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PRIECĪGUS 

ZIEMASSVĒTKUS UN 
LAIMĪGU JAUNO GADU 
Visām Rietumaustrālijas tautietēm un 

tautiešiem vēl: 
Latvijas goda konsuls Pertā 
Ev. Lut. Sv. Pāvila draudze 

un Dāmu komiteja 
Pertas Daugavas Vanadzes 

 un Vanagi 
Latviešu Biedrība Rietumaustrālijā 
Pertas Latviešu Dramatiskā Kopa 

Korporācijas Kopa Pertā 
LAAJ Vicepriekšsēdis Rietumaustrālijā 

Latviešu radio raidījums Pertā. 



 

EV. LUT. SV. 
PĀVILA 
DRAUDZE 

2009. gads nāk pie beigām. 

Mūsu draudzei un dāmu komitejai, ņemot vērā 
apstākļus, ir bijis samērā sekmīgs gads.  Esam 
uzturējuši garīgo apkalpi ar regulāriem 
Dievkalpojumiem un baznīcas svētkiem – Adventu, 
Ziemassvētkiem, Lieldienām un Vasarsvētkiem.  Arī 
sabiedriskā daļā, pateicoties dāmu komitejas čaklai 
darbībai Dainas Vārpiņas vadībā, baudījām vairākus 
sekmīgus sarīkojumus, filmas, pusdienas un 
priekšnesumus. Paldies visiem, kas ziedoja savu laiku, 
darbu un līdzekļus viesiem par labu. 

Gatavojamies uz mūsu draudzes 60 gadu pastāvēšanas 
atceri, ko svinēsim 2010. gada 25. aprīlī. Lūdzu 
VISUS draudzes locekļus un Pertas Latviešus ierasties 
šai zīmīgā dienā, lai mēs kopā atzītu Dieva palīgu 
mūsu draudzes dzīvē. Pakavēsimies kopīgās atmiņās 
par gadu gājumu un daudziem panākumiem. 

Laipni lūdzu katram atskatīties fotogrāfijās un atmiņās, 
un pēc iespējas ar tām dalīties kad sākam (jau tagad) 
vākt apskatu par visiem draudzes posmiem – 
notikumiem, mācītājiem, pasākumiem un personām. 
Bez JŪSU palīdzības atcere nebūs pilnīga! 

Vai atceraties? 

Lūdzam visus uz Svētku Dievkalpojumiem sākot ar 
svecīšu vakaru 21. decembrī pulksten 18.00 un Svētku 
vakara Dievkalpojumu 24. decembrī pulksten 18.00 
Latviešu Centrā. 

Izsaku sirsnīgu pateicību viesiem, kas ar savu klātbūtni 
vai darbu ir veicinājuši draudzes pasākumus – 
mācītājam Gunim Balodim, ērģelniecei Silvijai Lūks, 
valdes locekļiem un dāmu komitejai.  Novēlu Jums 
visiem „Priecīgus Svētkus un laimīgu jauno gadu”. 

Apņemsimies iedalīt laiku apmeklēt Dievkalpojumus 
2010. gadā, kamēr mums pastāv izdevība klausīties 
Dieva vārdu mūsu pašu valodā. 

Ieva Vlahov 
9367 4104 

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS  
JANVĀRIM.FEBRUĀRIM/MARTAM 
2010.g. 
 
Datums 24. decembris. 18:00 
Diena KRISTUS 

PIEDZIMŠANAS 
SVĒTKI 

Krāsa Balta 
Lasījumi Mih. 5:1-4a 

Rm. 1:1-6 
Mt. 1:18-21 

Lasītāja Māra Hope 
Dežurants Andris Vārpiņs 
Puķes Ausma Jones 
Vecākais Jānis Lūks 
 
 

110 Bennett ielā East Perth 
Draudzes īpašums (it kā pirmais Austrālijā). 

Vēlāk piebūvēja zāli aizmugurē ar brīvprātīgu darba spēku. 

 

Jāņa Rāmnieka 65.g. dzimšanas diena 1955.g.3.dec. 
Pirmā rindā: E. Kviesis, E. Kļaviņš, F. Kukulis, J. Rāmnieks, 

M. Vāczemnieks, J.. Pētersons, J. Grīnvalds. 
Otrā rindā: P. Ķepars, L. Kampe, J. Balodis, K. Bārdulis, 

V. Ulmanis. 

 
Mācītājs L. Kampe pie mašīnas ar kuru apbraukāja plaši 

izkaisīto draudzi 1951 
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Datums 17. janvāris 10:30 

ALPHA 
Diena 2. Epifānījas Svētdiena 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi 1. Sam. 3:1-10 

Rm. 12:6-16 
Jņ. 1:43-51 

Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Vilma Rīdūzis 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Harda Paparde Mirdza Pētersons 
Irma Plūcis Vilma Rīdūzis 
Ēvalds Rūdolfs Aina Sprancis 
 
Datums 31. janvāris 10:30 

ALPHA 
Diena 4. Epifānījas Svētdiena 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi 5. Moz. 18:15-20 

Rm .13:8-10 
Mk.  1:21-28 

Lasītājs Jānis Lūks 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Aina Sprancis Elvīra Tīlibs 
Aina Timmermanis Anna Topp 
Astrīda Untiņš Guntis Untiņš 
 
Datums 14. februāris 10:30 

PILNSAPULC E 
Diena ‘Esto Mihi’ (Svētdiena 

pirms Gavēņa laika) 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi 2. Moz. 34:29-35 

1. Kor. 13:1-13 
Lk. 9:28-36 

Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Māra Hope 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Māc. Ainārs Kostanda Māc. Elmārs Derzāvis 
Anita Vaļikova Andris Vārpiņs 
Daina Vārpiņa Fricis Vārpiņs 
Leokardija Vārpiņa 

 
Datums 17. februāris 18:00 
Diena PELNU DIENA 
Krāsa Melna/Violeta 
Lasījumi Joel 2:1-2,12-17 

2 Kor. 5:20b-6:10 
Mt. 6:16-21 

Lasītāja Daina Vārpiņa 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes - 
Vecākais Jānis Lūks 
 
Datums 7. marts 10:30 

VALDES SĒDE 
Diena 3 Gavēnis 
Krāsa Violeta 
Lasījumi Jes. 55:1-9 

1 Kor. 10:1-13 
Lk. 13:1-9 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes - 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Māc. Uldis Matīss Diak. Abija Vents 
Juris Viļums Ingrīda Viļums 
Ieva Vlahov Jānis Vucēns 
Sarmīte Vucēns Zenta Zaķis 
 
Datums 21. marts 10:30 

ANGĻU VALODAS 
DIEVKALPOJUMS 

Diena 5 Gavēnis 
Krāsa Violeta 
Lasījumi Isaiah 43:16-21 

Hebrews 9:11-15 
John 8:46-59 

Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes - 
Vecākais Jānis Lūks 
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Datums 28. marts 10:30 
Diena PALMU SVĒTDIENA 

Pārrunas 
Krāsa Violeta 
Lasījumi Jes. 50:4-9a 

Flp. 2:5-11 
Lk.19:28-40 

Lasītāja Māra Hope 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes - 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Māc. Juris Morics Māc. Georgs Silavs 
Alise Zomers Miranda Albrichs 
Mirdza Auziņš Ruta Auziņš 
Gunis Balodis Signe Balodis 
Zane Balodis 
 

Māc. Gunis Balodis 
20 Mutiny tce, Quinns Rocks 6030 

Tal. 9562 0537    Mob. 0433 136 961 

 

DV PERTAS 
NODAĻA 
 

 
Daugavas Vanagu Pertas nodaļas 

Pilnsapulce 
2010. gada 31. janvārī plkst. 13.00 

 
 

Ir gada nogale kā vakars vēls, 
kad visi darbi rimst un domas sakārtojas, 
un Jaunais gads kā jauna diena 
nāks atkal veiksmīgs! 

 
Daugavas Vanadžu pilnsapulce 2010. gada 1. februārī 
plkst. 11.00 

R.Dž. 
 
PERTAS D.V. SVIN ZIEMASSVĒTKUS 
Ziemassvētku vēsts ir: „Miers virs zemes un cilvēkiem 
labs prāts” un „ Kristus ir dzimis, viss ienaids rimis”. 
Zem šīs vēsts ģimenes mēģina sanākt kopā un atjaunot 
mīlestību, draudzību. Mēs jūtam līdzi tiem kam 

ģimenes vairs nava un aicinām pie sevis, lai arī viņi jūt 
kopieni mūsu vidū. 

Tā arī sestdien, 19. decembrī, Pertas Daugavas Vanagi 
un Vanadzes, kā ik gadu, sanāca kopā savā ‘vanagu 
ģimenē’ uz Eglītes Vakaru. Vanagu kluba telpas bija 
skaisti dekorētas šim gadījumam ar skaistu, svecīšu 
gaismotu eglīti un dāvanām zem tās. Galdi bija klāti ar 
Ziemassvētku gardumiem: piparkūkām, šokolādi, 
riekstiem, ķiršiem (Pertā retums) un citiem 
pārsteigumiem. 

Ienākot kluba telpās uzreiz radās iespaids, ka no 
pagājušā gada esam skaitliski tiešām sarukuši. 
Skatoties apkārt tad, ja neskaita vanagu un vanadžu 
valžu sastāvus ar saviem partneriem, bija tikai kādi 13 
cilvēki. Ir jau arī tiesa, ka mums, tai vecākai paaudzei, 
ne visai patīk vēlā vakarā kustēt no mājas un šovakar 
tas vakars jau arī nebija visai pievilcīgs ar savu 
karstumu, lietu un negaisu. Tomēr Pertas latviešu 
saime bija labi reprezentēta ar LAAJ vice-pr. Jāni 
Vucēnu; D.V. priekšnieku Ilmāru Rudaku, Vandžu 
priekšnieci Ritu Džonsonu un Latvijas goda konsulu 
Pertā Jāni Purvinski. 

Tomēr vakaru iesākām, kad Pertas garīgais gans, māc. 
Gunis Balodis no Svētiem Rakstiem mums atgādināja 
patieso Ziemassvētku stāstu par Jēzus bērniņu un 
Jāzepu un Mariju to nobeidzot ar lūgšanu. Tad nu 
dziedājām jau labi zināmās Ziemassvētku dziesmas, 
bez kurām laikam būtu grūti svētku sajūtu ‘iedarbināt’. 

Vēlāk Rita nolasīja atsūtītos apsveikumus, viens otrs 
nosacīja arī pa skaistam pantiņam un Ziemassvētku 
stāstam. Jūlijs Bernšteins mūs ‘iežūžoja’ skaistā 
Ziemassvētku vakarā tālajā dzimtenē. Tā nu 
dziedājām, kamēr kāds klauvēja pie durvīm: 

„Kas? Vai varbūt policija, par trokšņa celšanu?” Bet 
nebija vis. Pie atvērtām durvīm parādījās mums jau 
labi pazīstamais Ziemassvētku vecītis ar visu dāvanu 
tarbu pār lecu. Laukā esot ‘suņa laiks’. Kā un nē? 

Ziemassvētku vecītis dala dāvanas Jāņa Purvinska foto 

Latvijā: aukstums - mīnus 22C, sniegs un apledojušie 
ceļi. Pertā :  plus 32C. lietais un sutīgs tā kā pirtī uz 
lāvas. Skaties kur gribi ne Latvijā, ne arī Pertā ārā iziet 
gan negribās. Jau no paša sākuma Ziemassvētku vecis 
piesaka, ka bez pantiņa neviens dāvanu nesaņems. Tad 
nu visi cītīgi ‘zubrās’ savas rindiņas. Neviens taču 
negrib palikt kaunā un bez dāvanas. Drīz vien dāvanas 
izdalītas, pantiņi noskaitīti un Ziemassvētku vecis 
atvadās un solās, ja būsim paklausīgi un palīdzēsim 
brāļiem un māsām dzimtenē izdzīvot, tad atnāks vēl arī 
nākamgad. 

Dziedājām atkal  kamēr aši, aši klājās vanadžu klātie 
galdi. Arī kluba vecākais bija gādājis smeķīgāku 
kumosu. Nu tik bija jāņem šķīvis un jāpilda ar vanadžu 
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gādāto svētku mielastu. Ēdamā jau gan bija tik daudz, 
ka izsalcis ‘ir sētas suns’ nebūtu palicis. Tad nu varēja 
iet un pildīt šķīvi vēl un vēl. Tomēr beidzot pienāca 
laiks posties uz māju pusi, jo dažiem tas ceļš visai 

garš. 

Paldies vanagi un vanadzes par jūsu pūlēm un mums 
doto iespēju skaisti ievadīt Ziemassvētkus. Paldies arī 
visiem, kuri atrada iespēju atnākt un pabūt šai skaistajā 
„vanagu ģimenes” Ziemassvētku vakarā. 

Jānis Purvinskis 

 

LATVIEŠU BIEDRĪBA 
RIETUMAUSTRĀLIJĀ 
 
Latviešu biedrība Rietumaustrālijā izsaka sirsnīgu 
paldies visiem, kuri piedalījās 18. novembra atceres 
sarīkojumā. 

Sevišķi mācītājam Gunim Balodim, LAAJ vice-
priekšsēdim Jānim Vucēnam, Latvijas Goda Konsulam 
Rietumaustrālijā Jānim Purvinskim, Daugavas Vanagu 
Pertas nodaļas jauktam korim, diriģentam Jānim 
Vucēnam, klavieru pavadījumam Sylvia Lūks, Anitai 
Vaļikovai un Jūlijam Bernšteinam par deklamācijām. 
Par skaisto svētku dekorāciju  liela pateicība pienākas 
Alfam Gulānam ar palīgiem. Paldies dāmām par 
sagatavotām maizītēm. 

LBRA valde 
 

Kā sniegiem klāta stīgu dziesma 
Lai Ziemassvētkus jūs ielīksmo. 
Un Jaunā gada burvju liesma 
It klusi sirdīs iemājo. 

 
 

Latviešu biedrības 
Rietumaustrālijā 

Latvijas de-jure un Draudzīgā 
Aicinājuma atcere  

2010. gada 24. janvārī plkst. 13.00 DV klubā. 
 

Visi laipni aicināti 
  

 
R.Dž. 

 

LATVIEŠU 
APVIENĪBA 

AUSTRĀLIJĀ UN 
JAUNZEILANDĒ 

 
PERTĀ SVIN 18.NOVEMBRI.  
Trešdien, 18.novembra agrā rītā pie Pertas Latviešu 
Centra pulcējās tautieši, lai sāktu svinēt mūsu valsts 
svētkus. Rīts nu bija pavisam nepievilcīgs: auksts un 
draudēja lietus. Un tiešam īsi pirms laika nogāza 
kārtīga lietus gāze, bet tieši pirms paredzētā laika 
lietus apstāja un pat parādījās saulīte, laikam 
zinādama, ka šodien latviešiem ir liela svētku diena - 
Latvijas valsts svētki.  

Pertas latviešu tradīcija jau gadiem ir, ka 18. novembrī 
plkst. 07:00 no rīta mūsu Centra karogu mastos uzvijās 
Latvijas karogi. Tā arī šogad taures skaņām skanot 
Korporāciju Kopas un Daugavas Vanagu pārstāvju 
vadīti abos mastos uzvijās Latvijas karogi. 

Tam sekoja īsa LAAJ vice-pr. Pertā, Jāņa Vucēna 
uzruna kurā viņš ar Karļā Ulmaņa teiktajiem vārdiem 
mudināja uz latviešu apņemšanos strādāt Latvijas 
attapšanā. Viņš atgādināja, ka jo sevišķi šodien, 
pasaulē izkaisītai latviešu tautai ir jāvienojās cītīgā 
apņemšanās pasargāt valsti no pašreizējās krīzes un 
draudošās bojā ejas. Runu beidzot viņš visus aicināja 
vienoties tautas lūgšanā: ‘Dievs Svētī Latviju’. Ar to 
tad šis 18.novembra svinību cēliens bija beidzies un 
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visi varēja doties darbā, vai mājās un gaidīt nākošo 
svinību cēlienu vakara svinīgajā aktā.   

Tā nu arī plkst. 18:00 prāvs pulciņš Pertas latviešu 
sabiedrības pulcējās ap Latviešu Centra karogu 
mastiem, lai vispirms piedalītos mūsu valsts karogu 
nolaišanā. Un atkal tauru skaņām skanot Latvijas 
karogi lēni slīd lejup. Tā tad arī ir zīme ar ko sākt 
dziedāt „Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils”. Dziesmai 
beidzoties visi devāmies atpakaļ, Alfrēda Gulāna ar 
palīgiem skaisti dekorētajā Centra zālē, turpināt  mūsu 
Valsts Svētku svinības ar svētku aktu. 

Māc. Gunis Balodis un Daugavas Vanagu Pertas nod. 
priekšnieks Ilmārs Rudaks ienesa Latvijas karogu. 
Karogu pavadīja četras vanadzes tautas tērpos un to 
klātesošie saņēma kājās piecēlušies. Ar to tad svinīgais 
akts bija sācies. 

Māc. Gunis Balodis iesāka svētbrīdi aicinot nodziedāt 
pirmo dziesmu „ Šī zeme Tava, Dievs” kam sekoja 
lasījums no Bībeles. Svētbrīdis beidzās, kad lūgšanā 
izlūdzāmies spēku un ticību mūsu valstij un 
nodziedājām otro dziesmu ”Mūžam ceļams ļaužu 
dvēs’lēs Dieva nams”. 

Pēc svinīga svētbrīža Latvijas goda konsuls Pertā, 
Jānis Purvinskis, nolasīja Latvijas vēstnieka Austrālijā 
un Jaunzēlandē svētku apsveikumu. Turpinot savu 
uzrunu goda konsuls atzīmēja kā vēsture allaž 
atkārtojās un cik līdzīgs ir stāvoklis Latvijā tagad 
salīdzinot to ar 1918.gadu. Abās reizēs tautai nav 
ticības savai valstij. Un tomēr, šodienas Latvijas skolu 
jaunatnē aug Latvijas spožākai nākotnei uzticīgi, 
patriotiski noskaņoti bērni, kuri reiz būs tautas 
deputāti, tiesneši un prezidenti. Nobeidzot savu uzrunu 
goda konsuls visus aicināja vienoties tautas lūgšanā 
‘Dievs Svētī Latviju’. 

Goda konsula runai sekoja Anitas Vaļikovas 
deklamācija un LAAJ vice-pr. Pertā, Jāņa Vucēna 
nolasītais ziņojums par PBLA piešķirtajiem 
apbalvojumiem un Latvijas prezidenta vēstījumu tautai 
mūsu valsts svētku 91. gada dienā. 

Pēc Jūlija Bernšteina noskaitītās Māras Zālītes dzejas 
„Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju”, Daugavas Vanagu 
koris, Silvijas Lūks klavieru pavadījumā un Jānim 
Vucēnam diriģējot mums vēl sniedza četras dziesmas.  

Korim sekoja atmiņu stāts par Latviju, par tās 
dzimšanu, ziedu laikiem un bojā eju savilktu video 
filmas izrādē. Pēc šīs izrādes Svētku karogs svinīgi 
atstāja zāli un tautieši tika aicināti vēl pakavēties pie 
glāzes vīna un uzkodām. 

Jānis Purvinskis 
 

SIRSNĪGS PALDIES! 
Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē 
(LAAJ) gadskārtējā līdzekļu vākšanas akcija 2009. 
gadam ir beigusies. Mūsu mērķis bija pārsniegt 
$30,000 un ar jūsu palīdzību esam to sasnieguši ar 
uzviju. No visiem Austrālijas centriem esiet 
saziedojuši $34,887. Sirsnīgs paldies visiem 
devējiem! Šogad Sidnejā bija divi izcili lieli 
ziedojumi, $3,000 no Jāņa Drengera un $4,000 no 
Elmāra Ģērmaņa. Paldies viņiem par devīgumu. 
Ziedojumu sadalījums pa mērķiem bija: 
Prezidijam $11,244; Kultūras fondam $10,146; 
Sveika Latvija $5,181; grāmatu sūtīšanai uz 
Latviju $4,046 un bez sadales $4,270. 
Šogad pirmo reizi bija iespējams ziedot ar 
kredītkarti. Tikai trīspadsmit cilvēki izmantoja šo 
iespēju, noziedojot $1,650. Prezidijs vērtēja šo 
rezultātu pozitīvi, jo caurmēra devums bija lielāks 
nekā no parastajiem ziedojumiem un izdevumi 
saistīti ar šo ziedošanas veidu ir mazāki. Ceram ar 
lielāku reklāmu nākošajā gadā nozīmīgi palielināt 
elektronisko ziedotāju skaitu. Visu līdzekļu 
vākšanas akciju, ar LAAJ vicepriekšsēžu 
palīdzību, ļoti sekmīgi izkārtoja Saimniecības 
daļas vadītājs, Tālis Puniņš.  
Speciālie mērķi, Sveika Latvija un grāmatu 
sūtīšana uz Latviju tika labi atbalstīti. Kopā ar jau 
saziedoto naudu no organizācijām, varēsim dot 
atbalstu diviem jauniešiem, lai tie piedalītos 
Sveika Latvija braucienā nākošajā gadā, ja būs 
piemēroti kandidāti. Gadu pēc tam varēsim 
atbalstīt vienu un šī skaita palielināšana būs 
atkarīga no turpinošiem organizāciju atbalstiem. 
Grāmatu sūtīšanu uz Latvijas lauku bibliotēkām un 
skolām varēsim atbalstīt ar apmēram tikpat lielu 
summu kā šogad. 
Pārrunājot līdzekļu vākšanas labos rezultātus savā 
šī gada pēdējā sēdē, LAAJ prezidijs konstatēja, ka 
varam ar optimismu skatīties uz nākošo gadu. 
Biedru naudu maksājošo mazais skaits vēl sagādā 
rūpes. Mēģinājumi veicināt protokolu izsūtīšanu 
elektroniski lēnām iet uz pareizo pusi. Ceram, ka 
nākošajā gadā varēsim atbalstīt dažus papildus 
projektus un gaidām labas idejas no mūsu Kultūras 
daļas nozaru vadītājiem. Mēs arī labprāt saņemtu 
ierosinājumus no mūsu biedru organizācijām, 
biedriem un vispārējās publikas. Konstatējām, ka 
būtu labi mūsu organizācijā arī iesaistīt 
jaunatbraucējus. 
 
Vēlreiz, liels paldies par jūsu devumu. Novēlu 
jums un jūsu tuviniekiem gaišus Svētkus un ražīgu 
Jauno gadu. 

Dr Juris Ruņģis 
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LAAJ prezidija priekšsēdis 

LATVIJAS 
KONSULĀTS 
PERTĀ 

Latvijas goda konsuls Pertā, Jānis Purvinskis  sveic 
Pertas latviešu saimi  un novēl Priecīgus 
Ziemassvētkus un lielu laimi un labu veselību visiem 
un lai Dieviņš stāv klāt mūsu tautai un dod mūsu 
valstij atkal atdzimt 2010.gadā.  

Jānis Purvinskis 

KORPORĀCIJAS 
KOPA PERTĀ 
Korporāciju Kopa Pertā sveic Pertas latviešu saimi, 
vēlē priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno 
2010.gadu.  

Sen.fil! Jānis Purvinskis (tel. 9582 5221)   

BĒRNU SPĒĻU 
GRUPA 
Zinta Walter-Bruns vēlas Pertā nodibināt latviešu 
spēļu grupu latviešu bērniem, kam viens vai abi vecāki 
ir latvieši vai arī kam ir interese par latvietību.  Prasme 
runāt latviski nav obligāta, lai gan programma būs 
latviešu valodā. 
Tuvāku informāciju var iegūt sazinoties ar Zintu pa e-
pastu: juzinta@optusnet.com.au 
 

CEĻAMAIZE 
Dodoties tālā, ilgā ceļojumā, mēs līdzi ņemam ne tikai 
mantas, bet arī savu dzīves pieredzi, savas gadu laikā 
izveidojušās tradīcijas. Daudz ko no tā mēs savas 
dzīves laikā esam radījuši paši, daudz ko mums ir 
devuši mūsu vecāki, mums tuvie cilvēki. Šo mūsu ceļā 
līdzņemto bagāžu sauc par Ceļamaizi. 

Ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu kopskaits ir 
pārsteidzoši liels (vairāk kā 250 000). Lielai daļai 
Latviju nācās pamest 20. gadsimta pirmajā pusē 
politisku apsvērumu dēļ. Daudziem tā arī dzīves laikā 
nav izdevies uz mūžu atgriezties dzimtenē, un viņu 
ģimenes dzīve veidojās ārpus Latvijas, taču latvietība , 
tradīcijas un patriotisms viņos dzīvo vēl joprojām. Arī 
šodien tūkstošiem latvieši pamet Latviju, tikai iemesls 
ir cits – kritiskā ekonomiskā situācija. 

Projekta Ceļamaize ideja ir garīgi stiprināt un savā 
ziņā dot Ceļamaizi patlaban Latvijā dzīvojošajiem 
latviešiem to grūtajā ceļā cauri dzīves problēmām, 
vairot valstisko – patriotisko vērtību veidošanos un 

stabilizēšanu. Visvairāk tradīcijas un latviskums 
ārzemēs dzīvojošajos latviešos jūtamas tieši caur 
latviešu dzeju un mūziku. Tās ir mūsu netveramās un 
tajā pašā laikā tik stiprās un patriotisma pilnās 
vērtības.  

Aicinām Jūs piedalīties šajā projektā. Lūdzam 
anketā nosaukt dziesmas, kuras ir veidojušas un 
stiprinājušas jūsu latvietību un patriotismu, kā arī 
uzturējušas saikni ar Latviju visa mūža garumā. 
Projekta organizētāji būtu pateicīgi, ja Jūs līdz 15. 
janvārim anketu nosūtītu ar norādi Projekts Ceļamaize 
uz adresi - „Kokneses fonds”, Lāčplēša iela 75-III, 
Rīga, LV – 1011, Latvija. Anketu elektroniskā formātā 
lūdzam aizpildīt līdz 15. janvārim mājaslapā: 
www.liktendarzs.lv, nosūtot to uz e-pastu: 
info@koknesesfonds.lv. 

Anketās visbiežāk minētās dziesmas tiks apkopotas un 
atskaņotas koncertā 2010. gada 4. maijā par godu 
Latvijas Neatkarības pasludināšanas 20. gadadienai, ar 
koncerta tiešraidi Latvijas Televīzijā.  

Dziesmas tiks apkopotas īpašā CD, kurš kā 
dāvinājums tiks izsūtīts Latvijas skolām, bibliotēkām 
un latviešu centriem pasaulē. 

No katra pārdotā CD Ceļamaize viens lats tiks ziedots 
Kokneses fonda projekta „Likteņdārzs” amfiteātra 
būvniecībā 2010. gadā.  

MĀKSLAS IZSTĀDE 
Kā liels pārsteigums, izstādes „Trimda un piederība” 
laikā tika izpārdoti darbi $21,000 vērtībā. 

Izstādes atklāšana bija izdevusies – piedalījās daudzi 
latvieši. 

Izstādes veidošanas laikā mākslinieki izstāstīja savu 
pagātni un tas ir fantastiski, ka daži no mums bija 
pazīstami bērnībā vai pat dzīvojām pāris ielu attālumā 
viens no otra. 

Izstādes laikā daudzi cilvēki atkal  satikās pēc 40 vai 
50 gadiem. Es pat sarunājos pa telefonu ar latvieti 
Dienvidaustrālijā, kura Pertā nevienu nepazīst, bet 
mēģina uzzināt savas ģimenes vēsturi. Jūlijā viņa 
dosies uz Latviju lai iepazītos ar radurakstiem. 

Izstāde radīja mākslinieku vidū daudz izteiktāku 
identitātes apziņu. 

Vienu no A. Soduma darbiem nopirka japāniete. Vai 
nav jauki? 

Māris R. 
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J A U N I E Š U   K  O  R  I  S

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 Lūks 9277 6884
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 Ziņas 
P.O. Box 273, 
Maddington, WA 6109, AUSTRALIA 
jvucens@ozemail.com.au 

 
Pertas Latviešu 
radio raidījumi 

6EBA FM 95.3 MHz 
Katru sestdienas vakaru 
no plkst. 18.00 - 19.00 
386 Fitzgerald Street,  

North Perth 6006. 
tāļr. 9227 5953 

on-line: www.6eba.com.au 
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ANKETA 
 

Ar [*] līdz 4. punktam atzīmēti lauki, kuri jāaizpilda obligāti. 
 
1. Vārds, Uzvārds [Anketu var aizpildīt arī cilvēku grupas] 

________________________________________________________________________________ 

2. Vecums* ______________________________________________________________________ 

3. Dzimums* ____________________________________________________________________ 

4. Valsts*, pilsēta, adrese (e-pasts) 

________________________________________________________________________________ 

5. Nosauciet, lūdzu, 10 dziesmas (var būt arī mazāk), kuras būtu jāiekļauj CD Ceļamaize. 

 Dziesmas nosaukums Komponists  
(ja zināms) 

Vārdu autors  
(ja zināms) 

Dziesmas 
piedziedājums vai 

pirmā rindiņa 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

6. Jūsu domas, ieteikumi par šo projektu  _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Lūdzam iesniegt anketu līdz 2010. gada 15. janvārim ar norādi Projekts Ceļamaize uz adresi: 

„Kokneses fonds”, Lāčplēša iela 75-III, Rīga, LV – 1011, Latvija.  

Anketu elektroniskā formātā vēlams aizpildīt līdz 15. janvārim mājaslapā: www.liktendarzs.lv, nosūtot to uz 

e-pastu: info@koknesesfonds.lv. 

PALDIES PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ!  

 


