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Mīļie draudzes locekļi un atbalstītāji!  
 
Ceru, ka visiem ir bijusi iespēja labi atpūsties un izbaudīt vasaru!  
Draudze atsāk dievkalpojumu noturēšanu gan klātienē draudzes namā, gan arī attālināti, 
Zoom platformā. Ar dievkalpojumu kalendāru varat iepazīties nākamajās šā ZVV numura 
lapās. Šoruden plānojam noturēt arī vairākus, nu jau ikgadējus, draudzes sarīkojumus.  
Esmu priecīgs un pateicīgs, par visiem draudzes locekļiem, kuri pieliek pūles draudzes 
darbības nodrošināšanā. Ja nu Jums, šā numura lasītāj, ir vēlme kādreiz piedalīties 
draudzes darbībā vai sarīkojumu rīkošanā (atbalstot draudzes dāmu komiteju ēdienu 
gatavošanā vai arī vispārēji), lūgums dot ziņu man vai arī apvienotās dāmu komitejas 
priekšniecei Anitai Greenband. 

Ar Dievpalīgu, 
Kārlis 

        

 

DRAUDZES VALDE 

 

DIEVKALPOJUMI RUDENĪ 

SVĒTDIENA, 18. SEPTEMBRIS   
11AM 

Dievkalpojums Zoom platformā – tiešraide no 
Losandželosas 

SVĒTDIENA, 9. OKTOBRIS 11AM Pļaujas svētku dievkalpojums. Sekos Draudzes bazārs. 
425 Hoffman Ave, San Francisco 
Vadīs diak. Guna Reina. 

SVĒDIENA, 27. NOVEMBRIS 11AM Mirušo piemiņas dievkalpojums 
425 Hoffman Ave, San Francisco 
Vadīs diak. Guna Reina. 

SESTDIENA, 24. DECEMBRIS 2PM Ziemassvētku dievkalpojums 
425 Hoffman Ave, San Francisco 

SVĒTDIENA, 8. JANVĀRIS 11AM Zvaigznes dienas dievkalpojums 
425 Hoffman Ave, San Francisco 
Vadīs diak. Guna Reina. 

 

 

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 

DRAUDZES NODEVAS 
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PĻAUJAS SVĒTKU BAZĀRS 

DIEVKALPOJUMS, PUSDIENAS, BAZĀRS, IZLOZE 

DIEVKALPOJUMS 11AM 
BAZĀRS 12PM  

ZK Draudzes valde ielūdz uz Pļaujas svētku dievkalpojumu un bazāru, kur 
varēs paēst garšīgas pusdienas, piedalīties izlozē, iegādāties pīrāgus, 
dzeltenmaizi, rupjmaizi un veģetāro boršču un citādi atbalstīt mūsu 
draudzi.  
Dievkalpojumu vadīs diak. Guna Reina. 
 

Ja vēlaties ziedot lietas izlozei, lūdzam tās nogādāt draudzes namā pirms bazāra. 
(Nama pārvaldniece Sallija Filica 415-550-9056)  

SVĒTDIEN, 9. OKTOBRĪ 

Draudzes ziņas 
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Ziemeļkalifornijas latviešu luterāņu draudzei 70! 

 
Taira Zoldnere rakstā portālam latviesi.com. Raksts pirmoreiz publicēts laikrakstā "Laiks". 

22.maijā Sanfrancisko latviešu namā jau no rīta valdīja pacilāts noskaņojums - Ziemeļkalifornijas 
latviešu luterāņu draudze svinēja 70. jubileju. Namā neparasti daudz cilvēku, jo sanākuši ne tikai 
draudzes locekļi, bet plaša latviešu sabiedrība, kas vēlējās sveikt draudzi apaļajā gadskārtā. 

1950.gadā Ziemeļkalifornijā ieplūda latviešu ieceļotāju vilnis, un sākās rosīga latviešu sabiedriskā dzīve. 
Līdz ar citiem latviešiem, ieradās arī mācītājs Arnolds Ernstsons, un viņa vadībā tika nodibināta 
Sanfrancisko draudze, bet 1952.gada maijā Kalifornijas pavalstī tika oficiāli reģistrēta 
Ziemeļkalifornijas latviešu luterāņu draudze. Mācītājs A.Ernstsons, kurš 1964.gadā tika iesvētīts par 
prāvestu, kalpoja ZKL draudzē līdz aiziešanai no dzīves 2000.gadā. Pēc viņa amatu uzņēmās mācītājs 
Eduards Putniņš, bet vēlāk tajā pašā gadā no Latvijas atbrauca mācītājs Kārlis Žols, kurš kalpoja 15 
gadus kā ZKL draudzes mācītājs un vēlāk kā Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē (LELBP) 
ASV Rietumu apgabala prāvests. Pašreiz draudzē kalpo diakone Guna Reins. 

Nelielu ieskatu par ZKL draudzes likteņgaitām lūdzu sniegt ilggadīgam draudzes priekšniekam Gvido 
Bergmanim, kurš tika ievēlēts 1985.gadā, un vadīja šo draudzi nākošos 32 gadus. 

Gvido 1950.gadā kopā ar vecākiem ieradās Sietlā, un viņa tēvs bija viens no Sietlas draudzes 
dibinātājiem. Viņš atceras, ka jau no tā laika vienmēr dzīvojis līdzi draudzes darbam, un turpinājis būt 
aktīvs draudzes loceklis arī Sanfrancisko, kur draudzē kalpoja prāvests Arnolds Ernstsons. Gvido stāsta, 

Draudzes ziņas Draudzes ziņas 
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ka prāvests Arnolds Ernstsons savu dzīvi veltīja draudzei, un ņēma aktīvu dalību visā latviešu sabiedrības 
dzīvē. Otra latviešu draudze pēc ASV Nacionālās luterāņu padomes iniciatīvas tika nodibināta 
Sanfrancisko līcim otrā pusē - Oklandē, un tajā kalpoja mācītājs Gustavs Kņess-Kņezinskis. Mācītājam 
G.Kņess-Kņezinskim pienākas lieli nopelni Latviešu skolas dibināšanā, un darbs skolā bija viņa 
sirdslieta. 

Biju dzirdējusi, ka Sanfrancisko tolaik valdīja stingri konservatīvs noskaņojums, kas neatzina sadarbību 
ar Latvijas latviešiem, un jautāju Gvido, kā mainījās latviešu sabiedrības uzskati šajos gados. 

Gvido Bergmanis: “Ap astoņdesmito gadu vidu draudzē vairāk sāka strādāt gados jauni cilvēki, kuri 
gribēja virzīt sabiedrību uz lielāku kopību. Sāka rasties izjūta, ka latviešu sabiedrībai un arī ZKL 
draudzei un Oklandes draudzei vajadzētu vairāk sastrādāties. Arī es pats vienmēr biju par lielāku 

sadarbību gan vietējo latviešu starpā, gan arī 
par atbalstu Latvijas latviešiem, lielākoties 
māksliniekiem, kuri brauca uz mūsu apkārtni 
uzstāties. Tā pamazām, dabiski sākās šī 
sadarbība, un tad, kad mani ievēlēja par 
draudzes priekšnieku, mēs labprāt visus 
uzņēmām mūsu namā. 

Es varēju labi sastrādāties ar prāvestu 
A.Ernstonu, katru nedēļu ar viņu sazvanījos, 
pārrunājām lietas, dažreiz pastrīdējāmies, 
bet mana daba tāda, ka varēju ar viņu daudz 
ko sarunāt un nokārtot. Arī draudze tolaik 
kļuva stipri liberālāka, piemēram, Laimoņa 
Siliņa Mazais teātris Sanfrancisko regulāri 
sāka mēģināt un spēlēt izrādes mūsu namā. 
Man pašam visvairāk manā darbā patika tieši 
sadarbošanās ar mūsu cilvēkiem, arī tas, ka 
varēju daudziem palīdzēt un atbalstīt. Par to 
man tagad ir laba sajūta. 

Kopš 2000.gada mūsu draudzē sāka kalpot 
mācītājs Kārlis Žols. Viņš nāca ar labām, 

jaunām idejām, man bija interesanti ar viņu sastrādāties, un arī draudze viņu labi uzņēma.  

Gribu vēl piebilst, ka, darbojoties latviešu kopienā, gan kā Ziemeļkalifornijas latviešu biedrības 
priekšsēde, gan organizējot Sanfrancisko vēlēšanu iecirkni Latvijas Saeimas vēlēšanām, no Gvido 
Bergmaņa vienmēr saņēmu vislielāko atbalstu un palīdzību. Par to viņam un viņa pēctecim Kārlim 
Veilandam vislielākā pateicība. 

Draudzes ziņas 

Ilggadīgie draudzes atbalstītāji – bijušais priekšnieks Gvido Bergmanis un 
ērģelniece Rasma Rekšāne. 
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70.jubilejas svētku rīts iesākās ar dievkalpojumu diakones Gunas Reins vadībā, bet pie ērģelēm - 
ilggadīgā draudzes ērģelniece Rasma Rekšāne. 

Diakone Guna Reins stāsta par saviem 
iespaidiem, kalpojot ZKL draudzē: “Es ikreiz šeit 
braucu ar lielu prieku, un vēl joprojām jūtos tāpat 
kā pirmo reizi, kad te ierodos. Pienākot pie 
draudzes nama, acis iepriecina latviskos rakstos 
no koka veidotās durvis. Atverot nama durvis un 
izejot cauri mazajam priekšnamam, ieraugu 
sarīkojumu zāli. Augstie griesti liek sajusties 
mazai. Skatoties augšup ieraugu Latvijas valsts 
ģērboni. Tad jau pretī steidzas rosīgās saimnieces 
un tieku viesmīlīgi uzņemta. Bet nokāpjot pa 
stāvajām trepēm un izejot cauri Rīgas zālei, 
nonāku baznīcas zālē. No koka veidotais altāris 
un greznās logu vitrāžās nešaubīgi apliecina, ka 
šis ir latviešu draudzes nams. Latviešu baznīca. 

Prāvests A.Ernstsons teica: ”Mēs nodibinājām 
latviešu draudzi ar 15 kopām. Mēs bijām nabaga 

bēgļi, bet mēs bijām bagāti garā. Mūsu sirdīs bija trīs dārgumi - Dievs, Latvija un ticība.” 

Es novēlu draudzei – turēsim šos dārgumus svētus, kopsim tos un dosim nākamām paaudzēm, lai tās 
turpina labi un svētīgi celto un gadu gaitā uzturēto draudzi. 

Sv.Pēteris saka, ka mums jānes garīgi upuri, kuri ir Dievam patīkami, caur Jēzu Kristu. Tā kā Kristus ir 
stūra akmens, uz kura esam likti un celti, tad visam, ko darām draudzē, ir jānotiek caur Viņu ar Viņa 
palīdzību un no Viņa žēlastības. 

Zenta Mauriņa ir teikusi: ”Cilvēks mūs apdāvina nevis ar to, ko atnes, bet ar savu esmi, jo viņš pats ir 
visskaistākā un pilnīgākā dāvana.” Katrs kurš kaut reizi gadā atnāk uz dievkalpojumu, dāvina 
visskaistāko un pilnīgāko dāvanu - sevi pašu. 

Atskatoties uz draudzes 70 pastāvēšanas gadiem, varu apgalvot, ka Dieva palīdzība un žēlastība ir bijusi 
liela. Viņš turpina mūs svētīt un uzturēt. Dieva žēlastība mūsu draudzē ir klāt un darbojas tikpat spēcīgi 
kā pirms 70 gadiem. Mēs savu draudzi esam cēluši uz drošā pamata uz stiprās klints, tāpēc nekādas 
vētras to nespēs nopostīt. Mēs esam no dzīviem akmeņiem celtais Dieva nams un Dieva Gars mājo 
mūsos.”. 

Diakone guna Reins un ZKL draudzes priekšnieks Kārlis Veilands 
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Svētku sveicienus video ierakstā ZKL draudze saņēma no LELBP arhibīskapes Lauma Zušēvica un 
LELBP Rietumu apgabala prāvestes Daira Cilne. 

Prāvests Kārlis Žols atsūtīja sveicienu no Latvijas: ”Sūtu vissirsnīgākos sveicienus 70 gadu jubilejā 
draudzei, kuru vēl arvien tik ļoti gribētos saukt par Savu. Šajā laikā ir svarīgi atcerēties draudzes 
pamatlicēju Arnoldu Ernstsonu un arī citus draudzes mācītājus. Jo īpaši es vēlētos pieminēt mācītāju 

Eduardu Putniņu, kurš arī bija viens 
no draudzes dvēselēm, atcerēsimies 
arī Oaklandes draudzi un mācītāju 
Gustavu Kņezu-Kņezinski! Viņi ir 
bijuši paliekošas autoritātes 
Ziemeļkalifornijas latviešiem. 

Īsos vārdos nevar pietiekoši daudz 
pateikt, īsos vārdos nevar ielikt 
gandrīz 15 kopā pavadītu gadu 
pieredzes. Taču vēlos pateikties 
Jums, mani mīļie draudzes locekļi 
un labvēļi. Pateikties Dievam par 
kopā pavadīto laiku. Tas bija 
skaists! Ticu, ka, garīgi mēs 
pieaugām - sadraudzībā, atziņā, 
mīlestībā.” 

Pēc dievkalpojuma pulcējāmies Sanfrancisko nama Lielajā zālē, kur ZKL draudzes Dāmu komitejas 
kundzes Anita Grīnbanda, Rasma Bīns un Sallija Filitsa bija sarūpējušas lieliskas svētku pusdienas. 

Svētku turpinājumā ZKL draudzi 
ar priekšnesumiem sveica: 
Ziemeļkalifornijas latviešu koris 
diriģenta Kārļa Veilanda vadībā, 
tautas deju kopa “Ritenītis” Ilzes 
Nagaines vadībā, 
Ziemeļkalifornijas latviešu skolas 
jaunie koklētāji, kurus apmāca 
Māra Linde, un folkloras kopa 
“Sanfrancisko Migla”. Savukārt, 
Sanfrancisko Jaunais teātris 
nelielā skečā attēloja draudzes 
Dāmu komitejas rosību virtuvē, 

Draudzes ziņas 

Draudzes dāmu komiteja. No kr.: Anita Grīnbanda, Rasma Bīns, Sallija Filitsa. 

TDK "Ritenītis" 
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un pat cepa ķiploku grauzdiņus 
uz skatuves. Jāsaka, ka uz 
bagātīgi klātajiem svētku 
galdiem atradās arī gardie 
ķiploku grauzdiņi, un tie pazuda 
paši pirmie. 

Svinību laikā sarunājos ar 
pašreizējo ZKL draudzes 
priekšnieku Kārli Veilandu, 
kurš pārņēma draudzes vadību 
2017.gadā. Jautāts, kāpēc viņš 
uzņēmās šo atbildīgo un arī 
prasīgo amatu, Kārlis teica: “ 
Iestājos draudzē 2013.gadā. 
Palēnām apguvu visus darbus, 
kas draudzē bija jādara, un darīju tos, kā saka “pēc labākās sirdsapziņas”. Tad kādā brīdī toreizējais 
draudzes priekšnieks Gvido man pajautāja, vai es varētu uzņemties tālāk pildīt draudzes priekšnieka 
pienākumus. Tobrīd man īsti skaidrs nebija, uz ko es “parakstos”, bet dažreiz ir ļoti veselīgi ielēkt aukstā 
ūdenī, ar galvu pa priekšu, un tad redzēt – vai izpeldēšu. Izskatās, ka pagaidām viss iet labi. Pārvarēt 
pandēmijas radīto pieklusumu, palīdz arī jaunās tehnoloģijas – jau labu laiku piedāvājam cilvēkiem 
apmeklēt dievkalpojumus gan klātienē, gan attālināti. 

Skaitliski mūsu draudze nav tā lielākā, bet mums ir aktīva un arī ļoti spējīga draudze. Lepojamies ar ļoti 
darbīgo Dāmu komiteju, un Anitas Grīnbandas, Rasmas Bīns, Sallijas Filitsas un citu palīgu klātos 
lieliskos galdus, ir novērtējuši itin visi, kas viesojušies mūsu namā. Varu piebilst, ka neviens sarīkojums 

Sanfrancisko latviešu sabiedrībā 
nav iedomājams bez Dāmu 
komitejas rīkotās bufetes.” 

ZKL draudzes nams ir mājas ne 
tikai draudzei, bet visai latviešu 
sabiedrībai. Tajā sadzīvo ZKL 
draudze, Latviešu biedrība, 
Latviešu skola, te darbojas koris, 
tautas deju kopa “Ritenītis”, 
Sanfrancisko Jaunais teātris un 
folkloras kopa “Sanfrancisko 
migla”. 

Draudzes ziņas 

Sanfrancisko Jaunais teātris 
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Kārlis Veilands saka: “Mūsuprāt, šis nams ir visai latviešu sabiedrībai. Mēs, draudze, esam šī nama 
apsaimniekotāji, bet ļoti priecājamies, kad manā skan bērnu balsis vai arī dzied koris, vai pa skatuvi 
dimdina dejotāji. Kamēr nāks latvieši, mēs atbalstīsim visus, un kamēr latvieši nāks uz dievkalpojumiem, 
mēs tos organizēsim, un viss būs labi.” 

 
Dzied un koklē ZK Latviešu skola un folkloras kopa “Sanfrancisko migla”. 

Foto: Taira Zoldnere / Una Veilande 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nāc balsot Latvijas 14. Saeimas vēlēšanās 1. oktobrī! 

Sanfrancisko vēlēšanu iecirknis darbosies sestdienā, 1. oktobrī no 7am līdz 8pm PT  
Latviešu namā, 425 Hoffman Ave, San Francisco.  
 
Balsošanai nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība (e-ID karte).  
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Lieldienas Draudzes namā 

 
Nu jau tas šķiet ļoti sen, bet vēl pirms pāris mēnešiem svinējām Lieldienas. Sanākušie apmeklēja 
dievkalpojumu un pēcāk svētku pusdienas un koncertu, kur uzstājās Latviešu skolas skolnieki un 
folkloras kopa “Sanfrancisko Migla”.  

 
 
 

Augšā pa kreisi: Draudzes priekšnieks 
K.Veilands servē šķiņķi 
Augšā pa labi: S.Filica un A.Greenband 
sveic Aivaru Saveli jubilejā 
Pa kreisi: Latviešu skolas koklētāji 
Pa labi: Folkloras kopa “Sanfrancisko 
Migla” 
Lejā: Pusdienu dalībnieki dzied “Daudz 
baltu dieniņu” Aivaram Savelim 
 

Draudzes ziņas 
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Aicinām šī gada 18. septembrī kopā ar LELBP svinēt Kopbaznīcas svētdienu! 
 

Pasaules malu malās dziedāsim tās pašas dziesmas un lasīsim tos pašus Dieva vārdus, 
būsim vienoti kopējās lūgšanās! 

 

Klātienes dievkalpojums notiks Dienvidkalifornijas latviešu baznīcā, 
Losandželosā, 18.septembrī plkt. 11:00 

 

Tiešraide zoom platformā 
https://us02web.zoom.us/j/82337555841?pwd=WHpRcmY3T0VHSUNTVkEwbUxxSytBUT09 
 

 
 

 
 
 
Pēc dievkalpojuma labāk iepazīsimies ar mūsu Baznīcas svētīgo darbu Latvijā. Skatīsimies 
prāv. Ievas Puriņas sagatavoto video materiālu.   
 
Sekos sadraudzība pie kafijas galda. 
 
Šīs svētdienas kolekte un ziedojumi būs par labu LELBP Misijas fondam! 
 
Dievs lai dāvina prieku kopā sanākt, pateikties un lūgt par mūsu Baznīcu. 
Dievs lai dāvina vienoties Jēzū Kristū centībā piepildīt viņa lūgšanu Debestēvam: 
 

"Lai visi ir viens!  Itin kā Tu, Tēvs, manī un es, Tevī,  
                    lai arī viņi ir mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis!"  (Jņ 17: 21) 
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LELBP VĒSTĪJUMS 

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē 
Virsvaldes plenārsēdes, kas norisinājās no 2022. gada 28. 
aprīļa līdz 1. maijam Rokvilā, ASV, VĒSTĪJUMS 

 

1. Mēs asi nosodām Krievijas Federācijas uzbrukumu Ukrainai, tās karaspēka veikto civiliedzīvotāju 
un apdzīvotu vietu iznīcināšanu, neiedomājamo vardarbību un nežēlību pret upuriem. 

2. Pateicībā par līdz šim tik dāsno atbalstu, Virsvalde aicina draudzes neatslābt lūgšanās par Ukrainu, 
tās tautu, zemi un karavīriem, kā arī turpināt palīdzēt gan bēgļiem, gan visiem tiem, kas cieš no šī 
kara. 

3. Apzinoties mūsu draudžu un Baznīcas darba nozīmi gan garīgās aprūpes nodrošināšanā, gan 
latviskā mantojuma saglabāšanā, aicinām visās draudzēs šī gada 18. septembrī noturēt Kopbaznīcas 
dievkalpojumu, kura kolekti aicinām ziedot Misijas fondam, lai veicinātu šī svētīgā Dieva darba 
attīstību un izaugsmi. 

4. Baznīcas Virsvaldes plenārsēdē starp citiem jautājumiem tika pārrunātas apgabalu raizes atsākot 
darbu pēc kovida pandēmijas, kā arī iespējas mainīties un pielāgoties šī laika izaicinājumiem. 

5. Šajā Baznīcas Virsvaldes plenārsēdē tika ievēlēts Baznīcas Virsvaldes prezidijs šādā sastāvā: 
prezidente – LELBP archibīskape Lauma Zušēvica, prezidentes garīgā vietniece - LELBA pārvaldes 
priekšniece prāveste Anita Vārsberga-Pāža, prezidentes laju vietniece - LELBA Rietumu apgabala 
pārstāve Virsvaldē Tamāra Rūse, LELBA priekšnieces laju vietniece Sandra Kalve, Eiropas pārstāve 
- Latvijas apgabala prāveste Ieva Puriņa, Austrālijas pārstāvis – Austrālijas laju pārstāvis Virsvaldē 
Miķelis Strīķis, kasieris – LELBA Vidienes apgabala laju pārstāvis Baznīcas Virsvaldē Uģis 
Grīnbergs, sekretāre – Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Lielbritānijā pārvaldes sekretāre un 
laju pārstāve Baznīcas Virsvaldē Una Torstere. Baznīcas Virsvalde izsaka pateicību līdzšinējiem 
prezidija pārstāvjiem Pēterim Vīgantam, Baibai Rodiņai un Tālim Rēdmanim par viņu kalpošanu! 

6. Lai veicinātu ciešāku sadraudzību mūsu Baznīcas draudžu starpā, Virsvalde aicina veidot māsu 
draudžu attiecības ar jaunākajām draudzēm un kopām, īpaši Latvijā un Īrijā. 

7. Baznīcas Virsvalde pateicas sabiedriskām un valsts organizācijām par līdzšinējo ļoti veiksmīgo 
un abpusēji atbalstošo sadarbību. Mēs arvien jūs paturam savās lūgšanās, lai mums visiem kopā arī 
turpmāk sadarbojoties izdodas pietuvināt mieru un mūsu tuvāko labklājību un drošību. 

8. Baznīcas Virsvalde pateicas mūsu draudzēm par lielo darbu Dieva draudzes kuplināšanā, par jūsu 
lūgšanām un atbalstu mūsu kopīgajiem projektiem un aicinām arī turpmāk būt dāsniem gan ar 
lūgšanām, gan darbiem un finansēm. 
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CIK SOĻUS NOGĀJA NO LATVIJAS AIZVESTIE, CIK - UKRAINAS BĒGĻI, 
CĪNĪTĀJI? 

 Vajadzēja izskaitīt, cik soļi atdala nesen no jauna atklāto Okupācijas muzeju no Rīgā 
izveidotā Atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem. Atbalsta centrs atrodas kādreizējā Rīgas 
Tehniskās universitātes ēkā, Kaļķu ielā 1. Okupācijas muzejs - pāri ielai. Adrese: Strēlnieku 
laukums 1.   

 Ir tikai Viens, kurš spēj visus apvienot.  Ir tikai Viens spēks, kas stiprāks par to grēku un 
ļaunumu, kā dēļ reiz cieta tik daudzi mūsu tautas aizvestie un arī tagad cieš nevainīgi cilvēki, 
kuri spiesti spert soļus tālu prom no savas dzimtenes. 

 Kā toreiz, tā tagad kāds ļauns spēks stāv, gatavs ar ieroci panākt savu. Tā bija 
toreiz  Latvijā, 1941. gada 14. jūnijā, tā ir tagad Ukrainā kopš šī gada 24. februāra.  Pieminot 
visus, kuri tika brutāli aizvesti no Latvijas, kā arī tos, kuri no Ukrainas zuduši ‘uz austrumiem’ 
vai sper soļus svešās valstīs, meklējot pēc patvēruma, lai lūdzam pēc miera un taisnības 
uzvaras.  Lai lūdzam, ka Dievs pagriež visu soļus pretim laikam, kad notiktu, kā reiz solīts: “Viņš 
tiesās ļaudis, spriedīs par daudzām tautām, tad tie pārkals savus zobenus arklos un savus šķēpus 
ecēšās – tauta pret tautu vairs zobenu necels un karot vairs nemācīsies!”  (Jes. 2:4)  

 Cik soļi ir starp ēku, kuŗā tagad pulcējas Ukrainas tautas bēgļi un to, kuŗā atrodamas mūsu 
latviešu tautas aizvesto liecības par to, kā viņi cieta, cīnījās?  Nedaudz, bet zinu, ka aizvesto 
liecības mūs spēj tuvināt Dievam un citu citam, jo tās stāsta, kā viņi varonīgi  centās neuzdot 
ticēt un paļauties Dieva žēlastībai, kad cilvēki bija tik nežēlīgi. Liecības apstiprina, ka viņi arvien 
cerēja,  ka izturēs un piedzīvos žēlastību, atgriežoties dzimtenē.  Un liecības pauž, ka, par spīti 
visām ciešanām,  viņi turpināja mīlēt cits citu, lai nekļūtu ienaidniekiem līdzīgi!   

 Divas ēkas atdala nedaudzi soļi, divas traģēdijas - 81 gads.  Cik soļus vēl jāsper tuvāk cits 
citam un Dievam, lai reiz naids un ļaunums atkāptos. Pieminot tos, kuŗi cieta, mira, neatgriezās 
Latvijā, kā arī tos, kuri mēro neizskaitāmus soļus prom no tēvzemes Ukrainas,  lūgsim par visiem 
cietējiem, par visiem, kuŗi aizvesti un kuriem nebija lemts dzīvot, vai atgriezties 
Latvijā.  Lūgsim, lai Dievs mazina attālumu vienam no otra, lai nebūtu sāpēs jālūdz: “Ne atkal, 
Kungs! Ne, atkal!” 

Archibīskape Lauma Zušēvica 
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2022. gada jūnijā 

Mīļie draugi! 
Sirsnīgs un liels paldies par dāsno atsaucību LELBA pārvaldes aicinājumam ziedot kopējai 
palīdzībai Ukrainai. Pateicoties jums - LELBA draudzēm, individuāliem ziedotājiem un latviešu 
organizācijām, kara pirmajos trīs mēnešos varējām palīdzības organizācijām nosūtīt $90,000 
(USD) un $22,600 (CND).  Paldies par uzticēšanos mums! 
Cik liels gandarījums, ka daudzi kopā, katrs pēc savām spējām ziedojot, varam patiesi kaut ko 
lielu paveikt!  Priecājamies redzēt, ka daudzi no jums piedalās arī citu organizāciju palīdzības 
akcijās, paši savās draudzēs vai apkaimēs rīkojat palīdzības pasākumus, un stāvat ar Ukrainu 
demonstrācijās un gājienos. Aizkustina jūsu dāsnums un kristīgās mīlestības apliecinošā 
gatavība cietušajiem palīdzēt.   
Neattaisnojamais, nežēlīgais karš nav beidzies... un vajadzību būs daudz vēl ilgu laiku.  LELBA 
pārvalde seko līdzi notikumiem, rūpīgi izvērtējot palīdzības organizācijas, kuras atbalstīt.  Vēl 
arvien ienāk ziedojumi – un turpināsim tos arī pieņemt!   
Es paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs...  Filip. 1:6 
Dievs lai svētī dāvanas un dāvanu devējus! 
Prāv. Anita Vārsberga – Pāža 
LELBA priekšniece 

Jūsu ziedojumi palīdzējuši gan tiem, kas Ukrainā uzturās un cīnās, 
gan tiem, kas devušies bēgļu gaitās. 

 
martā $10,000 (CND) Kanādas Sarkanajam krustam (ziedojums no LELBA līdzekļiem) 
        $30,000  (USD) Starptautiskajam Sarkanajam krustam  
       $25,000 (USD)  Ziedot.lv 

aprīlī    $15,000 (USD) Lutheran World Relief 
maijā   $20,000 (USD) UMANA – Ukrainian Medical Association of North America 
       $12,600 (CND) Canadian Lutheran World Relief  

 

400 Hurley Avenue, Rockville MD  20850-3121 USA  /  lelbabirojs@gmail.com 
PĀRVALDES PRIEKŠNIECE / PRESIDENT:  prāveste/ The Rev. Anita Vārsberga-Pāža    

tel. 301 302 3270 / macanitavp@gmail.com 
PĀRVALDE / BOARD MEMBERS:  Andris Celcherts, māc. Aija Graham, māc. Ģirts Grietiņš, 

Sandra Kalve, māc. Igors Safins, Kārlis Veilands  
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Mēs paturam aizgājušos mīļā piemiņā un izsakām dziļu līdzjūtību ģimenēm un draugiem. 
Draudzes valde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 

Notikumi ZK latviešu sabiedrībā 
Svētdiena, 18. septembris  1pm Seminārs par Saeimas vēlēšanām, namā un Zoom 
Sestdiena, 1. oktobris  7am-8pm 14. Saeimas vēlēšanas, iecirknis namā 
Sestdiena, 8. oktobris  4pm Baltic Folk Dance Social, tautas deju vakars namā 
 
 
 
 
 
 Haralds Jurevskis 

Dzimis 1929. gada 12. februārī, Rīgā 
Miris 2022. gada 5. maijā, Grand Rapids, Mičiganā 

  

Gunārs Ūdris 

Dzimis 1930. gada 11. jūlijā, Latvijā 
Miris 2022. gada 24. jūlijā, Granite Bay, Kalifornijā  

  

Austra Elstiņš (dz. Belmeris) 

Dzimusi 1920. gada 27. aprīlī, Rīgā, Latvijā 
Mirusi 2022. gada 2. augustā, Walnut Creek, Kalifornijā  

  

In Memoriam 

16. aprīlis Sakramento  Diak. G.Reins  17 apmeklētāji   $210,-  

17. aprīlis Sanfrancisko   Diak. G.Reins  26 apmeklētāji     $229,-  

21. maijs Sakramento  Diak. G.Reins  8 apmeklētāji   $180,- 

22. maijs Sanfrancisko  Diak. G.Reins      $404,- 

12. jūnijs Sanfrancisko  Diak. G.Reins  9 apmekl. (+5 Zoom)   $38,- 

16. jūlijs Sakramento  Diak. G.Reins  14 apmeklētāji   $235,- 

 

DRAUDZES DIEVKALPOJUMU KOLEKTES  

SAŅEMTIE ZIEDOJUMI (6. aprīlis – 8. septembris) 

Zelta Vārtu vēstīm 
Gunta Burks    $50,- 
Kārlis Grošs    $50,- 
Līvija Matsons   $50,- 
 
Atbalsts Ukrainai 
Filips Andersons           $100,- 
 
Andas Andersons piemiņai 
Mārtiņš Andersons   $50,- 
 
 

LELBA un apgabala nodeva  
Kārlis Grošs     $20,- 
Dagmāra Lejnieks    $25,- 
 
Ziedojums 
Edmonds Žīgurs  $500,- 
 
Edvīna un Elzas Zuntes piemiņai 
Lauma Zunte   $300,- 
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ZK LATVIEŠU DRAUDZES NAMS 

Adrese: 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA, 94114 | Telefons: 415-550-9056 

Nama lietošanas jautājumos zvanīt Sallijai Filicai, TEL. 415-550-9056 

Kontakti 

16 

DRAUDZES VALDE 

REVĪZIJAS KOMITEJA 
Komitejas loceklis Mārtiņš Andersons: P.O. Box 470691, San Francisco, CA 94147 

e-pasts: tikunta@yahoo.com 
 

Redakcija: P.O. Box 71023, Sunnyvale, CA 94086, e-pasts zvvestis@gmail.com  
 

ZELTA VĀRTU VĒSTU REDAKCIJA 

DIAKONE 
Diakone: Guna Reins: 13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401 

tel. (714) 829-6449, e-pasts: GunaReins@gmail.com 
 

 
Priekšnieks Kārlis Veilands: P.O. Box 71023, Sunnyvale, CA 94086 

tel: (408)813-7100, e-pasts: kveilands@gmail.com  

Priekšnieka vietnieks Gvīdo Bergmanis: 678 Daffodil Dr., Benicia, CA 94510 
tel. (707)748-0138, e-pasts: gbergsf1@aol.com  

Sekretāre Rasma Rekšāne: 1671 46th Ave., San Francisco, CA 94122 
tel. (415)887-1957, e-pasts: rrekshans@gmail.com 

Kasieris Aivars Savelis: 4107 39th Ave., Oakland, CA 94619 
tel. (510)531-3865, e-pasts: aivarss@aol.com 

Apv. Dāmu kom.vad. Anita Greenband: 443 Alberto Way, #124, Los Gatos, CA 95030  
tel. (408)656-9898, e-pasts: anitag28@msn.com 

Valdes locekle: Rasma Bīns: 1235 Diamond St., San Francisco, CA 94131 
tel. (415)824-9575  

 Valdes locekle: Sallija Filica: 425 Hoffman Ava, San Francisco, CA 94114 
   tel. (415)550-9056, e-pasts: sallija.vak@gmail.com 

 


