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Nākošās Hamiltonas Ziņas iznāks 2016. g. 1. maijā. Tajā ievietojamie materiāli nododami līdz 2016. g. 20. aprīlim 
Aleksandrai Šteinbergai 11-42 Brock St. S. Dundas, ON L9H 3G7; e-pasts: asteinbergs@cogeco.ca  tālr. 905-628-0392 

****************************************************************************************************************************** 
SARĪKOJUMI APRĪLĪ 

Ceturtdien,     7. apr. plkst. 13:00 Ceturtdienas klubs, kafijas galds & video, Biedrības namā 
Svētdien,   10. apr. plkst. 15:00 vanadžu kopas gadskārtējais sarīkojums “Pūpolu tirgus” 
Piektdien,   15. apr. plkst. 15:00 Baltic Canada paku pieņemšana, Biedrības namā 
Sestdien,   16. apr. plkst. 10:00 Baltic Canada paku pieņemšana, Biedrības namā 
Ceturtdien,   21. apr. plkst. 13:00 Ceturtdienas klubs, kafijas galds & video, Biedrības namā 
Piektdien,   22. apr. plkst. 13:00 Vanadžu kopas sanāksme, baznīcas zālē 
Sestdien,   23. apr. plkst. 11:00 DVH nodaļas valdes sēde, Biedrības namā 
Sestdien,   30. apr. plkst. 10:00 DVK biedru pilnsapulce, Sidrabenē 

DAUGAVAS  VANAGI  -  HAMILTONAS NODAĻA 

PŪPOLU TIRGUS  

GADSKĀRTĒJAIS HAMILTONAS VANADŽU SARIKOJUMS 
svētdien, 2016. g. 10. aprīlī plkst. 15:00 

LIETUVIEŠU ZĀLĒ 
48 Dundurn St. N. Hamiltonā 

Ar stendiem piedalās: 

   Ilze Edels – rotas lietas 
   Māris Ernstons - rotas lietas 
   Ilze Williamson  & Cori Sully - vitrāžas un Avon 
   Biruta Kwapisinski – keramika 
   Ilze Pavasars – keramika 
   Jordin Jaunzariņš – Aromaterapijas produkti 
   Zenkas ģimene – labumi no laukiem 
   N. Ozoliņš (LATV) - video kasetes 

***************** 
MANTU BAZĀRS  *****  LOTERIJA 

Maize -  Kliņģeri - Kūkas -  Kafija - Tēja 
Priekšnesumos:     Hamiltonas latviešu skolas bērni 

IEEJA PRET ZIEDOJUMIEM ***** VISI LAIPNI IELŪGTI 
Atlikums vanadžu labdarības darba turpināšanai 

mailto:asteinbergs@cogeco.ca


Ziedojumi vanadžu kopai: 
$50.00  -  V. Liģers  -  Ainas Kalupnieks piemiņai. 

Ziedojumi nodaļai:  $40.00   -   K&K Lapiņš 
Ainas Kalupnieks piemiņai: 
$100.00  -  V. Olshevskis;   R. Sīlis;   K. Zariņš 
   $50.00  -  R. G. Auniņš;   B. Bitmanis;   V. Cinis;   V. Dāboliņš;   Dzintra Eglītis;   M&J. Keršteins -  
Lestenes Brāļu kapiem;    N&E Pulciņš;   Dzidra Suškovs – Zvannieku bērnu darbam;   A. Sīlis;   B&V 
Šnikvalds;   D&T Tustian.  $40.00  -  G. Zutis.  Nodaļas sirsnīga pateicība visiem ziedotājiem. 

DV Hamiltonas nodaļas valde 2016. gadā darbosies sekojošā sastāvā: 

Valdes priekšsēde  -  Astrīde Sīlis 
Priekšsēdes vietnieks  -  Alfreds Grīnbergs 
Kasiere  -  Laima Mecs 
Sekretāre  -  Nora Pulciņš 
Sarīkojumu daļas vadītāja  -  Rita Sīlis 
Biedrzine  -  Edīte Leja   
Revizijas komisija:   Arnolds Smiltnieks;   Ivars Leja;   Vilis Šnikvalds.   

Vanadžu kopas sanāksme piektdien, 22. aprīlī, plkst. 13:00,  baznīcas zālē. 
Lūdzam visas vanadzes ierasties uz šo sanāksmi.    Vanadžu kopas valde 

DV H nodaļas valdes sēde, sestdien 23. aprīlī, plkst. 11:00, HLB.   

Atgādinājums visiem nodaļas biedriem, ka visu DV Kanadā biedru pilnsapulce notiks šā gada 30. 
aprīlī, Sidrabenē. Reģistrācija plkst. 10:00. Pilnsapulces sākums plkst. 11:00. 
Par transportu no Hamiltonas uz Sidrabeni lūdzam sazināties ar DVH nodaļas valdes priekšsēdi 
Astrīdi Sīlis, tel. 905-527-8631 

Kurzemes cietokšņa atcere piektdien 6. maijā, plkst.18:00 baznīcas zālē. 
Tuvāka informācija maija mēneša “HZ”. 

HAMILTONAS LATVIEŠU BIEDRĪBA 

Atgādinājums:  Biedri kas vēl nav paveikuši, lūdzu nokārtot 2016.g. biedru maksu--$20. 

Ziņojums:  Par pienācīgu cenu, HLB izīrē telpas Jūsu vajadzībām.  Tuvāka informācija pie Harija 
Žulerona—905 528-5301. 

Ziedojumi:  $100—E. un I. Leja,  M. Rutulis.  Sirsnīgs paldies! 

Kreditsabiedrības Ziņas 

Latviešu kreditsabiedrība sagādās jums un jūsu tuviniekiem prieku jau šodien! 
Naudai jusu izmaksātā īpašumā ir vērtība, ko jūs varat izmantot palīdzībai tuviniekiem šeit un Latvijā, 
vai arī jūsu pašu iecerētām vajadzībām. Aizņēmums ar jūsu īpašuma nodrošinājumu(reverse 
mortgage) mūsu kreditsabiedrībā dos jums tūlītēju kapitālu izmantošanai vēl jūsu dzīves laikā pēc 
jūsu ieskatiem un ar jūsu norādījumiem.  Toronto--1 888 922-4344 vai 416 922-2551,  Hamiltonā—
905 527-4344. 



CETURTDIENAS  KLUBS ar kafiju—Pensionāri Hamiltonā 

Ceturtdien, 7 aprīlī, 2016. g. visi esat laipni lūgti uz mūsu saietu pie tradicionālo skaisto galdiņu ar 
garšīgām maizītēm un saldām kūciņām, kafiju, tēju, vīnu un ūdentiņu. 

Ceturtdien, 21. aprīlī, 2016. g. atkal pulcēsimies mūsu klubiņā pie kafijas galdiņa ar visām garšīgām 
maizītēm un dzērienu.  Paskatīsimies labu filmiņu un būs jautras pārrunas. 
 

LATVIEŠU SKOLA HAMILTONĀ 

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA ZIEDOJUMI 2016. gadā 

$750 Daugavas Vanagu Kanadā valde 
$500 LNAK Izglītības un kultūras fonds 
$250 Studenšu korporāciju kopa 
$200 DV Hamiltonas nodaļa, Kristus draudzes dāmu komiteja 
$100 Hamiltonas Latviešu Biedrība, B.S. Kwapisinski, I. MacDonald, D. J. Ozols, B. Platups,  
          Dz.Reinis, V. Rīdiņš, L. Strucis, R. Tērauds, R.Tuklers 
  $50 I. Andersons, V.Dāboliņš, Dz. Eglītis,  A.J.Grinvalds, A. Kalupnieks, V. Liģere, N. Ozoliņš,   
          N. Ozoliņš jun., R. Ozoliņš, R. Sīlis, A. Smiltnieks, I. Upmane, P.Vilks, M. Zandberga             
  $40 Ž.A. Moruss 
  $35 M.J. Bite 
  $30 B. Bitmanis, D. Jamieson, M. Jaunzemis, Dz.Šteinbergs 
  $25 V. Alksnis, A. Ansons, G. Dāvidsone, L.E. Jēgeris, G.Zutis 
  $20 M. Rutule 
  
Sirsnīgs paldies Kristus draudzei par atvēlētām telpām skolas vajadzībām. 
Pateicamies Ralfam Grinbergam par dāvinātiem tautas tērpiem un Jānim Kļaviņam par dāvinātiem 
grāmatu plauktiem. 

PATEICAMIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM PAR ATBALSTU MŪSU SKOLAI! 

PAMATSKOLAS 48. IZLAIDUMS UN ĢIMNAZIJAS 26. IZLAIDUMS notiks sestdien 7. maijā  
plkst. 14:00. 

Pamatskolas absolvents: Nile Lederman 
Ģimnazijas absolventi: Katrīna Kanberga un Reinis Zenka 

BALTIC CANADA pieņems pakas sūtīšanai uz Latviju piektdien 15. aprīlī 
plkst. 15:00 – 17:00 un sestdien 16. aprīlī plkst. 10:00 – 12:00 Latviešu 
Biedrības namā. Saiņu saņemšanai mājās, par $10 samaksu, lūdzu zvanīt 
Baiba Bredovskai 905-522-7190 līdz 8. aprīlim. 



KRISTUS EV.-LUTERISKĀS LATVIEŠU DRAUDZES HAMILTONĀ 
APKĀRTRAKSTS 2016. GADA APRĪLIM 

)  
Sv. Pāvils 

Frīģijas vēsturē spilgtu vietu ieņem leģendārais karalis Maidas, slavens ar to, ka viss kam viņš 
pieskārās pārtapa zeltā. Ja iesākot ar pieskārienu ozola zaram viņš varēja priecāties par zelta zīlēm, 
kuras spoži rotāja sirmo koku, tad tas viss viņam beidzās ar rūgtām asarām. Kad viņa rokām gadījās 
pieskarties viņa meitai un tā pārtapa par cietu metala formu, viņš lūdzās lai dievi atņem jeb atceļ šīs 
burvīgās spējas. 

 Savā ziņā, kad iedomājamies cilvēkus kuru spējas izveidot kaut ko no nekā—mēs mēdzam 
teikt: Ak tam ir Maidasa pieskāriens! Tā, piemēram, mēdza teikt par latviešu sievietēm—no ielāpa 
izšuj kāzām kleitu; no tupeņa—veselu mielastu; no bērzu tāsīm—balles kurpes! Zināmiem cilvēkiem 
Dievs piešķīris dāvanas/ talantus veiksmīgi attīstīt saimniecību, veikalu vai plaukstošu uzņēmumu. 
Viņi ir radoši, pacietīgi un pozitīvi. 

 Bet kad mēs raugāmies uz tādu cilvēku kā Pāvilu (sākotnēji sauktu par Saulu), kurš padarīja to 
par savu misiju sameklēt Kristus sekotājus, lai tos iznīcinātu un tad redzot, kas arī ar viņu notiek pēc 
tam, kad viņš piedzīvoja Kristus pieskārienu? Dieva pieskāriens Saulam bija pamatīgs. Satriecošs. 
Trīs dienas bez acu gaismas. Pēc tam piedzīvojot savu „augšāmcelšanos”, proti—no naida un 
niknuma un ienākšanu patiesības gaismā, tas kļuva par visraženāko (iespējami) Kristus evaņģēlija 
izplatītaju. Viņš ir visspilgtākais pārvērtības piemērs svētajos Rakstos. 

 Pavasarim plaukstot—Kristus augšāmcelšanās svētkiem nākot un ejot, arī kāds no mums 
ieraudzīs vietu savām dāvanām—tālab liekot lietā savas spējas, dārgumus un laiku pārvēršot kaut ko 
parastu un sekulāru uz kaut ko svētu un pārlaicīgu! Kad to redzam savā draudzē notiekam—Dieva 
ļaudīm saziedojot resursus kopējam mērķim, kaut kas plaukst pašos. Varbūt tā ir vēlme šaut vēl 
mazliet augstāk, un apņemties riskēt kaut ko mazliet lielāku. Bet kas Dieva vārdā darīts—to mēs 
nekad negribam ne atsaukt nedz atcelt—kā Maidas. Lai Dievs jums šīs dienas svētī dzīvē un darbos! 



                                     NĀKOŠIE  DIEVKALPOJUMI  UN  CITI  NOTIKUMI 

Svētdien, 3. aprīlī, plkst. 11:00, Dievkalpojums 

Svētdien, 10. aprīlī, plkst. 11:00, Dievkalpojums ar dievgaldu 

Otrdien, 12. aprīlī, plkst. 19:00, Draudzes padomes sēde 

Trešdien, 13. aprīlī, plkst. 11:00, Ticības celsmes stunda 

Svētdien,17. aprīlī, plkst. 11:00, Ģimenes dienas dievkalpojums 

Otrdien, 19 . aprīlī, plkst. 19:00, DUGAs sanāksme 

Svētdien, 24. aprīlī, plkst. 11:00, Dievkalpojums ar dievgaldu 

Trešdien, 27. aprīlī, plkst. 11:00,Ticības celsmes stunda 

********************************************************************************************************************************************************** 
Paziņojums 
Draudzes priekšnieks Jānis Grinvalds nebūs pieejams no š. g. 31. marta līdz 5. aprīlim un no             
11. aprīļa līdz 1. maijam. Vajadzības gadījumā lūgts griezties pie viņa vietnieces Birutas Kwapisinski. 

********************************************************************************************************************************************************** 

KRISTUS DĀRZA PĀRSTĀVJI HAMILTONĀ 
Svētdien, š. g. 20. martā četri pārstāvji no Kristus 
Dārza bija ieradušies Hamiltonā, lai tuvāk 
iepazīstinātu ieinteresētus tautiešus ar Kristus 
Dārza nākotni. Pēc dievkalpojuma lejas zālē bija 
pulcējušās apm. 40 personas. Par cienastu un 
pēcpusdienas izkārtošanu bija rūpējusies HALO ( 
Hamiltonas Apvienoto Latviešu Organizāciju) 
komiteja. Pēcpusdienu atklāja HALO priekšsēdis 
Arnolds Smiltnieks. Pēc ievadvārdiem KD 
pārstāves pastāstīja par esošo stāvokli un nesen 
notikušo sapulci, kur 12. martā Toronto, bija 
ieradušās 79 personas, lai pārrunātu vairākas 
iespējas un plānošanas struktūru. No sākumā 
domātām četrām iespējām vienojās turpināt izpētīt tikai otro un ceturto. # 2 - Jauna KD ēkas būve uz 
esošā zemes gabala. Esošo ēku atvietotu ar jaunu, kas atbilstu pašreizējiem valdības noteikumiem. 
Pastāv arī iespēja, ka KD varētu pieslēgties pie pilsētas ūdens un septikas sistēmām, tādā veidā 
atbrīvotos zemes gabals, kas ir izmantots pašreizējai septikas sistēmai, kur tad varētu celt jauno KD 
ēku. 
Iespēja # 4. Uzbūvēt jaunu ēku, kopā ar citām latviešu organizācijām, tuvāk pie publiskā transporta. 
Jaunā ēka atbilstu Ontario valdības jaunajiem noteikumiem. Vairākas organizācijas varētu piedalīties 
jaunajā projekta būvē, kur bez aprūpes mājas varētu iekārtot telpas baznīcai, bibliotēkai, skolai, 
virtuvei, dažāda lieluma sēžu un sarīkojumu zālēm, veikalam, u.t.t. 
Pašlaik ir sastādītas darba grupas, kas tālāk izpētītu otro un ceturto iespēju. Dalībnieki vēl arvien 
var pieteikties. Darba grupas iesniegs galīgos ziņojumus vadības komitejai 2016. gada novembrī. 



Ziedojumi piemiņas fondā un citur (no 2016. gada 21. februāra - 13. martam) 
Ainas Kalupnieces piemiņai: $20.- Dz. Suškovs (Kristus Dārzam),  $30.- L. Mecs,   $50.-  A. 
Richters. Gaidas Ieviņas piemiņai: $50.- R. Tuklers. Arianas fondā: $50.- N. un D. Kānbergi. 
Svētdienas skolai: $20.- Dz. Suškovs. Archibīskapes algas fondā: $50.- Z. Kwapisinski.             
“Mīlestība mammām” $30.- R. Tērauds, $50.- I. Upmane. 
******************************************************************************************************************************************************* 

Mācītāja vēlēšanas 
Sekodami Sinodes (ELCIC) norādījumiem, š. g. 13. martā pēc dievkalpojuma, Kristus draudzes 
locekļiem bija dota iespēja aizklātās vēlēšanās izteikt savas domas par beztermiņa darba 
piedāvājumu mācītājam Dāvim Kaņepam mūsu draudzē. 
Uz vēlēšanām reģistrējās 71 pilntiesīgs draudzes loceklis 
(32.9%).  Vēlēšanu zīmīte izskatījās šādi: 

Kā balsu skaitītājas bija izraudzītas Biruta Kwapisinski un Baiba Bredovska. Pēc Sinodes 
nosacījuma, lai darba piedāvājums tiktu pieņemts, bija jāsaņem vismaz 2/3 “Jā” no ieradušo vēlētāju 
skaita. Līdz ko rezultāti bija zināmi, tos paziņoja draudzes priekšnieks Jānis Grinvalds - no 71 
balsotājiem visi 71 bija balsojuši “Jā”. Dzirdot iznākumu, zāli pāršalca skaļš aplausu vilnis. 
Ar tikpat skaļiem un sirsnīgiem aplausiem tika sveikts mācītājs Dāvis ierodoties baznīcas lejas zālē. 
Izlūgsimies Dieva palīgu un Viņa svētību mūsu draudzes nākošajam ražīgajam darba posmam. 

********************************************************************************************************************************************************** 

MAIŅAS PAR DRAUDZES NODEVĀM 2016. GADAM 
Draudzes padomes finanču komiteja, apsverot dažādas iespējas, nolēma griezties pie draudzes 
locekļiem ar lūgumu, atļaut paaugstināt līdzšinējās minimālās draudzes nodevas. Lai kaut cik būtu 
iespējams turēties sastādītā 2016. gada budžeta robežās, draudzes locekļi apstiprināja š. g. 13. 
marta pilnsapulcē ieteikto summu, paceļot nodevas uz $400.00 gadā. 
Jaunie maksājumi stājās spēkā ar 2016. gada 1. janvāri un attiecas uz visiem draudzes locekļiem. Ir 
izņēmumi, kad uz lūguma pamata notiek maksas samazināšana, vai atbrīvošana. Tāpat lūdzam 
draudzes locekļus maksājumus izdarīt laicīgi un negaidīt līdz gada pēdējai dienai. 

********************************************************************************************************************************************************** 

                            Draudzes padome 2016. gadam konstruējās šādi: 
Draudzes mācītājs -      Dāvis Kaņeps                                  Kora diriģente  -  Skaidrīte Darkevics 
Draudzes priekšnieks - Jānis Grinvalds                                Draudzes ērģelnieks - Jānis Grinvalds           
                    vietniece - Biruta Kwapisinski                                    vietniece  - Māra Alksnis-Johnson 
                  Sekretārs -  Ernests Magrics                               Altāra puķes               - Dace Ozols 
Sekretāra atvietotājs  - Gundaris Ķiķauka                             Puķu pieteikšana - Astrīda Grinvalds tel. 
Kontu pārzine            -  Maija Bite                                                                                     905 335 9819 
Īpašuma pārzinis       -  Niks Ozoliņš                                     Draudzes telpu apkopēja - Mārīte Tētiņa 
palīgi:Tims Skrīns un Aivars Jēkabsons                                DUGAs koordinātors   - Gundaris Ķiķauka 
Sevišķu uzdevumu izpildītāja - Rudīte Loze                          Pērminderu koordinātore - B. Kwapisinski         
palīgi: Jānis Ozols, Kārlis Ozols un Aleks Grinvalds              Pērminderi: Tims Skrīns, Aleks Grinvalds  
Dāmu komitejas priekšniece - Astrīda Grinvalds                                                  un Aivars Jēkabsons 
                              vietniece  - Gundega Zutis                       Finanču komiteja: Uldis Dāboliņš, Jānis 
                                    “         - Ilga Andersons                       Grinvalds, Jānis Ozols un Maija Bite. 



Dāmu komitejas ziņas  
Vēlreiz sirsnīgs paldies visiem (apm. 100), kas atbalstīja Pankūku pusdienas. Tāpat paldies DK  
darbiniecēm, kā arī Ventas vienības gaidām, Lauriņai, Elizabetei un guntiņai Katrīnai par pankūku  
cepšanu un pasniegšanu. Paldies DK darbiniecēm par zupas vārīšanu un tās pienešanu pie galdiem  
draudzes locekļiem “Pilnsapulces dienā”, 13. martā. DK sēde aprīļa mēnesī nebūs. Nākošā DK sēde  
paredzēta 2016. gada 10. maijā, plkst. 13:00 baznīcas lejas zālē. DK vārdā Astrīda Grinvalds. 
******************************************************************************************************************* 

Māc. T. Kuškevica ievešana amatā 1976. gadā, Hamiltonā.  

Pirmā rindā no kreisās: māc. T. Kuškevics, kora diriģente A.Skudra-Kārkliņa, archibīskaps A. Lūsis, 
prāv. A. Skrodelis, R. Pavasare un māc. E. Ķerģis. Otrā rindā: G. Dāvidsone, Ž. Valdmanis, A. Lūķis, 
V. Dāboliņš, A. Adītājs, A. Suškovs, A. Amoliņš un J. Keršteins. Trešā rindā: K.Salnieks, O.Bērztīss 
J. Ozols, R. Dzelme, M. Alksnis, E. Dāvidsons, V. Sebriņš un ērģelnieks J. Grinvalds.  
Ja kāds apšauba minēto personu vārdus, vai atgadījumu, lūdzu griezties pie Gundara Ķiķaukas. 
******************************************************************************************************************* 

Pateicība: 
Sirsnīgs paldies visiem mammas, Rūtas Tukleres, draugiem un paziņām, mācītājam un Dāmu 
komitejai.  Visi ziediņi, visas kartiņas un visi mīļi vārdi un smaidi, visi silti vēlējumi un lūgšanas viņu 
ļoti pacilāja pēdējos dzīves gados. 

 Natālija Kānberga 



Paldies! 
Izsakam sirsnīgu pateicību prāv.emer. Ivaram Gaidem, māc. Dr. Anitai Gaidei, māc. Dāvim Kaņepam, 
Jānim Grinvaldam, Ritai Sīlei, Astrīdei Sīlei, Ritai Hancock, Norai Pulciņai, DV Hamiltonas nodaļas 
vanadzēm un vanagiem, DV Kanadā valdes priekšsēdei Guntai Reynoldei un valdei, un ikvienam kas 
bija klāt, par lielo sirsnību un palīdzību izkārtojot manas dzīves biedres un mammas Ainas -Veltas 
Kalupnieces izvadīšanā, viņai aizejot mūžībā. 

Arvīds Kalupnieks un meita Ruta-Lija Baines 

****************************************************************************************************************** 

3  
Kristus draudzes darbinieki Pūpolu svētdienā, š. g. 20. martā 

****************************************************************************************************************** 
Jūs varat saņemt Hamiltonas ziņas un draudzes apkārtrakstu elektroniski, pa e-pastu, paziņojot savu 
e-pasta adresi A. Šteinbergai - asteinbergs@cogeco.ca vai zvanot (905) 628 0392. 
Ja mainat dzīves vietu, lūdzu paziņojiet savu jauno adresi Mārai Zandbergai, zvanot 905 648 3539 vai 
rakstot mzandbergs@cogeco.ca.  

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā. 
Adrese: 18 Victoria Ave. S. Hamilton, ON L8N 2S6. Māc. Dāvja Kaņepa tālr. birojā un arī baznīcas 
trepju telpā ir 905-527-5810. Māc rokas tālr. (cell phone) 289-442-6846. Mācītāja Dāvja Kaņepa 
adrese: 189 Nakoma Rd. Ancaster, L9G 1S6 ON. Draudzes priekšn. Jāņa Grinvalda tālr. mājās ir 
905-335-9819. Kontu pārzines M. Bites tālr. 905-528-5113. 
 
Ar mācītāju Dāvi Kaņepu varat sazināties zvanot 289-442-6846, vai rakstot daviskaneps@gmail.com


