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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
jūlijā

1
3
17
20
23

augustā

Vanadžu pusdienas plkst. 13:00
Dievkalpojums plkst. 10:30
Dievkalpojums plkst. 10:30
Filmu pēcpusdiena plkst 13:00
Reģistrēšanos par balsošanu pa
pastu 14. Saeimas vēlēšanās.

5
7
17
21

Vanadžu pusdienas plkst. 13:00
Dievkalpojums plkst. 10:30
Filmu pēcpusdiena plkst 13:00
Daugavas Vanagu gadskārtējais
sarīkojums plkst. 13:00
28 Dievkalpojums plkst. 10:30
septembrī
2 Vanadžu pusdienas plkst. 13:00
4 Dievkalpojums plkst. 10:30
DRAUDZES PILNSAPULCE
18 Dievkalpojums plkst. 10:30
Pertas Latviešu Radio raidījumi
katru sestdienas vakaru plkst. 18:00
6EBAFM 95.3 MHz
www.6ebafm.com.au

REDAKCIJA
Ziedojumi:
V. MacKenzi: $100

Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt redakcijā
līdz 2022. g.15. augustam.
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
Ev. Lut. Sv. Pāvila draudze
Mācītājs: Gunis Balodis
040 904 8863
Priekšniece: Ieva Vlahova
044 719 4080
Latviešu Biedrība Rietumaustrālijā
Priekšnieks: Jānis Purvinskis
9582 5221
Daugavas Vanagi Pertas nodaļa
Sekretārs: Jānis Purvinskis
9582 5221
Vanadžu kopas vadītāja:
Rita Džonsone
9349 2332
Pertas Latviešu rādio raidījumi
6EBA FM 95.3 MHz
9227 5953
on-line: www.6eba.com.au
raidijumu vadītājs: Jānis Vucēns 9398 1958
e-pasts
jvucens@ozemail.com.au
Pertas Latviešu Ziņas
P.O. Box 273,
Maddington, WA 6109, AUSTRALIA
pertaszinas@ozemail.com.au
www.pertaszinas.net

EV. LUT. SV.
PĀVILA
DRAUDZE
12. jūnijā, parasta laikā, mūsu Dievkalpojums bija
pārcelts no Centra zāles altāra telpas uz Daugavas
Vanagu klubu. Kā redziet bildē, Jānis, Sarmīte un
Māra bija uztaisījuši mums “jaunu” altaru, uz kuru
bija Jura Liepas darinātais krusts, skaistas puķes,
svečturi un Dievgalda trauki. Jānis vadija visu
tehnisko un “zoom” Dievkalpojumu, lai mēs
redzētu un dzirdētu Mācītāja Guņa attēlu un balsi
ekrānā.
Noklusījāmies sprediķi par piedošanu (Mt. 6:1215), ko katrs klausītājs uzņēma un pārdomāja
personīgi un kas veicināja mūsu pārdomas par tiem
ļaundariem, kas mūsu tautu un radus mocija un
slepkavoja (14. jūnija atcere). Vārdi bija īpaši
aktuāli, vērojot šodienas notikumus Ukrainā. Cik
vāji mēs esam piedot – pat nespēcīgi piedot, kā
Jēzus mums māca (Mateja Ev. 6:14-15)!
Man nācās pirmo reizi sniegt Dievgaldu draudzes
locekļiem, lai gan to bieži pasniedzu mācītājam. To
dziļi pārdzīvoju.
Pēc Dievkapojuma mācītājs mums pastāstija par
viņa un Signes dzīves vietu, kaimiņiem un cik
interesanti ir vēsturiski atstāsti par aborigēnu
attiecībām un kariem.
Varbūt Dievs Mācītājam, Gunim atvērs jaunu
misijas lauku ārpus mūsu draudzes.

4.Septembrī notiks mūsu
draudzes PILNSAPULCE.
Lūdzu apņematies piedalīties
mūsu mazā draudzītē.

I.V.
0447194080

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS
2022.g JŪLIJAM, AUGUSTAM,
SEPTEMBRIM.
LĪDZ ZIEMASSVĒTKIEM, DIEVKALPOJUMI
BŪS ATTĀLINĀTI UN NOTIKS DV KLUBĀ.
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalda
Izdalītāji
Aizlūgumi:
Aina Sprancis
Astrīda Untiņš
George Vaļikovs
Ieva Vlahov
Sarmīte Vucēns
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

3. jūlijā plkst. 10:30
ZOOM DIEVKALPOJUMS
Sv Gara 4
Zaļa
Jes 66:10-14
Gal 6:1-10, 14-18
Lūkas Ev. 10:1-20
Jānis Vucēns
Juris Liepa
Sarmīte Vucēns
Ieva Vlahov/ Juris Liepa
Aina Timmermanis
Anita Vaļikovs
Daina Vārpiņš
Jānis Vucēns
17. jūlijā plkst. 10:30
ZOOM DIEVKALPOJUMS
Sv Gara 6
Zaļa
1 Mozus 18:1-14
Kol 1:21-29
Lūkas Ev. 10:38-42
Ieva Vlahov
Jānis Vucēns
Māra Hope
Ieva Vlahov/ Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Dievgalda
Izdalītāji
Aizlūgumi:
Ruta Auziņš
Gunis Balodis
Zane Balodis
Ilgvars Bergmanis

Mirdza Balodis
Signe Balodis
Nina Bauskis

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalda
Izdalītāja
Aizlūgumi:
Jūlījs Bernšteins
Rita Džonsons
Ivars Galvāns
Austra Grīnbergs
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

7. augustā plkst. 10:30
ZOOM DIEVKALPOJUMS
Sv Gara 9
Zaļa
1 Mozus 15:1-6
Vēst. Ēbrejiem 11:1-16
Lūkas Ev. 12:22-34
Mācītājs
Jānis Vucēns
Sarmīte Vucēns
Ieva Vlahov
Maiguta Bernšteins
Austra Farras
Līga Gemuts
Māra un Sid Hope
28. augustā plkst. 10:30
ZOOM DIEVKALPOJUMS
Sv Gara 11
Zaļa
Pr. Jes. Gr. 66:18-23
Vēst. Ēbrejiem 12:4-24
Lūkas Ev. 13:22-30
Sarmīte Vucēns
Jānis Vucēns
Māra Hope
Ieva Vlahov

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Dievgalda
Izdalītāja
Aizlūgumi:
Austra Kaģis
Tamāra Karabanovs
Juris Liepa
Ruta Liepa
Silvija Lūks
Harda Paparde
Inta un David Robinson
Datums

4. septembrī plkst. 10:30
ZOOM DIEVKALPOJUMS
Pēc dievkalpojuma PILNSAPULCE
Diena
Sv Gara 13
Krāsa
Zaļa
Lasījumi
5 Mozus 30:15-21
Filemona 1-21
Lūkas Ev. 14:25-35
Lasītājs
Jānis Vucēns
Dežurants
Jānis Vucēns
Puķes
Sarmīte Vucēns
Dievgalda
Ieva Vlahov
Izdalītāja
Aizlūgumi:
Emīlīja Sokolovskis Aina Sprancis
Aina Timmermanis
Astrīda Untiņš
Daina Vārpiņš
Ieva Vlahov

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītāja
Dežurants
Puķes
Dievgalda
Izdalītāja
Aizlūgumi:
Jānis Vucēns
Ruta Auziņš
Signe Balodis
Mirdza Balodis

18. septembrī plkst. 10:30
ZOOM DIEVKALPOJUMS
Sv Gara 15
Zaļa
Amos 8:4-7
1 Tim 2:1-15
Lūkas Ev. 16:1-15
Ieva Vlahov
Jānis Vucēns
Māra Hope
Ieva Vlahov
Sarmīte Vucēns
Gunis Balodis
Zane Balodis
Nina Bauskis

LŪGŠANA PAR UKRAINU
Kungs, neliec man palikt kaunā, neļauj man
piedzīvot vilšanos, jo es Tevi piesaucu. Lai kaunā
paliek bezdievīgie, lai viņi apklust un aiziet pazemē!
Lai mēmas kļūst lūpas, kas runā melus, kas aprunā
taisno, savā lepnībā un augstprātībā viņu
nievādamas. Cik liela ir Tava žēlastība, ko Tu glabā
tiem, kas Tevi bīstas, ko Tu parādi ļaužu priekšā
tiem, kas uz Tevi cer! Tu viņus pasargi Sava vaiga
svētumā ļaunu cilvēku priekšā, paglāb viņus Savā
namā no nesaticīgām mēlēm. Slavēts lai ir Tas
Kungs, ka Viņš mani tik brīnišķi žēlojis – kā stiprā
pilsētā! (Ps.31:18-22)
Aicinām lūgties visus, kas jau iepriekš lūgšanās
vingrināti un tos, kas vēl tikai mācās lūgties un
lūgties tos, kas to darīs pirmo reizi. Šajā naktī
aktuāla ir lūgšana par Ukrainu. Šīs lūgšanas vārdi
ņemti no 31.Psalma Bībelē. Vārdi ar kuriem lūdzās
Dāvids, brīdī, kad viņu vajāja milzīgs pretinieka
pārspēks.
…es domāju savās bailēs:”Es esmu atstumts no
Tavām acīm!” Bet Tu uzklausīji manu lūgšanas
pilno saucienu, ar kuru es griezos pie Tevis.
(Ps.31:23)
Savu dzīvi mēs esam saņēmuši kā dāvanu un arī
savu ticību mēs saņemam kā dāvanu caur Dieva
svēto Garu. Mēs esam likuši savu cerību, savu
paļaušanos uz Dievu visa radītāju un pateicībā
saņemam visu, ko Dievs mūsu pestītājs Jēzus
Kristus caur savu žēlastību mums dāvājis.
Tu mani neesi izdevis maniem ienaidniekiem, Tu
manai kājai liki nostāties plašākā vietā. Apžēlojies
par mani, mans Kungs, jo mani māc bailes un no
bēdām manas acis zaudē savu spožumu; mana

dvēsele ir apbēdināta, un mana miesa ir sagurusi.
(Ps.31:9-10)

DV PERTAS
NODAĻA

Šā laika notikumi daudziem liek pārdomāt savas
dzīves gājumu varbūt pamainīt savus uzskatus vai
pārkārtot savu vērtību skalu.
Mīliet To Kungu, jūs visi Viņa svētie! Jo Tas
Kungs ir uzticīgs un pasargā Sev uzticīgos, bet
tam, kas augstprātīgi uzpūšas, Viņš taisnīgi
atmaksā papilnam. (Ps.31:24)
Neatkarīgi no tā, kas ar mums notiks šinī naktī –
Mēs zinām, ka tiksim izglābti – vai dzīvojam vai
mirstam.
… es paļaujos uz Tevi, ak, Kungs, es saku:”Tu esi
mans Dievs.” Tavā rokā stāv mani likteņi – izglāb
mani no manu ienaidnieku un vajātāju rokas!
(Ps.31:15-16)
Mīļais debesu Tēvs, šajā naktī tavās rokās mēs
liekam visu to ticīgo dvēseles, kas stāv mūžības
priekšā un netaisās nedz mukt nedz padoties
ļaunajam pārspēkam pasaulē. Māci arī mums
aizvien drošu sirdi paturēt par spīti tiem, kas nāk, lai
postītu pakļautu un iznīdētu visu, kas mīlestībā
kopts.
Esiet drosmīgi un dariet stipras savas sirdis jūs
visi, kas cerat uz To Kungu! (Ps.31:25)
Māc Gunis Balodis
P.O. Box 857
Nhulunbuy NT 0880
0409048863

LAAJ ZIEDOJUMU
VĀKŠANAS AKCIJA 2022

Ziedotāju saraksts no Rietumaustrālijas.
Ziedojuma
Ziedotājs
Summa
Jūlijs & Maiguta Bernsteins
$50.00
Judīte Grinfelds
$40.00
Jānis Purvinskis
$50.00
R&N Johnson
$50.00

Daugavas Vanagu
Pertas nodaļas
Gadskārtējais sarīkojums
Svētdien 21. augustā
Plkst. 13:00 nodaļas klubā

DAUGAVAS VANADZES
Mūžībā aizgājusi mūsu ilggadējā Daugavas
Vanadžu Pertas kopas vanadze Anita Vaļikova.
Vairākus gadus Anita aktīvi darbojās mūsu kopā,
līdz slimības dēļ, darbību bija jāpārtrauc.
Apbalvota ar DV Austrālijas valdes un zemes
valdes Atzinības rakstiem un 1995. gadā saņemot
augstāko apbalvojumu zelta nozīmi.
Izsakām Anitai paldies par mūsu vidū pavadītiem
gadiem un darbu mūsu kopējo mērķu īstenošanai.
Balts eņģelis atnāca sapnī
Un aiznesa Tevi sev līdz.
Tai baltajā, baltajā naktī,
Kur nesāp, kur nesalst, kur silts.
(A.Mūrniece)
Paldies, mīļā Anita, ka biji ar mums.
Dusi saldi!
R.Džonsone (kopas vad.)

VANADŽU PUSDIENAS
Pēc ilgāka laika vanadzes atkal sākušas gatavot
pusdienas. Aizvadītajā piektdienā, 1. jūlijā,
pusdienās varēja baudīt mūsu "šefa" Ilmāra uz āra
pavarda cepto cāli un vanadžu gatavotās piedevas.
Neiztrūka arī saldais ēdiens - šokolādes pudiņš ar
putukrējumu. Anita Rudaks bija izcepusi pīrāgus un
šo labumu, protams, ātri vien izpirka.
Bija jauki atkal pusdienot ar draugiem un viesiem,
paklausīties latviešu mūziku un pateicoties Jānim
Vucēnam noskatīties kā svinēti Jāņi Latvijā.

Sirsnīgs paldies Ilmāram un Jānim par līdzdarbību
mūsu sarīkojumā.

DAUGAVAS VANADŽU
PUSDIENAS

Nākošās pusdienas
piektdien, 5. augustā, plkst.13.00.
Pēc tam piektdien, 2. septembrī.
Pusdienu cena $20.00.
Visi laipni gaidīti.
Pusdienām lūdzu pieteikties pie Anitas 0403878057 or SMS
Lūdzu ievērot, ka nodaļas klubā dzērieni vairs nav
dabūjami, tos ņemiet līdzi.

FILMU PĒCPUSDIENA
Nākošā filmu pēcpusdiena ar kafijas galdu trešdien,
20. jūlijā, plkst.13.00 nodaļas klubā.
Pirmā daļa no šī gada

Skroderdienas Silmačos
150. Gada jubilejas izrāde.
(otrā daļa 17. augustā)
Varēsiet saņemt arī informāciju par vēlēšanām
Latvijā.
Visi laipni aicināti un gaidīti.
R.Džonsone (kopas vad.)

PERTAS
DAUGAVAS
PUSDIENAS

VANADŽU

Laikam nav neviena valsts, pilsēta, organizācija,
ģimene vai kopiena kuru šis Covid-19 virus nav
vairāk vai mazāk iespaidojis. Man liekās, ka vismaz
Pertā viss bija apstājies. Manā pensionāru ciematā,
kur es dzīvoju, jau vispār tāpat ir kluss un mierīgs,
jo mums jau nav nekur jāsteidzās: uz darbu nav jāiet
un citur, nav nekāda liela nelaime, ja ierodies 15 vai
30 minūtes agrāk vai vēlāk. Zeme neapstāsies
griezties tik un tā. Dzīvojam vienā mierā. Un tomēr,
tas vīrus iespaidoja arī mūsu dzīvi: ielas tukšas,
daudz mazāk automašīnu braukā gan ciematā, gan
arī uz tuvajiem ceļiem. Visi sēžam mājās un reti, kur
aizejam. Vairāki paziņas nav redzēti tik ilgi, ka
liekās būs jāiepazīstās pa jaunam. Un tā Pertas
vanadzes, tagad pēc ilgāka pārtraukuma, nolēma
atjaunot mūsu tikšanos viņu gatavotajās pusdienās.
Tā nu tagad, Pertas vanadžu kopa, katrā pirmajā
mēneša piektdienā, aicinā mūs uz Daugavas vanagu
kubu, pusdienās.
Nu un, piektdien, pirmajā jūlijā, Pertas aukstā, bet
saulainā dienā, jau pirms pulkstens vieniem ļaudis
sāka pildīt Daugavas vanagu kuba telpas. Pertas
parastais latviešu bariņš atkal bija pulcējies savā
kopienā. Kaut gan beidzamā laikā tas ir visai
sarūcis, tas tomēr vēl turas kopā. Mati palikuši
sirmāki vai retāki, muguras arī vairs nav tik taisnas
un staltas, un liekas, ka arī paši esam sarūkuši
mazāki. Tas jau laikam nozīmē, ka Pertas latviešiem
arī tie: ”gadi nāk, un gadi iet”. Bet ar visu to, mūsu
bariņš bija saradies un varējām atkal sapazīties,
visai pieņemamā skaitā.
Bet brīnumu, brīnumi, Pertas vanadzēm ne nu tie
gadi, ne gadu nastas neliekas traucējam gādāt par
Pertas latviešu labklājību un šoreiz arī par mūsu
ēstgribu. Tā, bez nekādas lielas gaidīšanas, uz
galdiem mūsu priekšā, sāka rasties garšīgi
smaržojošas pusdienas. Šķīvis bija pilns gan ar gaļu,
un kartufeļiem un saknēm un arī kārtīgu porciju ar
salātiem. Un pēc tam, vēl taču saldais ēdiens, ko
Anita vēl piedāvāja kā boxsera porciju. Mūsu
vanadzes jau ļoti labi zina, kas mums garšo un
šodien bija sagatavojušas brangas pusdienas.
Diemžēl neesmu pavārs un neprotu visus ēdienus
kārtīgi paskaidrot, bet ko tad vairāk vajaga, ka teikt,
ka garšoja itin gardi. Pārdeva arī laimes lozes, kuras
vēlāk varējām izlozēt. Diemžēl man laime
negadījās, bet es tomēr nopirku pīrāgus, kurus mājās
uzsildīšu un noēdšu. Nu un kā jau parasti, Vucēn
Jānis bija uzstādījis bildes uz ekrāna un varējām
noskatīties, kā svin īstus Jāņus Latvijā.

Vanadzes gādā par mūsu ēstgribas pieveikšanu. Bet
mēs, priecājamies un pateicamies, ka viņām vēl ir
spēks un apņēmība visu to veikt, un vēlam viņām
vēl ilgus gadus nepagurt. Paldies vanadzēm par
uzņēmību mūs atkal savest kopā, pavadīt jaukas
stundas draugu pulkā un uz redzīti nākošās
pusdienās, nākamā mēneša, pirmajā piektdienā, 5.
augustā.

Pertas Latviešu Valodas Klases skolēni un daži
Pertas Latviešu Biedrības ļaudis. Zālē galds klājās
ar dažādiem gardiem ēdieniem un galvenais, ka tur
bija gan liels šķīvis ar Jāņu sieru, vairāki trauki ar
pīrāgiem, alus un rupmaize, nemaz neskaitot kūkas,
dažādus cepumus un citus ēdienus.

Jānis Purvinskis

Bija arī lotereja - foto: J.Purvinskis

LATVIEŠU
BIEDRĪBA
RIETUMAUSTRĀLIJĀ
ARĪ PERTĀ SVIN JĀŅUS
Līgo Pertā 2022.g.
Diemžēl šadu skaistu Jāņuguni mēs Pertā nevarējām
sakurt, tomēr domās un atmiņās par tādiem
pakavējāmies caur Purvinsku Jāņa stāstiem par
Latvijas Jāņiem un to nozīmi mums latviešiem un
latviešu tradīcijās.Tas vien, ka latvieši ir zemnieku
tauta un ar to viņi ir cieši saistīti ar dabu un tās
parādībām, kuras viņi izlieto vedot savu dzīvi. Jāņos
ir arī daudz no latviešu ticējumiem un tās parašas no
laiku laikiem tiek lietotas Jāņos. Tapēc vien ir tik no
svara piekopt un neaizmirst mūsu tautas parašas
Jāņos. Mums Līgo un Jāņus ir jāsvin un jāatcerās ko
un kapēc mūsu senči un mūsu tauta kopj Līgo svētku
tradīcijas. Ja zaudēsim mūsu tautas īpatnības, mūsu
parašas, zaudēsim mūsu tautu un valodu.
Pertā vēl ir saujiņa čaklu latviešu kuri tāpat kā gan
lielas, gan mazas latviešu kopienas, izkaisītas pa
visu plašo Pasauli, šinī gada laikā svin vienu no
vissenākajiem latviešu svētkiem: Līgo svētkus
Ceturtdien, 23. jūnijā.
Pertas Latviešu Centra pagalmā bija pulcējies mazs
bariņš cilvēku, kuri atcerējās svinēt latviešu Līgo
svētkus. Tā jau pievakarē, ap pieciem sāka sarasties

Kas mums trūka visvairāk bija, ka Pertā šai laikā
nevaram atrast ozolus no kuriem pīt vaiņagus. Tā nu
bez ozollapu vaiņagiem mums bija jāiztiek.
Drīz pagalmā uzliesmoja Jāņuguns un tātad, visi
Jāņu dienas galvenie rekvizīti, jau bija: Jāņuguns,
pīrāgi, Jāņu siers, alus un vēlāk arī dziesmas. Drīz
klēsla pārvērtās par tumsu, bet vēl kādi ciemiņi:
Jāņubērni tomēr atnāca. Nāca gan lieli, gan mazi,
gan pavisam maziņi vectēva rokās un arī jau tādi ar
sirmiem matiem un baltu bārdu. Nē jau visi spēja
pilnīgi sarunāties mūsu latviešu mēlē, bet labvakara
sveicienu gan zināja visi. Beidzot bija saradušies
tuvi pie divdesmit cilvēki, un starp tiem arī bariņš
bērnu. Tātad Līgo svētkus šogad atcerējās gandrīz
puse no pagājušā gada ļaudīm. Žēl, vai mēs Pertā
pazaudēsim šos svarīgos latviešu svētkus?
Stāstot par Jāņu svinēšanu, klases skolotājs mums
stāstīja, galvenie rekvizīti Jāņu svinībām esot(kā jau
minēju agrāk): Jāņu siers, alus, pīrāgi un vēl
svarīgāki ir Jāņu dziesmu dziedāšana un
visgalvenais laba izprieca. Tā nu skolotājs mums
izdalīja dziesmu lapiņas un kautvai bez armoņikas
vai kāda cita mūzikas instrumeta mēs vēl kādas Jāņu
dziesmas spējām izdziedāt. Paldies, ka skolotāja un

vēl kādas trīs, četras balsis vēl visu izturēja. ‘Līgo’
mēs varējām piedziedāt visai labi.
Kad mūsu mazie līgotāji sāka pagurt un sāka
glauzties pie vectētiņa arī Jāņuguns sāk apdzīst un
atdziest, līdz Jāņiem nākamgad, kad ceram sameklēt
vēl kādus Jāņu bērnus un mūsu tautas tradīcijas
turpināt atcerēties paši un tās nodot tālāk mūsu
bērniem un mazbērniem.
Izsaku lielu paldies visiem lieliem un maziem Jāņu
bērniem, kuri redzēja par svarīgu, šo veco mūsu
tautas tradīciju Pertā vēl piekopt, nāca šajā aukstajā
naktī pasēdēt kopā latviešu pulkā pamieloties un
padziedāt un pamācīties vēl kautko, kas padara mūs
par latviešiem. Paldies arī visām māmiņām un
visiem, kuri cepuši un vārījuši, un gādājuši, lai
latvieši Pertā vēl varētu nosvinēt Jāņus. Gaidīsim
tad citu gadu Jāņu dziesmas skandināt.
Jānis Purvinskis.

Jāņubērni ap jau apdzisušu Jaņuguni, bija mazi un
lieli un sirmi. foto:J.Purvinskis

MOBILĀ PASU
STACIJA PERTĀ
2022.G.
Visi Latvijas pilsoņi Austrālijā laikam jau sen bija
savas Latvijas pases un eID kartes atjaunojuši, jo
Latvijas jaunās vēstniecības darbinieki Austrālijā
vienādi vai otrādi visus citus latviešu centrus
Austrālijā jau ir apmeklējuši tikai tā Perta ir atkal tik
tālu, ka tur ir tiešām grūti nokļūt. Bet mēs pārāk
nesūkstamies, jo tomēr arī tas Covid 19 vīruss vēl
taču plosās arī Austrālijā, un Pertas goda konsuls
nevarēja pasteigties un savu gūžas kaulu atjaunot
ātrāk? Ar to viņš bija tā aizkavējies, ka pat ciemiņus
pats nevarēja sagaidīt, toties liels paldies Pertas
Daugavas vanagu pr. Ilmāram Rudakam ar kundzi
Anitu, kuri bija visu izkārtojuši un mūsu ciemiņi
nekur nepazuda, pat tik labi, ka arī goda konsuls
varēja viņus satikt un pat pacienāt pie sevis. Izsaku
lielu paldies Ilmāram un Anitai par viņu gādību.

Ieva Apine, Jānis Purvinskis un Vineta Freimane
Pertas Latviešu Centrā. - J.Vucena foto.
Nu un kas attiecās uz mobīlo pasu staciju,
vēstniecības ļaudis visu bija izkārtojuši, kā nu viņi
to gribēja. Pēc manām beidzamajām ziņām, Pertā
kādi piecdesmit pilsoņi visas savas pases lietas
varēja izkārtot. Paldies Vinetai Freimanei un Ievai
Apinei ar saviem kungiem, kuras ar savu lietderīgo
rīcību bija nokārtojušas visas pilsoņu vajadzības.

Paldies arī viņu kungiem, pavadoņiem Raitim
Freimanim un Valdim Apinim. Tā nu beigu baigās
jaunās Latvijas vēstniecības ciemošanās Pertā
noritēja gludi un pēc vajadzības. Ciemošanos un
viesošanos varējām arī noslēgt ar mazu sanākšanu
un Ievas stāstu par to, ko jaunā Latvijas vēstniecība
Austrālijā dara un iecer darīt nākotnē. Pastāstīja arī
par to kas pašlaik tiešām notiek pie mūsu Dzimtenes
robežām un to, ka mūsu labais kaimiņš, Krievija
tomēr nav mainījies un vēl ir tikpat nežēlīgs, kā jau
vienmēr ir bijis. Paldies Jums arī par tām ziņām un
paldies par dziesmām kuras vēl beigās sadziedājām.
Un tagad jau varu arī ziņot, ka arī gūža pēc
operācijas ir pilnīgi sadzījusi un es esmu atkal uz
kājām kā nākās. Tātad: viss ir labi, kas labi beidzās.
Cik man ir zināms, tad ciemiņi ir apskatījuši mūsu
pilsētas tuvo un nē tik tuvo apkārtni, pat tiekot līdz
pat Mandzurai uz manu pusi. Izsaku ciemiņiem un
viņu pavadoņiem lielu paldies, jo par nožēlu pats
savu pienākumu kārtīgi nevarēju veikt, bet tas tomēr
tika veikts, paldies. Nu jau tas viss ir pagājis garām
un tagad mums nu ir jāgatavojās Saeimas vēlēšanām
4.okotbrī. Tur jau Vucēn Jānis ir sācis rīkoties, jo
viņš ar datoriem prot rīkoties daudz labāk nekā es
un esmu viņam lūdzis novadīt Pertas vēlēšanu
iecirkni un saprotams būšu viņam palīgs cik nu tas
viņam būs vajadzīgs. Vissvarīgākais tagad ir tas, ka
visiem kam ir Latvijas pilsoņa pase vai tikai pilsoņa
kods, ir noteikti jānāk uz Latviešu Centru nobalsot.
Balsot varēs arī pa pastu un abās reizēs ir vispirms
jāregistrējas. Par tuvākām ziņām sekojiet Pertas
Latviešu Ziņās un Latviešu Radio stundā sestdienas
vakaros. Tagad vēlreiz izsaku paldies visiem kuri
man palīdzēja, kamēr es biju nespējnieku pulkā ar
slimošanu, bet nu viss ir atkal pa vecam un varam
cīnīties tālāk. Lai Dieviņš mums un mūsu tautai
palīdz izdzīvot Krievijas uzbrukumu šodienas
Pasaulei.
Jānis Purvinskis.

14. SAEIMAS
VĒLĒŠANAS
BALSOŠANA
A. VĒLĒŠANU IECIRKNĪ
Pertā vēlēšanas iecirknis būs Pertas Latviešu
Centrā (60 Cleaver Terrace, Belmont).
Vajadzīgs:
• Latvijas pase
• Vai eID – Pertā nevarēs lietot eID.

B. BALSOŠANA PAR PASTU
Jāreģistrējās no 23. jūlija līdz 9. septmbrim:
• Personīgi, Latvijas vēstniecībā,
• Elektroniski, par e-pastu,
• Pa pastu,
• Timeklī PLMP mājaslapā vai Latvija.lv.
Vajadzīgs:
• Latvijas pilsoņu kods
Vēstulē jābūt:
• Vards, uzvārds
• Personas kods
• Pasta adrese
• Tāļruna numurs
• e-pasta adrese
Vēstules formātu var lejuplādēt no jabalso.lv
timekļu lapas (links arī PLZ mājaslapā).
Vēstniecība atsūtīs e-pastu ar instrukcijām.
Balsojums būs jāsūta, lai vēstniecība saņem līdz
1. oktobrim.

https:// jabalso.lv
Informācija par
14. Saeimas vēlēšanām.
Kur un kā balsot.
Informācija par partijām

