām svecītēm, kur bija 
pulcējušies simtiem cilvēku, lai 
pieminētu un svinētu Lāčplēša dienu.    
Vēlu Jums ikvienam gaišu un svētīgu 
adventa laiku un Ziemasssvētkus. 
Uz tikšanos citā reizē. 
Kā arvien Jūsu, 
māc. Kārlis 
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Finanšu ziņas 

SAŅEMTIE ZIEDOJUMI (Oct 18 – Dec 15) 

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

LELBA nodeva ir $12 gadā 
 

AICINĀM ATBALSTĪT „ZELTA VĀRTU VĒSTU” IZDOŠANU AR JŪSU ZIEDOJUMU 

Memorial Donation for Margarita Hercs 
Darris, Lori, Kelsey, Derek Hercs $1,000.00 
 
Mirušo piemiņas plāksnītei – Margaritai Hercs 
Hercs Darris &family $100.00 
 
Šķilbēnu SAM 
Dāmu komiteja $1,035.00 
 
Bērniem Latvijā 
Arnolds Ābele  $80.00 
Anita Greenband $50.00 
Maigonis Norāns $55.00 

Notikumi ZK latviešu sabiedrībā 
Sestdiena, 12. janvāris Kino pēcpusdiena, filma “Bille”, Draudzes namā 
 
Februārī Draudzes namā ZKLB rīkos Latvijas jaunās 100gades balli. Datums tiks izziņots.  

27.oktobris Sakramento K.Žols  17 apmeklētāji $311.00 
28.oktobrī Sanfrancisko K.Žols  26 apmeklētāji $226.00 
18.novembrī Sanfrancisko G.Reina 60 apmeklētāji $758.00 
25.novembrī Sanfrancisko M.Rubenis 14 apmeklētāji $121.00 

DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  

Zelta Vārtu Vēstīm   
Arnolds Ābele  $30.00 
Anita Greenband $35.00 
Edvīns Hincenbergs $50.00 
Maigonis Norāns $40.00 
  
LELBA un Rietumu apgabala nodeva 
Arnolds Ābele $25.00 
Anita Greenband $12.00 
Edvīns Hincenbergs $36.00 
Maigonis Norāns $30.00 
 
Draudzes darba vajadzībām 
Arnolds Ābele  $25.00 


