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DIEVKALPOJUMI PAVASARĪ 

SVĒTDIENA, 13.MAIJS 
PLKST. 11AM 

ĢIMENES DIENAS DIEVKALPOJUMS 
SANFRANCISKO 
SAN FRANCISCO, 425 Hoffman Ave. 
Vadīs māc. Mārtiņš Rubenis. Pēc dievkalpojuma Ģimenes 
dienas pusdienas un priekšnesumi. 

SVĒTDIENA, 17.JŪNIJS  
PLKST. 11AM 

DIEVKALPOJUMS SANFRANCISKO 
SAN FRANCISCO, 425 Hoffman Ave.  

 

 

Draudzes ziņas 

 

Dārgie draudzes locekļi! 

Aizvadīti saspringti pavasara mēneši – mūsu draudzē iesvētītas 
divas jaunas locekles, esam pulcējušies gadskārtējā padomes 
sēdē, esam nosvinējuši Lieldienas, kā arī uzņēmuši Latvijas 
valsts prezidentu mūsu namā!  

Visiem ir bijušas darbu pilnas rokas, esmu no sirds pateicīgs 
mūsu draudzes valdes locekļiem un mūsu Dāmu komitejai, kas 
nenogurstoši strādājuši visos šajos sarīkojumos! Lai Dieva 
svētība un stipra veselība visiem mūsu darba rūķiem arī 
turpmāk!  

Vēlot sirsnīgu Ģimenes dienu visiem –  
Kārlis Veilands 

DRAUDZES VALDE 

Draudzes kalendārs 

Notikumi ZK latviešu sabiedrībā 
4. maijs, piektdiena   Baltā galdauta svētki, ikvienā mājā  
20. maijs, svētdiena    12pm ZK Latviešu skolas 65 gadu jubilejas 

sarīkojums, Draudzes namā 
1.-3. jūnijs    AABS konference Stenforda universitātē 

9. jūnijs, sestdiena    Baltiešu pikniks, Kennedy Grove Recreational Area 
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Draudzes kalendārs 

13.
ĢIMENES 

DIENA

MAĲS

11AM 
DIEVKALPOJUMS 
12PM 
PUSDIENAS, 
PRIEKŠNESUMI

IEEJA  
PAR ZIEDOJUMU $20
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Kristus augšāmcelšanās un dziedinošas zāles, smaržas, bēru mielasti... 

     Mācītājs noskatījās, kā sanāca mīļie draudzes locekļi. Vēl vienas bēres, vēl viens ceļojums uz 
kapsētu. Gandrīz vai katram mašīnā bija kaut kas, ar ko dalīties, jo pusdienas bija paredzētas 
sērotāju ģimenes mājā. Iepriekšējā dienā visu bija jāsagatavo. Mācītājs rakstīja: “Domāju, cik 
līdzīgi viņi sievietēm, kas pirmā Lieldienu agrā rītā devās uz mirušā Jēzus kapa vietu, nesdamas 
smaržīgās zāles, ko bija sagatavojušas.  (Lk. 24:1)  Ne jau starp ēdieniem, kas tika gatavoti bēru 
mielastam būtu bijušas smaržīgās zāles, un tomēr,” mācītājs sev prasīja: “Vai arī klājot galdu ar 
saceptiem labumiem, viņi necentās ‘izdzēst’ nāves brutālās īstenības smaržas?” 

     Nāve ir ienaidnieks, kas savās pēdās atstāj daudz sāpju, postu, vientulības, un tomēr.  Tie, kas 
sanāk bērēs un pēc tam gādā, lai, kopā ēdot, cits citu varētu stiprināt?  Viņi saprot, varbūt vēl tikai 
cer, ka tas arī pašiem palīdzēs.  Mēs ticam, ka nāve ir aprīta uzvarā, jo Kristus ir augšāmcēlies, un 
jau šīs dzīves ceļā varam piedalīties nāves uzvarēšanā, sagatavojot “smaržīgas zāles”, ne jau vairs 
lai mirušo apkoptu, bet cits citu, un tā arī sevi pašu. 

     Pāvila spēcīgie vārdi bieži, kad atskan Lieldienu rītā liecinot: “Pēdējais ienaidnieks, kas tiks 
iznīcināts, būs nāve…Kad iznīcīgais ietērpsies neiznīcīgajā un mirstīgais ietērpsies nemirstīgajā, 
tad piepildīsies rakstītais vārds: nāve ir aprīta uzvarā.  Kur, nāve, tava uzvara?  Kur, nāve, tavs 
dzelonis?” Nāves dzelonis ir grēks un grēka spēks ir bauslība, bet, paldies Dievam, kas mums dod 
uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.”  

(I Kor. 15:26 un 54-57) Šie Pāvila vārdi bija rakstīti ļoti agri, pirms pat rakstiski parādījās 
evaņģēliji. Pāvils citē Vecās Derības tekstus, lai atklātu, ka Kristus augšāmcelšanās piepildījās senie 
Dieva apsolījumi. Pāvils labi pazina pravieša Jesajas grāmatas vārdus: “Uz mūžu mūžiem viņš 
izpostīs nāvi, Kungs Dievs noslaucīs asaras no visu vaigiem.” (25:8), kā arī Hozeja rakstītos: “No 
šeola es atgūšu viņu, no nāves es viņu izpirkšu – kur gan tavs spēks, nāve?  Kur gan tava sērga, 
šeol?”(13:14) Gan pravietis Jesajs, gan Hozejs darbojās apmēram gados no 734. - 722. pirms 
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Kristus. Ilgi gaidīja pasaule saņemt to, kas mums dāvināts Kristus augšāmcelšanās. 

      Bet, ja kāds pat skaistā Lieldienu rītā dodas uz dievkalpojumu vēl dziļās sērās un lūgšanās 
atklāj, ka jūtās, ka “miruši”,  jo tik grūti tālāk dzīvot? Kad jūt, ka nāve patiesi ir uzvarētāja, jo 
nozagusi to, kas mūžam piešķīra dzīvot jēgu! Ko tad? Padomāsim paši, cik reizes jūs paši no 
mašīnas neesat aiznesuši skaisti sagatavotas maizītes, salātus, pīrāgus, varbūt sagrieztus Aleksandra 
kūkas gabaliņus kopējiem draudzes sadraudzības brīžiem? Telpas, draudzes ‘māja’ pildās smaržām, 
kas dalītā mīlestībā pārtop par dziedinošām zālēm. Arī tā mēs esam mācījušies no Kristus, kas 
mums klāj galdu, jo zina, cik vajadzīgs mums šis kopējais žēlastībā dāvinātais mielasts un arī tas, ko 
baudam pēc dievkalpojumiem.  Vai varbūt arī tādos brīžos slēpjās atbilde sērās nonākušajam?  Kad 
kristīgās mīlestības spēks top par pretspēku nāvei? 

     Apustulis Jānis savās vēstulēs daudz rakstīja par Dieva mīlestību un mūsējo. Vienā pantā viņš 
pat vēsta: “Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus un māsas (sic), kas 
nemīl, paliek nāvē.” (I Jņ. 3:14) Mēs zinām. Tik pārliecināts šis apustulis varbūt, jo ir redzējis kā 
tas notiek? Kad mīlot cits citus ‘nāve ir aprīta uzvarā’? Viņš ir pārliecināts, ka mīlot cits citu mēs 
jau šīs dzīves laikā atņemam nāvei tās milzīgo spēku mūs turēt savā varā! Un Jāņa evanģēlijā lasām 
Kristus apsolījumu, kas to apstiprina:“Patiesi, patiesi, es jums saku: Kas tic, tam ir mūžība dzīvība.  
Es esmu dzīvības maize.” (Jņ. 6:47-48). Ne tam reiz būs, bet tam ir.  Tas maina visu, vai nē?  Mēs 
zinām, ne jau uzreiz izgaisīs sēras, varbūt būs vēl cīņas ar nāves bailēm, bet mums ir pretspēks tām, 
kad cits citam atgādinam Jēzus vārdus:“Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet man!” 
(Jņ. 14:1) 

     Kristietības pašos pirmajos gados kristieši bieži sanāca cits citu mājās uz dievkalpojumiem.  
Mājas kārtībā atskanēja lūgšanas, dziesmas, Dieva Vārdi. Varbūt, ka tika nolasīta kāda apustuļu 
vēstule, varbūt, ka dalījās pārrunās un mācībās. Sekoja mielasts, ko ievadīja Svētais Vakarēdiens.  
To viņi darīja, Viņu pieminēdami. Pie Viņa galda paēdināti, tie tālāk dalīja saņemto svētību - kopā 
paēdot, cits citā ieklausoties, vai vienkārši kādam paspiežot roku, vai savējo uz tā plecu uzliekot.  
Un arī tā nāve top uzvarēta, jo atņemts tās spēks atstāt cilvēku tukšu, bez cerības vai mīlestības, bez 
ticības, kas dzīvu dara! Kā apustulis Jānis teica: “Mēs zinām, ka esam pārgājuši no nāves dzīvībā, 
jo mēs mīlam…”  

    Tik bieži esam piedzīvojuši brīžus, kad pēc sēru mielastiem vai draudzes sadraudzības brīžiem 
pamazām prom dodas draugi, piederīgie, draudzes locekļi, gandrīz vai katrs iznesot kādu tukšu 
paplāti. Vai esam paši manījuši, ka sirdis nav tukšas? No tukšā kapa pirmajā Lieldienu rītā sievietes 
devās prom, atbrīvotas no sērām, ar jaunu dzīves uzdevumu: “Steidzieties un sakiet viņa mācekļiem, 
ka viņš ir augšāmcēlies no mirušajiem …tad tās steigšus devās prom no kapa, baiļu un liela prieka 
pārņemtas, tās skrēja pasludināt šo vēsti viņa mācekļiem.” (Mt. 28:7a un 8) Tukšā kapā palika 
smaržīgās svaidamās zāles.  

     Tukšā kapā lai paliek tas, kas aizkavētu mūsu prieku pasludināt Kristus augšāmcelšanās vēsti! 
Caur vissarežģītākiem laikiem un cīņām, tuvumā un tālumā, turpināsim lūgt un Viņam un cits citam 
kalpot mīlestības spēkā, jo kas nemīl, paliek nāvē.  Mēs paliekam Viņā, kam ir mūžīgās dzīvības 
vārdi un spēks! No sirds novēlu jums katram, tuvumā un tālumā skaistus, dziedinošus, priecīgus 
Kristus Augšāmcelšanās svētkus!    

Māc. + Lauma 
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No LELBA 2018. g. 15. janvāra LELBA paplašinātās pārvaldes telekonference protokola 
 
1. a. Pārvalde tiks sasaukta uz ārkārtēju sēdi, varbūt 24. janvārī, lai pārrunātu svarīgu jautājumu 

saistībā ar LELBAs kasi.   
b. Nodevas par draudzes locekli ir $11.00, bet dažas draudzes tupina sūtīt $12.00. A. Celcherts 

turpina izskatīt LELBAs kases grāmatas.  
2. Pārvalde pārrunā, vai varētu atvēlēt $50,000.00 par jaunas baznīcas būvēšanai Latvijā, no 

testamentā atstātas dāvanas $110,000.00 apmērā. Pašreiz situācijaa Latvijā ir neskaidra, 
nezinām kā vāciešu luterāņu baznīca rīkosies sakarā ar savu baznīcas statusu, un kas notiks ar 
Sv. Pēteŗa baznīcu Rīgā. Viena iespēja, ir ka vāciešu baznīca varētu paturēt Sv. Pēteŗa baznīcu, 
un tad LELBĀL varētu tur noturēt dievkalpojumus un izmantot telpas biroja vajadzībām. Ja ne, 
tad vācieši vēlaas ar LELBĀL uzbūvēt baznīcu un sabiedrisko centru, kas varētu izmaksāt 
€900,000.00, no LELBĀL būs prasīts €300,000.00. Tā kā vācieši tik ļoti atbalsta LELBĀL 
darbību Latvijā, arch. Zušēvica un prāv. Lazdiņš grib viņiem parādīt, ka LELBA viņus noteikti 
atbalsta. Pārvalde nolēma šo jautājumu tālāki izskatīt.  

3. Pārvalde piešķīra $1,500.00 vienam pieprasījumam no pastorālā fonda. Viens cits pieprasījums 
tiks izskatīts, kad būs vairāk informācijas.   

4. Ziņojumi 
• Prāv. Cilne paziņo, ka evaņģelistes Gunas Jostsones-Reines ordinācija uz diakona amatu 

vēršās uz priekšu. Evanģ. Jostsone-Reine pašreiz vada dievkalpojumus.   
• Māc. Demandts: interneta lapa tiek pārmainīta, sakarā ar pēdējā pārvaldes sēdē norunātajiem 

punktiem. Jaunatnes nozares iesvētes saiets ir organizēts, prasa vai ir zināmi kādi jaunieši, 
kas piedalītos? Prāv. Cilnei ir divas meitenes, Arch. Zušēvicai ir viena, prāv. Kuplēnai-
Ewart ir 9 jaunieši, māc. Eglītei ir divas meitenes.   

• Māc. Eglīte: tikai divi ir reaģējuši lūgumam vidienes apgabala mācītājiem par apgabala 
konferenci. Viena apgabala draudze piedzīvo konfliktu. Māc. izteikusi gatavību draudzei 
censties palīdzēt – ja draudze to vēlētos.   

• Prāv. Kuplēna-Ewart: Prof. E. Grīslim paliek 100 gadu februārī - prāv. Lazdiņš un arch. 
Zušēvica ierosina sūtīt puķes, ko noskaidros ar T. Ābuli.   

• Prāv. Lazdiņš: Māc. Silavs ir pārvācies uz Čikāgu, pie meitas. Statūtu komisijai vajadzētu 
sagatavot priekšlikumus līdz nākamai sinodei. Paldies arch. Zušēvicai, ka viņa piedalījās 40. 
g. ordinācijas svinībās. Prāv. Lazdiņš martā piedalīsies Latvijas apgabala konferencē.  

• S. Kalve: Saņēma no Māc. B. Puiķes-Wilson, iepriekšejās Palīdzības nozares vadītājas, 
kādas parauga vēstules, un izsūtīja vēstuli baznīcai, iepazīstinot ar sevi. Nokārtos jautājumu 
par atbalstu mācītāju atraitnēm ar Klāvu Bērziņu.   

• Prāv. Vārsberga-Pāža: Bukskauntijas draudzes māc. paziņoja ka draudze ir beigusi darbību - 
ir jāsatiekas ar mācītāju. Lindai Sniedzei-Taggart ir nopietnas veselības problēmas. 19. 
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janvārī būs ordinācija Floridā Aivai Rozenberga-Drummond, kas kalpos Dienvidfloridas 
draudzē. Prāv. Vārsberga- Pāža sāks plānot draudžu dienas, kas notiks Katskiļos, 2019. 
gadā. Sinodes rezolūcijas ir jāizsūta draudzēm vienā lasāmā formātā (ne tikai kā daļu no 
protokoliem), arī ir jāizsūta pārvaldes locekļu sarakstu - Prāv. Kuplēna Ewart piekrīt.   

• Arch. Zušēvica: Virsvaldei būs telekonference 30. janvārī. Arch. būs Briselē aprīlī uz 
baltiešu valstu 100. g. dievkalpojumu, uz ko tika aicināti bīskapi. LELBĀL mācītājs Renalds 
Gulbis šo nokārto. Valtaiķu draudze ir bijusi izslēgta no dievnama, bet varēs noturēt 
dievkalpojumu 28. janvārī pagasta valdes telpās. Arch. emer. E. E. Rozītis pārstāv baznīcu 
sanāksmēs Vācijā. LELBĀL archīvs tiks diģitizēts. Ir laba sadarbība ar anglikāņu draudzi. 
Imants Miezis turpina studijas mācītāja darbam, pateicībā Porvoo sadarbībai. Arch. būs 
ordinācijā Floridā, varbūt pie Somu baznīcas jūnijā. Ir plāni, lai baznīca plašāk būtu izplatīta 
Facebook-ā.   

5. Dažādi jautājumi: Prāvests Lazdiņš sazinājās ar prāv. emer. F. Kristbergu par laju kursiem - 
kursus varētu rīkot Losandželosā. Prāv. Cilne ir ar mieru palīdzēt. LA jau ir ļoti aktīvi laju 
dievkalpojumu vadītāji. Māc. Eglīte ierosina no LELBAS apsveikt arch. emer. E. E. Rozīti viņa 
dzimšanas dienā ar naudas velti - pārvalde nolemj sūtīt $250.00.  

LELBA Pārvaldes ziņas 
Turpinājums no 6.lpp. 

Ievērojami LELBA datumi: 
a) LELBA 2018. g. iesvētāmo jauniešu saiets notiks no 4. līdz 6. maijam Garezerā. Ierašanās 
piektdienas vakarā, 4. maijā, un prom došanās svētdien, 6. maijā, pusdienas laikā. Saietu vadīs 
mācītājs Dāgs Demandts un palīgi. Būs radoša programma un brīnišķīga iespēja mūsu jauniešiem 
veidot jaunas draudzības un augt ticībā. 
Lūdzam pieteikties pie mācītāja Dāga līdz 4. aprīlim: dagdemandt@hotmail.com. Dalības maksa ir 
$40. Čeki rakstāmi "LELBA". Iesakām draudzēm segt dalības maksu. 
b) Vidienes apgabala mācītāju sanāksme notiks Garezerā no 2. – 4. maijam. Sāksim trešdien 
plulstens 2os pēcpusdienā un beigsim piektdienas agrajā pecpusdienā. Aicinam garīdzniekus no 
citiem apgabaliem būt kopā ar mums ar iespēju palikt uz Iesvētamo saietu, kas sāksies piektdienas 
vakarā. Lūdzu kontaktēt māc. Sarmu Eglīti pēc papildus informācijas par mācītāju sanāksmi. 
c) LELBĀL plenārsēde notiks Rīgā no 25. Līdz 30. jūnijam. Noslēguma dievkalpojums notiks Sv. 
Pētera baznīcā piektdien, 30. jūnijā, plkst. 15:00. Visi laipni lūgti! 

Mīļie mācītāji/ as, draudžu priekšnieki/-es, draudzes un individuālie atbalstītāji/-as! 
Šajā pēclieldienu laikā, kad priecājamies tuvumā un tālumā par Dieva spēku un varenību, kas atspoguļojas 
augšāmceltajā Kristū, piedzīvojam, ka Dieva lielie darbi nav beigušies! Dievs turpina darboties! Ārmisijas 
nozare to var apliecināt!  
Pateicoties jūsu nesavtībai un finansiālajam atbalstam, 
projekts “ Dzīvības ūdens Etiopijai” ir noslēdzies. Aka 
ir izrakta, un ūdens tek! Divi simti cilvēki katru dienu 
var iet, dzert, piepildīt kannas un spaiņus ar tīru ūdeni! 
Ārmisijas nozares vārdā vēlos Jums visiem pateikt lielu 
paldies! Tas ir brīnišķīgi, ka mūsu Baznīca atsaucas uz 
cilvēku vajadzībām pasaulē , un ir par svētību arī tik 
tālu kā Etiopijā!  
Pateicībā,  
Māc. Dace Skudiņa, Ārmisijas nozares vadītāja 
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Mācītājs Kārlis Žols sūta sveicienus un 
paldies no Latvijas Dāmu komitejai un 
draudzei!  

Vēlos pateikt ļoti lielu un sirsnīgu paldies 
par lielo un nozīmīgo atbalstu mums ar 
bērniem  - Kristīni un Kristiānu. Es un 
mana ģimene to ļoti augsti novērtējam. 

Esam kopā ar bērniem sagaidījuši Jauno 
gadu. Neteikšu, ka ir viegli, bet ir arī ļoti 
skaisti un ticu, ka pie šādas izšķiršanās 
arī tiek dota svētība, spēks un pārējais 
nepieciešamais.  

 
Kopīgi ar sievu tiekam galā ar bērnu pieskatīšanu un dzīvoklī vietas 
mums pietiek. 
Šobrīd bērniem esam sagādājuši pirmās nepieciešamības lietas - 
gultiņas, auto sēdeklīšus, drēbītes, bet, protams, vēl daudz  kas ir 
nepieciešams, tādēļ būšu priecīgs un pateicīgs par turpmāku 
sadarbību, lai šiem bērniem, no kuriem vecāki ir atteikušies, tomēr 
būtu viss nepieciešamais.  
Laimīgu, veiksmīgu un gaišu Jauno Gadu arī Dāmu komitejai un 
visai draudzei!  
Tā kā solīju laiku pa laikam dalīties, kā mums ar bērniem iet, nosūtu 
vēl dažas bildītes.  
Bērni aug, drīz jau tiem būs gads un 9 mēneši. Esam patiesi priecīgi 
par savu lēmumu - pieņemt šos bērnus aizbildniecībā. 
Līdz šim arī tieku galā ar saviem darbiem un ceru, ka arī turpmāk viss 
labi izdosies. 
Sirsnīgi sveicieni Ziemeļkalifornijas draudzes ļaudīm un Dāmu 
komitejai! 

Draudzes dzīve 

Draudzes Dāmu komiteja katru gadu cītīgi strādā un saziedoto un nopelnīto novirza dažādiem 
labdarības mērķiem.  

2017. gadā Dāmu komiteja atbalstījusi bērnus Latvijā ar kopā $3,640,- lielu ziedojumu. Ziedojumus 
saņēmuši: Lienes Smiltnieces ģimene, Rēzeknes Autisma atbalsta punkts, Zvannieku kopiena un 
Kārļa Žola ģimene.  

Draudzes dāmu komiteja arī šogad nosūtīja Lieldienu sveicienus mācītāja Žola ģimenei: 

“Liels paldies ikvienam, kas mums palīdzēja piepildīt Lieldienu zaķa grozu ar 1,000 dolāriem, kas 
tika nosūtīti prāv. K.Žola dvīnīšiem! Paldies Losandželosas draudzei par $250 ziedojumu. 

Mīlestībā un draudzībā pieminot Ritu Hercs ar $300 ziedojumu mums pievienojās Laimonis un 
Brigita Siliņi. Mīļš paldies!” 

DĀMU KOMITEJA 
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2018. gada 18. februārī mūsu draudzē notika iesvētības. Prāveste Daira Cilne iesvētīja Karlīnu Siegel 
un Annaviju Hoy. Sirsnīgi sveicam un vēlam Dieva svētību mūsu jaunajām draudzes loceklēm!  
 

Draudzes dzīve 
IESVĒTĪBAS 

Prāveste D.Cilne, iesvētītās draudzes locekles – Karlīna Siegel un Annavija Hoy, draudzes 
priekšnieks K.Veilands 
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LIELDIENAS 

Draudzes dzīve 

Šī gada 1. aprīlī Draudzes namā svinējām Lieldienas. Lieldienu dievkalpojumu vadīja Ilze un Jānis 
Birznieki. Pēc dievkalpojuma sanākušie pulcējās Lielajā zālē uz gardajām pusdienām, ko bija 
sarūpējusi Draudzes dāmu komiteja. Sirsnīgs paldies dāmām! Svētku noskaņu papildināja skaisti 
klātie galdi un citas dekorācijas, kā arī ciemos atnākušais Lieldienu zaķis!  

Augšā: S.Filicas skaisti klātie galdi 
Lejā: Draudzes locekļi apsveocinās pirms pusdienām 

Draudzes priekšnieks K.Veilands un J.Birznieks 
atklāj sarīkojumu 

Augšā: Rasmas Bīns un Intas&Gunāra Galviņu krāsotās olas! 
Lejā: Covington ģimene sveicina Lieldienu zaķi!  
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Draudzes dzīve 

Šī gada 5. aprīlī mūsu Draudzes namā viesojās Latvijas 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Prezidentu pavadīja 
Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis un Latvijas 
amatpersonu delegācija. Klātesošajiem bija iespēja 
noklausīties prezidenta uzrunu, kā arī uzdot jautājumus.  

Draudzes vārdā prezidentu sveica priekšnieks Kārlis 
Veilands.  

Pēc formālās daļas sanākušie fotografējās un turpināja 
sarunas ar prezidentu. Prezidents arī apskatīja mūsu 
draudzes nama telpas un noskatījās Latviešu skolas 
priekšnesumu.   

LATVIJAS VALSTS PREZIDENTS DRAUDZES NAMĀ 
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Early registration open for 2018 AABS Conference at Stanford University 

In early June, one of the world’s leading research institutions, Stanford University in California, 
hosts an important conference with a focus on Estonia, Latvia, and Lithuania. The 2018 AABS 
Conference at Stanford University: The 100th Anniversary of Baltic Independence will bring 
together scholars interested in Baltic studies from all over the world and foster collaboration 
between Baltic and Stanford researchers. 

The three-day program, to be held on Stanford University campus from 1-3 June, will feature 130 
panels, roundtable discussions, and workshops on 15 broad topics. The conference will also include 
numerous additional events, such as keynote talks by leading Baltic scholars, evening receptions, 
film screenings, literary readings, and exhibits. 

Conference registration is now open to general audience (all non-presenting, non-Stanford 
affiliated attendees). Registration deadlines for general audience are as follows:  

Early Registration Deadline: Midnight PST on May 1, 2018.  

Late Registration Deadline: Midnight PST on May 15, 2018.  

All conference events will have limited capacity. We thus advise registering as soon as possible to 
secure your attendance. 

More info and registration: http://aabs2018.stanford.edu/ 

Draudzes dzīve 
Sagaidot ciemos Latvijas valsts prezidentu, arī mūsu nams tika uzpost - nama fasāde atkal atguvusi 
uzrakstus.   

Foto: 
Prezidenta 
kanceleja 
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Finanšu ziņas 
DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  

SAŅEMTIE ZIEDOJUMI (Feb 8 – Apr 11) 

Minimālās draudzes nodevu likmes:  
Strādājošiem: $200 gadā, pensionāriem $175 gadā un studentiem $12 gadā  

LELBA nodeva ir $12 gadā 
 

AICINĀM ATBALSTĪT „ZELTA VĀRTU VĒSTU” IZDOŠANU AR JŪSU ZIEDOJUMU 

18.februārī Sanfrancisko  D.Cilne 108 apmeklētāji $602.00 
4.martā Sanfrancisko  M.Rubenis 13 apmeklētāji    $60.00 
1.aprīlī  Sanfrancisko  I.,J.Birznieki 21 apmeklētājs $237.00 

K.Žola audžu bērniem Latvijā   LELBA un Rietumu apgabala nodeva 
Dāmu komiteja  $1,035.00  Kārlis Grošs   $20.00 
       Dagmāra Lejnieks  $15.00 
Zelta Vārtu Vēstīm     Uldis Ramāns   $24.00 
Ligita Balodis   $15.00   Brigita Siliņš   $24.00 
Kārlis Gross   $35.00   Imants Švāns   $12.00 
Ivars Plešcovs   $25.00  
Uldis Ramāns   $35.00   Eleonoras Grandovskis piemiņai  
Brigita Siliņš   $50.00   Imants un Astrīde Švāns $50.00 
Imants Švāns   $50.00     

  Ziedojumi Draudzes vajadzībām 
Ritas Hercs piemiņai     Ivars Plešcovs   $50.00 
Sandra un Stephen Currier $100.00  Ingrīda Balodis  $500.00 
Uldis un Viviana Ramāns $50.00     
Imants un Astrīde Švāns $50.00   Ievas Purgalis piemiņai 
       Jānis Purgalis   $100.00 
 

  

  

Mirusi Margarita Hercs, dzim. Luborackaia 

Dzimusi 1921.g. 14.jūlijā Tikhvinā, Krievijā 

Mirusi 2018.g. 2.martā Santa Rosā, Kalifornijā 

  

  


