
ZELTA VĀRTU 
VĒSTIS 

!

Rīgas Doma baznīca šī gada Ziemassvētku laikā. Agneses Hofmanes foto  

2014. GADA JANVĀRIS, Nr. 267 
 

ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU LUTERĀŅU DRAUDZES IZDEVUMS 

Draudzes!mācītājs,!prāv.!Kārlis!Žols!
Tel:!925>788>1101;!e>pasts:!karliszols@gmail.com!
2712!Oak!Rd.!Apt.65,!Walnut!Creek,!CA,!94597!!
Interneta!mājas!lapa:!zkldraudze.wordpress.com!
!



ZELTA&VĀRTU&VĒSTIS&
!

 

 
 

"Viņam vajag augt, bet man iet 

mazumā"(Jņ.3:30) 

Tikko esam aizvadījuši Ziemassvētkus 

un esam iegājuši Jaunajā Gadā. Droši 

vien katram Ziemassvētki un Jaunais 

Gads ir kaut nedaudz savādāka 

pieredze. Varbūt kāds par to nav 

aizdomājies, bet es pats arvien vairāk 

nonāktu pie atziņas, ka tām lielākajām 

lietām dzīvē mēs tā īsti gatavi laikam 

neesam nekad un neviens. Tā arī 

Ziemassvētki katru gadu nāk ar tādu kā 

pārsteiguma sajūtu: vai tiešām Dievs 

grib un var ienākt arī manā dzīvē, vai 

tiešām vēl tagad? Kristus piedzimšanas 

svētki uz šo dziļo jautājumu katru gadu 

sniedz vienu un to pašu lielo JĀ. 

Ziemasvētkos Dievs mums saka savu 

apstiprinošo "jā" vārdu, ka noteikti ir 

kāda dimensija, kur  mūsu ilgas, dziļās 

cerības patiešām var piepildīties. Bet tas 

nenotiek kaut kā brīnumaini, pārdabiski. 

Esmu pārliecināts, ka tie lielākie 

brīnumi notiek nevis skaļi un ārēji 

pārdabiski, bet varbūt pat daudziem to 

nemaz neievērojot. Arī mazais bērns 

Jēzus taču piedzimst ļoti necili un 

acīmredzot, sāpīgi. Patiesībā, nevienas 

dabiskas dzemdības jau nav vieglas. Vai 

ne? Mums, vīriešiem pat tā īsti nemaz 

nav iespējams saprast, kā tas notiek, bet 

mēs visi, gan vīrieši, gan sievietes 

sajūtam, ka katras dzīvības rašanās ir 

Brīnums, sāpēs radies brīnums. Kas šajā 

gadā ir piedzimis Tevī un manī, patiesi 

piedzimis? Varbūt tā ir kāda atziņa 

pašam par savu dzīvi, par attiecībām, 

darbu, varbūt arī par savu draudzi un 

Baznīcu... Varbūt tas ir kaut kas 

izšķirošs un atdzīvinošs,  ko var 

noformulēt vārdos un īstenot darbos...  

Dievs darbojas caur mums un 

mūsos. Ziemassvētkos Dievs pierāda un 

parāda, ka grib un var piedzimt mūsos - 

arī mūsu vājumā, grūtībās pasakot: "es 

nāku pie Tevis". Un Viņa piedzimšanas 

nav vajadzīgi ne smalki iekārtoti 

dievnami, ne bagātas draudzes, ne 

pareizi apliecinājumi vai mūsu 

piederība kaut kam, ko mēs paši vai citi 

uzskata par "pareizu". Tāpēc jau arī 

Evaņģēlijā mēs lasām, kā Jēzus Kristus 

piedzimšana notiek visnecilākajā, 

tālākajā vietā. Šādas, iekšēji tālas, 

neievērotas vietas ir arī mūsu dvēselēs. 

Un arī mūsos katrā taču vēl arvien ir arī 

vieta, kur Kristum piedzimt. Ieskatoties 

Ziemassvētku stāstā ar svaigām acīm, 

Draudzes mācītājs Kārlis Žols 

Mēneša vēstījums  
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mēs redzam, ka varbūt tā nemaz nav tā 

vieta, par kuru Tu pirms tam esi 

domājis, ka tai vajadzētu būt tai 

"pareizajai". Kas ir šī vieta Tevī, Tavā 

dvēselē? Padomāsim katrs par to no 

jauna.... 

Arī mūsu draudzēs Ziemassvētku laiks 

laikam jau ir tas skaistākais gadā. Šajā 

laikā esam priecīgi savā vidū redzēt tos, 

kurus citos gada laikos dievnamos 

pamanām retāk. Ziemassvētkos atkals 

no jauna sadzirdam aicinājumu atvērt 

viens otram savu sirdi, pieņemt viens 

otru, jo pats Dievs taču pieņem mūs 

ikvienu, redz un saprot mūs 

ikvienu! Tāds ir tas Dievs, kura 

ienākšanu pasaulē mēs svinām 

Ziemassvētkos, tāds ir Kristus, kura 

tuvums atkal no jauna grib un var augt. 

Jā, ja arī ejam mazumā, tomēr esmu 

cieši pārliecināts, ka latviešu draudzes 

ārpus Latvijas arvien būs vajadzīgas, 

kamēr vien būs latvieši, kas gribēs 

sanākt kopā. Jānis Kristītājs 

Evaņģēlijā saka: "Viņam vajag augt, bet 

man iet mazumā". Dosim sevī vietu 

Viņam augt.  

Lai Dievs svētī, ka Kristus piedzimšanu 

notiek katrā mūsu draudzē, lai tā no 

jauna atver mūsu sirdis un durvis 

mūžīgi jaunajam, negaidītajam - dzīvā 

Dieva pieskārienam! Lai jaunajā, 2014. 

gadā pieredzam Dieva darbu un vadību 

gan katrs savā dzīvē, gan savos kopīgajs 

ceļos – attiecībās, ģimenēs, darbā, 

draudzē!   

 

 
DIEVKALPOJUMI JANĀRĪ 

 
SVĒTDIEN, 1./5. 
PLKST.11.00 
PĒC DIEVKALPOJUMA VISI 
AICINĀTI UZ DRAUDZES EGLĪTI 

  
SAN FRANCISCO, Zvaigznes diena, dievkalpojums ar 
Dievgaldu, ērģelniece Rasma Rekšāne 

 425 Hoffman ielā 
 

 
SVĒTDIEN, 1./12. 
PLKST.11.00 

  
SAN FRANCISCO, Svētdiena pēc Zvaigznes dienas, 
dievkalpojums ar Dievgaldu ērģelniece Rasma Rekšāne, 
425 Hoffman ielā, pēc dievkalpojuma – kopas sapulce 
 

 
SVĒTDIEN, 1./12. 
PLKST. 15.00 
 

 
SAN JOSE-LOS GATOS, Svētdiena pēc Zvaigznes 
dienas, 16548 Ferris Ave, Los Gatos, Ērģelnieks Gio 
Saule, pēc dievkalpojuma – kopas sapulce 
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SESTDIEN, 1./.18 
PLKST. 12.00 

 
SACRAMENTO, Otrā svētdiena pēc Zvaigznes diena, 
Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street, Ērģelniece 
Rasma Rekšāne, pēc dievkalpojuma – kopas sapulce 
 

 
SVĒTDIEN, 1./19. 
PLKST. 14.00 

 
SAN FRANCISCO, Otrā svētdiena pēc Zvaigznes 
dienas, dievkalpojums ar Dievgaldu 425 Hoffman ielā, 
Ērģelniece Rasma Rekšāne 
DIEVKALPOJUMS SĀKSIES 2pm 

 

DIEVKALPOJUMI FEBRUĀRĪ 

 
SESTDIEN, 2./8. 
PLKST.12.00 

  
SACRAMENTO, Piektā svētdiena pēc Zvaigznes dienas, 
Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street, Ērģelniece 
Rasma Rekšāne 
 

 
SVĒTDIEN, 2./9. 
PLKST. 11.00 
 

 
SAN FRANCISCO, Piektā svētdiena pēc Zvaigznes 
dienas, dievkalpojums ar Dievgaldu, 425 Hoffman ielā, 
Ērģelniece Rasma Rekšāne 
 

 
SVĒTDIEN, 2./23. 
PLKST. 15.00 
 

 
SAN FRANCISCO, Septītā svētdiena pēc Zvaigznes 
dienas, dievkalpojums ar Dievgaldu, 425 Hoffman ielā, 
Ērģelniece Rasma Rekšāne 
 

 
SVĒTDIEN, 2./23. 
PLKST. 12.00 
 

 
SAN JOSE-LOS GATOS, Septītā svētdiena pēc 
Zvaigznes dienas, 16548 Ferris Ave, Los Gatos, Ērģelnieks 
Gio Saule 

 

DIEVKALPOJUMI OAKLANDES LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZĒ 

 

SESTDIEN, 2./22. 

PLKST. 14.00 

 
OAKLANDĒ, Resurrection Luth. Church, 397 Euclid 
Ave., Septītā svētdiena pēc Zvaigznes dienas, 
Ērģelniece Rasma Rekšāne 
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CIK DAŽĀDI ZIEMASSVĒTKI! 

1937.gada Ziemassvētki – mūsu dārgais brīvības laiks. 

Elsdams ziemas dzidrajā gaisā aizjoņo pasažieru vilciens. Piekusis no garā ceļa 

skrējiena, tas samazina ātrumu un apstājas pie manas stacijas. Esmu atbraucis no akra 

dienesta uz 3 dienām atvaļinājumā.  Manis sagaida tēvs, kas atbraucis pretim ar paša 

audzēto skaisto zirgu.  Pēc sirsnīgas sastapšanās ejam uz kamanām.  Kad  pārbraucam 

mājās, pretim izsteidzas visa ģimene – abas jaunākās māsas, mīļā māmiņa un 

vecmāmiņa. Skan smiekli un atmirdz atkalredzēšanās asaras, kuras māte un vecmāte 

paslepus noslauka ar lakatiņa stūri.  Lielajā istabā jau gaida svētku cienastam klāts 

galds. Mirdz un smaržo skaistā svētku egle -  paša tēva cirsta. Vakarā visi braucam uz 

baznīcu. Lēnām krīt lielas sniega pārslas un liegi skan ilkss zvaniņš. Sirdi pilda 

neizsakāms, svētlaimīgs prieks.  Dievnamā klausāmies seno, mīļo ziemassvētku vēsti 

par Jēzus piedzimšanu Betlēmē. Otrajā svētku dienā ciemojas radi, draugi un kaimiņi. 

Skan dziesmas un dimd grīda dancojot. Tā paiet manas 3 atvaļinājuma dienas.  

1941. gada Ziemassvētki – Baigais gads. 

Esam pārdzīvojuši  tik daudz briesmu. Ir  aizvesti piederīgie, radi, draugi, 

kaimiņi. Ir padzīti komunisti, bet jaunie okupanti – vācieši ir mūsu vēsturiskie 

ienaidnieki. un neko labu nesola. Bet šos svētkus svinām jau ar zināmu prieku. 

1942. gada  Ziemassvētki – kara laiks. 

Svētvakarā bijām baznīcā, bet tumšā un klusā. Tikai 2 svecītes dega uz altāra kā 

mīlestības izpausme mūsu Pestītāja dzimšanai.  Otrajā svētku dienā esam sapulcējušies 

savā skolas zālē, un daudziem skolas biedriem kabatā ir iesaukšanas pavēle.  Liekas, ka 

šī ir pēdējā  reize, kad esam visi kopā.  Drīz vien citi kritīs  kara laukā, citi tiks izsūtīti 

uz tālajām Sibīrijas vergu nometnēm, citi izklīdīs plašajā pasaulē.  

2013. GADA 5. JANVĀRĪ, PLKST. 11.00 
SAN FRANCISKO, 425 HOFFMAN IELĀ 

ZVAIGZNES DIENAS DIEVKALPOJUMS 
VISI IR AICINĀTI PIEDALĪTIES DIEVKALPOJUMĀ! 

VEDIET LĪDZI SAVUS BĒRNUS UN MAZBĒRNUS, RADUS UN 
DRAUGUS! 

PĒC DIEVKALPOJUMA PULCĒSIMIES UZ  
DRAUDZES EGLĪTI UN PUSDIENĀM! Ieeja pret ziedojumu $15 
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1944. gada Ziemassvētki – bēgļu laiks.      

Esam visu pazaudējuši. Komunisti ir nolaupījuši mūsu tēvzemi, brīvību un 

mājas. Ir svētvakars bēgļu nometnē Vācijā. Mums tomēr ir maza eglīte -  no skujām 

sasieta, kurā mirdz pāris paštaisītas svecītes. Prieka nav, jo nezinām, kas ar mums 

notiks, kur paliksim, kas mūs uzņems. 

1949. gada Ziemassvētki – neziņas laiks. 

Esam pārcelti uz izceļošanas nometni. Sūtnis Zariņš nedod nekādas cerības par 

atgriešanos dzimtenē.  Bēgļu laiks izbeigsies un mums būs Eiropa jāatstāj. Daži tautieši 

jau saņēmuši galvojumus no Amerikas. 

1950. gada  Ziemassvētki – tālajā Amerikā. 

Brīvību  un drošību esam atraduši, bet citus solītos  labumus vēl neredzam.  Zem 

mūsu galvotāja – bagātā saimnieka skaistās svētku egles mums nekādu dāvanu nav.  

Darbs un samaksa ir, bet dzīves apstākļi nepanesami. Esam nolēmuši drīz galvojuma 

devēju atstāt un pārcelties uz citu vietu. Mūsu cerības sagaidīt tēvzemes brīvību ar katru 

gadu paliek mazākas, jo dzīves taka saīsinās.  Cik šī taka būs gara un, kur tā virzīsies, to 

zina tikai Dievs. Tāpēc arī šajos svētkos teiksim: lai notiek Viņa prāts. Domāsim par 

Zienassvētkiem, kas dod mieru, svētību un prieku.  

Ārija Grauss   

           

LŪGŠANA, IEEJOT JAUNAJĀ GADĀ 

Jēzu Kristu, kas dzīvo mūsos,  

Tu esi mūsu cerība! 

Esi mūsos, 

Pakļauj mūsu dzīvi Tavas dzīves likumiem, 

Dari, lai tā kļūst līdzīga Tavējai!   

Dzīvo, lūdzies un ciet mūsos,  

Mēs nelūdzam neko vairāk,  

Jo, ja vien mums piederi Tu,  

Mēs esam bagāti. 

Kas Tevi atradis,  

Ir guvis uzvaru.    

(Karls Rāners) 
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VAI CIEŠANAS PADARA MŪS LABĀKUS?  

Anna Peipiņa, žurnāla Annas Psiholoģija galvenā redaktore, tvnet.lv, 2013. gada 9. decembris 

Kādēļ mūsu dzīvē ir ciešanas? Vai tām ir kāda jēga? Vai tās tiek sūtītas, lai mūs sodītu, vai 

tādēļ, lai mainītu? Zolitūdes traģēdijas sakarā savās pārdomās par to dalās mācītājs Juris Cālītis. 

Mācītājs Juris Cālītis ir pazīstams arī kā alternatīvās ģimenes mājas Zvannieki veidotājs un tētis. 

Un vēl viņš ir labi zināms kā cilvēks, kuram ir savs viedoklis un kurš nebaidās to teikt pat tad, 

kad tas ir bīstami statusam vai amatam. Šoreiz Zolitūdes traģēdijas kontekstā runā par to, vai 

ciešanām vispār ir kāda jēga un vai tās padara mūs labākus. 

 

«Mēdz teikt, ka svarīgas atskārsmes pie 

mums atnāk, tikai ejot cauri ciešanām un 

sāpēm. Es teiktu, ka tā gan ir taisnība, gan 

nav. Jā, daudz kas būtisks atnāk caur 

ciešanām – tāpēc, ka citādi cilvēkam ir ļoti 

grūti pieaugt. Jo pieaugšana nozīmē 

mainīšanos. Bet mainīties nozīmē riskēt, 

kādam uzticēties, cerēt, ļauties, kļūdīties, 

vārdu sakot - iziet no komforta zonas. Bet 

atstāt komforta zonu nevienam negribas. 

Vienlaikus - ja mēs to neizdarīsim, tad pie 

mums neatnāks nekas lielāks, nekas 

jauns.  Es nezinu, vai Zolitūdes traģēdija 

mūs padarīs par labākiem cilvēkiem. Tomēr 

šoreiz man ir cerība.  Es Latvijā dzīvoju nu 

jau divdesmit gadus, bet man pirmo reizi ir 

sajūta, ka beidzot esam sapratuši - 

problēma nav atsevišķos vainīgajos. Šis 

notikums ir spogulis visai sabiedrībai. 

Protams, cilvēkam vienmēr ir jābūt 

atbildīgam par to, ko viņš dara, - tas 

attiecas gan uz būvniekiem, gan 

inženieriem, arhitektiem, gan deputātiem un 

ministriem. Bet vienlaikus cilvēki saprot - 

jā, arī mani mazie negodīgumi, mana 

ātruma pārsniegšana, mani piecīši šur un 

tur, citi mani negodīgie paņēmieni un 

ieradumi - tie visi veido vienu lielu sistēmu. 

Un, kad tagad to cilvēki saka, es pirmo reizi 

dzirdu, ka tas ir no sirds. Protams, mēs 

varam ironizēt un teikt – tikai labie cilvēki 

saprot savu atbildību, bet žurkas un prusaki 

tomēr paliek un turpinās trekni dzīvot. Labi, 

bet tad mēs arī viņus novērtēsim kā žurkas 

un prusakus! Protams, esmu reālists un 

esmu pietiekami vecs cilvēks, lai zinātu, ka 

šīs labās apņemšanās, kas ir cilvēkiem, ne 

vienmēr piepildās. Tāpat kā tie, kas pēc 

bērēm vai laulībām apgalvo, ka tagad nu 

tik nāks uz dievkalpojumiem, - tas pēc tam 

notiek vienā gadījumā no divdesmit. Un 

tomēr labo apņemšanos asni ir jūtami. Es 

ceru, ka mēs kā sabiedrība tomēr 

pieaugam. Kaut vai traģēdijām un 

ciešanām, ja ne citādi.» 
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PATEICĪBAS 
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LĪDZ 29.DECEMBRIM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 

Palīdzībai bērniem Latvijā   

Ruta Grand   25.00 
    

E. Bauers piemiņai - draudzes budžeta vajadzībām  

Ivars Šteinblūms 250.00  
 

J. un L. Šteinblūms piemiņai - draudzes budžeta vajadzībām  

Ivars Šteinblūms 250.00  
 

Palīdzībai 21. novembra traģēdijai Rīgā cietušajiem    

Daina Apple   50.00   Ziedojumi 24. nov. 225.00 
Velta Ramanis   100.00   Kolekte 24. nov. Dievk. 885.00 
San Francisco Dāmu kom. 300.00  Gunārs Ūdris  100.00 
Zinta Zariņš  200.00   Taira Zoldnere  150.00 
 

Palīdzībai Dagnijai Kālei Latvijā    

San Francisco Dāmu kom. 200.00 
 

Mācītāju pensiju fondam   

Eleonora Grandovskis 25.00   Ārija Grauss  30.00 
 

LELBAun apgabala nodevas 

Daina Brewster    22.00   Sandra Currier  22.00 
Ruta Grand  10.00   Eleonora Grandovskis 15.00 
Edvīns Hincenbergs 33.00   Ērika Martinsons 30.00 
Gunārs Ūdris  20.00   Inta Vodopals  100.00 
 

Zelta Vārtu Vēstīm 

Daina Brewster  35.00   Sandra Currier  50.00 
Ruta Grand  35.00   Eleonora Grandovskis  30.00 
Ārija Hansen  35.00   Edvīns Hincenbergs 35.00 
Benita Jansons  40.00   Anda Lenšs  40.00 
Ērika Martinsons 40.00   Ivars Šteinblūms 40.00 
Inta Vodopals  100.00 
 
 

Ziemassvētku ziedojumi 

Pēteris Auzers  100.00   Ingrīda Balodis  25.00 
Ligita Balodis  50.00   Sandra Currier   50.00 
Eleonora Grandovskis 50.00   Edvīns Hincenbergs 32.00  

 Alnis Ramanis  100.00   Benita Jansons  25.00 
Ārija Grauss  100.00   Valda Lapkašs  25.00 
Maiga Lapkašs  100.00   Ainis Priedīte  25.00 
Ruta Lūkas  50.00   Dzintra Pružinskis 25.00  

 Jānis Purgalis  50.00    Ingrīda Staklis  50.00 
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Bazāram 

Edmonds Žīgurs 500.00  
 

Draudzes budžeta vajadzībām  

Eleonora Grandovskis 100.00   Genoveva Meiers/Velta Rutkovskis 700.00 
Ivars Šteinblūms 60.00   Aija Švāns  100.00 
Imants Švāns  100.00   Vidvuds Vīnerts 60.00  
 
   

Mirušo piemiņai  

Zenta Andersons 75.00   
 
 

                                          Elzas Zuntes piemiņai  

Lauma Zunte  300.00   
 

Genovevas Meijers piemiņai  

Solveiga Rekte  100.00   Velta Rutkovskis 100.00 
 
   

DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES 
24. novembrī, San Francisco: 23 apmeklētāji, $885 kolekte (cietušajiem traģēdijā Rīgā); 
8. decembrī, San Francisco: 12 apmeklētāji,  $50 kolekte; 
14. decembrī, Sacramento: 18 apmeklētāji, $275 kolekte; 
15. decembrī, San Francisco: 20 apmeklētāji,  $175 kolekte; 
15. decembrī, Los Gatos: 16 apmeklētāji,  $160 kolekte; 
24. decembrī, San Francisco: 160 apmeklētāji, 2,247 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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Mācītājs 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 
  

  
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 



ZELTA&VĀRTU&VĒSTIS&
!

Ziemeļkalifornijas latviešu sabiedrības 
notikumu kalendārs 

 
19. janvāris, svētdiena, plkst. 4pm, Ziemas koncerts "Ledus puķe", 425 Hoffman 
Ave, San Francisco 

 

2. februāris, svētdiena, plkst. 7pm,  Gidons Krēmers and Kremerata Baltica, 

Davies Symphony Hall, San Francisco, http://www.sfsymphony.org 
  

  

 
 

 

 

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 

 


