Ziņas
2017. gada februaris N0. 284 LV
Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.
<< 1705 – 9th Avenue North, St. Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797 >>

 Sestdien, 11. februārī, plkst. 18:00 Biedrības namā

Sirsniņu balle,
kurā varēsim baudīt romantiski šarmantu mūziku un mīlestību apcerošu dzeju flautistes
Agitas Aristas un pianistes Kristīnes Griffinas sniegumā.

Abas mākslinieces muzikālo izglītību ieguvušas Latvijā, bijušas Liepājas simfoniskā
orķestra mūziķes. Agita Arista papildinājusies Luksemburgas konservatorijā, Dānijā,
Anglijā, Ungārijā, ASV, piedalījusies gan nacionālos, gan starptautiskos konkursos,
saņemot apbalvojumus. Arī Kristīne Griffina piedalījusies dažādos konkursos un
saņēmusi atzinību. Kopš 2012. gada Kristīne strādā par koncertmeistari Rollins
Koledžas Mūzikas departamentā, Winter Park, Floridā. 2014. gada pavasarī Agita kopā
ar Kristīni piedalījās 29. Starptautiskajā Limas flautistu festivālā. Abas mūziķes kopā
veidojušas koncertprogrammas, ar kurām uzstājušās gan Latvijā gan Amerikā.
Vakara mielastam mūsu dāmu komitejas priekšniece Mārīte Rubīns
ar visu savu sirds siltumu būs uzklājusi izcilu bufetes galdu.
Pēc brīnišķīga koncerta un gardām vakariņām būs iespēja izlocīt kājas
Ilmāra Dzeņa sirsnīgi spēlētās deju mūzikas ritmos.
Kādu laimīgu loterijas biļešu īpašnieku sirdis priecēs vakara laimesti –
trīs dāvanu grozi.
Tiem, kuri gribēs sirdis sasildīt ar glāzi vīna, par to jāgādā pašiem.
Ieejas ziedojums sākot ar $25.00.
 Sestdien, 25. februārī, plkst. 13:00 Biedrības namā

Biedrības pilnsapulce,
kurā notiks valdes vēlēšanas, budžeta pieņemšana un lemšana par Biedrības
turpmāko darbību. Katra biedra viedoklis ir ļoti svarīgs. Lūdzam aktīvi
iesaistīties lēmumu pieņemšanā! Pēc sapulces slēgšanas
balsstiesīgos cienās ar pankūkām, zafti un desiņām.
Nopietni aicinām visus Biedrības biedrus ierasties!
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 Sestdien, 4. martā, plkst. 15:00 Biedrības namā notiks

Daugavas Vanagu rīkotā karavīru pēcpusdiena,

kurā atcerēsimies un godāsim mūsu tautas varoņus, paklausīsimies mūsu
“Kanakus”, pievienosimies viņiem dziesmā “Lai kopā sanākam un uzdziedam”.
Noslēgumā cienasts ar desiņām, sautētiem skābiem kāpostiem un citām
piedevām.
Visi mīļi gaidīti!
Ieejas ziedojums sākot ar $15.00.
 Otrdien, 7. martā, plkst. 10:00 Biedrības valdes sēde.
 Ceturtdien, 16. martā, plkst. 14:00 Biedrības namā atceres brīdis,
kas veltīts mūsu bijušās biedres un ilggadējās Biedrības un Daugavas Vanagu
kasieres Irēnes Āres piemiņai.
 Otrdien, 21. martā, plkst.13:00 videoizrāde – Mariss Jansons un
Raimonds Pauls uz vienas skatuves tiekas Nacionālā simfoniskā orķestra 90
gadu jubilejas koncertā. Koncerts notiek Rīgā, Lielajā ģildē. Vienreizējs koncerts,
vienreizēja iespēja to baudīt!
Kafija un cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas ziedojums sākot ar $3.00.
 Sestdien, 1. aprīlī, plkst 16:00 Biedrības namā

Latviešu biedrības 51. Gada svētki,
kurā koncertu sniegs Aleksandra Rituma.
Pēc koncerta varēsim baudīt Mārītes Rubīns aukstajā galdā piedāvātos ēdienus,
iedzert kafiju vai pašu līdzi nestos stiprākos dzērienus kā arī uz Biedrības veselību
pacelt glāzi šampanieša.
Gatavosimies šim pasākumam un apmeklēsim to kuplā skaitā!
Ieejas ziedojums sākot ar $ 20.00.
Vairāk informācijas par to būs nākamos “Ziņu” izdevumos.
 Otrdien, 4. aprīlī, plkst. 10:00 Biedrības valdes sēde.

LASL paziņojums.

Lieldienu saiņi sūtīšanai uz Latviju Floridā tiks savākti Sv. Pēterburgas
Latviešu Biedrībs namā šā gada 18. februārī, no 13:30-15:00.
Lūdzu ievērot Eiropas Savienības personīgo paku noteikumus, pēc kuriem tiek
atmuitoti arī paciņu sūtījumi:
Viena persona Latvijā drīkst saņemt mantas bez ievedmuitas, maksimāli 45 eiro
vērtībā.
Lai to piekoptu, ierobežojam paciņu svaru uz maksimāli 30-35 mārciņas par kasti,
bet izmērus uz apmeram 18"x 18"x 18". Ja vērtība, svars vai saturs pārsniedz atļauto,
lūdzam pārlikt divās kastēs un otro adresēt citai ģimenes personai.
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Pie personiskām paciņām nedrīkst likt alkoholu, zāles, tabakas izstrādājumus,
elektroniku, vai mākslas darbus. Visām pakām vajadzīga pavadanketa, kurā sīki
aprakstīts saturs. Lūdzam ierobežot uz maksimāli 3 no preču vienības. Ja saturs ir
lietots, tad to tā arī apzīmēt!
Par pakām, kas parsniedz atļauto vērtību, svaru, izmērus, vai kurām uzrādītais
saturs neatbilst pakas izskatam - sazināsimies ar saņēmēju, un pakas pārbaudīsim.
Risināšanas varianti ir - pārpakošana vai pārsūtīšana ar gaisa kravu, bet par abiem būs
papildus izmaksas, un gaisa kravas saņēmejiem pašiem jābrauc uz lidosu kārtot
ievešanas formalitātes.
Laipni lūdzam sadarboties saskaņā ar noteikumiem, lai paciņu sūtījumi ceļotu bez
aizķeršanās, un saņēmēji varētu priecāties par to laicīgu piegādi!
Lūdzam zvanīt, PAKAS REG. NUMURU vai jautājumiem: Anitai: 973-744-6565.
Labprāt pārrunāsim jebkādas neskaidrības par sūtījumu kārtošanas procesu!
Mākslas darbu pārsūtīšanai laipni lūdzam ar mums iepriekš sazināties, lai izrunātu
pakošanas noteikumus un muitas deklarāciju lapu noformēšanu! Paldies!
Ziemassvētku saiņi laimīgi nogādāti saņēmējiem pirms svētkiem!
2017. g. Lieldienu sūtījumā savāksim personiskās paciņas un grāmatu
sūtījumus iestādēm.
Paldies par atsaucību!

<<< 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.

Uzmanību, visiem dievkalpojumu apmeklētājiem!
2017. gadā katrs pirmās svētdienas dievkalpojums notiks
Biedrības telpās plkst. 14:00.
2017. gada draudzes kalendārs.





Svētdien, 12. februārī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 19. februārī, plkst. 14:00 Dievkalpojums Our Savior baznīcā.
Svētdien, 26. februārī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Trešdien, 1. martā, plkst. 13:00 Biedrības namā Svecīšu svētbrīdis.

Ikviens mīļi gaidīts!
 Piektdien, 3.martā, plkst. 13:30 Biedrības namā draudzes valdes sēde.
 Svētdien, 5. martā, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums
ar sekojošu draudzes pilnsapulci
 Svētdien, 12. martā, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
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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 pilda 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 lasītājus, īpaši tos, kuri „Ziņas” saņem pa pastu, lūdzam
ziedot šim mērķim, rakstot čekus uz Latvian Association of St. Petersburg vārda ar
piezīmi “Ziņām” un čeku sūtot Biedrības kasieres palīdzei Gundegai Vilemsonei uz
adresi: 2263 Ashbury Dr., Clearwater, FL 33764.
Aizvadītajā laikā „Ziņām” ziedojuši: Astrīda Virziņš $ 50.00, Vija Skudra
$40.00, J. un V. Botti $25.00, Helmuts Feifs $25.00, Daina Jumiķis $25.00, Elza
Avens $20.00.
Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem!
◊◊◊

A P S V E I K U M S.
Ar patiesu prieku sveicam mūsu jauno Biedrības biedri
Brigitu Ghar!
Vēlam viņai rosīgi darboties mūsu Biedrības labā!
4

Ziedotāju uzmanībai!
Visiem tiem ziedotājiem, kuri grib nodot Biedrības vajadzībām gleznas, mākslas
priekšmetus vai ko citu, lūgums, iepriekš sazināties ar
bibliotekāri Māru Prāvs (727)-851-9414 vai dāmu komitejas priekšnieci
Mārīti Rubīns (727) 867-3197.
Nekādā gadījumā neatstāt šādu ziedojumu saiņus Biedrības telpās bez iepriekšējas
saskaņošanas.

Uzmanību, bibliotēkas apmeklētājiem!

Sakarā ar ievērojamu lasītāju skaita samazināšanos, bibliotēka ir pārtraukusi savu
darbību un nekādus grāmatu ziedojumus vairs nepieņem. Ja kāds vēlas izņemt
grāmatas lasīšanai, lūdzu, zvanīt bibliotekārei 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,

5

