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Viena no garīgām patiesībām, kuru 

cilvēkiem, arī mums nereti ir grūti 

saprast, ir tā, ka tik daudz kam šajā 

pasaulē ir vairāk līmeņu, nekā mēs 

redzam: piemēram, mēs nereti izprotam 

viens otra teiktos vārdus savādāk nekā 

tie ir domāti, tātad par mūsu vārdiem 

var būt dažādi izpratnes līmeņi; tāpat 

cilvēku attiecībām vienam ar otru vispār 

ir vairāki līmeņi, arī politiskām un 

ekonomiskām norisēm ir vairāki līmeņi, 

no kuriem mēs diezgan reti, kad varam 

uztvert visus. Arī garīgumam, mūsu 

attiecībām ar Dievu, patiesībā pašai 

cilvēku izpratnei par Dievam ir vairāki 

līmeņi. Un visbiežāk no šiem līmeņiem 

mēs uztveram tikai tos, uz kuriem 

attiecīgajā brīdī esam gatavi.  Tā arī 

Bībeli un arī Kristus vārdus tajā bieži 

vien uztveram tikai vienā – šobrīd sev 

pieejamā līmenī, lai gan kaut kur dziļi 

sevī varbūt nojaušam, ka tur ir kādi 

lielāki dziļumi. Mūsu izpratne gan var 

mainīties, un, jo tālāk mēs ejam savā 

ceļā, jo vairāk un plašāk arī saprotam, 

uztveram, integrējam sevī.  

Man šķiet, ka visbiežāk mums visu 

gribās zināt skaidri un gaiši, tajā – 

mums VISVIEGLĀK saprotamajā un 

uztveramajā - materiālajā līmenī un to 

pasludināt par vienīgo realitāti.  Tādēļ ir 

visi mūsu laika zinātnes un tehnoloģiju 

atklājumi, bet garīgi mūsu pasaule ir vēl 

bieži sekla. Tā ir, iespējams lielākā 

atšķirība starp Rietumu un Austrumu 

pasauli. Pie mums dominē materiālais, 

praktiskais, kamēr garīgā dimensija 

bieži ir atstāta tradīcijas līmenī, 

savukārt austrumu pasaulē, kurā, lielai 

daļai cilvēku nav šī – mums tik 

pierastās tehnoloģiju un materiālisma 

pārbagātības, cilvēki bieži dzīvo daudz 

aktīvāku, dziļāku dvēseles dzīvi.   

Abās pasaulēs kaut kā pietrūkst..., bet 

Kristus taču darbojas VISĀ pasaulē. Un 

te nu mēs varam vaicāt – ko mēs 

redzam kā Dieva darbu ap sevi un sevī? 

Kā pie MUMS darbojas Dievs? Vai 

esam sev jautājuši – kā pie mums katra 

un mums visiem kopā patiešām 

izpaužas Dieva darbs? Vai tas iet 

kopsolī ar mūsu pašu rīcībām, vai 

varbūt gluži pretēji – izmisīgi mēģina 

mainīt kaut ko mūsu pašu uzņemtajā 

virzienā, pagriezt mūs uz citu pusi?  

Jāņa evaņģēlijā Kristus saka: „manas 

avis klausās manā balsī un man seko...” 

Vai tas nozīmē klausīties vārdos, pildīt 

noteikumus un tradīcijas? Tas jau nav 

slikti. Bet, vai ar to pietiek? Varbūt 

drīzāk tas nozīmē aicinājumu IZIET no 

mūsu robežām un saskatīt, ka Kristus 

aptver pilnīgi VISU, visu plašo spektru, 

kas ir atrodams šajā pasaulē, no kuras 

mēs varam saskatīt tikai mazu daļu. Būt 

viņa avij nozīmē iet arvien plašākos 

atziņu dziļumos, arvien iet viņam līdzi 

tur, kur atklājas tas, ko līdz šim neesam 

varējuši nedz aptvert, nedz pieņemt. 

Tomēr tieši šis bezgalīgais plašums jau 

arī Jēzum lika ciest un mirt. Viņu sita 

krustā sava laika pareizie likumdevēji 

un mācītāji, kas tomēr arī uzsvēra, ka 

Draudzes mācītājs Kārlis Žols 
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tikai viņu taisnība ir vienīgā pareizā, ka 

visas lietas ir redzamas tikai no vienas 

puses, ka citas perspektīvas nevar būt.  

Kristus ir tas, kurš pārkāpj pašu 

svarīgāko, lielāko robežu, kas atdala 

cilvēku no Dieva. Mums to ir praktiski 

neiespējami pieņemt un saprast. Bet 

tieši tur, kur sākam izprast, ka arī mūsos 

un patiesībā – katrā cilvēkā, ir daļa no 

Dieva, sevī un vienam otrā to palīdzot 

atklāt un sākot pēc tās, kā pēc Labā 

Gana balss sevī vadīties, atklājas dzīves 

dziļākā jēga, patiesākais piepildījums. 

Un ne tikai mūsos, kā atsevišķās 

personībās, bet arī mūsu kopienās, 

darbā, ģimenēs un draudzēs. 

 

DIEVKALPOJUMI MAIJĀ 

 

SVĒTDIEN, 5./12. 

PLKST.11.00 

MĀTES DIENA 

  

SAN FRANCISCO, Sestā svētdiena pēc Lieldienām, 

dievkalpojums ar Dievgaldu, ērģelniece Rasma Rekšāne, 

425 Hoffman ielā 

 

 

SESTDIEN, 5./18. 

PLKST.12.00 

  

SACRAMENTO, Vasarsvētki – Svētā Gara svētki, Pie 

Ārijas Grauss, 9104 Turtle Creek Lane, Fair Oaks, 

Tel.:916-987-7884, ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

 

SVĒTDIEN, 5./19. 

PLKST. 11.00 

 

SAN FRANCISCO, Vasarsvētki – Svētā Gara svētki, 

dievkalpojums ar Dievgaldu, 425 Hoffman ielā, ērģelniece 

Rasma Rekšāne 

 

 

SVĒTDIEN, 5./.19. 

PLKST. 15.00 

 

SAN JOSE-LOS GATOS, Piemiņas dievkalpojums 

Eiženijai Blumbergai, 16548 Ferris Ave, Los Gatos, 

ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

 

SVĒTDIEN, 5./26. 

PLKST. 11.00 

 

 SAN FRANCISCO, Trīsvienības svētki, dievkalpojums 

ar Dievgaldu, 425 Hoffman ielā, ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

DIEVKALPOJUMI JŪNIJĀ 

 

SVĒTDIEN, 6./2. 

PLKST. 11.00 

 

  

SAN FRANCISCO, otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 

dievkalpojums ar Dievgaldu, 425 Hoffman ielā, ērģelniece 

Rasma Rekšāne 
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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, 425 Hoffman ielā, 

ērģelniece Rasma Rekšāne. Pēc dievkalpojuma skatīsimies 

filmu „Seržanta Lapiņa atgriešanās”.  

 

 

DIEVKALPOJUMI OAKLANDES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZĒ 

 

SESTDIEN, 5./25. 

PLKST. 14.00 

 

OAKLANDĒ, Resurrection Luth. Church, 397 Euclid 

Ave., Trīsvienības svētki, Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

SIRSNĪGI AICINĀM VISUS PIEDALĪTIES 

ĢIMENES DIENAS DIEVKALPOJUMĀ 

SAN FRANCISCO, 2013. GADA 12. MAIJĀ, PLKST. 
11.00.  

Pēc dievkalpojuma visi aicināti uz Ģimenes dienas 
azaidu. Ziedojums $15. Ar priekšnesumiem piedalīsies 

Ziemeļkalifornijas Latviešu skolas bērni 
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SKAISTAIS LIELDIENU RĪTS 
Pēc Ciešanu laika bezgala smagajiem notikumiem pienāk bezgala priecīgā vēsts: „Kristus ir 

augšāmcēlies”. Šai rītā, ieejot dievnamā, ir sajūta, ka arī mums un visai dabai kas smags ir 

noņemts. Mūsu, lilijām greznotajā, saules apspīdētajā baznīcā atskan dziesmas „Gavilē 

draudze”, „Es zinu, dzīvo Glābējs mans”, „Kristus ir cēlies”. Tās dziedot un klausoties prāv. 

Žola dziļi izjustajā un pacilājošajā Lieldienu svētrunā, jūtamies laimīgi – mūsu sirdis ir 

sasildītas un svētku sajūtā dodamies uz skaisti izpušķoto lielo zāli, uz Lieldienu brokastīm. 

Dāmu komitejas priekšniece Ingrīda Skrabe ar savām palīdzēm ir sagatavojusi dažādus svētku 

gardumus – starp tiem ir vienreizējās pildītās sēnes. Netrūka arī citu piedevu! Un vēl kas sevišķs 

– pasha! To visu varējām baudīt, sēžot pie galdiem, kurus greznoja brīnišķīgas daudzkrāsainas 

tulpes un no Latvijas – Caunīšu ģimenes atsūtītas tamborētas oliņas. Paldies visiem, visiem, kas 

pielika tik daudz darba, laika un mīlestības, lai šie Lieldienu svētki mums būtu skaisti – tādi, 

kurus ar prieku sirdī atcerēsimies! Rasma Rekšāne    

 

 

Ilzes un Jāņa Birznieku foto 

 

PALDIES VISIEM LIELDIENU ZAĶA PALĪGIEM 
Lai varētu baudīt skaistu Lieldienas azaidu, "Lieldienu zaķa palīgi " sanāca jau dienu pirms tam 

un sagatavoja lielo zāli. Tie bija Ingrida Skrabe (Lieldienu brokastu vadītāja), Anita Greenband, 

Rasma Bīns, Jogita Jurevskis, Sallija Filits, Jānis Zariņš. Varējām priecāties par uz galdiem un 

garās letes saliktajām skaistajām raibajām Lieldienu olām, ko bija krāsojuši mūsu skolas bērni, 

kā arī Inta un Gunārs Galviņi, Jogita Jurevskis, Rasma Bīns, Astrīda Švāns un Niklāvs Žols. 

Liels paldies par visām lielām un mazām pūlēm, lai Lieldienu Svētdiena labi izdotos! Paldies arī 

visiem  lieliem un maziem apmeklētājiem! Ceru, ka jums bija patīkama un priecīga diena. 

Gvido Bergmans  
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Mūžībā aizsaukti mūsu draudzes locekļi 

 

LAIMA ANNA BIKŠA, dzim. Jurjāns  

1955. gada 22. jūlijā, Klīvlandē 

2013. gada 19. aprīlī San Francisco 

 

IMANTS VILCIŅŠ 

1919. gada 13. aprīlī, Mārsnēnos 

2013. gada 21. aprīlī Los Gatos 

 

 

Piemiņas brīdis Imantam Vilciņam notiks 9. jūnijā, plkst. 15.00, Los 

Gatos, 16548 Ferris Ave., Faith Lutheran Church 

 

Jēzus Kristus saka: “Es esmu Augšāmcelšanās un Dzīvība” 
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DEBESBRAUKŠANAS DIENA 

Viena no nozīmīgām dienām kristīgajā gada ritējumā, kuru diemžēl bieži piemirstam ir 

Debesbraukšanas diena, kas katru gadu tiek atzīmēta ceturtdienā – četrdesmit dienas pēc Kristus 

augšāmcelšanās Lieldienās. Šogad šī diena ir 9. maijs. Šajā dienā tiek pieminēts notikums, kad 

Kristus aiziet no fiziskās redzamības, lai garīgi būtu sastopams ikvienam. Mācītājs Juris 

Rubenis grāmatā "Līdzi Baznīcas gadam" raksta:  

"Debesbraukšanas diena vēsta ne 

tikai par kādu atsevišķu notikumu 

kristietības vēsturē, bet arī risina mums 

visiem un mūsu ticībai nozīmīgus 

jautājumus, Proti, kāpēc Jēzum jādodas 

prom? Kāpēc viņš pēc Augšāmcelšanās 

nevar palikt pie saviem mācekļiem? Kur 

Viņš ir pašreiz? Kā Jēzus darbojas tagadnē?

 Eļļas kalnā Kristus saka savus 

pēdējos vārdus uz zemes: "Jūs saņemsit 

spēku un būsit mani liecinieki gan 

Jeruzālemē un visā Jūdejā, gan Samarijā un 

līdz pat zemes malai." Šis spēks izpaudīsies 

liecībā. Tas nozīmē – nekas nebeidzas, tieši 

otrādi – tagad tikai sākas kas īpašs. Jā, 

tagad tikai sākas pasaules pārvērtība! 

Priekšā stāvošā attīstība, augšana plašumā 

izpaužas šajos vārdos – Jeruzāleme, Jūdeja, 

Samarija, pasaule...   

Apustuļu darbos pēc tam varam 

lasīt par pašu debesbraukšanas notikumu: 

"Un, to pateicis, Viņš, tiem redzot, tika 

pacelts gaisā, un mākonis uzņēma Viņu 

prom no to acīm." Savā evaņģēlijā Lūka šo 

aprakstu vēl papildina ar vārdiem: [Kristus] 

"savas rokas pacēlis, tos svētīja. Kad Viņš 

tos svētīja, notika, ka viņš attālinājās no 

tiem un tika uznests debesīs."  

 Zīmīgs ir šī notikuma apraksta 

noslēgums: kad Kristus ir pazudis no 

mācekļu acīm, aizceļojis, tad šos cilvēkus 

uzrunā debesu būtnes: "Galilejieši, ko jūs 

stāvat, skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas 

uzņemts debesīs, prom no jums, tāpat nāks, 

kā jūs redzējāt Viņu debesīs aizejam." 

 Tāpat kā Lieldienās pie tukšā kapa, 

kad cilvēciskais izmisums sasniedzis 

augstāko punktu, arī tad – Kristum pazūdot 

no viņu acīm – stāv eņģeļi, debesu būtnes 

un, tāpat kā Lieldienās (Ko tu raudi? Ko tu 

meklē?), jautā: "Ko jūs stāvat, skatīdamies 

debesīs?"    

 Šie vārdi ir nozīmīgi un garīgi 

audzinoši. Kristus patiešām nav atrodams 

vienā virzienā, vienā vietā. Nu Viņš ir 

rodams visur. Tagad Viņā ir dibināts kāds 

tilts uz nākotni, ne velti šis brīdis tiek 

saistīts ar Kristus pārnākšanu. Tā ir 

debesbraukšanas jēga: būs turpinājums! 

Viņš aiziet no dažiem, lai būtu klātesošs 

visiem. Viņš aiziet no fiziskās redzamības, 

lai būtu garīgi sastopams katram. Tāpēc, kā 

lasām Lūkas evaņģēlijā, mācekļi pēc 

debesbraukšanas aiziet nevis noskumuši, 

bet ļoti priecīgi!  Viņš ir aizgājis 

visā un tāpēc arī nāks tāpat, kā Viņu esam 

redzējuši aizejam. Un zīme šim 

apsolījumam ir divu pasauļu būtnes, kas 

sastapušās. Divas šķirtas, šķiet, 

nesavienojamas pasaules – cilvēku un 

eņģeļu pasaules – kļūst vienotas 

debesbraukšanas notikumā.  

 Zemes īstenība tiek apskaidrota un 

celta uz debesīm, un debesis ielaužas, 

iespīd zemes lietās. Tā jātiek pildītam mūsu 

uzdevumam pēc debesbraukšanas pasaulē, 

un tas jau pavisam konkrēti skar visus mūs.

 Debesis ir atvērtas. Tās nav vairs 

neskaidras, klusējošas, aizvērtas. Tās ir 

atvērtas, un tās aicina.  

 Sācies atklāto debesu laikmets, uz 

kuru ved Kristus ceļš." 

(Rubenis J., Subačs M. "Līdzi Baznīcas 

gadam" – Rīga: Zvaigzne ABC) 

 

LŪGŠANA 
Ienāc šajos krēslainajos kambaros, kur mēs slēpjam savas atmiņas un noslieces, ko 

nevēlamies uzlūkot, bet ko nespējam brīvi nolikt Tavā priekšā, un attīri un pārveido tās. 

Uzstājīgo, slēpto kurnēšanu, pa pusei atpazīto naidīgumu, kas joprojām gruzd, zaudējuma 

rūgtumu, ko neesam pārradījuši upurī, patmīlīgās ērtības, pie kā tveramies, slepenās bailes no 

neveiksmes, kas novājina mūsu gribu un patiesībā ir uz kreiso pusi izgriezta lepnība, 

pesimismu, kas ir apvainojums Tavai līksmībai. Kungs, to visu mēs liekam Tavā priekšā un 

uzlūkojam kaunā un grēku nožēlā Tavā nesatricināmajā spozmē. (Evelīna Anderhila) 
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PĀRDOMĀM 

Vai jūs šos vārdus neesat lasījuši? Tas akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir kļuvis par 

stūra akmeni? (Mk 12:10) 

Kristietība, ja vien tā patiesi atsaucas uz Jēzu, ir vienīgā tradīcija, kas māca uzvarēt 

zaudējot. Mūsu vecais cilvēks, protams, vēlas uzvarēt uzvarot, vai ne? To ir sapratuši ļoti maz 

cilvēku. Tādēļ mūsu garīgā izaugsme bieži apstājas jau pašā sākumā. Jo, tiklīdz mēs tiekam 

pazemoti, ieslēdzas mūsu egoistiskais pašaizsardzības instinkts – mēs tūdaļ vēlamies 

aizstāvēties, attaisnoties vai projicējam visu ļauno personā, kas mūs pazemojusi. Un tādējādi 

mēs tikai nostiprinām savu veco cilvēku un apstājamies garīgajā ceļā. Panākumi var ko iemācīt 

tikai jaunībā, vēlāk tie neko patiesi jaunu mūsu dzīvē vairs neatnes. Viss, ko cilvēks patiešām 

iemācās pēc trīsdesmit, parasti saistās ar pazemojumiem, sakāvēm, citiem vārdiem – nokāpšanu. 

Tāpēc centrālais kristīgais simbols ir asiņojošs, mirstošs, kails cilvēks pie krusta, kas skaidri 

apliecina: cilvēks uzvar tad, kad viņš zaudē. Cik ilgi un bieži mums vajadzētu uz krustā sisto 

raudzīties, lai to patiešām iemācītos? Atstātība, nokāpšana un atraisīšanās cilvēku aizved pie 

sava spēka robežām. Kad cilvēks ir satriekts, viņš beidzot var paļauties vienīgi uz Dieva spēku 

un atklāt savas dzīves patiesību. Ciešanas nav jāidealizē, taču tās nereti ir spēcīgākais 

instruments, kas mums spiež mainīties. Tās ved pie atskārsmes – kas es patiesībā esmu un kur ir 

mana patiesā spēka avots. Ja cilvēkam sāp, viņš ir vairāk pamodināts un redzīgāks kā parasti. 

Visi lielie kristīgā ceļa gājēji ir pazinuši šo paradoksu: augša ir vienmēr lejā, tieksme pēc ārēja 

spēka allaž ir bezspēka pazīme, uzkāpšana vienmēr ir nokāpšana. (J.Rubenis) 

 

LŪGŠANA  

Es izveidoju no savām rokām trauku un piepildu to ar visu, kas man šodien ir lemts, 

man pašam un pasaulei. Dievs, es vēlos uz Tava visas zemes altāra Tev pienest pasaules darbu 

un mokas. Visu, kas šīs dienas laikā pasaulē pieaugs, visu, kas ies mazumā un arī visu, kas mirs. 

Redzi, Dievs, es cenšos to apkopot manī, lai to visu nodotu Tev. Pār visu dzīvi, kas šajā dienā 

uzdīgs, augs, ziedēs un nobriedīs, saki vēlreiz: „Tā ir mana Miesa!”. Un pār visu dzīvi, kas ies 

mazumā, nokaltīs, mirs, saki vēlreiz: „Tās ir manas asinis!”. Āmen. (Teijārs de Šardēns) 
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PĀRGĀJIENS 

27. aprīļa rītā vairāki Ziemeļkalifornijas jaunieši un tie, kas tādi jūtas, devās pārgājienā 

Palo Alto Montebello Open Space Preserve. Diena izvērtās karsta, bet skaista, savukārt visi 

pārgājiena dalībnieki pieveica 6 līdz 7 jūdzes, ejot arī pretī stāvam kalnam. Īpaši varonīga bija 

mazā Amēlija Bite, kura ar saviem vecākiem šo ceļu pieveica pavisam bez kurnēšanas. Paldies 

visiem, kas piedalījās pārgājienā un īpašs paldies ZK Latviešu biedrības priekšniecei par šī 

skaistā maršruta atrašanu un ierosinājumu atkal doties kopīgā pārgājienā dabā! Kārlis Žols     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATEICĪBAS 

Šoreiz ievietojam ZVV Lailas un Valda Birznieku pateicības, kas pienāca mūsu draudzē 

jau pirms kāda laika.  

Vēlos pateikt lielu paldies Ziemeļkalifornijas Latviešu Lut. Draudzei par Jūsu finansiālo 

atbalstu, lai es varētu piedalīties Latviešu Vidusskolā „Kursā“.  Man tur ļoti patika! Man bija 

tāda liela sajūsma piedalīties. Šogad bija labāk, kā pagājušo gadu, jo es jau zināju kā nometne 

darbojās.  Es iemācījos vairāk par latviešu tradīcijām, dziesmām, dejām, dzejoļiem, vēsturi, 

literatūru, rotaļām, rokdarbiem un latviešu virtuvi. Mīļš paldies, ka Jūs palīdzējāt, lai es šai 

nometnē varētu piedalīties! 

      Sirsnīgā pateicībā, Laila Birzniece 

 



ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

 
Es vēlos pateikt lielu paldies Ziemeļkalifornijas Latviešu Lut. Draudzei par Jūsu 

finansiālo atbalstu, lai es varētu piedalīties Latviešu Vidusskolā „Kursā“. Man bija prieks tur 

būt un piedalīties! Šogad nebija liels skaits jaunieši, bet tāpēc mēs tuvāk sadraudzējamies. Mēs 

kopā mācījāmies par latviešu kultūru un varējām vairāk sadarboties. Man arī patika mācīties par 

vēsturi, dzejām, dziesmām, dejošanu, literatūra, un iemācīties labāk runāt latviski. Mīļš paldies 

atkal par stipendiju! 

      Sirsnīgā pateicībā, Valdis Birznieks 

 

LĪDZ 30. APRĪLIM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 

Zelta Vārtu Vēstīm 

Ingrīda Balodis  30.00   Uldis Ramans  35.00 

Rasma Trapāns  40.00   Veronika Zacharias 40.00   

  

Lieldienu ziedojumi  

Pēteris Auzers   150.00   Eleonora Grandovskis  100.00 

Ruta Lūkas   30.00  

 

   

Draudzes budžeta vajadzībām 

Ārija Grauss   65.00    Dzintra Pružinskis 25.00 

SF Teātra darbnīca 50.00  

 

 

LELBA un apgabala nodevas 

Uldis Ramans   13.00    Viviana Ramans 13.00 

Jānis Zariņš  10.00  

 

Mācītāju pensiju fondam 

SF Dāmu komiteja  50.00     

 

DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES 

 
24. martā, San Francisco:  14 apmeklētāji,  $180 kolekte; 

31. martā, San Francisco:  65 apmeklētāji, $304 kolekte; 

13. aprīlī, Sacramento:   14 apmeklētāji,  $200 kolekte; 

14. aprīlī, Los Gatos:   14 apmeklētāji,  $150 kolekte; 

 
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 
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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
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Ziemeļkalifornijas latviešu sabiedrības 

notikumu kalendārs 

 

3. – 5. maijs 

ALAs 62. kongress Sietlā 

10. maijs, piektdiena 

7PM ZKLB Karakoe vakars, 425 Hoffman Ave, San Francisco 

12. maijs, svētdiena 

11AM Ģimenes dienas dievkalpojums, 425 Hoffman Ave, San Francisco. Pēc dievkalpojuma visi aicināti 

uz Ģimenes dienas azaidu. Ar priekšnesumiem piedalīsies ZK skolas bērni. 

18. maijs, sestdiena 

12AM Vasarsvētku dievkalpojums Sacramento, pie Ārijas Grauss, 9104 Turtle Creek Lane, Fair Oaks 

19. maijs, svētdiena 

11AM Vasarsvētku dievkalpojums Sanfrancisko, 425 Hoffman Ave, San Francisco 

3PM, Eiženijas Blumbergas piemiņas dievkalpojums San Jose – Los Gatos, 16548 Ferris Ave, Los Gatos 

26. maijs, svētdiena 

11AM Trīsvienības svētki Sanfrancisko, 425 Hoffman Ave, San Francisco 

 

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 

 

 

 

 

 

 

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://www.alausa.org/lv/citi/alas-62-kongress-sietla-vasingtona/
http://zklb.wordpress.com/2013/04/16/latviesu-karaokes-vakars/
http://zklb.wordpress.com/www.dziesmusvetki.tv
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