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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
maijā

jūnijā

jūlijā

Pandemijas laikā visi sarīkojumi
un Dievkalpojumi atcelti.
7 Dievkalpojums plkst. 10:30
14 Dievkalpojums plkst. 10:30
21 Dievkalpojums plkst. 10:30

5 Dievkalpojums plkst. 10:30
19 Dievkalpojums plkst. 10:30
augustā
23 Daugavas Vanagu sarīkojums
plkst. 13:00
Pertas Latviešu Radio raidījumi
katru sestdienas vakaru plkst. 18:00
6EBAFM 95.3 MHz
www.6ebafm.com.au
un uz digitālo radio

REDAKCIJA
Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt redakcijā
līdz 2020. g.15. jūnijam.
Paldies visiem, kuri ziedo naudu Pertas Latviešu Ziņu
izdošanai. Ja jūs ziedojat ar čeku, lūdzu, rakstiet čeku uz
LATVIAN SPECIAL FUND
jo Pertas Latviešu Ziņām nav atsevišķs bankas konts.

Latvijas Goda Konsuls Rietumaustrālijā
Jānis Purvinskis
9582 5221
e-pasts
janis@msvillage.com.au
LAAJ Vicepriekšsēdis Rietumaustrālijā
Jānis Vucēns
9398 1958
e-pasts
jvucens@ozemail.com.au
Pertas Latviešu Centrs
60 Cleaver Terrace,
Belmont, WA 6104
9277 6830
Ev. Lut. Sv. Pāvila draudze
Mācītājs: Gunis Balodis
04 0904 8863
Priekšniece: Ieva Vlahova
044 719 4080
Latviešu Biedrība Rietumaustrālijā
Priekšniece: Līva Ulmane
0425 141 937
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 rādio raidījumi
6EBA FM 95.3 MHz
9227 5953
on-line: www.6eba.com.au
raidijumu vadītājs: Jānis Vucēns 9398 1958
je-pasts
vucens@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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EV. LUT. SV.
PĀVILA
DRAUDZE
DIEVKALPOJUMA SARAKSTS
2020.g. MAIJAM – JŪNIJAM JŪLĪJAM
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

7. jūnijs plkst. 10:30
TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI
Balta
1. Moz. 1:1-2:4a
Mat. Ev. 28:16-20
Jānis Vucēns
Juris Liepa
Silvija Lūks
Juris Liepa

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Ruta Auziņš
Gunis Balodis
Signe Balodis
Zane Balodis
Mirdza Balodis
Nina Bauskis
Gaida Beklešovs
Ilgvars Bergmanis
Datums
14. jūnījs plkst. 10:30
Diena
AIZVESTO PIEMIŅAS
DIENA
Krāsa
Zaļa
Lasījumi
2. Mozus 19:2-8
Mat. Ev. 9:35-10:8
Lasītāja
Ieva Vlahov
Dežurants
Jānis Vucēns
Puķes
Sarmīte Vucēns
Dievgalds
Ieva Vlahov
Aizlūgumi:
Jūlījs Bernšteins
Maiguta Bernšteins
Nikolajs Džonsons Ruta Džonsons
Austra Farras
Līga Gemuts
Margarieta Gaujers Regīna Gaujers

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Ivars Galvāns
Māra Hope
Austra Kaģis
Juris Liepa
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Jānis Lūks
Allan Lūks
Harda Paparde
Aina Sprancis

21. jūnijs plkst. 10:30
3. svētdiena pēc Pentekosta
Zaļa
Rom. 6:12-23
Mat Ev. 10:5a, 21-33
Mācītājs
Gunis Balodis
Māra Hope
Juris Liepa
Austra Grīnbergs
Sid Hope
Tamāra Karabanovs
Ruta Liepa
5. jūlijs plkst. 10:30
5. svētdiena pēc Pentakosta
Zaļa
Rom 7:14-25a Mat Ev 11:25-30
Juris Liepa
Juris Liepa
Silvija Lūks
Ieva Vlahov
Silvija Lūks
Natalie Lūks
Emīlīja Sokolovskis
Aina Timmermanis

Datums
19. jūlijs plkst. 10:30
Diena
7. svētdiena pēc Pentakosta
Krāsa
Zaļa
Lasījumi
Jes 44:6-8 Mat Ev 13:24-30
Lasītāja
Sarmīte Vucēns
Dežurants
Jānis Vucēns
Puķes
Sarmīte Vucēns
Dievgalds
Juris Liepa
Aizlūgumi:
Astrīda Untiņš
Anita Vaļikovs
George Vaļikovs
Daina Vārpiņš
Leokardija Vārpiņš Ieva Vlahov
Jānis Vucēns
Sarmīte Vucēns
Māc. Gunis Balodis
77 Karril Turn, Yanchep, 6035
0409048863
0409048863

Kapu Svētki Pertā, 2020.g.
Kaut gan nupat, nesen Pertu bija piemeklējusi
spēcīga negaisa vētra, pirmā marta svētdienas rīts
bija skaists un saulains ar mīlīgu vēsmiņu. Es to rītu
pacentos Karakattas kapsētā nokļūt laikus, lai vēl
varētu apmeklēt manus kapiņus, kur guldīti tēvs ar
māti, mana māsiņa un pirms pieciem gadiem, mana
mīļā sieviņa. Aizbraucu pie katra kapiņa noskaitīju
mazu lūgšanu un uz kapiņa uzliku svaigu puķu
ziediņu. Savai sieviņai aizdedzināju svecīti,
nobirdināju vēl kādu asaru un tikai tad devos pie
Pertas nodaļas Daugavas Vanagu pieminekļa, kur
mēs parasti pulcējamies Kapu Svētku svinēšanai.
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Uz DV pieminekļa, ar katru gadu pildās ar vien
vairāk mirušo vārdu plāksnītes. Bija zīmīgi
iegaumēt kad, ja pusi no pieminekļa plāksnītēm
piepildīja pirmos četrdesmit gados, otro pusi
piepildīja tikai desmit gados. Tātad laikam mūsu
pašu plāksnīte nav pārāk tālu no piestiprināšanas.
Paldies mācītājam Balodim par svētbrīdi un paldies
Silvijai Lūks kundzei par mūziku kas mums
palīdzēja dziedāt. Jā, mūsu rindas paliek retākas un
kapi pildās ar aizvien vairāk mūsu mīļajiem radiem
un draugiem.
Jānis Purvinskis

DV PERTAS
NODAĻA
Daugavas Vanagu
gadskārtējais sarīkojums

Kapu svētki 1. Maijā. Foto S. Vucēns
Arī šogad bija salasījies tas pats parastais bariņš
Pertas latviešu, lai atcerētos mūžībā aizgājušos
radus un draugus un varbūt padomātu, ka drīz arī
paši būsim jau viņu pulkā. Viens otrs, no
klātesošiem, bija, tāpat kā es, aizklīduši pie miruša
drauga vai rada kapu kopiņas, lai varbūt pakavētos
pagātnes atmiņās vai sveicienam lai noliktu kādu
ziediņu. Cits varbūt domās vēl pakavējās tālā
pagātnē, un atmiņās par laiku, kad vēl visi bijām
kopā un varbūt pat šeit pat kapsētā pavadot kādu citu
mīļu dvēseli. Lai atceramies ka citi varbūt nāks
apmeklēt arī mūsu kapiņu un atcerēsies, ka mēs šeit
paši esam aizlūguši pār saviem mīļajiem.
Ap 10:30 Pertas latviešu mācītājs Gunis Balodis
noturēja Kapu Svētku aizlūgumu par mūžībā
aizgājušiem. Mācītājs savā uzrunā mums
atgādināja, ka mēs esam šeit svinēt un priecāties
kopā ar aizgājējiem par to, ka caur Jēzu Kristu ir
patiesa mūsu grēku atlaisšana un tātad īsta cerība uz
mūžīgo dzīvošanu, tur augšā aiz zvaigznēm. Kristus
ar savu nāvi mūs atpestīja no mūsu grēku nastas un
uzvarēdams nāvi, mums pavēra cerības uz debesu
mājām. Grēks radīja nāvi, tad bez grēka nav arī
nāves.

svētdien, 23. augustā,
plkst. 13.00
Visi laipni aicināti!

LATVIEŠU
BIEDRĪBA
RIETUMAUSTRĀLIJĀ
Jāņu diena, Jāņu diena,
Kā mēs tevi sagaidām?
Dzeram alu, ēdam sieru,
Dziedam jautras līgo dziesmas.

Diemžēl, šogad Latviešu Centrā nebūs alus, nebūs
Jāņu siers un neskanēs jautrās līgo dziesmas. Pirmo
reizi, Pertas Latviešu biedrības pastāvēšanas laikā,
Covid-19 ierobežojumu dēļ, jāatsauc mūsu katru
gadu gaidītais sarīkojums - Jāņi.

Žēl, ka nevarēsim būt kopā kā katru gadu, bet
cerēsim, ka nākošo gadu mūsu dziedātās līgo
dziesmas skanēs tikpat jautri.
Lai jums līksmi Jāņi, šogad katram savā mājā un
turaties veseli! Līgo, līgo!
R.Dž.

COVID-19 SEKAS
PERTĀ
Tāpat kā visā, ne tikai Austrālijā, bet visā pasaulē
visa dzīve ir tikpat kā apstājusies: ceļi pustukši,
rūpniecība, ja nav apstājusies, tad palēnunājusies un
arī mūsu sabiedriskā dzīve apstājusies. Tāpat jau arī
Pertā. Tāpat jau, mūsu latviešu sabiedrību uzturēja
tikai tie 80 un 90 gadu gājumu tautieši un tie jau
viens pēc otra aizgāja mūžībā ar ko tad darba
darītāju saujiņa ar katru gadu sabruka mazumā.
Tomēr vēl tie kuri strādā mūsu latviešu labā ir ar īsto
latviešu sīkstumu un velk to tautas vezumu uz
priekšu. Diemžēl mūsu vidū zem 60 gadīgos varam
saskaitīt varbūt uz vienas rokas pirkstiem.
Sabiedrības darbs nav pateicīgs un neviens Tev par
to paldies nepasaka, bet tu dari, ko vari, Tu jūti to kā
savu pienākumu, jo esi latvietis un Latvijas dēls.
Tev vienīgā pateicība ir tā, ka esi gandarīts ar to, ka
redzi ka labs labi veikts. Tā arī Pertas latviešu
sabiedrība iet un vēl kamēr būs vajadzība ies arī uz
priekšu līdz mūsu Pertas Latviešu Centris nevienam
vairs nebūs vajadzīgs un tad ar to pazudīs arī Pertas
latviešu kopiena.
Astotā martā Pertā, Daugavas vanagu klubā, vēl
noturējām Oskara Kalpaka, Latviešu Leģiona un
Kurzemes Cietokšņa Atceri. Trešdien 11. martā
notika, labi apmeklēta Latviešu valodas klase.
Tagad valodas klase ir slēgta līdz, kamēr visa tā
Covid-19 katastrofa izbeigsies un varēsim visi atkal
darboties. Tad vēl dabūjām atslēdznieku salabot
Bibliotēkas durvju atslēgu. Bija arī labojumi pie
Centra ūdensvada, ko zagļi bija sabojājuši. Ar to tad
arī visi vīrusa aizliegumi sākās un Latviešu Centrs
palika stāvam kluss un mierīgs. Vēl tagad, 28. martā
mūsu Pertas Latviešu pili liekās neviens neapmeklē,
tikai mājsaimniece Ieva regulāri pieskata.
Nu un šodien mēs, arī ar visu Covid-19 vīrusu,
tomēr vēl pastāvam un vēl jau daži no mums strādā
mūsu sabiedrības labā. Latviešu radio stundu Pertā,
vēl katru sestdienas vakaru varam klausīties. Pertas
Ziņas arī šad tad parādās pastkastītē. Latvijas pilsoņi
vēl var griezties pie Latvijas konsula Pertā, pēc
palīdzības. Daugavas vanagi Pertā, vēl sniedz
palīdzību Latvijā un valde darbojas neklātienē caur
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internetu. Latviešu luterāņu draudzei, viņu mācītājs
ik nedēļu izsūta pamācības kā dzīvot. Telefoni
darbojas un caur tiem mēs uzturam sakarus gan ar
mīļajiem ģimenes locekļiem, gan ar mīļiem
draugiem un kolēģiem. Nē, nekādi Pertas latviešu
sarīkojumi, sanāksmes vai saieti šeit nenotiek, bet
mēs sazināmies ar saviem biedriem un
apvaicājamies par viņu veselību un dzīvi šajā
jucekļu laikā.
Diemžēl, Latvijas konsulāta darbs neapstājās un
pirms vīrusa sekas sāka visu slēgt, Latvijas konsuls
vēl paspēja nosūtīt mājās uz Latviju, sodu izcietušu
meiteni. Tad sakarā ar ierobežojumiem dalībnieku
skaitā, visas sanāksmes, sarīkojumi un saieti
klātienē tika atcelti. Maija vidū bija paredzēts
Diasporas vēstnieka apciemojums arī Pertā, kurš tad
tika atcelts. Diemžēl, Pertā bija aizķērušies trīs
latviešu ciemiņi no Latvijas, kuri nu vairs , sakarā ar
lidlauka slēgšanu un lidmašīnu lidojumu apstādi
tālāk par Pertu nevarēja tikt un likās ka viņiem būs
šeit jāpaliek nu jau uz ilgāku laiku. Tomēr ar
Konsulārās Palīdzības gādību Latvijā, AirBaltic
atsāka
speciālus
lidojumus
starp
Frankfurti/Amsterdamu un Rīgu un no Pertas vēl
viena lidsabiedrība lidoja uz Eiropu. Tā nokārtojās
Latvijas pilsoņu lidojumi uz mājām. Diemžēl viena
jaunava bija pazaudējusi Latvijas pasi un tai
vajadzēja sagādāt arī Atgriešanā Apliecību .Arī tas
tika izdarīts. Konsulam vēl Latvijas pilsonības
pieprasījumu lūgumi turpina rasties un darbs iet uz
priekšu.
Bet tagad vēl visi sēžam mājās un veicam tos darbus
un darbiņus, kurus laika trūkuma dēļ nevarējām
veikt- tagad tos varam: dārza uzkopšana, datora
failu nokārtošana uc. Uzturam sakarus: šad tad
sazvanāmies pa telefonu: viens otru apzinām: vai ir
veseli. Ir arī svarīgi sazināties ar veciem draugiem,
redz kā viņiem iet: vai ir veseli un lai jūt ka nav
aizmirsti. Un cik svarīga ir mūsu kopiena tieši
pašlaik? Lai šis vīrus mums paiet secen un drīz esam
atkal kopā un varam kuplināt savu dzīvi ar latvisku
ieskaņu. Novēlu visiem labu veselību un možu garu.
Jānis Purvinskis

