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2018. g. 5. martā 
 
Mīļie brāļi un māsas: 
 
Priecājamies, ka varam jūs aicināt piedalīties Toronto draudzes un Koŗu apvienības  
rīkotos 69. dziesmu dienā, kas notiks šī gada 29. aprīlī, plkst. 12:00 pēcp. Toronto Sv. 
Jāņa ev. lut. draudzes dievnamā (200 Balmoral Avenue, Toronto, Ontario M4V 1J6). Pēc 
koncerta būs sadraudzības mielasts dievnama apakšējās telpās. 
 
Mēģinājums 28. aprīlī notiks turpat, Toronto Sv. Jāņā ev. lut. draudzes dievnamā. 
 
Tieši blakus ir mazs parking laukums, kur ir brīva parkošana nedēļas nogalēs jo tas 
laukums saistas ar skolu aiz baznīcas. Ja parking laukums ir pilns, tad jāmeklē parkošana 
uz blakus ielām. 
 
Dienas Kārtība 
 
Sestdienā 

1. Vieglas puzdienas – 11:30-12:15 
2. Mēģinājums sākas 12:15 līdz 18:00, ar starpbridi / kafijas pauzi kaut kad 

pecpusdienā ap 15:00 
3. Vakariņas – 18:00-18:45 
4. Mēginajums – ja vajadzība ari pēc vakariņām 

 
Svētdienā - dievkalpojums nenotiek. 

1. 11:00   Kafija / teja dabūjama lejas telpā 
2. 12:00 – Koncerts (apģerbs: sievietēm – melnas kleitas/bikses, vīriešiem – tumšs 

apvalks) 
3. 14:00 – Sadraudzības mielasts 

 
Par viesnīcām 
Lūdzu sarunājat viesnīcu drīzi, jo Toronto ir daudz sarīkojumi un viesnīcas cenas ir samērā 
dārgi.  Ir sarunātas istabas Best Western Roehampton.  Šis hotelis ir apmēram 15 
minūšu attālumā no baznīcas – skatīt uz kartes nākamā lpp.  
Mums ir 15 istabas aizņemtas ar grupu cenu līdz 29. marta datumam. Ja zvaniet pēc 
tam, būs jāmaksā parastās cenas.  Istabas var rezervēt divām vai trijām naktīm – 
piektdienas un sestdienas vakaram, un ari svētdienas vakaram.  Lai izvairītos no 
pārpratumiem, kad sarunājiet istabas, lūdzu pārliecinājaties, vai ir pareizās naktis 
rezervētas.    
 

Best Western Roehampton (Toronto) netālu (~15 minūtes) no dievnama.  
$155 Cdn / single or double, plus tax (2 double beds / or 1 king bed) un ieskaita brokastis. 
Triple = $170, Quad = $185. Hotelis ir katram pašam jāsarunā, minot "Latvian Baptist” 
group rate, tel. 416-487-5101. Parking nav brīva – maksā $18 Cdn pa nakti. (Downtown 
Toronto parking cena pie citām viesnīcām maksā vairāk, ap $30-35 pa nakti.)  
 

Hoteļa adrese:  808 Mount Pleasant Rd., Toronto ON Canada M4P 2L2 
Telefons: 416-487-5101 / toll free Canada & US 1-800-780-7234 
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Citas hoteļa iespējas tuvāk baznīcai 
 
Madison Manor Boutique Hotel 
20 Madison Avenue, Toronto, Ontario M5R 2S1 
Phone: (416) 922-5579 
Fax: (416) 963-4325 
Toll Free (Canada/US): 1-877-561-7048 
Email: info@madisonavenuepub.com  
Website: http://madisonmanorboutiquehotel.com 
 
Holiday Inn Express Toronto Downtown 
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/toronto/yyzls/hoteldetail 

111 Lombard Street, Toronto, Ontario M5C 2T9 
Telephone: 1-877-660-8550 
 
 
Budget accommodations but a good location: 
Hotel 89 
89 Avenue Road, Toronto On M5R 2G3 
Phone: 416-964-1220 | Fax: 416-964-8692 
Website: https://www.hotel89toronto.com/ 
 
NOTE: this hotel is very basic, rooms are small and rates start at about $129/night for a 
single/double. The hotel has not yet been renovated. 
However, it is close to the church – only about a $10 taxi ride north up Avenue Road to the church. 
Amenities include a Whole Foods grocery store next door and it is close to both Bloor Street, 
Yonge Street and transit (Bay St. subway stop and St. George subway stop). The Royal Ontario 
Museum and Koerner Hall (concert hall) are about 5-7 minutes walking distance. The trendy 
Yorkville district with boutique shopping and restaurants is also just 1 block away. 

Baznīca 

mailto:info@madisonavenuepub.com
http://madisonmanorboutiquehotel.com/
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/toronto/yyzls/hoteldetail
tel:4169641220
https://www.hotel89toronto.com/
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Toronto pilsētas ziemeļu un rietumu pusē ir arī citi hoteļi un moteļi, tos var viegli atrast ar 
internet palīdzību. 
  
 
Šo e-pastu izsūtam tām personām kuŗām mums ir zināmas e-pasta adreses.  Tamdēļ 
lūdzam šo informāciju sniegt tālāk jūsu koŗiem, draudzēm un arī atsevišķiem dziedātājiem. 
 
Mes patiešām ceram, ka jūs atsauksities mūsu aicinājumam kuplināt mūsu šo 69. dziesmu 
dienu!  Pateicamies par jūsu atsaucību! 
 
Toronto latviešu baptistu draudzes un 69. dziesmu dienas rīcības komiteja vārdā,  
 
Vaira Gertnere un Dāvids Šmits 
 
Epasti:  vaira.gertners@ontario.ca (darbā) 
  Vaira@rogers.com (personālais) 
 
  dsmits@transmessenger.com 
 
 
 
Baznicas bilde: 
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