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Lai piedalītos no vietālruņa, planšetes vai datora, spiediet uz Zoom saites plkst. 3pm: 

https://us02web.zoom.us/j/82618404664?pwd=RVNsMzZTNUVwMm5VaHcwWm03U0dHZz09 

Var zvanīt un klausīties arī pa tālruni 408-638-0968. Meeting ID: 826 1840 4664 Passcode: 978654 

Draudzes ziņas 

Dārgie draudzes locekļi un atbalstītāji! 

2020. gads nu tuvojas noslēgumam. Tas ir bijis pārmaiņu un 
izaicinājumu pilns. Katrai monētai ir divas puses. Lūkojoties uz 

vienu, vīrusa izraisītā situācija pasaulē ir mainījusi daudzu cilvēku 

dzīves uz ne to labāko pusi, tā ir radījusi daudz saspīlējumus un 

pārdzīvojumus. 

Raugoties uz monētas otru pusi, šis laiks mums ir devis iespēju 
paraudzīties uz savu dzīvi no mazliet cita leņķa. Tas ir piespiedis 

mūs atdzīvināt sevī improvizācijas, izdomas un pielāgošanās spējas. 

Tas mums arī ir devis iespēju palēnināt ikdienas steigu, drudzi un 

pavadīt vairāk laiku ar saviem tuvajiem. 

Draudze šajā laikā ir turpinājusi savu darbu iespēju robežās. Esmu 
pateicīgs ikvienam no jums un jo īpaši draudzes valdei un diakonei 

Gunai Reinai par draudzes darbības uzturēšanu! 

Šajā laikā parasti viens otram novēlam priecīgus Ziemassvētkus un 

laimīgu Jauno gadu. Šim novēlējumam vēlos vēl tik pielikt klāt 

“Labu veselību!”. Pārējo mēs kopīgi saorganizēsim… 
 

Kārlis Veilands 
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LELBA Pārvaldes ziņas 

 
 

2020. gada 7. oktobrī 
 

 
Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū! 

 
Ar prieku un pateicību ziņoju, ka ‘Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas’ sinodālā 

balsošanā ir lēmusi mainīt Baznīcas nosaukumu uz ‘Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca 

pasaulē.’ 

 

LELBāL noturēja sinodālu balsošanu no 2020. gada 16. līdz 28. septembŗa pusnaktij.   Balsošana 

notika elektroniski, lietojot electionrunner.com programmu.  

Sinodālajā balsošanā par LELBāL nosaukuma maiņu no ‘Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca 

ārpus Latvijas’ uz ‘Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē’ tika nodota 171 balss (85% 

no Prezidija apstiprinātajām 202 balsīm). 

No nodotām balsīm:  

 155 (91%) nobalsoja PAR Baznīcas Virsvaldes ieteikto nosaukuma maiņu; 

 11 (6%) nobalsoja PRET nosaukuma maiņu; 

 5 (3%) atturējās. 

 

Balsojuma rezultātus apstiprināja LELBāL Virsvalde, kā arī Revīzijas komisija, pēc visu 

nepieciešamo dokumentu izskatīšanas.   

 

Sirsnīgs paldies Balsošanas komisijai, kas prāv. Anitas Vārsberga-Pāžas vadībā strādāja, lai 

veiksmīgi notiktu šis vēsturiskais balsojums. Plašāks raksts par šīs pārmaiņas nozīmi tiek 

sagatavots, lai iznāktu saskaņā ar Reformācijas dienas atzīmēšanu 31. oktobrī.   

 

Patiesā cieņā un no sirds lūdzot, lai Dievs svētī mūsu Baznīcu ar jauno nosaukumu kā Viņš tik 

uzticīgi mūs ir vadījis un svētījis ar iepriekšējo!   

 

+ Lauma Zušēvica  
 

Lauma Zušēvica 

Archibīskape  

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē 
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Dievkalpojumi klātienē, kā arī citi mūsu draudzes sarīkojumi un sapulces pašlaik 

nenotiek līdz turpmākam paziņojumam sakarā ar vīrusa COVID-19 ierobežošanas 

pasākumiem.  

Pieejamo informāciju par LELBA organizētiem, kā arī diakones Gunas Reinas 

vadītiem online dievkalpojumiem nosūtām pa e-pastiem. 
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Adventa laika cerībā gaidot Ziemsvētkus 

Adventa laiks ir gaidīšanas laiks, kam 

parastā iezīme ir cerība. Jo grūtāki un 

juceklīgāki, tumšāki laiki, jo spēcīgāka 

cerība, ka patiesi Dieva apsolījumi vēl 

spēkā. Tā Bībele definē cerību. Tā ir 

pārliecība, ka Dievs izpildīs savus 

apsolījumus. Reiz Dievs bija solījis: “Tavā 

priekšā ir droša nākotne, un tava gaidīšana 

tevi nevils.” (Sak. 23:18) Pirmajā 

Ziemsvētku brīnumā Vārds tapa miesa un 

Dieva solījumi piepildījās. Piedzima Jēzus 

Kristus, kurā bija dzīvība, un dzīvība bija 

pasaules gaisma!” (Jņ 1:4)  

Bija klusa nakts, gandrīz kā apburtā 

skaistumā. Dievs likās tik tuvu. Nekas 9. 

februārī neliecināja, cik drīz vīruss ielauzīsies pasaulē un to pārvērtīs. Ieejot Adventa laikā, ap mums 

pandēmija, konflikti, krīzes un asākas cilvēku domstarpības vairo tumsu, maz dāvā cerību.  Kristus to 

atjauno, mums atgādinot: “Es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs 

dzīvības gaisma.” (Jņ 8:12) Un aug cerība pasaulē, kad dodamies no tumsa Viņa gaismā! 

Gadu simteņiem ilgi šī gaisma atspīdējusi ticīgo sirdīs un dvēselēs, pat ja nācies gaidīt, izturēt 

pārbaudījumus, pārvarēt ciešanas. Šogad mācītājam Paulim Urdzem būtu bijusi 100 gadu dzimšanas 

diena.  Vācu bēgļu nometnē, 1948. gadā, kad latvieši dzīvoja lielā nedrošībā un neziņā par savu nākotni, 

vēl būdams teoloģijas students, izdevumā „Dzirkstele”, viņš bēgļus iedrošināja jo sevišķi šādā laikā 

neaizmirst, ka: 

“Kristīgajai draudzei jāparāda pasaulei, kas ir patiesa kopība, ka mīlestība nav tikai tukšs vārds.  Mēs 

tagad redzam, cik ļoti mums tomēr šīs mīlestības trūkst. Lūgsim, lai Dievs sūta savu Garu, lai dod mums 

patiesu draudzi, lai dod kopību, lai dara mūs par Kristus mācekļiem, kuru pazīšanās zīme ir mīlestība. 

Virs zemes nav pilnības, šeit viss ir tikai pa pusei. Bet mums ir droša cerība, ka tas Kungs mūs ved 

pilnībai pretī…”  

Šajā Adventā daudziem varētu likties, ka viss ir tikai pa pusei. Neskaitāmiem cilvēkiem augušas rūpes 

par pasaules, savu un bērnu fizisko, garīgo un finansiālo veselību. Aug bailes par to, kāds būs 2021. 

gads. Turēsimies drošā cerībā, nenomaldīsimies tumšo domu mežā, atcerēsimies, ka mēs piederam Tam, 

Kurā “mājo visa Dieva pilnība miesā, un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai un 

varai”! (Kol.2:9) Ne pa pusei mums ir dota pilnība Viņā! Ja ne dievnamos, tad virtuālajā pasaulē, 

dalīsimies lūgšanās un dziļā pateicībā Dievam, ka Viņš tik pilnīgi piepildījis savus apsolījumus!  

Pateicos Dievam par Viņa žēlastību un mūsu Baznīcu pasaulē! Pateicos Prezidijam, Virsvaldei, katrai 

draudzei, ka tik uzticīgi, atjautīgi un svētīgi kalpojat! Lai Dievs turpina dziedināt šo pasauli un svētī 

mūsu darbu! Tuvojoties Ziemsvētkiem – kā Latvijā, tā pasaulē – lai jūsu sirdis kļūtu gaišākas un cerībā 

atjaunotas! Novēlu Dieva mīlestības un Kristus gaismas bagātus Viņa dzimšanas svētkus! 

Jūsu 

+ Lauma Zušēvica 
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Ak, nāciet Viņu pielūgt! 

Es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien 

Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus tas Kungs! (Lūkas ev. 

2: 10-11) 

Drīz, pavisam drīz, mūsu Adventa gaidīšanas laiks būs beidzies.  

Skaistie Ziemsvētki būs klāt - jā arī šogad!  Tie būs klāt, arī ja mēs 

nevaram tos svinēt kā esam ieraduši - kā bijām cerējuši.  Un varbūt 

tāpēc, ka tie ir citādi, man prātā ienāca māc. Modra Plātes teiktais, ka 

Ziemsvētku stāsts būtībā ir par to, ka lietas iet citādi, ka notiek tas, ko 

neviens nesagaidīja. 

Marija noteikti nesagaidīja, ka viņai ar Jāzepu būs jādodas uz Betlēmi tāpēc, ka Romas ķeizars izsludinās 

tautas skaitīšanu.  Bet - tā notika.  Viņi droši vien nesagaidīja, ka ieradušies Betlēmē, viņi nevarēs atrast 

citu vietu kur palikt, kā vien lopu kūtiņā.  Bet tā notika.  Un, ka tur - nevis savās mājās Nācaretē, bet tur 

Betlēmē, lopu kūtiņā pasaulē nāks viņas bērniņš - to viņa nesagaidīja, bet tā notika. Un, Lūkas raksta:  

viņa ietina savu Dēlu autiņos un guldīja silītē.   

Tikmēr gani, kas naktī sargāja savu ganāmpulku, arī piedzīvoja ko negaidītu. Pēkšņi viņu vidū nostājās 

spožs eņģelis ar pārsteidzošu ziņu - Jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus tas 

Kungs!  Cik neparasta vēsts!  Ko tā varētu nozīmēt?  Brīdi apspriedušies savā starpā, gani nolēma doties 

uz Betlēmi--raudzīt, kas noticis, ko Dievs viņiem licis pasludināt. 

Un Ziemsvētkos, mēs tiekam aicināti - doties viņiem līdz.  Kopā ar ganiem, atrast gan Mariju, gan 

Jāzepu, gan Bērniņu, silītē gulošu, kā raksta Lūkas.  Vai, kā mēs dziedam Ziemsvētku dziesmā - 

„Raudzīt šo Bērnu, kas par mums ir dzimis!”   

Dievs-ar-mums, kas nāk pie mums. Mūsu pasaulē, kāda tā ir.  Arī tad, ja lietas neiet kā gribētos, kā esam 

iecerējuši - Viņš nāk!   

Viņš nāk ar savu brīnišķīgo mieru un gaišumu - Marijas bērniņš un Dieva Dēls!  Dieva Godības un 

Mīlestības iemiesojums - silītē gulošs! 

Kopā ar ganiem un eņģeļiem - teiksim Viņam slavu!  Gods Dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts!   

Priecīgus, svētīgus - Gaismas un Mīlestības pilnus Ziemsvētkus! 

Jūsu, prāv. Daira 
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Jauns sākums. 

Sveicu jūs jauno Baznīcas gadu sākot. 

Pirmajā Adventā sākam Jēzus Kristus piedzimšanas svētku gaidīšanu. Šajā dienā sākas arī jaunais 

Baznīcas gads. 

Adventa sākumā mājas sākam izrotāt ar mūžzaļo egļu, priežu un tūju zariem, kas simbolizē jauno un 

mūžīgo dzīvi, ko mums atnes Jēzus. 

Adventa laiks ir klusu pārdomu laiks pirms lielā brīnuma un prieka vēsts. Tas jāpavada klusumā, 

pārdomās un lūgšanās. Tas ir laiks, kad katram pašam sevī jānožēlo grēki un jāpiedod visiem vienādi – 

gan pāridarītājiem, gan tiem, uz kuriem dusmojamies. 

Šajā laikā mājas izrotā ar Adventa vainagu un aizdedzina četras Adventa sveces. 

Adventa vainags simbolizē Dievu, Viņa mūžīgo un nebeidzamo žēlastību. Sveču gaisma simbolizē 

Dieva atnākšanu caur Jēzus Kristus dzimšanu. Četras sveces simbolizē gaidīšanas laiku un četrus 

gaidpilnus gadsimtus starp pravieti Maleahiju un Kristus piedzimšanu. 

Četras Adventa nedēļas un četras Adventa sveces, tie ir četri pakāpieni ceļā uz Ziemassvētkiem. Šis gada 

laiks ir vistumšākais. Pakāpeniska gaismas pieaugšana ir atgādinājums, ka  Jēzus Kristus ir pasaules 

gaisma. Viņš uzvar tumsas valstību. Sveču gaisma atgādina mums, ka Jēzus ir pasaules gaisma, kas ienāk 

pasaules tumsībā, lai nestu jaunu dzīvi un cerību. Tas atgādina arī mums, ka esam no tumsas iecelti 

gaismā, lai nestu Dieva godības gaismu citiem šai pasaulē. (Jesajas 42:6) 

Sākums. Jauns sākums. 

Jēzus Kristus evaņģēlija sākums. 

Sākums, pirmais vārds, labā vēsts. 

Vienā gadā nevar piedzīvot visu kā Dievs darbojas, bet esmu gatava dalīties ar to ko es piedzīvošu šajā 

gadā un stāstīt jums kā Dievs caur mani darbosies. Kad esam apzināti uzticējušies Jēzum Kristum un 

ļāvuši viņam piedzimt savā sirdī, mēs varam redzēt kā mūsu dzīve mainās, bet dažkārt nesaprotam, kas 

īsti notiek vai ko ar to iesākt. Kopā centīsimies izprast mūsu dzīvē notiekošās pārmaiņas un kā tās 

uzņemt, lai tas būtu Dievam patīkami. Domāsim kā garīgi pieaugt un piedzīvot to svētīgo dzīvi, ko mums 

apsola Jēzus. Uzzināsim, kas var notikt, kad Kristus darbojas mūsos un caur mums. Dievs grib rādīt savu 

žēlastību un mīlestību caur mums. Sāksim atklāt Viņa mērķus savai dzīvei. 

Tas ir tikai sākums. Dieva darbs pie mums turpinās, tas nav pabeigts un tas nebeigsies arī šajā gadā. 

Evaņģēlija spēks ir jūtam arī šodien, šajā grūtajā laikā. Pat tagad, kad cīnāmies ar ļauno slimību. Dievs 

nav novērsies no pasaules un atņēmis savu žēlastību. Dievs nav beidzis savu darbu šajā pasaulē un 

mūsos, bet aicina mūs piedalīties Viņa darbā, lai caur mums varētu redzēt Viņa mūžīgo un nebeidzamo 

žēlastību. 

Kristus piedzimšana nav adventa laika beigas, bet piepildījums. Kristus piedzimšana mūsu sirdīs ir jauns 

sākums, kas nebeigsies līdz ar Ziemassvētku rotājumu novākšanu, bet turpināsies un pilnveidosies mūsos 

un caur mums. Katru dienu jaunajā baznīcas gadā mēs varēsim piedalīties Dieva darbā, kas turpināsies 

katru dienu. 

Mēs neesam bezspēcīgi pat šajā pandēmijas laikā un ar Dieva svētību varam darīt mīlestības darbus. 

Šogad izvēlēsimies parādīt lielo mīlestību darot mazus darbus – svinēsim Ziemassvētkus tikai mazā 

pulkā, katrs savās mājās, piedalīsimies LELB Pasaulē rīkotajā svētvakara dievkalpojumā, noskatoties tā 

video ierakstu, ziedosim savai draudzei Ziemassvētku kolekti nosūtot čeku draudzes kasierim, 

piezvanīsim cik iespējams vairāk cilvēkiem, uzrakstīsim vairāk apsveikuma kartītes kā parasti, 

Ziemassvētku vēstis 
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satiksimies Zoom vai Skype, lai redzētu un dzirdētu mīļos, kuru nevaram satikt, pārsteigsim kādu nosūtot 

ziedus vai kādus pašu gatavotus saldumus. Izvēloties mazas lietas šogad mēs parādīsim lielu mīlestību.  

Dievs jūs visus ļoti mīl un es arī! 

Vēlu jums Dieva palīgu un labu veselību katrā dienā šajā gadā. 

Diakone Guna Reina  

 

 

 

Un kad šis bērns nāca pasaulē, auga Dieva gudrībā un sāka sludināt Savu vēsti, Viņš teica: "mīliet viens 

otru tāpat, kā ES esmu jūs mīlējis." (Jņ.ev.15:12). 

Laikā, kad cilvēce ir neziņā un apmulsumā, visā pasaulē skan senā, bet mūžam jaunā un vienmēr dzīvā 

Ziemassvētku vēsts: “Redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien 

Pestītājs dzimis.” Šie ir svētki, kad Debesu Tēva mīlestība parādās uz  zemes, lai mūs celtu pretī 

dievišķai godībai. Ziemassvētkos Dievs dāvina cerību, neiedomājamu brīnumu Jēzū Kristū. Viņš nāk 

kā mūsu Glābējs, aicinot cilvēci piedzīvot Viņa Debešķīgo žēlastību. 

Jēzus Kristus kā Dievišķais Bērns reiz piedzima Betlēmē. Bet Viņš turpina piedzimst arvien no jauna. 

Viņš dzimst cilvēku sirdīs - visur, kur cilvēki no sirds meklē grēku piedošanu, pestīšanu un dvēseles 

mieru. Viņš dzimst mūsu ikdienā, mūsu rūpēs, mūsu nemierā, mūsu sāpēs, kad redzam mūsu mīļos 

slimnīcās vai aiz logiem kādā veco ļaužu mītnē un neesam spējīgi no viņiem atvadīties. Viņš dzimst 

mūsu ticībā, cerībā un mīlestībā. 

Sūtu Ziemsvētku sveicienus mūsu LELBA draudzēm, mācītājiem/ām, draudžu locekļiem, baznīcas 

darbiniekiem un lūdzējiem. Visiem, kas gaida mūsu Kunga atnākšanu, es un mana ģimene vēlam svētītus 

un cerību pilnus Kristus dzimšanas svētkus un Dieva svētību jaunajā 2021. gadā. 

Prāv. Gunārs Lazdiņš, LELBA priekšnieks 

 

Ziemassvētku vēstis 
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LĀCĪŠU CEĻOJUMI 

Pieci lācīši pēdējos mēnešos devās vairākos 

ceļojumos. Garezera vasaras vidusskolnieki palika 

mājās un mācījās virtuālā formātā. Man uzticēja mācīt 

IV klasi. Bija skaidrs, cik jauniešiem bija skumji, tik 

ļoti viņi paši bija cerējuši ceļot un sešas nedēļas kopā 

pavadīt. Pandēmija mainīja visus plānus, arī to, kā 

skolotāji parasti pasniedz mācību vielu. Pārrunājot ar 

māc. Dr. Daci Skudiņu par to, kā jauniešiem ētikas un ticības mācības padarīt ne tikai saprotamākas, bet, 

jo sevišķi šogad, nozīmīgākas, radās ideja viņus iesaistīt labdarības projektā. 

IV klase sadalījās piecās vienībās, pie katras grupas vadītāja 

aizceļoja viens lācītis. Jauniešu uzdevums bija izgatavot 

lācīšiem apģērbu, lai, šādi saposti, tie aizceļotu pie trīs bērniņiem 

Latvijā, kas dzīvo valsts sociālās aprūpes centra filiālē “Rīga” 

(tautā dēvētā par Kapseļu ielas namu) un diviem jauniešiem, 

kam, sasniedzot 18 gadu vecumu, bija jāpāriet uz valsts sociālās 

aprūpes centra “Zemgale” filiāli “Iecava”. Gan bērniņi, gan abi 

jaunieši ir ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. IV klases 

audzēkņi bija informēti par to, kas viņu apģērbtos lācīšus 

saņems. Par to paldies arī māc. Dr. Dacei Skudiņai, kas kopā ar 

LELBĀL ir izveidojusi īpašu misijas projektu “Dzīvības ceļš”! 

Caur šo projektu ir vairojušās iespējas mums kā Baznīcai iesaistīties šo bērnu dzīvēs un apliecināt gan 

pašiem bērniņiem, gan tiem apbrīnojamajiem cilvēkiem, kas par viņiem mīlestībā gādā, ka Dievs viņus 

mīl! Esmu droša, ka iknedēļas svētbrīžos prāv. emer. Kārlis Žols to vēsta gan ar vārdiem, gan bez! 

LELBĀL Misijas fonds atbalsta viņa kalpošanu Kapseļu ielā. Paldies Tijai Abulai par visu palīdzību!  

Kad saņēmu jauniešu ietērptos lācīšus, lai sūtītu tos saņēmējiem uz Latviju, varēju manīt, ar kādām 

rūpēm un prieku viņi lācīšu apģērbus gatavojuši. Sevišķi uzrunāja kartiņās ierakstītie vēlējumi. Jauniešu 

vērtīgais darbs vairoja viņu prieku un, es ceru, atļāva viņiem izprast, ka daudz vieglāk var pārvarēt 

skumjas domājot par to, kā otru iedrošināt un iepriecināt. Bērniņi un jaunieši, kas saņems lācīšus, visu 

savu mūžu pavada it kā karantīnā, distancēti no ārpasaules. Lācīši dodas pretim viņiem, samazinot šo 

attālumu. Lai Dievs svētī lācīšu ceļojumu! Paldies IV klase! 

+ Lauma Zušēvica 
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Paldies, paldies par devumiņu, 

Dievs jums atdos citu vasariņu 

Ar miežiem, ar rudziem 

Ar maziem bērniņiem. 

(Latviešu tautas dziesma) 

 

Sirsnīgi pateicos Ziemeļkalifornijas Draudzes Dāmu komitejai, 

Sanfrancisko Jaunajam teātrim un draugiem par sirsnīgo atbalstu, iejūtību, palīdzību un 

devīgumu iedzīves atjaunošanā. 

 

Pateicībā, 

Māra Lewis ar ģimeni 
 

 

 

Draudzes finanšu ziņas 

SAŅEMTIE ZIEDOJUMI (Sept 10 – Dec 2) 

K.Žola audžu bērniem 

Rasma Bīns    $100,- 

Inta un Gunārs Galviņi   $400,- 

Austra Gaugers   $100,- 

Ārija Grauss     $50,- 

Gunārs Ūdris    $100,- 

 

Ziedojumi 

Sigurds Brīvkalns   $200,- 

 

 

  

 

 

 

 

LELBA un apgabala nodeva 

Ārija Grauss    $50,- 

Edvīns Hincenbergs   $45,- 

 

 

Zelta Vārtu vēstīm 

Edvīns Hincenbergs   $55,- 

Līvija Matsons   $40,- 

Dzintra Pružinskis   $50,- 

 

Ziņojumi 

ZIEDOJUMS DRAUDZES DARBAM ZIEMASSVĒTKOS 

Ziemassvētkos mēs sludinām Kristus piedzimšanas brīnumu un pestīšanas vēsti. Šajā gada laikā 

sirdīs ieslēgsim arī mūsu draudzi un tās darbu, sludinot Kristus evaņģēliju.  

Atbalstīsim draudzes darbu arī ar praktiskiem centieniem! Šīm “Zelta Vārtu Vēstīm” ir pievienota 

aploksne Ziemassvētku ziedojumiem draudzes darbam.  

Paldies Jums par atbalstu mūsu kopīgajam darbam! 

Čekus lūdzam rakstīt uz “Northern California Latvian Lutheran Church” vārda un nosūtīt 

draudzes kasierim A.Savelim (uz adresi: 4107 38
th 

Ave, Oakland, CA 94619).  
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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: 876 W Iowa Ave, 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: 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 

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