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ZIEDOJUMU LAPIŅA 2019.G.

MONTREĀLAS LATVIEŠU TRĪSVIENĪBAS
EV.-LUT. DRAUDZE

P.O Box 39  Station NDG  Montreal QC H4A 3P4

E-pasta adrese:

Maksājumu zīmīte 2019. gadam 

Šī ir jūsu ģimenes 2019.g. ziedojumu zīmīte. Par to vēlos sniegt 
dažus paskaidrojumus:  

 Ieteiktais ziedojumu līmenis 2019. gadam ir: pieaugušiem - 
$ 200, bet studentiem - $ 80. 

 Sinodes maksājumi ir $ 25, t.i. $ 13 ELCIC (Kanādas) sinodei, 
$ 10 LELBAi (latviešu sinodei), un $ 2 LELBAi Kanādas 
apgabalam. Šie sinodes maksājumi ir apvienoti atsevišķā 
rindiņā. 

 Maksājumu lapiņas izsūtam visiem draudzes locekļiem - arī 
tiem draudzes locekļiem, kuri savus maksājumus ir jau 
nokārtojuši, vai ar valdes pamatotu piekrišanu no 
maksājumiem ir atbrīvoti. 

 Ja vēlaties piedalīties Ziemsvētku apsveikumu akcijā, lūdzam 
atzīmēt attiecīgā vietā maksājumu zīmītē un to nosūtīt pirms 
18. novembra. Vairāk kā 25 ģimeņu šo iespēju izmantoja 
pagājušā gadā. 

 Maksājumus var nodot pirms dievkalpojuma, nosūtīt uz 
draudzes adresi, vai nogādāt kasierim Robertam Kalniņam. 
Čeki rakstāmi uz vārda "TRINITY LATVIAN CHURCH". 

 Par ziedojumiem draudzei, Jūs saņemsit nodokļu atlaides kvīti. 
Kvītis izsūta februāra beigās, vienīgi par ziedojumiem, kas 
tiek saņemti pirms 30.novembra. Tās tiek izrakstītas 
maksātāja vārdā, jeb pēc norādījuma (piezīme: vīrs var lietot 
sievas vārdā izrakstītu kvīti, un otrādi). 

Ja jums būtu kāds jautājums par jūsu 2019.g. maksājumiem, 
lūdzam sazināties ar mani, zvanot 514-212-0102, vai rakstot 
cash@draudze.org. 

 

Roberts Kalniņš - Draudzes kasieris.  
 
This page contains important information concerning your 2019 donations. 
As in the previous year, the "suggested donation level" allows us to 
consider your entire payment as a charitable donation for income tax 
purposes. The suggested donation level for each member is: $ 200 for 
adults, and $ 80 for students. Synodic support has been set at $ 25. 
PLEASE REMIT BY NOV. 30. For information, please call me, Robert 
Kalnins, at 514-212-0102, or write to cash@draudze.org 

 


