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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
novembrī
8 Dievkalpojums plkst. 10:30
18 Latvijas Valsts Svētki
22 Dievkalpojums plkst. 10:30
Pilnsapulce
24 18. novembra viesa runa
Plkst. 14.00
29 Dievkalpojums
Angļu valodā plkst. 10:30
decembrī
6 Dievkalpojums plkst. 10:30
20 Dievkalpojums
Angļu valodā plkst. 10:30
24 Dievkalpojums plkst. 18:00
janvārī
3 Dievkalpojums plkst. 10:30
17 Dievkalpojums plkst. 10:30
24 De-jure un Draudzīgā aicinājuma
atcere plkst.13:00
31 Dievkalpojums
Angļu valodā plkst. 10:30
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
REDAKCIJA
trešdienās plkst. 17.00-18.00
Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt
redakcijā līdz 2015. g. 15. decembrim.
ZIEDOJUMI
J.Šķele $50

2015. gada novembris/decembris

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
9561 6877
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
pertaszinas@ozemail.com.au
www.pertaszinas.net
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18. novembris
Latvijas valsts
dibināšanas
Atcere
Svētku diena sāksies ar

karogu uzvilkšanu
Pertas Latviešu Centrā
pulksten 7:00 no rīta.
Svētki turpināsies ar

karogu nolaišanu un
aktu
pulksten 18:00
Pertas Latviešu Centrā
DV Klubā.
18. novembra svētku uzrunu
sniegs
Latvijas Ārlietu ministrijas, speciālo
uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos

Pēteris Elferts
Pertas Daugavas Vanagu klubā
otrdien 24. novembrī
pulksten 14:00

EV. LUT. SV.
PĀVILA
DRAUDZE
Gatavojoties uz gada beigām, atradu lapiņu ar
virsrakstu “Praktiskās Vadlīnijas”. Pārlasīju,
pārdomāju un sev pajautāju – ‘Cik tās atteiktos uz
mani, manā dzīves gājienā?’ Šīs pārdomas
veicināja mani dalīties ar jums visiem par vadlīniju
derību un kā tās varētu būt pamācošas (bet ne
vienmēr viegli izpildāmas) apņemšanās skatoties
uz nākošo gadu.
Mums visiem ir pazīstams, cik ātri vien izzūd vai
samazinās jaunā gada apņemšanās. Tāpēc sevi
sākšu “trenēt”, uzņemoties reiz nedēļā pārlasīt (un
varbūt censties no galvas iemācīties) sekojošās
vadlīnijas no Bībeles:
Praktiskas vadlīnijas – 1. Tes. 5:12-22
1. Atzīstiet tos, kas jūsu labā strādā.
2. Savā starpā turiet mieru.
3. Pamācīt nekārtīgos.
4. Iedrošināt bailīgos.
5. Palīdziet vājajiem.
6. Esiet pacietīgi pret visiem.
7. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu.
8. Dzenieties pēc tā, kas ir labs.
9. Esiet priecīgi vienmēr.
10. Lūdziet bez mitēšanās Dievu.
11. Par visu esat pateicīgi.
12. Neapslāpējiet Garu.
13. Neniciniet pravietošanu.
14. Pārbaudiet visu, kas labs to paturiet.
15. Atraujieties no visa, kas ļauns.
Ar šiem ievada vārdiem man atliek pateikties
visiem, kuri ir ziedojuši savu laiku, enerģiju un
labvēlību mūsu draudzei 2015. gadā un novēlēt
ikvienam visu labāko jaunajā gadā.
Pulcēsimies uz Svētku un arī parastiem
Dievkalpojumiem, un aicināsim radus un draugus
uz angļu valodas Dievkalpojumiem, lai kopā
baudītu Svētku svētību.
SEMINĀRS
Mācītājs Colvin MacPherson vadībā “Vai jūsu
Gars, Dvēsele un Miesa ir bezvainīgi?”
Ar interesi gaidījām, kā Mācītājs Colvins šo
semināra tēmu izvedīs un viņš to veica trijās
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interesantās,
lekcijās.

pārliecības

pilnās

un

sirsnīgās

Īsumā, atskatoties uz piezīmēm, māc. Colvins mūs
apmācīja ar dzīviem piemēriem un nemitīgi vērsa
mūsu uzmanību pie Bībeles un cik svarīgi mums ir
to ikdienas lasīt, pārdomāt un Dievu pielūgt.
Mums ir ne tikai svarīgi, bet nepieciešami piekopt
t.i. dzīvot SVĒTDZĪVI ne tikai SVĒTBRĪDI.
Daži ieteikumi no lekcijām:
 Lasi Bībeli
 Slavē Dievu
 Paļaujies uz Dievu
 Mēs esam Dieva pārstāvji
 Dvēsele ir vieta, kur mājo mūsu esamība
 Dieva vārds ir noteicošs mūsu dzīvē
 Pateicies! Nesūdzies!
 Pārrunā visas lietas ar Dievu
 Mūsu miesa ir Dieva mājoklis
 Dod Dievam visu godu.
Par pusdienām gādāja Lesley Kukuls un visu vārdā
pateicos par devīgo un garšīgo ēdienu. Kūkas un
kafiju baudījām pēc beigu Dievkalpojumu nākošā
dienā.
Sirsnīgi pateicamies māc. Colvinam par garīgo
barību seminārā.

PILNSAPULCE
Atgādinājums draudzei ierasties pilnā skaitā 22.
novembrī, lai varam nokārtot valsts likumu
prasības ar 75% no dalībniekiem novēlot par
pieņemtām satversmes maiņām.
Ieva Vlahov
9367 4104

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS
2015.g.NOVEMBRIM, DECEMBRIM,
2016.g. JANVĀRIM
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

8. novembris plkst. 10:30
24. svētdiena pēc Sv. Gara svētkiem
Zaļa
Rut. 3:1-5, 4:13-17
Ēb. 9:24-28
Mk. 12:38-44
Lasītājs
Jānis Lūks
Dežurants Juris Liepa
Puķes
Sarmīte Vucēns
Vecākais Juris Liepa
Aizlūgumi:
Gunārs Kaģis
Austra Kaģis
Tamāra Karabanovs Juris Liepa
Ruta Liepa
Jānis Lūks
Silvija Lūks
Alan Lūks
Māc Jānis Tālums
Datums
22. novembris plkst. 10:30
Diena
PILNSAPULCE
2016.g. kalendāra
sastādīšana
Krāsa
Zaļa
Lasījumi 2. Sam. 23:1-7
Atkl. 1:4b-8
Jņ. 18:33-37
Lasītāja
Sarmīte Vucēns
Dežurants Jānis Vucēns
Puķes
Māra Hope
Vecākais Jānis Lūks
Aizlūgumi:
Harda Paparde
Laimons Pogainis
Erna Raudziņš
Vilma Rīdūzis
Aina Sprancis
Aina Timmermanis
Astrīda Untiņš
Guntis Untiņš
Māc. Ilgvars Matīss Prāv. Gunārs Lazdiņš
Datums
29. novembris plkst. 10:30
GROWTH LUTHERAN NETWORK DRAUDZE
Angļu Valodas Dievkalpojums – Pāvila Draudzes
locekļi mīļi aicināti piedalīties.

Daugavas Vanagu, Vanadžu un Sv.Pāvila draudzes dāmu komitejas

kopējā eglītes pēcpusdiena
svētdien, 13. decembrī plkst. 13.00.
Lūdzu, ņemiet līdzi mazu dāvanu Ziemassvētku vecītim. Lai saņemtu dāvanu no
Ziemsvētku vecīša, būs jānoskaita pantiņš. Sekmīgu mācīšanos!
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Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

6. decembris plkst. 10:30
2. Advents
Zila/Violeta
Mal. 3:1-4
Fil. 1:3-11
Lk. 3:1-6
Ieva Vlahov
Andris Vārpiņš
Silvija Lūks
Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Anita Vaļikovs
George Vaļikovs
Andris Vārpiņš
Daina Vārpiņš
Leokardija Vārpiņš Juris Viļums
Ingrīda Viļums
Ieva Vlahov
Māc Kaspars Eglītis Diak. Daina Urdze
Datums
20. decembris plkst. 10:30
Diena
4. Advents
ANGĻU VALODAS
DIEVKALPOJUMS
Krāsa
Zila/Violeta
Lasītājs
Mācītājs
Dežurants
Mācītājs
Puķes
Signe Balodis
Datums
24. decembris plkst. 18:00
Diena
SVĒTVAKARS
Krāsa
Balta
Lasītājs
Mācītājs
Dežurants
Juris Liepa
Puķes
Aina Timmermane
Vecākais
Jānis Lūks
Aizlūgumi:
Jānis Vucēns
Sarmīte Vucēns
Zenta Zaķis
Miranda Albrichs
Ruta Auziņš
Gunis Balodis
Signe Balodis
Zane Balodis
Edīte Baumanis-Osman
Ņina Bauskis
Datums
3. janvāris plkst. 10:30
Diena
2. Svētdiena pēc Ziemssvētkiem
Krāsa
Balta
Lasījumi
1. Ķēn. 3:4-15
Ef. 1:3-14
Lk. 2:40-52
Lasītāja
Māra Hope
Dežurants
Jānis Vucēns
Puķes
Ausma Jones
Vecākais
Jānis Lūks
Aizlūgumi:
Gaida Beklešovs
Ilgvars Bergmanis
Jūlījs Bernšteins
Maiguta Bernšteins

Jānis Blumbergs
Nikolajs Džonsons
Rita Džonsons
Austra Farras
Māc. Colvin MacPherson
Māc. Guntars
Baikovs
Datums
17. janvāris plkst. 10:30
Diena
2. Svētdiena pēc Epifānijas
Krāsa
Zaļa
Lasījumi
Jes. 62:1-5
1 Kor. 12:1-11
Jņ. 2:1-11
Lasītājs
Juris Liepa
Dežurants
Andris Vārpiņs
Puķes
Vilma Rīdūzis
Vecākais
Juris Liepa
Aizlūgumi:
Līga Gemuts Margarieta Gaujers
Regīna Gaujers
Ivars Galvāns
Austra Grīnbergs
Hilda Gūtmanis
Imants Gūtmanis
Māc. Aldis Elberts Māc. Dainis Markovskis
Datums
31. janvāris plkst.10:30
GROWTH LUTHERAN NETWORK DRAUDZE
Angļu Valodas Dievkalpojums – Pāvila Draudzes
locekļi mīļi aicināti piedalīties.

IENAIDNIEKA MELI
Grūtos brīžos, kad mūsu dzīvē ienāk kārdinājumi
un grūtības, sātans atnāk, lai uzspiestu mums savus
melus: „Tu esi aplenkts. Tev nav izejas. Pat
stiprāki par tevim ir krituši mazāk grūtos apstākļos.
Ir pienācis arī Tavs laiks padoties. Tu esi
neveiksminieks, vienkārši piekrīti tam. Tev
jāsaprot, ka Dievs vairs nav Tavā pusē.”
Hiskija atradās savu grūtību epicentrā, saprazdams,
ka viņš ir pilnīgi bezspēcīgs. Viņš juta, ka viņam
trūkst spēku, lai pretotos un neklausītu balsij, kas
skanēja. Balsij, kas iedvesa vilšanos, melus un
draudus. Hiskija saprata, ka pašam viņam
neuzvarēt šai kaujā. Saprotot šo viņš meklē
palīdzību pie Dieva. Dieva atbilde tiek dota viņam
caur pravieti Jesaju: „Tas Kungs ir izdzirdējis tavu
brēkšanu. Tāpēc pasaki sātanam, ka viņa pēdējā
stunda ir situsi. Pa to ceļu, pa kuru viņš atnāca, pa
to pašu viņš arī aizies.”
Hiskija gandrīz zaudēja, pakļaujoties ienaidnieka
uzbrukumiem. Mums jāsaprot, ja grūtību un
kārdinājumu brīžos mēs nevērsīsimies pie Dieva un
negūsim spēkus Viņa solījumos, sātans smiesies
par mums un kas vēl ļaunāk, viņš uzbruks mums.
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Hiskija smēlās drosmi no Vārda, ko viņam bija
devis Dievs. Un viņš droši varēja atbildēt
Sanheribam: „Sātan, tu ne man cel neslavu. Tu cel
neslavu manam Kungam. Mans Dievs iestāsies par
mani. Un par to, ka tu cel neslavu Dievam Tam
Kungam, tev nāksies izbaudīt Dieva dusmas!”
Svētie Raksti vēsta mums, ka tai pašā naktī, Tas
Kungs pārdabiskā veidā izglāba Hiskiju un Jūdu:
„Un tanī pašā naktī izgāja Tā Kunga eņģelis un
nogalināja asīriešu nometnē simt astoņdesmit
piecus tūkstošus vīru; un, kad ļaudis no rīta agri
cēlās, tad redzi, tur, visus tos atrada mirušus, viss
bija pilns ar miroņiem”. (2 Ķēniņu 19:35)
Šodien, tie, kas tic Jēzum Kristum, balstoties uz
savu ticību, ir iemantojuši Kristus solījumus, kā arī
Viņa asinis, kas iestājās par viņiem. Šais asinīs
mums ir dota pestīšana un piedošana, uzvara pār
grēku un kārdinājumu. Iespēja atbrīvoties no
grūtībām un kārdinājumiem. Varbūt kā šis Vecās
Derības ķēniņš Jūs esiet saņēmis līdzīgu vēstuli.
Vai Jūs ticat, ka Dievs jau iepriekš zināja par to?
Jūsu neapdomātie soļi, tie bija zināmi Viņam jau
iepriekš? Jūsu bailes un pārdzīvojumi? Ja tā, tad
Dāvids ir piemērs, kā mums šodien lūgt: „Dāvids
uzsauca uz To Kungu un Viņš izglāba viņu”.

ZIŅOJUMI
Es vēlos izteikt sirsnīgu pateicību Mācītājam
Colvinam par Dieva Vārda pasniegumu mūsu
Seminārā. Cik labi ir dzirdēt skaidro Dieva vēsti no
kāda cita, kas apstiprina Jēzu kā Pestītāju un Bībeli
kā Dieva Vārdu nekompromitējošā veidā. Cilvēku
uzskati mainīsies, bet Dieva Vārds nekad
nemainīsies.
"Un Izraela Dievs nemelo nedz maina prātu - jo
Viņš nav cilvēks"
1 Sam. 15:29
Es nupat atgriezos no Sidnejas, kur piedalījos
Draudžu Dienās. Galvenais pasniedzējs bija māc.
Guntars Baikovs, kurš runāja par Reformācīju un
Deformācīju. Šis bija viens no visiem svarīgākiem
semināriem, kur esmu piedalījies un ko katram
draudzes loceklim vajadzētu uzklausīt. Es pat
teiktu, ka tas būtu nepieciešams! Es pārrunāšu šo
lietu ar valdi ar nolūku aicināt māc. Baikovu
atbraukt uz Pertu, lai pasniegtu lekcijas, arī mums.
Māc Gunis Balodis
0409048863, 95616877
77 Karril Turn, Yanchep 6035

DV PERTAS
NODAĻA
PERTAS DAUGAVAS
SVIN 65 GADU DARBU.

VANADZES

Svētdien 1. novembrī, Pertas Daugavas Vanadzes
svinēja savu jau 65. Dibināšanas atceri. Lai pašām
nebūtu, vismaz šodien, jāstrādā, viņas nolēma, ka
svinēs kādā izbraukumā ar jau gatavām pusdienām.
Jau pirms 10:00 no rīta Latviešu centra pagalmā
bija saradušies dažnedažādi braucamrīki un
Vanadzes ar saviem draugiem un paziņām bija
gatavas ceļojumam. Mūsu DV nodaļas valdes pr.
Ilmārs, būdams tāds vispusīgs vīrs bija, šim
gadījumam, sagādājis veselu autobusu un pats,
nespēdams nevienam citam, uzticēt šo dārgo
vedumu, sēdās pie stūres. Tikai tik vien noprasīja:
‘kur tad brauksim’? “Kur vedīs, tur brauksim”. Tā
nu šo svarīgo ziņu atstājām Vanadžu vadītājas
Ritas ziņā, kura liekās jau bija izošņājusi, kur nu
būtu tās īstās vietas ko redzēt un baudīt. Pa ceļam
iegriezāmies vēl paņemt divus līdzbraucējus un tad
ceļš veda uz Pertas kalnu grēdas pusi un gar upes
krastiem.
Drīz vien mūsu buss palēnināja gaitu un sāka
ļodzīties pa mazāku celiņu, kur viens otrs jau,
liekās, pazina jau agrāk redzētu vietu: Šokolādes
Fabriku. Te nu bija jākāpj āra un ar steigu jātiek
iekšā, kur šokolāde aicināt aicināja gan garšot, gan
nest ar ko našķoties vēlāk mājās. Jo slavena šodien
izklausījās būt tumšā ar ķiršiem. Kad daža laba
šķira bija nogaršota, mājas nesamais nopirkts,
devāmies atkal uz savu “karieti” un braucām uz
nākamo ‘brīnumu’.
Te bija rakstīts, ka šī esot “Medus Māja”. Tādu
nekad nebiju redzējis, nu bija jāiet skatīt. Nu
tiešām: tur nu bija šāds medus un tāds medus, no
tādiem un citādiem kokiem, bija arī dzirkstošais
medus vīns un mūs pacienāja ar medus ūdeni, kurš
garšoja itin labi. Atkal bija kaut kas tomēr
jānopērk. Lai būtu ar ko pabrīnīties mājiniekiem.
Kad atkal bijām mielojušies un iepirkušies, un tā
kā jau rādījās uz pusdienas laiku, braucām tālāk.
Tā nu no medus mājas uz Kaveršmas māju:
Restorānu. Kā nu Ilmārs to mūsu autobusu
izgrozīja caur tām šaurajām spraugām nezinu, bet
tomēr mūs gandrīz pie durvīm arī pieveda. Gājām
dārzā zem lapenes mums ierādīja lielu, garu,
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glaunu, baltu klātu galdu, kur nu visiem noteikti
pietiks vietas. Sēdāmies klāt un mums tūlīt sāka
pieliet glāzes ar aukstu ūdeni, un nu varējām
izvēlēties ko pasūtīt pusdienām no, gaļas un zivs
ēdieniem un arī saldo jau varējām pasūtīt.
Arī pati diena bija tāda kā tieši mūsu vajadzībām
pasūtīta: saulīte spīd, nav karsta, bez nekāda vēja,
un brīnumu, brīnums: kur tad mušas. Arī to nav.
Ko tad vairāk. Nu kaut kādu pusoficiālu daļu taču
vajadzēja. Vanadžu vad. Rita Džonsona mūs sveica
un zināja īsumā mums pastāstīt par Pertas Vanadžu
dibināšanos. Kā desmit čaklas latviešu sievietes
pamanījušas, ka bijušajiem karavīriem vajadzīga
palīdzība viņu darbā, 1950.gada 29.oktobrī, pie
vanagu nodaļas, nodibināja dāmu komiteju, kura
vēlāk palika par DV Pertas nodaļas Vanadžu kopu.
Darba pamatidejas uz kurām veidojās dāmu
komiteja vēlāk balstījās un veidojās arī Vanadžu
kopa, kura uz tām darbojas vēl šodien.
Pēc Ritas, DV Pertas nod. valdes pr. Ilmārs Rudaks
sveica Vanadzes un slavēja viņas par to, ka visus
tos gadus viņas nekad nav bijušas pārāk nogurušas
vai nespējīgas savu darbu turpināt. Un nē tikai
palīdzēt mums mūsu darbā, bet arī vispār Latvijas
palīdzības darbā. “Mazs cinītis gāž lielu vezumu”
būtu ļoti piemērots uzsaukums mūsu Vanadzēm.
Tā tam visam, uzdzērām glāzi šampanieša uz mūsu
čaklo Vanadžu veselību. Ilmāra sveicienam
pievienojās arī Latvijas goda konsuls Pertā, Jānis
Purvinskis norādīdams uz palīdzības darbu, kuru
Vanadzes veic daudzbērnu ģimenēm Latvijā.
Ar to tad “oficiālā daļa” bija beigusies un tagad
varējām sēdēt, tērzēt un gaidīt, kamēr nāks ēdiens.
Kaut viens otrs vēl piepildīja vīna glāzi, vairāk jau
laikam pildījām ūdens glāzes. Drīz vien bija arī
pusdienas un vēl pēc kāda laika arī saldais.
Tad bija jāiet apskatīt visu šo iestādījumu, kur
šodien, bez mūsu pacienāšanas, risinājās arī divas
kāzas. Cilvēku bija mudžu mudžam, kuri mūs gan
nemaz nebija traucējuši
Tā nu beidzot pienāca laiks posties uz mājām, kur
beidzot tikām jau ap 14:00. Liekās, ka mūsu
Vanadžu lielo jubileju nosvinējām itin labi un
tagad jāsaka paldies, jo sevišķi Ilmāram ar Ritu,
kuri visu bija izgudrojuši un salikuši kopā un mēs
tikai visu baudījām. Paldies un lai mūsu Vanadzes
vēl darbojas daudz gadus, tāpat uz priekšu, un lai
viņu spēki neapsīkst.
Jānis Purvinskis

Pertas Daugavas Vanadžu 65.gadu jubilejas
viesības. J.Purvinska foto.

Daugavas Vanadžu
pilnsapulce
pirmdien, 2016. gada 8. februārī,
plkst.11.00

Daugavas Vanadzes izsaka sirsnīgu paldies
visiem, kuri apmeklēja mūsu gatavotās pusdienas
ar filmu izrādēm, dodot mums līdzekļus aprūpei
šeit un Latvijā.
Ceram uz jūsu atbalstu arī nākošajā gadā!
Lai jums priecīgi Ziemassvētki un ar veselību
bagāts Jaunais gads!
Izsaku sirsnīgu paldies savām čaklajām Vanadzēm
par labo sadarbību un draudzību mūsu kopējā
darbā.
Cerēsim, ka mums pietiks veselības un spēka arī
nākošo gadu to turpināt.
Novēlu visām priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu
Jauno gadu!
Noliksim bēdu zem egles zariem
Aizdegsim sveces, lai mieru sirds rod.
Lūgsim no egles sev zaļo spēku,
Paņemsim spēku, ko svētvakars dod.
R.Dž.
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Purvinskis, sēde varēja ritēt tālāk pēc jau pieteiktās
darba kārtības.

LATVIEŠU
BIEDRĪBA
RIETUMAUSTRĀLIJĀ
LATVIEŠU
BIEDRĪBAS
GADA PILNSAPULCE.

PERTĀ,

Bija atkal pienācis laiks apskatīt, ko Latviešu
Biedrība Rietumaustrālijā bija darījusi pagājušā
gadā, un kas būtu vai nu maināms, vai darāms
citādāk, vai darāms atkal tāpat kā vienmēr. Tā nu,
Svētdien 11. oktobrī, plkst. 12:30 Daugavas
Vanagu kluba telpās bija sanākuši Latviešu
Biedrības locekļi, jāsaka kuplā skaitā, jo pārstāvēja
40% no visiem biedriem.

Iepriekšējā gada Pilnsapulces protokolu, nu jau
Nr. 71, nolasīja un pieņēma bez labojumiem, kā arī
finansiālo pārskatu. Sakarā ar ielaušanos pag. gada
budžets ir ar iztrūkumu, bet par to apdrošināšanas
biedrība vēl velk galus kopā. Revīzijas komisija
ziņoja, ka visa dokumentācija vesta kārtīgi un
valde strādājusi iespēju robežās.
Vēlēšanas notika ātri un īsi, kad Pilnsapulce atkal
ievēlēja to pašu valdi ar valdes priekšsēdi Jāni
Kukuli. Nolēma, ka grāmatu Galds darbosies tāpat
kā līdz šim. Budžeta projekts sabalansēts ar
iztrūkumu, jo nu vairs gandrīz nav ienākumu. Tikai
Jāņu Tirdziņš vēl atnes kādu grasi.
Tā nu sēde pusstundas laikā bija cauri, un mēs
varējām ēst garšīgās zupas un rupjmaizi, un tad
skatīties filmu par to kā Kuldīgā svin savus pilsētas
svētkus ar dziesmām, dejām un ielas parādēm.
Atkal viena Pilnsapulce ir pagājusi un atgriezīsies
tikai nākamgad.
Latviešu biedrība Rietumaustrālijā
Novēl visiem priecīgus Ziemassvētkus!
Un katrai dienai Jaunajā gadā,
Kā jaunam sapnim būt.
Un katram sapnim, katrai domai,
Par dzīves īstenību kļūt!

Latviešu Biedrības valde 2015. g.: no kreisās.
Jāzeps Šķels, Ruta Auziņa, Gunārs Kaģis,
Austra Kaģe, Jānis Purvinskis, Rita Džonsona
un Jānis Kukuls. Iztrūkst: Nikolajs Džonsons un
Aina Timmermane. Foto:J.Purvinskis
Valdes priekšsēdis Jānis Kukuls atklāja sēdi un
lūdza ar klusuma brīdi pieminēt, pagājušā gadā
mūžībā aizgājušos biedrus un tad īsumā apskatīja,
ko Biedrība pagājušā gada gājumā bija veikusi.
Latviešu Biedrība turpina darboties ar mums jau
pierastiem sarīkojumiem: Draudzīgo Aicinājumu,
Jāņu sarīkojumu, Latvijas filmu izrādēm un zupu
pusdienām. Diemžēl grāmatu lasītāju vairs tikpat
kā nav. Tomēr Grāmatu Galds ir atvērts pirms
katra latviešu sarīkojuma mūsu Centrā.
Kad sēdes vadītāja amatā bija ievēlēts Jānis
Vucēns un sēdes sekretāra amatā ievēlēts Jānis

Latviešu biedrības
rīkotā

Latvijas de-jure
atzīšanas dienas un
Draudzīgā Aicinājuma
atcere
svētdien, 2016. gada 24. janvārī plkst. 13:00
Visi laipni aicināti!
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FILMAS NO LATVIJAS
Goda konsuls Pertā ir saņēmis 25 CD filmu
komplektu ar Latvijā ražotām filmām. Tās varat
iegādāties apskatei.
Piezvaniet Jānim Purvinska k-gam uz 9582 5221
vai nosūtiet e-pastu uz janis@msvillage.com.au.
tad varēsim sarunāt kur un kā tās varēsiet
aizņemties apskatei.
Jānis Purvinskis
LATVIEŠU FILMAS
Spēļfilmas:
1. PURVA BRIDĒJS
81 min.
2. ČETRI BALTI KREKLI
77min.
3. PIE BAGĀTĀS KUNDZES 92min.
4. EZERA SONĀTE
87min.
5. LIMUZĪNS JĀŅU NAKTS KRĀSĀ
83min.
Dokumentālās filmas:
6. BALTIE ZVANI 56min.
7. ŠĶĒRSIELA 87min.
8. KRUSTCEĻŠ 62min.
Animācijas filmas:
9. ARNOLDS BUROVS 68min.
10. TELEFILMA – RĪGA 50min.
Spēļfilmas:
11. KURPE 77min.
12. ŪDENSBUMBA RESNAJAM RUNCIM
74min.
13. SAPŅU KOMANDA 118min.
14. CILVĒKI TUR 89min.
15. MAMMU, ES TEVI MĪLU
79min.
Dokumentālās filmas:
16. LAILA PAKALNIŅA 82min.
17. OLU K-DZE, PIEJŪRA u.c 118min.
18. KLUCIS-NEPAREIZAIS LATVIETIS
56min.
19. 19.DOKUMENTĀLISTS
82min.
20. 20.ESCAPING RĪGA 68min.
Animācijas filmas: BĒRNIEM
21. NEPARASTIE RĪDZINIEKI u.c. 84min.
22. LIDOJAM;REDZI TRUSI u.c. 74min.
23. 23.KLUCĀNIJA;KIOSKS u.c.115min.
24. ZELTA ZIRGS 79min.
25. AKMEŅI MANĀS KABATĀS 89min.

18. NOVEMBRA
RUNĀTĀJS
Ārlietu ministrijas (ĀM) speciālo
uzdevumu vēstnieku diasporas
jautājumos Pēteris Elferts bijis
Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas ārlietu
padomnieks, savukārt pirms tam - Latvijas
ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Īrijā.
Pēteris Elferts iepriekš strādājis par speciālo
uzdevumu vēstnieku Irākas atjaunošanā un
demokratizācijas veicināšanā, kā arī par Latvijas
vēstnieku Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas
Padomē. Tāpat vēstnieks iepriekš bijis Latvijas
Ministru
prezidenta
padomnieks,
Ārlietu
ministrijas parlamentārais sekretārs, kā arī ieņēmis
arī citus augstus amatus Latvijas valsts nozaru
ministrijās un bijis 5. Saeimas deputāts.
Vēstnieka pieredze arī plaši saistīta ar darbošanos
diasporas organizācijās un diasporas sabiedriskajā
dzīvē. Pēteris Kārlis Elferts bijis Pasaules Brīvo
latviešu apvienības pārstāvniecības vadītājs Rīgā,
strādājis par skolotāju Sietlas latviešu skolā un
Minsteres Latviešu ģimnāzijā, kā arī bijis Latviešu
biedrības Vašingtonas štatā priekšsēdis un valdes
loceklis.

18. novembra svētku uzrunu
sniegs
Latvijas Ārlietu ministrijas speciālo
uzdevumu vēstnieks diasporas
jautājumos

Pēteris Elferts
Pertas Daugavas Vanagu
klubā
otrdien 24. novembrī
pulksten 14:00
Jānis Vucēns
LAAJ vicepriekšsēdis
Rietumaustrālijā

