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Kārlis Veilands 

Draudzes ziņas 

DRAUDZES VALDE 

 

DIEVKALPOJUMI RUDENĪ / ZIEMĀ 

SESTDIENA, 23. NOVEMBRIS 11AM DIEVKALPOJUMS SANFRANCISKO 

425 Hoffman Ave, Sanfrancisko 

Vadīs māc. Kārlis Žols 

SVĒTDIENA, 24.NOVEMBRIS 11AM MIRUŠO PIEMIŅAS DIENAS DIEVKALPOJUMS 

425 Hoffman Ave, Sanfrancisko 

Vadīs māc. Kārlis Žols. Notiks mirušo piemiņas plāksnīšu 

iesvētīšana. 

OTRDIENA, 24. DECEMBRIS 1PM ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS 

425 Hoffman Ave, Sanfrancisko 

Vadīs diak. Guna Reina 

Pēc dievkalpojuma saviesīga pēcpusdiena pie kafijas 

galda. 

SVĒTDIENA, 5. JANVĀRIS 11AM ZVAIGZNES DIENAS DIEVKALPOJUMS 

425 Hoffman Ave, Sanfrancisko 

Vadīs diak. Guna Reina 

Pēc dievkalpojuma sekos Draudzes eglīte ar pusdienām un 

priekšnesumiem.   

 

 

Dārgie draudzes locekļi un atbalstītāji! 

Šķiet pavisam nesen vēl kopīgi atzīmējām 

Lieldienas, bet nu jau pēc pāris nedēļām ar Adventa 

laiku sāksim gatavoties Ziemassvētkiem.  

Šādos gadījumos mēdzu aizdomāties: “kur gan tas 

laiks skrien?”, bet apzinos, ka savā ziņā tas arī ir labi 

- tas nozīmē, ka draudzes dzīve ir bijusi pietiekami 

bagāta ar notikumiem un sarīkojumiem.  

Pļaujas svētku dievkalpojumā diakone Guna Reina 

aicināja mūs aizdomāties un būt pateicīgiem par to 

kas mums ir.  

Esmu pateicīgs par ikkatru no jums - draudzes 

locekļiem, par mūsu draudzes valdi un tās locekļu 

nenogurdināmo darbu draudzes darba nodrošināšanā 

un darbības turpināšanā! 
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Šī gada septembra sākumā draudzes 

locekļi un atbalstītāji pulcējās Zariņu 

ģimenes mājās Menlo Parkā, kur 

baudīja garšīgus ēdienus, izlozēja 

loterijas balvas un pavadīja saviesīgu 

pēcpusdienu. Dārza svētkos piedalījās 

un svētbrīdi vadīja diakone Guna 

Reina. Iepriekšējā dienā diakone 

vadīja dievkalpojumu Sakramento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĀRZA SVĒTKI 

Sarīkojumi 

Augšā: Dievkalpojums Sakramento 

Pa kreisi: Diak. G.Reina uzrunā dārza 

svētku apmeklētājus 

Lejā: Daļa no dārza svētku dalībniekiem  
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Šī gada 20. oktobrī draudze svinēja Pļaujas svētkus. Diakone Guna Reina iesāka 

Dievkalpojumu ar bērnu svētbrīdi, kur piedalījās Latviešu skolas skolnieki. Pēc 

dievkalpojuma sanākušie pulcējās nama lielajā zālē uz gardām pusdienām, ko sarūpēja 

Draudzes dāmu komiteja, kā arī uz mantu izlozi.  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarīkojumi 

4 

PĻAUJAS SVĒTKI 

Augšā pa labi: Izlozes labumi 

Augšā pa kreisi – sanākušie mielojas ar pusdienām 

Lejā pa labi: A.Greenband pasniedz pusdienas 

Lejā pa kreisi: Latviešu skolas bērni palīdz pie izlozes 
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Valsts svētku dievkalpojums, sarīkojums un  

Koncertprogramma “Mani balti bāleliņi”  – sestdienā, 23. novembrī 

Valsts svētku sarīkojumā sestdienā, 23. novembrī gaidāma plaša svētku programma. 

Tradicionāli svētku rītu iesāksim ar dievkalpojumu 11am, ko vadīs māc. Kārlis Žols, 

tam sekos pusdienas 12pm Rīgas zālē.  No 1pm papildus jau ierastajai programmai ar 

uzrunām un vietējo mākslinieku priekšnesumiem, mūs priecēs arī izcilo latviešu un 

baltu tautas mūzikas "vēstnešu", mūziķu un zinātnieku – Valda un Rūtas 

Muktupāvelu koncertprogramma!   

"MANI BALTI BĀLĒLIŅI" ar dziesmām, instrumentāliem skaņdarbiem, attēliem un 

stāstiem būs veltījums "senām un mūsdienu baltu tautām - latgaļiem, sēļiem, 

zemgaļiem, lietuvjiem, jātvingiem, kuršiem un prūšiem." Skaņdarbu pamatā būs vokālā 

un instrumentālā mūzika no 

baltu zemēm - Latvijas, 

Lietuvas un 

Austrumprūsijas: rituālu, 

ieražu un mitoloģiskās 

dziesmas, instrumentālas 

meditācijas un saspēles. 

Rūta un Valdis Muktupāveli 

dzied un spēlē dažādus 

instrumentus – kokles, 

dūdas, vargānu, svilpi, 

baubenu un dziedošos 

zvanus. Viņu mūzikā ir 

apvienojušās gan senas 

tradīcijas, gan pašu 

jaunrade. 

 

Ieeja $10. Darbosies bufete 

un bārs.  

 

Nākamie sarīkojumi 
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Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris 

visu, lai tā to darītu. Salamana pamācība 3:27 

Gads iet uz beigām. Drīz jau sāksim domāt, kā sagaidīt Kristus dzimšanas svētkus, un 

tas nozīmē, ka ir pienācis laiks atskatīties uz to, kas padarīts, kas bijis labs un ko varbūt 

varam mainīt.  

Šis gads, vadot nozari “Palīdzība Latvijai”, ir bijis notikumiem pilns. Daudziem esam 

palīdzējuši un tomēr vēl ir tik daudz iespēju un vajadzību, kā varam palīdzēt mūsu 

tautiešiem, mūsu māsām un brāļiem Kristū. Tādēļ rakstu šo vēstuli divu iemeslu dēļ. 

Viens, lai jūs informētu, ka darbs iet uz priekšu un jūsu saziedotie līdzekļi tiek likti lietā. 

Otrs iemesls ir rakstīt ar lūgumu turpināt ziedot. Jūsu līdzekļi nes patiesu Dieva svētību 

cilvēkiem Latvijā, jo sevišķi tiem, kuriem aprūpe ir visvairāk vajadzīga.  

Mēs esam palīdzējuši Audžu ģimeņu organizācijai, kuru nu jau ilgus vada Ilze 

Govere. Palīdzība, ko dodam tur, ir palīdzējusi iegādāties skolas mugursomas ar visiem 

piederumiem tiem bērniņiem, kuru audžu vecākiem ir trūcīgi apstākļi. Esam arī 

palīdzējuši noorganizēt ikgadējo Lieldienu pasākumu, kur tie jaunie cilvēki, kuri jau 

aizgājuši savu ceļu dzīvē, nāk palīgā svinēt Lieldienas ar tiem bērniņiem, kuri vēl ir 

audžu ģimenēs. Tas palīdz veidot ģimenes atmosfēru, kura katram bērniņam ir tik 

vajadzīga. Jūsu saziedotie līdzekļi palīdzēja sagādāt 200 trūcīgākiem siltas zupas 

pusdienas, par kurām gādāja Jēzus draudzes diakonijas centrs. Esam atbalstījuši 

“wheels4wings” organizācijas ikvasaras nometni Spārē, kurā laiku pavada sabiedrības 

visatstumtākie cilvēki, invalīdi pilngadīgā vecumā. Tā ir nedēļa, kurā kopā ar palīgiem 

viņi spēj ieraudzīt pasauli daudz priecīgāku un saulaināku.  

Kad divus gadus atpakaļ 

uzņēmos vadīt nozari 

“Palīdzība Latvijai”, 

nolēmu, ka pie pirmās 

iespējas apciemošu, cik 

varēšu, organizācijas, kurām 

mēs palīdzam. Tāda 

izdevība arī radās  gadu 

atpakaļ un tādēļ jutos ļoti 

pozitīvi par organizācijām, 

kurām jau esam palīdzējuši. 

Laiks pienāca, kad 

LELBA Pārvaldes ziņas 
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vēlējāmies atbalstīto organizāciju skaitu palielināt, lai jūsu mīlestība sasniedz pēc 

iespējas vairāk cilvēkus un viņu sirdis.  

Tā arī ļoti piemēroti radās iespēja palīdzēt cilvēkiem ar tādu redzējumu. Radās projekts 

(Dzīvības Ceļš), ko šogad veidoja LELBA mācītāja Dace Skudiņa. Viņa nāca ar 

priekšlikumu iesaistīt zinošas neiroloģijas terapistes no Amerikas, kuras varētu palīdzēt 

un mācīt Latvijas vietējam personālam, kā labāk palīdzēt bērniņiem ar stipriem 

neiroloģiskiem traucējumiem, kā pakāpeniski uzlabot viņu esošo stāvokli. Pārsvarā šo 

bērniņu stāvoklis nekad nepaliks tāds, ka viņi varētu dzīvot patstāvīgu dzīvi, bet palīdzēt 

kādam, kas no pilnīgi gulošas dzīves varētu sākt sēdēt, tādas cerības varētu pastāvēt. 

Sīkāk par pašu projektu ‘Dzīvības Ceļš’ varat lasīt LELBA un LELBĀL mājas lapās. 

Palīdzības nozare Latvijai noziedoja naudu, lai izmaksātu šo terapistu ceļa izdevumus.  

Latvija pati vēl nav gatava šo problēmu atrisināšanai, tādēļ tā ir mūsu atbildība un 

pienākums palīdzēt, un tā ir arī daļa no mūsu Baznīcas misijas un kā mēs atšķiramies no 

LELB.  

Latvijā šāda veida vajadzību ir ļoti daudz. Vecāki, kuri par saviem bērniem rūpējas, 

nejūt valsts atbalstu. Daži uzdod un pārvācās uz ārzemēm, kur bērni var gūt kvalitatīvu 

palīdzību. Daži tomēr cīnās, viens otram palīdzot. Nākamajos mēnešos arī mēs stāsimies 

sakaros ar šādu māmiņu grupu, lai labāk saprastu, ko un kā mēs arī viņām varam 

palīdzēt.  

LELBA nozare “Palīdzība Latvijai” arī atbalsta organizāciju 'Eņģeļu Sirds’. Šī ir 

organizācija, kas palīdz to ģimeņu bērniem, kas ir jo sevišķi talantīgi. Šī organizācija 

rūpējas par to, lai bērniem būtu iespēja mācīties un iegūt zināšanas, kuras citādāk, 

ņemot vērā ģimenes finanses, nebūtu iespējamas. Mūsu nozare pagājušajā gadā 

sponsorēja ekskursiju uz Kurzemi. Daži bērniņi pirmo reiz savā mūžā varēja saslapināt 

kājas jūras ūdenī. Šogad viņiem būs mācību ekskursija uz Tukumu. Tā mēs palīdzam 

šiem bērniem redzēt arī Dieva pasauli un tās skaistumu.  

Vēl šī gada beigās atbalstīsim grupu Marta, kura aizsargā un palīdz sievietēm, kurām 

tiek fiziski darīts pāri ģimenēs, un viņām un bērniņiem nav kur meklēt drošu patvērumu. 

Kā varat redzēt mūsu palīdzības apjoms un sfēru dažādība aug. Iespēju un vajadzību ir 

daudz. Ziedosim, lai Dieva darbs un viņa mīlestības sēklas 

varētu tikt dāsni stādītas.  

Gribu arī izmantot šo iespēju un pateikties visiem, visiem, 

kuri ir ziedojuši “Palīdzība Latvijai” un jo sevišķi šī gada 

dāsnākajiem ziedotājiem, Andrim Celhertam no Klīvlandes 

un Indianapoles latviešu  draudzei. Paldies par jūsu visu 

palīdzību un lūgšanām.  

Pateicībā par jums visiem,  

Sandra Kalve  

LELBA Palīdzība Latvijai nozares vadītāja  
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BRĪNIŠĶĪGA ATSAUCĪBA LELBĀL MISIJAS FONDAM! 

PATEICĪBA UN JAUNAS IESPĒJAS!.  

Arhibīskapes Laumas Zušēvicas un LELBĀL Misijas fonda kasieres Baibas Rodiņas ziņojums. 

Kas ir LELBĀL Misijas fonds? 

2015. gadā,  īsi pirms manas Konsekrācijas arhibīskapes amatā, radās doma izveidot “Misijas 

fondu” kuram lūgt ziedot,  tā apliecinot mūsu gatavību atbalstīt Kristus misiju mūsu Baznīcā, 

vienalga kur tai būtu vajadzība pēc līdzekļiem veikt savu darbu.  Ar milzīgu pateicību visiem, 

kas toreiz ziedoja, Misijas fonds varēja uzsākt savu darbu ar $29,795  sēklas naudu!  Tā 

apliecinājām mūsu ticību un nākotnes cerību!  

Kā darbojās LELBĀL Misijas fonds? 

LELBĀL Virsvaldes apstiprinātie noteikumi ir pievienoti šim rakstam.   

Vai ziedojumi vēl ienākuši? 

"Jā! Konsekrācijas dienā, 2015. gada 19. aprīlī, kā sēklas nauda ienāca $29,795.  Sekojošos 

gados līdz 2019. gada sākumam ienāca $59,814 un līdz šim izdots $64,419." 

Kas īpaši svētīja  2019. gada ienākumu pieaugumu?  

Milvoku latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības draudze, pateicībā Dievam par ļoti, ļoti lielo 

ziedojumu, ko draudzei uzdāvināja Ervīns Aulis, pieminot savus mirušos vecākus Gaidu un 

Gunti Auļus, kas bija ārkārtīgi aktīvi, uzticīgi un dievbijīgi  draudzes locekļi, nolēma izveidot 

“Challenge grant” par labu LELBĀL Misijas fondam.  Draudzes solījums: līdz $100,000 ziedot 

to pašu  summu, ko citas draudzes un draudzes locekļi ziedotu – tā dubultojot katra dāvanu. 

Kāds bija rezultāts?  

Klāt pievienotais ziedotāju saraksts!  Brīnišķīgā atsaucībā ienāca $53,705.  

To summu dubultoja Milvoku draudze, klāt vēl pieliekot $ 46,295.  

Milvoku draudzes devums kopā bija $100,000.  Draudze ziedoja patiesā priekā un pārliecībā, 

ka no tā, kas saņemts, jādod tālāk!  Ārkārtīga liela pateicība pienākas gan Milvoku draudzei, 

LELBĀL Prezidija locekles, draudzes priekšnieces Sandras Kalves vadībā, gan itin visām 

draudzēm un draudžu locekļiem, kas atsaucās izaicinājumam!   Mēs vairāk spējam  kā kādreiz 

domājam!  “Challenge grant” rezultātā Misijas fondam kopā tik ziedots $153,705. Lai slava 

Dievam un gods Viņam!  Lai pateicība visiem ziedotājiem!   

Vai vēl var ziedot? 

Absolūti!  Ziedojumus var nosūtīt LELBĀL kasierei Baibai Rodiņai. Čekus var rakstīt uz 

LELBĀL vārdu, atzīmējot, ka ziedojums domāts Misijas fondam. 

Viņas adrese ir:  5820 Mountain Shadow Lane, Reno, NV  89511. 

Kādēļ vēl ziedot?   

Jo darba daudz un tiem, kas strādās un kalpos tur, kur  ceram, vēl pilnīgāki attīstīsies, vai 

turpināsies  Kristus evaņģelizācijas darbs un kristīgā misija, ir nepieciešami saņemt līdzekļus.  

Mums ir arī mērķis tieši Rīgā atrast vietu, kur mēs varētu izveidot ‘paliekamu’ vietu (cik tas 
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iespējams virs zemes ☺) mūsu Baznīcai. Tas, drošs, ka būs cits projekts, bet labi, ja ir līdzekļi, 

kuri segtu pirmos izdevumus.   

Ko Misijas fonds jau veicis? 

Dalos ar Fonda kasieres Baibas Rodiņas konspektu:   

Kopš dibināšanas, Misijas Fonds ir atbalstījis mācītāju ceļa izdevumus. Mācītāji ir devušies uz 

vairākām draudzēm, kur nav bijis savs mācītājs, slimības vai atvaļinājuma dēļ, noturēt 

dievkalpojumus. Sevišķi jāpiemin, kad sākuma gados Īrijā tapa jauna draudze, māc. Gundars 

Bērziņš tur brauca lai palīdzētu ar dievkalpojumu vadīšanu un padomu. Tagad varam lepoties, 

ka Īrijā ir sava LELBĀL draudze, Kristus apvienotā ev. lut. latviešu draudze Īrijā diakona 
Imanta Mieža vadībā. Ar Misijas Fonda līdzekļiem, LELBĀL draudzes ir varējušas izkārtot 

bērnu svētkus, draudžu dienas un pat iepriecināt Zvannieku bērnus ar saldumiem. Mēs arī 

esam strādājuši ar lietpratējiem, kas palīdzēja izkārtot ļoti sarežģītus bet ārkārtīgi svarīgus, 

jautājumus Latvijas Saeimā. 

Vai ar Misijas fonda līdzekļiem ir arī maksāts advokātiem, kas kārto legālos procesus 

par labu LELBĀL Latvijā centieniem apstiprināt LELBĀL pēctecību un iegūt legālu 

statusu Latvijas Republikā? 

Jā. Misijas izpratnē ietilpst arī uzdevums iegūt tiesības brīvi veikt savu darbu dzimtenē, un 

saņemt Latvijas Valsts atzinumu, ka esam pilntiesīga Baznīca.  Tāds atzinums nodrošinātu 

mūsu vietu Latvijā un pašķirtu vairākas kalpošanas iespējas mūsu garīdzniekiem un 

garīdzniecēm.    

Vai LELBĀL Misijas fonda līdzekļi domāti tikai Kristus evaņģelizācijas un pastorālam 

darbam Latvijā? 

Nē.  Jebkura LELBĀL draudze var lūgt atbalstu no Misijas fonda. Gribu pat iedrošināt māsas 
un brāļus Kristū, kuri varbūt, ka nedzīvo vietās, kur jau ir  draudzes, lūgt finansiālu atbalstu, 

iesniedzot paredzētās darbības aprakstu un budžeta  vajadzības.  Iesniegumu, lūdzu,  sūtiet 

man, arhibīskapei Laumai Zušēvicai.  Mans epasts ir pastorlauma@gmail.com. Iesniegumi tiks 

tālāk virzīti LELBĀL Prezidija locekļiem. 

Vai ir kāda Kristus mācība, kas palīdzētu dziļāk izprast arī Misijas fonda nepieciešamību 

un uzdevumu? 

… . Nāk prātā vairākas!  Jēzus patiesi daudz runāja par ‘naudas’ lietām, tas ir, par mūsu 

prioritātēm, kā izprotam mūsu atbildību pret citiem, kā līdzsvarojam pateicību Dievam par 

saņemtām svētībām ar gatavību dalīties ar mūsu pārpilnību, vai pat ar mazumu!  Līdzībā par 

bezprātīgo bagātnieku vīru, kam lauki bija nesuši papilnam augļu nezināja ko iesākt ar tiem!  
Izgudroja noplēst šķūņus, kuros pietrūka vietas, un celt lielākus! Vīra vārdi atklāj viņa 

kļūdaino domāšanu, it kā acīm saredzamā bagātība nodrošinātu dvēseles drošību. Kristus 

stāstītā līdzība noslēdzas ar brīdinājumu: “Bet Dievs uz viņu sacīja: tu, bezprātīgais, šinī naktī 

no tevis atprasīs tavu dvēseli.. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā iet tam, kas sen 

mantas krāj un nav bagāts Dievā.” (Lk 12:20-21)  

…. Vai labāka pieeja nebūtu bijusi dalīties viņa lauku augļu pārpilnībā? Viņam taču pašam 

nepietrūktu, jo vairāki šķūņi taču bija pilni. Pašam pietiktu.. Bet varbūt, ka esam paši kādreiz 

novērojuši kas notiek, kad cilvēks piedzīvo ienākumu paaugstinājumu un top bagātāks šīs 
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pasaules lietās? Nemanot, šķiet, pat netīšām,  cilvēkam  kļūst grūtāk dalīties, kaut mēs domātu, 

ka būtu vieglāk, jo ir vairāk kā dot. Būsim arvien pateicīgi mūsu Pestītājam par brīdinājumiem, 

kas šad, tad palīdz pārbaudīt sevi. 

… Noslēdzot, aicinu pavadīt laiku domājot par to, ko nozīmē būt bagātam Dievā. Vai bagāts 
Viņā esi, jo vairāk esi mīlējis Dievu un līdzcilvēkus? Vai bagāts Viņā esi, jo vairāk esi audzis 

ticībā, kas nesusi mieru un īstu drošību? Vai bagāts Viņā esi, jo vairāk turpinājis mācīties no 

Viņa svētītiem vārdiem par Viņa Dēlu, kam Tu seko?  Vai bagāts Viņā esi, jo zini, cik liels 

tavs parāds bija, ko Viņš dzēsis!  Jeb, varbūt, bagāts Viņā esi, jo no sirds zini un jūti: netrūks 

tev ne nieka un vari teikt: Viss, Kungs, esi Tu!   
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Draudzes ziņojumi 

Ar skumjām ziņojam, ka šī gada 16. septembrī mūžībā aizgājis mūsu draudzes 

loceklis Ainis Arnolds Priedītis.  

Ainis ir dzimis 1925. gada 12. novembrī un pavisam drīz būtu piedzīvojis 94 gadu 

dzimšanas dienu. Pēdējos mēnešus Ainis pavadīja Skilled Nursing Home, jo tie nebija 

tie vieglākie. Ainis priecājās satikt Arnoldu Ābeli vēl šovasar, kurš viņu apciemoja 

Santa Cruzā. 

Ainis devās mūžībā šī gada 16. septembrī, Santa Cruzā. Aiņa pelni tiks vesti uz 

Latviju, lai atrastos blakus sievai.   

Aini mīļā piemiņā atceras meita Māra, dēls Kārlis, draugi, sabiedriskā lauka 

darbinieki, kā arī ikviens Sanfrancisko Latviešu draudzes nama apmeklētājs, jo Ainis 

bija viens no galvenajiem meistariem, kas izbūvēja Baznīcu, mācītāja istabu un 

bibliotēkas istabu.  

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem! 

Draudzes valde 

Miris Ainis Arnolds Priedītis 

Dzimis 1925. gada 12. novembrī, Valmierā 

Miris 2019. gada 16. septembrī, Santa Cruz, Kalifornijā 

  

  

  

IN MEMORIAM 
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Miris Laimonis Siliņš 

Dzimis 1926. gada 10.augustā, Rīgā, Latvijā 

Miris 2019. gada 17. oktobrī, Los Altos Hills, Kalifornijā 

  

  

  

Latviešu skatuves darbinieks un mazā teātra sanfrancisko dibinātājs, režisors, 

aktieris Laimonis Siliņš devās mūžībā 2019. gada 17. oktobrī. 

Laimonis Siliņš dibināja mazo teātri sanfrancisko 1966. gadā. Vairāk kā 50 gadu 

garumā teātrī Siliņš iestudēja daudzus latviešu autoru darbus un uzsāka ceļu trimdas 

un Latvijas teātru sadarbībai.  2013. gadā Laimonis Siliņš saņēma "Spēlmaņu nakts" 

balvu par mūža ieguldījumu Teātra mākslā. Viņš apbalvots arī ar Triju Zvaigžņu 

ordeni. 

Visdziļākā līdzjūtība Brigitai, Laimoņa tuviniekiem un draugiem.  

Draudzes un Biedrības valdes 
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Notikumi ZK latviešu sabiedrībā 

NOVEMBRIS 

Sestdiena, 23. novembris  11am Valsts svētku dievkalpojums 

 1pm Valsts svētku sarīkojums un koncerts “Mani 

balti bāleliņi” 

DECEMBRIS 

Svētdiena, 1. decembris  1pm Laimoņa Siliņa piemiņas pēcpusdiena 

Sestdiena, 7. decembris  10am - 4pm Baltiešu Ziemassvētku tirdziņš 

Svētdiena, 15. decembris  Latviešu skolas Ziemassvētku sarīkojums 
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SAŅEMTIE ZIEDOJUMI (Aug 8 - Oct 13) 

7. septembris  Sakramento  G.Reina  15 apmeklētāji   $301,- 
 

  

 

 

DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  

Zelta Vārtu vēstīm    Ziedojumi 

Māra Adītājs   $50,-   Benita Jansons  $20,- 

 
 

 

Draudzes finanšu ziņas 

Ziņojumi 
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DRAUDZES VALDE 

Priekšnieks Kārlis Veilands: 876, West Iowa Ave., 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 

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: 876 W Iowa Ave, Sunnyvale, CA 94086, e-pasts zvvestis@gmail.com  
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