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CENTRA
TORONTO

DZĪVA VIDE
DZĪVAI TAUTAI!

TORONTO CENTRĀ

kalendārs

KANĀDAS LATVIEŠU CENTRS TORONTO
4 Credit Union Drive
Toronto, ON
M4A 2N8
416-759-4900

DIENA LATVIJAI

www.latviancentre.org

16. UN 18. NOVEMBRĪ
ZELTA SVĒTDIENAS AZAIDS
8. DECEMBRĪ

office@latviancentre.org
SLUDINĀJUMU CENA:
1/2 lappuse - $100
pilna lappuse - $200

SIRSNIŅU DIENAS AZAIDS
9. FEBRUĀRĪ | 2020
PAVASARA AZAIDS

LATVIEŠU CENTRA VALDE:
Ingmārs Ozoliņš - Priekšsēdētājs
Ivars Mikelšteins - Vicepriekšsēdētājs /

5. APRĪLĪ | 2020

Būvkomiteja
Aleks Vāgners - Vicepriekšsēdētājs /
Mārketinga komiteja

MĀTES DIENAS AZAIDS
10. MAIJĀ | 2020
ĒDIENU TIRDZIŅŠ
CETURTDIENĀS 9:00 AM - 12:00 PM
SESTDIENĀS 9:00 AM - 12:00 PM

Zane Vāgnere - Sekretāre
Ilze Jacko - Sekretāre
Mārtiņš Gaide - Kasieris, Finanšu direktors, Ziedojumu komiteja
Pēteris Puķītis - Personāldaļa
Inta Šulcs - Vicepriekšsēdētāja, Dāmu
Komiteja
Ilona Krūmiņa - Līdzpriekšsēdētāja no
2019. g. septembra līdz 2020. g.
februārim, Dāmu Komiteja
Inga Zariņa -

Līdzpriekšsēdētāja no

2020. g. marta līdz 2020. g. septembrim,
Dāmu Komiteja.
Alberts Upeslācis - Biedrzinis
Sandra

Niedra

-

Uzņēmējdarbības

komiteja
Larisa Kaļiņa - Sarīkojumu plānošanas
komiteja
Roberts

Vāgners

-

Nākotnes

un

stratēģiskās attīstības komiteja
Larisa Kaļiņa & Sandra Niedra Brīvprātīgo komiteja
2019. / 2020. gada Latviešu Centra valde:
Pirmā rindā no kreisās puses: Mārtiņš Gaide, Ivars Mikelšteins, Ingmārs Ozoliņš, Aleks Vāgners,
Zane Vāgnere.
Otrā rindā no kreisās puses: Pēteris Puķītis, Ilze Jacko, Larisa Kaļiņa, Sandra Niedra, Alberts
Upeslācis, Roberts Vāgners.
Nav klāt: Inta Šulcs, Ilona Krūmiņa, Inga Zariņa.
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Kanādas Latviešu Centra Toronto
(KLCT) devīze ir
“Dzīva vide – dzīvai tautai!”

TORONTO CENTRĀ

CENTRAM 40
Latviešu Centrs Toronto
pusmūžā?
40 gadu jubileja krāšņos ziedos un laipnos
smaidos rotāta
Lai arī sestdien, 27. aprīlī, ārā nemaz nebija pavasarīgs noskaņojums, tomēr Latviešu Centra Toronto zāle 40. jubilejas 200 svinētājus sagaidīja ļoti pavasarīgā izskatā - telpā valdīja zaļā krāsa un ziedi,
ziedi visur - gan uz galdiem, gan pie sienām, gan pie griestiem. Kā
ziņoja viena no svinību rīkotājām Sandra Cifersone, Intas Tauriņas
puķu veikals veltījis ziedus 1000 dolāru apmērā. Pavasarīgo noskaņu
interesanti papildināja asprātīgais galda dekorējums - ziedu pušķi
gumijas zābakos!
Pie zāles durvīm viesus sirsnīgi sagaidīja otra jubilejas rīkotāja
Sandra Niedra, un tūliņ arī katrs saņēma pa šampanieša glāzei, lai
sāktu svinības.
Sandra Cifersone pateicās visiem brīvprātīgajiem darbiniekiem,
kas Centru ir visus šos gadus uzturējuši, un aicināja ar entuziasmu
raudzīties jau uz 50 gadu jubileju.
Nākot uz sarīkojumiem Centrā, viesi sagaida arī labu paēšanu,
un tas noteikti arī šoreiz neizpalika. Virtuves rūķīši šefpavāra Ingo
vadībā bija uzbūruši gardu cepeti ar piedevām, un tā krietns laiks
pagāja šķindinot galda piederumus un ik pa laikam izmetot labu vārdu, slavējot garšīgo mielastu. Tomēr tik mierīgi nemaz nevarēja vis
baudīt vakaru, jo tika izdalīti jautājumi par Centru, kas vakara gaitā
bija jāatbild un kas izvērsa jautrību svinību laikā.
Kā jau jubilejas reizē, nevar iztikt bez apsveikuma runām.
Pašreizējais Centra priekšsēdis Ingmārs Ozoliņš cildināja iepriekšējos
priekšsēžus un lielisko komandu, kas pašlaik Centru vada, atzīmējot,
ka “Cents ir tik stiprs, cik stipri esam paši”. Tomēr jautājums rodas, vai
Centram, sasniedzot 40 gadu vecumu, sākusies pusmūža krīze, kas
nāk ar visādiem pārsteigumiem? Atbilde ir Raiņa vārdos - pastāvēs,
kas pārvērtīsies.
Svinību trešais rīkotājs Alberts Upeslācis nolasīja Latvijas vēstnieka Kanādā Kārļa Eihenbauma sveicienu, izsakot pateicību visiem, kas
piedalījušies Centra spodrināšanā, uzturēšanā un attīstībā.
Latvijas goda konsuls Dienvidontario Kārlis Vasarājs atcerējās
daudzus sirsnīgus brīžus, kas aizvadīti šajās sienās, un aicināja arī
citus dalīties ar savām atmiņām, beidzot uzrunu ar uzsaukumu:
Lai dzīvo Latviešu Centrs!, kam visi kopīgi atbildē skandēja: Sveiks!
Sveiks! Sveiks!
Ar siltiem vārdiem un dāvanām Centru sveica DV Kanadas valdes
priekšsēde Gutna Reynolde, DV Toronto nodaļas priekšsēdis Atis
Bredovskis un LRDF valdes loceklis Arnis Markitants.
LNAK un Baltiešu federācijas Kanādā prezidents Andris Ķesteris
sveicienā atzīmēja Centra dziļo nozīmi latviešu sabiedrībā Toronto.
Sarīkojumā tika godināti visi bijušie un esošie Centra priekšsēži
un Dāmu komitejas priekšnieces, klātesošiem saņemot rozes ziedu.
Svinības turpinājās ar jautrām dejām un kopdziesmām Andras
Dzintaras un Sandras Niedras vadībā. Lielu uzmanību piesaistīja arī
Klusā izsole, pie kuŗas ļaudis piestaigāja ik pa laikam, palūkojoties,
vai viņa solījums vēl ir pēdējais. Klusās izsoles ienākums tiks izlietots
kādam vērtīgam projektam, par ko tiks paziņots vēlāk.
Labā noskaņa nepameta svinību viesus visu vakaru, kad šķīrāmies,
zinot, ka drīz vien atkal satiksimies tepat Latviešu Centrā, kas ir mūsu
mazā Latvija Toronto.
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Latvijas Republikas vēstniecība Kanādā
350 Sparks Street, Suite 1200, Ottawa, Ontario, K1R 7S8, Canada, tālr. +1 613 238 6014,
e-pasts embassy.canada@mfa.gov.lv, www.mfa.gov.lv/ottawa

Otava
2019. gada 25. oktobrī, Nr. CA-28047
Kanādas Latviešu centrs Toronto
4 Credit Union Drive
Toronto, ON, M4A 2N8
Godātā Kanādas Latviešu centra Toronto valde!
Dārgie draugi!
Latvijas vēstniecības Kanādā un savā vārdā sirsnīgi sveicu Kanādas Latviešu centru Toronto.
Liels darbs paveikts, daudz panākts un daudz vēl darāmā. Tas sniedz gandarījumu un tas dod prieku darboties
tālāk.
1979. gadā risinājās vēsturiski notikumi - Ontārio premjera un Toronto pilsētas mēra klātbūtnē durvis vēra
Kanādas Latviešu centrs Toronto. Centrā sev mājvietu radušas nozīmīgas latviešu organizācijas: Toronto Latviešu
biedrības Sestdienas skola, bibliotēka, Daugavas Vanagi, Toronto Latviešu pensionāru apvienība, kredītsabiedrība,
laikraksts “Latvija Amerikā”, Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā, kori, tautas deju kolektīvi, skauti un gaidas,
korporācijas un pat veikals. Centrā ir viesojušies Latvijas Valsts prezidenti, ministri, politiķi, augstas valsts amatpersonas, mūziķi un mākslinieki, šeit rīkotas Latvijas Saeimas vēlēšanas un tautas nobalsošanas, kā arī vērienīgi
svinētas Latvijas valsts gadadienas un citi godi.
Man personīgi ir prieks, ka Centrs ir kļuvis arī par manu “mājvietu” Toronto. Latviešu centrs Toronto ir
nostiprinājis savu vietu pasaulē kā lielākais latviešu centrs ārpus Latvijas. Tas ir liels gods un arī pienākums to,
kas izveidots – uzturēt un attīstīt. Liela pateicība pienākas visiem, kas devuši savu artavu pie nama ikdienas spodrināšanas, kas ieguldījuši laiku, darbu un līdzekļus nama uzturēšanā, kā arī attīstībā.
Zinu, ka ar Latviju sirdī ir veikts darbs, kopjot latvietību un uzturot mūsu gadsimtus seno kultūru. Pavisam
nesen vienojāmies mūsu kopējos latviešu dziesmu un deju svētkos! Svētki ir mūsu tautas gara spēka apliecinājums,
mūsu varenības piemērs, ar ko plašajā Kanādā ar stipru balsi un drošu dejas soli nesam mūsu senču dzīves ziņu,
nostiprinot pārliecību par Latviju un latviešiem kā sena garīguma zemi un tautu. Vēlos pateikties ikvienam, kas
ilgu laiku strādā, lai šādi svētki izdotos! Mūsu valsts - Latvijas Republika - nenogurstoši uztur saikni ar savu izkaisīto saimi pasaulē un sniedz atbalstu svētku rīkošanā.
Mēs ar savu Tēvzemi sirdī ejam ikdienas soli un mūsu domas satiekas gan te Kanādas Latviešu centrā Toronto,
gan arī pie Brīvības pieminekļa Rīgā, - vietās, kur jūtamies piederīgi, vietās, ko saucam par mājām.
Vēlu Kanādas Latviešu centram Toronto, atbalstītājiem un organizāciju dalībniekiem gandarījuma pilnus svētkus!
Ar cieņu un veiksmi vēlot,

Kārlis Eihenbaums
latviancentre.org
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LATVIJAS VALSTS SVĒTKU SVINĪBAS
TORONTO
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Sestdien, 16. novembrī, Latviešu Centrā
Plkst. 14:00
SIMTGADES SOĻOS dejā un dziesmā
Piedalās tautas deju grupas un kori
Plkst. 18:30
Filmas HOMO NOVUS izrāde
Svētdien, 17. novembrī, Sv. Jāņa baznīcā
Plkst. 11:00
Ekumēnisks DIEVKALPOJUMS

Visiem sarīkojumiem bezmaksas ieeja

LATVIAN
CANADIAN
CULTURAL
CENTRE

KANADAS
LATVIEŠU
CENTRS
TORONTO

Pirmdien, 18. novembrī,
DIENA LATVIJAI Latviešu Centrā
Plkst. 11:00
Karogu pacelšana
Plkst. 12:00
Pusdienas
Plkst. 13:00
Latvijas valsts Prezidenta
UZRUNAS TIEŠRAIDE
Plkst. 13:30
PASTAIGA CIMDU PASAULĒ Sarmīte Vilks
Plkst. 14:30
Filmas BILLE izrāde
Plkst. 19:00
Koncerts MANI BALTI BĀLELIŅI
Rūta un Valdis Muktupāveli
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NO “COOKING AT THE CENTRE” PAVĀRGRĀMATAS
Bacon Buns (Speķpīrāgi)
Dough
A.
Scald 			
2 cups whipping cream and 2 cups milk
Add to 			
3 tbsp sugar, Zest of one lemon, 1 scant tbsp salt, ¼ lb salted butter
Stir and cool to lukewarm.
B.
Stir together:		
				
		
In		

1 tbsp traditional dry yeast
1 tbsp sugar
1/3 cup lukewarm water

Let proof (rise) about 10 minutes.
Combine A (cream mixture) and B (proofed yeast). Add 5 cups of flour. Beat until smooth and bubbles form.
C.

Scrape down sides and sprinkle dough with flour. Cover and let rise about 45 minutes to 1 hour.

D.

Add 3 cups of flour when dough risen. Knead by hand. Add 1/3 lb soft salted butter and knead until smooth.

E.

Scrape down sides, sprinkle dough with flour, cover. Let rise about 45 minuites.

Filling

Sauté 2 small diced cooking onions in 3 tbsp butter. Cool onions. Add 3 lb diced bacon (or bacon / ham – back bacon). Add
pepper to taste. (This will fill approximately 120 pīrāgi)
F.
When dough has risen punch down and prepare pīrāgi. Roll out dough and cut out circles with glass. Fill, fold, pinch. OR.
Pull dough from a small roll, fill, fold, cut with glass, pinch. Brush on “egg wash” and bake 20 minutes at 400 °F (until golden). Cool.

latviancentre.org
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Centra ēdienu tirdziņš tagad arī online:
www.latviancentre.org
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KURŠ LIETOJA CENTRU 2018. G. / 2019. G.
Mēs esam lepni, ka varam atbalstīt šīs organizācijas, piešķirot tām telpas bez maksas.

Pirmdienās:

Dižais Dancis

Ceturtdienās:

Toronto Latviešu Pensionāru Apvienība (TLPA)
Vingrošana
TLPA koris

Piektdienās:

Bridža kopa
Ballroom Dancing
Koris

Sestdienās:

Toronto Latviešu Biedrības Sestdienas skola
Daiļamatnieki
Gaidas
Skauti

Svētdienās:
Skanda
Daugaviņa

latviancentre.org
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OZOLS PAR GODU LATVIJAS SIMTGADEI
13. septembrī Latviešu Centra Toronto
pagalmā pulcējās tautieši, lai, sekojot Latvijas vēstnieka Kanādā Kārļa Eihenbauma
aicinājumam, stādītu ozolu Latvijas simtgadei par godu.
Ozola stādīšanas ceremonijā Latviešu
Centra Toronto valdes priekšsēdis Ingmārs Ozoliņš atzīmēja, ka koku stādīšana
nozīmē skatīšanos nākotnē, un uz vēl ilgu
nākotni raugās ne tikai Latvija, bet arī Latviešu Centrs.
Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā
prezidents Andris Ķesteris uzteica vēstnieka iniciatīvu un bilda, ka tagad latvieši
varēs apceļot Kanādu, piestājot pie Latvijas simtgades kokiem vairākās provincēs
un pilsētās, kur vien latviešu kopienas
mitinās.
Vēstnieks Kārlis Eihenbaums, sakot “ceļavārdus” jaunajam ozolam, atgādināja latviešu tradīciju stādīt kokus pie savas mājas
un aicināja ik pa laikam sanākt šī koka paēnā un meklēt to, kas mūs vieno. Vēstnieks uzrunu beidza, novēlot saules mūžu ne tikai
Latvijai, bet arī šim ozolam.
Klātesošie sveica jauno ozolu, skanot Latvijas himnai. Šis īpašais ozols, Aivas un Aivara Vinteru ar mīlestību audzēts un kopts,
tagad gadu no gada dzirdēs mūsu himnu un vēros latviešu pulcēšanos uz karogu pacelšanu 18. novembrī un citos latviešu tautai
un valstij svarīgos brīžos.

KAMANAS JĀTAISA VASARĀ

Rakstaino cimdu izstāde XV Latviešu Dziesmu un Deju svētkos
Kanadā
Jūlijs, vasaras pats vidus, kad Toronto termometra stabiņš uzkāpis virs 30 grādu
atzīmes. Un pilsētas centrā Hilton viesnīcas Simcoe telpā godā tiek celti latviešu rakstainie cimdi – nevis daži, bet vismaz pārsimts pāru! Jo nav nepiemērotu gadalaiku, lai
mēs, latvieši, baudītu un lepotos ar saviem krāšņākajiem rakstiem, košākajām dzijām
un siltākajiem dūraiņiem.
Dziesmu un deju svētku ietvaros notiekošo lietišķās mākslas izstāžu laikā
ierasts redzēt jaunākos daiļamatnieku darbus. Šogad Latviešu Daiļamatnieku savienība
Kanadā izvēlējusies saulītē celt tieši rakstainos cimdus, smalki parādot cimdu rašanās
procesu no vilnas apstrādes līdz dzijas krāsošanai un gatavam galaproduktam. Izlīkumojot pa Hilton gaiteņiem un beidzot atrodot cimdu izstādes telpu, šķiet, ka esi nonācis
latviskā oāzē – visapkārt brīnumskaisti raksti un krāsas, novadu tautastērpi, fonā skan
tradicionālā mūzika un pie ieejas sagaida izstādes vadītāja Sarmīte Vilka un viena no
rīkotājām Zinta Enzeliņa. Patiesi, esi nokļuvis pilsētas kņadai paralelā pasaulē, kur uz
brīdi apstājas laiks un kur sajūties par kripatiņu tuvāk savām saknēm.
Izstāde ir iekārtota ar lielu rūpību un mīlestību, padomāts, lai tā būtu izzinoša, informācija pieejama latviešu un angļu valodās. Liela interese ir arī vietējo Kanādas
adīšanas entuziastu vidū, kam nav citas saskarsmes ar latviešu sabiedrību kā vien
vēlme apgūt rakstaino cimdu mākslu. Krāšņi izstādītas teju visas Latvijā un ārzemēs
izdotās cimdu rakstu grāmatas, arī, piemēram, japāņu valodā.
Un, protams, goda vietā cimdi no visiem Latvijas novadiem – pašu adīti, paaudzēm
glabāti, valkāti ikdienā vai rūpīgi saudzēti. Līdzās dažādi citi adījumi, kur izmantoti līdzīgi
raksti un adīšanas metodes – pērļotie mauči, cepures, somiņas, rokas lelles, pat suņu
vilnas cimdi. Domāju, ka izstāde būs iedvesmojusi ne vienu vien ķerties klāt adāmadatām, meklēt jaunus rakstus un radošas idejas, īpaši tuvojoties rudenīgākam laikam.
Sirsnīgs paldies rīkotājiem un visiem tiem, kas dalījās ar saviem skaistajiem krājumiem.
Dalīts prieks ir dubults prieks!
Baiba Auzāne

latviancentre.org
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PIPARKŪKU SEZONA IR SĀKUSIES!

Pirmā piparkūku cepšanas talkā Latviešu Centrā Toronto palīgi ieradās ļoti kuplā skaitā un bija sajūsmā, ka piparkūkas būs gatavas jau tik agri pirms Ziemassvētkiem.
1. r. no. kr.: Aija Kārkliņa, Ausma Miķelsone, Cora Lūsis; aizmugurē no. kr.: Aina Selga, Laura Vasarāja, Sofija Apinīte, Māris Lūsis,
Vija Grimba, Ilona Krūmiņš, Natālija Tannis, Sibylle Bundze, Gundega Vilks, Zinta Enzeliņa, Laimons Ērgle, Edīte Ērgle, Gunda Bernaus, Marisa Zubāne, Olģerts Bernaus, Milija Budrēvica, Ieva Martin

IEGUVĒJS GAN ZIEDOTĀJS, GAN PIRCĒJS
Toronto Latviešu Centra Dāmu komiteja izsaka pateicību par
veiksmīgo Mantu tirgu
Toronto Latviešu Centra Mantu tirgus 14. septembrī bija sekmīgs. Tirgus organizētāja Centra Dāmu komiteja pateicas visiem ziedotājiem, kuri dāvāja savas mantas mūsu
gadskārtējam notikumam. Reizē izsakām lielu paldies tiem, kas atnāca un atrada kaut
ko derīgu no izstādītām lietām, kuras citi ar labu nodomu bija atdevuši. Neskatoties
uz gauso mantu saņemšanu iepriekšējās nedēļās, šī gada mantu tirgus tomēr izdevās,
pateicoties tam, ka pēdējā brīdī tika saziedotas negaidīti daudz labas lietas. Visi ienākumi finansiāli palīdz mūsu Centram.
Mēs vēlamies izteikt lielu paldies visiem brīvprātīgiem un Centra darbiniekiem, kuri
palīdzēja šķirot, kārtot un pārdot lielo mantu
klāstu. Šogad mūsu palīgi bija Skaidrīte Alksne, Sarmīte un Uldis Amoliņi, Meta Bāze, Sibylle Bundze, Laura un Karen Blatchinas, Zinta
Enzeliņa, Edīte un Laimons Ērgļi, Laura Eglītis,
Māra Goba, Vija Grimba, Valda Gustava, Arnis
Markitants, Dace Priede, Liliane un Ivars Stārasti, Rita Strautiņa, Inta Šulca, Silvija Timbere, Alberts Upeslācis, Laura Vasarāja, Gundega Vilks,
Auseklis Zaķis, Inga Zariņa, Aija un Klāvs Zichmaņi, Kristaps Bukejs un Vilnis Blūms.
Ir patīkami ziņot, ka mantu tirgus atkārtoti
pierādīja, ka tas ir sekmīgs līdzekļu vākšanas
veids Centram, kā arī labs veids piesaistīt svarīgo brīvprātīgo un sabiedrības piedalīšanos.
Ar cieņu un vēlreiz visiem liels, liels PALDIES!
Laura Vasarāja

latviancentre.org
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LŪDZU ESIET DEVĪGI AR ZIEDOJUMIEM!
CENTRA NĀKOTNE IR MŪSU ROKĀS!
PLEASE DONATE GENEROUSLY!
THE FUTURE OF THE CENTRE IS IN OUR HANDS!

Our well used Building needs renovations to continue to keep it functional and viable!
Areas of need include:
Flooring through out building

Possible remodel of kitchen

Lighting throughout building
Latvian Centre sign
Second floor windows
Board room teak table
Window blinds
Cultural displays
Classrooms
Riga halI
Kitchen
Washrooms

latviancentre.org
12

Possible redesign of ground floor wheelchair accessible washrooms

TORONTO CENTRĀ

The Umurkumurs bar has been a place to meet, to socialize and to mingle with our
friends! Let’s restore and remodel the Umurkumurs bar and make it great again!
Possible future images of Umurkumurs designs:

Which design do you
prefer?

82' - 11 1/2"

18' - 3"

13' - 10"

6' - 3"

18' - 10"

25' - 9"

17' - 6 1/2"

9' - 4"

10' - 6"

UP

20' - 1 1/2"

5' - 5"

ACCESSIBLE
WASHROOM

FOOD STORAGE

LAUNDREY

12' - 11 1/2"

STORAGE

29' - 2"

34' - 5 1/2"

4' - 0"

9' - 3"

9' - 1"

5' - 6"

EXIT

16' - 8 1/2"

11' - 10 1/2"

7' - 0"

7'27'
- 8"- 5"

HOT FOOD
SERVICE

17' - 10"

C
L

latviancentre.org
PAGE

1' - 0"

13 13
' - 2 1/2"

4' - 0"

TORONTO CENTRĀ

LATVIEŠU CENTRA RŪĶĪŠI
Bērnībā dzirdēju daudz pasakas par rūķīšiem. Rūķīši bija visādi - parasti maza cilvēkveidīga būtne, dažiem bārdas, daži apaļi,
daži priecīgi, daži klusi, bet vienmēr rūķītis bija labais gars, kas palīdz cilvēkiem. Latviešu Centrā arī ir rūķīši, bet daudzkārt citādā
skatā nekā kā pasakās parādās, bet visi labi un izpalīdzīgi. Latviešu Centra rūķīši palīdz vairākos darbos, kā piemēram: palīdzot
dārzu apkopt; ēdienu gatavot vai servēt; telpas greznot; pārdodot biļetes, ēdienus, dzērienus vai produktus; rīkojot balles, tirgus,
koncertus un citus pasākumus Centram par labu; strādājot bibliotēkā; dežūrējot; labojot; būvējot; palīdzot ar administratīviem
darbiem; un daudzos citos veidos. Kā pasakās rūķīši nav vienmēr visiem redzēti, bet par viņu lielo darbu vienmēr priecājamies un
esam ļoti pateicīgi. Bet arī kā pasakās, rūķīši nav lielā skaitā un daudzās mājās pat rūķīšu vairs nav. Latviešu Centrā esam laimīgi,
ka mums vēl ir rūķīši, kuri palīdz bieži un strādā daudz, bet tā kā Latviešu Centrs ir tik liels un ir daudz darbu, mums nav diezgan
rūķīšu, lai paveiktu visus darbus. Ilgus gadus mūsu sabiedrībā bija ļoti daudz rūķīši, kuri veica šos brīvprātīgos darbus, bet ļoti
daudz šie rūķīši ir par vecu tagad vai ir aizgājuši aizsaulē un tamdēļ Latviešu Centrs meklē vēl darbiniekus, kuri var nākt palīgā.
Ir pierādīts, ka brīvprātīgā palīdzēšana palīdz gan fiziskai, gan garīgai veselībai un palīdzot tieši Latviešu Centram palīdz striprināt
latviešu tautu un latviešu tautas nākotni. Lai Kanādas Latviešu Centrs Toronto var vēl ilgus gadus pastāvēt kā vieta, kur varam
baudīt latviešu kultūru un ēdienu, vest mūsu bērnus mācīties latviešu
skolā un būt par latviešiem, dejot tautas dejas, dziedāt latviešu koros,
svinēt jubilejas, un vienkārši satikties ar citiem latviešiem, ir daudzi darbiņi, ko jādara.
Latviešu Centram ir visādi mazi darbiņi, visādām spējām,
visādiem vecumiem, kur ir vajadzīgi palīgi. Mūsu pulkā esam visi spējīgi
būt rūķīši un kaut kādā veidā palīdzēt. Liels paldies tiem rūķīšiem, kuri
ir jau palīdzējuši un turpina
palīdzēt.
Larisa Kaļina
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KLCT JAUKTAIS KORIS ZIEMELIS
Kanādas Latviešu Centrs Toronto ir bijis jauktā kora ZIEMELIS mājvieta kopš 2013. gada, kad koris sāka gatavoties XIV Latviešu
Dziesmu svētkiem Kanādā. ZIEMELIS ir
“festivālu” koris ar vienīgo mērķi - gatavoties dziesmu svētkiem Ziemeļamerikā
un Latvijā.
Koris, diriģents Juris Ķeniņš, koncertmeistare Rita Strautiņa un kora
priekšnieks Jānis Ivsiņš ir pateicīgi Latviešu Centram par savu piektdienas
vakaru māju. Mūsu nozīmīgākie notikumi ir bijuši: 2018. g. dziesmu svētki Rīgā,
kur 50 ZIEMEĻA dziedātāji piedalījās
17,000 dziedātāju kopkorī. Mēs bijām
pagodināti saņemt apciemojumu no
svētku noslēguma koncerta mākslinieciskā vadītāja Mārtiņa Klišāna, kurš vadīja
pilnu nogali ar meistarkursiem, ar gala
koncertu Centrā, palīdzēt visiem Kanādas
dziedātājiem gatavoties Rīgai. Mēs arī bijām 50 dziedātāji XV Latviešu Dziesmu un
Deju svētkos Kanādā, un līdzīgi, 2019. g.
janvārī, baudījām neaizmirstamu vakaru ar Valsts Akadēmiskā kora LATVIJA diriģentu Māri Sirmo – Centrā.
Juris Ķeniņš

SKANDA

Toronto latviešu mūzikas ansamblis, kam dots „Skandas” vārds, ir samērā jauns - darbojas septiņus gadus. Pirmā uzstāšanās bija
Latvijas Valsts svētku ieskaņas sarīkojumā Latviešu Centrā Toronto 2012. gada 17. novembrī, kad komponistam, pedagogam un
kordiriģentam Jānim Beloglāzovam radusies ideja savākt kopā nelielu muzicējošu grupiņu. Jānis, kurš iepriekš diriģējis gan Otavas
latviešu kori un Toronto „Dainu”, gan bijis virsdiriģents vairākos Dziesmu svētkos, kopā ar 5 dziedošām meitenēm saņēmis lielu
publikas atsaucību, arī pašiem iepaticies kopādziedāšanas prieks, tāpēc nolēmuši turpināt. Šobrīd ansamblis darbojas jau vairāk
nekā 10 cilvēku sastāvā. Dalībnieki gan
dzied, gan spēlē vairākus instrumentus.
Vārdam „skanda” latviešu valodā var
meklēt līdzību ar pasaulē senākās eksistējošās valodas - sanskrita sakni „skan”,
kas pamatā daudziem latviešu vārdiem:
skanēt, skandēt, skandināt, skanošs.
Lielāko daļu ansambļa repertuāru
veido tautasdziesmas, kuru apdaru autors ir „Skandas” „dvēsele”- komponists
Jānis Beloglāzovs, ņemot vērā ansambļa
intereses un izaugsmi. Ansamblis koncertējis Toronto, Hamiltonā, Montreālā,
Otavā un Čikāgā. Vairākas reizes ansamblis ir uzstājies Latviešu Centra jubilejās
(2013. un 2014. gadā). Tāpat dziedājām
līdzekļu vākšanas koncertā par labu Latviešu Centram 2015. g. pavasarī. 2015.
g. rudenī uzvedām koncertu “Visu gadu
dziesmas krāju”, visus līdzekļus ziedojot Latviešu Centram. Esam kuplinājuši
Valsts svētku sarīkojumus, gan LNAK pieņemšanas, gan Latviešu Centra rīkotajās “Diena Latvijai”. Tāpat dziedājām Latvijas 100
gades karoga svētkos Toronto un Hamiltonā. Katru gadu iepriecinām Kristus Dārza iemītniekus ar skanīgām dziesmām. Šī gada
4. maijā piedalījāmies M. Zālītes un Z. Liepiņa rokoperas “Lāčplēsis” koncertuzvedumā. Jau divus gadus esam dziedājuši dzīvā
pārraidē Latvijas Radio 2 raidījumā “Gadsimta garākā Līgo dziesma”, arī vairākkārtīgi esam piedalījušies Kanādas Dziesmu svētkos
Toronto un Hamiltonā.
Iveta Bertovska
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„DIŽAIS DANCIS”
Toronto latviešu tautas deju ansamblis „Dižais Dancis” tika dibināts 2000. gadā. Ansamblis ar panākumiem piedalījies vairākās
jaundeju skatēs. Kā veiksmīgāko skati var minēt 2004. gada skati Toronto, kurā tika iegūta 1. vieta, izdejojot M. Simsones „Iebrauca
saulīte”. Māras dejas ir arī aizceļojušas un guvušas atzinību Latvijā – „Iebrauca saulīte” tika dejota VII vidējās paaudzes dejotāju
svētkos Valmierā, un deja „Spieķītis” tika izdejota XVI Senioru deju svētkos Ikšķilē.
Ansamblis ir aktīvi piedalījies visos
Kanādas dziesmu un deju svētkos, Garezera dziesmu dienās, vairākos Toronto latviešu centra sarīkojumos, uzstājies Indianapolē, Čikāgā, Sidrabenē, Mežciemā un
Hamiltonā. „Dižajam Dancim” ir arī lieli un
skaisti nākotnes plāni. Skats tiek vērsts uz
Dziesmu dienām Austrālijā.
Ansambļa dejotāju vecums ir kā „raibs
zaķis” – sākot no „ap 30” un tā tik uz
priekšu. Vienmēr „Dižais Dancis” priecājas redzēt jaunus dejotājus, kuri vēlas savus pirmdienas vakarus pavadīt jaukā un
sirsnīgā pulkā, apgūstot latviešu tautas
dejas soļus un izbaudot dejas burvību.
Deja ir arī draudzība.
Mēģinājumi notiek katru pirmdienu no
19:30 – 21:30 Toronto latviešu centrā.
Izsakām Kanādas Latviešu Centram
sirsnīgu paldies, ka mums atvēlē telpas mūsu mēģinājumiem. “Dižais Dancis” ir atbalstījis Centru, piedaloties Centra sarīkojumos, kad esam lūgti, kā arī ieguvuši Centra biedru statusu. Centrs ir vide, kur ne tik vien noturam savus mēģinājumus, bet arī
piedalāmies deju kopmēģinājumos ar citām deju grupām un meistarklasēs ar Latvijas deju vadītājiem. Tā veidojam un uzturam
draudzības saites mūsu pašu vidū, kā arī ar plašāku dejotāju saimi.
Šogad gatavojamies svinēt 20 gadu jubileju 2020. gada pavasarī ar iemīļotām, kā arī ar jaunām dejām! Ir svarīgi uzturēt mūsu
senču kultūru, kā arī bagātināt mūsu tautas deju pūru ar jaunām horeogrāfijām.
Māra Simsone
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„DAUGAVIŅA”
Pēdējos gados Daugaviņai ir bijis tas prieks un gods pārstāvēt Toronto latviešus vairākos Kanādas pasākumos (piemēram, dejojot Toronto pilsētas centrā “Baltic 100” svinībās, kā arī Canadian Forces Base Petawawa dejot tautas dejas Kanādas karavīriem un
viņu ģimenēm).
Protams, ka latviešu Dziesmu un Deju svētki ir it sevišķi nozīmīgs notikums dejotājiem. 2018. g. dejojām Simtgades svētkos
Latvijā kopā ar 17,000+ dejotājiem! Arī piedalījāmies vēsturiskā notikumā, dejojot “Saved tos mājās pie Daugavas krastiem”. Deju
horeogrāfēja trimdas horeogrāfi, un to izpildīja 31 diasporas deju grupa. Daugaviņas vadītājai Selgai Apsei bija uzdots lielais gods
būt par šīs dejas Virsvadītāju.
Tuvāk mājām, 2019. g. vasarā dejojām gan Jaundeju skatē, gan Tautas deju lieluzvedumā Toronto. Ļoti daudz dejotāji bija iesaistīti šo svētku rīkošanā un kalpoja svētkiem pa labu trīs gadus pirms pašiem svētkiem.
Deju “nometnes” ir kļuvušas par ļoti svarīgu sastāvdaļu Daugaviņas gadu gaitā. Tās noturām ārpus Toronto un dejojam 15+
stundas, kā arī spēlējam nometnes stila spēles, vingrojam, dziedam un draudzējamies.
Lai paceltu dejas līmeni un tālāk attīstītu
gan dejotājus, gan vadītāju, aicinam pedagogus no Latvijas ar mums pastrādāt.
Esam bezgala laimīgi, ka interese pabūt
Toronto ar mums pastrādāt ir liela, un pie
mums ir bijuši gan Jānis Purviņš, gan Jānis
Ērglis un jaunais horeogrāfs Dāvis Ērglis. Arī šī darbība turpinās, un šogad pie
mums viesojās Agris Daņilēvičs. Ar viesiem mums ir daudz papildus mēģinājumi
un tie visi notiek, protams, centrā!
Dejotāji saka, ka ja reiz dejo tautas dejas, tas vienmēr “ir kājās” un vēl gribas
dejot. 2018. g. rudenī uzsākām jaunu
Daugaviņus sastāvu ar “Meistariem”, kas
ir vidējās paaudzes dejotāji. Priecājamies
par paplašināto dejotāju pulku!
Daugaviņas dejotāji ir patiešām iesaistīti latviešu sabiedrībā, kalpojot vairākās organizācijās, tā starpā: LNJAK un ALJA valdē,
Latviešu centra valdē, skolotāji TLB Sestdienas skolā, vadītāji Sidrebenes un Katskiļu bērnu nometnēs, Dziesmu un Deju svētku
nozares un rīcības komitejā.
2019. - 2020. gadu sezonā sākam gatavoties uz mūsu lielo 50. Jubileju 2021. g. martā, kā arī uz pasākumiem tepat Toronto un
apkaimē. Skatoties nākotnē, būs, protams, Dziesmu un Deju svētki
Minneapolē 2022. g. un Rīgā 2023. g.
Daugaviņa vēlas pateikties Kanādas latviešu centram Toronto par ilggadējo atbalstu grupai. Centrā mums ir plaša noliktava
mūsu tautas tērpiem un rekvizītiem. Mums ir trīs pilni komplekti
meiteņu/sievu tautas tērpi un divi komplekti puišu/vīru tērpi. Ir
tik ļoti svarīgi, ka tos var nolikt drošā, sausā un tīra vietā – paldies!
Protams, mums centrā arī ir lieliskas zāles mēģinājumiem un koncertiem un patiesi katru nedēļu esam laimīgi, ka mums ir tik skaista
mājas vieta.
Selga Apse un Tija Freimuta
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KĀ TLBSS SVINĒJA LATVIJAS SIMTGADI
TLB Sestdienas skola nosvinēja Latvijas simts gadu jubileju šī gada 17. novembra rītā Toronto Latviešu centrā. Visi skolēni, no
mazākajiem bērnu dārza līdz pat 8. klases lielākiem, pulcējās centra Ventas zālē ar krāsainiem tautas tērpiem mugurā. Zāle bija
piepildīta ar bērnu vecākiem, draugiem un godātiem viesiem.
Iesākot svinīgo aktu, skolas pārzine Ilze Maksiņa aicināja piecelties un sagaidīt skolas karogu, kuru ienesa 8. klases skolēni
Markus, Ināra un Violetta. Skolotāja Marisa Zubāne pavadīja
to ar kokles spēli. Prāveste Ilze Kuplēna - Ewart savā svētrunā
runāja par latviskiem simboliem un to nozīmi, kā arī par to, ko
nozīmē valsts simtgades galvenais vēstījums “Es esmu Latvija”.
Viņa atgādināja mums, ka mēs visi esam simboli Latvijai, un lika
mums padomāt, kā mēs varam pateikties par brīvu Latviju.
Sekoja apsveikums no TLB priekšsēdētāja Patrika Rundāna,
uzrunai beidzoties viņš aicināja skolas saimei nodziedāt Latvijas
valsts himnu “Dievs, svētī Latviju”.
Turpinājumā skolas pārzine Ilze Maksiņa lūdza, lai mēs atskatāmies uz TLB Sestdienas skolas Toronto dibinātājiem,
ievērojot, ka viņu cerības ir piepildījušās, jo latviešu skola ir
uzturējusi latviskās tradīcijas 50 okupācijas gadus, un mēs to
darām vēl tagad, neskatoties uz to, ka Latvija jau vairāk nekā
divdesmit piecus gadus ir brīva valsts. Pārzine mudināja mums
visiem turpināt to, ko viņi iesāka - macīties par Latviju, dziedāt
tautas dziesmas, cienīt mūsu tradīcijas.
Ikvienam skolas svinīgā akta apmeklētājam bija iespēja
noskatīties īpašu video apsveikumu Toronto Sestdienas skolas saimei no bijušās Latvijas prezidentes torontietes Vairas
Vīķes - Freibergas. Viņa savā uzrunā novēlēja, lai mēs Toronto
izjūtam to, ka mēs svinam Latvijas valsts svētkus kopā ar citiem
latviešiem visā pasaulē, gan ASV, gan Austrālijā, gan Rīgā. Kaut
gan mēs neesam šobrīd Latvijā, mūsu piedalīšanās ar sirdi un
dvēseli šai sestdienas rītā ir daļa no šīs nozīmīgās svinēšanas.
Un, lai mēs uz visu mūžu neaizmirstam, ka mēs piederam Latvijai kā viņas dēli un meitas.
Pēc tam 2018. g. skolas absolventi Vizma, Simona, Līze un
Kristofers stāstija par šīs vasaras braucienu uz Latviju “Sveika,
Latvija!” programmas ietvaros. Kamēr viņi
mums rādīja fotogrāfijas,
noklausījāmies
absolventu
piedzīvojumus un mīļākos
monentus, ieskaitot Prāta
Vētras koncertu. Viņi novadīja kopdziesmu “Mana dziesma”.
Pēc tam pirmās, septītās
un astotās klašu skolēni
noskaitīja
dzejoļus,
bija
koklēšanas priekšnesums un
Lindas Kronbergas vadībā tika nodziedāta slavenā Čikāgas piecīšu dziesma “Latvju
bērniem” - kamēr vecāki un viesi bija priecīgi dziedāt līdz. Vārdi šai dziesmai bija it
sevišķi piemēroti: “viena saule, tas pats mēness, visiem viena tēva valodiņ…”
Jūlija Valdmane
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APOLONIJAS VETERES BIBLIOTĒKA
Kas ir KLCTB?					
						
						
						
						

Kanādas Latviešu Centra Toronto bibliotēka ar nosaukumu “APOLONIJAS
VETERES BIBLIOTĒKA” ir visu Kanādā dzīvojošo latviešu bibliotēka. KLCTB
pamatuzdevums ir latviešu valodā krāt grāmatas un citu izdevumu veidus par
Latviju un latviešiem, pēc iespējas darīt pieejamus Latvijā un ārpus Latvijas
izdotos izdevumus.

Kā nokļūt bibliotēkā?				
						
						
						
						
						

Centra otrā stāva KLCTB lasītavā, kā arī bērnu nodaļās “ Burvju atslēdziņa” un
“Ligzdiņa” var iepazīties ar KLCTB krājumu. Bibliotēka uz mājām izsniedz
materiālus reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem.
Bibliotēkas uzziņas pa tālruni 416- 759- 4900 vai e-pastu:
klctbibliotēka@hotmail.com
KLCTB 4 Credit Union Drive Toronto ON M4A 2N8 Canada

Kā kļūt par lasītāju?				
						

Lai kļūtu par KLCTB lasītāju, nepieciešams izpildīt reģistrācijas anketu, ar
parakstu apliecināt “ KLCTB lietošanas noteikumu “ ievērošanu.

Darba laiks?					
						
						
						
						

No septembra līdz jūlijam:
otrdienās 10:00 – 15:00
ceturtdienās 10:00 – 13:00
sestdienās 10:00 – 13:00
jūlijā, augustā pensionāru saietu datumos

Kā sameklēt informāciju?			
						
						
						
						

Krājums iekārtots pēc Dewey decimālsistēmas ar grāmatu nosaukumu,
autoru, tematu.
Top katalogs digitālai piekļuvei no tālienes.
Dežurants uz vietas palīdzēs atrast nepieciešamo informāciju. Jautājumus un
references pakalpojumus var uzdot ar e-pastu: klctbiblioteka@hotmail.com

Kur paliek mantinieku ziedotās grāmatas?
						

Pievienojam KLCTB kolekcijai. Piedāvājam LNB izvēlēties, pretim saņemot pēc
KLCTB izvēles jaunas grāmatas.

Kā piedalīties KLCTB stabilai izaugsmei? 		
						
						
						
						
						

Iepazīties ar KLCTB Centra Facebook mājaslapā ziņām par grāmatu
jaunieguvumiem.
Iesniedzot ieteikumus krājuma papildināšanai, atzīmējot autoru, nosaukumu,
izdevēju, ISBN, paskaidrojot kādēļ vēlaties ieteikt šo izdevumu.
Ar ziedojumu, lielu vai mazu.
Nākt talkā bibliotēkas komandā.
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TORONTO LATVIEŠU PENSIONĀRU APVIENĪBA
Dievam, tuvākam un savai tautai
TLPA ir bezpeļņas organizācija, dibināta 1972. gadā. 1974. gadā apvienībai piešķīra privilēģijas dokumentu (Charter).
Korespondencei ar valdību lietojam anglisko apvienības nosaukumu: „Latvian Senior Citizens Association in Metro Toronto”.
Apvienība pārcēlās no Latviešu nama uz Latviešu Centru 1994. gadā.
Apvienības mērķis ir veicināt biedru sabiedrisko, garīgo un kulturālo dzīvi latviskā vidē. Jābūt 60 gadus vecam, lai iestātos
Apvienībā. Pašreiz mūsu biedru skaits ir 500.
**
Esam lepni, ka rādām vietējai latviešu sabiedrībai, cik aktīvi mēs esam. Mēs vingrojam, dziedam, datorējam, gatavojam rokdarbus, baudām koncertus, runas, lekcijas un satiekamies uz svētbrīžiem.
Nāciet ar ieteikumiem, ko mēs vēl gribētu pielikt mūsu darbībai, un jā, arī
ne tikai ceturdienās.
Nākamie gadi ir nozīmīgi, gan Latvijā, gan šeit. Uzlabosim mūsu sabiedrības sazināšanās tīklu, lai varam visiem dot pilnīgu pārskatu par notikumiem, sarīkojumiem uz viena pilnīga elektroniska kalendāra. Lai to
panāktu, mums ir jāieved tehnoloģija mūsu organizācijās un personīgā
dzīvē. Tā mums dod iespēju zināt un reaģēt ne tikai par notikumiem šeit,
bet arī tiem, kas notiek Latvijā. Gribētu, ka mēs varam visiem mūsu biedriem paziņot ar epastu par mūsu darbību, valsts paziņojumiem un iespējām
īsā laikā...katru nedēļu.
Lai mēs varam veidot šos pasākumus, mana vēlme ir, ka mēs piesaistām
jaunākus pensionārus mūsu pulkā. Esam jau tagad lielākā aktīvā sabiedrības grupa. Tamdēļ vien mums ir liela atbildība pret mūsu sabiedrību.
Būsim priekšzīme ieteikumos, ziedošanā, komunikācijā, balsošanā... mūsu
bērniem. Vēlos, lai mēs piedalāmies sabiedrības vadīšanā un veidošanā.
Kādi mēs vēlamies būt pēc pieciem gadiem? Mums ir varena pils, ko saucam par Centru. Rīkosimies, lai tā plaukst un
turpina būt sekmīga un spoža.
Mums ir pieredze, kas ir tik vērtīga! Katrs
mēs varam kaut ko darīt. Jautājiet sev... ko
darīšu es... mūsu sabiedrības labā nākošā
gadā?
Sapņot ir jauki; darīt ir vēl labāk! Veidosim
nākotni un darīsim to kopā!
Auseklis Zaķis
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BRIDŽA KOPA
Toronto latviešu bridža kopa darbojas Centrā kopš tā dibināšanas laika.
No sākuma spēles notika piektdienu vakaros, jo lielākā daļa dalībnieku dienās strādāja. Pēdējos desmit gadus tiekamies
piektdienās, dienas laikā, jo dalībnieki visi ir pensionāri. Sākam spēlēt 11:00 un beidzam apmēram 14:30, tā izvairoties no satiksmes drūzmas. Ar skaitļotāja palīdzību spēles beigās tiek nolasīti rezultāti un urravas neizpaliek! Spēles ir labi prāta asināšanas
vingrinājumi.
Pa gadiem dalībnieku skaits ir sarucis. Ļoti gaidām jaunus spēlētājus.
Fotogrāfijā: Laimonis Ērglis iekasē dalības maksu no Birutas Zilānes, kamēr igaunis Jack Triefeldt novēro.
The Toronto Latvian Bridge Club has operated at the Latvian
Canadian Cultural Centre since its inauguration.
In the beginning we played on Friday nights as most of the
members were working . During the last ten years the play has
shifted to daytime play, as all the players are of retirement age.
We start play at 11.00 o’clock in the morning and play roughly
until 14.30, thus avoiding rush hour traffic. With the help of a
computer we have the results before going home. You should
hear the shouts of congratulations! Bridge playing is a good
brain exercise.
During the years our membership has drastically decreased,
so new members are very welcome.
(In photo) Laimonis Erglis collects participation money from
Biruta Zilans as Jack Triefeldt looks on.

latviancentre.org
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IESAKŅOJUŠIES TRADĪCIJĀS, AUGSIM NĀKOTNEI!

Vai esi aktīvs centra izmantotājs vai rets apmeklētājs? Vissvarīgāk ir tas, ka tu apzinies Centra
nozīmi savā, ģimenes, draugu un paziņu dzīvēs. Centrs, bez šaubām, ir plašās Toronto latviešu sabiedrības sirds un dvēsele. Mēs to mīlam! Taču Centra pastāvēšana šobrīd atkarīga no ziedojumiem.
Toronto Latviešu centra nākotnei ir nepieciešama tava iesaistīšanās.
Jau sākot ar šo gadu, Centrs piešķirs katram labvēlim dižozola lapu ar ziedotāja vārdu uz tās. Lapas tiks pievienotas uz sienas attēlotam ozolam. Dažādās lapu krāsas simbolizēs ziedojuma summu:
Zaļa:		
$100+
Dzintara:		
$500+
Sudraba:		
$1000+
Zelta:		
$2500+
Platīna:		
$ 5000+
Dimanta:		
$10000+
Ziedotāja vārds tiks iemūžināts ozola stumbrā, ja ziedojuma summa sasniegs $ 50000.
Kad Jūsu ziedojums sasniegs $1000, Jūs kļūsiet par Centra biedru.
Gadskārtējie ziedojumi tiks rūpīgi saskaitīti kopā un ziedotājs varēs dabūt jaunu krāsas lapu, ja
summa sasniegs nākamo ziedojumu pakāpi. Pastāv iespēja maksāt ziedojumus katru mēnesi. Par
ziedojumiem arī saņemsit nodokļu atlaides kvīti. Ziedojumu anketa atrodama šī žurnāla pēdējā
lapā! Lūdzu izpildiet to jau 2019. gadā un atsūtiet uz Toronto Latviešu centra biroju.
Bieži dzirdam palīgā saucienus pēc finansiāla atbalsta no dažādām nelatviešu organizācijām.
Būsim lepni un gandarīti par savu izvēli palīdzēt Toronto Latviešu centram pastāvēt.
Greznosim ozolu, palīdzēsim Centram!

ROOTED IN TRADITION AND GROWING INTO
THE FUTURE!

The Latvian Canadian Cultural Centre has provided a place for community events for over 40
years! We are thankful for the dedication of our volunteers who have assisted us all these years
with events and the upkeep of our Centre. Thank you to everyone who has donated, members,
Latvian organizations and bequeaths. All of which have kept the Centre strong and viable. Unfortunately, as our community ages, and others move away from the Centre, resources to assist with
the required upkeep of the Centre have decreased substantially. Hall rentals and catering are not
enough to offset this loss. Our well used building needs renovations to continue to keep it functional and viable.
We are starting a new donation initiative to grow into the future with the Latvian Canadian Cultural Centre! The majestic oaks of Latvia have always been a symbol of our strength and longevity.
And that is our symbol for the future of the Centre. Your donation will help us grow into the future.
A leaf in your honour will be placed on an image of the oak tree on the walls of the Centre.
Green Leaf: 		
$100+
Amber Leaf: 		
$500+
Silver Leaf: 		
$1000+
Gold Leaf: 			
$2,500+
Platinum leaf: 		
$10,000
A donations of $50,000+ will be commemorated in the trunk of the tree.
When you accumulate a donation of $1000, you become a Latvian Centre member.
The colour of your donation leaf will change as your donation grows. Monthly and yearly options
for donations will be available and a charitable donation tax receipt will be issued to you. The Donation form is available on the last page of this magazine. Please fill it out and return it to the front
Office of the Latvian Centre.
The Latvian Canadian Cultural Centre is the hub of Latvian society in Canada. We are reaching out
to everyone who uses the Latvian Centre and believes in the importance of its future to our society!
Investing in the future of the Latvian Canadian Cultural Centre is investing in the future of Latvian
Society in our city and Canada!!!
latviancentre.org
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LŪDZU ESIET DEVĪGI AR
ZIEDOJUMIEM!
CENTRA NĀKOTNE IR
MŪSU ROKĀS!

PLEASE DONATE
GENEROUSLY!
THE FUTURE OF THE
CENTRE IS IN OUR HANDS!

Please fill out the donation form, and send it or drop it off at the Latvian Centre front office:
Latvian Canadian Cultural Centre
4 Credit Union Drive
Toronto, ON, M4A 2N8

Name: __________________________________________________________________________________________
Address: ________________________________________________________________________________________
City: ____________________________ Prov.: __________________________ Postal Code: __________________
Phone: _________________________________ E-mail: _________________________________________________
□ Monthly contribution of: □$20 □$40
Monthly donations renew automatically

□$60

□$80

□$100

□other: $ ___________________________

or
□ One time donation of: $ ________________________________________________________________________
Credit card # ___________________________________________________________________________________
Exp.date: ________________________________________ CVC: __________________________________________

Signature: _______________________________________________________________________________________
Latvian Canadian Cultural Centre | 4 Credit Union Dr., Toronto, ON, M4A2N8 | Charity No. 0504399-22-13
TAX RECEIPTS WILL BE ISSUED AFTER YEAR END
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