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Pirms mazliet vairāk kā nedēļas kristīgā 

Baznīca svinēja Trīsvienības svētkus. 

Jāatzīst, šie nav svētki, kas cilvēkus 

„uzrunātu”. Mums tuvāki ir 

Ziemassvētki, tad Lieldienas, varbūt 

atceramies arī par Vasarsvētkiem. Bet 

Trīsvienības svētki? Ko tie nozīmē? Jā, 

arī Bībelē būtu grūti atrast kādu 

aicinājumu tos svinēt. Un tomēr 

Trīsvienība ir pašā pamatā kristietības 

pasaules uzskatam. Jāatzīst, ka tas nav 

kaut kas ļoti viegli aptverams. Patiesībā, 

par šādiem jautājumiem es bieži 

domāju, vai tos vispār ir iespējams 

„aptvert”? Drīzāk jau tur atklājas kaut 

kas cilvēka prātā neietverams. 

Kristietības pašos pamatos ir atziņa: 

Dievs Tēvs ir Tēvs, bet Tēvs ir arī Dēls 

un patiesībā, Viņš ir gan Tēvs, gan Dēls 

vienlaicīgi, un šīs attiecības ir Svētais 

Gars. Bet taču, ir labi, ka tās lielākās 

lietas mēs nevaram aptvert, ka ir kaut 

kas tāds, kas arvien mums paliek kā 

Noslēpums, Mistērija.  Tas pat savā 

ziņā ir mums „veselīgi”, jo ja mēs šo 

jautājumu sevī patiesi sastopam un par 

to meditējam, tad Dieva, kā 

Trīsvienības doktrīna salauž prāta duālo 

sistēmu „labs” un slikts”, „pareizs”, 

„nepareizs”. Mēs tad saprotam, ka mūsu 

izpratnes robežas ir ļoti šauras. Jā, tieši 

tur – mūsu domāšanas robežās ir 

problēma. Atkal un atkal no jauna 

mums jāsastop šī patiesība. Tādēļ, bez 

visa pārējā, Trīsvienība ir svētība, kas 

palīdz mūsu duāliskajam prātam 

piešķirt pazemību.  

Pazīstamais teologs Ričards Rors 

grāmatā „The Naked Now” saka: 

Diemžēl lielākā daļa kristiešu ir ticējuši 

Trīsvienībai kā īpatnējai mīklai, 

matemātiskai problēmai. Lai gan 

Trīsvienības doktrīna vienmēr ir bijusi 

kristīgās ticības centrā, mēs neesam tai 

ļāvuši mainīt savu apziņu. Mēs 

vienkārši esam ticējuši, ka tā ir patiesa 

un tad esam ielikuši to plauktā, tāpat, 

kā lielāko daļu citu doktrīnu. Diemžēl 

ticība ir kļuvusi par ticēšanu 

neiespējamām vai īpatnējām lietām (kas 

pārsteidzošā kārtā tika darīts, lai 

izpatiktu Dievam), nevis par ieeju 

pilnīgi savādākā atziņā. Mēs bieži 

pārmetam krustu kā trīsvienīgā Dieva 

zīmi un pieņemam intelektuālo doktrīnu 

par Trīsvienību, bet tad to noliekam 

malā tā, it kā šai doktrīnai nebūtu 

nekādas praktiskas vai reālas nozīmes. 

Mēs neesam ļāvuši trīsvienīgajam 

principam pārvarēt duālisko un divu 

elementu principu. Katoļu teologs Karls 

Rāners (Karl Rahner) ir teicis – ja mēs 

rīt atmestu Trīsvienības doktrīnu, tam 

būtu ļoti mazs vai praktiski nekāds 

efekts uz lielākās daļas kristiešu dzīvi. 

Šī patiesība norāda uz reālu zaudējumu 

un kļūdu.  

Pati daba un viss mums apkārt norāda 

uz to, cik liels Noslēpums ir visa 

esamība un arī mēs katrs pats.  Mēs 

bieži esam noslēpums pat paši sev. 

Censties tuvoties šī Noslēpuma jēgai, 

bet paturēt prātā un apzināties savas 

robežas – šo balansu saturēt nav tik 

viegli. Un tomēr tieši tā dievišķas 

Trīsvienības noslēpums nāk pie mums. 

Paturēsim to prātā arī šajās vasaras 

dienās.  

 

 

 

 

Draudzes mācītājs Kārlis Žols 

Mēneša vēstījums  
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DIEVKALPOJUMI JŪNIJĀ 

 

SVĒTDIEN, 6./2. 

PLKST. 11.00 

 

  

SAN FRANCISCO, otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 

dievkalpojums ar Dievgaldu, 425 Hoffman ielā, ērģelniece 

Rasma Rekšāne 

 

 

SESTDIEN, 6./8. 

PLKST. 12.00 

 

 
SACRAMENTO, trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.  

Pie Ivara Plescova, 4517 Holiday Court, Shingle Springs,  

tel.: 530-677-3573, ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

 

SVĒTDIEN, 6./9. 

PLKST. 11.00 

 

SAN FRANCISCO, trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 

dievkalpojums ar Dievgaldu, 425 Hoffman ielā, ērģelniece 

Rasma Rekšāne 

 

 

SVĒTDIEN, 6./9. 

PLKST. 15.00 

 

SAN JOSE-LOS GATOS, Piemiņas dievkalpojums 

Imantam Vilciņam, 16548 Ferris Ave, Los Gatos, 

ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

 

SVĒTDIEN, 6./16. 

PLKST. 11.00 

 

SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO, Aizvesto 

piemiņas dienas dievkalpojums, dievkalpojums ar 

Dievgaldu 425 Hoffman ielā, ērģelniece Rasma Rekšāne. Pēc 

dievkalpojuma skatīsimies koklētājas Laimas Jansones 

koncerta filmu „Sidrabs”.  

 

 

DIEVKALPOJUMI JŪLIJĀ 

 

SVĒTDIEN, 7./21. 

PLKST.11.00 

LAJU DIEVKALPOJUMS. 

DIEVKALPOJUMU VADA ILZE UN 

JĀNIS BIRZNIEKI 

  

SAN FRANCISCO, devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 

ērģelniece Rasma Rekšāne, 425 Hoffman ielā 

 

DIEVKALPOJUMI AUGUSTĀ 

 

SVĒTDIEN, 8./4. 

PLKST. 11.00 

 

  

SAN FRANCISCO, vienpadsmitā svētdiena pēc 

Vasarsvētkiem, dievkalpojums ar Dievgaldu, 425 

Hoffman ielā, ērģelniece Rasma Rekšāne 
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SVĒTDIEN, 8./4. 

PLKST. 15.00 

 

 

SAN JOSE-LOS GATOS, vienpadsmitā svētdiena pēc 

Vasarsvētkiem, 16548 Ferris Ave, Los Gatos 
Ērģelniece Rasma Rekšāne 
 

 

SESTDIEN, 8./10. 

PLKST. 14.00 

 

PALO ALTO, Kapu svētki, Alta Mesa kapos, 695 
Arastradero Rd., ērģelniece Rasma Rekšāne  
 

 

SESTDIEN, 8./17. 

PLKST. 12.00 

 

SACRAMENTO, trīspadsmitā svētdiena pēc 

Vasarsvētkiem, pie Ārijas Grauss, 9104 Turtle Creek 
Lane, Fair Oaks, tel.:916-987-7884 
Ērģelniece Rasma Rekšāne 
 

 

SVĒTDIEN, 8./25. 

PLKST. 11.00 

 

SAN FRANCISCO, četrpadsmitā svētdiena pēc 

Vasarsvētkiem, dievkalpojums ar Dievgaldu, 425 

Hoffman ielā, ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

 
 

DIEVKALPOJUMI OAKLANDES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZĒ 

 

SESTDIEN, 8./24. 

PLKST. 14.00 

 

OAKLANDĒ, četrpadsmitā svētdiena pēc 

Vasarsvētkiem, Resurrection Luth. Church, 397 Euclid 

Ave., Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

 

MĀTES – ĢIMENES DIENA SAN FRANCISKO 

 

Mātes/ģimenes diena ir viens no skaistiem kopīgiem draudzes sarīkojumiem, kas katru gadu 

pulcina ne tikai tradicionālos dievkalpojuma apmeklētājus, bet arī plašāku pulku ģimeņu un gan 

lielu, gan mazu mūsu draudzes draugu un labvēļu. Tā arī šoreiz, 12. maijā pēc dievkalpojuma 

Draudzes namā lielajā zālē notiks skaists Mātes/ ģimenes dienas sarīkojums, kurā brīnišķīgus 

priekšnesumus sniedza Ziemeļkalifornijas latviešu skolas gan lielāki, gan mazāki audzēkņi, kā 

arī Biznieku ģimenes bērni. Klausījāmies, skatījāmies un priecājāmies par dziesmām, dejām, 

rotaļām un dzejām, kas visi bija brīnišķīgi sagatavoti. Paldies visiem priekšnesumu sniedzējiem, 

kā arī latviešu skolas skolotājiem, kas sagatavoja bērnus, lai tie mūs varētu iepriecināt! Pēc šiem 
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priekšnesumiem baudījām mūsu draudzes darbinieku sagatavotu brīnišķīgu mielastu. Paldies 

visiem, kas piedalījās mātes/ģimenes dienas sagatavošanā!  Kārlis Žols            
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PALDIES VISIEM, KAS PIEDALĪJĀS SKAISTAJĀ 

ĢIMENES/MĀTES DIENAS SVINĒŠANĀ DRAUDZES NAMĀ! 

 
Šogad Ģimenes diena bija atkal priecīga un patīkama. Bija kopā vairākas paaudzes ar mūsu 

ģimenēm – no visjaunākajiem bērniem līdz sirmgalvjiem. Draudzes Dāmu komitejas locekles 

rīko ikgadējās Mātes Dienas pusdienas visiem mūsu apkārtnes tautiešiem. Tā mēs arī šogad 

varējām priecāties, kā skolas bērni piedalījās ar priekšnesumiem uz skatuves. Paldies skolas 

skolotājiem un vecākiem! Tāpat bija skaisti klausīties Lailas un Valža Birznieku dziedāšanā – 

Paldies viņiem abiem! 

Par lielo darbu saliekot un dekorējot lielo zāli. Par lielo darbu ēdienu gatavošanā ir jāpateicas, 

kā vienmēr, Draudzes Dāmu komitejas locekļiem un labvēļiem, kas ir vienmēr ar mieru 

palīdzēt. Šogad Ģimenes dienas sagatavošanā savas pūles, enerģiju, un laiku ziedoja Dāmu 

komitejas vadītāja Ingrīda Skrabe, Rasma Bins, Salija Filits, Inta un Gunārs Galviņi, Ruta 

Grand, Anita Greenband, Jogita Jurevskis, Anita Norāns, Ausma un Aivars Saveļi, Ruta 

Vanuška (viese no Grand Rapids), Kārlis Veilands, Jānis Zariņš. Liels un sirsnīgs PALDIES 

jums visiem! Tāpat esam priecīgi par visiem kas varēja piedalīties šajos gadskārtējos svētkos! 

Gvido Bergmans                      

 

 

JĀ, MEKLĒSIM ĢIMENI 

 
Mūsu draudze un arī individuāli tās locekļi iepriekšējos gados ir finansiāli atbalstījuši 

Ģimenes māju „Zvannieki” Latvijā. Vēl, Mātes/Ģimenes dienas noskaņā ZVV 

ievietojam Zvannieku mājas biedrības vadītājas Sandra Dzenītes–Cālītes rakstu no 

8.maija žurnāla „IR”  

Saule ir 

atgriezusies! 

Rāmi, lēnām, 

ramm. Ezers 

kūp. Upes un 

ceļi met līkumu līkumus kā tikai 

Latvijā. Pavasarī dzimušie jēri rāmi 

plūc jauno zālīti, un dzērves kliedz tik 

tuvu, ka jāapstājas. Un bērni no tuvējām 

un tālajām kaimiņu mājām ar 

grābekļiem pār plecu dodas uz talku, uz 

savu Zaļo Rāmuļu skolu. Priecīga 

audzīte, man garām ejot, nosauc: 

«Paldies par centīgo meitiņu!» 

Kāds miers. Bērnam draudzīga vide - kā 

mēs to gribētu Latvijā. Rāmi, lēnām, 

ramm. Ejot uz mājām, domāju un redzu 

to centīgo meitiņu. Mans Līžuks. Vai tu 

atceries, kā mēs satikāmies? Tik 

nejauši, tik neplānoti Cēsu slimnīcā. Tu 

biji tikai mēnesi veca, bet tavas acis 

skaidri un nepārprotami jautāja: «Kur tu 
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biji tik ilgi?» Ceļš atkal met līkumu 

līkumus.  

Tad negaidīti iezvanās telefons: «Jā. 

Zvannieku mājas. Jā, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja, sapratu - puisītim, marta 

beigās dzimušam, ir vajadzīga ģimene. 

Tēvs nav zināms. Mātei trešais bērns. 

Divi vecākie nodoti adopcijai. Jā, 

meklēsim ģimeni!» Meklēsim aizbildni, 

kā to priekšzīmīgi paredz brīvvalstī 

rakstītais Latvijas Civillikums. 

Gandrīz 70 gadu pēc kara un tūkstošiem 

atstumtu bērnu - kā kļūda mūsu 

rakstītajā Latvijas koptekstā. Vai tā ir 

labojama, vai vienkārši izsvītrojama? 

Kāda kļūda!? Tā nevar būt kļūda. Tā ir 

Grēta, priekšlaikus dzimusī mūsu 

Latvijas meitiņa, kas pirms gada 

Vienības gatvē viena un viena savā 

slimnīcas gultiņā. Bet šodien Grēta ir 

pie māmiņas, kas priecīgi stāsta: «Grēta 

ir tik skaisti ieaugusi mūsu ģimenē, 

starp lielo māsu, tēti un omīti. Īsts 

prieks. Tāda neatlaidība! Viņa mums tik 

daudz māca...» Un mazais Artūrs, vēl 

tikko viens un bezcerīgs ar caurumu 

sirsniņā, tagad laimīgi čuč ratiņos zem 

Latvijas gaišajiem bērziem. Blakus 

māte smaida: «Paldies Dievam par tādu 

negaidītu prieku!» Un piecgadīgā 

Džeida ar mazo māsu un trim 

jaunākiem brālīšiem - nav kļūda mūsu 

kopējā rakstā. Ieguvums un svētība ne 

tikai ģimenei, kas devusi mājas, bet, 

dīvainā kārtā, mums visiem.  

Upes un ceļi met līkumu līkumus kā 

tikai Latvijā. Rāmi, lēnām, ramm. Cik 

ļoti mēs ilgojamies, lai visi mūsu 

Latvijas bērni uzaugtu viņiem draudzīgā 

vidē! Bet - kā lai mēs to panākam, ja 

visi kopā neprotam veidot cilvēkam 

draudzīgu valsti? Saprotam taču - ja 

paši nejūtamies droši, gribēti un 

novērtēti, kā tad lai bērniem dodam 

laimīgas mājas? Tad varbūt tie divi 

tūkstoši pamesto bērnu, kas mīt sociālās 

aprūpes namos, mums kaut ko māca, 

norāda uz kādu pamatīgu robu mūsu 

izpratnē par cilvēkmīlestību. 

Acīmredzot nepietiek ar mums tik tuvo 

trejādību - Dievs, daba, darbs. Tai 

jāpārtop. Tai jāieaug kādā tālāk ejošā 

trejādībā - Tēvs, Dēls un Svētais gars. 

Tēvs - drošu pamatu licējs, Dēls - 

draugs un brālis ikvienam, un Svētais 

gars - mīlestība, kas vieno un atbrīvo. 

Upes un ceļi met līkumu līkumus kā 

tikai Latvijā. Rāmi, lēnām, ramm. 
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Mūžībā aizsaukta ilggadīgā Oaklandes draudzes vadītāja 

BRIGITA LAIMA ELEVANS, dzim. Blumbeks  

1931. gada 6. oktobrī, Jelgavā 

2013. gada 6. maijā Berkeley 

 

Jēzus Kristus saka: “Es esmu Augšāmcelšanās un Dzīvība” 

  

 BRAUCIENS UZ SIBĪRIJU 

Šā gada jūlijā ar LELBA atbalstu un kopā fondu „Sibīrijas bērni” un tā 

filmēšanas grupu došos uz Magadanas un Krasnojarskas apgabaliem, lai apmeklētu 

vietas, kur tika izsūtīti cilvēki no Latvijas, satiktu Sibīrijas latviešus un piedalītos 

piemiņas plākšņu novietošanā tur palikušajiem. LELBA Sibīrijas atbalsta nozare šo 

darbu ir atbalstījusi līdz šim un esmu pateicīgs LELBA draudzēm, kas ir atbalstījušas šo 

darbu ar saviem ziedojumiem. Uzskatu, ka mūsu Baznīcai ar tās draudzēm Rietumu 

pasaulē, ir morāls pienākums piedalīties šajā konkrētajā darbā, gan godinot izsūtīto 

piemiņu, gan uzturot saikni ar vēl Sibīrijā palikušajiem izsūtītajiem un to pēcnācējiem. 

Šogad kinorežisore Dzintra Geka ar savu filmēšanas grupu filmēs materiālu topošajai 

dokumentālajai filmai “Kur palika tēvi?”. Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca 

Amerikā šogad finansiāli atbalsta šo svētīgo darbu, samaksājot ceļa izdevumus 

filmēšanas grupas operatoram, kā arī atbalstot ceļa izdevumu segšanu žurnālistei no 

„Latvijas Avīzes”. Šogad Krasnojarskas apgabalā būsim tādās vietās kā Suhobuzima-

Ačinska-Nazarova-Biriļussi-Bogotola-Tjuhteta-Asino-Baturina-Mullova. Pēc tam 

dalīšos pieredzētajā šajā braucienā ar jums. Kārlis Žols 
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PĀRDOMĀM 

Vardarbība ir ikviena attieksme vai 

darbība, kas mazina, atņem cilvēcisko 

cieņu, izrāda pārākumu vai sagrauj sevi 

vai citus. Tās saknes ir tendencē sadalīt 

cilvēkus grupās, kas sacenšas un ir 

antagonistiskas: mūsu grupa un cita 

grupa. „Mēs” esam labie cilvēki. „Viņi” 

ir sliktie. „Sliktie” mūs ne tikai apdraud, 

bet apdraud pašu Visuma kārtību. „Mēs 

”tiekam attaisnoti, lai arī kādus it kā 

nepieciešamus līdzekļus izvēlētos, lai šo 

apdraudējumu apstādinātu un atjaunotu 

kārtību. Tādējādi par svētu pienākumu 

kļūst vardarbība, lai izbeigtu 

vardarbību, lai atjaunotu pasaulē 

kārtību, un pat vardarbība, lai „viņus 

glābtu”. Mēs aizvien turpinām radīt 

modeli „būt grupā” un „ būt ārpus 

grupas”. Turklāt to darām ar 

vislabākajiem nodomiem. Mēs zinām, 

ka patiesība ir mūsu grupai. Mēs arī 

zinām, ka draudi ir „tur ārpusē”, un 

gribam stiprināt un aizsargāt to „labo un 

patieso” kopienu, kurai paši piederam. 

Taču tas noved pie vardarbības cikla 

nepārtrauktas atkārtošanās. Tā ir senās 

prakses ar grēkāzi modernā versija. 

Grēkāža parādība attīstījās kā rīcības 

modelis, ar kādu grupa, kopiena vai 

sabiedrība risināja ļaunuma problēmu. 

Kādu indivīdu vai grupu uzskatīja par 

ļaunuma cēloni un to demonizēja, 

izslēdza vai nogalināja. Pēc šī „upura” 

kopiena, iespējams, piedzīvoja jaunu 

vienotības izjūtu, jo bija notikusi 

attīrīšanās no ļaunuma. Būtībā šādi 

vairākums projicēja savu ļaunumu un 

vardarbību uz mazākumu, uzveļot tam 

vainu par krīzes situāciju un to 

nodēvējot par „svētu lietu”. Tas taču 

bija svēts darbs- atbrīvot sabiedrību no 

ļaunuma. Šādi minētais modelis kļuva 

par „svēto vardarbību” jeb par glābjošās 

vardarbības mītu. Vardarbības būtība ir 

grēkāža meklēšana, kas izpaužas gan 

domās, gan darbos. Vardarbības mērķis 

ir sakaut otru un valdīt pār viņu. Tās ir 

bailes, naidīgums, alkatība vai vēlme 

pēc taisnīguma par pagātnē izdarīto 

vardarbību. Viss minētais veido šo 

fundamentālo atšķirību un sadalījumu 

starp „mums” un „viņiem”: 

• „Viņi” tiek uzskatīti mazvērtīgāki par 

„mums”, mazvērtīgāki kā cilvēki vai kā 

kaut kas pretējs cilvēkam (ļaunuma 

iemiesojums). 

• Pār viņiem tiek realizēta vara, kā 

draudi, represijas un citas dominēšanas 

formas. 

• Tiek meklētas iespējas saglabāt vai 

paplašināt „mūs ” uz „viņu” rēķina. 

• Tiek nodibināta kārtība, ar „svētās 

vardarbības” palīdzību tiekam izglābti 

„mēs” un glābta pasaule. 
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• Tiek stiprināta sistēma, kas tic 

vardarbībai, - ka pašā Visumā galu galā 

darbojas princips „mēs pret viņiem”. 

Aleksandrs Solžeņicins reiz rakstīja: „Ja 

vien tas būtu tik vienkārši! Ja vien būtu 

tādi ļaunie cilvēki, kas kaut kur it kā 

dara savus ļaunos darbus, un līdz ar to 

viņi būtu jāatšķir no mums, pārējiem, 

un jāiznīcina. Bet robeža starp labo 

un ļauno iet cauri katra cilvēka sirdij. 

Kurš gan vēlas iznīcināt daļu no savas 

sirds?” 

(no www.pacebene.org) 

Pārpublicēts no Jēkabpils Sv. Miķeļa 

ev. lut. draudzes ziņām

 

 

LĪDZ 29. MAIJAM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 

Zelta Vārtu Vēstīm 

Galina Kolbs  30.00   Ruta Lūkas  40.00 

Maigonis Norāns 35.00   Ivars Plescovs  25.00 

Ingrīda Staklis  40.00   Imants Švāns  35.00    

  

   

Draudzes budžeta vajadzībām 

Dzintra Pružinskis 25.00 

 

 

LELBA un apgabala nodevas 

Galina Kolbs   10.00   Ruta Lūkas  10.00 

Maigonis Norāns 15.00   Anita Norāns  15.00  

 

Arhibīskapa algas fondam 

Anita Norāns   50.00     

 

 

Eiženijas Blumbergas piemiņai 

Elīna Courtois    300.00     

 

 

 

 
Šobrīd minimālās draudzes nodevu likmes:  

Strādājošiem: $200 gadā, pensionāriem $175 gadā un studentiem $10 gadā (tikai LELBA un 
Apgabala nodeva) 

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

 



ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

 

Prāvests Kārlis Žols: 2712 Oak Rd., Apt. 65, Walnut Creek, CA 94597, tel.(925) 788 

1101, e-pasts: kazols@msn.com; karliszols@gmail.com   

 Priekšnieks Gvīdo Bergmanis: 678 Daffodil Dr., Benicia, CA 94510, tel. (707)748-

0138, e-pasts: gbergsf1@aol.com 

Priekšnieka vietniece Jogita Jurevska: 1116 Tapis Way, Pacifica, CA 94044, tel. 

(650)359-4025 

Sekretāre Rasma Rekšāne: 1671 46th Ave., SanFrancisco, CA 94122, tel. (415)566-

5473 

Kasieris Aivars Savelis: 4107 39th Ave., Oakland, CA 94619, tel.(510)531-3865, 

e-pasts: aivarss@aol.com 

Grāmatvede Inta Vodopals: 79 Wild Iris Road, San Geronimo, CA 94963, tel: (415) 

488-4961   

Dāmu komitejas vadītāja Ingrīda Skrabe: 205 University Ave., Los Gatos, CA 95030, 

tel.(408)395-2613 

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

9575  

 Sekretāra palīgs Maigonis Norāns: 12635 Indio Court, Saratoga, CA 95070, tel. (408) 

252-1423, e-pasts: noransm@aol.com 

Valdes loc. Anita Greenband: 443 Alberto Way, #124, Los Gatos, CA 95030, tel: 

(408)-656-9898 

Valdes loc. Gundega Nīgale: 4976 Harmony Way, San Jose, CA 95130, tel: (408) 379-

9685 

 Valdes loc. Kārlis Veilands: 876, West Iowa Ave., Sunnyvale, CA 94086, tel: (408)-

813-7100 
 

 

 

Priekšsēdis Artis Salmiņš: 829 Juana Ave., San Leandro, CA 94577, tel.(510)483-5803, 

e-pasts: artsalmins@aol.com 

Priekšsēža vietnieks Laimonis Bērziņš: 1239 Bay St., Alameda, CA 94501, 

tel.(510)522-1713 

Sekretārs Uldis Ramāns: 1631 St. Norbert Dr., Danville, CA 94526, tel.(925)837-9552, 

e-pasts: auramans@sbcglobal.net 

 

Zelta Vārtu Vēstu nesaņemšanas gadījumā lūdzam zvanīt mācītājam Kārlim Žolam 
 

 

 

 

 

 

DRAUDZES VALDE 
 

REVĪZIJAS KOMITEJA 

mailto:kazols@msn.com
mailto:karliszols@gmail.com


ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

 

Ziemeļkalifornijas latviešu sabiedrības 

notikumu kalendārs 

 

JŪNIJS 

2. jūnijs, svētdiena 

1PM Ivara Indāna lekcija, 425 Hoffman Ave, San Francisco 

9. jūnijs, svētdiena 

Baltiešu pikniks, Kennedy Grove Regional Recreational Are, El Sobrante 

15. jūnijs, sestdiena 

4PM Liepājas teātra izrāde “Ragana”, 425 Hoffman Ave, San Francisco 

JŪLIJS 

30. jūnijs – 7. jūlijs 

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki Rīgā 

SEPTEMBRIS 

28. septembris, sestdiena 

4PM Valmieras teātra izrāde “Bezkaunīgie veči” 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

http://zklb.wordpress.com/www.dziesmusvetki.tv
http://www.vdt.lv/public/lat/izrades/0/bezkaunigie_veci/
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