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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
 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 

SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
decembrī 

24 Dievkalpojums plkst. 18.00 
janvārī 

4 Dievkalpojums plkst. 10.30 
18 Dievkalpojums plkst. 10.30 
25 LBRA Latvijas de jure un 

Draudzīgais aicinājuma atcere 
plkst. 13.00 

februārī 
1 Dievkalpojums plkst. 10.30 
2 Daugavas Vanadžu pilnsapulce 
8 Daugavas Vanagu pilnsapulce 

15 Dievkalpojums plkst. 10.30 
18 Dievkalpojums plkst. 18.00 

martā 
1 Dievkalpojums plkst. 10.30 

15 Dievkalpojums plkst. 10.30 
29 Dievkalpojums 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 

trešdienās plkst. 17.00-18.00 
 

REDAKCIJA 
 
ZIEDOJUMI 

H. Litvins $30.00 
Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt 
redakcijā līdz 2015. g. 15. februārim. 
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EV. LUT. SV. 
PĀVILA 

DRAUDZE 
Pieprasītus dokumentus meklēdama man ir bijusi 
iespēja pārskatīt un atskatīties mūsu draudzes dzīvē 
no paša sākuma līdz šodienai. 

Man ir bijis prieks un lepnums, ka mana tēva dibinātā 
draudze vēl pastāv, lai gan tik daudzi mīļi un 
pazīstami locekļi, bijušie amatbrāļi un pirmie divi 
mācītāji ir jau aizsaulē pie Dieva. 

Turpretim varam būt pateicīgi, ka vēl šodien un 
paredzamā nākotnē mums ir latviešu mācītājs un 
iespēja klausīties Dieva vārdu mātes valodā. Vēl 
vairāk to pārdzīvoju caur Bībeles lasījumiem, 
sprediķiem un dziedot himnas no mūsu latviešu 
dziesmu grāmatas. Dievs mums ir gan bijis labvēlīgs. 

No sirds pateicos visiem darba darītājiem un 
„baznīcēniem”, kuri ir mūsu draudzi palīdzējuši 
uzturēt ar savu darbu, dalību un pienākumu 
izpildīšanu. 

Man atliek, draudzes vārdā, novēlēt viesiem gaišus 
Kristus dzimšanas svētkus un ceru, ka 2015. gadā mēs 
kopā sanāksim ar atjaunotu vēlmi klausīties Dieva 
vārdu, lūdzot un dziedot Viņam pateicības un slavas 
dziesmas. Vēlos, lai mūsu ticība tiek atjaunota un 
stiprināta caur Svētā Gara vadību. 

Pēc starpbrīža priecājos ziņot, ka draudzes Dāmu 
komiteja atsāks sanāksmes un izlems darbības plānu 
2015. gada sākumā. Pievienoju aicinājumu ikkatrai 
draudzes loceklei pievienoties mūsu mazajam 
sadraudzības pulciņam. 

Draudzes „nodokli” vai artavu ir iespējams samaksāt 
pirms vai pēc Dievkalpojumiem vai grāmatu galdā. 

Ieva Vlahov 
tāļr. 9367 4104 

 

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS 
2015.g. JANVĀRIM, FEBRUĀRIM, 
MARTAM 
 
Datums 24. decembris plkst. 18.00 
Diena Kristus Dzimšanas Svētki! 

 Dziesmās un Lasījumos 
Krāsa Balta 
Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Ausma Jones 

Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 

1. Draudzei Dieva svētību ieejot 2015. gadā 
2. Tiem, kuri iet bojā dēļ neticību Jēzum 

Kristum. 
3. Lai Baznīca turpinātu turēties pie Jēzus 

patiesības ne cilvēka gudrības vai 
‘interpretācijām.’ 

 
Datums 4. janvāris plkst. 10:30 
Diena Jēzus Kristības 
Krāsa Balta 
Lasījumi 1. Mozus 1:1-5 

Ap. Darbi 19:1-7 
Mk. 1:4-11 

Lasītāja Māra Hope 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Vilma Rīdūzis 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Māc. Colvin MacPherson  Māc. Aldis Elberts 
Astrīda Untiņš Guntis Untiņš 
Anita Vaļikovs George Vaļikovs 
Andris Vārpiņš Daina Vārpiņš 
Leokardija Vārpiņš 
 
Datums 18. janvāris plkst. 10:30 
Diena Ap. Pāvila Atdzimšana 
Krāsa Balta 
Lasījumi Ap. Darbi 9:1-22 

Gal. 1:11-24 
Lk. 21:10-19 

Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Māc. Guntars Baikovs Māc. Dainis Markovskis 
Juris Viļums Ingrīda Viļums 
Ieva Vlahov Jānis Vucēns 
Sarmīte Vucēns Zenta Zaķis 
 
Datums 1. februāris plkst. 10:30 
Diena 4. svētdiena pēc Epifānijas 
 PILNSAPULCE 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi 5 Mozus 18:15-20 

1 Kor. 8:1-13 
Mk. 1:21-28 

Lasītājs Jānis Lūks 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Māra Hope 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
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Miranda Alkbrichs Ruta Auziņš 
Signe Balodis Zane Balodis 
Mirdza Balodis Edīte Baumanis Osman 
Māc. Martins Samms Māc. Roberts Franklins 
 
Datums 15. februāris plkst. 10:30 
Diena Jēzus Apskaidrošana 
Krāsa Balta 
Lasījumi 2. Ķēn. 2:1-12 

2. Kor. 4:3-6 
Mk. 9:2-9 

Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes Silvija Lūks 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Nina Bauskis Gaida Beklešovs 
Ilgvars Bergmanis Jūlījs Bernšteins 
Maiguta Bernšteins Jānis Blumbergs 
Māc. Intars Jonītis Diak. Inese Upmanis – 
McDonald 
 
Datums 18. Februāris plkst. 1800 
Diena Pelnu Diena 
Krāsa Melna vai Violeta 
Lasījumi  Jes. 58:1-12 

Mt. 6:1-6, 16-21 
Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes - 
Vecākais Juris Liepa 
 
Datums 1. marts plkst. 10:30 
Diena 2. Gavēnis 
Krāsa Violeta 
Lasījumi 1 Moz. 17:1-7,15,16 

Rom. 14:13-25 
Mk. 8:31-38 

Lasītāja Māra Hope 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes - 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Nikolajs Džonsons Rita Džonsons 
Austra Farras Līga Gemuts 
Margarieta Gaujers Regīna Gaujers 
Māc. Reinis Kulbergs Prāv. Andris Abakuks 
 
Datums 15. marts plkst. 10:30 
Diena 4. Gavēnis 
Krāsa Violeta 
Lasījumi 4 Mozus 21:4-9 

Ef. 2:1-10 
Jņ. 3:14-21 

Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes - 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Ivars Galvans Austra Grīnbergs 
Hilda Gūtmanis Imants Gūtmanis 
Māra Hope Sid Hope 
Māc. Ainārs Kostanda Māc. Gundars Bērziņš 
 
Date 29. March - 10:30 
 PALM SUNDAY 
Colour White 
Readings Isaiah 50:4-9a 

Phillipians 2:5-11 
Mark 11:1-11 

Readings Pastor 
 

Māc Gunis Balodis 
0409048863, 95620537 

77 Karril Turn, Yanchep, 6035 
 

 

DV PERTAS 
NODAĻA 

 

 
Daugavas Vanagu un Vanadžu 

Pertas nodaļa novēl visiem 
Priecīgus Ziemassvētkus un 

veiksmīgu Jauno gadu! 
 

 
 
DAUGAVAS VANAGU PILNSAPULCE 

svētdien, 2015. gada 8. februārī, 
plkst.13.00 

 
 
DAUGAVAS VANADZES 
 
Noslēdzoties 2014. gada darbības gadam, Vanadzes 
pateicas visiem gada apmeklētājiem, kuri piedalījās 
mūsu gatavotās pusdienās un Video filmu izrādēs. 



4 
Pateicību izsakām Jānim Vucēnam, bez viņa 
palīdzības Video filmas nebūtu pieejamas, tāpat arī 
labvēlei par Latvijas valsts svētku sveicienu un 
ziedojumu. Paldies Jānim Blumbergam, kurš mūs 
nekad neaizmirst ar piedevām rīkotajā svētku eglītes 
pēcpusdienā. Sirsnīgs paldies visiem un novēlam 
Lai pa zvaigžņu ceļu klusi sirdī ienāk svētvakars un 
lai Jaunā gadā prieku nes ikkatrs saules stars. 
 
 
DAUGAVAS VANADŽU PILNSAPULCE 

pirmdien, 2015. gada 2. februārī, 
plkst.10.30 

 
 

R. Džonsone (kopas vad.) 
 
 

 
LATVIEŠU 
BIEDRĪBA 

RIETUMAUSTRĀLIJĀ 
 

 
Latviešu biedrība 

Rietumaustrālijā novēl visiem 
Gaišus Ziemassvētkus un 

veselības pilnu 2015. gadu! 
 

 
 

Latviešu biedrības rīkotā  
 

Latvijas de-jure atzīšanas 
dienas un Draudzīgā 

Aicinājuma atcere 
ar Video filmu notiks 

svētdien, 2015. gada 25. janvārī, 
plkst.13.00 

Visi laipni aicināti. 
 

 
 

Pertā Svin Valsts Svētkus 
Jānis Purvinskis 

MĀRA BRANČA SVĒTKU RUNA 
Pertā, mūsu Valsts Svētkus svinējām trīs dienas. 
Svinības sākām jau 9.novembrī, kad Latvijas viesis 
Māris Brancis mums sniedza valsts svētku runu. Tad 
11.novembrī, atzīmējām Lāčplēša dienu un 18. 
Novembrī svinējām Latvijas 96. dzimšanas dienu. 

Tā kā Pertā Valsts Svētkus vienmēr esam svinējuši 
tieši 18. Novembrī un svētku viesi pie mums 18. tik 
un tā nekad neatbrauc, esam jau pieraduši, ka viesu 
svētku runas ir atsevišķs sarīkojums un to uzņemam 
vairāk kā referātu. Tomēr nākam ar nepacietību 
klausīties ciemiņus, kuri vienmēr mērojuši garus ceļa 
gabalus, lai šajā nomaļus pasaules stūrītī, arī mums 
varētu sniegt kaut ko, par ko padomāt, kad domājam 
par mūsu valsti, viņas dzimšanas dienā.  

Šoreiz bija interesanti noklausīties kaut ko 
nepolitisku, bet tomēr ar politiku saistītu dzīvi. Nekrīt 
svarā kur mēs dzīvojam, taču visas mūsu dzīves ir 
saistītas ar politiku, bet bija interesanti dzirdēt cilvēka 
jūtas un iespaidus, kurš bija audzis Latvijā, kura, kā 
viņš izteicās, bija neīsta. Latvija, kura Staļina laikā 
dzimušam, pastāvēja melu un netaisnības dzīvē. Māris 
Brancis mums stāstīja, kā viņam slepus bija jāievilinās 
latvietībā, jo būt par latvieti bija bīstami un tajā 

sabiedrībā nepieņemts. Skolā bija vienkārši pieņemts 
stāvoklis, ka visi bērni iestājas Pionieros. To nedarīt 
nozīmēja, ka esi kaut kur atkritis un nepiederi visu 
citu bērnu pulkā. Un tomēr, mājās latvieši loloja to 
īsto Latviju, kuru valsts politika noliedza un kuru 20 
vēstures gadu trūkuma dēļ, bija jāizloba no noslēptiem 

 
Māris Brancis sniedz Valsts svētku runu, Pertā. 

Jāņa Vucēna foto. 
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žurnāliem un vecāku stāstiem. Šie paslēptie žurnāli 
Mārim Brancim rādīja īsto Latviju, Latviju, kuru tā 
laika valdība slēpa un apmeloja. Bija ļoti patīkami 
dzirdēt cilvēka stāstu, kurš runāja no saviem tiešiem 
piedzīvojumiem, no sirds, un ne no politiska vai 
vēsturiska viedokļa. Tas bija atsvaidzinošs stāsts, kurš 
vēl turpinājās ar runātājam uzstādītiem vairākiem 
jautājumiem. Paldies, Branča kungs, un ceram, ka jūs 
vēl kādreiz atcerēsities mūs apciemot.  

Šogad bijām arī pagodināti ar to, ka šo „referātu” arī 
papildināja vēl otrs Pertā ļoti reti sastopams ciemiņš: 
LAAJ valdes priekšsēdis, šoreiz  Pētera Strazda kunga 
personā, kurš mums pastāstīja par LAAJ darbu 
pagājušā gadā, par nupat notikušo PBLA sēdi Latvijā, 
un par gaidāmajām pārmaiņām nākamgad. Jutāmies 
pagodināti, ka šogad pie mums jau bija, ne tikai 
svētku runātājs, bet gan veseli divi ciemiņi. Sakām  
paldies par to un ceram, ka LAAJ arī turpmāk 
atcerēsies, ka arī Pertā dzīvo latvieši un ka arī mums 
ir aktīva latviešu sabiedrība, kurai interesē tas, kas 
notiek gan Latvijā, gan latviešu sabiedrībā citur 
Pasaulē. Paldies LAAJ par šo izkārtojumu. 

LĀČPLĒŠA DIENAS ATZĪMĒŠANA 
Otrs sarīkojums notika jau divas dienas vēlāk, tieši 11. 
Novembrī un kaut gan tas nebija Pertas latviešu 
rīkots, tas notika Pertas King’s Parkā, pie kritušo 
karavīru pieminekļa Mūžīgās Uguns. Latvijas 
Republikas goda konsuls Rietumaustrālijā, Jānis 
Purvinskis bija aicināts piedalīties Atceres dienas  
(Rememberance Day) svinībās, kur atcerējās Pirmā 
pasaules kara beigas un visus tos karavīrus, kuri tajā, 
un visos citos karos krituši. Tādā gadījumā Latvijas 
goda konsuls nolika skaistu ar sarkanbaltsārtām 
krāsām pušķotu vaiņagu latviešu karavīriem, kuri bija 
krituši visos karos cīņās par Latviju. Vainags atšķīrās 
no citiem un izraisīja jautājumus ar to, ka tas bija 
vienīgais greznots ar nacionālām krāsām. Tā arī Pertā 
mēs pieminējām Lāčplēša Dienu.  

 
Latviešu vainags pie mūžīgās uguns Pertā 

foto:J.Purvinskis 

18. NOVEMBRA ATCERE PERTĀ 
Vienu nedēļu vēlāk, 18.novembra, agrā rītā, pulksten 
07:00, parastā saujiņa Pertas latviešu, atkal pulcējās 
pie Pertas Latviešu Centra. Kā katru gadu Pertas 
latvieši  atsāk mūsu Latvijas Valsts Svētku svinības ar 
Latvijas karogu uzvilkšanu abos karogu mastos pie 
Latviešu Centra. Pēc īsas Daugavas Vanagu Pertas 
nodaļas priekšsēža Ilmāra Rudaka uzrunas un ‘Dievs 
Svētī Latviju’ nodziedāšanas Pertas Valsts Svētku 
svinības bija sākušās un turpināsies, kad ar saulrietu 
karogus atkal nolaidīs no mastiem un sāksies Svētku 
Akts. 

Tā nu, pulksten 18:00, tauru skaņām skanot, karogi 
lēnām noslīdēja no mastiem, un tauta atgriezās zālē. 
Mācītājs Gunis Balodis un DV Pertas nodaļas 
priekšnieks  Ilmārs Rudaks ieveda zālē, Daugavas 
Vanaga Andra Vārpiņa un Daugavas Vanadžu 
pavadībā nesto, Svētku karogu un novietoja to svētku 
vietā.  

Mācītājs Gunis Balodis atklāja Svinīgā Akta Svētbrīdi 
mūs uzaicinot dziedāt pirmo dziesmu ‘Vakars logos 
līgojas’. Pēc svēto rakstu lasījuma no Bībeles, 
mācītājs aizlūdza par mūsu valsti. Viņš lūdzās, lai 
Visu augstais Dievs, stāv viņai klāt un to pasargā no 
draudiem, kuri ir atkal parādījušies ap mūsu valsts 
robežām, un lai palīdz tai un mūsu tautai augt Dieva 
mīlestībā un ticībā uz labāku nākotni. Svētbrīdi 
noslēdza dziedot ‘Dievs ir mūsu cerība’.  

Pēc Svētbrīža, Daugavas Vanagu Pertas nodaļas 
priekšsēdis Ilmārs Rudaks mūs sveica Latvijas valsts 
svētkos un savā uzrunā, salīdzināja situāciju Latvijā, 
tās dibināšanas laikā 1918.g. ar to, kāda tā ir šodien. 
Viņš teica, ka tad kad Latviju proklamēja par 
demokrātisku, neatkarīgu valsti, zemē vēl atradās gan 
krievu, gan vācu Pirmā pasaules kara armiju atliekas. 
Zeme bija karā izpostīta un svešu karaspēku varā. 
Toties izlietojot Krievijas sabrukumu, Latvijas 
vadoņi, 18. Novembrī proklamēja neatkarīgu Latvijas 
valsti, jo arī tajā politiski šaubīgajā brīdī, viņi ticēja 
Latvijas nākotnei. Kamēr citas Rietumu valstis 
beidzot atzina Latvijas neatkarību pagāja divi gadi un 
daudz asinis tika izlietas Latvijas brīvības cīņās, 
kamēr naidniekus izdzina no mūsu zemes. Tomēr, 
Latvijas pagaidu valdības ticība brīvajai, neatkarīgai 
Latvijai piepildījās, un līdz pat Otrajam pasaules 
karam Latvija plauka un izauga par citām Eiropas 
valstīm līdzvērtīgu Eiropas valsti. 

Šodien Latvijas ekonomija ir labākā stāvoklī nekā 
daudzās citās Eiropas Savienības valstīs, kuras vēl 
cīnās ar Globālo finansiālo krīzi. Latvija sastāv 
Eiropas Eiro zonā, Rietumu Pasaules uzņēmumi ir 
ieguldījuši lielus kapitālus Latvijā, Latvija sastāv 
NATO aliansē, amerikāņu kara vienības piedalās 
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NATO militāros manevros Latvijā. Mēs neesam 
atstāti vieni. Latvieši ar lielu pārspēku nobalsoja par 
latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā. 
Pēdējās Saeimas vēlēšanās Maskavai simpatizējošās 
partijas saņēma sešas vietas mazāk nekā iepriekšējā 
Saeimā. Putinam, ar vien vairāk jācīnās ar nemieriem 
pašā Krievijā, un lai paliktu pie varas jāturpina melu 
propaganda pret rietumiem. 1918.g. Latvijai pat 
nebija savas kārtīgas armijas un kur vēl ekonomijas 
un militāras aizstāvības, bet Latvija tomēr pastāvēja 
un izauga par labu valsti sev un savai tautai.    

Arī mums, pa visu pasauli izkaisītai tautai, nedrīkst 
zust ticība labākai Latvijas nākotnei. Ilmārs Rudaks 
mūs, bet it sevišķi latviešus Latvijā, aicināja uzturēt 
ticību un pārliecību labākai, spožākai Latvijas 
nākotnei. Kopējiem spēkiem mēs vēl varam celt 
skaistu, labu un labvēlīgu Latviju.    

DV priekšnieka uzrunai sekoja Latvijas goda konsula 
Pertā, Jāņa Purvinska Svētku runa, kurā viņš pēc 
Latvijas sveikšanas viņas 96.dzimšanas dienā, īsumā 
atskatījās uz tuvo pagātni. Kopš neatkarības 
pasludināšanas Latvija ir pārdzīvojusi 20 uzplaukuma 
un brīvības gadus, trīs okupācijas: krievu, vācu un 50 
gadus atkal krievu okupāciju, un tagad 23 gadus valsts 
otras atdzimšanas gadus. Tagad jau skatāmies uz to, 
kā mēs svinēsim mūsu valsts simtgadi. Viņš lēsa, ka 
šie 23 gadi nav bijuši visai sekmīgi, jo krievu 
okupācijas sekas tautai ir atņēmušas pašcieņu, 
pašlepnumu uz savu valsti un savu valodu. Tie gadi 
Latvijā ir radījuši krāpniekus, viltniekus un cilvēkus, 
kuriem tikai interesē ko ielikt savā kabatā un ko valsts 
var viņiem dot, bet nesaprot to ka, ja viņi valstij 
nedos, tad valstij nebūs ko viņiem dot.  

Valsts esam mēs paši, mēs pa pasauli izkaisītā 
latviešu tauta un bez mums nav Latvijas valsts. Viņš 
mums atgādināja, ka viena Latvijas valdība, daļu 
mūsu senču zemes, atdeva krievam par velti, bet tagad 
krievi to nopērk par naudu. Kaut arī dzīvojam tālu no 
dzimtenes, mums tomēr kremt tas, kas notiek Latvijā, 
mūsu dzimtenē. Latvijā tagad lēš, ka ārzemēs dzīvo ap 
370 000 Latvijas pilsoņu, un to starpā arī tūkstošiem 
emigrējušo latviešu. Arī Pertā varam rēķināt vismaz 
200 pilsoņus, bet cik vēl ir latviešu pēcteču, un tādu 
kuriem vēl vienkārši nav Latvijas pases? Tātad, cik 
īstenībā skaitliski liela tad ir latviešu tauta? Laikam 
nemaz tik maziņa mēs tomēr neesam. Ja mēs, 
trimdinieki, bēgām no nāves briesmām un vergu 
nometnēm, arī jaunie emigranti bēg, bet viņi bēg no 
bezdarba un kā Sprīdītis nāk meklēt laimi un labākus 
dzīves apstākļus. Un tieši tas ir Latvijas valdības 
galvenais uzdevums: radīt tādu Latviju kāda tā bija 
1930os. gados, kad neviens neemigrēja prom no kaut 
kādām briesmām. Nebēdāsimies par briesmām no 
ārpuses, bet bažīsimies par briesmām Latvijā.  

Latvijas dzīves apstākļi pašlaik pamazām uzlabojas, 
bet latviešiem Latvijā ir jāapzinās, ka mums ar visu 
varu ir jāsargā mūsu valoda, mūsu kultūra un mūsu 
zeme. Paši savā zemē, runāsim tikai latviešu valodā, 
lai tie, kuri dzīvo mūsu zemē zina, ka beidzot arī 
viņiem, ja viņi grib dzīvot mūsu zemē, būs jārunā 
latviski. 

Nu ko tad lai novēlam Latvijai viņas dzimšanas 
dienā? Vēlēsim, lai latvieši Latvijā apzinās savu 
pienākumu pret savu valsti, un lai liek valsti augstāk 
par partiju, augstāk par savu kabatu, un augstāk par 
iztapšanu savam draugam vai kaimiņam. Latvija ir un 
vienmēr būs latviešu zeme, kurā dzīvo latviešu tauta, 
kura pati spriež par saviem likumiem. Mums ir tikai 
viena dzimtene- Latvija, citas dzimtenes mums nav, 
visi, vienalga kurā pasaules stūrītī esam, strādāsim 
kopā un celsim tādu Latviju ar kuru varam atkal būt 
lepni un kur mēs vēlētos atgriezties un dzīvot līdz 
mūža beigām. 

Pēc savas svētku runas, goda konsuls pieteica Latvijas 
Valsts Prezidenta runu, kuru noskatījāmies Jāņa 
Vucēna ieskanētu un uz viņa uzstādītā ekrāna. Runai 
sekoja mūsu visu nodziedātā Latvijas valsts himna. 
Kā katru gadu arī šogad, LAAJ vice-priekšsēdis . 
Pertā, Jānis Vucēns nolasīja atsūtītos valsts svētku 
apsveikumus. 

Tagad zāles priekša stājās Daugavas Vanagu Pertas 
nodaļas dziesmu ansamblis un mūs iepriecināja ar 
četrām dziesmām: ‘Kur tu biji bāleliņi’; ‘Dziesma 
dziesmai’; ‘Skaista, skaista tēvu zeme’ un nobeidzot 
ar ‘Tev mūžam dzīvot Latvija’.  Pēdejai dziesmai 
izskanot, Latvijas svētku karogs atkal atstāja Pertas 
latviešu zāli. 

Sekoja glāze vīna ar mūsu dāmu pagatavotām 
uzkodām.  

100 GADU JUBILEJA PERTĀ 
Vīna un uzkodu laikā saņēmām ziņu, ka mūsu vidū ir 
viena liela jubilāre. Pertā šī gada 6.novembrī, (100) 
simto dzīves gadu bija sasniegusi Diana, Miranda 
Albricha.  Miranda (kā viņa mums, lielākai latviešu 
daļai Pertā, ir pazīstama) bija dzimusi, Kalniņa, 
1914.g. 5.novembrī, Salacgrīvā, Latvijā. Viņas tēvs un 
vectēvs bija kuģu kapteiņi un braukājuši gan pa 
Baltijas jūru, gan pa plašajām Pasaules jūrām. Kalniņa 
jaunkundze aprecēja Robertu Grīnbergu un viņu meita 
ir mums pazīstamā Harda Paparde. Vēlāk kad 
Miranda ar Robertu izšķīrās viņa aprecēja Albricha 
kungu, kurš nu jau sen ir aizgājis mūžībā.   

Šai jubilejā Mirandu Albrichu jau bija sveikuši 
Rietumaustrālijas Premjers, Austrālijas Ģenerāl 
Governors un Anglijas karaliene Elizabete II, un 
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viņiem visiem pievienojāmies arī mēs, visi Mirandai 
dziesmā vēlot „Daudz Baltu Dieniņu” .  

   

 
100 gadu jubilāre Diana, Miranda Albrichs 

PERTĀ VĒLĒ LATVIJAS 12. 
SAEIMU 
Drīz pēc Latvijas otrās neatkarības atgūšanas, Latvijas 
valdība, latviešu bēgļiem ārzemēs piešķīra Latvijas 
pilsonību. Laika gaitā daudzi bēgļi bija pieņēmuši 
savas dzīves vietas pilsonību, un ar to Latvijas valdība 
noliedza atzīt dubulto pilsonību, pat tik tālu, ka 
dažiem to arī atņēma. Nu radās dilemma, kur brālis 
bija Latvijas pilsonis, bet viņa dvīņu māsai šī 
pilsonība tika liegta. Pagāja divdesmit gadi, kamēr 
Latvijas valdība ar savu „lēno domāšanu” beidzot tika 
galā un šo netaisnību atrisināja ar 2013.g. jaunu 
pilsonības likumu. Ar šo likumu atzina, ka bēgļi, kuri 
bēga no krievu vai vācu okupācijām savu pilsonību 
nebija zaudējuši. Bija tikai jāpierāda, ka viņi 
okupācijas laikā tiešām bija Latvijas pilsoņi ar to tad 
arī viņu pēcteči ir tiesīgi uz Latvijas pilsonību. 

Nu Latvijas ārzemju diplomātiskās iestādes un 
konsulāti sāka šo likumu izvest pilnībā un strādāt 
reģistrējot Latvijas pilsoņiem viņu pilsonības. Jo 
svarīgi tas bija sakarā ar to, ka 12.Saeimas vēlēšanas 
jau bija „durvju tuvumā” tā lai arī viņi var ņemt 
dalību, savas valsts valdības izvēlē. Nu bija ne tikai 
jāpiereģistrē pilsonība, bet nu bija arī jāsaņem 
Latvijas pilsonības dokumentu: Latvijas pasi. 

Kā par nelaimi Saeimas vēlēšanu laiks strauji tuvojās, 
goda konsuli strādāja „vaiga sviedros” palīdzēt 
tautiešiem piereģistrēt savu pilsonību laikā, kad varēs 
arī noformēt Latvijas pasi šeit pat Austrālijā laikus, un 
tad varēs arī pildīt savu Latvijas pilsoņa pienākumu 
ejot uz vēlēšanām vēlēt par savas valsts valdību. 
Rosība bija liela. 

Pases noformētas, dati nosūtīti uz Latviju un beidzot 
arī Latvijas pases saņemtas nu arī vēlēšanu laiks klāt. 
Vēlēšanu iecirkņi nodibināti visos lielākos latviešu 
centros Austrālijā. Goda konsuli cīnās ar Centrālās 
Vēlēšanu Komisijas datorizēto vēlēšanu programmas 
iestādīšanu savos datoros, lai vēlēšanas var iet gludi. 
Diemžēl mums programmas piesūtītas pavēlu un 
nespējam pietiekoši labi iepraktizēties ar svešo 
datorvalodu un arī ar svešo programmu. Neesam 
nekādi datora speciālisti, bet mokāmies tik vien tālāk. 

Lai nu ir kā ir, bet 4. oktobris ir klāt. Pertas Latviešu 
Centrā goda konsulāta kabinetā vēlēšanu iecirkņa 
durvis jau pirms septiņiem ir vaļā un gaida vēlētājus. 
Bet mēs Austrālijā esam pieraduši uz vēlēšanām 
pirms 9 no rīta gan neiet. Un tā tas arī notika šai 
sestdienas rītā Pertā. Pirmie balsotāji ieradās tikai jau 
labi pēc deviņiem. Tas arī bija laimīgi, jo kad iecirkņa 
priekšnieks ieslēdza datoru, internets atteicās 
pieslēgties. Nu liela panika. Ko darīt, ja nevar 
pieslēgties. Nobalsot jau varēs visi, bet datus uz 

Pertas Latviešu organizācijas sveic Mirandu viņas lielajā 
jubilejā: No kreisās: Ilmārs Rudaks (DV nod.), Rita 

Džonsone (D. vanadzes), Māc. Gunis Balodis, Ieva Vlahova 
(Ev.Lut.draudzes pr.), Jubilāre(priekšā), Harda Paparde 

(viņas meita), Roberts Paparde (mazdēls), Joshua 
Paparde(mazmazdēls) un Jānis Purvinskis (Latv. goda 

konsuls) 
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Centrālo Vēlēšanu Komisiju nevarēsim nosūtīt. 
Mēģinājām šā un mēģinājām tā, bet it nekā. Beidzot 
ienāca viens jauneklis saņemt savu pirmo, savai 
jaunajai Latvijas pilsonībai izsniegto Latvijas pasi. 
Liels smaids viņa acīs raugoties uz savu pasi. 
Atcerējos, ka viņš ir drusku tāds kā datoru speciālists. 
Stāstu viņam savu nelaimi. Viņš apskatīšoties. Pēc 
pusstundas mans dators bija pieslēdzies internetam. 
Pirmā krīze beigusies. 

Jauns latviešu pāris, vīrs ar sievu, lielā steigā, pēc 
Pertā jauki pavadītām brīvdienām steigdamies uz 
lidostu braukt atpakaļ uz Latviju, tomēr apzinājās un 
teica, ka šodien vēl pirms lidošanas, noteikti bija 
jānāk nobalsot. Ap desmitiem iecirknis pilns ar 
cilvēkiem. Tā kā it kā visi sarunājuši nākt kopā balsot 
tieši šajā laikā. Līdz divpadsmitiem nu jau,pussimts 
vēlētāju bija nobalsojuši. Esmu jau priecīgāks. 11. 
Saeimas vēlēšanās mums vispār bija 51 balsotājs, bet 
vēl jau ir tikai pusdienas laiks. Tā nu visu dienu 
balsotāji nāca un likās, ka daudzi bija nopietni 
domājuši par šīm vēlēšanām. 

Viena jauna meitene bija pat maksājusi samērā dārgu 
taksometra naudu, lai atbrauktu nobalsot. Viena 
kundze atnāca ar savu 7 mēnešu vecu puisīti ratiņos 
un cita vēl bija vienu mēnesi gaidās, pirms bērniņa 
piedzimšanas. Vienalga kā, bet balsot šoreiz esot bijis 
noteikti jānāk. Tā nu visu dienu šeit satikās gan veci, 
gan jauni draugi. Viena Mamma bija atbraukusi no 
Cairnsas, Ziemeļkvīnslandē, lai varētu balsot kopā ar 
meitu, kura dzīvo šeit Pertā. Šoreiz arī daudz no 
Latvijas beidzamos gados emigrējošās jaunākās 
kundzes nāca balsot. Bija tāda sajūta, ka par šīm 
vēlēšanām cilvēki domāja nopietni. Vai tā bija 
Ukrainas nelaimes iespaids? Nezinu. Neviens to 
neminēja, bet tāda nojauta bija. 

Vēl noklausījāmies Pertas latviešu radio programmu 
un pēc programmas no radio stacijas, sagaidījām 
Vucēn Jāni pie mums. Džonsoni bija izgudrojuši, ka 
mēs esot labi nostrādājuši un ar to nopelnījuši kādu 
glāzi šampanieša, kamēr vēl gaidījām slēgt iecirkni, 
kuru beigās arī tieši 20:00 arī darījām. 

Nu sākās lielais darbs balsu skaitīšana. Gandrīz visi 
Iecirkņa Komisijas locekļi jau bija šo darbu darījuši 
agrāk, tā kā darbs gāja labi uz priekšu un pusotras 
stundas laikā viss bija saskaitīts un dati sarakstīti, bet 
nu bija tas viss jāieved datorā. 86 Latvijas pilsoņi 
Pertā bija nobalsojuši. Būtu jau bijis daudz priecīgāks, 
ja būtu kaut vai 91 vai 92, bet nevaru sūdzēties, Pertas 
augstākais skaits bija pārsniegts. Vēl viens 
gandarījums bija, ka 25% balsotāju bija jaunās 
Latvijas pilsonības reģistrētie, ar savām jaunajām 
pasēm. 

Tā sasodītā programma neparko negribēja ar mums 
sastrādāties. Viņai bija savas idejas un arī dators ar to 
programmu niķojās. Nomocījāmies līdz jau gandrīz 
pusnaktij. Citus aizsūtījām mājās, jo skaitļi jau bija 
visi sakopoti un te bija tikai datortehnikas problēma. 
Tā nu mēs abi ar Andri Vārpiņu būrāmies, līdz 
beidzot tikām pie palīdzības no programmas palīga 
Latvijā. Lietas palika skaidrākas un sākām lādēt visu 
datorā iekšā. Otra vaina bija, biju jau nostrādājis 19 
stundas un galva vairs nebija tīri tik asa kā būtu 
gribēts. Tomēr drīz pēc pusnakts viss bija ielādēts 
datorā un dators bija atsaucīgs uz mūsu darbu. Metām 
mieru, jo man vēl bija 70 km ceļš uz mājām. 

Ticis mājās vēl pieslēdzu datoru pie sava Interneta un 
pārbaudīju vai nebija kāda svarīga ziņa no CVK vai 
Konsulārās palīdzības. Ja nu būtu arī bijis šaubos, ka 
būtu bijis spējīgs ko saprātīgi atbildēt. Tā nu mūsu 
rezultāti bija: 86 balsotāji, par Vienotību nobalsoja 27, 
par Nacionālo Apvienību/ LNNK nobalsoja 55; par 
Latvijas Sirdi 2 un pa vienam Zaļiem Zemniekiem un 
Saskaņu. Atkal vienas Saeimas vēlēšanas ir cauri, vēl 
jau šis tas jānobeidz no administratīvās puses un kāda 
būs mūsu jaunā valdība to rādīs nākotne. Vislielāko 
paldies es izsaku saviem Komisijas locekļiem, jo 
sevišķi tiem, kuri atnāca vēl palīgā pie skaitīšanas un 
jo milzu paldies Andrim Vārpiņam, kurš mani 
„stutēja” līdz beigām. Paldies visiem. 

Jānis Purvinskis 

 
Pie vēlēšanu galda, no kreisās: Sarmīte Rikmane, Jānis 

Purvinskis un Liāna Doruka. Foto: M.Griķe. 


