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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
novembrī
3 Dievkalpojums plkst. 10.30
17 Dievkalpojums plkst. 10.30
18 LATVIJAS VALSTS SVĒTKI
Karoga uzvilkšana plkst. 7:00
Atceres akts plkst. 18:00
24 Viesu runātājs Rolands Lappuķe
plkst. 13.00
decembrī
1 Dievkalpojums plkst. 10.30
15 Dievkalpojums Angļu valodā
plkst. 10.30
15 Daugavas vanagu un Vanadžu
eglītes pēcpusdiena plkst. 12.00
24 Dievkalpojums plkst. 18.00
Kristus dzimšanas svētki
janvārī
19 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

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 2013. g. 10.decembrim.

KVITĒJUMI:
M. un A. Balodis
H. un J. Rasiņš

$20.00
$50.00

2013. gada novembris/decembrisī

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
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
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EV. LUT. SV.
PĀVILA
DRAUDZE
Šīgada draudzes rīkotais seminārs (26. oktobrī)
atšķīrās no iepriekšējiem dažos veidos.

18. novembris PERTĀ

Vispirms, programma „Atmaskojot Kristietību” tika
pasniegta trīs lekcijās, un beidzās ar visu dalībnieku
Dievkalpojumu tanī pašā dienā.

KAROGA UZVILKŠANA
pulksten 7:00
Pertas Latviešu Centrā

Šoreiz pusdienas bija gardu maizīšu izlase, augļu
sulas un kafijas galds. Tas viss nāca par labu, jo
čaklās dāmu komitejas dāmas varēja pilnu laiku
piedalīties pie semināra, nevis rūpēties par karstām
pusdienām.

KAROGA NOLAIŠANA UN
ATCERES AKTS
pulksten 18:00
Pertas Latviešu Centrā
Rolands
Lappuķe
Ārlietu ministrijas
speciālo
uzdevumu
vēstnieks
diasporas jautājumos
sniegs
šī gada 18. novembra
svētku runu
24. novembrī
pulksten 13:00
D.V. Klubā

Laika ierobežojuma dēļ, jo mācītājam Guntaram
Baikovam bija jābūt atpakaļ savā draudzē sestdienas
vakarā, mūsu seminārs bija samērā īss.
Īss, kodolīgs un interesants būtu vārdi, kā aprakstīt
mācītāja Guntara tematu – „Kristietība Atmaskota”.
Cilvēki klausījās ar lielu uzmanību, un bija iespēja
pacilāt jautājumus attiecībā uz ticību, reliģiju,
Kristietību un salīdzinājumus ar citām ticībām.
Mūsu lektors katram jautājumam deva skaidri
secinātas atbildes, kas bez izņēmuma atsaucās Bībelē.
Mācītājs Guntars arī starpbrīžos bija pieejams
personīgām pārrunām un klausītāji izmantoja šo
laipnību.
Mēs tiešām izbaudījām šo iespēju noklausīties un
iepazīties ar laipno, spēcīgo, jauno Latviešu mācītāju,
kurš pašlaik kalpo Austrāļu Luterāņu draudzē
Tunundā, dienvidu Austrālijā. Labprāt vēl redzētu un
dzirdētu viņu, lai plašāk uzklausītu skaidro un tik
pieņemamo sniegumu par Kristietību.
Sirsnīgs paldies mācītājam Gunim par mācītāja
Guntara Baikova aicināšanu un uzņemšanu savās
mājās.
•

Draudzes valdes sēde notiks 17. novembrī pēc
Dievkalpojuma.

•

Ierosinu Jūs aicināt savus radus un draugus uz
Ziemassvētku laika (Adventes) angļu valodas
Dievkalpojumu 15. decembrī plkst. 10.30.
Ieva Vlahov
9367 4104
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DIEVKALPOJUMU SARAKSTS
2013/2014.g. NOVEMBRIM,
DECEMBRIM, JANVĀRIM
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

3. novembrī plkst. 10:30
REFORMĀCIJAS SVĒTKI
Sarkana
Jer. 31:31-34
Rom. 3:19-28
Jņ. 8:31-36
Juris Liepa
Jānis Lūks
Ausma Jones
Jānis Lūks

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Helēna Godiņa
Hilda Gūtmanis
Vilis Gūtmārcis
Sid Hope
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

Nurmes Draudze
Imants Gūtmanis
Māra Hope
Ausma Jones

17. novembrī plkst.10:30
VALDES SĒDE
Visu Svēto Diena/Mirušo Piemiņa
Balta
Jer. 26:1-6
2. Tes. 1:5-10
Lk. 19:11-17
Jānis Lūks
Jānis Vucēns
Vilma Rīdūzis
Juris Liepa

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Oskars Skrodelis
Prāv. Emer Ivars Gaide
Gunars Kaģis
Austra Kaģis
Tamāra Karabanovs Feodosija Landers
Juris Liepa
Ruta Liepa
Tija Lifka
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

1. decembrī plkst. 10:30
1 ADVENTE
Zila vai purpura
Jes. 2:1-5
Rm. 13:11-14
Mt. 24:36-44
Sarmīte Vucēns
Andris Vārpiņš
Sarmīte Vucēns
Jānis Lūks

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Zigmārs Ziemanis Palīgmāc. Ivars Eisaks
Jānis Lūks
Silvija Lūks
Allan Lūks
Ēriks Ozoliņš
Harda Paparde
Irma Plūcis
Laimons Pogainis
Erna Raudziņš

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Datums
Diena

15. decembrīs plkst. 10:30
3. ADVENTE
ANGĻU VALODAS
DIEVKALPOJUMS
Zila vai purpura
Isaiah 35:1-10
James 5:7-10
Matthew 11:2-11
Mācītājs
Jānis Lūks
Signe Balodis
24. decembris plkst. 18:00
KRISTUS DZIMŠANAS
SVĒTKI
Balta
Juris Liepa
Māra Hope
Juris Liepa

Krāsa
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Jānis Bitēns
Vilma Rīdūzis
Aina Timmermanis
Guntis Untiņš
Andris Vārpiņš

Palīgmāc. Andris Brikšķis
Aina Sprancis
Astrīda Untiņš
Anita Vaļikovs
Daina Vārpiņš

Datums
19. Janvāris plkst. 10:30
Diena
2 Pēc Epifānijas
Krāsa
Zaļa
Dežurants
Jānis Lūks
Puķes
Silvija Lūks
Vecākais
Jānis Lūks
Aizlūgumi:
Māc. Colvin MacPherson Māc. Dainis Markovskis
Leokardija Vārpiņš Juris Viļums
Ingrīda Viļums
Ieva Vlahov
Jānis Vucēns
Sarmīte Vucēns
Zenta Zaķis
Miranda Albrichs
Māc. Gunis Balodis
20 Mutiny tce, Quinns Rocks 6030
9562 0537 0419 016 758

LAAJ ZIEDOJUMU
VĀKŠANAS AKCIJA
Kopā ar ziņām ir ievietotas ziedojumu
vākšanas akcijas lapiņas gan latviešu,
gan angļu valodā. Lūdzu atsūtiet jūsu
ziedojumus līdz novembra beigām.
Jānis Vucēns
LAAJ vicepriekšsēdis
Rietumaustrālijā
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DV PERTAS
NODAĻA
St Pauls Evangelical Latvian
Lutheran Church

ADVENT SERVICE

15th of December 2013, 10:30am
At the Latvian Centre – 60 Cleaver
Terrace, Belmont
(If coming from the north - Down Mitchell Freeway,
through the poly pipe and left at Gt Eastern Hwy.
Down the hwy and turn right into Belmont Av., First
turn left and down the bottom on your right is the
centre!)

If you anticipate difficulties with transport,
please contact Pastor Gunis on 0419016758

PERTAS
DAUGAVAS
VANAGU
GADSKĀRTAS SARĪKOJUMS.
Svētdien 25.augustā, Pertas Daugavas vanagi ,
vanadzes un to viesi pulcējās DV kluba telpās lai
atzīmētu Pertas nodaļas 64to gada dienu. DV Pertas
nodaļas valdes priekšsēdis Ilmārs Rudaks apsveica
ciemiņus un biedrus ar ierašanos un atgādināja kā
kādreiz ļaudis neticēja, ka mēs svinēsim savu 60to.
gada dienu un skatāties , nu jau ir 64tā. Kaut arī mūsu
rindas paliek arvien mazākas, mēs tomēr neesam
mazākā nodaļa Austrālijā un turpinām sniegt savu
palīdzību gan leģionāriem Latvijā, gan daudzbērnu
ģimenēm un skolām tur. Kā vienmēr, mēs nevarētu
iztikt bez mūsu čaklajām vanadzēm. Paldies viņām,
ka viņas ir vienmēr gatavas gan mūs pabarot, gan
sniegt arī savu palīdzību Latvijā.

Eternal life and peace is found
only in Jesus – there is no other
way!
Jn 3:16, Acts 4:12, Jn 14:6

SARKANAIS KRUSTS
MEKLĒ
Sarkanā Krusta meklēšanas pakalpojuma mērķis
ir atjaunot kontaktu starp ģimenes locekļiem, kuri
tika izšķirti kara, iekšējo konfliktu vai katastrofu.
dēļ. Ir saņemts lūgums no Latvijas Sarkanā
Krusta, kurš meklē ziņas par šādām personām:
Vārds:
Dzimšanas gads:
Dzimšanas vieta:
Case number

Antons KOZLOVSKIS
1912
Latvija, Druvenieku
pagasts, Balvi
100708

Ja ir kāda informācija par šo cilvēku, lūdzu
kontaktējiet:
WA Red Cross Tracing Service pa
telefonu (08) 9225 1962 nosaucot lietas
numuru – case number 100708.
Jebkura informācija jūs sniegsiet ir konfidenciāla
un netiks sniegta tālāk bez atļaujas

Uz Ilmāra aicinājumu Latvijas goda konsuls Pertā,
Jānis Purvinskis sveica DV Pertas nodaļu viņu
dzimšanas dienā. Viņš vēl atgādināja, ka Pertas
vanagi svin savus svētkus tik nozīmīgā datumā, jo
tieši 21. augusts ir Latvijas otrās neatkarības diena un
tur pat blakus ir arī 23.augusts, diena kad abi
slepkavas: Staļins un Hitlers, savā starpā iztirgoja
Eiropu. Kaut gan Latvijā 4.maiju uzskata kā svarīgāko
dienu, tai dienā Latvija neatkarību neieguva, bet to
tikai ieguva 21.augustā.
Ilmārs pateicās goda konsulam par apsveikumu un
vanadzes mūs paēdināja ar garšīgām pusdienām. Kā
jau parasti, Viktors gādāja, lai arī rīkle nav pavisam
sausa un pie bāra varējām dabūt gan vīnu, gan alu. Arī
kafijas galds ar gardumiem neizpalika. Tad
noskatījāmies pirmo daļu Māras Zālītes dziesmu spēli
par latviešu emigrēšanu kolonizēt Tobago salu. Otro
daļu skatīsimies nākamo reizi.
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Tā nu atkal viena dzimšanas diena nosvinēta, un
kamēr palīdzība Latvijā būs vajadzīga, gan tad arī
radīsies darītāji, kuri par to gādās. Paldies vanadzēm
un paldies filmu tehnologiem par filmas rādīšanu, un
paldies par ciemiņiem, kuri nāca mums palīdzēt
atzīmēt mūsu dienu. Uz redzēšanos nākamgad uz jau
65to gada dienu.
Jānis Purvinskis

Daugavas Vanagu
un Vanadžu

eglītes
pēcpusdiena
svētdien, 15. decembrī,
plkst.12.00
nodaļas klubā
DAUGAVAS VANADZES
Šī gada 2. septembrī izvadījām mūžībā mūsu
aizgājušo Vanadzi Ainu Zalstrovu.
Aina bija viena no mūsu Vanadžu kopas dibinātājām,
bet 1981. gadā pārcēlās uz dzīvi Melburnā.
Atgriežoties Pertā, Aina atkal iestājās Pertas Vanadžu
kopā 2001. gadā, piedaloties dažādos kopas
pasākumos. Savus pēdējos dzīves gadus Aina
pavadīja veco ļaužu aprūpes namā.
Dusi saldi, mīļā Aina!
Ar skumjām pieminam 2013. gada 19. septembrī
aizgājušo, bijušo Vanadžu vadītāju Irēni Ziedari.
Dusi saldi, mīļā Irēne!
Daugavas Vanadzes
.

LATVIEŠU BIEDRĪBA
RIETUMAUSTRĀLIJĀ
Biedrības pilnsapulce notika 2013. gada 8. septembrī
DV kluba telpās.
Pilnsapulcē piedalījās 15 biedri. To vadīja J. Vucēns,
protokolēja N. Džonsons.
Atklājot pilnsapulci, biedrības priekšnieks Jānis
Kukuls lūdza klātesošos ar klusuma brīdi pieminēt
mūžībā aizgājušos biedrus. Sekoja priekšnieka
nolasītais pārskats par pagājušā gada darbību.
Biedrībā pašreiz ir 42 biedri. Notikušas trīs valdes
sēdes un trīs sarīkojumi. Uz Latviju nosūtītas 3 kastes
ar grāmatām „Latvieši pasaulē – muzeja un
pētniecības centra” vadītājai M. Auliciemai. Tāpat
nosūtīti dažādi materiāli par mūsu organizāciju
darbību Pertā, Okupācijas muzeja galveno krājumu
glabātajai T.Koknevičai.
Ar $200 devumu atbalstīta Annas Ziedares vasaras
vidusskola. $1000 nosūtīti Okupācijas muzeja
Nākotnes namam.
Apmeklētāju trūkuma dēļ, grāmatu galds atvērts tikai
katra mēneša pirmajā sestdienā, no plkst.10.00 –
12.00.
Par biedrības priekšnieku atkārtoti ievēlēja Jāni
Kukuli. Valdē darbosies līdzšinējie: R. Auziņa,
R. Džonsone, N. Džonsons, A. Kaģe, J. Purvinskis,
J. Škels. Revīzijā: A. Timmermane, G. Kaģis. Slēdzot
pilnsapulci, klātesošie pieņēma 2013/2014. gada
budžeta projektu.
Sekoja zupu pusdienas ar Video izrādi.
R.Dž.

Grāmatu galds atvērts katrā
mēneša pirmajā sestdienā
no plkst.10.00 – 12.00.
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PILSONĪBAS
LIKUMS
Jaunais Pilsonības likums latviešiem ar
Austrālijas pavalstniecību atļauj dubultpilsonību un
arī paredz, ka „bēgļi” un to pēcteči var sev piereģistrēt
arī Latvijas pilsonību, ja viņi atbilst sekojošiem
nosacījumiem:
1) 1940 g.17.jūnijā bija Latvijas pilsonis(vai
Latvijas pilsoņa pēcnācējs);
2) Laikā no 1940.g.17.jūnija līdz
1990.g.4.maijam bēga no PSR vai Vācijas
okupācijas režīma vai deportēts;
3) 2.punktāminētoiemeslu dēļ nav varējis
atgriezties Latvijā uz pastāvīgu dzīvi līdz
1990.g.4.maijam.
4) Latvijas pilsonību var iegūt pēcnācēji, kas
dzimuši līdz 2014.g.1.oktobrim.
Austrālijā lielākā daļa Latvijas pilsonības pretendentu
būs Latvijas trimdinieki, tas nozīmē, ka personai būs
jāiesniedz:
1) iesniegums;
2) apliecinājums, ka bēga no Latvijas, norādot
konkrētu laiku un valsti uz kurieni (pēcnācējiem,
ka senči bēga);
3) dzimšanas apliecība;
4) dokuments, kas apliecina, ka pati persona
1940.gada 17.jūnijā bija Latvijas pilsonis vai ir šīs
personas pēcnācējs (pēcnācējiem radniecību
apliecinoši dokumenti);
5) pase;
6) tāpat jāiesniedz ģimenes stāvokli apliecinoši
dokumenti (laulības apliecība, ja tā šķirta, arī
šķiršanas apliecība, ja laulātais miris - miršanas
apliecība) un ja personai ir bērni, jāiesniedz
dzimšanas apliecība.
Dzimšanas apliecībai, laulības apliecībai u.t.t jābūt
legalizētai ar apliecinājumu Apostille.
Pieprasījumus var iesniegt tieši PMLP vai caur
Latvijas konsulātu Ārzemēs.
Lūdzu stājaties sakaros ar Latvijas goda konsulu
Pertā: Jāni Purvinski (vislabāk pa telefonu )
Jānis PURVINSKIS
Honorary Consul for the Republic of Latvia
Perth, Western Australia.
221 RAAFA Estate
Meadow Springs, WA 6210
Tel 08 9582 5221
janis@msvillage.com.au

MODRA PLĀTES
SPREDIĶIS RĪGAS DOMĀ
LTF dibināšanas dievkalpojumā
Vakar, 8. oktobrī, sarunā ar Daini Īvānu noskaidroju,
ka TF atceres pasākuma Dievkalpojumā Doma
baznīcā pasākuma organizētāji bija lūguši svētku
dievkalpojumu vadīt prāv. Modrim Plātem, mācītājam
Jurim Rubenim un prāv. Mārim Ķirsonam. No LELB
vadības nākusi atbilde, ka arhibīskaps Jānis Vanags
pats gribot šo dievkalpojumu vadīt. Tā arī notika, kā
paši no preses informācijām redzējām. Minētie
garīdznieki
Doma
baznīcas
dievkalpojumā
nepiedalījās. Domāju, svarīgi mums šodien ne tikai
atcerēties, bet arī ieklausīties toreiz tik patiesi
izteiktajos vārdos. Varbūt tieši šī patiesība kopā ar to
paudējiem ir nogrūsta malā?
Ierosinu visos latviešu laikrakstos un ziņu portālos
ievietot šo 1991. gadā Doma Baznīcas iesvētīšanas
dievkalpojumā šo prāvesta Modra Plātes teikto
sprediķi, lai mēs visi un katrs varētu padomāt par
savu „pienesumu“ brīvai Latvijai. Svētdienas skolu
atjaunotāja LELB arhibīskapa Kārļa Gailīša laikā.
Vera Volgemute Rozīte

Sprediķis Rīgas Domā 1988. gada 9. oktobrī
LTF dibināšanas dievkalpojumā
Dievs, Tava zeme atkal deg. Mēs lūdzamies dēļ Tavas
svētības. Iesvētī par jaunu šo vietu! Ļauj Taviem
vārdiem plūst uz mums! Atjauno, stiprini un pārveido
mūs Tavā patiesībā! Klausi, uzklausi Latvijas
lūgšanu!
Lūkasa evaņģēlija 15. nodaļā Kristus stāsta ļoti
pazīstamo līdzību par pazudušo dēlu. Lūk, daži panti
no tās: Kad jaunākais dēls, uz tālu zemi aizgājis, bija
visu savu mantu tur izšķērdējis, un bija liels bads, tad,
pie atziņas nācis, viņš sacīja: „Es celšos un iešu pie
sava Tēva un sacīšu: Tēvs, es esmu grēkojis pret
debesīm un pret Tevi…“ Un viņš cēlās un gāja. Un,
redzi, viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un
steidzās tam pretī...
Doma draudze, kristieši un arī visi citādi domājošie!
Vakar, uzmanīgi sekojot mūsu TF kongresa pirmajai
darba dienai un mēģinot izvērtēt visu tajā dzirdēto,
man šķiet, ka spilgti izpaudās divas līnijas jeb divas
attieksmes, divi domāšanas veidi. Pirmo vislabāk
varētu raksturot ar „mēs gribam būt kungi mūsu
dzimtajā zemē, mēs gribam te paši sev likumus
lemt...“ – to varbūt varētu saukt par tīri nacionālo,
latvisko līniju. Bet otra, šim laikam neparastākā,
ievirze bija, ka dzirdējām: „Bez Dieva mums tomēr
neiztikt.“ Jā, pat partijas biedri sāk Viņu palīgā
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piesaukt – tam mēs bijām liecinieki. Un, ja kas arī to
vēl nedarīja, tad es ticu, ka arī tāds tomēr vēl ar
saviļņojumu dziedās ne jau kādus maģiskus vārdus,
bet pavisam apzinātu mūsu tautas Lūgšanu, arī šī
dievkalpojuma beigās. Tā nu būtu otra – garīgā,
ticības un paļāvības līnija, jeb kristīgais domāšanas
veids.
Kā šīs divas attieksmes apvienot? Tāpēc jau mēs šajā
agrajā rītā esam ienākuši dievnamā, bijušajā katedrālē
– Tautas frontes ceļš ir atvedis līdz templim.
Tiesa gan, vairāk nekā 29 gadus šī vieta ir kalpojusi
pavisam citiem mērķiem, šodien mēs to par jaunu
iesvētījām, jo ticam, ka republikas vadība uzklausīs to
ierosinājumu par šī dievnama nākotni, kas tika izteikts
vakar, lielām ovācijām skanot. Savukārt visai mūsu
tautai gandrīz jau 50 gadu uzspiesta ateisma apstākļos
tikusi laupīta vispirms iespēja, pēc tam diemžēl bieži
vien arī griba un vēlēšanās brīvi un pilnasinīgi kopt un
apliecināt savu kristīgo ticību. Tā bija vesela, labi
pārdomāta sistēma, kuras produkts un upuri lielā mērā
esam mēs visi, vismaz t. s. zaudētā jeb zudusī
paaudze. Arī šorīt daudzi no mums varbūt dievnamā
un dievkalpojumā ir pirmo reizi vai pēc ilga, ilga
pārtraukuma. Tāpēc šis īstenībā ir grēksūdzes
dievkalpojums. Tautas grēksūdzes dievkalpojums.
Grēksūdze, grēku nožēlošana – šie vārdi kaut kā
nemanāmi no jauna ienākuši mūsu leksikā. Jo esam
kopīgi apzinājušies, cik dziļa un nopietna ir krīze, tie
visāda veida ekstremālie apstākļi, kas ilgstoši skāruši
mūsu tautu un sabiedrību. Esam sākuši meklēt vainu
arī sevī. Tāpēc šīs svētdienas rīts mūs pārbaudīs. Ne
jau tikai ārēji: cik brīvi un dabiski spēsim nomesties
ceļos. Jo ne jau mēs ar to kādam kalposim, bet gan
labāk sagatavosimies, lai Dievs varētu kalpot un
palīdzēt mums – Vārdā, Sakramentā un tad arī
klātbūdams mūsu dzīvē un mūsu nākotnes cerībās. Jo
Viņš jau nav mūs atstājis visus šos gadus. Bet – mēs
Viņu?
Tas nu top kā jautājums par vainu un grēku. Lai šī ir
sevis pārbaudes stunda, kad mēģinām pavilkt svītru
zem līdzšinējās dzīves, kad modinām savu
sirdsapziņu. Nu, piemēram, uz ko mēs līdz šim
visvairāk esam paļāvušies? Uz savu darbu? Uz
talantu? Uz sakariem? Uz naudu? Uz nemaldīgiem
vadoņiem? Uz iztapoņas un saliektas muguras laimi
jeb – uz Dievu? Līdzīgi – no kā mēs visvairāk esam
baidījušies? No neveiksmēm, no trūkuma? No
cilvēkiem? No pātagas? No drošības iestādēm? Jeb –
no Dieva?
Kad pazudušais dēls nonāk pie izšķirošā lēmuma, pie
pagrieziena savā ceļā? Tad, kad viņš, vispirms, ir ļoti
tālu prom no tēva aizgājis, kad viņš ir totālā krīzes
situācijā. Kad viss, viss ir atdots, izniekots un

iztirgots. Kad vienīgā morāle ir – veikals un cīņa par
izdzīvošanu. Kad nav vairs, ko ēst nedz miesai, nedz
dvēselei. Tad dzimst jautājumi: kur es biju visu šo
laiku, kā aizmaldījos tik tālu, kāpēc?
Kur mēs bijām – tauta un Baznīca – kad vēl pirms
dažiem gadiem lielā pacilātībā (tā rakstīja avīzes)
visur vienbalsīgi piekritām bezdievīgajai un
prettautiskajai varai, partokrātijai un tās kampaņām?
Un vēl vairāk – visu to konformistiski apdziedājām?
Kad izlikāmies noticam (jā, tā bija, vieglāk dzīvot), ka
jaunu cilvēku varēs izveidot ar ateistisku ideoloģiju,
ar kompartijas dekrētiem un lēmumiem? Kur bijām
tad, kad kaunējāmies atzīt, ka mums ir latviešu
dvēsele (jo to kādam ļoti vajadzēja mums atņemt)?
Kad slepeni, zem segas lasījām Orvelu vai
Solžeņicinu, bet zinājām, zinājām, ka Gunārs Astra un
viņam līdzīgi domājošie tiek spīdzināti vergu
nometnēs? Kāpēc klusējām, kad Helsinki–86 grupa
mēnešiem ilgi tika nomelnota visos iespējamos
veidos? Kur mēs bijām ar visu savu Latvijas
nacionālo simboliku tad, kad par tās atklātu
pagodināšanu draudēja kriminālkodeksa pants? Kur
mēs bijām, kad draudzei slēdza Doma baznīcu, kad
zāģēja dievnamu krustus, kad apgānīja tempļus, kad
ticīgie mums līdzās tika uzskatīti par zemākiem otrās
šķiras pilsoņiem? Kur bijām? Tepat vien... Kas ar
mums bija noticis?
Grēksūdze... Ko darīt, kā nu tālāk dzīvot? Bet kā
pazudušais dēls atrada izeju? Tad, kad viņš cēlās un
gāja, kad viņš nekaunējās atgriezties. Lūk, šī
attieksmes orientācijas maiņa arī mums ir svarīga.
Tēvs, es esmu grēkojis...
Vakar runās un debatēs vairākas reizes atskanēja:
„Latvijas likteņi ir mūsu pašu rokās.“ Ja tā, tad
kamdēļ koķetēt ar svēto vārdu Dievs? Nemānīsim
atkal paši sevi. Tad jau šorīt, šeit pulcējoties, atkal
esam bijuši nepatiesi?! Bet nepievilsimies. Dievs
neļaujas apsmieties. Vēl ir laiks, vēl mūs sauc un
aicina. Kas mūs aicina? Jā, māte Latvija. Bet sauc un
aicina, un – vai dzirdējāt? – mīlestībā pretī steidzās arī
Tēvs.
To saskatīt un sajust – tā laikam šajā vēsturiskajā brīdī
būs īstā tālredzība. No Viņa rokām saņemsim brīvu
un suverēnu Latviju – tad, kad paši kļūsim iekšēji
brīvi un sakārtoti, kad neviltosim kartes, kad
neslēpsim ceļa zīmes, kad atradīsim pazaudētos
garīgos orientierus. Tad vairs nebūsim bāreņu tauta.
Tad mēs uzvarēsim. Jo – mūsu māte Latvija un – Tēvs
mūsu debesīs.
Tas ir mūsu ceļš.
Palīdzi, Dievs, palīdzi visai latviešu tautai! Āmen.
Modris Plāte
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LATVIEŠU CENTRA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS
PAR 2012/13 SAIMNIECĪBAS GADU (NO 1.7.2012 LĪDZ 30.6.2013)
KASĒ 1.7.2012
WESTPAC BANKAS KONTĀ
NAUDĀ
IEŅĒMUMI
NO DAUGAVAS VANAGIEM UN VANADZĒM - ĪRE
PĀRĒJIEM TELPU ĪRĒTĀJIEM
LAUKUMA ĪRES
ZIEDOJUMI UN SARĪKOJUMS
ORGANIZĀCIJU ATBALSTS
BANKAS AUGĻI

15,659.98
15,609.98
50.00
22,570.54
1,355.00
650.00
15,600.00

17,605.00
3,540.00
1,380.00
45.54
38,2305.52

IZDEVUMI
CENTRA APDROŠINĀŠANA
CENTRA APDROŠINĀŠANA – DV un LBRA ATMAKSA
CENTRA APKOPŠANA
ELEKTRĪBA
ELEKTRĪBA ATMAKSA NO DV
NODOKĻI – BELMONTAS NODEVA
VALSTS ZEMES NODOKLIS
UZŅEMUNU GADSKĀRTEJĀ NODEVA
TELEFONS
ŪDENS NODOKLIS
REMONTI

2,129.71
1,250.00
1,528.55
955.59
6,535.07
3,532.25
230.00

879.71
4,914.62
572.96
10,297.32
560.26
1,047.35
422.04

KASĒ 30.6.2013

19,536.26

ŠĪ SUMMA SASTĀDĀS NO WESTPAC BANKAS KONTA
NAUDĀ
2012/2013 SAIMNIECĪBAS GADĀ IEŅEMTS
IZDOTS
AMORTIZĀCIJA
AUGĻI PIESKAITĪTI AIZDEVĒJIEM
GADA IZTRŪUKUMS

22,570.54
18,694.26
3,876.28
61.50
7,515.00
3,700.22

19,486.26
50.00
19,536.26

