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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 61430606

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: 

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

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 

13 Dievkalpojums plkst.10:30 
27 Dievkalpojums plkst.10:30 
27 KONCERTS Trīs Tenori plkst. 

13:00 
februārī 

3 Dievkalpojums plkst.10:30 
3 DV Pertas nodaļas pilnsapulce 

plkst. 13:00 
4 Daugavas Vanadžu pilnsapulce 

plkst. 11:00 
13 Dievkalpojums plkst.10:30 
24 Dievkalpojums plkst.10:30 

martā 
3 Dievkalpojums plkst.10:30 

17 Dievkalpojums plkst.10:30 
24 Dievkalpojums plkst.10:30 
28 Dievkalpojums plkst.18:00 
29 Dievkalpojums plkst.15:30 
31 Dievkalpojums plkst.10:30 

Pertas Latviešu Radio raidījumi 
katru sestdienas vakaru plkst. 18:00  

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

REDAKCIJA 
Pertas Latviešu Ziņu redakcija izsaka lielu paldies 
visiem, kuri ir iesūtījuši rakstus un palīdzējuši ar 
Ziņu izdošanu. 
Lūdzu nākošām ziņām visus rakstus iesūtīt 
redakcijā līdz 2012. g. 15. februārim. 

KVITĒJUMI: 
I. Lazdiņš $5 
L. Geidāns $20 



 

EV. LUT. SV. 
PĀVILA 
DRAUDZE 

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS 
2013.g JANVĀRIM, FEBRUĀRIM, 
MARTAM 
 
Datums 24. decembris plkst. 18:00 
Diena KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKI 

(Dziesmas un Lasījumi) 
Krāsa BALTA 
Lasījumi Jes. 40:1-8 

1. Kor. 4:1-5 
Lk. 3:1-6 

Lasītāja Māra Hope 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Aina Timmermane 
Vecākais Jānis Lūks 
 
Datums 13. janvāris plkst. 10:30 
Diena JĒZUS KRISTĪBAS 
Krāsa BALTA 
Lasījumi 1. Sam. 16:1-13 

Tit. 3:4-7 
Lk. 3:15-17,21,22 

Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes Ausma Jones 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Māc. Modris Plāte Prāv. Colvin MacPherson 
Mirands Albrichs Mirdza Auziņš 
Ruta Auziņš Gunis Balodis 
Signe Balodis Zane Balodis 
 
Datums 27. janvāris plkst.10:30 
Diena SEPTUAGESIMA 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Jes. 61:1-6 

1Kor. 12:12-21,26,27 
Lk. 4:14-21 

Lasītājs Jānis Lūks 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Vilma Rīdūzis 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Edīte Baumanis-Osman Nina Bauskis 
Gaida Beklešovs Ilgvars Bergmanis 
Jūlījs Bernšteins Maiguta Bernšteins 

 
Datums 3. februāris 10:30 
Diena SEXUAGESIMA 

PILNSAPULCE 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Jer. 1:4-10 

Kor. 12:27-13:13 
Lk. 4:20-32 
 

Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Jānis Blumbergs Nikolajs Džonsons 
Rita Džonsons Austra Farras 
Līga Gemuts Ivars Galvāns 
 
Datums 13. februāris plkst. 18:00 
Diena PELNU DIENA 
Krāsa Melna (Violeta) 
Lasījumi Jes. 59:12-20 

2 .Kor. 5:20b-6:2 
Lk.18:9-14 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes - 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Margarieta Gaujers Regīna Gaujers 
Austra Grīnbergs Hilda Gūtmanis 
Imants Gūtmanis Māra Hope 
Sid Hope 
 
MĀCĪTĀJA/DIAKONA SANĀKSME UN 
ALELDA SINODE SIDNEJĀ NO 15. FEB.  
LĪDZ 17. FEB. 
 
Datums 24. februāris plkst. 10:30 
Diena 2. Gavēnis 
Krāsa Violeta 
Lasījumi Jer. 26:8-15 

Fil. 3:17- 4:1 
Lk. 13:31 - 35 

Lasītāja Māra Hope 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes - 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Ausma Jones Gunars Kaģis 
Austra Kaģis Tamāra Karabānovs 
Feodosija Landers Juris Liepa 
Ruta Liepa 



 
Datums 3. marts plkst. 10:30 
Diena 3. Gavēnis 
Krāsa Violeta 
Lasījumi 2. Moz. 3:1-8b, 10-15 

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

Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes - 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Tija Lifka Jānis Lūks 
Silvija Lūks Allan Lūks 
Ēriks Ozoliņš Harda Paparde 
 
Datums 17. march 10:30 
Date IN ENGLISH 

5th Sunday in Lent 
Colour Purple 
Readings Isaiah 43:16-20 

Phillipians 3:8-14 
Luke 20:9-19 
 

Reader Minister 
Setting Up Jānis Lūks 
Flowers - 
Elder Jānis Lūks 
 
Datums 24. marts plkst. 10:30 
Diena PALMU SVĒTDIENA 
Krāsa Sarkana 
Lasījumi Cah. 9:9-10 

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

Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes - 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Irma Plūcis Laimons Pogainis 
Erna Raudziņš Vilma Rīdūzis 
Aina Sprancis Astrīda Untiņš 
Guntis Untiņš 
 
Datums 28. marts plkst. 18:00 
Diena ZAĻĀ CETURDIENA 
Krāsa Balta 
Lasījumi 2. Moz. 12:1-14 

Eb. 19:15-25 
Lk. 22:7-20 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes - 
Vecākais Jānis Lūks 

 
Datums 29. marts plkst. 15:30 
Diena LIELĀ PIEKTDIENA 

JĀŅA BAZNĪCĀ 
Krāsa - 
Lasījumi Jņ. 19:17-30 
Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes - 
Vecākais Jānis Lūks 
 
Datums 31. marts plkst. 10:30 
Diena LIELDIENAS! 
Krāsa Balta/Zelta 
Lasījumi Jes. 12:1-6 

1. Kor. 15:51-57 
Jņ.20:1-18 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes Māra Hope 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Anita Vaļikovs Andris Vārpiņš 
Daina Vārpiņš Leokardija Vārpiņš 
Juris Viļums Ingrīda Viļums 

Māc. Gunis Balodis 
20 Mutiny tce, Quinns Rocks 6030 

9562 0537 0419 016 758 
 
DIEVA VĀRDS VAI MŪSU PRĀTS? – 
MUMS JAIZVĒLAS! 
“Visi Svētie Raksti ir Dieva iedvesti…”2Tim. 3:16a 
Kā jūs varbūt ziniet, pagājušā nedēļā es lidoju uz 
Adelaidi un Melburnu, ALELDA uzdevumā pārrunāt 
Dieva Vārda autoritāti ar draudzes mācītājiem, 
diakoniem un vadītājiem. Galvenais jautājums bija 
“vai mēs turpinām turēties pie mūsu Luteriskā pamata 
Sola Fide, Sola Gracia, Sola scriptura, kā tas ir 
skaidri izteikts VIENPRĀTĪBAS GRĀMATĀ un 
1928.g. Latvijas Luterāņu Baznīcas statūtos”. No 
otrās puses varbūt mēs sākam staigāt par pašu 
izgudroto slideno ceļu, kas ved uz elli? Šis ir tas 
jautājums, kas pašlaik stāv mūsu Austrālijas Latv. 
Lut. Baznīcai priekšā. Vai mēs kā Baznīca turpināsim 
pamatot savu mācību uz Dieva Vārda, vai mēs 
pacelsim mūsu grēka apsēsto prātu tādā pašā līmenī 
kā Dieva vārdu vai VIRS Dieva vārda? 

Kamēr viesojos Adelaidē man bija, varētu teikt, 
‘satraucošs garīgs sapnis’. Manā dzīves gājumā esmu 
tikai divas vai trīs reizes saņēmis šādus sapņus, bet 
katru reizi tie man ir bijuši ļoti būtiski un ļoti piederīgi 
pie lietas manā dzīvē, tanī laikā, tanī brīdī. Šoreiz 
sapnis bija nostādīts debesīs īsi pēc pastarās dienas. 
Es atrados uz kādas Austrāļu lauksaimniecības 
verandas, kas ielenca visu māju. Veranda bija ļoti 



plata un gara. Es stāvēju pusgaismā un no mājas stūra 
man pretim nāca cilvēku pūlis vienā rindā. Šie cilvēki 
staigāja ļoti lēni ar noliektām galvām, bēdīgām sejām, 
un ejot man garam, galvas nepacēla. Ikkatrs cilvēks 
klusā, bet stiprā balsī man jautāja “kāpēc tu man 
nepateici, kāpēc tu man nepateici” (par Jēzu). Es biju 
izmisumā un mēģināju šos cilvēkus apķert un 
mierināt, bet nevarēju, jo kaut kāds spēks mani 
atturēja un aizliedza to darīt. Es sāku nevaldāmi 
raudāt un tad es pamodos. Sapni nevarēju aizmirst. 

Mans rīta Bībeles lasījums tanī dienā nāca no Pravieša 
Jeremijas grāmatas, ieskaitot sekojošos pantus. “Gani 
ir dumji, Kungu tie nemeklē, tādēļ tiem nesokas un to 
ganāmpulki ir izklīduši” 10:21, “Vai ganiem, kuri 
izdeldē un pazaudē avis no manām ganībām” saka 
Kungs. 23:1 un tālāk, “Tā saka tas Pulku Kungs: 
Neklausāties tos pravieša vārdos, kuri jums pravieto, - 
tie melš tukšu, un runā, ko pareģo viņa paša prāts, 
nevis no Kunga mutes! 23:16 Šos vārdus ari nevarēju 
aizmirst.  

Kad Pāvils, Kristīgās Baznīcas lielākais misionārs 
uzrunāja cilvēkus, viņš nerunāja savus vārdus no sava 
prāta, bet kā ārsts Lūkas apraksta par viņu (Ap Darbi 
28:23b-24) “No agra rīta līdz vakaram, viņš (Pāvils) 
liecināja un skaidroja Dieva Valstību gan no Mozus 
bauslības, gan no Praviešiem – viņš centās tos 
pārliecināt par Jēzu..... daži viņa stāstījumu ticēja, bet 
daži neticēja” 

Pāvils pamatoja visu ko viņš teica uz Dieva 
SKAIDRO atklāsmi, un tālāk, Pāvila vārdi kļuva par 
Dieva atklāsmi! Gan Pāvils, gan Jēzus zināja, ka daži 
ticēs un daži neticēs. Tā tas ir un būs diemžēl. 

Pamatojoties uz Dieva Vārdu, es saprotu, ka mans 
sapnis bija brīdinājums man turpināt jums sludināt 
Dieva vārdu un ne manus uzskatus, lai visi jūs tiktu 
pestīti un iemantotu mūžīgo dzīvību. Pamats manai 
sludināšanai vienmēr ir bijis un vienmēr būs Bībele, 
jo tā ir VIENĪGAIS patiesības avots! Pavisam kopā 
66 raksti, 40 autori pāri 16 gadu simteņiem raksta par 
vienu un to pašu lietu – mūsu atpestīšanu caur Jēzu 
Kristu! Vai tas autors būtu bijis Mozus, Jēkabs – 
Jēzus brālis, apustulis Matejs, pravietis Jeremija, 
Apols, Pāvils, Pēteris, ārsts Lūkas vai apustulis Jānis, 
vai kurš cits no šiem 40 rakstniekiem, VISI viņu raksti 
VISĀ pilnībā, IR DIEVA VĀRDS UN ATKLĀSME! 
Tas fakts, ka mēs zināmas Bībeles pantus nesaprotam, 
vai negribam piekrist nav Dieva problēma, bet mūsu 
problēma! Mums ir jāizšķiras – vai mēs stāvēsim 
paklausīgi ZEM Dieva Vārda, vai mēs pacelsim mūsu 
varenās smadzenes pāri Dieva Vārdam un pieņemsim 
tikai tās vietas, kas mums patīk un mūsu prātam ir 
saprotamas. Vai mūsu uzskati mainīs Dieva Vārda 
patiesību? Nebūt nē! Vai Dievs tagad mainīs savu 
patiesību mūsu dēļ, lai pielāgotos ‘modernā’ laikmeta 
domāšanai? Arī nē, jo Dievs ir nemainīgs. (Mal 3:6, 

Jēkaba 1:17, Skaitļi 23:19, Ps. 102:27, Raudu Dz. 
3:22, Dan 6:26, utt! ) Patiesība paliek patiesība! 

Ir vietas Bībelē, ko es nesaprotu un ir bijuši brīži, kad 
esmu palicis tik dusmīgs, ka tanī brīdi varētu paņemt 
šķēres un šos vārdus izgriezt no Bībeles. Es esmu 
cīnījies tagad 40 gadus ar vienu nodaļu Pāvila vēstulē 
Romiešiem. Bet mana saprašana vai nesaprašana neko 
nemaina. Šie panti aizvien paliek Dieva vārds! Kā 
stāv rakstīts – tagad mēs redzam šo patiesību tikai kā 
caur miglu, bet debesīs mēs sapratīsim visu. Ar to ir 
jāsamierinās.  

Modernās pasaules cilvēki ir ar mieru pieņemt 
absolūti visu (izņemot patiesu Kristietību) ieskaitot 
visādas izvirtības, un būt iecietīgiem pret visādām 
Velna mācībām. (Tas, kas nav no Dieva ir no Velna)  

Šīs pārrunas mūsu Austrālijas Latviešu Luterāņu 
baznīcā iesākas ar homoseksuālismu un vai mēs 
ticam, ka Bībele sauc to par Grēku. (1Kor 6:9,10, 
Rom 1:26,27, Levīti 18:22, 20:13 utt) Modernās 
pasaules domāšana vēlās uzspiest, ka šāda veida 
izvirtība ir pieņemama, normāla un pat vēlama, kas ir 
pretstatā ar Dieva patiesību. Tādā gadījumā tas pats 
uzskats attiecas uz zādzību, slepkavību un laulības 
pārkāpšanu. Bet Dievs savā Atklāsmē ir skaidri 
noliedzis šīs trīs lietas kā grēku un cilvēks, kas dara 
šīs lietas, ir pelnījis NĀVES sodu kā visi citi grēki! 
(Kamēr Adelaidē, bijušais Adelaides Universitātes 
anatomijas fakultātes profesors un Adelaides 
Draudzes diakons Jānis Priedkalns teica, ka sakarā ar 
homoseksualitāti 90% gadījumos tā ir cilvēku ‘izvēle’ 
un 10% gadījumos zinātnei vel nav skaidrības. Ar Jāni 
var sazināties katrā laikā - 08 83796983) Neskatoties 
uz to ko Zinātne domā, Dieva Vārds katrā gadījumā 
ir noteicošais! 

Dieva atklāsme, beigu beigās skaidri mums ziņo, ka 
homoseksualitāte ir grēks ne lielāks, ne mazāks par 
visiem citiem grēkiem. ! Un mūsu uzskats? Kas valda 
mūsu uzskatu? Dieva Vārds vai mūsu prāts?  

Tāpat daudz Baznīcas ir izmetušas sekojošos vārdus 
no Bībeles lai attaisnotu sieviešu ordināciju.  

“Sievietes lai draudzē klusē, jo viņām nav ļauts 
runāt….ko es jums rakstu ir KUNGA PAVĒLE”. (1 
Kor. 14:34a, 37b) Šie panti nav Pāvila uzskats, bet 
DIEVA PAVĒLE! 12. nodaļā Pāvils, runājot par 
kartību baznīcā raksta, ka ko viņš saka ir VIŅA 
uzskati. Viņš skaidri atšķir viņa uzskatus no Dieva 
pavēles. Vai mūsu uzskati ir saskaņā ar Dieva vārdu 
vai saskaņā ar mūsu prātu? 

Beigu beigās, ja mūsu Bībeles pieeja ir pamatota uz 
mūsu prātu, mūsu vēlmēm un mūsu iegribām, tad no 
Bībeles, gadsimteņu ritumā, nekas nebūtu palicis. 
Mūsu uzskati mainās ar laikmetu maiņām, bet Dieva 
patiesība NEKAD nemainās!  



Ja ari visa pasaule vienkopus piekristu, ka Dieva 
Vārda saturs ir nepareizs, tas nemainītu Dievu ne 
mazākā mērā jo Bībeles patiesība pastāv! Jēzus pats 
ne tikai runāja patiesību, bet Viņš IR patiesība! 
Diemžēl pasaule un vel sāpīgāki kādas Baznīcas ir 
“apmainījušas Dieva patiesību ar meliem” (Rom. 
1:25) Ne mani vārdi, bet Bībeles vārdi. 

Visas šīs lietas tika pareģotas īsi pēc Jēzus nāves. Mēs 
lasām - “Pienāks laiks, kad ļaudis vairs necietīs 
pareizu doktrīnu, bet savas iekāres dzīti, pulcinās sev 
tādus skolotājus, kas glaimo viņu dzirdei – Viņi 
novērsīs savas ausis no patiesības un pievērsīsies 
mītiem” (2 Tim. 4:3,4) Ir daudz vieglāk meklēt un 
atrast maldu mācītājus, kas māca ko mēs vēlamies 
dzirdēt, nekā sekot Jēzus mācībai, kurā mums ir 
nepārtraukta cīņa ar pasauli, sevi un Velnu! Toties, 
sekojot Jēzus ceļam mums ir apsolīta uzvara un beigās 
mūžīga dzīvība kopā ar Jēzu.  

Mācītāja uzdevums – vienīgais uzdevums – ir mācīt 
patiesību savai draudzei lai draudzes locekļi nonāktu 
debesīs. Viss! Mans darbs nav izpatikt cilvēkiem, 
pielāgotos maldu mācībām, būt iecietīgam un sludināt 
to ko cilvēki grib dzirdēt. Man ir jāmāca krustā sistais 
Jēzus kā VIENĪGAIS patiesais ceļš pie Dieva! 
Mācītājs var tikai sludināt to kas nāk no Dieva vārda, 
no Bībeles, viņam nav nekādas tiesības mācīt ko viņš 
pats ir sagudrojis, lai izpatikt cilvēkiem! Tādā 
gadījumā viņš vairāk nav kristīgs mācītājs, bet Velna 
kalps un viņš tiks tiesāts tik pat stingri, kā maldu 
mācītāji par ko aprakstīja pravietis Jeremija! 

Starp Luterāņu sinodēm, vienīgi tās, kas turas pie 
Dieva Vārda, patur savus locekļus un pat lēnām 
pieaug. Piemēram, Misūrijas Sinode Amerikā. Tāpēc, 
ka šī sinode turas pie Dieva vārda, Dievs to svētī. 
Turpretim tās Luterāņu sinodes, kas ir sākušas staigāt 
plato liberālo ceļu ļoti strauji sarūk. Zviedrijā, Vācijā, 
Dānijā baznīcas soli ir bez maz vai tukši, jo šīs 
sinodes nav turējušās pie Dieva Vārda un vispār būtu 
galīgi iznīkušas, ja nebūt valsts nodoklis, kas uztur šīs 
baznīcas. Dievs nesvētīs melus un nepatiesību.  

Mūsu Latviešu Luterāņu Baznīca Austrālija ir 
strupceļā. Vai mēs turpināsim attiecības ar LELBāL, 
kuras galvenajam teologam ir grūtības atšķirt kas ir 
grēks, vai mēs sekosim Jēzus ļoti skaidro un šauro 
ceļu. Vai mēs sekosim Bībeles mācībai, vai kādai citai 
mācībai? Draudzēm, un īpaši draudžu locekļiem ir 
jāizšķiras kuru ceļu staigāt. Jēzus ceļš nodrošina mūsu 
mūžīgo nākotni, jo Viņš mūs mīl un grib tikai to 
labāko priekš mums. Tiem kas tic un paļaujas uz Jēzu 
ir sagatavots mājoklis debesīs ar mūsu vārdu uz 
durvīm. Jau tagad!! Pasaulīgais ceļš, kur valda mūsu 
grēka apsēstais prāts, kam patīk savi ceļi, kas saka, ka 
Bībele ir tikai grāmata kā citas grāmatas un mēs 
drīkstam to tiesāt pēc mūsu vēlmēm, tas ceļš ved mūs 

prom no Dieva uz Velna valstību un mūžīgām sāpēm 
ellē. 

Lai Dievs dotu ikkatram no mums savu Svēto Garu, 
lai apgaismotu mūsu sirdis un prātu, un pamestu to, 
kas ir pasaulīgs un kas nav no Dieva. Lai Dievs dotu, 
ka mēs pieķertos pie Jēzu un pazemotos zem Viņa, 
zem Dieva un zem Svēto Atklāsmi. Āmen! 

Gunis Balodis 
Pertas Ev. Lut Sv Pāvila Draudzes Mācītājs 

2012.g. Pēdējā Baznīcas Svētdienā 
 
DĀMU KOMITEJA 
Dāmu komitēja novēl visām Pertas latviešu 
organizācijām un tautiešiem gaišus, svētīgus 
Ziemassvētkus un laimīgu, sekmīgu un veselīgu Jauno 
Gadu. 
Paldies par Jūsu atbalstu un uz redzēšanos Jaunajā 
Gadā. 

 
„Klusi koklē spēlē vēji, 

Mostas mežs un atkal dus 
Dieviņ’, Tu pār zemi sēji 
Ziemassvētku brīnumu.” 

Daina 



 

Tautieši pulcējas pie karogu uzvilkšanas ceremonijas Pertas 
Latviešu Centrā pulksten 7:00 no rīta.

 
 

 

DV PERTAS 
NODAĻA 
 

 
Pertas nodaļas Daugavas 

Vanagu pilnsapulce 

svētdien, 2013. gada  
3. februārī, plkst.13.00 

D.V. klubā 
 

 

Pertas nodaļas Daugavas Vanagu valde izsaka 
sirsnīgu paldies Olgai Pelšs, diriģentam Jānim 
Vucēnam un visiem, kuri kuplināja 18. novembra akta 
sarīkojumu. 

nodaļas valde 

Priecīgus Ziemassvētkus 
un Laimīgu Jauno gadu! 

 
DAUGAVAS VANADZES 
Atver vārtus, atver durvis – Ziemassvētki klāt! 
Katru gadu tie kā burvis nāk mūs visus mierināt. 
Lai tie atmirdz katrā sirdī, katrā dvēselē 
Un kā balta sniega pārsla atnes mieru pasaulei! 

Pertas Vanadžu kopa izsaka sirsnīgu paldies visiem 
mūsu atbalstītājiem mūsu darbības gadā. Pateicoties 
jums varējām sniegt atbalstu gan vietēji, gan Latvijā. 
Ceram uz jūsu klātbūtni, apmeklējot mūsu 
sarīkojumus arī nākošajā gadā. Lai Ziemassvētku 
gaišums un prieks piepilda domas un sirdi un dod 
jaunu spēku. 

Novēlam mierīgus un gaišus Ziemassvētkus un 
veselības pilnu Jauno gadu! 

 

 
Pertas Daugavas Vanadžu 

pilnsapulce notiks 
pirmdien, 2013.gada 4. 
februārī pulksten 11.00 

 
R.Dž.  

PERTĀ 7 DIENAS SVIN 18. 
NOVEMBRI 
18. novembra svinības Pertā iesākās ar karogu 
uzvilkšanu 18. novembrī pulksten 7:00 no rīta. 

Uz komandu „Uzmanību karogam!” visi klātesošie 
pievērsa uzmanību uz diviem karogu mastiem Pertas 
Latviešu centra priekšā. 

Pēc karoga uzvilkšanas Daugavas Vanagu Pertas 
nodaļas priekšnieks Ilmārs Rudaks uzrunāja 
klātesošos un īsais akts beidzās ar kopīgi dziedātu 
valsts himnu. 

Pulksten 18:00os vakarā, tauta atkal pulcējās pie 
karogiem. Pēc karoga novilkšanas visi dziedāja 
„Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils”. Tad visi 
pārvietojās uz Pertas Latviešu Centra zāli. 

Svinīgo atceres sarīkojumu iesāka ar karoga ienešanu. 
Kad karogu nesējs ar Vanadžu un Korporācijas goda 
sargiem bija uzstādījis karogu goda vietā uz skatuves, 
Svētā Pāvila draudzes priekšniece Ieva Vlahova turēja 
īsu svētbrīdi.  

Pēc svētbrīža, nodaļas priekšnieka Ilmārs Rudaks 
uzrunāja tautu, un pieteica Latvijas Valsts Prezidenta 
uzrunu tautiešiem ārzemēs. Prezidents savu uzrunu 



Daugavas Vanagu Pertas nodaļas priekšnieks Ilmārs Rudaks

Marianna Auliciema 

beidza ar tautas lūgšanu „Dievs svētī Latviju”. Visi 
dziedāja valsts himnu ar Silvijas Lūks klavieru 
pavadījumu. 

Latvijas Goda konsuls Rietumaustrālijā Jānis 
Purvinskis apsveica tautu valsts svētkos un tad LAAJ 
vicepriekšsēdis Rietumaustrālijā Jānis Vucēns nolasīja 
apsveikumus un paziņoja par apbalvojumiem. 

Tad sekoja Olgas Pelšs organizētais dzeju uzvedums 
„Likteņupe Daugava” kurā piedalījās Olga Pelšs, Rita 
Dzonsone, Jūlijs Bernšteins un Jānis Vucēns. Šis 
uzvedums ar dzejas palīdzību stāstīja par Daugavas 
nozīmi Latvijas vēsturē. 

Atceres aktu beidza ar Daugavas Vanagu dziesmu 
ansambļa dziedātām dziesmām – Daugaviņa puto balti 
(J. Norvilis/T. Matiss), Daugavas krastā (A. 
Ritmanis/I. Arne), Skaista, skaista tēvu zeme (A. 
Žilinska apdare), Dzied, māsiņa skaistas dziesmas 
(Jēk. Mediņa apdare), Saule, Pērkons, Daugava 
(Rainis/M. Brauns), Stūru stūriem tēvu zeme (E. 
Siliņa apdare), un ar karoga iznešanu no zāles. 

Tad sekoja atspirdzinājumi un uzkodas. 

18. novembra svinības Pertā turpinājās svētdien, 25. 
decembrī ar vieses Mariannas Auliciems svētku runu. 
Parasti, viesu runātāji no Latvijas 18. novembri svin 
lielajās Austrālijas pilsētās, iemēram Melburnā. Pertā 
Latvijas viesi parasti ierodas pirms vai pēc 18. 
novembra. 

Marianna iepazīstināja klausītājus ar latviešu 
emigrācijas vēsturi, par dažādu latviešu kopienu dzīvi 
pasaulē ārpus Latvijas. Marianna arī mūs iepazīstināja 

ar LaPa (Latvieši Pasaulē) muzeja darbu un 
ekspozīcijām. Pēc runas bija iespēja satikt mūsu viesi 
un pārrunāt iespējas nodot materiālus muzeja 
kolekcijai. Latviešu Biedrības bibliotēkā viņai bija 
iespēja izmeklēt materiālus, kurus LBRA vēlāk 
pārsūtīs uz Latviju muzeja vajadzībām. 

Un tā mēs Pertā svinējām valsts svētkus pilnu nedēļu! 

JV 

Ak eglīte, ak eglīte.....Pertā 
Atkal čakls gads aizritējis un Daugavas Vanagu saime 
Pertā sapulcējas pēdējo reizi kopējā eglītes 
pēcpusdienā. 

Sanācām kopā 16.decembrī, pie skaisti un bagātīgi 
klātiem galdiem-Andris Vārpiņš mudināja gan dziedāt 
gan deklamēt, kā arī baudījām Jāņa Blumberga 
„domrakstus” no skolas laikiem. Ziemassvētku vecītis 
par pantiņu noskaitīšanu pasniedza dāvanas 

Bija jauki pabūt kopā gada beigās—atvilksim elpu –
un tad jau atkal satiksimies Jaunā Gadā. Paldies 
Daugavas Vanagu saimei Pertā. 

Priecīgus Ziemassvētkus ! 
Daina 



Ziemassvētku sajūta 
1941. gada 30. novembrī 

No Jāņa Blumberga Domrakstu burtnīcas 

Kur meklējama Ziemassvētku burvība, kas mūsu 
sirdis vienmēr pārņem, aizkustina, pat tās , kurās var 
būt sen jau izgaisusi Kristus gara noskaņa? 

Ziemassvētki ir gaismas svētki, pilni cerībām uz labo 
un gaišo, kas dzīvē sastopams. Šo gaišo cerību 
simbols ir mūžam zaļojošā eglīte – sveču mirdzumā. 
Pie Ziemassvētku eglītes mēs atceramies daudz ko, 
pārdzīvojam dziļāki un izjūtam sirsnīgāki visu to, pie 
kā mums ikdienas steigā nav bijis laika vai gribas 
apstāties. Katram cilvēkam ir kāda klusa vēlēšanās: 
kaut tas piepildītos, kaut es to varētu sasniegt! Ir 
nepiepildināmas vēlēšanās, kuras mēs slēpjam no 
citiem. Bet kāds tad ir prieks, ja mums tuvs, mīļš 
cilvēks mūsu kluso vēlēšanos ir uzminējis un mums 
negaidot sagādā tās piepildīšanos. Vēl laimīgāks var 
justies pats šī prieka sagādātājs. 
Ziemassvētkos, kā nevienos citos svētkos, lai cilvēks 
būtu cik vecs būdams, vienmēr viņš no jauna atgriežas 
savās bērnības dienās, atcerēdamies skaistākos brīžus, 
kādi viņam bijuši. 
Eglīte ar savu skuju smaržu, svecīšu mirdzumu, 
vecām, senām dziesmām, kuras jau gadu simteņiem ik 
Ziemassvētkos atskan kā mūžīgi jaunas, - ir tie 
brīnumi, kas pie mūsu sirdsdurvīm klauvē, lai atkal 
kļūtu dzīvs viss tīrais un labais. 
Bērnība! Kas viss nav ietverts šajā vienā pašā vārdā. 
Tēva gādība un mātes rūpes nomodā par saviem 
bērniem, mātes rokas pušķo svētku eglīti, gatavo 
iepriecinājumu, dāvanas – jā Ziemassvētki ir visa 
piepildīšanās svētki. Ziemassvētki ir ne tikai 
latviešiem, bet Ziemassvētki ir visām kristīgām 
tautām. Cik brīnišķīgs gan izskatās pats Ziemassvētku 
vakars, kad siltā istabā deg eglīte. Neviļus paveroties 
logā es ieraugu ārā zilas debesis un logos ieplaukušās 
ledus-puķes brīnišķi atēno daudzās svecīšu ugunis... 
Tie ir ziedi salā un ledū.. Tikpat koši, kā Pestītāja 
atnākšana nemiera un sāpju saraustos cilvēkos. 
Zvaigzni egles galotnē apvij gaišs staru loks. Viegli 
trīsēdams, topot aizvien lielāks... 
Nav skaistāka brīža dzīvē, kā raudzīties eglītē, kurā 
tikko aizdegtas svecītes un ar visu dvēseli nogrimst 
šai spožumā. Tas iededz katrā sirdī kaut ko jaunu, vēl 
nesasnigtu, gaidu un ilgu pilnu. Un cik patīkami ir 
ļauties šai sajūsmai un klusa miera brīdim. Jo katrs 
būs pārdzīvojis un neviens neatteiksies no jauna to 
pārdzīvot. Tas ir brīdis, kas paceļ mūs pāri ikdienas 
dzīvei, viņas priekiem un bēdām. Tas atņem mūs visas 
pārestības, no jauna atdzīvina mūsu garu un liek 
tuvoties bijušam draugam vai ienaidniekam, kaut tas 
ar nez cik tālu būtu, sirsnīgi spriest viņa roku un 

vēlēties – kaut arī viņš šai brīdī būtu tikpat laimīgs, kā 
es. Šādu ideālu tuvību rada mirklis klusā svētvakarā. 
Klusa nakts, svēta nakts!.... Šīs skaņas kā no tālienes 
atbalsojas dvēselē un savāds stingums pārņem miesu 
viņās klausoties. Dvēsele tanīs mazgājas kā baltā 
svētezera mierīgos viļņos. Cik labi, cik neizsakāmi 
labi un viegli tad ir! 
Klusa nakts, svēta nakts!... Šīs skaņas man visdziļāk 
iespriedušās sirdī, laikam tāpēc, ka tās es dzirdēju pie 
pirmās eglītes. Jau tad man viņas lika daudz pārdzīvot 
un vēlāk pārdomāt... 
Ziemassvētki atnes cilvēkos zināmu sajūsmu un 
prieku. Ziemassvētkos cilvēka sirds pildās ar 
līksmību. Šī līksmība izskan vārdos: „Miers virs 
zemes un cilvēkiem labs prāts.” 
 

 

 
 
LATVIEŠU 

BIEDRĪBA 
RIETUMAUSTRĀLIJĀ 
 
Pertas latviešu biedrības valde izsaka pateicību Pertas 
tautiešiem par sarīkojumu apmeklēšanu un jūsu 
atbalstu. Liels paldies Līgai Gemutei par dāvanām 
grāmatu galdam. Paldies grāmatu galda 
apmeklētājiem. 
 

Novēlam priecīgus Ziemassvētkus 
un svētīgu 2013. gadu! 

biedrības valde 



Trīs tenori - no kreisās: Nauris Puntulis, Miervaldis 
Jenčš, Guntars Ruņģis. Sēž pianists Gints Bērziņš. 

 

 
Trīs Latvijas Tenori– 

latviešiem visā pasaulē 
 

Trīs Latvijas tenoriem Miervaldim Jenčam, Guntaram 
Ruņģim un Naurim Puntulim šis ir jubileju laiks. 
Saskaitot trīs apaļus piecdesmit kopā, sanāk vēl 
apaļāki  

Šķiet, tas bija vēl nupat, kad cilvēki stāvēja rindās, lai 
iekļūtu Trīs Latvijas tenoru koncertos Rīgas Domā un 
Latvijas Nacionālās operas jaunajā zālē, kur tenori 
kopā vērienīgi vairākos koncertos svinēja savus 120. 
Laiks skrien un tenori var svinēt gan 150, gan arī 
savam radošā kolektīva 15 gadu jubileju. 

Jubilejas reizē tenori nolēmuši atgriezties vietās, kur 
viņiem šo gadu laikā klājies vislabāk, kā arī 
iegriezties tur, kur vienmēr ir kārojies nokļūt, bet līdz 
šim vēl nav sanācis. Nav daudz operas mākslinieku, 
kuri būtu dziedājuši teju vai visās Latvijas lielajās un 
mazākajās pilsētās. Nav daudz Latvijā tādu 

mākslinieku, kas būtu koncertējuši pie tautiešiem 
ārzemēs tik daudz. kā to darījuši tenori. ASV lielajās 
turnejās ir apbraukts apkārt trīs reizes, vēl tikpat arī 
īsākās turnejās, viesojoties arī Kanādā. Tenoru balsis 
atkārtoti priecējušas tautiešus arī Anglijā. Tieši pie 
tautiešiem ārzemēs bijuši tenoru vismīļāk uzņemtie 
koncerti. 

Tādēļ tenori uzsāk savu jubilejas turneju „Latviešiem 
visā pasaulē”. Simboliski šoreiz sāk ar tālo Pertu – 
pilsētu, kur tenori vēl nav nekad viesojušies. Pēc 
Pertas paredzēti koncerti Adelaidē, Melburnā un 
Brisbanē, bet Austrālijas turneja noslēgsies ar 
koncertu Sidnejā10.02.2013. 

Tas bija mazliet vairāk kā pirms diviem gadiem, kad 
tenori Sidnejā sniedza trīs atšķirīgus koncertus, Šoreiz 
Trīs tenoru vienīgajā koncertā Sidnejā būs iespēja 
dzirdēt kaut ko pavisam jaunu. 

Koncerta pirmajā daļā klausītāju vērtējumam tenori 
piedāvās mūsdienu latviešu komponistu 
kamermūziku. Programmā iekļauti Jura Karlsona, 
Anša Saukas, Ingmāra Zemzara un citu komponistu 
dziesmas. 

Koncerta otrā daļa solās būt daudz dzirkstošāka, 
atbilstoši tās nosaukumam „Amor hispano” Šī ir 
jaunākā tenoru iestudētā programma, kas šovasar 
Latvijā pirmo reizi tika atskaņota kopā ar Raita 
Ašmaņa bigbendu. Austrālijas turnejā ”bigbenda 
loma„ uzticēta izcilajam latviešu pianistam Gintam 
Bērziņam, kurš solījies klausītājus priecēt arī ar kādu 
ugunīgi spānisku klavieru solo. Tenoru balsis atklās 
spānisko krāsu paleti pilnā tās spektrā, sākot no tenoru 
klasiskā ”No puede ser” un „Amapolla”, caur 
džezisko „Contigo aprendi” līdz draiskajam „Cielito 
lindo” un” La Cucaracha”. Visu mīlētāju dienas” 
(14.02) priekšvakarā lieliski iederēsies „Besame 
mucho” 

 

Trīs tenori  
Pertā! 

svētdien, 2013g. 27 janvārī 
pulksten 13:00 

Pertas Latviešu Centrā 
ieeja $20.00 

 

 



 

 
LATVIEŠU BIEDRĪBAS ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE BENNETT IELĀ 

 
Pertas Daugavas Vanagu dziesmu ansamblis


