
Lūgums atbalstīt 

Melburnas Latviešu nams ir mūsu Melburnas latviešu sabiedrības centrs. Nams pulcina visu 
latviešu sabiedrību, un Namā notiek sarīkojumi, atceres un viesības visa gada gājumā 
tautiešiem. Latviešu namā atrodas arī MLB bibliotēka, kafejnīca, telpas latviešu skolām un 
bērnudārzam. 

Lai varētu vēl daudzus gadus pastāvēt un turpināt iesaistīt vēl plašāku sabiedrību, ir svarīgi, 
ka eksistējošās telpas un iekārtas tiek uzturētas ne tikai labā kārtībā, bet arī tiek uzlabotas. 
Katrs uzlabojums un nama modernizācija ceļ Nama vērtību un padara Namu ne tikai ērtāk 
lietojamu, bet ar lielākām priekšrocībām arī varam to piedāvāt izīrēšanai sarīkojumiem un 
pasākumiem austrāliešu sabiedrībai. 

Tādēļ Melburnas Latviešu nama kooperatīva valde ir jau iesākusi plānošanas darbus, lai 
Melburnas Latviešu namā varētu ierīkot liftu foajē telpā. Ar to mūsu sarīkojumu apmeklētāji 
varētu ērti un droši nokļūt Lielajā zālē. Lifta ierīkošana veicinātu vēl lielāku ne tikai mūsu 
sabiedrības senioru līdzdalību Nama sarīkojumos, bet lifts būs ērti  izmantojams tiem 
cilvēkiem, kam fizisku iemeslu dēļ nav iespējams kāpt pa trepēm. 

Laipni lūdzam Jūsu organizācijas un Jūsu personīgo atbalstu šim svarīgajam projektam! Ir 
plānots, ka lifts tiks ierīkots Latviešu namā 2017. gada pirmajā ceturksnī. Projekta izmaksa 
varētu būt ap $120,000. 

Būsim ļoti pateicīgi par Jūsu organizācijas un Jūsu finansiālo atbalstu! Mēs esam pārliecināti, 
ka visi Melburnas latvieši un Melburnas Latviešu nama viesi novērtēs Jūsu palīdzību, 
sekmējot mūsu sabiedrības rosību nākotnē. 

Patiesā cieņā, 

Kārlis Kasparsons, 

MLNK Valdes priekšnieks 

..................................................................................................................................................... 

Ziedojums Melburnas Latviešu nama lifta ierīkošanai 

Organizācijas vārds vai ziedotāja vārds: _______________________________________ 

Adrese:_________________________________________________________________ 

Epasta adrese:____________________________________________________________ 

Tālruņa numurs:__________________________________________________________ 

Ziedotā summa: _______________________________________ 

Vai vēlaties, ka ziedotāja vārds tiktu publicēts?      Jā/Nē 

 

 

Ziedojumus ar čeku, maksāt “Latvian Co-op Ltd“ un tos sūtīt: 

Lift Project, 

c/o  R Reiters, Unit 4/39 Bruce St. Toorak Vic. 3142 

 

Ziedojumus ar elektronisku bankas pārskaitījumu: 

Dnister Ukrainian credit Co-op Ltd.   

BSB 704 235,    Account no. 00017478 

Iemaksu lūdzu ziņot, pa e-pastu, roxyreiters@bigpond.com 

 

Melburnas  
Latvießu  
NamsMelburnas Latviešu Nams 

Melbourne Latvian House 
 

	


