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DIEVKALPOJUMI PAVASARĪ 

SVĒTDIENA, 18.FEBRUĀRIS 
PLKST. 11AM 

IESVĒTES DIEVKALPOJUMS  
SAN FRANCISCO, 425 Hoffman Ave. 

Vadīs prāv. Daira Cilne  
Pēc dievkalpojuma svinības, ar ielūgumiem.  

SVĒTDIENA, 4.MARTS 
PLKST. 11AM 

DIEVKALPOJUMS SANFRANCISKO 

SAN FRANCISCO, 425 Hoffman Ave. 
Vadīs māc. Mārtiņš Rubenis 

SVĒTDIENA, 18.MARTS 
PLKST. 1PM 

Draudzes padomes sēde   
SAN FRANCISCO, 425 Hoffman Ave. 

SVĒTDIENA, 1.APRĪLIS 
PLKST. 11AM 

LIELDIENU DIEVKALPOJUMS SANFRANCISKO 
SAN FRANCISCO, 425 Hoffman Ave. 

Vadīs Ilze un Jānis Birznieki. Pēc dievkalpojuma Lieldienu 
brokastis. 

 

Draudzes ziņas 

Dārgie draudzes locekļi! 

Esam uzsākuši jaunu, notikumiem bagātu gadu! Šis ir Zelta Vārtu 
Vēstu jubilejas numurs – Vēstis iznāk jau 67 gadus, un šajā laikā 
iznākuši aptuveni 700 numuri. Tā ir ļoti cienījama tirāža jebkuram 
izdevumam. Ja tā padomājam, tad šī izdevuma nebūtu bez visu 
iesaistīto cilvēku nesavtīga darba. No citas puses raugoties, ko līdz 
izdevums, ja tajā nav par ko rakstīt? Manuprāt, Vēstu iznākšana 
daudzu gadu garumā norāda uz to, ka mūsu draudze ir aktīva. Mēs 
vēlamies aprakstīt un būt informēti par notikumiem gan mūsu, gan arī 
citās draudzēs, kā arī LELBA un LELBāL. Esmu ļoti pateicīgs 
visiem, kas šo gadu gaitā ir ieguldījuši savu darbu Vēstu izdošanā: 
draudzes valdei, garīdzniekiem, Ivaram un Birutai Rozentāliem, kas 
daudzus gadus ir rūpējušies par Vēstu nodrukāšanu un izsūtīšanu 
lasītājiem! Es šaubos, vai bez jūsu visu palīdzības Vēstis spētu sasniegt šo te nozīmīgo atskaites 
punktu. 

Lūkojoties uz šo gadu, esmu pārliecināts, ka ar Dievpalīgu un mums visiem kopīgi strādājot, mūsu 
draudzē būs daudz jauku notikumu, par kuriem tad arī varēsim rakstīt nākamajos Zelta Vārtu Vēstu 
numuros. 

Kārlis Veilands 

DRAUDZES VALDE 

Draudzes kalendārs 
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Draudzes kalendārs 

BROKASTU ZIEDOJUMS $20,-

LATVIEŠU DRAUDZES NAMĀ,  
425 HOFFMAN AVE, SANFRANCISKO

LIELDIENU 
DIEVKALPOJUMS

SVĒTDIEN, 
1.APRĪLĪ, 11AM

PĒC DIEVKALPOJUMA VISI AICINĀTI UZ 
LIELDIENU BROKASTĪM
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No LELBA Pārvaldes 2017. gada 16. septembra telekonferences protokola 
SINODE 

- Sēdes dalībnieki apspriež Sinodes norises detaļas. 
ZIŅOJUMI  

- Prāv. G. Lazdiņš ziņo, ka kopā ar arch. L. Zušēvicu un prāv. A. Vārsbergu-Pāžu ieveda amatā 
Bostonas Trimdas draudzes jauno mācītāju Igoru Safinu.  

- Prāv. A. Vārsberga-Pāža ziņo, ka ilggadīgie baznīcas darbinieki Imants Gorbants Konektikutā un 
Lilija Foldāts Karakasā ir aizgājuši mūžībā. T. Abuls lūdz, lai apgabala prāvesti viņai nosūta to 
cilvēku vārdus, kas ir pašaizliedzīgi kalpojuši viņu draudzēs un kas ir aizgājuši mūžībā kopš pēdējās 
Sinodes, lai tos var pieminēt šinī Sinodē.  

 
 

No LELBA Pārvaldes 2017. gada 29. un 30. novembra telekonferences protokola 
SINODE 

- Pārvalde nolemj, ka sinode ir jāpagarina par 1. dienu, lai būtu laiks nokārtot sinodes darbus.  
- Māc. Eglīte nokārtos pateicības kartiņas organizatoriem.  
- A. Celcherts ierosina, ka sinodes laikā būtu jārunā par naudas lietām. Ir piekrišana, ka šīs lietas arī 

būtu jāpārrunā apgabala konferencēs, piemēram. 
- Viesu piedalīšanās ir bijusi ļoti augsti vērtēta.  
- Lai baznīcas locekļi var labāk saprast sinodes darbību, pārvalde nolemj, ka izdos vienu saīsinātu 

dokumentu, kur ir ietvertas rezolūcijas no sinodes.   
 

ZIŅOJUMI  
- Māc. D. Demants paziņo, ka Māc. Varis Bitenieks ir pavadījis svētīgu apciemojumu Mineapolē. 
- A. Celcherts dod atskait par sinodi—naudas iztrūkums ir bijis $11,000.00, ja ieskaita delegātu ceļa 

izdevumus. 
- A. Celcherts sadarbojās ar Chase banku un revīzijas komisiju, lai savestu LELBA kases grāmatas 

kārtībā.  
- A. Celchertam vēl vajag draudžu priekšnieku un kasieru kontakinformāciju. Bija budžeta plāns 

sagatavots sinodei, bet ne pilns budžets.  
- Māc. Eglīte: BLUM nozarei nav papildus ziņojuma.  
- S. Kalve: paprasa par viņas nozari, Palīdzība Latvijai. Prāv. Lazdiņš dod kādas idejas par palīdzības 

projektiem Latvijā: jābūt par īpašām vajadzībām. 
- E. Hess pildīs sekretāra amatu.  
- S. Kalve vienbalsīgi tiek ievēlēta kā LELBĀL virsvaldes laicīgā pārstāve.  
- Māc. D. Kaņeps kalpos vasaras vidduskolā Austrālijā.  
- Prāv. Lazdiņš piemin, ka Prāv. Emer. F. Kristbergs vēlas noturēt laju kursus - tiks pārrunāts. Prāv. 

Lazdiņš ceļošot uz Dienvidkaliforniju, lai noskaidrotu mācītāju vakances jautājumu, un tad uz 
Latviju martā uz LELBĀL Latvijas apgabala sinodi, un jūnijā uz LELBĀL virsvaldes plenārsēdi. 
Draudžu dienas notiks 2019. g. austrumu apgabala rīcībā, organizēs Māc. H. Godiņa, evaņģelizācijas 
nozares vadītāja.   
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Turpinājums no 4.lpp. 
 

PĀRVALDES PRIORITĀTES UN REZOLŪCIJAS 
- Atbalstīt lajus un noturēt laju kursus.  
- Naudas nelikumīgā piesavināšanās - katrai draudzei ir jābūt labai grāmatvedībai.  
- Pārvalde saņēma ziņu no Teoloģijas Fakultātes dekānes Daces Balodes, ka piedalīsies jūnija mēnesī 

konferencē, Stanfordā, Kalifornijā. Izmantojot to iespēju, piedāvājās apciemot draudzes, kas vēlētos 
uzklausīt par Teoloģijas Fakultātes darbību un vajadzīgo finansiālo palīdzību. Prāv. Gunārs Lazdiņš 
sazināsies ar dekāni Daci Balodi, noskaidrojot vai financiāli tas būtu izdevīgi un praktiski atbalstīt šo 
ciemošanos.  

- Apgabala prāvesti sastādīs sarakstu no grāmatvežiem, kas ir gatavi dot brīvus pakalpojumus 
draudzēm. Māc Eglīte uzņemās par šo runāt ar pārējiem apgabala prāvestiem. Ja ir notikusi 
nelikumīga naudas piesavināšanas, par to ir jāziņo apgabala prāvestam.  

- Pārvalde nolemj, ka laju kursiem ir jābūt praktiskiem, lai mācītu lajiem kā novadīt dievkalpojumu, u. 
c. mācības.  

- Māc. H. Godiņai, kā attiecīgās nozares vadītājai, lūgs sakopot sprediķus laju lietošanai attiecīgiem 
gada laikiem.  

- Rezolūcija par speciālo dievkalpojumu ieskaņošanu: ideja ir ierakstīt uzvedumus un sprediķus, nevis 
apmeklētājus, jo daži nevēlas, ka viņus filmē.  

- Prāv. Lazdiņš parunāsies ar prāv. emer. F. Kristbergu par mācītāju kursu vai teologu dienu 
pasākumu.  

- Par mācītāju penzijām: Tādēļ, ka šis ir svarīgs jautājums, nodrošināt draudžu un baznīcas garīgo 
veselību, un izsakot rūpes par mācītāju labklājību, pārvalde turpinās piestrādāt pie sinodes 6. un 9. 
rezolūcijām. Pārvalde ir nolēmusi darboties vajadzīgos gadījumos, ar īpašu mācītāja penzijas vai 
darba līguma jautājumu, ja viens apgabala prāvests vēršās pie pārvaldes un lūdz tās palīdzību. Gan 
vienai draudzei, gan mācītājam ir tiesības prasīt apgabala prāvesta līdzdalību šāda jautājuma 
izskatīšanā.  

- Gadījumā, kur attiecības ar māsu draudzi ir izirušas, ir vēlams LELBA draudzēm atbalstīt LELBAL 
draudzes Latvijā vai citur.  

- Ir nodibināta komiteja pārskatīt LELBA statūtus. Komitejas locekļi: E. Hess, māc. Dr. S. Eglīte, 
prāv. A. Vārsberga-Pāža.  

- Pārvalde meklē cilvēku, kas būs atbildīgs par medijiem, sakarā ar lūgšanu stafeti, atzīmējot Latvijas 
simtgadi.   

 

KOMUNIKĀCIJA 
- Māc. S. Eglīte lūdz pārvaldes locekļiem viņai iesūtīt ieteikumus rokas grāmatai, kas palīdzētu 

nākotnes sinodes rīkotājiem.  
- Pārvaldes locekļi lūdz piestrādāt pie LELBA interneta vietnes, lai tā atspoguļotu akurātu informāciju.  

 

DAŽĀDI JAUTĀJUMI 
- Paplašinātā sēde notiks 2019. gadā, Floridā.  
- Telekonference notiks 2018. g. 15. janvārī.  
- Māc. Demants proponē iesvētamo saietu noturēt no 2018. gada 4.-6. maija Gaŗezerā. 
- Ziņojumam par rezolūcijām būs pievienots baznīcas amatpersonu, ieskaitot nozaru vadītāju, 

kontaktinformācija, kā arī informācija par nodevām LELBAi, apgabaliem, Rītdienas fondam, 
Archīskapa algas fondam, kā arī kur sūtīt ziedojumus Ārmisijai utt.  

- Māc. Eglīte lūdz draudzēm izplatīt informāciju par arodskolas stipendiju fondu. Mudinājums tiks 
pievienots ziņojumam par rezolūcijām.  

LELBA Pārvaldes ziņas 
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Pavisam nemanot ir pienācis mūsu draudzes apkārtraksta “Zelta Vārtu Vēstis” (turpmāk – Vēstis)  
jubilejas – 300. numurs. Šim notikumam par godu nolēmu nedaudz ieskatīties šī izdevuma vēsturē. 
Mazliet aizdomīgi likās - Vēstis taču noteikti iznāk kopš draudzes dibināšanas, vai tiešām pa šo laiku 
iznākuši tikai 300 numuri. Ieskatoties draudzes arhīvā, atklājās, ka patiešām kādā brīdī notikusi 
numerācijas stila maiņa. Aptuveni ap 1987. gadu Vēstis vairs nav numurētas katra kalendārā gada 
ietvaros, bet gan skaitļi turpināti uz priekšu. Tādējādi šie 300 numuri iznākuši tieši pēdējos 30 gados. 
Jautāsiet – vai tad tomēr nav nekāda jubileja jāsvin? Tomēr izrādās, ka ir gan. Pirmais draudzes 
apkārtraksts iznāca 1951. gada janvārī, un kopš tā laika līdz minētajam 1987. gadam iznākuši aptuveni 
400 numuri. Tā nu izrādās, ka svinam Vēstu 700 numuru jubileju!  

No vēstures apcirkņiem, jeb fragments no prāv. Arnolda Ernstsona grāmatas “No Cīravas līdz 
Sanfrancisko” par Vēstu pirmajiem darbības gadiem.  

“Mācītāja darbs izkaisītā draudzē nav iespējams bez drukāta vārda. Pirmos dievkalpojumus 
Sanfrancisko 1950. gadā izziņoja veclatvietes – Latviešu Sieviešu Labklājības kluba locekles, bet kad 
tika noorganizētas 15 draudzes kopas, tad dievkalpojumi tika izziņoti ar apkārtrakstu. Šinī darbā 
palīdzīgu roku sniedza vēsturnieks, bijušais skolotājs un inspektors II Valsts ģimnāzijā Rīgā – Jānis 
Strads, uzņemoties redaktora pienākumus. Viņš “nokristīja” apkārtrakstu par Zelta Vārtu Vēstīm un 
pieaicināja par palīgiem Emīlu Dumpi un Teodoru Sīli, Kārli Ieleju un Austru Suviku.  

 

Toreiz mums vēl nebija Draudzes nama, un ZVV drukāšana notika Stradu ģimenes dzīvoklī 2438 
Byron ielā, Berkelejā. Tā bija liela uzupurēšanās, jo Stradu ģimenē bija seši cilvēki: Jānis Strads ar 
kundzi, sievas māte un trīs mazi bērni. Ģimenes galva strādāja fizisku darbu.  

Pēc dažiem gadiem, kad bija sakrāta iemaksa, Stradu ģimene iepirka sev māju 2345 Stuart ielā, 
Berkelejā. Tur katru mēnesi notika ZVV drukāšana, salikšana, sakniedēšana un adrešu uzlikšana. Tas 
bija liels un vēl nepierasts darbs. Toreiz vēl nebija modernās kopējamās mašīnas, un tādēļ visus 
rakstus bija jāuzraksta uz zilajiem “stenciļiem” un tikai tad tos varēja likt rotatora mašīnā, kas bija 
darbināma ar roku. Parasti ZVV bija 20 lapas puses un to drukāja 400 eksemplāros. Tas prasīja laiku 
un pacietību. Nedod, Dievs, ja saplīsa stencilis vai radās kāda kļūme ar tinti vai papīru! Tanī laikā 

ZELTA VĀRTU VĒSTĪM - JUBILEJA 

Pirmā ZVV redakcija: no 
kr.: E.Dumpis, A.Ernstsons, 
J.Strads, T.Sīlis 

(pārpublicēts no grāmatas 
“Latvieši Sanfrancisko un 
tās apkārtnē”, ZKLB, 
2011) 
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Berkelejā dzīvoja arī draudzes priekšnieks Staņislavs Vasiļevskis. Viņš un viņa kundze nekad 
neiztrūka ZVV drukāšanas talkā. Kad darbs bija padarīts, tad Strada kundze mūs vienmēr pacienāja 
ar garšīgām vakariņām. 

Šo lielo darbu Stradu 
ģimene pacietīgi pildīja 
septiņus gadus, no 1952. – 
1959. gadam. Pēc 
septiņiem gadiem nāca 
lielas pārmaiņas mūsu 
draudzē. Mēs gribējām 
glābt mūsu jaunatni no 
asimilācijas un pieņēmām 
darbā jaunatnes mācītāju 
Ivaru Gaidi. Tanī laikā, 
1955. gadā draudze iepirka 
lielu nekustāmu īpašumu – 
Draudzes namu, un tanī 
izbūvējām vairākas klases 
telpas svētdienas skolai. 
Sakarā ar Draudzes nama 
iegādi sākās pārbūves un 
remonti. Tā kā draudzes 
priekšnieks un citas 
amatpersonas nedzīvoja 
Sanfrancisko, tad gandrīz 
visus saimnieciskos darbus 
un arī ZVV drukāšanu 
nodeva manā ziņā. Arī 
jaunais mācītājs Ivars 
Gaide nedzīvoja 
Sanfrancisko, bet 
Oaklandē.  

No 1959. – 1970. gadam, 
tas ir 11 gadus, strādāju gan 
kā mācītājs draudzē ar 
daudzām kopām, gan kā 
saimniecisko darbu pārzinis 
Draudzes namā un arī kā 
ZVV redaktors. Tanī laikā 
pienāca klāt divi citi 
pienākumi: mani ievēlēja 
par locekli LELDAA 
(Latviešu Ev.Lut Draudžu 
Apvienībā Amerikā) un arī 
par ASV rietumu apgabala 

Pirmais draudzes apkārtraksta numurs (1951.gada janvāris). Šajā 
numurā ir mācītāja aicinājums tautiešiem pievienoties draudzei, kā 
arī ziņojums par nākamo dievkalpojumu un draudzes sapulci pēc tā.  

ZELTA VĀRTU VĒSTĪM - JUBILEJA 
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garīgo vadītāju. Šos pienākumus pildīju divus periodus (6 gadus), līdz 1970.gadam. Pildot šos 
amatus bija jābrauc uz sēdēm un jāpilda dažādi uzdevumi ārpus pienākumiem Ziemeļkalifornijas 
draudzē.  

ZVV drukāšana šinī 11 gadu periodā notika manā mājā Sanfrancisko. Esmu ļoti pateicīgs 
mācītājam Ivaram Gaidem, un vēlāk mācītājam Jānim Mednim, kuri čakli piedalījās visos ZVV 
drukāšanas darbos. Toreiz bijām vēl spēka gados un pie manis nāca gudri cilvēki, kas paši neko 
nedarīja, bet sūdzējās, ka jaunatnes darbs nolikts uz “ledus”. Ar pateicību atminos Hariju Bergu, 
kuru daudzi pazīst kā slavenu šaržistu, bet es viņu pazīstu arī kā sirsnīgu jaunatnes draugu. Viņš 
1960. gadā papildināja ZVV ar pielikumu jaunatnei, kas saucās “Sidrabene”. Viņš bija redaktors, 
redakcijā darbojās E.Laufere un J.Jēkabsons un kā ilustratori A.Priedīte un U.Zēbergs. Žurnālā bija 
sešas lappuses.”  

“Kad draudzes vadība saprata, ka mana darba slodze kļuvusi par smagu, tad 1970. gadā ZVV 
redaktora pienākumus uzticēja žurnālistam Artūram Reinvaldam. Viņa laikā ZVV kļuva par 
vislabāko un lielāko vienas draudzes mēnešrakstu brīvajā pasaulē. Es redaktora pienākumus biju 
pildījis 11 gadus (no 1959.-1970.g.), bet A.Reinvalds 17 gadus (no 1970.g.-1987.g.).” 

A.Reinvalda vadītais izdevums kādu brīdi pat iznāca 750 eksemplāros uz 50 lappusēm.   

Kopš 1987. gada Vēstu izdošanu kārtoja mācītājs Gunārs Lazdiņš, vēlāk, no 1993. gada mācītāja 
Daina Salnīte, kopš 2000. gada mācītājs Kārlis Žols un visbeidzot diakone Rota Stone. Kopš 
pagājušā gada (2017) vasaras Vēstis sagatavoju es – Una Veilande.  

Par Vēstu drukāšanu liels paldies jāsaka Ivaram un Birutai Rozentāliem, kuri ar lielu atsaucību un 
palīdzību visus pēdējos gadus šo lietu ātri un profesionāli nokārto savā uzņēmumā “Copyland 
Printing”.     

Vēstis piedzīvojušas dažādus laikus līdz ar visām latviešu organizācijām – strauju attīstību, plašu 
lasītāju loku ziedu laikos, biezus numurus, darbīgas redkolēģijas. Šobrīd Vēstis atgriezušās pie to 
sākotnējā veidola – apkārtraksta formas, un veic pašu svarīgāko no savām funkcijām – apkopo 
draudzes ziņas. Un es ticu, ka, kamēr vien būs draudzes locekļi un atbalstītāji, kuri šīs ziņas lasīs – 
Vēstis pastāvēs! 

Una Veilande 

Notikumi latviešu sabiedrībā 

ZELTA VĀRTU VĒSTĪM - JUBILEJA 

25. februāris, svētdiena, 1pm ZKLB biedru pilnsapulce, Draudzes namā 

7. marts, trešdiena, 12-1pm Lunchtime Lecture: Raimonds Staprans. Charlotte Wendel Education 
Center, San Jose Museum of Art, 110 S Market St, San Jose 

11. marts, svētdiena, 2pm Grupas „Imanta Dimanta un draugi“ koncerts „Skaista mana tēvu zeme“, 
Draudzes namā 

25. marts, svētdiena, 11am Olu krāsošana maziem un lieliem, Draudzes namā 
7. aprīlis, sestdiena, 3pm Losandželosas vīru kora "Uzdziedāsim, brāļi!” 20 gadu jubilejas koncerts, 
Draudzes namā 
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Mūsu mīļie draudzes locekļi un ilggadēji darbinieki Jogita un Haralds Jurevski nupat pārcēlušies 
uz Mičiganas štatu pie meitas Andas. Viņu jaunā adrese ir: Harold and Jogita Jurevskis, 3041 
Charlevoix Dr., SE #201, Grand Rapids, MI 49546. Tālr. 616-719-2997. 

Gada nogalē pie viņiem ciemojās draudzes locekļi un darbinieki un vēlēja labu ceļu un veiksmīgu 
iekārtošanos jaunajā mājvietā.  

Draudzes dzīve 

 

Jogita, 
Haralds, 
meita 
Anda un 
viesi. 

 

 

 

(foto: 
R.Rekšāns) 
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2017. gada 24. decembrī latvieši ar ģimenēm un 
draugiem pulcējās jau ierastajā vietā – Forest Hill 
baznīcā Sanfrancisko, lai noturētu Ziemassvētku 
svētvakara dievkalpojumu. Dievkalpojumu vadīja 
prāv. Kārlis Žols, kas bija mērojis tālo ceļu no 
Latvijas. Dievkalpojumu ar dziesmām kuplināja 
Ziemeļkalifornijas Latviešu koris diriģenta Kārļa 
Veilanda vadībā.  
 
 

Draudzes dzīve 
ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI 

Augšā: Forest 
Hill baznīcas 
altāris 

Pa kreisi: ZKL 
koris 

 

Lejā: Svinības 
Sakramento 

Dienu iepriekš – 
23.decembra pēcpusdienā  
prāv. Kārlis Žols vadīja 
dievkalpojumu Sakramento 
kopā.  
Tur svinīgā gaisotnē 
sanākušie pēc svētbrīža 
turpināja mielošanos pie 
skaisti klātiem svētku 
galdiem. Paldies Līvijai 
Matsons par viesmīlību! 
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DRAUDZES EGLĪTE 

Draudzes dzīve 

 

Lejā: pusdienotāji pie skaisti klātajiem galdiem 

Šī gada 7. janvārī draudze noturēja Zvaigznes dienas dievkalpojumu un arī tradicionālo eglītes 
sarīkojumu. Dievkalpojumu vadīja prāv. Daira Cilne no Sietlas.  

Eglītes sarīkojumā sanākušie mielojās ar gardajām Draudzes Dāmu komitejas gatavotajām 
pusdienām, kā arī noklausījās vairākus priekšnesumus. Uzstājās Latviešu skolas skolnieks Brennan 
Bezdecheck ar klavieru solo, Latviešu skolas audzēkņi, kā arī dziedošais kvartets (Valdis 
Birznieks, Kārlis Veilands, Laila Birznieks, Māra Linde).  

Pēcpusdienas gaitā tika sumināti janvāra jubilāri – draudzes priekšnieks Kārlis Veilands un Dāmu 
komitejas priekšniece Anita Greenband.  

Mīļš  paldies Draudzes dāmu komitejai par garšīgajām 
pusdienām, Sallijai Filitsai par zāles iekārtojumu un 
draudzes valdei par citu čaklo darbiņu paveikšanu! 
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R.Rekšāns (foto pa kreisi) un A.Norāns (foto 
pa labi) sveic janvāra jubilārus A.Greenband 

un K.Veilandu 

Pa labi: uzstājas 
kvartets (no 
kreisās: 
V.Birznieks, 
K.Veiands, 
L.Birzniece, 
M.Linde 

Draudzes dzīve 
Turpinājums no 11.lpp. Foto no Draudzes eglītes.  
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Finanšu ziņas 
DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES  

SAŅEMTIE ZIEDOJUMI (Dec 1 – Feb 7) 

Minimālās draudzes nodevu likmes:  
Strādājošiem: $200 gadā, pensionāriem $175 gadā un studentiem $12 gadā  

LELBA nodeva ir $12 gadā 
 

AICINĀM ATBALSTĪT „ZELTA VĀRTU VĒSTU” IZDOŠANU AR JŪSU ZIEDOJUMU 

23.decembrī Sakramento  K.Žols  21 apmeklētājs $220.00 
24.decembrī Sanfrancisko  K.Žols  105 apmeklētāji $2,711.00 
7.janvārī Sanfrancisko  D.Cilne 32 apmeklētāji  $308.00 

“Zvanniekiem” Latvijā    LELBA un Rietumu apgabala nodeva 
Dāmu komiteja  $535.00  Rasma Bīns  $12.00 
       Daina Brewster $12.00  
Smiltnieku ģimenei Latvijā    Ārija Grauss  $35.00 
Dāmu komiteja  $535.00  Anita Greenband $20.00 
       Galina Kolbs  $15.00 
Ziemassvētku ziedojumi    Tekla Kristofors $12.00 
Andris Adamovičs    $20.00  Līvija Mačulāns $30.00 
Pēteris&Džoanna Auzers $100.00  Vitauts Ozols  $15.00 
Lija Bērziņš     $25.00  Velta Ramanis  $15.00 
Sigurds Brīvkalns  $100.00  Aivars Savelis  $30.00 
Austra Gaugers  $100.00  Rasma Zvirbulis $12.00 
Ārija Grauss     $75.00     
Anita Greenband    $50.00  Zelta Vārtu Vēstīm 
Ārija Hansen     $25.00  Edvīns Adītājs  $75.00 
Darris&Lori Hercs  $250.00  Rasma Bīns  $40.00 
Benita Jansons     $25.00  Juris Cilnis  $40.00   
Galina Kolbs     $25.00  Ārija Grauss  $50.00  
Ilmārs Krasts   $200.00  Benita Jansons  $45.00 
Denise Lapins   $500.00  Galina Kolbs  $40.00 
Ruta Lukas     $30.00  Tekla Kristofors $30.00 
Ilze Pleiša-Musaev    $50.00  Līvija Mačulāns $50.00 
Velta Ramanis   $100.00  Vitauts Ozols  $50.00 
Uldis&Viviana Ramāns   $50.00  Velta Ramanis  $45.00 
Ēriks Sālzirnis     $20.00  Ēriks Sālzirnis  $20.00 
Biruta Sibole   $100.00  Aivars Savelis  $35.00 
Imants Švāns   $100.00  Lauma Zunte  $50.00 
Daina Vītols   $250.00  Rasma Zvirbulis $35.00 
Kristaps&Zinta Zariņš         $1,000.00 
Edmonds Zigurs  $500.00  Eleonoras Grandovskis piemiņai 
Lauma Zunte   $200.00  Lauma Zunte  $100.00 
Rasma Zvirbulis    $25.00   
       Dāmu komitejai 

Dzintra Pružinskis  $40.00 
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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: rekshans@att.net 

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 
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 

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 


