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LŪGŠANA 14. JŪNIJAM 
 
Kungs, Visuvarenais debesu Tēvs –Piemini Latviju. Piemini Latviju un viņas sāpes un bēdas. Piemini Latviju un 
viņas cerības un sapņus – neļauj aizmirst kā tik pēkšņi izgaisa miers briesmīgās nakts tumsā un murgainos vaidos.    
Šodien liec atmosties gatavībā cerību par drošu, taisnīgu, gaišu  Latvijas rītdienu pārvērst darbos un lēmumos, kas 
saskan ar Tavu prātu un atbalso Tavu patiesību, kas ir mūžīga. 
Vairo mūsu ticību un paļāvību Tev, vienīgi Tevi neierobežo laiks un telpa. Tu zini, kas bijis, ir un būs.  Novērs 
ļaunu un to, kas varētu apdraudēt mūsu tautu, vai citas tautas, kas grib dzīvot mierā.   
Tavā priekšā, mēs pieminām tautas māsas un brāļus kam tāds miers tika nozagts.  Kas tika nežēlīgi tika izsūtīi no 
Latvijas un pazuda saviem piederīgiem, ne tikai 14. jūnijā, bet gadus vēlāk, marta dzestrākās dienās, un vēl citās 
naktīs, dienās. Dod, lai viņu vārdi un liktenis nezustu no tautas atmiņas.   
Jēzu, Tu esi augšāmcelšanās un dzīvība.  Tu zini ko nozīmē ciest netaisnību un mokas, Tu māci kā pastāvēt ticībā, 
cerībā un Dieva mīlestības spēkā.  Mēs ticam, ka Tu katru mocekli izvedi no ciešānām un ievedi mūžīgās dzīvības 
valstībā. Palīdz ticēt, ka reiz tiksies tie, kam bija lemts šķirties un pat nezināt, kur kapa vietas mīļajiem. 
Tava žēlastība nekad nebeidzas. Aizvesto vārdi liecina, ka tad, kad viņiem likās, ka ellē bija nonākuši, viņi Tevi juta 
sev blakus. Elle tevi nebiedē. Paldies, Tavs spēks mūsu nespēkā varens parādās!  Tu biji klāt un ticam, Tu būsi arī ar 
mums. 
Kungs, mēs lūdzam arī par tiem kas fiziskā un/vai  garīgā nebrīvībā cīnās un cieš pasaules malu malās. Šodien mēs 
no sirds īpaši lūdzam:  stāv klāt Ēģiptes cietumā ieslodzītam latvietim Pēterim Grestem.   Viņš liecināja par to, ko 
redzēja, un tika sodīts no tiem, kas viņu grib apklusināt. Taisnīgais Dievs, dzirdi mūsu lūgšanas par viņu un ģimeni, 
kas par viņu cīnās.   Uzturi Pēteri ticības spēkā, dāvini to mieru, ko tikai Tu spēj dot, lai pat ieslodzījumā viņa 
dvēsele būtu atbrīvota no bailēm vai šaubām, zinot, ka Tu esi ar viņu.  Palīdzi, mēs lūdzam, lai patiesība uzvarētu un 
viņš drīz varētu atgriesties mājās. 
Tūkstoškārt mēs Tev pateicamies par to brīvību, kuŗā mēs dzīvojam.  Māci mums to novērtēt, to aizstāvēt un nekad, 
nekad neaizmirst, cik dārga tā, un ko tas nozīmē, kad tā tiek nozagta.  
Dievs, sargi mūsu tēvu zemi!  Šodien, rīt un mūžīgi.  To lūdzam Tava Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā.  
Āmen.  
 

Prāv. Lauma Zušēvica 
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Ir vasaras saulgriežu laiks. Daba plaukstot 
sniedzas pretī dievišķajam, pretī debesīm 
un debesis savā svētībā noliecas pretī 
zemei. Latviešiem, un ne tikai tiem šis laiks 
vēl arvien kaut ko nozīmīgu pauž to 
zemapziņā. Uz mums it kā runā kaut kas no 
senatnes, no laikiem, kad cilvēks bija daudz 
tuvāks visam dzīvajam, kas tam ir apkārt. 
Vai mūsu laikā esam jau neatgriezeniski 
aizgājuši no šī stāvokļa, vai tiešām esam 
kļuvuši par būtnēm, kas uz pasauli raugās 
tikai tādos mērogos, kur visam ir tikai 
pavisam praktiski izmantojama vērtība? 
Vadot savas dienas, mēnešus un gadus pie 
televīzijas vai datora ekrāna, stundām ilgi 
katru dienu nīkstot satiksmes sastrēgumos 
par tādiem cilvēkiem tapt nav grūti. Un tas 
jau nav arī nevienam jāpārmet. Mūsu vide it 
kā nemanāmi mūs veido, un atbilstoši tai 
mēs uztveram pasauli, un tālāk paši to 
veidojam sev, mūsu bērniem, 
mazbērniem... Un tad, uz to raugoties, 
brīžiem jājautā – vai tiešām tas ir tas, ko 
mēs vēlējāmies, vai tiešām tas ir tas 
“progress”, uz kuru mums vajadzēja 
tiekties? Par to domājot, prātā pavīd arī 
jautājums - kā šodienas pasauli būtu 
uztvēris spēcīgais Jaunās Derības tēls Jānis 
Kristītājs, kuru tur redzam gaužām skaudru 
un tiešu? Ko mūsu laika cilvēkiem paustu 
viņa vēsts, kas tik nekautrīgi uzrunāja tā 
laika pasauli? Kur tā mums liktu atgriezties 
- ne tikai abstrakti, teorētiski, bet ļoti tieši, 
konkrēti? Laikam jau tur būtu arī 
aicinājums atgriezties pie tā, ko esam 
vaurāk vai mazāk aizmirsuši - pie saiknes 
pašiem ar sevi, pie tā stāvokļa, kurā svaigi 
un tieši varam sadzirdēt Dieva 
balsi.  Katram no mums tas var būt kā 
savādāk, katram no mums tas var iezīmēties 
atšķirīgi. Man šāda, tīra brīnuma pieredze 
pavisam nesen bija pēc lūgšanas un 

meditācijas uz kādas vientuļas 
Kurzemes piejūras meža takas, kur vēlu 
vakarā, pirms saulrieta sastapu ezi, kurš 
pavisam bez bailēm, bet ar patiesu ziņkāri 
mani vēroja. Šī – tīrā brīnuma sajūta manī 
turpinajās, izdzirdot skanīgu dzeguzes 
kūkošanu. Protams, var jau būt, ka kaut ko 
līdzīgu var izjust arī pilsētas mūros, bet 
man šķiet, ka tieši tajā, kas nav mūsu pašu - 
cilvēku pārmainīts līdz nepazīšanai, arī 
Dieva balsi sadzirdēt ir daudz lielākas 
iespējas. Šī un līdzīgas sastapšanās ir kā 
brīnums, kuru pieredzam savā ikdienā. 
Varbūt, ka pie kaut kā tāda var pierast un 
uzskatīt to kā kaut ko pašsaprotamu. Ja 
šādas pieredzes gūstot ikdienā, tomēr 
spējam saglabāt par tām prieku un izbrīnu, 
ja spējam tās neaizēnot ar ar viedokļiem, 
stereotipiem un "patiesībām", tad kļūstam 
stiprāki, kļūstam par dzīvu daļu no kaut kā 
lielāka, no Dieva darba ap mums un mūsos. 
Kaut ko no šī spēka sajutu arī viesojoties 
Apriķos, kur mūsu māsu draudzes 
darbinieki Smiltnieku ģimene ar sirdi un 
dvēseli velta savus centienus gan draudzes 
darbam un skaistajai un senatnīgajai 
baznīcai, gan pavisam praktiskiem 
centieniem, lai palīdzētu viens otram, īpaši, 
autokatastrofā cietušajai vedeklai un 
mazbērniem.  Jā, arī tā var izpausties Dieva 
valstības tuvums, varbūt pat vairāk kā 
šķietamā pārpilnībā.  

Vai spējam ieklausīties, vai esam 
sadzirdējuši, vai spējam ieskatīties, vai 
esam saredzējuši? Tie ir  Jāņa Kristītāja 
laika, Jāņu laika, saulgriežu laika jautājumi. 
Dievs mums ļauj pieredzēt, cik šī pasaule ir 
brīnumaina, skaista, vienreizēja. Arī katrā 
no mums ir šis vienreizīgums, skaistums, 
Dieva brīnums, kas pašiem jāatrod, varbūt 
no jauna jānes gaismā. Jānis Kristītājs 

Draudzes mācītājs Kārlis Žols 

Mēneša vēstījums  
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sludināja: "Debesu valstība ir tuvu klāt". 
Vai spēsim šo brīnumu ieraudzīt sevī, sev 
apkārt? Vai tajā saredzam arī kādu iespēju, 
arī sev? Vai šī atziņa mūs mudina uz 
aktivitāti, vai arī liek domāt, ka viss jau 
notiks tāpat vien, pats no sevis? Bet nekādi 
brīnumi ar Tevi nenotiek bez Tavas paša 
līdzdalības. Tā arī šī pati Dieva valstība 
tepat varbūt arī arvien ir, bet Tu dzīvo to 
neievērodams, nesaprasdams... Un nav jau 
runa par kādiem maģiskiem "brīnumiem". 
Runa ir par dzīvi, kura var paiet vai nu 
apzinoties Dieva tuvumu itin visā, vai arī 
nodzīvojot savu tik aizņemto dzīvi ar it kā 
tik daudz iespējām, no kurām lielākās un 
svarīgākās paiet garām. "Debesu valstība ir 
tuvu klāt ". Ko šī saulgriežu vēsts, kuru 
pauž Jānis Kristītājs, nozīmē Tev?  
Un vēl, šis ir laiks, kad mūsu garīgie 
apvāršņi var būt tik plaši kā vēl nekad 
iepriekš. Piemēram, Latvijā Bībeles 
Biedrības paspārnē tikko iznāca  tikai 20. 
gadsimta vidū atrastā, līdz tam par zudušu 
izskatītā Toma evaņģelija tulkojums. Nu 
jau vairākus gadus cilvēki ar šo, 
ārpus  Bībeles kanona palikušo Evaņģēlliju 
varēja iepazīties vairākās citās valodās, bet 
tagad  arī latviešu lasītājiem 
ir iespēja iepazīt Jēzus Kristus vēsti no 
nedaudz cita skatu punkta. Ceru, ka katram 

būs izdevība to lasīt.  Latviešu valodas 
Toma Evaņģelija izdevuma pēcvārdā 
mācītājs Linards Rozentāls raksta: "Toma 
Evaņģēlijs runā par sadarbību, nevis 
distanci ar Dievu, par gudrību, kas 
veidojusies pieredzē, un tieši tas kristīgā 
ceļa gājējam dod jaunus atbalsta punktus 
savas kristīgās ticības atjaunošanā. Ļoti 
iespējams, ka Toma Evaņģēlijā uzsvertās 
tēmas ir vienas no tām, kas var likt 
mūsdienu kristietībai justies ne tikai 
apdraudētai, bet arī jaunas izaugsmes 
iespēju gaidībās." Lai mūs pavada Toma 
Evaņģelija vārdi no 2. un 3. teiciena: "Kas 
meklē, lai nepārtraukti meklēt, līdz viņš 
atrod. Kad viņš atradīs, viņš izbīsies; un, 
kad viņš izbīsies, viņš brīnīties, un viņš 
valdīs pār Visu... Ja tie, kuri jūs vada, saka: 
valstība ir debesīs,- tad debess putni jūs 
apsteigs. Ja viņi jums saka: tā ir jūrā,- tad 
zivis jūs apsteigs. Bet valstība ir jūsos, un tā 
ir ārpus jums. Ja jūs iepazīsiet sevi, jūs 
tiksiet iepazīti un jūs sapratīsiet, ka esat 
dzīvā Tēva bērni. Bet, ja jūs sevi 
neiepazīstat, tad jūs esat nabadzībā un jūs 
paši esat nabadzība.” Cik zīmīgi, arī 
saulgriežu laiks liek uzdot jatājumu – kas 
tad ir patiesā bagātība vai nabadzība, jo 
debesu valstība taču ir tuvu... 

 
 

 

NOSKAIDROTI LELBĀL BĪSKAPA AMATA KANDIDĀTI 

LELBĀL Bīskapa amata kandidāti ir: prāv. Andris Abakuks, prāv. emer. F. T. 

Kristbergs un prāv. Lauma Zušēvica.Vēlēšanu process turpinās, balsošanas 

materiālus paredzēts izsūtīt līdz 15. jūlijam. 

 LELBĀL vēlēšanu komisija 

Juris Cilnis 
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DIEVKALPOJUMI JŪNIJĀ

 
SVĒTDIEN, 6./15. 
PLKST. 11.00 
PĒC DIEVKALPOJUMA PRĀV. 
KĀRĻA ŽOLA PRIEKŠLASĪJUMS 
PAR KRISTIETĪBAS ATTĪSTĪBU  

  
SAN FRANCISCO, Trīsvienības svētki, Aizvesto 
piemiņas dienas dievkalpojums ar Dievgaldu, ērģelniece 
Rasma Rekšāne, 425 Hoffman ielā 
 

 
SESTDIEN, 6./21. 
PLKST. 12.00 
 

 
SACRAMENTO, otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem.  
Pie Ivara Plescova, 4517 Holiday Court, Shingle Springs,  
tel.: 530-677-3573, ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SVĒTDIEN, 6./22. 
PLKST. 11.00 

 
SAN FRANCISCO, otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem,  
 dievkalpojums ar Dievgaldu, 425 Hoffman ielā, 
Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SESTDIEN, 6./28. 
PLKST. 13.30 
 

 
 NAPA, pie Zaigas Zariņas, 1633 Elm Street, Napa, tel: 
707-224-6738, trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

DIEVKALPOJUMI JŪLIJĀ 

 
SVĒTDIEN, 7./6. 
PLKST. 11.00 

  
SAN FRANCISCO, ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
dievkalpojums ar Dievgaldu, ērģelniece Rasma Rekšāne, 
425 Hoffman ielā 
 

 
SESTDIEN, 7./12. 
PLKST. 14.00 
 

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

 
SVĒTDIEN, 7./13. 
PLKST. 11.00 
 

 
SAN FRANCISCO, piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
dievkalpojums ar Dievgaldu 425 Hoffman ielā, Ērģelniece 
Rasma Rekšāne 
 

 

DIEVKALPOJUMI AUGUSTĀ

 
SVĒTDIEN, 8./10. 
PLKST. 11.00 

  
SAN FRANCISCO, devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
dievkalpojums ar Dievgaldu, ērģelniece Rasma Rekšāne, 
425 Hoffman ielā 
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SVĒTDIEN, 8./17. 
PLKST. 11.00 
 
 

 
SAN FRANCISCO, desmitā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem, dievkalpojums ar Dievgaldu, 425 
Hoffman ielā, Ērģelniece Rasma Rekšāne 
 

 
SESTDIEN, 8./30. 
PLKST. 12.00 
 

 
SACRAMENTO, divpadsmitā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem, Lutheran Church of the Cross, 4465 H 
Street, Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SVĒTDIEN, 8./31. 
PLKST. 11.00 
 

 
 SAN FRANCISCO, divpadsmitā svētdiena pēc 
Vasarsvētkiem, dievkalpojums ar Dievgaldu, 425 
Hoffman ielā, Ērģelniece Rasma Rekšāne 
 

 

DRAUDZES BUDŽETA SARĪKOJUMS 
ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU DRAUDZE 

LAIPNI AICINA VISUS UZ 

DĀRZA SVĒTKIEM, 
kurus sāksim ar garīgu ievadījumu  

SVĒTDIEN, 7. SEPTEMBRĪ PLKST.13.00 

PIE MAIGOŅA UN ANITAS NORĀNIEM 

12635 INDIO COURT, SARATOGA 

TEL. 408-252-1423 

Būs garšīgas pusdienas, atspirdzinājumi un mantu izloze.  

Baudīsim skaisto vasaras laiku un Norānu ģimenes 

viesmīlību!  

Ziedojums - $25. VISI IR MĪĻI GAIDĪTI! 
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25. MAIJĀ MŪSU DRAUDZĒ TIKA IESVĒTĪTI 

Tiana Altman, Laila Birznieks, Valdis Birznieks, Ģirts 

Graudiņš, Aleks Melbārdis, Markus Melbārdis, kuri pirms 

tam bija izgājuši iesvētes mācības kursu. Dievkalpojumā 

mūsu draudzes dievnamā San Francisco piedalījās LELBĀL 

archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis. 

Sirsnīgi sveicam mūsu draudzes jaunos locekļus! 
 

Emīla Elstiņa foto 

 

ARCHIBĪSKAPA E. E. ROZĪŠA VIESOŠANĀS MŪSU DRAUDZES 
SACRAMENTO KOPĀ 

24 maija priekšpusdienā atkal, kā vienmēr, ar prieku devāmies uz Sacramento, uz 
Dievkalpojumu, kurš šoreiz notika Ārijas Grauss viesmīlīgajā mājā.  Kā vienmēr, tikām 
sirsnīgi sagaidīti un uzņemti.  Par visu labo un jauko varam teikt "kā vienmēr", bet 
šoreiz visam klāt vēl notika kas sevišķs - Dievkalpojumā piedalījās Archibiskaps E. 
Rozītis, kurš ar savu kundzi Veru apciemoja ASV rietumu krastu beidzamo reizi kā 
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archibīskaps, vēlēdamies mūs apciemot un piedalīties dievkalpojumā Sacramento, kā 
arī  nākošās dienas iesvētību dievkalpojumā San Francisco. Šoreiz saņēmām dubultu 

svētību, jo Dievkalpojumu vadīja 
abi mācītāji, prav. Žols, un Arch. 
Rozītis.  
Pēc Dievkalpojuma bija laiks 
paciemoties ar mūsu viesiem, 
baudot piedāvātos gardumus, pirms 
tikam aicināti pie skaisti klātiem 
galdiem  uz elegantu, bagātīgu 
mielastu. (Par to atkal varam teikt 
"kā vienmēr"!)   Pirms mūs aicināja 
uz kūkām, tortēm un 
kafiju,  varējām uzklausīt Arch. 
Rozīti un arī viņa kundzi Veru 
neformālākā veidā stāstot par Dieva 
varenību un darbošanos musu 

dzīvē.  Šī pēcpusdiena pagāja siltas draudzības, atkalredzēšanās priekā un patiesi 
sajūtamos Jēzus teiktos vārdos: “Kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es 
esmu viņu vidū”.  Cik jauki bija, ka prāv. Žols, Arch. Rozītis un viņa kundze un mūsu 
draudzes priekšnieks Gvido Bergmanis nepalika  savās vietas, bet gan gāja no viena 
galda uz otru, dodot visiem iespēju ar katru no viņiem paciemoties.  Mīļš paldies 
sirsnīgajai Sacramento kopai par visu, visu!    

Rasma Rekšāne  
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Mūžībā aizsaukta mūsu draudzes locekle 

TATJANA STRADS, dzim. Orlova 

∗1921.gada 28 jūlijā, Dobelē  

!2014. gada 29. maijā, Oaklandē 

 

sēro dēls Gundars ar ģimeni, meita Andra, meita Baiba ar ģimeni un radi Latvijā 

...gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 

un siltums, ko izstaro sirds, 

tas nezūd – tas paliek un mirdz. 

V. Egle 

Vakara noskaņa Kurzemes mežmalā maija beigās 
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LABDARĪBAS PROJEKTS “PRIECĪGĀS PĒDAS” 

Jaunais LELBA Jaunatnes nozares labdarības projekts 

ir klāt!  

Esam izvēlējušies Garezera vasaras vidusskolas III 

klases izveidoto projektu "Priecīgas pēdas" kā mūsu 

Baznīcas nākamo lielo labdarības projektu. 

Projekts "Priecīgas pēdas" atbalstīs bērnus un 

pieaugušos Kurzemē ar jauniem apaviem (kurpēm - 

ikdienas un izejas, sporta apaviem un ziemas 

zābakiem), kā arī zeķēm. Projekta izdale plānota no 15. līdz 22. jūnijam, 2014. gadā, 

Kurzemē, Latvijā. Aicinām jauniešus pieteikties.  

Vāksim līdzekļus šim mērķim, rīkojot walk-a-thons visā Ziemeļamerikā. Ir iespēja būt 

radošiem, kā piemēram, walk-a-thon vietā rīkot bake-a-thon, skate-a-thon vai polka-a-

thon utt. Jau ir atsaukušās 15 pilsētas: Mineapole, Otava, Denvera, Filadelfija, Sietla, 

Hamiltona, Vašingtona, Demoina, Bostona, Indianapole, Kalamazū, Toronto, Lansinga, 

Milvoki un Melburna Austrālijā. Gaidām vēl citas! Walk-a-thon skrejlapas un "pledge" 

formas pilsētām tiks pievienotas klāt šim rakstam, kad informācija būs noskaidrota. 

Informācija pie Jaunatnes nozares vadītāja, māc. Dāga Demandta 

Mob. tālr. (612) 280-9333; priecigaspedas@gmail.com 

Aicinām draudzes rīkot walk-a-thons un vākt ziedojumus, lai atbalstītu kurzemniekus. 

 

PATEICĪBA GIO SAULEM  

Maija sākumā uz dzīvi Latvijā pārcēlās 

Ziemeļkalifornijas latviešu sabiedrībā iemīļotais 

Gio Saule. Arī mūsu draudze izsaka pateicību Gio 

Saulem par ērģeļu spēli Los Gatos kopas 

dievkalpojumos. Vēlam Gio Dieva svētību, spēku 

un veselību viņa turpmākajās gaitās.  

Arnolda Ābeles foto 
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LĪDZ 29. MAIJAM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 

Palīdzībai Smiltnieku ģimenei Latvijā     

Maigonis un Anita Norāns 35.00   Dāmu komiteja 200.00 
SF kopa  100.00  
 
 

LELBAun apgabala nodevas 

Maigonis un AnitaNorāns 30.00  
 

Zelta Vārtu Vēstīm 

Maigonis un Anita Norāns 35.00    
 

Lieldienu ziedojumi  

Maiga Lapkašs   100.00   Jānis Purgalis  50.00 
Rasma Zvirbulis 25.00 
 

Draudzes budžeta vajadzībām  

Dzintra Pružinskis 60.00    
 

 
DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES 

 
3. maijā, Burlingame:    10 apmeklētāji,  $125 kolekte; 
4. maijā, San Francisco:   10 apmeklētājs, $75 kolekte; 
4. maijā, Los Gatos:    10 apmeklētāji,  $100 kolekte; 
11. maijā, San Francisco:   22 apmeklētāji,  $195 kolekte; 
24. maijā, Sacramento:   16 apmeklētāji,  $205 kolekte; 
25. maijā, San Francisco:   88 apmeklētāji, $560 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, e-pasts: rekshans@att.net 

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: 2607 La Terrace Circle, San Jose, CA 95123  
tel.(408)386-5652 

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

Valdes loc. Anita Greenband: 443 Alberto Way, #124, Los Gatos, CA 95030, tel: 
(408)-656-9898 

Valdes loc. Tekla Kristofors: 13 Carnoustie Drive, Novato, CA, tel: (415) 382-1587, e-
pasts: karltekla@aol.com 
 Valdes loc. Kārlis Veilands: 876, West Iowa Ave., Sunnyvale, CA 94086, tel: (408)-
813-7100, e-pasts: kveilands@gmail.com 

 
  

  
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 
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REVĪZIJAS KOMITEJA 
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Ziemeļkalifornijas latviešu sabiedrības 

notikumu kalendārs 
  

Sestdien, 21. jūnijā, plkst. 4:00pm, Līgo pēcpusdiena, Draudzes namā, 425 Hoffman Ave, 
San Francisco 
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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 

 


