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Latvijas Goda Konsuls Rietumaustrālijā 
Jānis Purvinskis 9582 5221

LAAJ Vicepriekšsēdis Rietumaustrālijā 
Jānis Vucēns 9398 1958

Pertas Latviešu Centrs 
60 Cleaver Terrace, 
Belmont, WA 6104 9277 6830

Ev. Lut. Sv. Pāvila draudze 
Mācītājs: Gunis Balodis 9562 0537
Priekšniece: Ieva Vlahova 9367 4104
Dāmu komitejas priekšniece:  
Daina Vārpiņa 61430606

Latviešu Biedrība Rietumaustrālijā 
Priekšnieks: Jānis Kukuls 04 0274 7077
Grāmatu galds 9277 6830

Daugavas Vanagi Pertas nodaļa 
Sekretārs: Jānis Purvinskis 9582 5221
Vanadžu kopas vadītāja:  
Rita Džonsone 9349 2332
Kluba vadītājs:  
Viktors Mazaļevskis 9453 6925
Koŗa priekšnieks: 

Pertas Latviešu Dramatiskā Kopa (PLDK) 
Priekšnieks: Andris Vārpiņš 9398 1958

Korporāciju Kopa Pertā 
Sen. Andris Rozītis 9315 9430

Pertas Latviešu rādio raidījumi 
6EBA FM 95.3 MHz 9227 5953
on-line: www.6eba.com.au 
raidijumu vadītājs: Jānis Vucēns 9398 1958
jvucens@ozemail.com.au 

Pertas Latviešu Ziņas 
P.O. Box 273, 
Maddington, WA 6109, AUSTRALIA 
jvucens@ozemail.com.au 
www.pertaszinas.net 

 

SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
 
septembrī 

23 Dievkalpojums plkst 10.30 
24 Kopvalžu sēde plkst 19.30 
30 Dievkalpojums plkst 10.30 

  
oktobrī 

14 Dievkalpojums plkst 10.30 
14 DV Zem Ozola 
27 Draudzes Seminārs 
28 Dievkalpojums plkst 10.30 

novembrī 
4 Dievkalpojums plkst 10.30 

18 LATVIJAS VALSTS SVĒTKI 
25 Dievkalpojums plkst 10.30 

Pertas Latviešu Radio raidījumi 
katru sestdienas vakaru plkst. 18.00 6EBAFM 

95.3 MHz www.6ebafm.com.au 
 

 
 

REDAKCIJA 
Pertas Latviešu Ziņu redakcija izsaka lielu paldies 
visiem, kuri ir iesūtījuši rakstus un palīdzējuši ar 
Ziņu izdošanu. 

Lūdzu nākošām ziņām visus rakstus iesūtīt 
redakcijā līdz 2012. g. 15.oktobrim. 

KVITĒJUMI: 
Anon. $20.00 
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EV. LUT. SV. 
PĀVILA 
DRAUDZE 

 
DIEVKALPOJUMA SARAKSTS 
2012.g. SEPTEMBRIM, OKTOBRIM, 
NOVEMBRIM 
 
Datums 23. septembris plkst 10:30 
Diena 17. svēt pēc Sv. Gara Sv 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Jer. 11:18-20 

Jēkaba 3:13-4:10 
Mk. 9:30-37 

Lasītājs Jānis Lūks 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes Aina Timmermane 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Prāv. Ieva Graufelde 
Ilgvars Bergmanis Jūlījs Bernšteins 
Maiguta Bernšteins Jānis Blumbergs 
Nikolajs Džonsons Rita Džonsons 
Austra Farras  
Datums 30. septembris plkst 10:30 
Diena 18. svēt pēc Sv Gara Sv 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi 4 Moz. 11:4-6,10-16,24-29 

Jēkaba 5:13-20 
Mk. 9:38-50 

Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Ausma Jones 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Māc. Fritzis Kristbergs Māc. Anita Gaide 
Diak. Aina Avotiņa 
Līga Gemuts Margarieta Gaujers 
Regīna Gaujers Ivars Galvāns 
Austra Grīnbergs  
Datums 14. oktobris plkst 10:30 
Diena 20. svēt pēc Sv Gara Sv 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Amos 5:6-7,10-15 

Eb. 3:12-19 
Mk. 10:23-31 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes Vilma Rīdūzis 
Vecākais Jānis Lūks 
 

Aizlūgumi: 
Prāv. Aivars Sprinģis Māc. Anita Gaide 
Hilda Gūtmanis Imants Gūtmanis 
Vilis Gūtmārcis Māra Hope 
Sid Hope Ausma Jones 
 

 
27. OKTOBRĪ 

DRAUDZES SEMINĀRS PLKST. 
09:30 CENTRĀ 

LEKTORS: Prāv. KRISTS 
KALNIŅŠ 

“ TĒVA SIRDS - DIEVA 
MĪLESTĪBAS NOSLĒPUMS” 

 
 
Datums 28. oktobris plkst 10:30 
Diena REFORMĀCIJAS SVĒTKI 

SEMINĀRA NOSLĒGUMA  
DIEVKALPOJUMS 

Krāsa Sarkana 
Lasījumi Atkl. 14:6,7 

Rom 3:19-28 
Mt 11:12-19 

Lasītāja Māra Hope 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi:  
Prāv. Ainārs Sprinģis  
Gunars Kaģis Austra Kaģis 
Tamāra Karabanovs Feodosija Landers 
Juris Liepa Ruta Liepa 
Tija Lifka 
 
Datums 4. novembris plkst 10:30 
Diena VISU SVĒTO DIENA 

(Mirušo Piemiņa) 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Atkl.7:9-17 

1 Jņ 3;1-3 
Mt 5:1-12 

Lasītājs Jānis Lūks 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes Māra Hope 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Māc. Ēvalds Bērziņš 
Jānis Lūks Silvija Lūks 
Allan Lūks Ēriks Ozoliņš 
Edmunds Ozoliņš Harda Paparde 
Irma Plūcis Laimons Pogainis 
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Prāvests Krists Kalniņš 

Datums 25. novembris plkst 10:30 
Diena 24. Svēt. Pēc Sv Gara Sv. 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi 1.Ķēn 17:8-16 

Ēb. 9:24-28 
Mk. 12:38-44 

Lasītājs Jānis Lūks 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Māra Hope 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Palīgmāc. Mārtiņš Burke-Burkevics 
Māc. Aivars Pelds Māc. Didzis Skuška 
Erna Raudziņš Vilma Rīdūzis 
Evalds Rūdolfs Aina Sprancis 
Aina Timmermanis Anna Topp 
Astrīda Untiņš Guntis Untiņš  
 
ZIŅOJUMI 
 
1. Es lūdzu visus draudzes locekļus un lasītājus 

piedalīties Sv. Pāvila Draudzes gadskārtējā 
seminārā. Mūsu lektors ir Ģertrūdes draudzes 
mācītājs un LELB Jauniešu vadītājs. 

 
2. Mēs ar ģimeni ņemam brīvdienas no 10. augusta 

līdz 14. Septembrim.  Prombūtnes laikā, lūdzu 
sazināties ar draudzes priekšnieci. Steidzamos 
gadījumos, lūdzu sazināties ar mani pa mobilo 
telefonu 0419016758 vai pa Satelīta telefonu 
0011881631570706. 

Māc. Gunis Balodis 
20 Mutiny tce, Quinns Rocks 6030 

9562 0537 0419 016 758 
 

 

DV PERTAS 
NODAĻA 

 
 
Ilggadīgs Pertas DV nodaļas biedrs Konstantīns 
Sivalops, pievienojās zvaigžņu pulkiem š.g.29.jūlijā, 
Sir Charles Gardner Hospitālī. 

Pertas DV saime izsaka sirsnīgāko līdzjūtību, atraitnei 
Zentai. 

A.G. 
D.V. PERTAS NODAĻAS 
GADSKĀRTĒJAIS SARĪKOJUMS 
Š.G.19. AUGUSTĀ 
Svētdienas rīts tiek ievadīts ar gaišiem un siltiem 
saulstariem, tāpat tas turpinājās visu dienu. Vai tad 
tiešām sācies pavasaris! Ar jauko laiku, varam gaidīt 
arī kuplāku skaitu apmeklētāju. 

Mūsu meitenes jau vairākas dienas iepērkas, mīca, 
cep un vāra visādus gardumus. Nu gan būs vēderam 
ko dot! Tāpat Viktors ar Ilmāru sagādājuši cūkas 
miesu un pārvērš to garšīgākā maltītē. Viss norit pēc 
plāna un grafika. 

Kad pienāk paredzētais sākuma laiks, tad ieraugam, 
ka tikai knapi puse no kluba kapacitātes bija aizņemta. 
Brīnāmies, kas noticis, vai, ko esam izdarījuši 
nepareizi. Pat filmas izrāde par K. Ulmani, nebija 
nekāda ļaužu pievilcēja. Sākām tiesāt savu “goda 
mielastu” – labs gan! Visi turamies kā “juratieši” 
nekas šeit netrūkst. 

Pēc maltītes, Ilmārs sveic klātesošos, DV Pertas 
63.gadu darba atcerē. Nodaļa dibināta 1949.g. 21. 
augustā. Pieminēja arī, kā pagājis 21 gads, kopš 
Latvija atguva savu brīvību no Padomju Savienības 
un Saeima sāka lemt par Latvijas eksistenci. 

 
DV biedri un viesi aicināti uz 

gadskārtējo sarīkojumu  
 

„Zem ozola”. 
 

Svētdien, 14. oktobrī, plkst.13.00 
DV biedriem pusdienas brīvas, 

viesiem $20. 
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Ilmārs arī patiecās Ēvaldam Rūdolfam, par ilggadīgo 
darbu mūsu nodaļā, atvadās ar labākiem vēlējumiem, 
atgriežoties dzimtenē. 

Tad noskatījāmies paredzēto video par K. Ulmani un 
tad posāmies uz mīļo māju pusi. 
Paldies par pārpilnīgo pēcpusdienu! 

AG. 
P.S. “Juratieši” – novads Rūjienā, kur atradās dūšīgi 
ēdāji. 
 

LATVIEŠU BIEDRĪBA 
RIETUMAUSTRĀLIJĀ 
 

LBRA PILNSAPULCE 
Biedrības pilnsapulce notika 
2012.g.2.septembrī, plkst.12.00 DV 
Pertas nodaļas kluba telpās. 
Ieradušies bija 11 biedri.  
Atklājot pilnsapulci, biedrības 

priekšnieks Jānis Kukuls aicināja klātesošos ar 
klusuma brīdi pieminēt mūžībā aizgājušos biedrus.  

Par pilnsapulces vadītāju ievēlēja Jāni Vucēnu, 
sekretāri Nikolaju Džonsonu. 

J.Kukuls 2011/2012.gada darbības pārskatā ziņoja, ka 
pašreiz biedrībā ir 46 biedri. Notikuši 3 sarīkojumi: 
zupu pusdiena, Latvijas de-jure un Draudzīgā 
aicinājuma atceres un Jāņu sarīkojums. Uz Latviju 
nosūtītas 3 kastes ar grāmatām. Grāmatu galds pēdējā 
laikā tiek maz apmeklēts. Pateicība Rutai Auziņai, 
Ritai Džonsonei un Austrai Kaģei par pielikto darbu 
grāmatu galda darbībā.  

Par priekšnieku nākošam darbības gadam atkārtoti 
ievēl Jāni Kukuli. 

Valdē darbosies Ruta Auziņa, Rita Džonsone, 
Nikolajs Džonsons, Austra Kaģe, Jānis Purvinskis, 
Jāzeps Šķels.  

Revīzijas komisijā: Gunārs Kaģis, Aina Timmermane. 

Turpmākā darbībā R.Džonsone ierosina grāmatu 
galdu atvērt tikai katra mēneša pirmajā sestdienā, no 
plkst.10.00 – 12.00. Nepieciešamības gadījumā 
sazinoties ar R.Džonsoni (tel. 9349 2332) vai 
R.Auziņu (tel.9276 6689). Pilnsapulce to atbalsta. 

Noslēdzot pilnsapulci, klātesošie izsaka pateicību 
J.Kukulim un valdei par pielikto darbu pagājušā 
darbības gadā.  

Seko zupu pusdiena ar filmu „Skaistā Latvija”  
R.Dž. 

 

GRĀMATU GALDĀ  
Par pazeminātām cenām var iegādāties dažādas 
dzintara un sudraba rotas, grāmatas, video filmas, 
ieteicama sērija „Ugunsgrēks”- no pirmās sērijas līdz 
vēl turpinājumam šodien. 

Lūdzu ievērot, ka no decembra grāmatu galds būs 
atvērts tikai katra mēneša pirmajā sestdienā, no 
plkst.10.00 – 12.00. 

 
OKUPĀCIJAS MUZEJS 
Okupācijas muzejs veido izstādi par trimdas gadiem 
Austrālijā un gribētu, lai Perta arī būtu pārstāvēta 
izstādē. Muzeju interesētu materiāli par latviešu 
politisko un kultūras darbību Austrālijā – 
demonstrācijām, piemiņas pasākumiem, izveidotajām 
biedrībām, koriem, draudzēm, latviešu skolām un 
notikušajām Kultūras dienām. Materiāli – fotoattēli, 
dokumenti, iespieddarbi un priekšmeti, ja nav 
iespējams muzejam nodot oriģinālus, varētu būt 
ieskenēti vai nofotografēti. Vēlamas būtu raksturīgas 
fotogrāfijas un kādi citi materiāli, kas atspoguļotu 
darbību un to izveidošanas gadiem līdz mūsdienām.  

Jūsu materiāli palīdzētu muzejam atspoguļot latviešus 
trimdā. Materiāli būtu vēlami līdz šī gada beigām. 

Ekspozīcija ir veidošanas procesā un tiks atklāta pēc 
2014. gada.  

 

Ja kādam būtu kādi no augšminētiem materiāliem par 
Pertas dzīvi un notikumiem, lūdzu to dariet man 
zināmu un mēģināsim, lai arī Perta būtu pārstāvēta šai 
izstādē.  Rita Džonsone (tel. 9349 2332) 

R.Dž. 

Latvijas Goda 
Konsuls Pertā 
 

6. LATVIJAS REPUBLIKAS GODA 
KONSULU SANĀKSME RĪGĀ 2012. G. 
Pieci Latvijas goda konsuli Austrālijā, katrs ceļojot 
savā laikā un pa savu ceļa taku, tomēr 4. jūlijā 
plkst.10:00 jau visi satikās ĀM Konsulārās nodaļas 
telpās uz apspriedi ar mūsu nodaļas (Āzijas, Āfrikas 
un Okeānijas valstu) priekšnieci Judīti Dobeli un 
mūsu tiešo sakarnieci Solvitu Sari. Mēs viens pār otru 
jautājām un Judīte mēģināja atbildēt. Tā nu jautājumi 
un atbildes ritinājās kā vecmāmiņas dziju kamoliņš, 
bet tomēr no mūsu jautājumiem daudz labu atbilžu 
nedabūjām. Piemērām, kāpēc Latvijas Republikai nav 
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nevienas vēstniecības visā Dienvidu puslodē? Mūsu 
vēstnieks, kurš dzīvo Austrijā, tikpat labi varētu 
dzīvot Latvijā vai Afganistānā, jo mums viņu sasniegt 
būtu tikpat grūti kā Austrijā. Devām arī daudz 
padomus kā nodaļa varētu mums vairāk palīdzēt, bet 
solīts makā nekrīt. Tomēr ceram, ka kaut ko tomēr 
dabūsim. 

Tās pašas dienas pēcpusdienā plkst. 15:00 jau atkal 
bijām Ārlietu Ministrijā uz Latvijas Rūpniecības un 
Tirdzniecības pasniegto izstādi un produktu 
piedāvājumiem. Mums, austrāliešiem, bija izvēlēts 
atsevišķs galds, pie kura, ik pa sešiem eksponentiem 
mums skaidroja par savām precēm. Bija jau skaistas 
un interesantas mantas, bet liekās, ka pasniedzējiem 
nebija daudz jausmas par preču cenām, jo par mazu 
adītu bērnu lācīti neviens $20:00 Austrālijā 
nemaksātu. Arī par tādu cenu, ko prasīja par dāmu 
sejas ‘dubļiem’ varbūt maksātu tikai puscenu. Bija 
interesanti daži tehniski piedāvājumi. 

Garšīgas gan bija šokolādes, ievārījumi, medus, maize 
un citi gardumi, bet uz vietas bija grūti iedomāties tam 
tirgu Austrālijā. Tomēr mums bija vērtīgi redzēt 
vienkopus un garšot tik daudz dažādu Latvijā ražotu 
preču. Ir jāpieņem, ka caurmērā šis sniegums bija labs 
un arī mums vērtīgām pārdomām.  

Diena bija gara un prieks bija atgriezties savās 
mājvietās, ne jau krēslā, jo krēsla Latvijā šai laikā 
nenāk tik ātri, bet gan jau vakarā. Tā nu divu dienu 
sanāksmes vietā, nu jau būs trīs dienas. 

5. jūlijs pirmā goda konsulu sanāksmes diena. Īsi pēc 
8:00 no rīta ap Latvijas Kongresa Namu sāka 
pulcēties Latvijas goda konsuli no visas Pasaules. Pa 
vienam, diviem, trim un pa grupiņām tie nāca, kamēr 
kopā sanāca 130 konsuli no 80 dažādām valstīm un 
kontinentiem. Mēs, Austrālijas konsuli jau bijām 
tikušies vakar, bet šorīt satikām draugus jau no 
iepriekšējām konsulu sanāksmēm un jaunus konsulus 
no citām pasaules malām. No visiem 130 konsuliem 
tikai 16 bija latvieši. Tā, pēc tases kafijas un 
iepazīšanās ar jauniem draugiem, sakāruši kaklos 
mūsu drošības atļaujas zīmes, sēdāmies slavenajā 
Kongresu Nama auditorijā. Te nu mūs uzrunāja 
Ārlietu Ministrijas Pirmais Valsts sekretārs Andris 
Teikmanis un valsts Ārlietu Ministrs Edgars 
Rinkēvičs. Pēc īsa pārtraukuma sekoja informācija par 
Latvijas pašreizējo un aktuālo finansiālo un attīstības 
stāvokli. Valsts finansiālā un budžeta plānošanā un 
izstrādē ļoti zīmīgā kārtā ir iesaistīta Stokholmas 
Ekonomijas Skola Rīgā. Valsts plānotāji, akadēmiķu 
ieteikumus un plānus lielā mērā ņemot vērā.  

Pēc pusdienām Ārlietu Ministrijā atkal devāmies uz 
Kongresa Namu. Vispirms kopējai fotografēšanās 
sesijai ar Ministru Prezidentu un citām augstām 

personām un tad uz otro smago darba sesiju, kuru 
sniedza pats Ministru Prezidents Valdis Dombrovskis, 
stāstot par valsts pašreizējo stāvokli un nākotnes 
plāniem. Vissvarīgākais pašlaik esot samazināt 
bezdarbnieku skaitu ar rūpniecības attīstību un 
ārvalstu investīcijām. 

Latvijas Institūts ziņoja par nākamā gada Dziesmu un 
Deju Svētkiem un 2014.g. „Rīga Eiropas Kultūras 
Centrs” svinībām. Visās šajās aktivitātēs tiek sagaidīts 
goda konsulu atbalsts un darbošanās, kas viss nestu 
Latvijai attīstību un uzplaukumu. Diemžēl, riekš 
mums vissvarīgākās runātājas, Konsulārās Nodaļas 
vadītājas, Līgas Bergmanes daļu atstāja kā pēdējo, kas 
novēloja viņas devumu un daudziem bija jādodas 
prom gatavoties Valsts Prezidenta pieņemšanai pilī.  

 
Pieci Latvijas goda konsuli Austrālijā: no kreisās. Aleksandrs 

Gārša, Aldis Birzulis, Ministru Prezidents Valdis Dombrovskis, 
Valdis Tomanis, Jānis Purvinskis, un Jānis 

Dēliņš.(foto;V.Tomanis) 

 

MŪSU PASTAIGA AR PREZIDENTU PA 
RĪGAS IELĀM  
Tā nu plkst. 18:00 un atkal pa pārīšiem un pa 
grupiņām saradāmies pie pils vārtiem un pēc mūsu 
akreditācijas pārbaudes gājām pilī, kur mūs sagaidīja 
vīns un dažnedažādas uzkodas. Pēc īsa brītiņa arī pats 
Valsts Prezidents Andris Bērziņš ieradās un mūs 
uzrunāja. Sekoja atsevišķu konsulu personīgās sarunas 
ar Prezidentu.  

Kā jau mums bija ierasts, mēs visi pieci goda konsuli 
no Austrālijas apsveicinājāmies ar prezidentu kopīgi 
un katrs viņam varēja kaut ko pateikt. Pēc mūsu 
sarunām mēs taisījāmies uz iešanu mājās, ko viņam 
arī minējām un viņš atbildēja, ka arī viņam gandrīz 
laiks posties prom. 

Tā nu prezidents aizgāja uz savu kabinetu, bet mēs 
lēnītēm čāpojām ārā pa pils vārtiem, kur apstājāmies 
apspriesties par mūsu nākamo gājienu. Nolēmām it kā 
vajadzētu aiziet kaut kur ieēst vakariņas. Te mums no 
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muguras pienāca pats Prezidents: „kur tad jūs tagad 
pošaties iet?” Uz mūsu atbildi viņš saka, ka viņš 
mums varot ieteikt un paradīt restorānu, kur pasniedz 
labus latviskus ēdienus. Prezidents mūs vedīs parādīt, 
kur mēs varētu labi paēst? Atteikt taču nevaram. Tā 
nu visi, ieskaitot Prezidenta abus miesas sargus, 
soļojam pa Rīgas ielām līdz kamēr Prezidents mums 
ieteica, ka šis nu esot labs restorāns ar labiem 
latviskiem ēdieniem, un atvadījies no mums 
prezidents aizgāja mājās. Tā nu mums, visiem 
pieciem, goda konsuliem, un arī vienai konsula 
kundzei no Austrālijas, apciemojums pie Valsts 
Prezidenta iznāca garāks un dēkaināks nekā 
programmā bija paredzēts. 

Vakariņas bija garšīgas, un ar ģitāras pavadītām 
dziesmām, kur arī mēs varējām pievienoties. Izrādijās, 
ka pie nākamā galda sēdēja Rīgas Latviešu Biedrības 
valdes priekšnieks ar kuru tad arī vēlāk iepazināmies. 
Iznākumā tad arī saņēmām pa skaistai Rīgas Latviešu 
Biedrības vēstures grāmatai. 

Tā nu apciemojums Valsts Prezidenta pilī mums 
iznāca dēkaināks un vērtīgāks nekā bija plānots, pēc 
kura devāmies mājās atpūsties, jo rīt būs mūsu 
izpriecas diena, kad mūs vedīs apskatīt gan Latvijas 
rūpniecības gan vēsturiskas vietas. 

  

 
Pastaiga pa Rīgas ielām ar Valsts Prezidentu: no kreisās. 

Prezidenta miesas sargs, A.Gārša, J.Purvinskis, Valsts 
Prezidents Andris Bērziņš, Birzuļa k-dze un 

J.Dēliņš.(Foto:V.Tomanis) 

 
Prezidenta ieteiktā restorānā:no kreisās. J.Purvinskis, Birzuļa k-

dze, A.Birzulis, J.Dēliņš un A. Gārša. (Foto;J.Purvinskis) 

RŪPNĪCAS UN VĒSTURISKAS VIETAS. 
Goda konsulu sanāksmju programmā parasti pirmā 
diena ir īsta darba diena, bet otrā dienā mums rāda 
Latvijas ražotāju sekmīgākās rūpniecības un kādas 
interesantas vai pat vēsturiskas vietas Latvijā. Tā nu 
šoreiz, kad ap 08:00 no rīta konsuli ar savām kundzēm 
bija sasēdināti trīs autobusos mūs vispirms aizveda un 
rādīja jaunāko Sakaru Tehnoloģijas Centru Latvijā (IT 
Demo Centrs), kur tad mūs pacienāja ar kafiju un 
uzkodām. Pēc šī mazā pārtraukuma, braucām uz 
„Aučiem”, pirmā Latvijas valsts prezidenta, Jāņa 
Čakstes māju, kur tagad viņa pēcteči ir iekārtojuši 
viņa muzeju. Mūs šai skaistajā Lielupes krastā 
pacienāja ar pašu ceptu maizi un medu no savām 
bitēm. Māja ir skaisti atjaunota, un muzejs iekārtots ar 
daudz fotogrāfijām un aprakstiem par prezidenta un 
viņa ģimenes dzīvi, par ko bijušā prezidenta mazmeita 
mums sīki pastāstīja. 

Drīz bijām atkal autobusos un divās grupās devāmies 
apskatīt SIA Evapopipes un SIA AKG Thermotechnik 
Lettland. Pirmā, gatavo dažādas caurules, un otrā, 
dažādus radiatorus. Šīs abas rūpnīcas bija piemērs 
tam, ka Latvijā arī ražo eksporta mantas, kuras tiek 
pārdotas pa visu pasauli. Šajās rūpnīcās gandrīz viss 
darbaspēks un tehniķi ir latvieši. Pašlaik tiek plānota 
rūpnīcas paplašināšana, kas atkal nodarbinās daudz 
strādniekus. Pēc šiem apmeklējumiem beidzot 
devāmies uz „Zemnieku Cienastu”, kur mūs gaidīja 
pusdienas ar lielu ēdienu izvēli un ļoti pieņemams, 
pilns Latvijas alus kauss.  

Nākamā un pēdējā pieturas vieta bija slavenā 
Rundāles pils. Kaut gan šī bija darba diena, Rundāles 
pils pagalms bija pilns ar tūristiem un pēc dzirdamām 
valodām, tāpat kā mēs, likās, ka no dažādām pasaules 
malām. Mūsu pavadone ļoti labi pārzināja Rundāles 
un tās iemītnieku vēsturi un bija spējīga atbildēt uz 
jebkuru aizrādījumu un jautājumu. Nebiju nemaz 
iedomājies, ka viena tūre caur pili var būt tik gara un 
tik bagāta ar savu stāstu par tikai vienu dzimtu, kura 
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šeit dzīvojusi. Pēc apskates saprotams atkal bija mūsu 
visu kop bilde uz Rundāles pils trepēm un tad pastaiga 
pa skaisto dārzu un apkārtni. Visbeidzot, mūs atkal 
ēdināja ar gardiem ēdieniem, garšīgām zemenēm. un 
dzirdīja ar vīnu un saprotams alu, kamēr pienāca laiks 
atkal sakāpt autobusos un doties uz mājām un 
atvadām no veciem un jauniem kolēģiem ar 
vēlējumiem atkal tikties pēc diviem gadiem. Mums 
gan jau pa pusei solīja,  ka varbūt palīdzēs mums 
dabūt biļetes uz Dziesmu un Deju Svētkiem jau 
nākošā 2013.gadā. 

Kaut gan goda konsulu oficiālā daļa bija beigusies, 
mums Austrālijas konsuliem stāvēja priekšā vēl divas 
sanāksmes nākošā nedēļā. Tā nu pirmdien, 9.jūlijā 
atkal tikāmies Konsulārā nodaļā Elizabetes ielā 
pārrunāt lietas, kuras skar tieši mūs Austrālijā. 
Piemēram, vienkāršot dokumentu izprasīšanu un 
dokumentu apstiprināšanu, kura šeit maksā ne 
mazuma naudas. Arī jautājumi par nejēdzīgām darba 
stundām vadot tautas nobalsošanu un vēlēšanas un citi 
mūs sevišķi skaroši jautājumi.  

Tad tūlīt pēc pusdienā atkal devāmies uz PMLP, lūgt 
paskaidrojumus par dažādām anketām, kuras mums ir 
bieži jāpārbauda un jāpalīdz Latvijas pilsoņiem 
izpildīt. Šis bija viens no vissekmīgākajiem 
apciemojumiem. Nodaļas vadītāja Zane Zeimule 
mums jau bija sagatavojusi paraugus, kurus tad arī uz 
vietas ar pateicību saņēmām un varējām domāt par 
došanos atpakaļ uz Austrāliju ar gudrākām galvām 
nekā tās ar kurām bijām atbraukuši. Tātad visumā, 
bija izdevies labs, vērtīgs un pamācošs brauciens un 
cerams, ka nākošais būs vēl labāks.  

 

 
„Auči”vasts prezidenta, Jāņa Čakstes mājas 

 

 
Rundākes pils priekšā: no kreisās Valdis Tomanis, Jānis Dēliņš 

un Jānis Purvinskis(Foto:J.Purvinskis) 

 

 

 

LAAJ ZIEDOJUMU 
VĀKŠANAS 
AKCIJA 

Ir pienācis laiks kārtējai LAAJ Ziedojumu vākšanas 
akcijai. Jūs atradīsiet ziedojumu vākšanas anketu kā 
pievienojumu šim ziņu izdevumam. 

Lūdzu iesūtiet Jūsu ziedojumus līdz š.g. oktobra 
beigām. 

Ziedojumus variet arī nodot grāmatu galdā vai 
elektroniski lietojot kredītkarti vai Paypal apmeklējot 
tīmekļa novietni: 

www.laaj.org.au 

 

 



 

PERTAS LATVIEŠU CENTRS 
 

 

LATVIEŠU CENTRA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU 
PĀRSKATS PAR 2011/2012 SAIMNIECĪBAS GADU 

(NO 1/7/2011 LĪDZ 30/6/2012) 
 

KASĒ 1/7/2011  9,065.55
 Westpac bankas kontā 9,15.55  
 Nauda 50.00  
IEŅĒMUMI  13,765.29

 Īre no DV un Vanadzēm 1,075.00  
 Īre no Pārējiem īrētājiem 620.00  
 Laukuma īre 5,800.00 7,495.00 
 Organizāciju atbalsts 1,760.00 
 Ziedojumi un sarīkojums 4,460.50 
 Bankas augļi 49.79 
   22,830.84
IZDEVUMI  22,170.86
 Centra apkopšana 4,987.05 
 Elektrība 1,440.65 765.95 
 Elektrība atmaksa no DV 674.70  
 Belmontas nodoklis 6,592.22 9,759.27 
 Valsts zemes nodoklis 2,940.55  
 Firmu gadskārtēja nodeva 226.50  
 Telefons 685.14 
 Ūdens nodoklis 966.05 
 Remonti 801.00 
 Piekrastes sēta 2,800.00 
 Apdrošināšana 1,406.40 
   659.98
Plus aizņēmums no DV 10,000.00 
Plus aizņēmums no Latviešu  Biedrības 5,000.00 15,000.00
KASĒ 30/6/2012  15,659.98
 Šī summa sastādās no Westpac Bankas konta 15,609.98 
 Naudas 50.00 
  15,659.98 
   
 2011/12 saimniecības gadā ieņemts 13,765.29  
 izdots 22,170.86  
 IZTRŪKUMS 8405.57  
 Amortizācija 64.00  
 Augļi pieskaitīti aizdevumiem 7,367.65  
ZAUDĒJUMS GADĀ 15,837.22  
   

 


