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Nāve ir uzvarēta!  Cik ļoti man šī patiesība šogad vajadzīga! Šis svētais Kristus apsolījums, šī 
Lieldienu cerības un prieka Vēsts!!  Kristus uzvara pār to, kas ir tas ienaidnieks, kas salauž sir-
dis, no mums atrauj cilvēkus, ko mīlam, un bez kuŗiem negribam, un pat domājam, ka neva-
ram dzīvot, kamēr.  Kamēr mēs ticības un tikai Dieva mīlestības un žēlastības spēkā iedomāja-
mies, ka varbūt viņi mums vēstītu, ka ir brīvi no visa, kas ir tik nepilnīgs un sāpīgs šajā dzīvē? 
Kamēr viņi mūs mierinātu - neskumstiet, es esmu ar Viņu, kas mani aicinājis mūžīgā dzīvībā. Ar 
Jēzu – jaunā dzīvībā, citā  valstībā! Vai tad mēs sauktu viņus atpakaļ, kuŗus tik dziļi esam mīlē-
juši un kuŗu nāves atstājušas tādu tukšumu un sāpes mūsu sirdīs? 

Pie krusta mirstot sešos neaizmirstamos vārdos Kristus noziedzniekam saka: “Šodien, Tu 
būsi ar mani paradīzē!”  Tur, kur nekad vairs nebūs jāraud, jo tik ļoti kāds mums pietrūkst.  Kur 
nebūs jāpiedzīvo to elli, kas ir ap mums, kad ģimenei jālemj atvienot no dzīvības uzturošām 
sistēmām, jo mums saka, ka nav vairs iespējams dzīvot, kā Dievs to savā žēlastībā un mīlestībā 
mums paredzējis.  Kristus saprot tādas ciešanas un mokas!  Viņš neatstāj mūs vienus, bet ir 
Pats klāt, kad sirdī liekas kāds mums čukst: Dieva mīlestība nekad nebeidzas. Nāve būs aprīta 
uzvarā.   

Kristus augšāmcelšanās vēsts manā dzīvē bijis kā cements dzīves ēkai. Šogad, kad šī ēka 
tiek kārtīgi pārbaudīta, Kristus mūžīgās mīlestības un žēlastības apsolījumos līdz ar ģimeni un 
draugiem esam smēlušies kā ļoti izslāpuši Dieva bērni.  Daži zināt, ka mazliet vairāk kā pusgada 
laikā Dievs mūžībā aizsauca septiņus mūsu ģimenes locekļus, starp tiem manu māmiņu un vai-
rākus, kas patiesi mira daudz par agru un pēkšņi.  Ieraugot fotogrāfiju, kas raksta sākumā, ie-
domājos viņus dodoties, ejam aiz Jēzus – ārā no kapa!  No nāves valstības dzīvībā!  Pateicos 
Dievam, ka tā drīkstu domāt, jo Viņa Dēls, Pats mūžīgi dzīvais Kristus vēsta: „ES ESMU augšām-
celšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs 
nemūžam!” (Jņ. 11:26) 

Dievs lai dāvina jums gaišus, dzīvības apliecinošus Kristus Augšāmcelšanās svētkus! LELBĀL 
Virsvaldes un savā vārdā katram novēlu cerību!  Tiem, kam sāp vai ir grūti, lai šie svētki palīdz 
sirdīm dzīt un ticēt, ka mīlestība nekad nebeidzas.  Kristus iet ar mums caur visām grūtībām un 
sāpēm un arvien aicina sekot Viņam no tumsas gaismā, pretī dzīvības uzvarai! Viņam lai ir gods 
un slava! 

 
Kristus mīlestībā    
Jūsu  
+ Lauma 

ARCHIBĪSKAPES SVEICIENS LEBLĀL 2017.GADA LIELDIENĀS 
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„Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!”  

 

 

Mīļās māsas un mīļie brāļi! 

 

 Jau agri no rīta mēs uzrunājam viens otru ar šiem 

svētajiem un mūžīgajiem vārdiem: „Kristus augšāmcēlies! 

Patiesi augšāmcēlies!”  Šis sveiciens ir saistīts ar Jēzus Kristus sāpēm un ciešanām, nā-

vi uz krusta  un augšāmcelšanās brīnumu. 

 

 Eņģelis uzrunāja sievietes pie kapenēm, kur tika apglabāts Jēzus: 

„Nebīstieties!” (Мt. 28:5). Šis aicinājums blakus tukšajam zārkam kļuvis par galveno 

dzīves devīzi mūsu kalpošanas laikā. Kā kristīgie, bieži tos atkārtojam, uzrunājot Baz-

nīcu un cilvēci.  Tāpēc priecīgā vēsts par Jēzus Augšāmcelšanās brīnumu arī pēc dau-

dziem gadsimtiem nav zaudējusi savu pievilkšanas spēku. Tā priecē mūsu sirdis un 

stiprina mūsu cerību uz mūžīgo dzīvi, pār kuru nāvei vairs nav varas. 

 

 Šie svētki mudina katru kristieti ziedot savu laiku un kalpot Dievam, lai glābtu 

līdzcilvēkus. Mēs apzināmies, ka mūsu pasaule vēl joprojām ir pilna ciešanu un bēdu. 

Šodien mūsu tuviniekiem kā nekad agrāk ir nepieciešams mierinājums, atbalsts, droš-

sirdība un arī cerība, kuru mums dod Kristus augšāmcelšanās. 

 

 Lieldienu laikā mums ir brīnišķīga iespēja dalīties ar līdzcilvēkiem savā ticībā 

Kristum un savā dzīvespriekā. Šajās svētku dienās vēlu saticību Jūsu ģimenes lokā, 

veselību Jums un Jūsu tuviniekiem. 

 

Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus! 

 

Jūsu,  

LELBA priekšnieks, prāvests Gunārs Lazdiņš  
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DIEVKALPOJUMI APRĪLĪ 

 

Svētdien, 4./ 16. 
plkst. 11.00 
Lieldienu rīta dievkalpojums 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

  
 

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
 
Pēc dievkalpojuma Lieldienu brokastis 

 

Sestdien, 4./ 22. 
Plkst. 12.00 
Lieldienu dievkalpojums ar dievgaldu 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

SAKRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross  
4465 H Street, Sacramento 
 

 

Svētdien, 4./ 30. 
plkst. 11.00 
Dievkalpojums ar dievgaldu 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 

DIEVKALPOJUMI MAIJĀ 

 

Svētdien, 5./ 14. 
plkst. 11.00 
Mātes Diena 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

  
 

SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
 
Pēc dievkalpojuma Ģimenes dienas brokastis 

 

Sestdien, 5./ 20. 
Plkst. 12.00 
vada māc. Kārlis Žols 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

 

SAKRAMENTO 
Lutheran Church of the Cross  
4465 H Street, Sacramento 
 

 

Svētdien, 5./ 21. 
plkst. 11.00 
vada māc. Kārlis Žols 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
 
Pēc dievkalpojuma tikšanās ar māc. Kārli Žolu 
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Svētdien, 16.aprīlī pl. 11 

 

LIELDIENU DIEVKALPOJUMS 
 
 
 
 
 
 

Pēc dievkalpojuma visi aicināti pulcēties uz  

LIELDIENU BROKASTĪM 
 

Ziedojums $20 

DIEVKALPOJUMI JŪNIJĀ 

 

Svētdien, 6./ 4. 
Plkst. 11.00 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 
 

 
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
Pēc dievkalpojuma 2018.g. iesvētāmo klases  
pirmā tikšanās 

 

Svētdien, 6./ 18. 
Plkst. 12.00 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SAN FRANCISCO 
425 Hoffman Ave. 
 
Aizvesto piemiņas dievkalpojums 

 

Sestdien, 6./ 24. 
Plkst. 11.00 
Jāņu dienas svētbrīdis un svinības 
vada diak. Rota Stone 
ērģelniece Rasma Rekšāne 

 
SAKRAMENTO 
Vieta tiks izziņota vēlāk 
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26.martā pēc dievkalpojuma Draudzes padome un vairāki intere-
senti sanāca kopā, lai pārrunātu, kā draudzei gājis 2016.gadā un 
plānotu draudzes darbību 2017.gadā. 
Atskaiti par 2016.gadu deva visas kopas un Dāmu komitejas. 
Lielākās pārmaiņas kopu dzīvē ir tas, ka 2016.gadā darbību bei-
dza Los Gatos kopa, kas bija viena no pirmajām latviešu drau-
dzes kopām Ziemeļkalifornijā. Līdz ar to Ziemeļkalifornijas 
draudze tagad sastāv tikai no divām kopām: Sakramento un San 
Francisko. 

Apvienotā Dāmu komiteja 2016.gadā ir darbojusies ļoti aktīvi, kopumā rīkojot 11 dažādus pa-
sākumus, ieskaitot Latviešu Biedrības 65 gadu jubilejas mielastu, ko Dāmu komiteja pasniedza 
kā dāvanu biedrībai. 
Šajā sēdē veselības dēļ nevarēja piedalīties neviens no Revīzijas komisijas locekļiem. Viņi bija 
iesnieguši protokolu par savu sēdi 2.martā. Tajā Revīzijas komisija ziņoja, ka atraduši visu 
draudzes dokumentāciju labā kārtībā. 
Garākas sarunas sanāksmē risinājās pēc diakones Rotas Stones atskaites. Daļa no tām skāra 
„Zelta Vārtu Vēstu” izdošanu. Daži klātesošie izteica priekšlikumu draudzei atteikties pašiem 
no sava izdevuma un tā vietā vienkārši publicēt dievkalpojumu laiku biedrības „Apskatā”. Tā-
pat bija pārrunas, vai nākotnē San Francisko kopai nepāriet uz vienu dievkalpojumu mēnesī.  
Savas 2016.gada darbības atskaites beigās diakone Stone paziņoja, ka neturpinās kalpošanu 
Ziemeļkalifornijas draudzē no šī gada jūlija, sakarā ar pārcelšanos uz dzīvi citur. Līdz ar to lie-
lākā daļa pārrunu sēdē skāra jautājumu par draudzes garīgo aprūpi 2017.gadā. Draudzei ir ie-
spējas vai nu kļūt par laju vadītu draudzi, kā tas ir pa lielākai daļai Dienvidkalifornijā, vai arī 
aicināt viesmācītājus, kā tas notika pēc māc. Žola aiziešanas. Lielākā daļa klātesošo spēja iedo-
māties draudzi ar viesmācītājiem vairāk kā laju vadību. Diakone Stone ziņoja, ka Rietumkrasta 
prāveste ir jau informēta par šīm gaidāmajām izmaiņām un ir gatava cieši sadarboties ar drau-
dzi un palīdzēt mācītāju atrašanā. 
Padomes sēdes beigu daļā notika draudzes amatpersonu pārvēlēšana. Amata pilnvaru laiks bija 
beidzies visiem Revīzijas komisijas locekļiem un četriem draudzes valdes locekļiem, kas visi 
tika pārvēlēti. Pilnvaru laiks bija beidzies arī draudzes priekšniekam Gvido Bergmanim, kurš 
uzstāja, ka vairs nevēlas turpināt šo darbu. Pēc vairākiem protestiem no klātesošo puses, viņa 
atkāpšanās tomēr tika pieņemta un viņa vietā 
par draudzes priekšnieku izvēlēja Kārli Vei-
landu. Gvido Bergmanis piekrita palikt un 
darboties Draudzes valdē. 
Sēde nobeidzās ar marta jubilāru sveikšanu, 
kuriem bija grūti jāstrādā, lai nopūstu trīs 
sveces gardajā Anitas Greenband kliņģerī 
(sk. attēlu pa labi). 
Par spīti visām pārmaiņām, kas šajā gadā 
sagaida draudzi, 26.marta dienas lozungs lai 
dod stiprinājumu: 
Tavai nākotnei ir cerība, saka Kungs. 
(Jes.31:17) 

DRAUDZES PADOMES SĒDE 26.MARTĀ 
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LELBA LIRS Nozares Ciešanu laika vēstule 
2017. gada 1. martā – Pelnu dienā  

 
Teicami ir iekaist par labu vienumēr. (Gal. 4:18) 

Mīļā LELBA saime!  
 
Klāt ir atkal Kristus Ciešanu laiks, kad sava gara skatu vēršam uz Jē-
zus ceļu pretī krustam pasaules vienaldzības un alkatības priekšā. Pa-
saules aizmirsts, apmelots, un atstumts, Kristus nesa netaisnības un 

pamestības nastu. Kad raugāmies uz krustu, atceramies divas lietas: pirmkārt, Dieva mīlestību, 
ko pat netaisnība, naids, un nāve neizdzēš mūsu nežēlīgajā pasaulē; un otrkārt, Kristus līdzcietī-
bu, kas solidaritātē plūst pie visiem, kam smagas nastas nesamas šajā dzīvē. Sekot Kristum – kā 
Ciešanu laiks arvien no jauna atgādina – nozīmē, ka esam aicināti pateikties Dievam par Kris-
tus žēlastības veltēm mūsu pasaulei. Bet tas arī nozīmē saredzēt tos, ko Kristus arvien pamanīja 
un iekļāva savas mīlestības lokā – atstumtos, pieviltos, apmelotos, aizmirstos, neievērotos. Tos, 
kas šajā pasaulē “neskaitās.”  

Kā LELBAs luterāņu saime, mēs Ciešanu laikā jo īpaši atceramies arī bēgļus, jo arī viņi 
mūsu pasaulē tik bieži “neskaitās.” LELBAs LIRS nozares vārdā pateicos visiem, kas pēdējā 
gada laikā ir lūguši par bēgļiem visās pasaules malās un arī mūsu vidū, gan personīgi, gan drau-
džu dievkalpojumos. Pateicība visiem, kas ir līdzjūtībā ziedojuši LIRS darbam! 2016. gadā 
LIRS palīdzēja uz dzīvi ASV pārcelties vairāk nekā 13,000 bēgļu, ko Apvienotās Nācijas un 
ASV valdība bija pārbaudījusi un apstiprinājusi. Skaitliski visvairāk begļu ieradās no Kongo 
Demokrātiskās Republikas, Birmas/Mianmaras, un Afganistānas. LIRS sociālie darbinieki arī 
aprūpēja gandrīz 3000 bēgļu un imigrantu bērnus, tai skaitā atrodot viņiem piemērotas audžu 
ģimenes.  

Šogad bēgļu aprūpes darbs turpinās apzinoties to, ka bēgļu problēma mazāka nepaliek. 
Vairāk kā 65 miljoni cilvēku ir bijuši spiesti pamest mājas un doties bēgļu gaitās vai nu savas 
valsts robežās, vai ārvalstīs. Visi zinām, ka pašlaik ir liela neskaidrība bēgļu uzņemšanas vadlī-
nijās. Prezidents D. Tramps ir samazinājis šogad paredzēto bēgļu skaitu līdz 50,000. LIRS tur-
pinās aprūpēt tos bēgļus, kas varēs ierasties mūsu valstī pēc visām nepieciešamām drošības pār-
baudēm. Kā iepriekšējos gados, LIRS sniegs atbalstu arī imigrantiem speciālajā kategorijā – 
cilvēkiem, kas ASV militārajam personālam ir palīdzējuši kā tulki un palīgi Irākā un Afganistā-
nā. LIRS turpina aprūpēt patvēruma meklētājus (asylum seekers) dažādos legālā procesa pos-
mos. Savā kalpošanā LIRS apliecina, ka Kristus iedvesmoti un vadīti, luterāņi cenšas nepaiet 
garām bēgļiem, kuri pasaules vareno acīs tik bieži vienkārši “neskaitās.” Gluži pretēji, sekojot 
Kristus pēdās un apustuļa Pāvila aicināti, mēs arī “iekaistam” un darām labu vienumēr un jo 
īpaši starp tiem, kas dienu no dienas dzīvo karu, varmācības un trūkuma ēnā, un kas zaudējuši 
mājas, un bieži vien arī savus mīļos.  

Pateicībā par jūsu visu atbalstu arī šogad aicinu visu LELBA saimi Ciešanu laikā aizlūgt 
par bēgļiem kā personīgās lūgšanās, tā arī kopā pulcējoties dievkalpojumos. Ieslēgsim savās 
lūgšanās arī tos, kas mūsu zemē un tik daudzās valstīs pasaulē praktiski palīdz bēgļu aprūpē. 
Aicinu jūs arī šinī Ciešanu laikā atbalstīt LIRS darbu ar ziedojumu velti. Katrs dolārs lieti no-
der, kas ar mīlestību ir ziedots, kad mēs, kā Pāvils saka, “iekaistam” darīt labu! Savu velti LIRS 
darbam varat nosūtīt lietojot drukatai vēstulei pievienoto aploksnīti (caur pastu), nosūtot ziedo-
jumu LELBA kasierim (ar norādi LIRS), vai arī apmeklējot LIRS mājas lapu: www.lirs.org.  

 
Pateicībā un svētību novēlot,  

Māc. Dr. Kristīne Sūna-Koro , LELBA LIRS Nozares vadītāja  

http://www.lirs.org
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IESVĒTĪBAS 2018.GADĀ  
 
 

Mūsu draudzē ir izteikta interese veidot jaunu iesvētāmo grupu, kuru iesvētītu 2018.gada maijā.  

Aicinām visus jauniešus, kas vēlas iesvētīties, pietiekties pie draudzes diakones personīgi vai 

pa epastu rotina@runbox.com 

Visus interesentus aicinām uz pārrunām pēc dievkalpojuma 4.jūnijā! Tajā pārrunāsim, ko sagai-

dām no iesvētībām un kā mēs visi kopīgi tām vislabāk varam sagatavoties. 

 

Mirusi Eleonora Grandovskis, dzim. Zembachs 
Dzimusi 1921.g. 30.aprīlī Kijevā, Krievijā 

Mirusi 2017.g. 2.aprīlī Burlingemē, Kalifornijā 
 

 IZVADĪŠANAS DIEVKALPOJUMS NOTIKS SVĒTDIEN, 7.MAIJĀ PL.2 PM  
 SANFRANCISKO DRAUDZES NAMĀ 

 

 

Mirusi Valda Lapkašs, dzim. Pantelis 
Dzimusi 1937.g. 29.jūlijā Sēlpilī, Latvijā 

Mirusi 2017.g. 13.martā Ukiah, Kalifornijā 
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JAUNUMI NO ZIEMEĻKALIFORNIJAS LATVIEŠU  
BIEDRĪBAS: 

 
 

• ZKLB aicina ziedot stipendiju fondam bērnu un jauniešu dalībai latviešu vasaras vidus-
skolās un nometnēs. 

• 23.aprīlī pl.4pm grupas „Credo” koncerts. 

• 19.maijā Hayward un 21.maijā San Francisko latviešu komponista Ērika Ešenvalda kon-
certs ar autora piedalīšanos. 

“Žēl, žēl gan, ka viss beidzies!” 

Sirsnīgs Paldies visiem skatītājiem un sveicējiem, ka vairojāt 
mūsu prieku un gandarījumu par padarīto darbu! Mums ir vaja-
dzīgi skatītāji un mēs pat uzņēmām filmu. 

Pie gardajām vakariņām (paldies Mārai Sidlo) jau mēģināju 
pateikt Paldies! Bet visi nebija klāt un nekāds Paldies jau pilnībā 
nevar izteikt visu to Pateicību, kuru jūtu un nemāku izteikt! 

Sāksim no gala: Es pati brīnos, kā tas varēja notikt, bet visi Sanfrancisko Teātra darbnīcas 
aktieri ir izdarījuši ļoti  lielu darbu! 

[...] 

Bufetes dāmas – Paldies, ka devāt iespēju Jakoba kundzei braukt ar vilcienu. Jūs vienmēr 
sūri un grūti strādājat, lai mēs būtu paēduši! Mēs ļoti pateicamies un augsti novērtējam jūsu dar-
bu! Paldies! 

Ziemeļkalifornijas Latviešu Luterāņu Draudze – bez Jūsu nesavtīgā atbalsta šī izrāde 
vispār nevarētu notikt. Daži no mums Draudzes namā jau sāk justies kā savās mājās! Paldies! 

Financiālie atbalstītāji – Nikolajs Lapiņš MD, Pēteris Auzers, Vija Lindbergs, Zinta Zari-
ņa, Kristaps Beltiņš, Rūta Grand – Paldies, ka bijāt ar mums izrādes sagatavošanas proce-
sā.Paldies! 

Artūra Jullas Fonds  - Īpaša pateicība Artūra Jullas fondam par finansiālo pabalstu, dodot 
iespēju nospēlēt Eriha Kestnera “Emīls un berlīnes zēnus” Losandzelosā. Paldies! 

 

Paldies visiem, visiem, visiem, kuri mums palīdzējā lai mums nekā netrūktu un lai mums 
būtu kā citiem teātriem! Paldies! Paldies! Paldies! 

 

Parole – Emīls! 

Māra Lewis 

Sanfrancisko Teātra darbnīca. “Emīls un Berlīnes zēni”. 2017  

PALDIES VISIEM PĒC SF IZRĀDES! 
(saīsināta vēstule, pilnu tekstu lasiet „Apskatā”) 
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DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  

25.februārī Sakramento Diak. R.Stone 17 apmeklētāji $250.00 

12.martā San Francisko Diak. R.Stone 8 apmeklētāji $54.00 

18.martā Sakramento Diak. R.Stone 15 apmeklētāji $197.00 

26.martā San Francisko Diak. R.Stone  $155.00 

LELBA un Apgabala nodeva 

Ārija Grauss $35.00 Uldis un Viviana Ramāns $24.00 

Maiga Lapkašs $36.00 Brigita Siliņš $24.00 

Zelta Vārtu Vēstīm 

Maiga Lapkašs $50.00 Brigita Siliņš $50.00 

Uldis un Viviana Ramāns $35.00   

Smiltnieku ģimenei Latvijā 

Dāmu Komiteja $535.00   

LĪDZ 8.APRĪLIM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI 

Minimālās draudzes nodevu likmes:  

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

LELBA nodeva ir $12 gadā  
 

AICINĀM UN ATGĀDINĀM ARĪ ATBALSTĪT „ZELTA VĀRTU VĒSTU”  
IZDOŠANU AR JŪSU ZIEDOJUMIEM 



ZELTA VA RTU VE STIS 

DRAUDZES VALDE 

Diakone Rota Stone: 603 Rheem Blvd, Moraga, CA 94556, tel. (925)631-1891, e-
pasts: rotina@runbox.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., 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. 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. 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. Anita Norāns: 12635 Indie Court, Saratoga, CA 95070, tel. (408)252-1423, 

e-pasts: noransm@aol.com 

REVĪZIJAS KOMITEJA 

Priekšsēdis Artis Salmiņš: 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 

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

