
  

KRISTUS EV. LUT. DRAUDZES HAMILTONĀ APKĀRTRAKSTS 
2019.GADA JŪNIJS 

DZIESMA, AR KO TU SĀKSIES?  
(Viks / Imants Kalniņš) 

Vārdi un melodija. Kad šie divi satiekas, sadodas rokās un iemīlas - dzimst dziesma. Tās radīšanā, lai 

abi- dziedātājs un klausītājs tiktu apburti, dziesminieks iegulda sirdi un dvēseli. Jo ne visi skaņu un 

vārdu sakopojumi spēj aizraut. Dziesmai jāatdod klausītājam daļu no sevis. Aktuālais jautājums un 

atbilde skan Viktora Kalniņa vārdos: 

Dziesma, ar ko tu sāksies? Ar ko tu sāksies? Sācies ar klusu vārdu, Ar klusu vārdu. Sācies ar 

klusu vārdu, Sācies ar klusu zilbi - Tavējie sapratīs, Tavējie sapratīs, Ka dziesma ir kliedziens. 

Dziesmas tonim nav jābūt skarbam, lai uzplēstu sāpi, nedz maigam, lai sasāpināto mierinātu jeb 

ievainoto dziedinātu. Čukstu reizēm var skaidrāk sadzirdēt nekā kliedzienu. Čuksts mīkstina cietu 

sirdi. Čuksts arī drošina sirdi, lai to sagatavotu sīvai cīņai. Kliedziens īstajā vietā spēj apklusināt 

rēcošu pūli vai drošināt veselu tautu. Dziesma spēj apgaismot ceļu un atklāt acij paslēptu daiļumu. 

Dziedi par zemu zāli, Par zemu zāli, Dziedi par gaišu staru, Par gaišu staru. Dziedi par gaišu 

staru, Iepin pa lētam jokam - Tavējie sapratīs, Tavējie sapratīs, Ka dziesma ir kliedziens. 

Dažkārt dziesma spēj izraut no mūsu cietsirdības jūtīgo, bailīgo un trauslo. Tā mūsu vietā spēj 

izdziedāt mūsu dziļākos noslēpumus un izmisīgākās cerības. Tā apgāž un tā mūs novieto ar kājām 

atkal uz zemes. Tā pauž ko vēl nezināmu, bet arī atgādina. Dziesma ļauj apspiestam klusi spītēt un 

turēties pretī spaidu uzraugiem. Dziesma atbrīvo cietumnieku, kamēr tas iekalts važās. Kamēr vien 

Dievs skan dziesmā, tā čukst: “Cilvēk, Tu esi brīvs”. 

Dziedi par rozā sapņiem, Par rozā sapņiem; Ja jau tev pavēl dziedāt, Ja jau tev pavēl dziedāt. 

Ja jau tev pavēl dziedāt, Dziedi, kaut vai aiz bailēm - Tavējie sapratīs, Tavējie sapratīs, Ka 

dziesma ir kliedziens. 

Un atkal mēs dodamies ceļā uz tautas lielajiem svētkiem – Dziesmu svētkiem. Nepiespiesti mēs uz 

tiem gatavojamies. Paši dziedāsim, paši klausīsimies.  Lai notiek, ka arī kaut ko īpašu sadzirdam! 

Pasmejies, ja tu gribi, Paraudi, ja tev vajag, Tikai pavisam klusu, Tikai pavisam klusu - Tu jau 

zini, kas būs, Ja tu kliegsi! 
 

Pārdomu autors – prāv. Dāvis Kaņeps 

P.S. Pirms 40 gadiem 1979. gadā Rīgas Operetes teātrī ansamblis „Menuets” atzīmēja savas pastāvēšanas 10. jubileju. 
Koncerta pirmā daļa bija veltīta pirmatskaņojumiem, kuru vidū bija arī trīs dziesmas no brāļu Kalniņu (Viktors un Imants) 

dziesmu cikla, kas bija radītas izrādei “Cilvēks, kas smejas” (izrāde tolaik netika līdz galam iestudēta). Jau pirmajā 
atskaņošanas reizē klausītāji sajuta, ka „Dziesma, ar ko tu sāksies?” ir īpašs skaņdarbs. Tas gan netika iekļauts togad 
izdotajā „Menueta” pirmajā skaņuplatē „Dzeguzes balss”, taču piedalījās „Mikrofona” aptaujā par populārāko dziesmu 

Latvijā. Pilnīgi iespējams, un ir pamats ticēt, ka dziesma bija saņēmusi pietiekami daudz vēstuļu, lai uzvarētu „Mikrofona” 
aptaujā, taču uzvara netika piešķirta… „Dziesma, ar ko tu sāksies?” palika otrā – tās atskaņošanas laikā koncertā 

klausītāji zālē cēlās kājās un šo varētu saukt par vienu no pirmajām tautas minimanifestācijām. Nākamajā dienā aptaujas 
organizētāji tika izsaukti sniegt paskaidrojumus Padomju varas pārstāvjiem. 

 2018.gadā “Dziesma, ar ko tu sāksies?” ieguva 7.vietu tautas balsojumā Latvijas Simtgades labāko dziesmu TOP 100. 

(No tīmekļa avotiem) 



DZIEDIET TAM KUNGAM! 
Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, dziediet Tam Kungam, visa pasaule! 

Dziediet Tam Kungam, teiciet Viņa Vārdu, sludiniet dienu no dienas Viņa pestīšanu! Ps. 96:1-2 
 

Šogad pavasara koncertā “Dziediet tam Kungam” piedzīvojām kaut ko jaunu. Toronto vokālā 
ansambļa “Klaritas” (dibināts 2018.gadā) muzikālā vadītāja Erika Yost spēra soli mums 
hamiltoniešiem pretī ar ierosinājumu rīkot koncertu. Hamiltonas vīru ansamblis spērām soli pretī, lai 
tā tas būtu! Un lūk – 5. maijā skanēja koncerts tam Kungam par godu! 

 
Vokālais ansamblis “Klaritas”: no kreisās: Erika Yost, 
Sarah Bijons, Skaidrīte Leja, Rita Strautiņa un Vaira 
Gertnere     (Foto: Jānis Tannis) 

  

 

Klausītāji bija ieradušies no tuvienes un 
tālienes. Dzirdēt dzidro “Klaritas” vokālu 
izpildījumu ieradās arī paliels skaits no 
Toronto. Dievnams bija gandrīz tikpat pilns kā 
Ziemsvētku vakarā! Vietējie mūzikas cienītāji 
arī ne “ pa knapo”. Abi ansambļi pateicās 
klātesošiem par skaņiem aplausiem un garīgo 
atbalstu! 

 

 

Šogad “Dziediet tam Kungam” ziedojumus 
pārdalīja uz pusēm - atbalstīt Toronto Sv. 
Andreja draudzes “Palīdzība Latvijai” darbu un 
Hamiltonas Kristus draudzes dievnama fondu..  
 
 
Hamiltonas vīri: no kreisās: Aivars Jēkabsons, Arnolds 
Legzdiņš, Dāvis Kānbergs, Jānis Grinvalds, Andrejs 
Dzintars, Dāvis Kaņeps, Jānis Ozols, Andris Leja un 
Jānis Valdmanis.  (Foto: Jānis Tannis) 

 
 
 
 

 

 
Bija dziesmas, ko abi ansambļi dziedāja kopā, 
un bija dziesmas ko katrs ansamblis dziedāja 
atsevišķi.  
Šī bija pirmā sadarbība “Klaritas” un 
Hamiltonas vīru ansambļa starpā, un no 
vērotā varēja secināt, ka sadarbību būtu 
vēlams turpināt! 

Un tad muzicēja Hamiltonas “Āmurs” … 
 
 
 Priekšā, 2. no kreisās solists Kalvis Auziņš un vidū 
komponists Juris Ķeniņš.  (foto: Jānis Tannis) 



 

 
“Klaritas”  (pulksteņa virzienā) Rita Strautiņa, Sarah Bijons, Erika Yost, Skaidrīte Leja, Vaira Gertnere 

 
             “Āmurs” (no kr.) Robins Ozoliņš – bungas; Dāvis Kaņeps – basģitāra + piedziedājumi; Dāvis Kānbergs – ģitāra, 
Toms Tenteris – ģitāra + piedziedājumi; Kalvis Auziņš – balss; Jānis Grinvalds – ērģelītes! 

 
DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS 

 

Sestdien, 1. jūnijā plkst. 9:00 – Dievnama uzkopšanas talka 

Svētdien, 2. jūnijā plkst. 11:00  – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu; pēc dievkalpojuma lejas zālē rādīs 

dokumentālu filmu “Dziesmuvara” HALO izkārtojumā. 

Trešdien, 5. jūnijā plkst. 11:00 – Sezonas pēdējā Ticības celsmes stunda pie Kaņepiem Ankasterā 

Svētdien, 9. jūnijā plkst. 11:00 – Dievkalpojums; kalpos prāv. emer. Ivars Gaide 

Pirmdien, 10. jūnijā plkst. 11:00 – Dāmu komitejas dārza svētki pie Grinvaldiem Burlingtonā 

Svētdien, 16. jūnijā plkst. 11:00 – Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums  

Sestdien, 22. jūnijā plkst. 11:00 -14:00 – Bay Area pikniks Germania Club parkā Binbrukā 

Svētdien, 23. jūnijā plkst. 11:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu  

Svētdien, 30. jūnijā     DIEVKALPOJUMS MŪSU BAZNĪCĀ NENOTIKS 

 

Svētdien, 7. jūlijā plkst. 11:00 – Dziesmu svētku ekumēniskais dievkalpojums Sv. Jāņa dievnamā, 200 

Balmoral Ave. Toronto. (Piedalīsies Ogres koris no Latvijas, Sv. Jāņa draudzes ansamblis)  

DIEVKALPOJUMS MŪSU BAZNĪCĀ NENOTIKS 

DIEVKALPOJUMU SĀKUMA LAIKA MAIŅA 

Svētdien, 14. jūlijā plkst. 10:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu 

Svētdien, 21. jūlijā, plkst. 10:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu 

MĀCĪTĀJS DĀVIS KAŅEPS 2 NEDĒĻAS MĀCĪS TICĪBAS MĀCĪBU GAREZERA VASARAS VIDUSSKOLĀ 

Svētdien, 28. jūlijā, plkst. 10:00 – Dievkalpojums (Laju vadīts)  

 

Svētdien, 4. augustā   DIEVKALPOJUMS MŪSU BAZNĪCĀ NENOTIKS  

Svētdien, 11. augustā plkst. 10:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu 

Svētdien, 18. augustā plkst. 10:00 – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu 

Svētdien, 25. augustā plkst. 11:00 – Kapu svētku dievkalpojums Vudlandes kapos 

29. augusta – 1. septembrim  DRAUDŽU DIENAS Ņujorkas draudzes lauku īpašumā “Katskiļos” 

DIEVKALPOJUMS MŪSU BAZNĪCĀ NENOTIKS 



DĀMU KOMITEJAS ZIŅAS 
 

Dāmu komitejas locekles svinēs tradicionālos Dārza Svētkus pie savas priekšnieces pirmdien 10. 
jūnijā. Nākošā DK sēde paredzēta 2019. gada 17 septembrī plkst. 12'os. 

Astrīda Grinvalds 

 
LŪGŠANU “LĀDĪTE” 

Pie dievnama ieejas atrodas attēlā redzamā kastīte, kurā glabājas 
piezīmju papīrs. Tas ir domāts lietošanai dievlūdzējiem, kuri vēlas 
kopējai draudzes lūgšanai pievienot savu īpašo aizlūgumu. 
Aizlūgums var būt par kaut ko priecīgu, kā pateicība vai arī par kaut 
ko nospiedošu – slimībām, problēmām vai konfliktiem. Aizlūgums 
var būt par jebko, kas vien “uz sirds” un atdodams Dieva tālākai 
gādībai.  
Katrs, tātad var pieteikt savu aizlūgumu izpildot lapiņu pirms 
dievkalpojumu sākuma un to iedot kalpojošam dežurantam. Tas tiks 
tālāk nodota mācītājam. Aizlūdzēja vārds paliks anonīms, ja vien 
viņš īpaši nevēlas to darīt zināmu. 
Ar šo praksi darām zināmas tiešākas un personīgākas vajadzības 
Dievam caur lūgšanu.  
 

 
ZIEDOJUMI PIEMIŅAS FONDOS UN CITUR (LĪDZ 19. MAIJAM) 

 

Remontiem 
$30  -  G. & H. Ķiķaukas  (Velgas Dombrovicas piemiņai) 
$50  -  A. Moruss (grīdai) 
 

Dāmu komitejas darbiem 
$50  -  Valerija Paukšēns 
 

Pateicībā  
$200  -  Eva Tentere & Louis DeMetz 
 

Skaidrīte Zutis piemiņai 
$100  -  Andra & Paul Carpino 
 

Mīļu aizgājēju piemiņai 
$100  -  Vijolīte Alksnis 
 

Vīra un vecāku piemiņai “Dziediet Tam Kungam” koncertam 
$20  -  Dzidra Suškovs 
 

Apkārtrakstu izdod Kristus ev. lut. latviešu draudzes padome Hamiltonā. Ziņas var nodot Ivetai 
Kaņepai rakstot uz e-pastu ivetakanepa@gmail.com vai zvanot 289 260 2522. 
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) ir 289 442 6846. Māc. Dāvja Kaņepa 
adrese: 189 Nakoma Road, Ancaster L9G 1S6. Draudzes priekšnieka Jāņa Grinvalda tālr. mājās  
905 335 9819. Konta pārzines R. Lozes tālr. mājās 905 575 0094, rokas 905 387 0824.  
Ar māc. D. Kaņepu varat sazināties zvanot 289 442 6846, vai rakstot daviskaneps@gmail.com 

mailto:ivetakanepa@gmail.com

