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Draudzes ziņas 

Dārgie draudzes locekļi un atbalstītāji! 

Iestājoties pavasarim, ar cerībām lūkojamies nākotnē. Arī 

draudzes valde turpina savu darbu. Nesen, pateicoties draudzes 

un biedrības sadarbībai, veiksmīgi norisinājās “Zupu tirdziņš”. 

Iegūtie ienākumi tika ziedoti prāvesta Kārļa Žola ģimenei. 

Paldies visiem, kas ieguldīja savu laiku un līdzekļus, lai šis 

projekts varētu notikt! Un, protams, paldies visiem jums, kas 

atbalstīja šo projektu ar saviem ziedojumiem! 

 

Daudzi no mums jau ir saņēmuši vienu vai abas COVID-19 

vakcīnas. Pieņemu, ka nebūs vairs jāgaida ilgi, kad visi būsim 

saņēmuši abas vakcīnas devas. Tas pavērtu iespējas mums 

atkal tikties klātienē mūsu namā. Draudzes valde turpinās 

sekot līdzi notikumu gaitai, ekspertu norādījumiem un tad arī 

attiecīgi informēsim jūs visus par iespējām tikties atkal 

klātienē. 

 

Paldies jums visiem par atbalstu šajos laikos! 

Kārlis Veilands 
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DRAUDZES VALDE 

 

Draudzes sarīkojumi vēl aizvien nenotiek klātienē līdz turpmākam paziņojumam sakarā ar 

vīrusa COVID-19 ierobežošanas pasākumiem.  

Pieejamo informāciju par LELBA organizētiem, kā arī diakones Gunas Reinas vadītiem 

online dievkalpojumiem un trešdienu vakaru lekcijām nosūtām pa e-pastiem. 

Virtuālie notikumi ZK latviešu sabiedrībā 

Ceturtdiena, 27. maijs 7pm Seismiskais kokteilis #1 – tikšanās ar uzņēmēju Uldi 

Leitertu, Zoom 
Saite: 

https://us02web.zoom.us/j/88029374466?pwd=WUZDbTVsKzVxalJvUzkxNXkvNHBDdz09 

Tālruņa numurs, ja vēlaties iezvanīties: (669) 900-6833 vai (408)638-0968 

Meeting ID: 880 2937 4466 

Passcode: 064692 

 Plašāka informācija biedrības virtuālajā mēnešrakstā. 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88029374466?pwd=WUZDbTVsKzVxalJvUzkxNXkvNHBDdz09
https://mailchi.mp/6c3e6a14ab2a/maynews?e=8be35ff869
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Atskats uz LELBA Sinodi 
 

No 24. līdz 25. aprīlim virtuālajā Zoom telpā norisinājās LELBA XVI Sinode, kuru sākotnēji bija plānots 

noturēt jau 2020. gadā, bet visiem zināmu iemeslu dēļ, tā bija jāpārceļ uz šo gadu. 

Sinodes gaitā uzklausījām LELBA arhibīskapes, priekšnieka un apgabalu vadītāju ziņojumus. Tāpat 

uzklausījām un apstiprinājām nozaru un kasiera ziņojumus. Svarīgākie jautājumi un pieņemtie lēmumi: 

 

• Ievēlēta Jaunā LELBA pārvalde: 

 

Jaunajā LELBA pārvaldē kopā ar priekšnieci A. Vārsbergu Pāžu darbosies mācītājs Igors Safins, 

(pārvaldes priekšnieces garīgais vietnieks, Bostonas Trimdas draudzes mācītājs), māc. Ģirts 

Grietiņš (Toronto Sv. Jāņa draudzes mācītājs), māc. Aija Graham (pārvaldes sekretāre, Kalamazū 

un Lansingas draudžu mācītāja), laji Andris Celcherts (LELBA kasieris, Klīvlandes draudze), 

Sandra Kalve (pārvaldes priekšnieces laicīgā vietniece, Milvoku draudze), Kārlis Veilands 

(Ziemeļkalifornijas draudzes priekšnieks). Revīzijas komisijā darbosies Ingrīda Jansone 

(Ņujorkas draudze), Mārtiņš Pūtelis (Indianapoles draudze) un Vija Ūdenāne (Vašingtonas D.C. 

draudzes). 

 

• Tika pieņemts lēmums paaugstināt LELBA nodevas par $1USD par katru pilntiesīgu draudzes 

locekli gadā. Kopā tas sastāda $12USD/gadā. 

 

• Tika pieņemti sekojoši grozījumi LELBA Satversmē: 

o Ar balsu vairākumu pieņemts lēmums norādīt Satversmē, ka pārvaldes priekšnieks un 

locekļi tiek ievēlēti uz trīs gadiem. 

o Satversmes 19. pantā tiks norādīts, ka garīdznieki ir LELBA draudžu garīdznieki un laji 

ir pilntiesīgi savas draudzes locekļi. 

o Satversmē tiks norādīts, ka katrs LELBA apgabals, pēc ieskatiem, drīkst pagarināt 

apgabala prāvesta pilnvaru laiku par vienu gadu. 

 

Ja jums ir kādi papildus jautājumi par Sinodi, lūgums sazināties ar draudzes priekšnieku Kārli Veilandu. 

 

Kārlis Veilands 

ZKL Draudzes priekšnieks 

 

 

 

  

LELBA ziņas LELBA ziņas 
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ZK Latviešu skola ir noslēgusi mācību gadu, ko 

šogad aizvadīja virtuāli – gan mācoties valodu, 

gan dziedot, dejojot un pat spēlējot teātri!  

Skolas gada beigas tika atzīmētas pirmo reizi 

pusotra gada laikā satiekoties klātienē, parkā 

San Jose, ievērojot vietējos Covid drošības 

noteikumus. Tā visiem bija jauka 

atkalsatikšanās un pat iespēja izmēģināt, kā 

kokles spēle skan, pa vairākiem spēlējot kopā! 
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LELBA pārvaldei jauna vadība 

Mīļā LELBA - garīdznieki, draudžu vadītāji, draudžu locekļi!  

Jūs nākat pie Viņa, pie dzīvā akmens, kas cilvēku atmests, bet Dieva izredzēts un dārgs.  

Arī jūs paši kā dzīvi akmeņi tiekat uzcelti par garīgu namu,  

lai jūs būtu par svētu priesterību Dievam  

un pienestu garīgus, Dievam tīkamus upurus caur Jēzu Kristu.  1 Pēt 2:4-5 

  

Pagājušā nedēļas nogalē virtuāli tika uzbūvēta LELBA XVI Sinode!   

Mūsu acu priekšā cēlās LELBA! Zoom lodziņi sakrājās tik daudz, ka piepildīja divas, trīs, četras un 

vairāk ekrāna sienas.   

  

Paldies LELBA pārvaldei, priekšniekam prāv. Gunāram Lazdiņam un pieaicinātiem palīgiem par labi 

izdevušos virtuālo Sinodi.  Paldies katram garīdzniekam, draudzes delegātam un viesim, kas uzticējās 

jaunam formātam un aktīvi piedalījās Sinodes darba gaitā. 

  

Vēlos sirsnīgi pateikties par izrādīto uzticību un atbalstu, mani ievēlot par nākamo LELBA Pārvaldes 

priekšnieci.   

Apsveicu jaunievēlētos Pārvaldes un Revīzijas komisijas locekļus! Priecājos par iespēju kopā ar jums – 

garīdzniekiem un lajiem – veidot un vadīt mūsu Baznīcu Dievam par godu, mūsu draudzēm un pasaulei 

par svētību. 

  

Ar vienas podziņas piespiešanu esam no Sinodes atgriezušies mājās – savās draudzēs, ģimenēs, ikdienas 

pienākumos.  Turpināsim ļaut Dievam no mums pašiem kā dzīviem akmeņiem celt garīgu namu!  Lai 

Dievs palīdz un svētī, lai mūsu darbs būtu Viņam tīkams!  

  

 

Mums pietiek ar Viņa žēlastību, jo Viņa spēks top pilnīgs nespēkā!  2 Kor 12:9 

  

prāv. Anita Vārsberga-Pāža, 

LELBA Pārvaldes priekšniece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

No kreisās Zoom lodziņos:  
Sandra Kalve, Kārlis Veilands, māc. Igors Safins 

māc. Aija Graham, Andris Celcherts, Ingrīda Jansone 

māc. Ģirts Grietiņš, Vija Ūdenāne, archib. Lauma Zušēvica 

prāv. Anita Vārsberga Pāža 

 (iztrūkst Mārtiņš Pūtelis) 

LELBA ziņas 
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Vasarsvētku sveicieni!  Jaunas draudzes tapšana!  Dāvana Dievam un Baznīcai! 

 

 
 

Šodien īpaši lieli svētki mūsu Latvijas Evaņģēliski luteriskajai Baznīcai pasaulē! Līdz ar visiem kristiešiem 

atzīmējam Baznīcas dzimšanas dienu, ko pazīstam gan kā Vasarsvētkus, gan kā Svētā Gara svētkus! Šogad 

varam īpaši Dievam pateikties par to, ka vakar Latvijā tika dibināta jauna - Sofijas draudze! Draudzes 

mācītājs ir prāv.emer. Kārlis Žols, kas kopā ar draudzi kalpo Ilzu baznīcā. Notikums ir kā dāvana, jo tas 

apliecina, kā aug Kristus dzīvā miesa. 

Draudzes nosaukums izraisīja pārdomas par to, kas Bībelē rakstīts par sofiju vai gudrību. 

Sakāmvārdos lasām: “Svētīts, kas gudrību rod, un tas, kurš iemanto saprašanu (..) kas staigā tās ceļus, 

sasniedz tīksmi, un visas tās takas ved pie miera. Tā – dzīvības koks tiem, kas pie tās tveras, kas pie tās turas, 

ir svētīti!” (Sk.3:13, 17-18).   

Līdz ar LELBP Virsvaldi lūdzu, lai Dievs svētī jauno draudzi ar tādu gudrību! Dievs lai dod Kristus patiesībā 

kalpot un Svētā Gara mīlestības spēkā stipriem būt, kalpojot Viņam un līdzcilvēkiem ar prieku! Dievs lai 
piešķir katrai mūsu draudzei un jums visiem, kas kopā tās veidojiet, izjust Svētā Gara dzīvo spēku kā vēju! 

Lūdzu, kaut mēs spētu ticēt Jēzus vārdiem, kas reiz teikti Nikodēmam: “Nebrīnies, ka es tev sacīju: “Jums 
jāpiedzimst no jauna! Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kurp iet. 

Tā ir ar katru, kas piedzimis no Gara.” (Jņ.3:7-8) Draudze dzimusi ne jau bez Svētā Gara aicinājuma, Viņa 
klātesamības spēka tāpat, kā piedzima Baznīca caur Svētā Gara piepildītiem, pārvērstiem un pārliecinātiem 

Dieva bērniem.  
Svētais Gars pūš, kur gribēdams. Nestāvēsim aizvējā! Nemēģināsim to ieslodzīt! Nāk prātā dzejnieka Livara 

Jankovska vārdi:  
“Vējš ir brīvs!  Putns ir brīvs!   

Zieds ir brīvs! 
Cilvēkam ir jābūt 

Brīvam! 

Arī no vēlmes ieslodzīt 

Vēju, 

Putnu un 

Puķi!” 

Lai Svētais Gars, kā vējš dara mūs brīvus Jēzū Kristū! Ļausim Tam mūs nest! Kā pravietis Jesaja sola 

(40:30-31), notiks arī mums: “Nogurst jaunekļi, un pagurst varoņi – kluptin tie klūp!  Bet, kas cer uz Kungu, 
atgūst spēku, ceļas spārnos kā ērgļi, skrej un nepiekūst, iet un nepagurst!”  Kas tad ir tas spēks, kas ceļ kā 

ērgļa spārnos, ja ne Kristus solītais Dieva Svētais Gars, kas dzīvu dara visu savu Baznīcu un jauno Sofijas 

draudzi! 
 

Priecīgus Svētā Gara svētkus!  Novēlu jums skaistu, ar vēju svētītu dienu! 
 

Jūsu 

+ Lauma 

Foto: Baiba Rēdmane 

LELBA ziņas 
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LELBA ziņas 

  
No longer just dust in the wind.   

Thoughts for Pentecost. 

       

     It was a really windy day. Running early to 
an appointment, I parked underneath a tree and 

just listened to the wind.  Had just been reading 
texts for Pentecost Sunday, the celebration of 

the birth of the Church! A day the Holy Spirit 

takes center stage!  Kept thinking of Christ’s 

words:   

“The wind blows where it chooses, and you hear the sound of, but you know where it comes 

from and where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit.”  (John 3:8)   From the 

beginning, the wind has been a powerful image of the Holy Spirit, indeed, it was a ‘mighty wind 

that swept over the waters” in the story of Creation. (Gen. 1:2)    

     On that powerfully windy day, not wanting to listen to news, again, I turned the dial and 

immediately recognized the soulful melody.  The hauntingly beautiful song, sung by the group 
Kansas, has always created a sense of resignation, as if life is meaningless, our efforts futile:  

“Dust in the wind, all we are is dust in the wind.”  Truly, unexpectedly, a different thought came 
to mind.  So what if you are dust in the wind – that really is life affirming, if you believe the 

wind that is carrying you is the Holy Spirit! 
     Yes, there are days when you feel like ‘dust in the wind’, and, yes, your body one might day 

be ‘dust in the wind’, but what if you just knew that you are always - body and soul - sustained 
by God’s power of grace, life, creativity, and love that the Holy Spirit gifts us?  Something 

changes if we know, that even though our bodies one day will return to the earth as dust, who we 
really are, our spirit will not be forgotten, but lifted up, as if ‘on the wings of an eagle’ (Is 40:31), 

carrying us then, as we have been carried throughout life.  As the Holy Spirit has sustained 
Christ’s living body, the Church, from its day of birth to this day, as it works through times of 

challenges and changes.   

     Letting His Spirit carry us does not mean understanding just how it happens.  The amazing 

musician, Louie Armstrong, is alleged to have remarked that rhythm is “What if you’ve got it, 

you don’t need a definition; and if you don’t got it, no definition is any good.”  Might that be true 

of the Holy Spirit!  We really can’t explain it, but when you experience it?  Everything changes.   

     Yes, our bodies might be ‘dust in the wind’ that returns to the earth, as Ecclesiastes 3:20 

proclaims, "All are from the dust, and to dust all return.", but, as Peter proclaimed that first 
Pentecost day: “…everyone who calls on the name of the Lord will be saved.” (Acts 2:21) Then 

the more hopeful words written a little later in Ecclesiastes are made forever true because of the 
resurrection of our Lord Jesus: “and the dust returns to the earth as it once was, and the life 

breath returns to God who gave it!”  (12:7).   

      May you have a blessed Pentecost day!  May God’s Holy Spirit, like the wind, ever moving, 

unseen, keep lifting us all ever closer to Him and one another!   

 

+ Lauma 
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Miris Arnis Tūbelis 

Dzimis 1934. gada 7. martā, Rīgā, Latvijā 

Miris 2021. gada 5. maijā, Del Mar, Kalifornijā 

  

  

In Memoriam 
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Lieldienu zupu piedzīvojums 

Kādu dienu Facebook pamanīju plakātu, ka Mineapoles latviešu 

sabiedrībā gatavo zupas līdzņemšanai. Jau labu laiku biju lauzījusi 

galvu ko tādu Covid drošu varētu darīt, lai šejienes latvieši 

neaizmirst, kā citi latvieši izskatās un neaizmirst kā latviešu ēdieni 

garšo. Varbūt varam pamēģināt sarīkot līdzņemšanas pusdienas arī 

mūsu sabiedrībā? Aprunājos ar sabiedrībā izslavētiem pavāriem - 

Gvido Bergmani, Anitu Greenband, Māru Vildi, Māru Sidlo un 

Gundegu Ozolu-Biti, kuri arī mazliet tā kā bija noilgojušies pēc tādas 

kārtīgas ēst gatavošanas un esot ar mieru gatavot. Nu bet vai maz 

kādam interesētu tādus iegādāties? Ieliku mazu ziņu Facebook, ātri 

vien sabira atbildes, ka labprāt jau pirktu gan, bet nu līdz namam tik 

tālu... Hm, kā mēs varētu namu pievest tuvāk? Labas lietas labad es 

un Rūta Grand šoreiz bijām ar mieru paciņas izdalīt no savam mājām, 

pievedot daudziem vismaz 45 minūtes tuvāk. Sarunās ātri vien kļuva 

skaidrs, ka ieņemtos ziedojumus visi labprāt ziedotu mācītāja Kārļa 

Žola dvīnīšiem. 

Nu tad nu bija tikai informācijas izsūtīšanas vaina palikusi, ko kā vienmēr Zelta vārtu vēstīs un e-pastos 

nokārtoja Una Veilande. 

Saliku pieteikšanās anketu internetā, Sallija Filitsa apsēdās pie telefona un 20. marta vakarā sākām 

pieņemt pieteikumus. Pirmā beidzās frikadeļu zupa - 18 stundas pēc pieteikšanās sākuma, un tikai 

diennakts laikā bija izpirkti 80% zupu! Tad arī 

apspriedāmies ar pavāriem un daži apņēmās cept un 

vārīt vairāk kā bija solījuši. Kopumā 8 dienās (plus viens 

pasūtījums, kurš attapās tikai trešdienā) tika pasūtīti 20 

kukuļi maizes, 75 trauki zupas un 65 duči pīrāgu.  

Tad nu bija laiks pavāriem ķerties pie cepšanas un 

vārīšanas. Māra Sidlo, lai sagādātu visiem svaigu, 

nesaldētu maizi, cepa visu ceturtdienu! Māra Vilde 

ņēma palīgā Džoannu Pāvuliņu, lai savirpinātu 400 

frikadeles. Dažiem ir aizdomas, ka Anitai Greenband ir 

8 rokas, jo nez vai ar divām vien var sacept 780 pīrāgu... 

Un pa kuru laiku tapa 2 katli biešu zupas? Gundega 

Ozola laikam apstaigāja vairākus kaimiņu dārzus, jo 

zupā netrūka ne zirnīšu, ne burkānu un tas dzelteni 

oranžais dārzenis esot bijis kālis (rutabaga). Ceram, ka 

izdosies Gvido kādreiz pierunāt padalīties ar savas 

populārās zupas recepti! 

Sestdienas rītā uz namu brauca "Vedēji un dalītāji", nu 

vai kā mūsu gadījumā - 3 Māras. Viena Sallija namā jau 

bija. 9:00 bijām klāt un čakli ķērāmies pie zupu liešanas, 

tā lai visos traukos vienāds skaits frikadeļu, kāļu vai 

burkānu. Griezām maizi un skaitījām pīrāgus, un pusotras stundas laikā viss bija salikts aukstumkastēs 

Draudzes dzīve 

Sallija lej boršču 
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prom vešanai vai salikts nama ledusskapī. Mazliet atvilkām elpu, 

pārrunājām cik labi, ka beidzot varam satikties. Bijām gan ļoti 

piesardzīgas. 

Pēcpusdienā, izdalot paciņas, bija liels prieks satikt Covid-sen 

neredzētus latviešus un šad tad redzētus un pat nekad neredzētus. 

Visi bija ļoti, ļoti pateicīgi par iespēju tikt pie latviskiem ēdieniem 

un atzīmēja, ka jūt, ka pasaule lēnām sāk atkal kustēties. Biju 

priecīga visiem teikt, ka nams stāv kā stāvējis un gaida, kad 

atgriezīsimies. 

Rūtai bijusi saulaina pēcpusdiena gaidot latviešus, patīkamas 

tikšanās un iepazīšanās. 

Paldies Sallijai, kura bija izlikusi galdus un sagatavojusi, lai 

mums ir ērti rīkoties namā, kā arī pēc tam visu novāca un vēl arī 

visu pēcpusdienu gaidīja paciņu saņēmējus. 

 

Kopā ir iepriecināti vismaz 10 latvieši, kuriem tika kopā darīšanas un atkalredzēšanās prieks un vismaz 

35 ģimenes, kurām tika "šodien nav pašiem jātaisa ēst" un "es tik sen neesmu baudījis latvisku ēdienu" 

prieks. 

Paldies Gvido, Sallijai, Anitai, Mārai S, Mārai V, Gundegai, Rūtai, Unai, Džoannai par darīšanu un 

plānošanu, Aivaram (par galu savilkšanu) un Ģirtam (par mana garā telefonrēķina apmaksāšanu)!   

Pēc mēneša nāksim kopā atkal, šoreiz lai sagādātu Jāņu cienastu, sekojiet reklāmai un pieteikšanās 

sāksies 6. jūnijā! 

Māra Linde 

Pielikumā dažas atsauksmes: 

Dace K: Zupas bija ļoti garšīgas, un ļoti jauki, ka zaļumi nāca 

līdzi. Man bija pupiņu, biešu un cūkgaļas-dārzeņu zupiņas. Un vēl 

es pasūtīju pīrādziņus, tie bija fantastiski, un saldskābā maizīte arī 

ļoti, ļoti garšīga. Liels paldies visiem talantīgajiem ēdienu 

gatavotājiem!  

Baiba S: Ar lielu prieku atceros Lieldienas zupu un maizes 

piedāvājumu - tik viegli bija pasūtīt un arī aizbraukt 

saņemt!  Sakņu zupa un borščs kopā ar saldskābo maizi padarīja 

mūsu Lieldienas svinīgākas un garšīgākas. Mīļš paldies visiem, 

kas strādāja un pūlējās… Jutos atkal, ka mums te ir latviešu saime 

un kopīgums, kaut vēl nesatiekamies fiziski latviešu namā.  

 

Māra Linde ar zaļumu paciņām 

Māra Sidlo aizvāko zupas 

Draudzes dzīve 
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https://docs.google.com/forms/d/1McrwOFKi-0TQqt0ZnI0VHTEPJQBeWsc9DCAjAX9NfOA/closedform


 

  

 

Zelta Vārtu vēstis 

 

Nr. 318 

 

Mīļie Anita un Kārli! 

Vissirsnīgākais paldies par ziedojumu bērniem! Tas nāk 

pašā laikā - uz Lieldienām, lai gan, īstais laiks, protams, 

jau ir vienmēr. Abi bērni - Kristīne un Kristiāns aug - pēc 

nedaudz vairāk kā mēneša tiem būs 5 gadi. Viņiem patīk 

bērnu dārzs. Ar viņiem dzīve ir gaiša, neskatoties uz šī 

laika grūtībām, kuras, protams, sastop daudzi. Atkal 

jāsaka, paldies Dievam, ka pasaulē ir bērni! 

Turpinu darboties Baznīcas darbā Latvijā, arī skolās. Uz 

Stokholmas draudzi Zviedrijā vēl arvien nav iespējams tikt 

pandēmijas dēļ, un nav zināms, kad šī situācija varētu 

mainīties. 

Kontakts ar cilvēkiem tiek veidots ar interneta palīdzību, 

vadu svētbrīžus gan no llzu baznīcas, gan no mājām. 

Kādus no šiem svētbrīžiem un uzrunām esat redzējuši un dzirdējuši arī jūs. 

Ar vislielāko prieku kādā brīdī atkal viesotos Ziemeļkalifornijas draudzē, taču šobrīd nezinām, kad un 

kā tas būs iespējams. 

Nosūtu vienu nesenu Kristīnes un Kristiāna fotogrāfiju.  

Lai visai draudzei un visai Ziemeļkalifornijas latviešu saimei gaišs un skaists Lieldienu laiks - 

Augšāmcelšanās, gaismas un dzīvības svētki. 

 

Sirsnībā, 

Kārlis             
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SAŅEMTIE ZIEDOJUMI (9. marts -14. maijs) 

K.Žola audžu bērniem 

Darris & Lori Hercs   $500,- 

 

Ziedojumi 

Ārija Grauss    $100,- 

 

Elizabetes Bauers piemiņai 

Ivars Šteinblūms   $100,- 

 

Jāņa un Līgas Šteinblūms piemiņai 

Ivars Šteinblūms   $200,- 

 

Oskara un Ritas Hercs piemiņai  

Darris, Lori, Derek, Kelsey Hercs $500,- 

 

Zelta Vārtu vēstīm 

Rasma Bīns     $40,- 

Kārlis Grošs     $30,- 

Uldis Ramāns     $35,- 

Ivars Šteinblums    $50,- 

 

LELBA un apgabala nodeva  

Rasma Bīns    $12,- 

Ārija Grauss    $50,- 

Kārlis Grošs    $20,- 

Dagmāra Lejnieks   $25,- 

Uldis Ramāns    $24,- 

 

Draudzes finanšu ziņas 

Ziņojumi 

4. aprīlis Sakramento  Diak. G.Reina 15 apmeklētāji $285,-   

DRAUDZES DIEVKALPOJUMU KOLEKTES  



 

  

 

Zelta Vārtu vēstis 

 

Nr. 318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

DRAUDZES VALDE 

REVĪZIJAS KOMITEJA 

Komitejas loceklis Arnolds Ābele: 4022 Payne Ave., San Jose, CA 95117 

tel. (408)246-7642, e-pasts: flyer4022@aol.com 

Komitejas loceklis Uldis Ramāns: 1631 St. Norbert Dr., Danville, CA 94526 

tel. (925)837-9552, e-pasts: auramans@sbcglobal.net 

Komitejas loceklis Mārtiņš Andersons: P.O. Box 470691, San Francisco, CA 94147 

e-pasts: tikunta@yahoo.com 

 

  

ZK LATVIEŠU DRAUDZES NAMS 

Adrese: 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA, 94114 | Telefons: 415-550-9056 

Nama lietošanas jautājumos zvanīt Sallijai Filicai, TEL. 415-550-9056 

Kontakti 

Redakcija: P.O. Box 71023, Sunnyvale, CA 94086, e-pasts zvvestis@gmail.com  

 

ZELTA VĀRTU VĒSTU REDAKCIJA 
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DIAKONE 

Diakone: Guna Reina: 13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401 

tel. (714) 829-6449, e-pasts: GunaReins@gmail.com 

 

 

 

Priekšnieks Kārlis Veilands: P.O. Box 71023, Sunnyvale, CA 94086 

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

Sekretāre Rasma Rekšāne: 1671 46th Ave., San Francisco, CA 94122 

tel. (415)566-5473, e-pasts: rrekshans@gmail.com 

Kasieris Aivars Savelis: 4107 39th Ave., Oakland, CA 94619 

tel. (510)531-3865, e-pasts: aivarss@aol.com 

Dāmu komit. vadītāja Anita Greenband: 443 Alberto Way, #124, Los Gatos, CA 95030  

tel. (408)656-9898, e-pasts: anitag28@msn.com 

Valdes loc. Gvīdo Bergmanis: 678 Daffodil Dr., Benicia, CA 94510 

tel. (707)748-0138, e-pasts: gbergsf1@aol.com  

Valdes loc. Rasma Bīns: 1235 Diamond St., San Francisco, CA 94131 

tel. (415)824-9575  

Valdes loc. Tekla Kristofors: 13 Carnoustie Drive, Novato, CA 94949 

tel. (415)382-1587, e-pasts: karltekla@aol.com 

Valdes loc. Anita Norāns: 12635 Indie Court, Saratoga, CA 95070 

tel. (408)252-1423, e-pasts: noransm@aol.com 

mailto:auramans@sbcglobal.net
mailto:anitag28@msn.com
mailto:gbergsf1@aol.com
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