Ziņas
2018. gada marts N0. 294 LV
Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.
<< 1705 – 9th Avenue North, St. Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797 >>

 Otrdien, 3. aprīlī, plkst. 10:00 Biedrības valdes sēde.
 Sestdien, 14. aprīlī, plkst. 16:00 Biedrības namā
Latviešu biedrības 53. Gada svētki,
kuros notiks pavisam citāda tikšanās ar Maestro Ilmāru Dzeni. Tās devīze:
“Mana dzīve raiba kā dzeņa vēders”.
Godināsim mūsu ilggadīgo mūziķi, klausoties dziesmas, kavējoties atmiņās,
risinot interesantas sarunas.
Noslēgumā varēsim baudīt Mārītes Rubīns aukstajā galdā piedāvātos ēdienus,
iedzert kafiju vai pašu līdzi nestos stiprākos dzērienus.
Izlozei paredzēti 3 lieliski dāvanu grozi!
Apmeklēsim mūsu Gada svētkus kuplā skaitā!
Ieejas ziedojums sākot ar $ 20.00.
 Otrdien, 1. maijā, plkst. 10:00 Biedrības valdes sēde.
 Sestdien, 5. maijā Biedrības namā paredzētas svinības
par godu Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai, 4. Maijam.
Vairāk informācijas par šo pasākumu nākošā “Ziņu” izlaidumā.

<<< Sv. Pētersburgas Latviešu Ev. Lut. Draudzes ziņojumi >>>
Our Savior baznīcas adrese ir 301 – 58th Street S., St. Petersburg, FL 33707
Draudzes mācītājs Aivars Pelds, Draudzes priekšniece Aija Norbergs.

Lūdzu, ievērot pārmaiņu – abi mēneša dievkalpojumi tiks noturēti
Biedrības namā!
Our Savior baznīcā dievkalpojumi tiks noturēti vienīgi Lielā Piektdienā un
Ziemassvētkos.

 Svētdien, 18. martā, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
 Svētdien, 25. martā, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.

 Piektdien, 30. martā, plkst. 16:00 Our Savior baznīcā Lielās Piektdienas
dievkalpojums.
 Svētdien, 1. aprīlī, plkst. 11:00 Biedrības namā Lieldienu svētbrīdis ar pašu
nestām brokastīm. Turpināsim tradīcijas - piedalīšanos ar pašu krāsotām, dekorētām
olām, kas tiks vērtētas un skaistākās – godalgotas. Dāmas gaidām ierodamies cepurēs.
Visi, it visi mīļi aicināti!

 Piektdien, 6. aprīlī, plkst. 11:00
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Biedrības namā draudzes valdes sēde.

 Svētdien, 8.aprīlī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
 Svētdien, 15. aprīlī, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
 Svētdien, 22.aprīlī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Paziņojumi!
Draudzes pilnsapulcē 2010. gada 21. februārī, tika pieņemts draudzes
priekšlikums, turpināt saņemt no draudzes locekļiem brīvprātīgus ziedojumus.
Draudzes locekļu ziedojumus pirms katra dievkalpojuma vai pa pastu pieņem biedrzine
Rita Blumentāle. Pasta adrese: 1365 Snell Isle Blvd. NE, #7-D, St.
Petersburg, FL 33704-2447. Lūdzu, cenšaties ziedot!
Draudzes altāra ziedu kārtotājas pienākumus atkal pildīs Marga Zurovskis.
Lūdzu, esiet atsaucīgi, atvieglojiet viņas darbu un piesakieties viņai pa tālruni:
(727)-258-7297 vai (727) 858 4008.

Uzmanību Daugavas Vanagiem!
Daugavas Vanagu apvienība Floridā laipni lūdz gada biedrus samaksāt biedru
naudu 2017. gadam. Lūdzam arī iestāties jaunus biedrus, lai varam turpināt veco
karavīru aprūpi.
Sākot ar 2016. gadu, biedru gada maksa - $20.00, mūža biedra maksa $250.00.
Maksa nosūtama biedrzinei
Zigrīdai Dambis, 3663 26th Ave. N., St Petersburg, FL. 33713.

Uzmanību! Uzmanību! Uzmanību!
Atkārtoti aicinam visus tos lasītājus, kuriem ir datori un kuri lieto internetu,
kuri līdz šim to vēl nav izdarījuši, paziņot savu e-pastu adreses, nosūtot ziņu uz adresi:
avilemsons@aol.com.
Visus ziņojumus, ierosinājumus, rakstus “Ziņām” kā arī izmaiņas adresēs, lūdzam
sūtīt uz augstāk minēto e-pasta adresi vai pa pastu Gundegai un Aivaram
Vilemsoniem, 2263 Ashbury Dr., Clearwater FL. 33764-6711; tālrunis: (727)
531-6203. Publicēt ikmēneša numurā varēsim tos materiālus, kas iesūtīti līdz mēneša
2. datumam.
Tā kā „Ziņām” nav noteiktas abonenta maksas, bet to izdošana un izsūtīšana
tomēr prasa līdzekļus, tāpēc lūdzam lasītājus, īpaši tos, kuri „Ziņas” saņem pa pastu,
ziedot šim mērķim, rakstot čekus uz Latvian Association of St. Petersburg vārda ar
piezīmi “Ziņām” un čeku sūtot Biedrības kasiera palīdzei Gundegai Vilemsonei uz
adresi: 2263 Ashbury Dr., Clearwater, FL 33764.
Aizvadītajā mēnesī “Ziņām” ziedojuši: Oļģerts Balodis $50.00, Rita Blumentāls
$50.00, Astrīda Virziņš $30.00, Jānis Baumanis $25.00, Jūlija Bergmanis $25.00,
Helmuts Feifs $20.00, Anita Rollis $20:00.
Sirsnīgs paldies ziedotājiem!
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Notikumi aizvadītajā mēnesī.
Simts dziesmu sirdij un Latvijai.
Viens no lieliem februāra notikumiem ir Sv. Valentīna diena. Tam par godu
latviešu sabiedrība ik gadus rīko Sirsniņu balli. Šogad tā iekrita sestdienā, 17. februārī.
Iepriekš tika izsludināta iespaidīga vakara programma – koncerts “Simts dziesmu sirdij
un Latvijai”, muzikāli pārsteigumi, lieliskas vakariņas un piedevām vēl loterija.
Pieteicās varen liels balles apmeklētāju skaits. Galdi zālē bija jāizvieto tā, lai visiem
pietiktu vietas un vēl paliktu brīva telpa dejošanai. Tas šoreiz nebija viegls uzdevums,
taču Sv. Pēterburgas latvieši tiek galā ar visu ko. Vienīgi vakara viesiem nācās sasēsties
tā mīlīgāk, kas Sirsniņu ballē īsti iederas. Šoreiz ļoti patīkami bija redzēt jaunas sejas un
jaunākus cilvēkus, kas bija sabraukuši no tādām tālām vietām kā Konektikutas,
Mičiganas, Ohaio. Baumaņu ģimene pārstāvēja trīs paaudzes. Dainai Baumanis bija
piebiedrojušies dēls Bruno un mazdēls Kārlis.
Galvenais notikums, kuru visi gaidīja, bija koncerts, ko sniedza instrumentāli
muzikālā grupa “Atkal kopā” Jāņa Kauliņa vadībā. Mūziķi pazīst viens otru kopš
jaunības dienām, kad dažādos sastāvos uzstājušies ballītēs, tagad satikušies, lai
atcerētos jaunību un būtu atkal kopā.
Koncerta programma bija veidota atbilstoši Latvijas simtgades ieskaņai un tās
gaitā tika izdziedātas pazīstamas latviešu dziesmas, kas sacerētas latvijā 100 gadu
garumā, sākot ar neatkarīgās Latvijas dibināšanas laika dziesmām, populārām 30. un
40. gadu melodijām, padomju laika un pēdējos gados sacerētām dziesmām. Koncerta
beigu daļā mūziķiem piebiedrojās viņu dzīves biedres, kuras papildināja grupas
muzikālo skanējumu ar kokles un vijoles skaņām. Katram gadam pa dziesmai gan
neiznāca, bet mūziķi solīja, ka balles laikā tikšot līdz simtam. Klausītāji bija sajūsmināti
un priecīgi dziedāja kopā ar mūziķiem, lika skanēt skaļiem aplausiem pēc katras
dziesmas.
Latviskajai noskaņai kontrasts un viens no pārsteigumiem bija Līvijas Rebanes
uzstāšanās, demonstrējot austrumu cilšu vēderdejas, ļoti greznā austrumnieču tērpā,
austrumu mūzikas pavadījumā. Balles laikā kā pārsteigumi bija Vladimira Hohlova,
Pētera Ozola un Ilmāra Dzeņa pievienošanās muzikantiem. Bija uzteicami, ka grupas
mūziķi pieaicināja mūsu vietējos talantus.
Izspēlējušies un izdziedājušies vakara viesi kopā ar muzikantiem devās
nobaudīt Mārītes Rubīns sagatavoto mielastu. Tas ir apbrīnojami, kā viņa spēj
sagatavot tik gardus ēdienus un saklāt brīnumskaistu svētku galdu! Liels liels paldies
viņai par to! Mārīte parasti sagatavo arī iespaidīgus izlozei paredzētos grozus ar
dažādiem gardumiem. Un loterija noteikti ir viens no notikumiem vakara gaitā, kuru
cilvēki gaida ar nepacietību. Lozēšana un laimestu saņemšana parasti tiek pavadīta ar
lielu jautrību.
Kad sākās deju laiks, visi sarosījās – jauns vai vecs. Mūzika bija tik aicinoša, ka
grūti bija nosēdēt. Kas negāja dejot uz deju grīdas, tie izkustināja kājas ritmā turpat pie
galdiem un vēroja dejotājus. Diemžēl, kaut arī bija Sirsniņu balle, visiem nebija savas
mīļās sirsniņas un dejošanas pāra. Tad nu laikā, kad mūzika tika spēlēta visātrākā
tempā, par pāriem vairs daudz nedomāja, visi griezās vienā varenā riņķa dejā un
jautrība sita augstu vilni. Tāda priecāšanās sen Latviešu biedrības namā nebija
piedzīvota.
3

Par visa šī pasākuma sagatavošanu un izrīkošanu jāpateicas mūsu Kultūras
daļas vadītājai Dacei Hohlovai un viņas palīgiem. Jācer, ka viņai pietiks spēka arī
turpmāk latviešu sabiedrību iepriecināt ar brīnišķīgiem sarīkojumiem.

Biedrības pilnsapulce.
Šā gada 3. martā Biedrības biedri pulcējās uz gadskārtējo pilnsapulci, lai novērtētu
padarīto, lemtu par Biedrības turpmāko darbību, pieņemtu budžetu nākošajam gadam
un pārvēlētu tos valdes locekļus, kuri nokalpojuši savu laiku.
Publicējam jaunās valdes sastāvu.

Latviešu biedrības 2018. gadā jaunievēlētā valde.
Biedrības priekšnieks

Juris Epermanis

Biedrības priekšnieka
vietnieks
Sekretāre
Kasieris
Kasiera palīdze
Biedrzine
Saimniecības vadīt.
Sarīkojumu vadītāja
Sarīkojumu vadītājas
vietniece
„Ziņu” redaktore

Māris Prāvs

Dāmu komitejas
priekšniece

(813) 792-2797

epermanis@verizon.net

Dace Nebare
Apolonija Constable
Gundega Vilemsone
Māra Prāvs
Ivars Rubīns
Dace Hohlova
Dace Nebare

(727) 851-9414
C (727) 204 9074
(917) 755 1391
(727) 412 1394
(727) 531-6203
(727) 851-9414
(727) 867-3197
(727) 479 8026
(917) 755 1391

mpravs@tampabay.rr.com

Gundega Vilemsone

(727) 531-6203

avilemsons@aol.com

Mārīte Rubīns

(727) 867-3197

marite@tampabay.rr.com

(941) 723-6882

olafcimermanis@hotmail.com

anorbergs@tampabay.rr.com

dacenebare@hotmail.com
polcons@aol.com
avilemsons@aol.com
mpravs@tampabay.rr.com
irubins@tampabay.rr.com
dace.kupaca@yahoo.com
dacenebare@hotmail.com

Revizijas komisija:
Priekšsēdētājs
Locekle

Olafs Cimermanis

Nominācijas komiteja:
Priekšsēdētāja

Aija Norbergs

Locekle

Daina Baumanis

(727) 367-6001
C (727) 415 7428
(727) 363-6245

Andris Norbergs

(727) 507 1920

dainabaumanis@yahoo.com

Atsevišķie:
Nama uzraugs
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norbey001@verizon.net

Ziedotāju uzmanībai!
Turpmāk Biedrība vairs nepieņems nekādus ziedojumus grāmatu, gleznu,
tautas mākslas izstrādājumu vai citu priekšmetu veidā.
Ja kādam ir interese iegūt savā īpašumā kādas no Biedrības bibliotēkā esošām
grāmatām, var zvanīt Mārai Prāvs – (727) 851-9414.
Godājamie Biedrības Biedri!
Lūdzu atbalstiet savu Biedrību. Gada biedru maksu $20.oo varat maksāt pa
pastu vai katrā Biedrības sarīkojumā Biedrības biedrzinei, Mārai Prāvs, adrese: 420
Belle Point Dr., St. Pete Beach FL 33706. Ja vēlaties informāciju par biedra
naudas maksas gadu, lūdzu zvaniet: (727) 851-9414.

Biedra naudas maksa.
Vārds un uzvārds: ..............................................................................................
Adrese: ..............................................................................................................
.........................................................................................................
Tālruņa numurs: ...................................................................
Samaksa par gadu /iem 20 .........
Biedrības biedrzine.

$.................... Paldies, Māra Prāvs,
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