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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 9377 5280

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: Ēvalds Rudolfs 9275 9578

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

Korporācijas Kopa Pertā 
Sen.fil! Jānis Purvinskis 9582 5221

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 

5 Dievkalpojums plkst. 10.30 
12 LBRA pilnsapulce plkst 12.00 

LBRA pusdienas un filma 
plkst 12.30 

19 Dievkalpojums plkst. 10.30 
  

oktobrī 
2 10. Saeimas vēlēšanas 

24 DV un Vanadžu pecpusdiena plkst 
13.00 ar Daugavas Vanadžu 60.g. 
jubileja. 

30 Draudzes Seminārs plkst 9.30 
31 Dievkalpojums plkst. 10.30 

novembrī 
7 Dievkalpojums plkst. 10.30 

18 18. novembra atcere 
21 Dievkalpojums plkst. 10.30 
27 V. Vītola referāts 

 
 

Pertas Latviešu Radio raidījumi  
katru sestdienas vakaru plkst. 18.00 

6EBAFM 95.3 MHz 
www.6ebafm.com.au 

 

REDAKCIJA 
Lūdzu nākošām ziņām visus rakstus iesūtīt 
redakcijā līdz 2010. g. 15. oktobrim. 

Kvitējumi: 
A. un M. Balodis $35 
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EV. LUT. SV. 
PĀVILA 
DRAUDZE 

 
Izvilkums no Draudzes padomes sēdes (1. Aug. 2010) 
Kopš, mūsu sekmīgās 60 gadu pastāvēšanas jubilejas, 
draudze turpinājusi kā iepriekš ar regulāriem 
dievkalpojumiem (caurmērā maz apmeklētiem) un 
mācītāja aprūpi pie slimiem un sērojošiem. 
25. jūlijā pie mums viesojās un sprediķoja māc. 
Dainis Markovskis. Man izdevās viņu pavadāt pa 
Pertu un tās apkārtni pirms viņš ceļoja tālāk, jo māc. 
Dainis ir viens no kandidātiem Melburnas draudzei. 
Mūsu nākošais svarīgais sarīkojums būs gadskārtējais 
SEMINĀRS, ko sniegs prof. JĀNIS PRIEDKALNS. 
Lūdzu un aicinu visus Pertas latviešus nākt klausīties 
un piedalīties šajā seminārā 2010 g. sestdien 30. 
oktobrī plkst. 9.30. Pusdienas un tējas/kafijas 
starpbrīži dos jums iespēju tikties ar šo izcilo latviešu 
akadēmiķi. 

JĀRUNĀ PAR NĀKOTNI! 
Kā ziniet, mūsu draudze vairāk nepieaug un līdzekļi 
(apm.2 gadi) nepietiks algot mācītāju, samaksāt savu 
daļu Latviešu Centra uzturēšanā un latviešu radio 
stunda. Mums ir jādomā un JĀIZĶIRAS PAR 
NĀKOTNI.  
Mēs uzturam draudzīgas attiecības ar Sv. Jāņa 
(Austrāļu luterāņu) draudzi kas turpina piedāvāt 
mums saistību caur viņu piebūves plāniem. Būtu 
derīgi, ja mēs spētu kādu finansiālu atbalstu sniegt, jo 
kopš mūsu draudzes sākuma Austrāļu draudze ir pret 
mums bijusi pretīm nākoša. 
Lūdzu šo lietu pārdomājiet un savā starpā parunājiet 
un esiet aicināti savās domās dalīties ar valdes 
locekļiem, mācītāju vai mani. 
Uz redzēšanos SEMINĀRĀ kuplā, skaitā. Noteikti 
būs interesanti. 

Ieva Vlahov  
9367 4104 

 
 

 
DIEVKALPOJUMA SARAKSTS  
SEPTEMBRIM/OKTOBRIM/ 
NOVEMBRIM 2010.g. 
Datums 5. sept. plkst. 10:30 
Diena 15. Svēt. Pēc Svēta Gara 

Svētkiem 
Krāsa Zaļa 
Lasijumi 5. Moz. 30:15-20 

Gal. 5:25-6:10 
Lk. 14:25-33 

Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Vilma Rīdūzis 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Māc. Andris Grots Palīgmāc. Didzis Seržāns 
Māc. Daira Cilne Miranda Albrichs 
Mirdza Auziņš Ruta Auziņš 
Signe Balodis Zane Balodis 
Datums 19. sept. plkst. 10:30 
Diena 17. Svēt. Pēc Svēta Gara 

Svētkiem 
Krāsa Zaļa 
Lasijumi Am. 8:4-7 

1. Tim. 2:1-7 
Lk. 16:1-13 

Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Māc. Didzis Skuška Māc. Fritzis Kristbergs 
Māc. Anita Gaide Diak. Aina Avotiņa 
Edīte Baumanis Osman Nina Bauskis 
Gaida Beklešovs Ilgvars Bergmanis 
Datums 3. oktobris plkst. 10:30 

Valdes Sēde 
Diena 19. Svēt. pēc Sv. Gara 

Svētkiem 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi 5. Moz. 24:19-22 

1. Kor. 1:4-9 
Mt. 9:1-8 

Lasītājs Jānis Lūks 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes Māra Hope 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi:  
Māc. Guntars Lūsītis  Māc. Anita Gaide 
Ilona Bērziņš Ārīja Cīrulis  
Nikolajs Džonsons Rita Džonsons  
Austra Farras 
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Datums 31. oktobris plkst. 10:30 
Diena REFORMĀCĪJAS SVĒTKI 

VISU SVĒTO DIENA 
SEMINĀRA 
NOSLĒGUMA 
DIEVKALPPOJUMS 

Krāsa Sarkana 
Lasījumi 1. Moz. 15:1-6 

Atkl. 14:6-7 
Jņ. 2:13-22 

Lasītājs Jānis Lūks 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes Māra Hope 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi:  
Māc Andis Lenšs Māc Romāns Reinfelds 
Līga Gemuts Margarieta Gaujers 
Regīna Gaujers Ivars Galvāns 
Austra Grīnbergs Rita Gross 
Datums 7. novembris plkst. 10:30 
Diena MIRUŠO PIEMIŅAS 

DIENA (Visu Svēto Diena) 
Krāsa Balta 
Lasījumi Atkl. 7:9-17 

1. Jņ. 3:1-3 
Mt. 5:1-12 

Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Silvija Lūks 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi:  
Māc. Guntars Lūsītis Māc. Daira Cilne 
Hilda Gūtmanis Imants Gūtmanis 
Vilis Gūtmārcis Māra Hope 
Sid Hope Ausma Jones  
Datums 21. novembris plkst. 10:30 
Diena Pēdējā Baznīcas Gada 

Svētdiena 
VALDES SĒDE 2011.g. 
plānošana 

Krāsa Zaļa 
Lasījumi Mal. 3:13-18 

Col. 1:13-20 
Lk. 21:5-28 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes Aina Timmermane 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi:  
Māc. Aivars Smuidris Māc. Aivars Pelds 
Gunars Kaģis Ausma Kaģis 
Tamāra Karabānovs Feodosija Landers 
Juris Liepa Ruta Liepa 

 
Datums 28. novembris plkst. 10:30 
Diena 1 Advents 
Krāsa Violeta vai Zila 
Lasījumi Jes. 2:1-5 

Rm. 13:11-14 
Mt. 21:1-11 

Lasītāja Māra Hope 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Ausma Jones 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi:  
Māc. Gundars Bērziņš Māc. Laimonis Bergmanis 
Tija Lifka Jānis Lūks 
Silvija Lūks Allan Lūks 
Ēriks Ozoliņš Edmunds Ozoliņš 
Zinaida Ozoliņš 
 
MĀCĪTĀJA ZIŅOJUMI 
 

 
DRAUDZES SEMINĀRS 
Pertas Latviešu Centrā 

30. oktobrī,  
no plkst. 09:00 līdz 15:30  

Dievkalpojums  31.oktobrī, 
plkst. 10:30 

 
PROF. DR. JĀNIS 

PRIEDKALNS 
 

Lūdzu pieteikties pie 
draudzes priekšnieces  Ievas 

9367 4104 
 
 

Māc. Gunis Balodis 
20 Mutiny tce, Quinns Rocks 6030 

95620537 0433136961 
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JĀNIS PRIEDKALNS 
Jānis Priedkalns nāk no trimdas latviešiem. Dzimis 
1934.gada 28.martā, Bārbelē, Bauskas apr., Latvijā. 
Skolas gaitas sācis Valmierā, bet Otrā pasaules kara beigu 
posmā, tuvojoties Latvijas otrreizējai padomju okupacijai, 
bērns būdams, kopā ar vecākiem devies bēgļu gaitās uz 
ārzemēm. Ārzemēs J.Priedkalns piedalījās politiskā cīņā 
par Latvijas brīvības un neatkarības atjaunošanu.  

Izglītība. Jānis Priedkalns beidzis šādas mācību iestādes: 
Kārļa Skalbes latv.tautskola Flensburgā, Vācijā (1949. g.); 
Jallornas vidusskola Austrālijā (1953. g.); Sidnejas 
Universitāte Austrālijā Veterinārās medicīnas fakultāte 
(1959. g., B.V.Sc. - veterināro zinātņu bakalaura grāds); 
Minesotas Universitāte ASV (1966. g., Ph.D.- zinātņu 
doktora grāds endokrinoloģijā); Kembridžas Universitāte 
Anglijā (1970. g., M.A.- maģistra grāds); Anglijas karaliskā 
veterinārās medicīnas koledža (1971. g., M.R.C.V.S.). 
Profesors Jānis Priedkalns brīvi runā angļu, vācu un franču 
valodā. 

Zinātniskais un docētāja darbs. Strādājis mācību un 
zinātniskās pētniecības darbā Kembridžas Universitātē, 
Harvarda Universitātē, College de France Parīzē, 
Minesotas, Minchenes, Lionas u. c. universitātēs. Vēlāk 
ievēlēts par anatomijas, histoloģijas un embrioloģijas 
profesoru un katedras vadītāju Adelaides universitātes 
Medicīnas fakultātē Austrālijā. Ir aptuveni 70 zinātnisku 
publikāciju autors. Dienvidaustrālijas karaliskās koledžas 
īstenais loceklis (1978. g., F.R.S.- S.A.); Ņujorkas Zinātņu 
akadēmijas loceklis (1989. g.), Latvijas Zinātnieku 
savienības loceklis (1991. g.); Latvijas Zinātņu akadēmijas 
(LZA) Ārzemju loceklis (1994. g.); Latvijas 
Lauksaimniecības Universitātes (LLU) goda doktors 
(Dr.h.c., 1997.g.); LZA īstenais loceklis (akadēmiķis, 
1998.g.). 

Sabiedriskais darbs. Piedalījies ārzemēs dzīvojošo 
latviešu sabiedriskajā dzīvē. Bija PBLA valdes loceklis, 
Austrālijas latviešu apvienības Kultūras fonda priekšsēdis, 
arī Latviešu studentu centrālās savienības valdes un 
Austrālijas latviešu studentu apvienības valdes 
priekšsēdis. Vadījis latviešu valodas immatrikulācijas kursa 
programmas Austrālijas izglītības iestādēs (1975.g. - 
1995.g.). Šajā laikā vadījis arī Latviešu jaunatnes 
nacionālo darba grupu un bijis Austrālijas latviešu Vasaras 
vidusskolas skolotājs. J. Priedkalnam ir plaša izglītība. Bez 
studijām dabaszinātņu fakultātēs viņš studējis arī teoloģiju 
un 1990.gadā ordinēts par diakonu ārzemju latviešu 
luterāņu baznīcā.  
Darbība Latvijā. Pēc atgriešanās Latvijā 1995. gadā 
strādā par pasniedzēju Latvijas Medicīnas akadēmijā un 
darbojas kā politiķis. Bija apvienības ”Tēvzemei un 
Brīvībai” deputāts 6. Saeimā un pārstāv Saeimu Eiropas 
Padomē, kur ieņem arī Eiropas Demogrāfijas komisijas 
vicepriekšsēža amatu. Latvijas Ārlietu ministrijā vada 
Preses analīzes nodaļu. No 1997.gada. līdz 2001.gadam ir 
Latvijas vēstnieks Apvienoto Nāciju Organizacijā. Tur tiek 
izraudzīts par Ekonomiskas un sociālās padomes 
viceprezidentu, kas ANO ir visai ievērojams amats. 

Latvijā pildījis arī vairākus sabiedriskos amatus - bijis 
Rīgas Latviešu biedrības domnieks, Latvijas Okupācijas 
muzeja valdes priekšsēdis, Latvijas ev.lut. baznīcas 
Sabiedrisko attiecību komitejas loceklis. Kopš 2001.gada ir 
LAMZA ( Latviešu akadēmisko mācībspēku un zinātnieku 

apvienības) prezidents. Kopš 2004.gada Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Ārzemju nodaļas vadītājs. 

Jānis Priedkalns ir devis lielu ieguldījumu Latvijas 
Okupācijas muzeja attīstībā, piedalījies Latvijas Okupācijas 
muzeja ceļojošās izstādes izveidošanā. Ceļojošās izstādes 
bijušas daudzās vietās Eiropā, ASV, Kanādā, Austrālijā, 
pavisam divpadsmit valstīs. Lielākais izstāžu skaits bijis 
Vācijā, Anglijā, ASV. Amerikā izstādi varēja apskatīt arī 
ANO namā. Divi izstāžu komplekti ceļo pa Vāciju. Latvijas 
izstāde bijusi Moldovā, arī Ukrainā, kur izstādi eksponēja 
sadarbībā ar Latvijas vēstniecību un Kijevas universitātes 
Vēstures institūtu. Ukraiņi izstādi uzņēma kā rosinājumu 
pašiem tādā veidā pētīt un dokumentēt vēsturi. 

Jānis Priedkalns cer, ka arī Krievija kādreiz būs gatava 
atzīt Latvijas okupācijas faktu un eksponēs Latvijas izstādi. 
Viņš stāsta, ka šo izstādi apmeklē ieinteresēta un izglītota 
sabiedrība – vēsturnieki, mācībspēki, dažādu fondu 
pārstāvji, politiķi, studenti. Visur izstādes atvēršana izraisa 
plašāku interesi par Latviju: tā atklāšanas dienā 
Vendgrēbenē Vācijā 2004.gada novembrī Jāni Priedkalnu 
uzaicināja uzstāties Leipcigas universitātē ar lekciju 
pedagoģijas maģistrantiem un doktorantiem “Par 
kultūrmantojuma saglabāšanu globalizācijas apstākļos,” 

J.Priedkalns uzsver: “Pašreiz ir būtiski par okupācijas laiku 
stāstīt gan ārzemēs, gan pašmājās. [..] Latvijā 
vissvarīgākais ir jaunatnes izglītošana, kā arī skolotāju 
zināšanu papildināšana par to, kā totalitārās varas 
piecdesmit okupācijas gados apgājās ar mūsu zemi un 
tautu.” Jaunieši muzejā rod ierosmi pētniecības darbam, 
rakstot projektus skolās. 

Runājot par okupācijas muzeja nākotni, Jānis Priedkalns 
uzskata, ka jaunajiem vēsturniekiem, administratoriem, 
pārņemot muzeju, mainīsies muzeja stils un ievirze, bet “... 
vissvarīgakais ir raudzīties, lai nemazinās tā izglītības 
funkcijas kvalitāte, lai esam tikpat augstā līmenī, kā līdz 
šim.”  

Profesora plašais zināšanu loks un daudzās pasaules 
valstīs iegūtā dzīves pieredze ir pamatā arī citām viņa 
sabiedriskajām un politiskajām nostādnēm. 1999.gadā 
J.Priedkalns, būdams Valsts Prezidenta amata kandidāts, 
lai izzinātu Latvijas iedzīvotāju vēlmes, runāja ar visiem 
Latvijas cilvēkiem, arī ar tiem, kuri nerunā latviski. Viņš 
vienlīdzīgi respektē visas Latvijā dzīvojošās tautības, taču 
arī stingri aizstāv viedokli, ka Latvijā latviešu valodai jābūt 
prioritārai un vienīgajai valsts valodai: "Latvija ir vienīgā 
vieta pasaulē, kur var tikt garantēta latviešu kultūras un 
valodas pastāvēšana, apzinoties, ka valoda ir latviešu 
kultūras kodolvērtība. Līdzīgu apsvērumu dēļ, Latvijai 
jāatbalsta arī līvu kultūra un valoda. Skaitliski mazām 
tautām, kādas ir latvieši un līvi, ir aktīvi jāaizstāv savs 
garīgais mantojums, to nevar atstāt brīvā tirgus principu 
rokās". 

Jāņa Priedkalna un Sarmas Kaškuras latviskajā ģimenē 
izaudzināti seši bērni, dzimuši ASV, Francijā, Anglijā, 
Austrālijā. 

Ņemts no http://www.gramata21.lv/users/priedkalns_janis/ 
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DV PERTAS 
NODAĻA 

 
Daugavas Vanagu Austrālijas valdes 

ziedojumu vākšanas akcijas 
2010. gada Pertas nodaļas pārskats 

 
Auziņš  R 20.00 
Beklešovs G 20.00 
Džonsons N 20.00 
Gaujers M 20.00 
Grinfelds J 25.00 
Gūtmanis I 20.00 
Gulāns A 40.00 
Kaģis G 20.00 
Lifka T 20.00 
Ludvigsons O 50.00 
Lūks J 50.00 
MacKenzie V 200.00 
Ozoliņš E 100.00 
Pelšs  O+J+M 150.00 
Plucis I 25.00 
Pogainis I 25.00 
Purvinskis J 100.00 
Rasiņš J 50.00 
Rudaks I 50.00 
Rīduzis V 20.00 
Rudolfs E 30.00 
Šķels J 100.00 
Timmermanis A 50.00 
Vārpiņš F 70.00 
Veiskarts E 50.00 
kopā $1325.00 

 
Izsūtīti 39 ziedojumu vākšanas saraksti, 

atgriezti 25. 
Augšminētā summa pēc ziedotāju norādījumiem 
sadalās šādi: 
Bijušiem leģionāriem un invalīdiem Latvijā 575.00 
Mazturīgo skolēnu mācības līdzekļu iegādei Latvijā
 280.00 
Audžu bērnu ģimenēm Latvijā 55.00 
Daudzbērnu ģimenēm Latvijā 
 220.00 
Skolām un jaunatnei Austrālijā 30.00 
Ziedojums bez sadalījuma 165.00 
Paldies J. Vucēnam par adrešu lipekļiem. 
 
Liels paldies visiem ziedotājiem! 

N.Džonsons (nod.kasieris) 
 

DAUGAVAS VANADZES 
Svētdien, 24. oktobrī, plkst. 13.00, Daugavas Vanagu 
un Vanadžu biedru pēcpusdiena. Daugavas Vanadzes 
arī atskatīsies uz savu 60 gadu jubileju. Piedalīsies arī 
Daugavas Vanadžu vadītāja Austrālijā Inta Skrīvere 
no Kanberas.  

ZIEDOJUM SKOLĒNIEM 
Sākoties skolas gadam 1.septembrī, Pertas Vanadzes 
nosūtīja $1000 skolēnu daudzbērnu ģimeņu atbalstam 
Latvijā.  

Paldies visiem, kuri apmeklēja un atbalstīja mūsu 
sarīkojumus, lai būtu iespēja sniegt šo palīdzību.  

R.Dž. 

DAUGAVAS VANAGU SKAŅU LENŠU 
(NEREDZĪGO) BIBLIOTĒKA 
Ja vēlaties iepazīties ar jaunākiem Latvijas autoru 
darbiem jeb atjaunot pazīšanos ar „veco, labo laiku” 
rakstniekiem, bet druka kļuvusi par sīku, sazinaties ar 
DVAV bibliotēkas pārstāvi Guntu Vagari zvanot: 

(03) 9650 4704 darbā  
vai (03) 9478 6461 mājās.  

Lai saņemtu bibliotēkas ierakstus jums nav jābūt 
redzes traucējumiem, ne arī jābūt DV organizācijas 
biedriem, un jūs varat dzīvot jebkur Austrālijā vai 
Jaunzēlandē.  

  

 

MEKLĒ 
Sanita Vētra no Lielbritānijas vēlas sameklēt radus, 
kuri it kā dzīvojuši Pertā. 

Tēva vārds Harijs Vētra, vecvecāki – Alfrēds un 
Mirdza Vētra.  

Ja kādam būtu informācija par meklētiem, Sanitas e-
pasts – s.vetra@rdg.ac.uk 
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LATVIEŠU 
BIEDRĪBA 
RIETUMAUSTRĀLIJĀ 
PILNSAPULCE 
Biedrības pilnsapulce notiks svētdien, 12. septembrī, 
plkst.12.00 DV kluba telpās. 

 

PUSDIENAS AR VIDEO 
Plkst.12.30 būs zupu pusdienas ar video – visi laipni 

gaidīti un aicināti. Pusdienu cena $5. 

 
GRĀMATU GALDS 
Grāmatu galdā var iegādāties jaunas un lietotas 
grāmatas par pazeminātām cenām: 

• Rūtiņas „Vēl tā gribējās dzīvot”, „Plkv.Vilis 
Janums”, „Uz ežiņas galvu liku” 1. un 2. daļa, 

• Melānijas Vanagas „Veļupes krastā”, un daudzas 
citas. Pārdošanā par lētām cenām arī 

• dažādi ādas un koka izstrādājumi. 

Grāmatu galds atvērts sestdienās no plkst.10.00-12.00 

 

LATVIJAS 
REPUBLIKAS 
GODA 
KONSULS 
PERTĀ 

 
L.R.Goda Konsula Pertā, 

Aicinājums. 
Sestdien, 2010. gada 2. oktobrī, Latvijā 

un arī Pertā, notiks 10. Saeimas 
vēlēšanas. 

 

Latvijas pilsoņiem ārvalstīs kuri balsošanas dienā ir 
sasnieguši 18 gadu vecumu un kuriem ir derīga 
Latvijas pilsoņa pase, ir tiesības balsot vēlēšanu 
iecirkņos. Pases kurām nav beidzies derīguma 
termiņš, kā arī pases ar derīguma termiņu 
‘Beztermiņa’, ir derīgas balsošanai. Vēlēšanu 
iecirknis Pertā būs Latviešu Centrā, 60.Cleaver Tce., 
Belmont. Vēlēšanu dienā 2.oktobrī, Latvijas 
Konsulāts Pertā būs atvērts no 09:00 līdz 20:00. 
Latvijas pilsonim, kā kuram katram valsts pilsonim ir 
pienākums piedalīties savas valsts valdības vēlēšanās. 
Līdz šim, daudziem no mums tas bija liegts, jo mums 
nebija derīga Latvijas pase. Pa lielākai daļai tas tika 
atrisināts pēdejo nedēļu laikā, kad pie mums ieradās 
ierēdnes no Latvijas valsts dienesta un mums 
nokārtoja pasu pieprasījumus. Šīs vēlēšanas ir jo 
sevišķi svarīgas mūsu mīļās Latvijas nākotnes 
izdzīvošanai. Tādēļ, mums visiem ir no svara nodot 
savu balsi. Tādēļ 2.oktobrī iesim visi uz Latviešu 
Centru un balsosim, lai nodrošinātu Latvijai labāku, 
drošāku nākotni.  

Manā e-pastā ir pienācis sekojošs 
svarīgs raksts: 
Ja Jūs domājat nebalsot, Jūs sevi maldiniet!  
Ar nebalsošanu Jūs tomēr nobalsosiet, bet gan pasīvi 
par visām tām partijām, par kurām Jūs sakāt, ka nav 
vērts balsot. Tas pats attiecas, ja balsosiet par kādām 
no sīkpartijām, kas nepārvarēs 5% barjeru. Jūsu 
neizmantotās vai par sīkpartijām nodotās balsis 
sadalīsies proporcionāli tām partijām, kas pārvarēs 
5% barjeru, bet par kurām tieši Jūs nebūsit balsojis! 
Tā Jūs panāksit tieši to, ko nevēlaties! Jāšaubās, vai 
tas ir tas, ko Jūs vēlaties un vai tā ir gudra un atbildīga 
rīcība.  

Nu kas tad būtu jādara?  Saprotams, ka katram 
kam ir mīļa Latvija, ir jāiet  balsot!  
Demokrātija Latvijā patlaban labi nedarbojas un arī 
nedarbosies bez mūsu aktīvas piedalīšanās, it sevišķi 
vēlēšanās. Nepiedaloties, mēs ļaujam mantrausīgiem, 
varas kāriem polītiķiem mūs manipulēt un faktiski no 
mums „nozagt” demokrātiju un mūsu Satversmē 
paredzēto suverēno varu. Ja mēs nebalsotu tad lielu 
daļu Saeimas deputātu (pusi, ja pieskaitām sīkpartiju 
atbalstītājus) pasīvi ievēlētu nebalsotāji. Līdz ar to 
nebalsotāji ir lielā mērā atbildīgi par to, ka Saeima ir 
tāda, kāda tā ir un nav tāda, kādu viņi vēlētos. Tādēļ 
nebalsotājiem nav tiesības par to sūdzēties. Paši 
vainīgi. Mums ir iespējas ietekmēt, kas iekļūs Saeimā 
un kas neiekļūs – pieliksim plusus kandidātiem, kurus 
mēs novērtējam par labiem un svītrosim tos, kurus tā 
nenovērtējam. Nesakiet, ka ar to neko nepanāk – 9. 
Saeimas vēlēšanās balsotāji izsvītroja vairākus 
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redzamus kandidātus ne tikai no saraksta, bet arī no 
Saeimas. 

"Sliktus politiķus ievēl labi pilsoņi, kuri nepiedalās 
vēlēšanās!" Tādēļ iesim balsot 2.oktobrī un 
ievēlēsim tādu Saeimu kādu mēs vēlamies! 
 
ARĪ PERTIEŠIEM BŪS LATVIJAS 
PASES. 
Pēc vairāku nedēļu gatavošanās arī pie mums Pertā 
ieradās valsts ierēdnes kārtot sarežģīto procedūru 
jauno Latvijas pašu pieprasījumiem. Jau jūnijā bijām 
saņēmuši ziņu, ka nopietni risinās projekts lai Latvijas 
pilsoņiem ārzemēs, varētu izsniegt jaunās Eiropas 
stila Latvijas pases. Tas ir tādēļ, ka dažādi dati pasē 
tiks likti datu bāzē elektroniski un tam ir vajadzīgi 
dārgi tehniski aparāti, kuri goda konsuliem nav 
pieejami. Beidzot ar Ārlietu ministrijas un Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes kopējiem spēkiem tika 
izkārtota mobīla pases stacija, kura tad varēja doties 
ceļā un kārtot Latvijas pašu pieprasījumus.  

Tā nu pēc vairāku gadu lūgumiem dot latvijas 
pilsoņiem ārzemēs iespēju gan atjaunot notecējušo 
termiņu pases, gan saņemt pilnīgi jaunas pases un ļaut 
viņiem iespēju pildīt savu pienākumu balsot gan 
Saeimas vēlēšanās, gan tautas nobalsošanās. Līdz šim 
tas nebija iespējams, jo vēlēšanās bija jāuzrāda derīga 
Latvijas pase. Tagad, ar gaidāmām 10.Saeimas 
vēlēšanām šīgada 2.oktobrī, daudzi Latvijas pilsoņi 
varēs pildīt savu pienākumu un vēlēšanās piedalīties. 
Par to, un par to, ka pase tagad vairs nemaksā $2000 + 
ceļa naudas,  esam ļoti pateicīgi. 

Tā kā Latvijas goda konusli Austrālijā laikam neviens 
neesam datoru techniķi vai specialisi, speciālie 
pieslēgumi datoriem Latvijā nebija mūsu kompetencē 
un sākumā mums radīja lielas galvas sāpes. Kad mēs 
gandrīz visi ieradāmies Rīgā uz kārtējo goda konsulu 
sanāksmi, tad arī izkārtojām tikšanos ar mobīlās pasu 
stacijas darbiniecēm un ministriju vadību lai mēs 
varētu gūt kādu saprašanu šai sarežģītā lietā. Šī 
sanāksme gan mums no Austrālijas, gan kolēģēm 
Latvijā atrisināja daudz neskaidru jautājumu. 

Vēl jau mani jo stingri nomāca bāžas par datora 
pieslēgumu, jo Latviešu Centrā tāds nav. Bija jāpērk 
ierīces, kuras tad mums to sniegtu un tad bija jāmācās 
kā to lietot.  Beidzot pirmdien, 9.augusta pēcpusdienā 
Pertas lidlaukā sagaidīju Konsulārās palīdzības 
nodaļas vadītāju Noru Labanovsku un Pasu nodaļas 
vecāko referenti Marinu Švinku. Tūlīt devāmies uz 
Latviešu Centru un rādīju, ko biju sagādājis mūsu 
darbam un pārbaudot visu iekārtu, šo jauko dāmu 
smaidi un drošinājumi manām bažām lika izgaist.  

Mobīlā pasu stacija bija ataicinājusi daudz Pertas 
latviešu, bet bija ataicinājusi arī tādus, kurus nekad 
nebiju saticis. Daži no šiem Latvijas latviešim nemaz 
nezināja, ka tāds Latviešu Centrs vispār pastāv. Tad 
nu bija iespēja viņiem arī  pastāstīt par Latviešu Radio 
stundu un sarīkojumiem, kuri šeit notiek. Biju jau 
vairākas nedēļas mēģinājis sazināt visus, kuri būtu 
ieinteresēti saņemt Latvijas pases un arī iekārtot tā, lai 
nevienam nebūtu pārāk ilgi jāgaida, lai formalitātes 
nokārtotu. Tas nu arī pa daļai izdevās. Caurmērā esmu 
apmierināts ar savu devumu, bet biju pārsteigts par 
darbu, kuru veica mūsu viešņas.  

Divus vakarus es viņas nodarbināju līdz vēlam 
vakaram un tad aizbraucot atpakaļ viesnīcā viņas vēl 
piestrādāja klāt. Nekas viņām nebija par grūtu vai 
pārāk sarežģīts, lai problēmas neatrisinātu. Esmu 
pārliecināts, ka Latvijā nu neviens problēmas tā 
nerisinātu. Vienkārši aizsūtītu prom, lai nāk atpakaļ 
vēlāk. Ierēdnes strādāja ar smaidu uz lūpām, ar 
pacietību un profesionāli skaidroja, kas ir vajadzīgs 
tiem kam vēl trūka kādi dokumenti, bet beidzot 
neviens neaizgāja mājās ar nepabeigtu vai neaizpildītu 
pases pieprasījumu. No visiem 46 pieprasījumiem 
tikai tie, kuri bija vai nu aizbraukuši no Pertas vai 
vienkārši neieradās pieprasījumus neizpildīja, pārējie 
visi dabūs jaunās Latvijas pases. 

Kautgan daudz strādājām, tomēr atlikām arī laiku 
apskatīt Pertas apkārtni. Par to paldies Ritai un 
Nikolajam  Džonsoniem. Apskatījām arī Pertu no 
Kings Parka gan naktī, gan dienā un arī apskatījām 
parkā dažādos kokus un augus kādus Latvijā neredzēt. 
Redzējām arī Fremantli un Manduru un kad beidzot 
šķīrāmies Pertas lidlaukā bija žēl, jo pa to nedēļu 
bijām sadraudzējušies un kautgan nopietni strādājuši, 
bijām arī humoru dzinuši. Tagad varu tikai teikt mīļu 
paldies Norai Labanovskai un Marinai Švinkai par 
viņu labo darbu, sadarbību un draudzīgo pieeju šim 
darbam. Novēlu abām labus panākumus un sasniegt 
visu uz ko viņas cerē nākotnē. 

Jānis Purvinskis 
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Latvijas Goda konsuls Pertā Jānis Purvinskis, Pasu nodaļas 
vecākā referente Marina Švinka, un Konsulārās palīdzības 
nodaļas vadītāja Nora Labanovska noformē Latvijas pases 
pieprasījumu Vilim Gūtmārcim, Pertā.  Jāņa Purvinska foto 

 
 

PERTAS LATVIEŠU 
ZIŅAS INTERNETĀ 
 
Pertas Latviešu Ziņām ir sava interneta lapa, kurā var 
lasīt jaunākās ziņas un arī ziņu arhīvu. 

Pertas Latviešu Ziņu adrese ir: 
 

www.pertaszinas.net 
 
 

LATVIEŠU 
APVIENĪBA 

AUSTRĀLIJĀ 
UN JAUNZEILANDĒ 

LAAJ ZIEDOJUMU VĀKŠANAS AKCIJA 
Pievienotas pie PL Ziņām ir LAAJ ziedojumu 
vākšanas akcijas lapas. Tautieši ir lūgti būt 
atsaucīgiem šiem labdarības mērķiem.  Ir atkal 
iespejams ziedot ar kredītkarti. 

VALSTS SVĒTKU RUNĀTĀJS 

Šī gada Valsts Svētku runātājs būs Vilis Vītols, kas ir 
Vītola Fonda dibinātājs. 

Vilis Vītols dzimis Rīgā, 1934. g. 14. februārī. Tēvs, 
arī Vilis – tautsaimnieks, māte Valentīna, dzimusi 

Riekstiņa, – bioloģe. Ģimenē vēl trīs gadus jaunāks 
brālis, Juris – inženieris un tautsaimnieks. 

1944. gadā ģimene devās bēgļu gaitās un pavadīja 
četrus gadus Vācijā, galvenokārt Eslingenā. 
Pārceļoties uz Venecuēlu, Vilis nobeidz vidusskolu un 
universitāti ar civilinženiera grādu. 1961. gadā 
apprecējās ar Martu Grīnšteini un tūliņ devās uz ASV 
ar Forda fonda stipendiju, kur ieguva civilinženiera 
maģistra grādu. Atgriežoties Venecuēlā, Vilis 
nostrādā desmit gadus Venecuēlas lielākā būvfirmā, 
kur piedalās divu lielāko tiltu celtniecībā. 

1964. gadā kopā ar tēvu uzsāk projektēšanas biroju, 
kas drīz pēc tam sāk būvēt pašu firmai piederošas 
dzīvokļu mājas. Līdz tēva nāvei 1984. gadā bija 
uzceltas un pārdotas kādas 70 ēkas ar aptuveni 5000 
dzīvokļiem, birojiem un veikaliem. 

Sabiedriskā darbā Vilis strādājis Venecuēlas Latviešu 
apvienībā un Dienvidamerikas Latviešu apvienībā, 
kur divus gadus bijis priekšsēdis. Sešus gadus bijis 
Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības valdes loceklis. 
Vilis bijis Latvijas Brīvības fonda pārstāvis Venecuēlā 
no tās dibināšanas un no 1992. līdz 1999. gadam 
Latvijas Republikas goda konsuls Venecuēlā. 

Viļa Vītola ģimenē aug pieci 
bērni un trīspadsmit 
mazbērni. Jau 1991. gadā 
viņa ģimenes uzņēmums 
sāka līdzdalību dažādos 
Latvijas uzņēmumos, un 
1999. gadā viņš kopā ar 
sievu atgriezās Latvijā. 

Partijas Jaunais laiks valdības laikā Vilis strādāja 
Latvenergo un Privatizācijas aģentūras padomēs. 
Kopš tā laika viņš nav vairs iesaistījies politikā. 

Sākot ar 2002. gadu viņa galvenā nodarbošanos ir 
bijusi paša dibinātajā Vītolu fondā. Fonds piešķir 
stipendijas maznodrošinātiem lauku vidusskolu 
absolventiem studijām Latvijas augstskolās. Kopš 
2005. gada darbojies arī Kokneses fondā, kas veido 
piemiņas vietu Likteņdārzs – pagājušā gadsimtā 
Latvijai zudušo cilvēku piemiņai. 

Par darbu Latvijas un latviešu labā Vilis Vītols ir 
saņēmis PBLA balvu, kā arī Latvijas augstāko 
atzinību – Triju Zvaigžņu ordeni. 

V. Vītola runa notiks 27. novembrī. 


