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Mīļās māsas un brāļi Kristū! 
 

Šorīt, ieejot Jaunajā Gadā, kas jau daţās vietās pienācis, lūgšanās un domās esmu ar jums vie-

nota. Jūtos, ka dzīvoju starp gadiem un starp amatiem, bet gribu dalīties ar aicinājumu kopā ar 

jums lūgt: 

Lai Dievs stiprina tos, kas cieš bailes, kas palikuši bez mājām Sīrijā un tik daudzās citās ka-

ŗa un terora, nedrošības un naida plosītās vietās. Kaut Kristus žēlastība un žēlsirdība vi-

ņus sasniegtu caur tiem, kas tur kalpo visbīstamākās vietās.  Lūgsim par viņiem. 

Lai Dievs pasargā un iedrošina tos, kas cīnās pret ļaunām slimībām un ir kopā ar tiem, kas 

aiziet mūţībā dēļ “Ebola” vai malārijas, vai vēţa, vai kādas citas slimības, kas aiz sevis 

atstāj tik daudz sēru.  

Lai Dieva miera, gudrības, taisnības un patiesības Gars vadītu visus, kas nes atbildību par 

savām valdībām, vai tas būtu Latvijā, vai jebkuŗā citā pasaules valstī.   

Lai Dievs pasargā no ekonomijas krīzēm un neierobeţotās mantkārības grēka sekām, īpaši 

tos,  kam visgrūtāk sagādāt visu, kas nepieciešams, lai vienkārši dzīvotu bez bada vai 

trūkuma.   
 

Un šodien gribas aicināt kopā lūgt: 

Lai Dievs svētī to darbu, ko darīs prāv. Gunārs Lazdiņš, dodoties uz Austrāliju, mācot lat-

viešu jauniešus, apliecinot mūsu Baznīcas vienotību. 

Lai Dievs pasargā mūsu tēvzemi, Latviju, ka tā varētu Jaunā Gadā dzīvot bez apdraudēju-

miem un strādāt par godu Dievam un svētību mums visiem.   

Par mūsu draudzēm un katru locekli, jaunu vai ar gadiem svētītu! Pateicībā lūgsim arī par 

tiem, kas mūsu  draudzēs kalpo un sludina Dieva Vārdu, dala Viņa sakramentus un cits 

citu stiprina Kristus mīlestībā un iepriecina cits citu Svētā Gara sadraudzībā! 
 

Ir vēl tik daudz, par ko mēs varētu lūgt.  Varbūt varat „pielikt klāt‟ savu lūgšanu.  Varbūt ir kāda 

īpaša vajadzība?  Kas par svētību, ja kopā esam Viņā dzīvi un varam tā dalīties. Dievam patei-

cos par jums! Lai Viņš svētī un iedvesmo ikkatru dienu un darbu 2015. gadā!   

Dieva ţēlastība lai ir ar mums visiem. 
 

Kristus mīlestībā,   

Jūsu māsa Kristū 

Lauma 

“Lūdziet, tad jums tiks dots,  
meklējiet, un jūs atradīsiet,  

klaudziniet, un jums atvērs.”   
(Mt. ev. 7:7) 

ARCH.EL. LAUMAS ZUŠEVICAS VĒSTĪJUMS 



ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

Bībeles lasījumi janvārim un februārim 
 

4.janvārī, Zvaigznes Diena: Jes.60:1-6, Ef.3:1-12, Mt.2:1-12 

11.janvārī, Mūsu Kunga Kristības: 1.Moz.1:1-15; Ap.d.19:1-7; Mk.1:4-11 

18.janvārī: 1.Sam.2:1-10; 1.Kor.6:12-20; Jņ.1:43-51 

25.janvārī: Jon.3:1-5, 10; 1.Kor.7:29-31; Mk.1:14-20 

1.februārī: 5.Moz.18:15-20; 1.Kor.8:1-13; Mk.1:21-28 

8.februārī: Jes.40:21-31; 1.Kor.9:16-23; Mk.1:29-39 

15.februārī, Epifānijas laika pēdējā svētdiena: 2.Ķēn.2:1-12; 2.Kor.4:3-6; Mk.9:2-9 

Lūgšana ievadot 2015.gadu  
 

(no arch.electa Laumas Zušēvicas grāmatas “Enkurs un Spārni”) 

 

Mūžīgais Dievs, slava un pateicība lai ir Tev par jauno dienu un gadu, ko esi man lēmis... 

Atraisi manu sirdi no iznīcīgā un dod, ka klausu Taviem padomiem.  

Stiprini uzticību Tev un izturību Tava uzdevuma veikšanā un liec man pastāvēt neuzvarētā ticī-

bā.  

Dod savu taisnību un brīvību visiem.  

Pacel to, kas ir pakritis, sargi, apgaismo, dod tam dzīvības maizi, lai dvēsele varētu arī cieša-

nās uzvarēt ļaunumu.  

Nāc manā dvēseles druvā un svētī to, lai viss labi izdotos un spētu nest jaunus augļus. 

Ņem mani, it kā bērnu, pie rokas un vadi ar žēlastību cauri šim jaunajam gadam.  

(Fricis Baumanis) 
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Vēlā 1949.gada rudenī Sanfrancisko ap-

kārtnē sāka parādīties pirmie ieceļotāji no Eiro-

pas. Apmešanās bija sagādāta, palīdzība nāca 

no galvotājiem.  

Ieradāmies Oaklandē ar baptistu drau-

dzes galvojumu. Svētdienās kopīgi ar galvotāju 

gājām uz baznīcu. Dziedāt dziesmas angļu va-

lodā negāja pie sirds, jo gribējās dzirdēt dzies-

mas un Dieva vārdus mūsu skaistajā mātes va-

lodā. 

Oaklandē un tās apkārtnē ieradās un ap-

metās daudzas latviešu ģimenes. Bijām laimī-

gi, jo mūsu vidū ieradās arī mācītājs Gustavs 

Kņess-Kņezinskis, kurš vienā no nelielām 

Oaklandes baznīcām sāka noturēt dievkalpoju-

mus latviešu valodā.  

Īsā laikā nodibinājās Oaklandes latviešu 

draudze. Baznīcas valde bija pretīmnākoša lat-

viešiem. Varējām lietot blakus telpas korim, 

tautas dejām, teātra u.c. mēģinājumiem. 

Ziemassvētku vakarā pēc apdarītiem dar-

biem braucām uz baznīcu, kura bija pilna. Bija 

jāatlaiţ durvis uz blakus zāli, lai būtu vietas 

vēlākiem atbraucējiem. Blakus zālē sēdēja mā-

tes un tēvi ar mazuļiem, kas taisa troksni un 

traucē dievkalpojumu. Citi no mazajiem gulē-

ja, piespiedušies māmiņai vai tētim, citi ar zī-

mulīti zīmēja uz dziesmu lapiņas. Mūsu meiti-

ņa bija liela dziedātāja un ērģeļu skaņām gribē-

ja dziedāt līdzi. Mazs puisītis, ieraugot mācītā-

ju, čukstēja mammiņai: “Zorro!” (tā laika tele-

vīzijas varonis) Ērģeles spēlēja “Klusa nakts” 

un baznīcas tornī skanēja zvani. Svētvakars. 

Draudzes eglīti svinējām baznīcas zālē, 

bet vēlākos gados mācītāja mājā Oaklandē. 

Baznīcā notika daţādi dievkalpojumi, kristī-

bas, iesvētības utt. Lieldienas svētkos dievkal-

pojums notika Mauntin Vjū (Mauntain View) 

kapsētā. Pēc dievkalpojuma dievlūdzēji izklīda 

apciemot savus aizgājējus. Latviešiem bija 

savs kapu kalniņš.  

Gadi gāja milzīgā ātrumā. Bērni izauga, 

daţi no vecās paaudzes aizgāja Dieva mierā un 

dievlūdzēju skaits samazinājās. 2003.gadā ga-

tavojāmies mūsu mīļā mācītāja 100 gadu dzim-

šanas dienai, bet liktenis bija lēmis citādi. Mā-

cītājs nedēļu pirms dzimšanas dienas slēdza 

acis uz mūţu. 

Nepagāja ilgs laiks, kad mūsu mācītāja 

labs draugs māc.Putniņš nāca mums palīgā. 

Noturēja dievkalpojumus gan baznīcā, gan arī 

draudzes priekšnieces Brigitas Elevans mājā. 

Dievlūdzēju kļuva arvien mazāk un tad zaudē-

jām arī māc.Putniņu. 

Dievs nepameta savu mazo draudzi. Palī-

dzību sniedza jauns un enerģisks mācītājs Kār-

lis Ţols. Mūsu enerģiskā draudzes priekšniece 

un jaunais mācītājs iedeva jaunu prieku mūsu 

reliģiskajā dzīvē. Draudzes priekšnieces veselī-

ba ieveda viņu slimnīcā, no kurienes viņa vairs 

neatgriezās. 

Esam palikuši tikai daţi un draudze jālik-

vidē. 

Paldies Jums, mīļais mācītāj Kārli! 

   

Austra un Emīls Elstiņi 

ATVADOTIES NO MAZĀS OAKLANDES DRAUDZES 

Oaklandes Augšāmcelšanās baznīca, kur notika 

draudzes pēdējais dievkalpojums 2014.g. 23.decembrī  
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SESTDIEN, 1./31 

PLKST. 12.00 

VADA MĀC. MĀRTIŅŠ RUBENIS 

  

SACRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street 
Ērģelniece Rasma Rekšāne 

  

DIEVKALPOJUMI FEBRUĀRĪ 

  
SVĒTDIEN, 2./1. 

PLKST. 11.00 

VADA MĀC. MĀRTIŅŠ RUBENIS 

  

  
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman St 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

  

  
SVĒTDIEN, 2./1. 

PLKST. 15.00 

VADA MĀC. MĀRTIŅŠ RUBENIS 

  
SAN JOSE-LOS GATOS 
16548 Ferris Ave, Los Gatos 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

  

  
SVĒTDIEN, 2./15. 

PLKST. 11.00 

VADA DIAK. RUTA BAMBĀNE 

  

  
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman St 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

  

  
SVĒTDIEN, 2./15. 

PLKST. 15.00 

VADA DIAK. RUTA BAMBĀNE 

  
SAN JOSE-LOS GATOS 
16548 Ferris Ave, Los Gatos 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

  

DIEVKALPOJUMI JANVĀRĪ 
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Šajā pārejas periodā mūsu draudzei ir laba iespēja iepazīt garīdzniekus no 

netālajām latviešu draudzēm. Lūdzām mācītāju Mārtiņu Rubeni un diakoni 

Rutu Bambāni mazliet iepazīstināt ar sevi. 

DIAKONE RUTA BAMBĀNE 

Esmu dzimusi un uzaugusi Inčukalnā, pabeidzu Si-

guldas 1. vidusskolu  un tālāk mācījos Rīgas Pedago-

ģiskajā skolā. Pēc studijām manas gaitas turpinājās, 

strādājot pirmsskolas iestādē „Sprīdītis”.  

Brīvo laiku pavadīju, kalpojot Rīgas Jēzus Ev. Lut. 

draudzē, vadīju Svētdienas skolas nodarbības. Rīgas 

Jēzus ev. lut. draudzē vēlāk kalpoju par sekretāri, 

protams, nācās darīt arī visu citu, kas nu draudzē bija 

nepieciešams.  

Paralēli darbam draudzē mācījos Kristīgajā Akadē-

mijā, kur ieguvu bakalaura grādu teoloģijā. Vairākus 

gadus esmu vadījusi raidījumu Latvijas Radio I programmā „Radio Svētdienas Skola bērniem”. 

1994. gada  rudenī salaulājos ar Viesturu Bambānu un 2001. gadā mēs abi ieradāmies Portlan-

dē, OR, kur Viesturs kalpo par mācītāju un es esmu diakone.  

Patreiz strādāju arī par licenzētu terapeiti (Licensed Mental Health Counselor) Oregonas un Va-

šingtonas štatos. Vairākus gadus biju arī LELBA Svētdienas Skolas nozares vadītāja.  

Brīvajā laikā patīk darboties dārzā, dziedāt un fotografēt. 

MĀCĪTĀJS MĀRTIŅŠ RUBENIS 

Esmu dzimis un uzaudzis Seatlē. Pēc elektro-

inţenieru zinātņu izstudēšanas, prāvests Roberts 

Āboliņš, labi pazīdams mani, pēc kāda dievkalpoju-

ma ieteica man studēt teoloģiju seminārā. Pabeidzu 

to ar Master of Divinity grādu 1990. gadā.  

Savu prakses pusgadu pavadīju Ņujorkas draudzē. 

Pēc ordinācijas 1991. gadā, biju Denveras draudzes 

mācītājs 20 gadus un visu šo laiku strādāju pilnu 

laiku inţeniera darbu.  

Apprecējos ar Anitu Mangulis 1993. gadā - viņa 

bija vienīgā neprecētā sieviete, kas nāca uz katru dievkalpojumu - rēķināju, ka derētu man ar 

viņu iepazīties... Kad mūsu dēls Māris sasniedza padsmitnieku gadus, tad ģimenes, draudzes 

darba un maizes darba prasības kļuva par daudz, un bija jāatsakās no mācītāja amata uz daţiem 

gadiem.  

Priecājos par izdevību tagad kādreiz kalpot latviešu draudzēs. 
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ZVAIGZNES DIENA 
 

    Svētdien, š.g. 4. janvārī dedzinājām 

draudzes eglīti un svinējām Zvaigznes dienu, 

Epifāniju, lai atzīmētu Bībelē rakstītu notiku-

mu, kad zvaigzne rādīja ceļu gudrajiem vīriem 

no austrumiem uz Betlēmi, lai pielūgtu Jēzus 

bērniņu, un tā nostājās pār namu, kurā bija 

jaunpiedzimušais bērns Jēzus. Sākām ar diev-

kalpojumu. To vadīja viesu mācītājs Mārtiņš 

Rubenis no Denveras, Kolorādo. 

   Svinēšana turpinājās Draudzes nama 

Lielā zālē. Baudījām bagātīgu azaidu pie skais-

ti klātiem svētku galdiem, ko bija sarūpējusi 

Dāmu komiteja, priekšnieces Ingrīdas Skrabes 

un Draudzes priekšnieka Gvīdo Bergmaņa va-

dībā. 

   Sekoja priekšnesumi. Maza grupiņa 

skolas bērnu: Madara Linde, Tālis un Kaija 

Stone un Lote Veilande, no kuriem daţi bija 

kautrīgi, dziedāja dziesmiņu. Ingrīda Birzniece 

dziedāja solo dziesmas, Rasma Rekšāne spēlē-

ja klavieru solo. Programmas izpildītājiem Jo-

gita Jurevskis pasniedza sainīti ar gardumiem. 

   Pēc tam dziedājām Ziemassvētku 

dziesmas līdz pienāca laiks doties mājup. 

Paldies visiem rīkotājiem par skaisto 

Zvaigznes dienu! 

 

TAK 

 

PALDIES  
 

Draudze ievadīja Jauno Gadu ar tradici-

onālo Zvaigznes svētdienas dievkalpojumu, 

kur pēc tam sekoja azaids, priekšnesumi un 

skanēja vēl pēdējo reizi Ziemassvētku dzies-

mas. 

Sirsnīgs „paldies” māc. Mārtiņam Rube-

nim, kas mēroja garo ceļu, braukdams uz mūsu 

draudzi. Iesākt Jauno Gadu ar dievkalpojumu 

un piedalīties Zvaigznes dienā, atminēties pē-

dējās Ziemassvētku skaņas, ir priecīga tradīci-

ja. 

Mūsu čaklās draudzes Dāmu komitejas 

darbinieces sarīkoja atkal vienreizīgu Lielo 

zāli, kā arī piemērotas pusdienas. Dāmas pieli-

ka daudz darba un pūļu, lai visus apmeklētājus 

iepriecinātu (šoreiz tas prasīja lielākas pūles, jo 

daţas bija noķērušas plaušu apaukstēšanos, bet 

tomēr darbojās pilnā sparā). Liels un sirsnīgs 

„paldies” dāmām – Ingrīdai Skrabei, Anitai 

Greenband, Rasmai Bins, Sallijai Filits, Jogitai 

Jurevskis, Anitai Norans. Speciāls „paldies” 

Marutai Liepiņai, Anitas Greenband  māsai, 

kas viesojās no Latvijas un pavadīja daudz lai-

ka, lai palīdzētu.  

Tāpat liels „paldies” Haraldam Jurev-

skim par svaigām priedes skujām no paša dār-

za, kā arī par to, ka viņš sagaidīja māc. Mārti-

ņu lidlaukā. Tāpat liels „paldies” Aivaram Sa-

velim un Kārlim Veilandam, kas nokārtoja vi-

sus techniskos darbus un novadīja Ziemassvēt-

ku dziesmu dziedāšanu.  

Paldies visiem apmeklētājiem, kas varēja 

piedalīties Zvaigznes dienas sarīkojumā! Vie-

nīgā lieta, ko mēs noţēlojām tajā dienā - faktu, 

ka mūsu māc. Kārlis vairs nepiedalījās mūsu 

gada pirmās svētdienas tradicionālajā pasāku-

mā. Bet nebūsim skumīgi – viņš mūs apciemos 

marta mēnesī! 

 

Gvīdo Bergmanis 
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LELBA (Latviešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Amerikā) jaunā pārvalde, kuru ievēlēja Sinodē 24

-26.oktobrī (2014.gadā), jau satikusies uz divām sēdēm, 12-13.novembrī un 15.decembrī. 

 

Pārvaldes pirmās sēdes protokola saīsinātu dokumentu var atrast LELBA mājaslapā, www.lelba.org 

(ziņas no visas Ārpus Latvijas Baznīcas varat izlasīt www.lelbal.org) 

- Sēdē tika paziņots, ka archibīskapes electa Laumas Zušēvicas konsekrācijas dievkalpojums 

notiks 2015. gadā 19. aprīlī plkst 14:00 Mt. Zion Lutheran Church, Wauwatosa, WI. 

- Starp citiem jautājumiem sēdē tika pārrunāts par to, kādu projektu veiks Jaunatnes nozare 

2015.gadā, lai varētu atbalstīt Zemgali (pagājušo gadu nozares organizētais projekts 

„Priecīgās Pēdas” atbalstīja kurzemniekus).  

- Prāv. emer. Fritz Kristbergs, kuru Sinodē ievēlēja par Teoloģijas nozares vadītāju, apliecināja, 

ka viņš plāno turpināt laju kursus un nākamie kursi varētu notikt 2016.gadā.  

- Arch. electa Lauma Zušēvica uzsvēra, cik nozīmīga ir sadarbība ar LELB (Latvijas Evaņģēlis-

ki Luterisko Baznīcu) un tās draudzēm.  

- Pārvalde pārrunāja arī LELBA struktūru un tās iespējamās maiņas (piemēram, dažu nozaru 

apvienošanu). Pārvalde iesaka „mazākajām draudzītēm/ kopām, kam nav savs mācītājs, 

griezties pie mūsu „partnera‟ baznīcām un atrast savā pilsētā kādu luterāņu vai episkopāļu/ 

anglikāņu draudzi, kam piebiedroties.” 

- Pārvalde šajā sēdē arī formulēja savas prioritātes nākamajiem trim gadiem: “(1) Kā paturēt, 

kas mums pašreiz ir, bet mudināt uz lielāku aktivitāti? (2) Uzdot kādai draudzei izstrādāt 

kādu projektu, ko varētu piedāvāt visām draudzēm? (3) Uzdot kādam apgabalam kādu lab-

darības projektu, lai nesagaidītu, ka LELBA pārvalde visu veiks (4) Uzsver cilvēka vērtīgu-

mu – domāt par kaimiņiem, kas ir ap vietējo draudzi (kā, piemēram, kalpot kādā vietējā food 

pantry).” 

 

LELBA pārvaldes otrā sēde notika 15.janvārī. 

- Tajā tika apspriesti vairāki praktiskie jautājumi par arch.e. L.Zušēvicas konsekrācijas dievkal-

pojumu. 

- Pārvalde pārrunāja Ārmisijas nozares organizēšanu. 

- Kanādas apgabala prāv. I.Kuplēns-Ewert ziņoja par gaidāmajām vakancēm Kanādas apgabalā: 

Montreālas un Otavas draudţu mācītājs atgriezīsies Latvijā, un Toronto Jāņa draudzes mācī-

tājs ies pensijā. 

- Pārvalde arī pārrunāja, kur meklēt atbalstu LELBA mājaslapai  

- Jauniešu nozares vadītājs stāstīja par paredzamajām jauniešu aktivitātēm Vidienes apgabalā. 

- Prāv. D.Cilne deva pārvaldei ziņojumu par Rietumu apgabalu. Viņa pastāstīja, ka pati dosies 

uz Dienvidkalifornijas draudzi janvārī un uz Denveru februārī. Prāv Cilne arī ziņoja, ka 

prāv.emer. Kārlis Ţols jūlijā strādās Kursas nometnē par direktoru un diak. Rota Stone šo-

brīd gaida uz darba atļauju, lai varētu uzsākt kalpošanu Ziemeļkalifornijas draudzē, šis pro-

cess var ilgt līdz pat pieciem mēnešiem. 

- Pārvaldes nākamā sēde paredzēta 2.februārī. 
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DRAUDZES DIEVKALPOJUMU KOLEKTES  

LĪDZ 16. JANVĀRIM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 

29. novembrī Santa Rosa $295 

6.decembrī Burlingame $80 

13.decembrī Sakramento $270 

14.decembrī San Francisko $207 

14.decembrī Los Gatos $157 

24. decembrī San Francisko $820 

2015.g. 4.janvārī San Francisko $200 

Māsu draudzei Apriķos 

Dāmu Komiteja 500.00 
    

Smiltnieku ģimenei Apriķos 

Dāmu Komiteja 500.00 
    

LELBA un Apgabala nodevas 

Grand, Ruta 10.00 Ozols, Vitauts 15.00 

Greenband, Anita 12.00 Petričeks, Ruta 12.00 

Hincenbergs, Edvīns 30.00 Siliņš, Brigita 24.00 

Kristofors, Tekla 12.00 Zvirbulis, Rasma 12.00 

Matsons, Līvija 30.00     

Zelta Vārtu Vēstīm 

Cilnis, Juris 40.00 Matsons, Līvija 20.00 

Greenband, Anita 20.00 Ozols, Vitauts 50.00 

Hincenbergs, Edvīns 30.00 Petričeks, Ruta 30.00 

Jansons, Benita 40.00 Siliņš, Brigita 50.00 

Kristofors, Tekla 30.00 Zvirbulis, Rasma 25.00 



Ziemsvētku Ziedojumi 

Auzers, Pēteris un Dţoanna 100.00 Krasts, Ilmārs un Rasma 200.00 

Balodis, Ingrīda 30.00 Lapiņš, Denise un Nikolajs 250.00 

Balodis, Ligita 50.00 Lapkašs, Maiga 100.00 

Biksa, Jānis 300.00 Lapkašs, Valda 30.00 

Brandis, Māra 25.00 Lejiņš Karlsons, Aija 200.00 

Currier, Sandra 100.00 Lūkas, Ruta 30.00 

Grand, Ruta 50.00 Pruţinskis, Dzintra 25.00 

Grauss, Ārija 100.00 Purgalis, Jānis 50.00 

Gross-Siegel, Sandra 100.00 Ramanis, Alnis 75.00 

Hansen, Ārija 30.00 Salzirnis, Ēriks 20.00 

Hercs, Darris un Lori 50.00 Strauss, Milda 250.00 

Jansons, Benita 25.00 Zariņš, Kristaps un Zinta 250.00 

Kolbs, Galina 25.00 Zvirbulis, Rasma 25.00 

 

LELBA NODEVAS 

Oktobrī Milvokos notikusī LELBA Sinode pieņēma rezolūciju paaugstināt  

LELBA nodevas no $11 uz $12 gadā. 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

Šobrīd minimālās draudzes nodevu likmes:  

Strādājošiem: $200 gadā, pensionāriem $175 gadā un studentiem $10 gadā  

 

AICINĀM UN ATGĀDINĀM ARĪ ATBALSTĪT „ZELTA VĀRTU VĒSTU”  

IZDOŠANU AR JŪSU ZIEDOJUMIEM 



ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

DRAUDZES VALDE 

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

0138, e-pasts: gbergsf1@aol.com 

Priekšnieka vietnieks Kārlis Veilands: 876, West Iowa Ave., Sunnyvale, CA 94086, 

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

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, e-pasts: intavodopals@yahoo.com 

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, e-pasts: anitag28@msn.com 

Valdes loc. Jogita Jurevska: 1116 Tapis Way, Pacifica, CA 94044, tel. (650)359-4025 

Valdes loc. Tekla Kristofors: 13 Carnoustie Drive, Novato, CA 94949, tel. (415)382-

1587, e-pasts: karltekla@aol.com 

REVĪZIJAS KOMITEJA 

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 

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 
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