Saturs
18. novembra runātājs................7
Aptauja .......................................7
Daugavas Vanagi .......................3
Dievkalpojumu saraksts..............2
LAAJ ziedojumu vākšanas akcija7
Latviešu Biedrība........................6
Mobilo pasu stacija Pertā ...........6
Pertas Latviešu Centrs ...............8
Redakcija....................................1
Saeimas vēlēšanas ....................6
Sarīkojumu kalendārs.................1
Sv. Pāv. Draudze........................2

Nr. 161

The Perth Latvian Newsletter

SARĪKOJUMU KALENDĀRS
septembrī
7 Dievkalpojums plkst. 11.00
21 Dievkalpojums plkst. 11.00
21 LBRA Pilnsapulce plkst.12.00
ar video izrādi plkst. 13.00
oktobŗī
4 12. Saeimas vēlēšanas
5 Dievkalpojums plkst. 10.30
12 Daugavas Vanagu Izbraukums
plkst. 10.00
25 Sv. Pāvila draudzes seminārs
plkst. 9.00
Noslēgumu Dievkalpojums
plkst. 13.00
novembrī
2 Dievkalpojums plkst. 10.30
9 18. novembra uzruna plkst. 13.00
16 Dievkalpojums plkst. 10.30
18 Latvijas Valsts Svētki
Pertas Latviešu Radio raidījumi
katru sestdienas vakaru plkst. 18.00
6EBAFM 95.3 MHz
www.6ebafm.com.au
un uz digitālo radio
SBS Radio 3
trešdienās plkst. 17.00-18.00

REDAKCIJA
Ziedojumi:
A. Galvāns

$25.00

Lūdzu nākošām ziņām visus rakstus iesūtīt
redakcijā līdz 2014. g. 15. oktobrim.

2014. gada septembris/oktobrisī

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
04 0904 8863
Priekšniece: Ieva Vlahova
9367 4104
Dāmu komitejas priekšniece:
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
Pertas Latviešu Dramatiskā Kopa (PLDK)
Priekšnieks: Andris Vārpiņš
9398 3334
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
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EV. LUT. SV.
PĀVILA
DRAUDZE
DIEVKALPOJUMU SARAKSTS
2014.g. SEPTEMBRIM, OKTOBRIM,
NOVEMBRIM
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

7. septembris plkst. 11:00
13. svēt. pēc Sv Gara Sv.
Zaļa
Eceh. 33:7-9
Rom. 13:1-10
Mt. 18:1-20
Sarmīte Vucēns
Jānis Lūks
Aina Timmermanis
Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Valdis Bercs
Juris Viļums
Ieva Vlahov
Sarmīte Vucēns
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

Prāv. Ieva Graufelde
Ingrīda Viļums
Jānis Vucēns
Zenta Zaķis

21. septembris plkst 11:00
15. svēt. pēc Sv Gara Sv.
Zaļa
Jes. 55:6-9
Fil. 1:12-14, 19-30
Mt. 20:1-16
Ieva Vlahov
Jānis Vucēns
Ausma Jones
Jānis Lūks

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Prāv. Ainārs Jaunskalže
Mirdza Albrichs
Ruta Auziņš
Signe Balodis

Māc. Daira Cilne
Mirdza Auziņš
Gunis Balodis
Zane Balodi

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

5. oktobris plkst 10:30
17. svēt. pēc Sv Gara Sv.
Zaļa
Is. 5:1-7
Fil. 3:4b-14
Mt. 21:33-46
Māra Hope
Andris Vārpiņš
Vilma Rīdūzis
Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Edījs Kalekaurs
Māc. Anita Gaide
Mirdza Balodis
Nina Bauskis
Ilgvars Bergmanis
Maiguta Bernšteins
Datums

Māc. Fritzis Kristbergs
Diak. Aina Avotiņa
Edīte Baumanis Osman
Gaida Beklešovs
Julijs Bernšteins
Jānis Blumbergs

25. oktobris 09:00 (Sestdiena!)

DRAUDZES SEMINĀRS
Diena

Krāsa
Lasījumi

UN
NOSLĒGUMA
DIEVKALPOJUMS
PLKST 13:30
REFORMĀCIJAS SVĒTKI
Sarkana
Atkl. 14:6-7
Rom. 1:13-17
Jņ. 2:13-22
Juris Liepa
Juris Liepa
Sarmīte Vucēns
Jānis Lūks

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Elijs Godiņš
Arh. Elmārs Rozītis
Rita Džonsons
Līga Gemuts
Regīna Gaujers

Māc. Jānis Cepurītis
Nikolajs Džonsons
Austra Farras
Margarieta Gaujers
Ivars Galvāns

PERTAS EV. LUT. SVĒTĀ PĀVILA DRAUDZES

Sestdien 2014.g. 25. oktobrī
Pertas Latviešu Centrā
'Cilvēks, vīrietis un sieviete, laulība: Dieva
gudrība un pasaules muļķība!’
Lektors: Māc Guntars Baikovs

Dievkalpojumu tāpat kā
pagājušā gada seminārā.
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Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

2. novembris plkst.10:30
Visu Svēto Diena
Balta
Dan. 7:1-3, 15-18
Atkl. 14:6-7
Jņ. 2:13-22
Jānis Lūks
Jānis Lūks
Māra Hope
Juris Liepa

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Uldis Gailītis
Austra Grīnbergs
Imants Gūtmanis
Sid Hope
Gunars Kaģis
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

Sv. Katrīnas Draudze Kanādā
Hilda Gūtmanis
Māra Hope
Ausma Jones
Austra Kaģis

16. novembris plkst. 10:30
23 pēc Sv Gara Sv
Zaļa
Cef. 1:7-16
1 Tess. 5:1-11
Mt. 25:14-30
Sarmīte Vucēns
Jānis Vucēns
Silvija Lūks
Jānis Lūks

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Guntis Apriķis Sv. Māras Draudze Jaunzelandē
Tamāra Karabanovs
Juris Liepa
Ruta Liepa
Tija Lifka
Jānis Lūks
Silvija Lūks
Allan Lūks
Ēriks Ozoliņš

ZIŅOJUMI
1. DRAUDZES SEMINĀRS.
25. oktobrī plkst. 0930
Lektors: Māc. Guntars Baikovs.
Seminārs beigsies ar Dievkalpojumu tāpat kā
pagājušā gada seminārā.
2. 7. un 21. septembra Dievkalpojumi sāksies plkst.
11:00!
Māc. Gunis Balodis
20 Mutiny Tce, Quinns Rocks WA 6030
Jaunais Mobilais – 04 0904 8863
Māja - 9562 0537

DV PERTAS
NODAĻA
DAUGAVAS VANAGI PERTĀ,
SAVU 65. DZIMŠANAS DIENU

SVIN

2014.g.25.augustā.
Kā jau Dzimšanas Dienās paredzēts, šoreiz visiem
nodaļas biedriem tika izsūtīti ielūgumi ierasties uz
mūsu nodaļas 65 gadu Jubileju. Sākums paredzēts
Pertas latviešu sabiedrībai zināmā, parastā laikā ,
plkst. 13:00. Tā kā es dzīvoju labu gabalu no Pertas
Latviešu Centra, izbraucu no mājām jau drusku agrāk
, un mūsu pagalmā jau biju laicīgi.
Ienākot mūsu kluba telpās, viss bija citādāk nekā jau
ierastā kārtībā. Divi gari galdi, gaumīgi izdekorēti,
naži, dakšiņas kafijas tasītes un katram četras glāzes.
Nu tad laikam būs liela dzeršana? Liela vai maza , bet
katrā ziņā dažāda: tā tad šampanietis, vīns, sula un
ūdens. Un īstās stērķelētās salvetes, ne jau mums
pierastās izrakstītās papīra salvetītes. Nu taču laikam
gan būs īstas dzīres. Arī viesi gandrīz visi D.V. un
Vanadžu uniformās. Tas Pertā reti redzams. Paldies,
taču mūsu pašu Dzimšanas diena.
Kaut gan bijām pieraduši, ka mūsu sarīkojumi sākas
ar nu vismaz pus stundas un vairāk nokavēšanos,
šoreiz drīz vien, pat jau zem ‘akadēmiskā ceturkšņa’ ,
nodaļas valdes priekšnieks Ilmārs Rudaks nosauca’’
uzmanību karogam’’. Un Andris Vārpiņš, Ritas
Džonsonas un Gunāra Kaģa pavadībā, ienes mūsu
Pertas nodaļas karogu .
Tūlīt jau sāk parādīties pirmais ēdiens : ēstgribu
ierosinošs uzkožamais ar garneli un salātiņiem
krējumā. Tas tā lai mēs iesildītos un tad drīz vien
sākās oficiālā daļa, kad Pertas mācītājs Gunis Balodis
lūgšanā, vispirms pateicās Dievam par 65 raženajiem
gadiem , ko Viņš D.V. Pertā devis un tad izlūdzās
mums spēku un izturību, lai mēs varam vēl ilgus
gadus turpināt šo darbu, Latvijas un latviešu tautas
labā.
Ilmārs Rudaks lūdza mums visiem ar klusuma brīdi
atcerēties mūžībā aizgājušos mūsu nodaļas biedrus un
tad nodziedājām DV Dziesmas pirmo un pēdējo
pantu. Ilmārs tad turpināja, mūs aizvedot pie Pertas
nodaļas dibināšanas, atzīmējot, ka tikai šogad mūžībā
aizgāja pēdējais no mūsu nodaļas dibinātājiem: Arvīds
Niklāvs. Savā svētku uzrunā Ilmārs mums atgādināja
DV organizācijas noteikumus, iemeslus kā pēc DV
tika dibināti un ka uz tiem pašiem noteikumiem mēs
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uzrakstīto dzeju, kurā tika attēloti visi valdes amatu
pildītāji un to darbi. Paldies Ritiņ par tik gudri un
interesanti sarakstīto dzeju.
Latvijas goda konsuls Pertā, Jānis Purvinskis sveicot
Pertas nodaļu viņu jubilejā teica, ka, kaut gan nodaļa
ir sasniegusi 65 gadus, pensijas gadus, kaut gan labi
nopelnīta, diemžēl pensijā vēl nevar aiziet, jo darbs
vēl nav pabeigts. Latvija vēl nav īsti brīva neatkarīga
valsts. Mūsu politiķi vēl no kaut kā baidās, mūsu
ienaidnieks vēl stāv pie mūsu robežām, vēl trin savus
šķēpus un vicina zobenus, vēl mūs nomelno un
apmelo, un grib mainīt mūsu īsto vēsturi. Mums ir
sevi jāaizstāv un arī leģionāriem vēl ir vajadzīga
palīdzība un trūkumā nonākušajām ģimenēm. Mēs
esam 50 gadus rūdīti tautas un Tēvzemes mīlestībā,
ko tauta Latvijā nesaprot. To mums ir jāpierāda tautai
ar mūsu piemēriem , ar darbiem Latvijas un latviešu
tautas labā. Tātad, vēl cīņa nav galā un D.V. pensijā
nevar iet.

darbojamies vēl šodien. Viņš uzskaitīja svarīgākos
punktus: gādāt par latviešu un Latvijas pastāvību un
gādāt par grūtībās nonākušiem tautiešiem, uzglabāt
latviešu valodu un tautas gara mantas. Es gribu to
savilkt divos vārdos: Latviju latviešiem.
D.V. Pertas nodaļa ir pildījusi un sasniegusi visus
vanagu mērķus un arī turpmāk turpinās pēc tiem
strādāt. Mūsu panākumi ir labi zināmi, panākumi ar
medicīnas tilpņu sūtīšanu , ar lielajiem ziedojumiem ,
ar atbalstu Okupācijas muzejam un Lestenes Brāļu
kapiem,
slimajiem leģionāriem un daudzbērnu
ģimenēm , ar atbalstu skolām un vasaras nometnēm
utt. Daudzus no šiem atbalstiem mēs varējām sniegt
tieši tā pēc kā četri no mūsu biedriem nodaļai bija
atstājuši savus testamentu novēlējumus un viņu
piemiņai un pateicībai pie kluba sienas ir šī plāksne ar
viņu vārdiem. Visus 65 gadus, mūsu iespēju robežās,
esam sekojuši mūsu organizācijas mērķiem un to
darīsim kamēr šī nodaļa pastāvēs. Mēs varam būt
lepni uz padarīto, bet apņemamies šo darbu turpināt
arī nākotnē. Ilmārs nobeidza savu uzrunu ar pateicību
mūsu Daugavas Vanadzēm, piezīmējot, ka vanagi bez
Vanadzēm nevarētu izdzīvot, bet Vanadzes bez
vanagiem, gan varētu.
Šiem Ilmāra vārdiem, Vanadžu vadītāja Pertā , Rita
Džonsona sveica vanagu saimi un deva mums ieskatu
Pertas nodaļas valdes sastāvā un darbā ar ļoti gudri

Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē Pertas
vice-priekšedis, Jānis Vucēns, sveica Pertas nodaļu un
arī uzsvēra to, ka cīņa vēl nav galā un ka, mums ir
jāstāv nomodā par savu zemi, savu tautu. Sv.Pāvila
Ev.Lut. latviešu draudzes vārdā nodaļu sveica viņu
pārstāvis Jānis Lūks pateicoties par labo sadarbību un
palīdzību kad tā tika lūgta, un novēlot vēl daudz labus
darbus veikt arī nākotnē. Lūka kungam sekoja
Latviešu
Biedrības
Rietumaustrālijā
valdes
priekšsēdis Jānis Kukuls, kurš īsos vārdos sveica DV
Pertas nodaļu viņas lielajā jubilejā un novēlēja tai vēl
daudz raženu gadu nākotnē.
Pēc apsveikumiem un uzrunām oficiālā daļa beidzās
ar nodaļas karoga iziešanu no telpām, un nu īstā
sēšana varēja sākties. Apkalpojošais personāls allaž
pildīja mūsu vīna glāzes un pienesa garšīgas
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pusdienas, ne nu tik labas kā to vienmēr darīja mūsu
Vanadzes, nu vismaz nē tik latviskas, bet gana
garšīgas, tad vēl taču bija saldais ēdiens: kūka ar
krējumu un beigās arī kafija. Vēl ilgi sēdējām un
pļāpājām labu draugu un ciemiņu pulkā. Bija prieks,
pie galdiem atkal, redzēt mušu Vanadzes un zināt, ka
šoreiz viņām nebija jāstrādā pa virtuvi un vēlāk atkal
jānovāc un jāmazgā traukus, bet ka viņas šoreiz varēja
ar mums kopā pasēdēt un papriecāties, bez rūpēm par
darāmiem darbiem.

garšu ar ievārījumu. Bet pamēģināju gan druscītiņ, jo
ievārījums bija ļoti izaicinošs – nu salds un garšīgs.
Kad visi bija jau pieēdušies varēja vēl dabūt kādu
pankūku, ko aiznest mājās un ieēst vēlāk. Nu tā,
„vanadzītes” novāca traukus, filmu tehniķis, Jānis
iedarbināja aparātu, Rita vēl pieteica, ka pēc pirmā
starpbrīža būšot vēl kūkas un kafija. Un ja gribēsim
varēsim filmiņu skatīties vēl ilgu laiku.

Paldies D.V. Pertas nodaļai par labi noorganizētām
svinībām, par labi padarīto 65 gadu darbu un par labi
pavadīto Svētdienas pēcpusdienu un novēlam Pertas
nodaļai vēl daudz raženu un labiem panākumiem
pilnu nākotni. Paldies!!
Jānis Purvinskis

IZBRAUKUMS
Daugavas Vanagu Pertas nodaļa
aicina biedrus izbraukumā ar
autobusu uz Mandurah
Svētdien, 12. oktobrī plkst. 10.00
no Latviešu centra.
Pusdienas Cicerello restorānā.
Nodaļa sedz tikai autobusa
izdevumus.
Pieteikšanās pie Gunāra Kaģa,
telefons 9457 4176 līdz 5. oktobrim
PERTAS VANADŽU PANKŪKAS
Kā jau katru gadu ap šādu laiku, arī šogad 20.jūnija
pēcpusdienā, Daugavas Vanadzes aicināja Pertas
latviešus nākt mieloties pie viņu ceptām pankūkām.
Bija gandrīz tā pati bagātā izvēle. Tikai trūka
iemīļotās kartupeļu pankūkas, kuras nevierna/s
neuzdrīkstējās cept. Tās bija mūsu kartupeļu pankūku
„spec-šefa’’ nelaiķa Alfrēda Gulāna specialitāte un
citi liekās to neuzdrošinājās. Tā nu šoreiz bija jāiztiek
bez tām. Tomēr žēloties nevaram, jo izvēle bija laba:
bija gan dažādas gaļas pankūkas, gan sēņu, gan ābolu
un klāt varējām dabūt piedzert arī buljonu un uz
pankūkas varēja uzlikt, kārtīgu piku ievārījuma. Es
gan tam nepiekrītu, jo kurš tad grib apslēpt pankūkas

Jāņa Purvinska foto

Filmu? Nu kas par filmu? Nu taču filma no Latvijas
par ‘’Jāņu svinēšanu’’ Latvijā, vēl tikai šogad. Skaties
kas par tehniku? Nupat taču bija ‘’Jāņi’’ un nu filmiņa
par Jāņiem Latvijā, jau uz ekrāna. Skatījāmies,
priecājāmies un pat uzdziedājām līdzi, ieēdām pa
kūkai, iedzērām kafiju un skatījāmies atkal. Bija arī
daudz ko redzēt un, domāju viens otrs no mums arī
atpazinu dažu vietiņu ko rādīja Latvijā. Kad beidzām
filmiņu skatīties ārā jau bija meties tumšs un bija
jāpošas mājās.
Nu paldies mūsu čaklajām Daugavas Vanadzēm, kur
var tik daudz pankūkas sacept. Man tas būtu gājis visu
nakti, ī tad vēl nebūtu sadacepis tik daudz. Lai viņām
vēl ilgi tas spēks un pacietība, un es apsolu, ka būšu
vienmēr dūšīgs jūsu pankūku ēdājs. Paldies par labo
maltīti, par labo izpriecu baudot Latvijas skatus un
priekus, un par omulīgi pavadīto pēcpusdienu. Paldies
un nāksim atkal citu gadu.
Jānis Purvinskis
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LBRA
Latviešu biedrības
Rietumaustrālijā

Pilnsapulce
Svētdien, 21.septembrī,
plkst. 12.00
plkst. 13.00

Zupu pusdiena
ar Video izrādi

Bet tagad es gan jauno pasu turētājiem, gan visiem
kam ir Latvijas pases atgādinu, ka 4.oktobrī Latvijā
notiks Latvijas jaunas valdības, 12.Saeimas, vēlēšanas
un arī Pertā visi varēsim iet un pildīt savu Latvijas
pilsoņa pienākumu, un ievēlēt jaunu Latvijas valdību.
Tātad, Latvijas pase nav tikai tas kas pierāda ka esi
Latvijas pilsonis vai pilsone, bet ar pilsonību nāk arī
pilsoņa pienākums, ņemt dalību valsts politikā. Ja nu
mēs esam „paši kungi, savā zemē, Latvijā” tad mums
Latvijā ir arī jāvalda un lai to darītu, mums jāvēl
valdība kura ir spējīga to darīt. Tādēļ es atgādinu vēl
reizi, un es sagaidu visus jauno pasu saņēmējus un
vispār visu derīgu Latvijas pasu turētājus, redzēt
Konsulāta telpās, lai es jums varu, jaunajā pasē
iespiest zīmogu, ka jūs esat nobalsojis šajās Saeimas
vēlēšanās un ar to savu pilsoņa pienākumu izpildījis.
Paldies un redzīti 4. Oktobrī
J.Purvinskis
221 RAAFA Estate, Meadow Springs,6210. Vai
telfons: 9582 5221.

„Sapņu komanda”
Visi laipni aicināti

MOBĪLO PASU
STACIJU PERTĀ.
Svētdien, 10. augustā, Pertas Latviešu Centrā,
Daugavas Vanagu kluba telpās sāka darboties Mobīlā
Latvijas pasu noformēšanas Stacija. Divas ierēdnes no
Rīgas, viena, Dace Kupče no Pilsonības un Migrācijas
Lietu Pārvaldes, un otra, Ēvija Klauze no Konsulārās
Palīdzības nodaļas sāka pieņemt pasu pieprasījumus
jau plkst 9:00 no rīta un līdz vakaram gandrīz visi
pasu pieprasītāji jau bija, savās jaunajās Latvijas
pasēs, gan iespieduši savu pirksta nospiedumu, gan
jau ielikuši savu fotogrāfiju. Redziet ko nozīmē
modernā technika.
Nu mēs sagaidām, ka iespējams, pases būs Pertā jau
šā mēneša beigās. Pertā bija pāri par trīsdesmit jaunu
pasu gribētāji un gandrīz trīsdesmit veco Latvijas pasu
atjaunotāji. Tātad kādiem 60 Latvijas pilsoņiem nebija
jāmaksā pāri par $2000:00 ceļa nauda uz Latviju lai
saņemtu jaunu pasi.

12. SAEIMAS
VĒLĒŠANAS
2014.G. 4 OKTOBRĪ
Mirusi Valma Purvinska
(dzim. Lance) 1936 - 2014
JĀNISAR ĢIMENI
Izsaka jums,visiem
daudzajiem draugiem un
paziņām, vissirsnīgāko
paldies par jūsu līdzjūtību
un atbalstu mūsu lielajās
bēdās.
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LAAJ ZIEDOJUMU VĀKŠANAS AKCIJA
Kopā ar ziņām ir ievietotas ziedojumu vākšanas
akcijas lapiņas gan latviešu, gan angļu valodā. Lūdzu
atsūtiet jūsu ziedojumus līdz novembra beigām.

18. NOVEMBRA RUNĀTĀJS
2014.g. 18. novembra runātājs būs mākslinieks Māris
Brancis. Viņš teiks 18. novembra runu svētdien
9. novembrī plkst. 13.00. Sīkāka informācija būs
nākošās Pertas Latviešu Ziņās.
Jānis Vucēns
LAAJ vicepriekšsēdis
Rietumaustrālijā

SĀK ĪSTENOT VĒRIENĪGĀKO
LATVIJAS EMIGRANTU UN
DIASPORAS APTAUJU
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas
institūta (LU FSI) pētnieki sadarbībā ar LU
Ekonomikas un vadības fakultātes pētniekiem sāk
īstenot vērienīgāko ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu
un Latvijas valstspiederīgo aptauju. Tās mērķis ir
iegūt daudzpusīgu informāciju gan par pēdējās
desmitgadēs izbraukušajiem Latvijas iedzīvotājiem,
gan par latviešu diasporu kopumā.
Aptaujā aicināts piedalīties ikviens latvietis vai
Latvijas valstspiederīgais, kurš strādā, studē vai
vienkārši dzīvo (pastāvīgi vai daļēji) ārpus Latvijas.
Aptaujas anketa ir pieejama interneta vietnē
www.migracija.lv. (saite ir Pertas Latviešu Ziņu
mājas lapā)
Anketu, kuru izstrādājuši profesors Mihails Hazans,
projekta zinātniskā vadītāja Inta Mieriņa un vecākā
pētniece Ilze Koroļeva, veido vairāki tematiskie bloki:
pārcelšanās uz dzīvi ārpus Latvijas, apmierinātība ar
dažādiem dzīves aspektiem, nodarbinātība un
izglītība, attiecības ar Latvijas un mītnes zemes
sabiedrību, nākotnes plāni u.c. Anketu var aizpildīt
latviešu vai krievu valodā; drīz būs pieejama arī angļu
versija. Rēķinoties ar cilvēku aizņemtību, aptaujas
dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja aizpildīt īsāku vai
izvērstāku anketas versiju. Aptauja tiek īstenota līdz šī
gada 15. septembrim.

Aptauja ir tikai daļa no apjomīga zinātniskipētnieciskā projekta „Latvijas emigrantu kopienas:
nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un
diasporas politika”, ko realizē LU FSI. Projekta
vadītāja Inta Mieriņa norāda: „Tā būs līdz šim lielākā
un ambiciozākā šāda veida aptauja, kuru īstenos
Latvijas zinātnieki, cenšoties iegūt pēc iespējas
precīzāku kopainu par ārpus Latvijas dzīvojošajiem
latviešiem un Latvijas valstspiederīgajiem. Katra
aizpildīta anketa ir stāsts par kādu no mūsu
tautiešiem, un ikviens šāds stāsts mums ir svarīgs.
Aptauja, kopā ar citām projektā īstenotajām
aktivitātēm sniegs ne tikai nenovērtējamu ieguldījumu
tādu jomu zinātniskā izpētē, kā nacionālās identitātes
saglabāšana, darbaspēka mobilitāte, reemigrācijas un
diasporas politika valsts un pašvaldību līmenī, bet
bagātinās visas sabiedrības zināšanas un izpratni par
Latvijas cilvēkiem - mūsu laikabiedriem visā pasaulē.
Aptaujas metodoloģija un rezultāti kalpos par pamatu
sistemātiskai informācijas ieguvei par Latvijas
diasporu nākotnē.”
Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Sociālais fonds, un
tā īstenošanā apvienojušies sociologi, ekonomisti,
politologi un komunikācijas pētnieki. Projektu
organizatoriski un praktiski atbalsta LR Ārlietu
ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, kā arī
Pasaules brīvo latviešu apvienība un citas
organizācijas. Informatīvo atbalstu sniedz arī
Draugiem.lv, lielākie Latvijas Interneta portāli (Delfi,
Inbox, TvNet), diasporas mediji, kā arī daudzi aktīvi
un ieinteresēti tautieši ārzemēs.
Papildus informācija:
Projekta vadītāja Inta Mieriņa, t.25919309

PĒTĪJUMS PAR LATVIEŠU
TRIMDAS POLITISKAJĀM
AKCIJĀM ĀRZEMĒS LAIKĀ
NO 1945-1991.GADA
SEPTEMBRIM
Šī gada 12. un 13. decembrī Pertā viesosies Tālavs
Jundzis no Latvijas Zinātņu akadēmijas. Viņu interesē
trimdas latviešu atmiņas par 1990-1992.gada
politiskām akcijām trimdā. Viņš arī pastāstīs sīkāk par
Zinātņu akadēmijas projektu un turpmākajiem
plāniem.
Sākiet rakties par atmiņām, dokumentiem un
fotogrāfijām. Varbūt jums ir kaut kas, ko varētu
stāstīt, vai kāds dokuments, kas derētu pētījumam.

Pertas Latviešu Centrs
PERTAS LATVIEŠU CENTRA FINANCIĀLAIS PĀRSKATS
PAR 2013/2014 GADU
(NO 2013.g.1.jūlija līdz 2014.g.30.jūnija)
KASĒ 1.7.2013
WESTPAC BANKAS KONTĀ
NAUDA
IEŅĒMUMI
NO DV + VANADZĒM - ĪRE
AREA TEĀTRA GRUPAS - -ĪRE
PĀREJIEM TELPU ĪRĒTĀJIEM
LAUKUMA ĪRE
ZIEDOJUMI UN SARĪKOJUMS
ORGANIZĀCIJU ATBALSTS
BANKAS AUGĻI
IZDEVUMI
CENTRA APKOPŠANA
CENTRA APSPODINĀŠANA
ELEKTRĪBA
ELEKTRĪBA – ATMAKSA NO DV
NODOKĻI – BELMONTAS NODOKLIS
NODOKĻI – VALSTS ZEMES NODOKLIS
NODOKĻI – UZŅĒMUMU GADSKĀRTĒJĀ NODEVA
TELEFONS
ŪDENS
REMONTI (IESKAITOT LAUKUMU)
KASĒ 30.6.2014
ŠĪ SUMMA SASTĀDĀS NO:
WESTPAC BAKAS KONTA
NAUDAS
2013/14 SAIMNIECĪBAS GADĀ IZDOTS
2013/14 SAIMNIECĪBAS GADĀ IEŅEMTS
IZTRŪKUMS GADĀ
AMORTIZĀCIJA
AUGĻI PIESKAITĪTI AIZDEVUMIEM
ZAUDĒJUMS GADĀ

19,486.26
50.00
1,055.00
7,000.00
620.00
14,400.00

19,536,26

23,075.00
2,528.00
800.00
50.81

3,378.81
45,990.07
27,087.47

5,163.25
2,140.90
2,216.65
687.56
6,763.48
4,161.75
236.00

1,529.09
11,161.23
582.06
1,287.45
5,223.49
18,902.60
18,852.60
50.00
18,902.60

27,087.47
26,453.81
633.66
61.50
7,665.31
$8,360.47

