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VISIEM DRAUDZES LOCEKĻIEM UN TAUTIEŠIEM VĒLAM  
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DRAUDZES VALDE UN DIAK. ROTA STONE 
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Kristus piedzimšanas svētkos un Jaunā 2016. gadā ieejot 
 

Klusa nakts, svēta nakts! Visi dus; nomodā Vēl ir Jāzeps un Marija, 

Kūtī Dāvida pilsētā  Jēzus silītē dus, Jēzus silīte dus.   
 

Reiz Svētvakara dievkalpojuma programmā bija ieviesusies kļūda.  Mīļotās Klusa nakts 

dziesmas pirmā pantā, semikols bija nepareizā vietā. Iznāca tā, Visi dus nomodā; vēl ir Jāzeps 

un Marija Kūtī  Dāvida pilsētā.  Par to domāju šodien, novembŗa vidū, rakstot šos vāŗdus.  Pa-

saulē ir tik daudz, kam lemts dusēt nomodā. Nekad nav bijis tik daudz bēgļu un neskaitāmi cil-

vēki, kas  dzīvo sērās, neziņā, rūpēs par nākotni un tādās bailēs, ka nevar doties īstā miegā.  Tie 

dus nomodā.  Gatavībā, steigā bēgt vai doties palīgā cietējiem.  

Tieši tādā pasaulē piedzima Dieva Dēls, kas dzimis par katru, kuŗam Viņš dāvina sevi.  

“Redzi, es jums pasludinu lielu prieku, jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir 

Kristus, tas Kungs!”  (Lk. 2: 10).  Kāds stāvēja nomodā par pasauli toreiz un vēl tagad.  Tas ir 

tas Kungs, kas nesnauţ un neguļ.  Nekad.   

Pat tad, kad beidzot iemiegam, Dievs ir klāt.  Matejs liecina, kad Jāzeps  guļ, viņš sapnī sa-

ņem brīdinājumu, ka ģimenei jābēg.  Tā kā to redzam zīmējumā, ko  saņēmu no draudzes locek-

les, kuŗai nesen palika „tikai‟  95 gadi. Viņa zīmē un glezno savā aprūpes mājas istabiņā.  Gaŗā 

mūţa ceļā daudz piedzīvots -  bēgļu gaitas, negulētas naktis, laiks, kad Dievs sargāja. Tādēļ vi-

ņas gleznā nakts tumsu un pasaules ļaunumu ietver Dieva gaisma un  Svētā Gara klātbūtne - 

miera balodis dodas līdzi ceļiniekiem. Jāzeps un Marija vēlreiz  ir nodomā un Kristus Bērns 

vairs nedus silītē, bet mātes rokās.  Un pāri viņiem visiem ir nomodā Tas, kas nesnauţ un neguļ.  

Nekad.   

LELBĀL prezidija, virsvaldes un savā vārdā no sirds novēlu Dieva mīlestības svētītus, skais-

tus, cerības un miera pilnus Ziemsvētkus!  Tādus, kuŗos  jūsu nakts mieru iztraucētu vienīgi bēr-

nu un mazbērnu nespēja gulēt, jo viņiem ir tik liels prieks un sajūsma!  Katrā draudzē, ģimenē, 

Latvijā un ārpus tās,  lai Kristus piedzimšanas svētki rada mums tādu mīlestību, ka gribam kļūt 
par tādiem, kas gatavi sargāt,  gādāt, lūgt un dot, citiem vairojot patiesu mieru, prieku, iespēju 

dusēt bez bailēm.  Visvarenais  Dievs lai svētī 2016. gadu, Viņš lai svētī Latviju, katru zemi, 

Baznīcu.  Viņš lai dod, ka katra nakts 2016. gadā būtu klusa, svēta un katra diena Viņa sargāta, 

Viņa ţēlastības un jaunu uzdevumu pilna!   

  

Kristus mīlestībā un pateicībā par katru no jums! 

Archibīskape Lauma 
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 Prāv./Dean Gunars Lazdins,  
 146 Springs Ct. Carmel, IN 46033.telefons (317)844-8608 e-

mail:glazdins@indy.rr.com 

 
 

“Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur 

praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir 

runājis caur Dēlu, ko Viľš ir iecēlis par visu lietu manti-

nieku, caur ko Viľš arī pasauli radījis.” Ebr.1:1,2 

 

Dziļā priekā un pateicībā sūtu jums visiem manus labākos 

vēlējumus, sagaidot svētīgus Ziemassvētkus. Šajā Adventa 

laikā mana lūgšana ir, lai katrs no jums rastu iespēju pārdo-

māt savu ticību un attiecības ar Kungu Jēzu Kristu un Viņa 

Baznīcu.  Vienalga, ko mūsu sirdis un dvēseles vēlas, apzinā-

ti vai nē, ir ilgošanās pēc paša Jēzus, Dieva klātbūtnes. Tādēļ 

Ziemassvētkos mūs pilda prieks un mierinājums, jo zinām, 

ka visas mūsu cerības ir piepildījušās Kristus Bērnā.  

Cauri visām mūsu ikdienas rūpēm un raizēm, Dieva Tēva mīlestība mums parādās Viņa 

brīnišķīgajā dāvanā – Viņa dēlā Jēzū. Līdz ar visiem eņģeļiem Betlēmē, mūsu ticība mūs arī 

mudina dziedāt: “Gods Dievam augstībā un miers Viņa ļaudīm virs zemes!”  Mēs saprotam, ka 

patiesais miers zemes virsū plūst no mūsu atziņas un Dieva slavēšanas mūsu dzīvē.  

Ziemassvētkiem piemīt spēja indivīdus un ģimenes pulcināt dievnamos. Daţādu iemeslu 

dēļ. Cik brīnišķīga un ţēlastība pilna iespēja ir nolikt pie malas bijušās vājības un vecos paradu-

mus, sāpes, un no jauna atsākt svētīgas attiecības ar Kungu un Viņa draudzi. Ziemassvētki to 

dāvā. Lai kopā augam spēkā un ţēlastībā, pazīstot un svinot Dieva klātbūtni mūsu dzīvēs un 

Viņa valdīšanu pār visām lietām pasaulē.  

Noslēdzot šo 2015. gadu un ieejot 2016. gadā, LELBA raugās uz visu, ko Kungs ir uzti-

cējis mūsu kalpošanai, mūsu vadītājiem un draudzēm darīt mūsu draudzēs, mūsu apkārtnē un 

pasaulē. Ir daudz darāmā. Mana lūgšana ir, lai mēs visi, kad dzirdam jautājumu “Ko lai sūtu?”, 

atbildam: “Es šeit esmu, Kungs, sūti mani.” Tā būs lielākā mūsu dāvana Dievam un mūsu Baz-

nīcai. 

Tad nu svinēsim atkal viena gada noslēgumu un uzņemsim jauno, 2016. gadu, zinot, ka 

tas būs pildīts ar augšanu mūsu katra garīgā dzīvē un mūsu Baznīcas dzīvē, līdz ar visiem, kas 

kopā ar mums pielūdz Dievu. 

 Lai mūsu Kungs Jēzus Kristus, dzimis Betlēmē, svētī jūs, jūsu ģimenes un mīļos cilvē-

kus šajā cerību un ţēlastības laikā! Lai jūsu Jaunais gads ir prieka, miera un Jēzus Kristus spo-

žuma pilns. Es lūdzu, lai Viņa daudzās svētības apklāj jūs un jūsu tuviniekus.  

 

LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš 
 



 

Bībeles lasījumi: 
 

20.decembrī, Ceturtā Adventē: Mih.5:1-4a; Ebr.10:5-10; Lk.1:39-45, (46-55) 

24.decembrī, Svētvakarā: Jes.9:2-7; Tit.2:11-14; Lk.2:1-14, (15-20) 

25.decembrī, Ziemsvētkos: Jes.62:6-12; Tit.3:4-7; Lk.2:(1-7), 8-20 

26.decembrī, Otrajos Ziemsvētkos: Jes.52:7-12; Ebr.1:1-4, (5-12); Jņ.1:1-14 

27.decembrī: 1.Sam.2:18-20, 26; Kol.3:12-17; Lk.2:41-52 

31.decembrī, Vecgadā: Māc.3:1-13; Atkl.21:1-6a; Mt.25:31-46 

1.janvārī, Jēzus vārda došanas dienā: 4.Moz.6:22-27; Gal.4:4-7 

3.janvārī, Otrā svētdienā pēc Ziemsvētkiem: Jer.31:7-14; Ef.1:3-14; Jņ.1:91-9), 10-18 

Lūgšanās vienoti ar Franciju 
(fragments, pilnu rakstu lasiet www.lelba.org) 

 

Šodien sirdī nāca prātā apustuļa Jāņa ārkārtīgi vienkāršais, tomēr izaicinošais apliecinājums: 

Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes; bailēs ir mokas.... (I Jņ 4:18a). Jānis nu-

pat kā bija rakstījis: “...mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums, Dievs ir 

mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.” (I Jņ 4:16) Tādā mīlestībā 

būsim vienoti ar tiem, kas cietuši un cieš Francijā - un ne vien tur. Gandrīz vai katru dienu la-

sām par tiem, kas miruši dēļ terorisma, vai bēgot, vai dēļ kariem, bada, aukstuma. Izlūgsimies 

visiem un katram sērotājam, ievainotam, bez mājām palikušam, bēglim, šausmās un izmisumā 

nonākušam Dieva bērnam, tādu Dieva mīlestību, kuŗā nav baiļu. Vismaz uz mirkli. Būt bez bai-

lēm, pat uz mirkli, dāvina cerību, ka  cilvēks, mūsu lūgšanu stiprināts, spēs atspirgt un izjust 

mieru, iespēju dziļāk ieelpot, domāt, pašam lūgt un vēlreiz uzticēties Dievam.  

Un ticēt, ļaunums neuzvarēs.  

Dievs lai jūs svētī un pasargā, dāvina savu gudrību un vadību nojaust, kā lūgt un kas tālāk 

darāms, lai vārdus pārvērstu darbos un dzīvē, kas vairotu svētību, kas nestu pasaulei mieru un 

ticību, visiem iespēju dzīvot bez bailēm. 

Dieva mīlestībā 

Jūsu 

Archibīskape Lauma Zušēvica 
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SVĒTDIEN, 12./ 13. 

PLKST. 11.00 
ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA* 

 

  

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

Pēc dievkalpojuma Latviešu Skolas eglīte 

 

 
SESTDIEN, 12./ 19. 
PLKST. 1PM 
ZIEMSVĒTKU IESKAŅAS DIEVKALPOJUMS 
 

  
SAKRAMENTO 

Pie Līvijas Matsons, 11416 Treasure Hill Ct, Gold 

River 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

  
SVĒTDIEN, 12./ 20. 

PLKST. 3PM 
DIEVKALPOJUMS AR DIEVGALDU 
 

  

SAN JOSE-LOS GATOS 
Faith Lutheran Church,  

16548 Ferris Ave, Los Gatos 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SVĒTDIEN, 12./ 24. 

PLKST. 4PM 
ZIEMSVĒTKU VAKARA DIEVKALPOJUMS 
 

 

SAN FRANCISCO 

Forest Hill Christian Church 

250 Laguna Honda Blvd 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

ADVENTA UN ZIEMSVĒTKU DIEVKALPOJUMI  

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

* Visus dievkalpojumus vada diak. Rota Stone, ja nav citādi norādīts 
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DIEVKALPOJUMI JANVĀRĪ 

 
SVĒTDIEN, 1./ 10. 
PLKST. 11.00 
ZVAIGZNES DIENAS DIEVK. 
 

  
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

Pēc dievkalpojuma Draudzes eglīte 

 
SESTDIEN, 1./ 23. 
PLKST. 12.00 
 

 

SAKRAMENTO 

Lutheran Church of the Cross, 4465 H Street  

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SVĒTDIEN, 1./ 24. 
PLKST. 11.00 
 

 

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SVĒTDIEN, 1./24. 
PLKST. 3PM 
 

 

SAN JOSE-LOS GATOS 
Faith Lutheran Church, 16548 Ferris Ave, Los Gatos 

Ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

   Ziemeļkalifornijas Latviešu Ev.Lut. Draudze  

   aicina visus tautiešus un draugus uz 

 

      ZIEMSVĒTKU SVZIEMSVĒTKU SVĒTVAKARAĒTVAKARA    

          DIEVKALPOJUMUDIEVKALPOJUMU      

        CETURTDIEN, 24.CETURTDIEN, 24.DECEMBRĪDECEMBRĪ  PLPL.4.4PMPM  

 

   Dievkalpojums notiks Forest Hill Christian Church, 

   250 Laguna Honda Blvd, San Francisco 
 

Dievkalpojumā dziedās Ziemeļkalifornijas Latviešu koris, diriģente Zinta Zariņa 

Dievkalpojumu vadīs diakone Rota Stone 

 

Christmas Eve Service in Latvian and English  
on Thursday, December 24 @ 4pm, Forest Hill Christian Church 
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2016. GADA 10. JANVĀRĪ, PLKST. 11.00 
SAN FRANCISKO, 425 HOFFMAN AVE. 

ZVAIGZNES DIENAS DIEVKALPOJUMS 
 

PĒC DIEVKALPOJUMA PULCĒSIMIES UZ  

DRAUDZES EGLĪTI UN PUSDIENĀM!  
 

Ieeja pret ziedojumu $15 

Šoreiz mēs organizēsim dāvanu apmaiľu (gift exchange). Visi, kas vēlas piedalīties,  

paľemiet līdzi iesaiľotu dāvaniľu apm. $5 vērtībā. 

 

Draudzes valde 

 
Miris Andris Rutkovskis 
Dzimis 1941.gada 8.novembrī 
Miris 2015.gada 3.decembrī 

 
Izvadīšana sestdien, 12.decembrī pl.11.00 San Francisko 

Draudzes namā 
 

Iznākušas jaunās Baznīcas gadagrāmatas (cena $20).Visi, kas tās 

vēlas iegādāties, lūdzam sazināties ar draudzes priekšnieku!  

********************************************* 
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Ainim Priedītim - 90 

 

Dievkalpojums, kas notika 8. novembra pēcpusdienā Faith Lutheran Church, Ferris Ave. 

Los Gatos („kaķos”), jāuzskata par sevišķi svarīgu. Mūsu mazajā „Kaķu” kopā ir izcils jubilārs, 

ar garus gadus veiktiem Dievam un cilvēkiem tīkamiem un svarīgiem darbiem, kas ir veikti, 

līdz sasniegts ievērojamais gadu skaitlis – 90. Šajā jubilejas reizē arī Dievvārdu klausītāju bija 

vairāk kā citreiz ir bijis. 

Dievvārdu stundu baznīcas telpā vadīja diakone Rota Stone, kuras sprediķa tēma bija vel-

tīta atraitnēs palikušajām dāmām un, ja tādas tajā brīdī bija, tad katra varēja spriest, cik daudz 

veldzes no tā saņēma. 

Pārējais rituāls, kā jau pieņemts pēc reglamenta, noritēja kā gadiem dzirdētais, tikai dzies-

mas mainījās un izteiksmes košums. Pianiste Rasma Rekšāne katru dziesmu kuplināja ērģelīšu 

pavadījumā, un viņa ir klātesoša visos draudzes saietos. 

Pēc dievkalpojuma San Francisko draudzes namā, šurp, uz mūsu mazo „Kaķu” (Los Ga-

tos) kopu, atbrauca arī Jogita un Haralds Jurevski un draudzes priekšnieks Gvido Bergmanis. 

Pēc dievkalpojuma, blakus telpā, tika godināts jubilārs Ainis Priedītis, kur tika slavināti 

visi viņa mūţā veiktie labie darbi. Vispirms nodziedāja tradicionālo apsveikuma dziesmu: „Pie 

rokas ņem un vadi, Kungs mani Pats” Rekšānes Rasmas muzikālajā pavadījumā. Anita Grīn-

bande Ainim pienesa savu roku gatavotu, lielu kliņģeri, kura caurumos dega baltas sveces. Vi-

ņas meistardarbs bija mutēm tīkams! Neizpalika arī daudz baltu un sarkanu rožu, kā arī citi zie-

di, kas tika dāvināti, vēlot vēl daudz baltu dieniņu, gludu, saulainu taku turpmākajos gados. 

Raugoties viņa smaidīgi laipnajā sejā, pavīd jautājums: „Vai tiešām laiks tā ir skrējis, kā Ainis 

svin jau 90? Gribētos teikt, ka kaut kur pie 80 viņš tajā brīdī ir piestājis”. 

Ainis Priedītis savā darba mūţā ir iepazinis koka sīkstumu un koka padevību. Koka ska-

nošo dziesmu, kad tas ir pārvērsts dēļos, bet dēļi, savukārt, tam ir dāvinājuši savas daţādās 

smarţas un uzticējušies Aiņa rokām, kad viņš no tiem ir darinājis visdaţādākās koka lietas, vis-

daţādākos apstākļos un vietās. Draudzes nama altāris un bibliotēkas plaukti vēl šodien dzied 

Ainim savas pateicības dziesmas. Arī draugu un paziņu mājās var rādīt viņa roku veikumu, kas 

ir bijis apveltīts ar lielu mācēšanu un darba mīlestību.  

Kā katram jaukam, Dieva svētītam brīdim pienāk izskaņa, tā arī šī pēcpusdiena izskanēja 

mīļi, sirsnīgi. Pateicība dāmām un kungiem, kuri gādāja par visu, kas uz galda, gan to, kas ielija 

dvēselēs! Paldies Norāniem, Anitai Grīnbandei un varbūt vēl kādam, kas man palicis nepiemi-

nēts! 

 

Dzidra Bērziņa-Adamoviča 
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Mīlestība mammām -  

Jaunais LELBA Jaunatnes nozares projekts 

    Jaunais 2015./16. gada LELBA Jaunatnes projekts ir klāt! Šis būs 

nozares ceturtais lielais projekts: "Lai rit!" (2010), "Būsim gud-

ri!" (2012) un "Priecīgas pēdas" (2014). Kā zinām, svētības ir bijušas 

milzīgas iepriekšējos projektos. 

     Jaunais labdarības projekts "Mīlestība mammām" atbalstīs Zemga-

les māmiņas, kas ir bērniņa gaidībās, kā arī mammas, kurām nesen 

piedzimuši mazuļi. Atbalstā ietilpst autiņi, mitrās salvetes, formula, 

ratiņi, vitamīni grūtniecēm, grāmatas utt. Sadarbosimies ar vietējām 

Zemgales draudzēm un sociālajiem dienestiem, lai uzzinātu, kuriem 

atbalsts būtu nepieciešams visvairāk. 

     Garezera vasaras vidusskolas 2015. gada 2. klases 5 jaunietes - 

Anastasija Perri, Daina Renerts, Ūve Strautmanis, Annelī Cers un Eri-

ka Heinze, radot šī projekta ideju, izpētīja, ka Zemgalē ir visaugstākais dzemdību procents Lat-

vijā, cik piemēroti, jo mums tieši nav bijis projekts Zemgalē. Pateicība Dievam un šīm radoša-

jām jaunietēm, kuras izdomāja šo projektu! 

Kā zināt, Jaunatnes nozare vienmēr aicina vākt ziedojumus interesantos veidos. Naudas vāk-

šanas idejas projektam "Mīlestība mammām" ieskaita "Pusdienas mammas gaumē" (aicinām 

rīkot pusdienas/vakariņas, kur baudīt mūsu mammu mīļākos ēdienus) un "Ratiņu walk-a-

thon" (līdzīgi walk-a-thon, kur gājēji piedalās ar izdekorētiem bērnu ratiņiem). 

Aicinām LELBA draudzes vākt ziedojumus un tos nosūtīt tālāk LELBA kasierim Jānim 

Eizim (kasesjanis@comcast.net; tālr. 312-914-9655; adrese: P.O. Box 793, Oak Park, IL 60303, 

USA) ar norādi "Mīlestība mammām". Iesaistiet arī citas latviešu organizācijas, vietējās drau-

dzes un amerikāņu draugus. Kalposim kopā! Atbalstīsim Zemgales māmiņas! 

Izdale/misijas brauciens plānots 2016. gada vasarā Zemgalē.  

Vairāk informācijas pie Jaunatnes nozares vadītāja, mācītāja Dāga Demandta,  

dagdemandt@hotmail.com. 

 

Lai līksmojas it īpaši viņa, kas tevi dzemdējusi! Salamana pamācības 23:25 

 

Dieva mīlestībā, 

 

LELBA Jaunatnes nozares vadītājs 

mācītājs Dāgs Demandts 

(612) 280-9333 
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LELBA Palīdzības nozares 2015. gada akcijas vēstule 

Mīļie LELBA saimei piederīgie un atbalstītāji! 

 

Ir aizritējis vēl viens gads, kopš pēdējo reizi pie Jums vērsos ar lūgumu izsvērt Jūsu iespējas 

sniegt finansiālu palīdzību tautiešiem, kuriem neklājas viegli. Pa šo laiku no saziedotajiem lī-

dzekļiem esam iegādājušies un aizgādājuši redzes aparātu kādam vājredzīgam zēnam Latvijā. 

Gandrīz visu redzes aparātam nepieciešamo summu ($2715) noziedoja viens cilvēks. Paldies 

par dāsnumu! 

Esam piešķīruši palīdzību $1700.- apmērā vasaras nometnes rīkošanai invalīdiem Latvijā. 

Esam piešķīruši $500.- atbalstu ģimenes mājas "Zvannieki" jauniešiem stipendiju fondam. 

Esam nosūtījuši palīdzību $200.- apmērā daudzbērnu ģimenei komunālo maksājumu segšanai. 

Piešķīrām $2000.- Audţuģimeņu biedrībai pārtikas paku iegādei audţuģimenēm Ziemsvētkos. 

Palīdzības saņēmēji ir bijuši pateicīgi par saņemto. 

Par noţēlu jāteic, ka ar katru gadu ienāk arvien mazāk līdzekļu Palīdzības nozares kasē, un 

līdz ar to, mēs arvien mazāk spējam palīdzēt palīdzības lūdzējiem. Es zinu, ka tad, kad pašiem 

neklājas viegli, tad nav viegli domāt par līdzcilvēku vajadzībām. Bet es vēlos katru aicināt – 

lūdzu, pārdomājiet, cik katrs spējiet, cik Jūsu rocība atļauj, un, lūdzu, ar savu ziedojumu atbal-

stiet tautiešus. Palīdzības nozares vadlīnijās pirmā prioritāte ir cilvēku tiešās vajadzības. Mēs 

nepiešķiram naudu ēku atjaunošanai vai būvei, bet cilvēku tiešajām vajadzībām. Bet mēs varam 

izdod tikai tik daudz, cik atrodas mūsu kasē. 

2. vēstulē korintiešiem (9:10-11) teikts: Kas dala sēklu sējējam un dod maizi ēšanai, nodroši-

nās sēklu arī jums un to vairos un audzēs jūsu taisnīguma raţu. Jūs tiekat darīti bagāti visā, lai 

jūsu bagātība izpaustos augstsirdībā, ko mēs vēršam par pateicību Dievam. Ar to, ko sniedzam 

otram palīdzības darbā, mēs pagodinām Dievu un tā ir mūsu pateicība Dievam par visu Viņa 

labestību un visām svētībām, kuras esam pārpārēm saņēmuši. Vai mēs arī šogad Dievam pateik-

simies, daloties savās svētībās ar cilvēkiem viņu vajadzībās? 

Atgādinu, ka puse no draudzei saziedotā tiks nosūtīta LELBA Palīdzības nozarei, bet otra 

puse paliek katrai draudzei. Šī summa nepapildina draudţu kases, bet ir lietojama palīdzības 

darbam Latvijai (piem. māsu draudţu atbalstam). 

 

Jau iepriekš sirsnīgs paldies ikkatram par dāsnumu! 

 

Palīdzības nozares vadītāja 

Māc. Biruta Puiķe-Wilson 



ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

 

JAUNUMI NO ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU  

BIEDRĪBAS UN LATVIEŠU SKOLAS: 

 

 Svētdien, 13.decembrī, pl.12.00, Latviešu skolas Ziemsvētku sarīkojums Draudzes namā. 

 Sestdien, 12.decembrī, pl.1.30pm, Herbst Theater, San Francisko, Adler Fellows Gala 

koncerts “The Future is Now” ar latviešu mecosoprāna Zandas Švēdes piedalīšanos, biļe-

tes http://sfopera.com/futureisnow 

ZIEDOJUMS DRAUDZES DARBAM 

Ziemsvētkos mēs sludinām Kristus piedzimšanas brīnumu un pestīšanas 

vēsti. Šajā gada laikā sirdīs ieslēgsim arī mūsu draudzi un tās darbu, sludi-

not Kristus evaņģēliju.  

Atbalstīsim savas draudzes darbu arī ar praktiskiem centieniem!  

Šīm “Zelta Vārtu Vēstīm” ir pievienota aploksne Ziemsvētku ziedo-

jumiem draudzes darbam. 

Paldies Jums par atbalstu mūsu kopīgajam darbam! 

Minimālās draudzes nodevu likmes:  

Strādājošiem: $200 gadā, pensionāriem $175 gadā un studentiem $12 gadā  

Aicinām atbalstīt ar saviem ziedojumiem arī “Zelta Vārtu Vēstu” izdošanu! 

LELBA NODEVAS ir $12 gadā  

(tā ir summa, ko draudze maksā LELBA par katru draudzes locekli)  



LELBA un Apgabala nodeva 

Arnolds Ābele $20.00 Anita Greenband  $12.00 

Draudzes budžeta vajadzībām 

Arnolds Ābele $25.00 Anita Greenband $50.00 

Rasma Rekšāns $10.00   

Zelta Vārtu Vēstīm 

Arnolds Ābele $35.00 Anita Greenband $35.00 

Palīdzība bērniem Latvijā 

Arnolds Ābele $85.00 

  

    

Māsu draudzei Apriķos 

Dāmu Komiteja $1,000.00 

  

    

Milda Štrauss Piemiľai 

Austra Slaidiņš $100.00   

LĪDZ 30.NOVEMBRIM SAĽEMTIE ZIEDOJUMI 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 

7.novembrī Sakramento Diak. R.Stone 11 apmeklētāji $205.00 

8.novembrī San Francisko Diak. R.Stone 13 apmeklētāji $61.00 

8.novembrī San Jose-Los Gatos Diak. R.Stone 17 apmeklētāji $115.00 

22.novembrī San Francisko Māc.K.Ţols 72 apmeklētāji $562.00 

28.novembrī Sakramento Māc.K.Ţols 14 apmeklētāji $245.00 

29.novembrī San Francisko Māc.K.Ţols 24 apmeklētāji $230.00 

DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  



DRAUDZES VALDE 

Diakone Rota Stone: 603 Rheem Blvd, Moraga, CA 94556, tel. (925)631-1891, e-

pasts: rotina@runbox.com 

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 

Dāmu komitejas vadītāja Anita Greenband: 443 Alberto Way, #124, Los Gatos, CA 

95030, tel. (408)656-9898, e-pasts: anitag28@msn.com 

Valdes loc. Rasma Bīns: 1235 Diamond St., San Francisco, CA 94131, tel. (415)824-

9575  

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 

Valdes loc. Ingrīda Skrabe: 2607 La Terrace Circle, San Jose, CA 95123, tel. (408)

386-5652 

REVĪZIJAS KOMITEJA 

Priekšsēdis Artis Salmiľš: 829 Juana Ave., San Leandro, CA 94577, tel. (510)483-

5803, e-pasts: artsalmins@aol.com 

Komitejas loceklis Arnolds Ābele 4022 Payne Ave., San Jose, CA 95117, tel. (408)

246-7642, e-pasts: flyer4022@aol.com 

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 

ZELTA VĀRTU VĒSTIS 
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