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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 9561 6877 
 04 0904 8863 
Priekšniece: Ieva Vlahova 9367 4104 
Dāmu komitejas priekšniece: 

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  

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 
pertaszinas@ozemail.com.au 
www.pertaszinas.net 

 

SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
martā 

1 Dievkalpojums plkst. 18:00 
5 Dievkalpojums plkst. 10:30 

11 Daugavas Vanagu Austrālijas 
delegātu sanāksme plkst. 9:00 

12 Daugavas Vanadžu Austrālijas 58. 
salidojums plkst. 10:00 
plkv. O.Kalpaka, latviešu leģiona 
un Kurzemes cietokšņa atcere 
plkst. 13:30 

19 Dievkalpojums plkst. 10:30 
aprilī 

2 Dievkalpojums plkst. 10:30 
9 Dievkalpojums 

ANGĻU VALODĀ plkst. 10:30 
13 Dievkalpojums plkst. 18:00 
14 Dievkalpojums plkst. 15:30 
19 Dievkalpojums plkst. 10:30 

maijā 
 

7 Dievkalpojums plkst. 10:30 
21 Dievkalpojums plkst. 10:30 
28 Daugavas Vanadžu pusdienas un 

filma 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 2017. g. 15. februārim. 

ZIEDOJUMI 
A. Sprancis $30 

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. 

http://www.6ebafm.com.au/
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EV. LUT. SV. 

PĀVILA 
DRAUDZE 

 

Sēžot starp 6-12 Dievlūdzējiem mūsu 

Dievkalpojumos un sekojot no gaumīgu (un viegli 

salasāmi!) lapiņām, esmu dziļāk pārdomājusi katru 

vārdu un teikumu mūsu liturģijā un Dievkalpojuma 

kārtībā. Bieži arī esmu kļuvusi aizkustināta no 

mācītāja izvēlētām dziesmām, kas tik ļoti 

atspoguļo komponistu Dieva dotās dāvanas, izteikt 

tā Kunga varenību, mīlestību un labestību pret 

mums šai pasaulē. 

Pazīstama Dievkalpojuma kārtība dziesmām, 

ievadu, grēksūdzi, grēku piedošanu caur Kristu, 

lūgšanām, Bībeles lasījumiem, sprediķi, ticības 

apliecību un Svēto vakarēdienu ir vienkāršs, bet 

garīgi atspirdzinošs un pamācošs veids, kā kopā 

varam pakavēties, ticībā, pie Dieva. 

Tas viss mums ir pieejams mūsu pašu valodā, 

brīvība un ērtībā. 

Beigu lūgšana 

“Lai Dievs tas Kungs tevi svētī un pasargā! 

Lai Dievs tas Kungs apgaismo savu svēto 

vaigu uz tevi un tev ir žēlīgs. 

Lai Dievs tas Kungs pagriež savu seju pret 

tevi, un lai tev dod mieru.” 

AMEN! AMEN! AMEN! 

 

Ir kā spēcīga un mierinoša veldze iet pretim mūsu 

ikdienai. 

Ja vēlaties Dievkalpojumu lapiņu – lūdzu dariet 

mācītājam vai man zināmu. 

 Aicinājums visiem turpināt sekot baznīcas gadam ar 

gavēņu laiku un Lieldienu 3-dalīgu Dievlūdz (Zaļā 

ceturtdienā, Lielā piektdienā un Lieldienu rītā). 

 Atgādinājums par Kapu Svētku Dievkalpojumu, 

svētdien 5. martā KARRAKATAS kapsētā pulksten 

10:30. Atcerēsim mūsu aizgājējus. 

Ieva Vlahov 

9367 4104 

 

DIEVKALPOJUMA SARAKSTS  

2017.g MARTAM APRĪLIM MAIJAM  
 
Datums 1. marts plkst .18:00 

Diena PELNU DIENA 

Krāsa Melna (Violeta) 

Lasījumi Joela Grāmatā 2:12-19 

Mateja Ev. 6:1-6, 16-21 

Lasītāja Ieva Vlahov 

Dežurants Gunis Balodis 

Puķes - 

Dievgalds Juris Liepa 

 

Datums 5. marts plkst. 10:30 

Diena KAPU SVĒTKI (1 Gavēnis) 

(Karakatas Kapsētā) 

Krāsa - 

Lasītājs Mācītājs 

Dežurants Mācītājs 

Aizlūgumi: 

Erna Raudziņš Aina Sprancis 

Aina Timmermanis Astrīda Untiņš 

Anita Vaļikovs George Vaļikovs 

Andris Vārpiņš Daina Vārpiņš 

 

Datums 19. marts plkst. 10:30 

Diena 3. Gavēnis 

Krāsa Violeta 

Lasījumi 3 Mozus Grāmatā 19:1-2, 9-18  

Mateja Ev. 5:38-48 

Lasītājs Jānis Vucēns 

Dežurants Jānis Vucēns 

Puķes - 

Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 

Ingrīda Viļums Ieva Vlahov 

Jānis Vucēns Sarmīte Vucēns 

Zenta Zaķis Ruta Auziņš 

Mirdza Balodis 
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Datums 2. aprīlis plkst. 10:30 

Diena 5. Gavēnis 

Krāsa Violeta 

Lasījumi Rom. 8:1-11 

Jāņa Ev. 11:17-27 

Lasītāja Ieva Vlahov 

Dežurants Gunis Balodis 

Puķes - 

Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 

Edīte Baumanis-Osman Nina Bauskis 

Gaida Beklešovs Ilgvars Bergmanis 

Jūlījs Bernšteins Maiguta Bernšteins 

Jānis Blumbergs Nikolajs Džonsons 

Rita Džonsons 

 

 

Datums 9. aprīlis plkst. 10:30 

Diena 6. Gavēnis 

ANGĻU VALODAS DIEVKALPOJUMS 

 

 

Datums 13. aprīlis plkst. 1800 

Diena ZAĻĀ CETURDIENA 

Krāsa Balta 

Lasītājs Mācītājs 

Dežurants Juris Liepa 

Puķes - 

Dievgalds Juris Liepa 

 

Datums 14. aprīlis plkst. 15:30 

SV. JĀŅA BAZNĪCĀ 

Diena LIELĀ PIEKTDIENA 

Krāsa - 

Lasītājs Mācītājs 

Dežurants Jānis Vucēns 

Puķes - 

Dievgalds Ieva Vlahov 

 

Datums 16. aprīlis plkst. 10:30 

Diena LIELDIENAS 
Krāsa Balta vai Zelta 

Lasījumi Ps. 118:15-29 

Jāņa Ev. 20:1-18 

Lasītājs Juris Liepa 

Dežurants Gunis Balodis 

Puķes Silvija Lūks 

Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 

Austra Farras Līga Gemuts 

Margarieta Gaujers Regina Gaujers 

Ivars Galvāns Austra Grīnbergs 

Hilda Gūtmanis Imants Gūtmanis 

 

Datums 7. maijs plkst. 10:30 

Diena 4 Lieldienu Svētdiena 

Krāsa Balta 

Lasījumi 23. Psalms 

 1 Pētera Vēstule 2:19-25 

 Jāņa Ev. 10:1-10 

Lasītājs Sarmīte Vucēns 

Dežurants Gunis Balodis 

Puķes Aina Timmermane 

Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 

Māra Hope Sid Hope 

Austra Kaģis Tamāra Karabanovs 

Juris Liepa Ruta Liepa 

Jānis Lūks Silvija Lūks 

Allan Lūks 

 

Datums 21. maijs plk.st 10:30 

Diena 6 Lieldienu Svētdiena 

Krāsa Balta 

Lasījumi Ps. 66 8-20 

1 Pētera Vēstule 3:13-22 

Jāņa Ev. 14:15-21 

Lasītājs Jānis Vucēns 

Dežurants Juris Liepa 

Puķes Sarmīte Vucēns 

Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 

Harda Paparde Erna Raudziņš 

Emīlīja Sokolovskis Aina Sprancis 

Aina Timmermanis Astrīda Untiņš 

Anita Vaļikovs George Valikovs 

 

LIELDIENU NOZĪME 

Pasaulē vienmēr ir bijušas uztraucošas norises, 

postoši konflikti un traģiskas nelaimes, taču pēdējā 

laikā tas, ko parasti dzirdējām ziņās no tālām 

zemēm, ir pienācis daudz tuvāk. Dzīve mainās un 

daudzās sirdīs iezogas nedrošība un bailes par 

nākotni. Tādā laikā Lieldienas iederas labāk nekā 

jebkas cits. Nevis zaķu, olu un šūpoļu svētki, bet 

īstas Lieldienas, kas svin Augšāmcelšanos. 

Cauri visiem četriem evaņģēlijiem Kungs Jēzus 

nebeidz atkārtot: “Nebīstieties, turiet drošu prātu, 

nebīstieties!” Vai viņš garantē, ka mūs neskars 

nekas ļauns? Nē, bet “to es jums esmu teicis tādēļ, 

lai jūs rastu mieru manī. Pasaulē jums būs bēdas, bet 
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turiet drošu prātu – es pasauli esmu uzvarējis.” 

Augšāmcelšanās ir Dieva pretuzbrukums visiem 

uzbrukumiem. Atcerēsimies, kādos apstākļos 

uzplauka Lieldienas. Fanātiski vīri savas reliģiskās 

pārliecības dēļ un arī skaudības, varas un naudas dēļ 

sagūstīja Jēzu, un aizveda viņu romiešu 

pārvaldnieka priekšā. Eiropeiskais Pilāts bija pārāk 

mīksts, lai pretotos fanātiķu spiedienam, un nodeva 

Jēzu krustā sišanai. Ar to nebija gana – Jēzus kapam 

uzvēla akmeni, aizzīmogoja un nolika sardzi. Nu 

viņu prieks bija pilnīgs. Kas vēl varēja viņiem 

atņemt uzvaru? 

Tas, ko viņi negaidīja – augšāmcelšanās. Kristus 

piecēlās no kapa un, visas ienaidnieku pūles 

izrādījās veltīgas. Viņu šķietamā uzvara palika 

kaunā Pašos ļaunākajos un bezcerīgākajos apstākļos 

Jēzum palika pēdējais vārds. Lai kādi nebūtu 

apstākļi, viņam vienmēr pieder pēdējais, uzvarošais 

vārds. Augšāmcelšanās ir Dieva radikālā atbilde 

ļaunākajam, kas var mūs apdraudēt – pat nāvei. “Es 

esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Es dzīvoju, un arī 

jūs dzīvosiet”, viņš saka savai mācekļu saimei. 

Īstais, dziļais Lieldienu prieks rodas tad, kad 

atklājam, kā augšāmcelšanās atbild uz mūsu 

urdošajiem jautājumiem un bailēm. Īstais, dziļais 

Lieldienu prieks uzplaukst tad, kad Kristus mūs 

ieaicina dalīties viņa priekā būt dzīvam. Svinēsim 

Lieldienas, ļaujot augšāmceltajam Kristum mūs 

augšāmcelt no visām bailēm un no katra dvēseles 

kapa un slazda. Kā mēs varam viņam to ļaut? 

Tiecoties būt Kristum ļoti tuvu – viņa vārdos, 

sakramentos, lūgšanā, baznīcā. Būt ar viņu kopā. Ar 

Augšāmcelto arī pats būsi augšāmcelts. Nebīsties! 

Nebīsties! Nebīsties! Kristus dzīvo, lai arī Tu 

dzīvotu! 

MĀCĪTĀJA ZIŅOJUMI 

1. Lūdzu, paņemiet līdzi saliekamos krēslus 

Kapu Svētku Dievkalpojumam.  

Māc Gunis Balodis 

0409048863 95616877 

77 Karril Turn, Yanchep 6035 

 
 

BĪBELES STUNDAS! 
Bībeles stundas reizi mēnesī notiek pēc 

Dievkalpojumiem. 

 

VISI ir mīļi aicināti! 
 

 

ATCEROT MĀC. LEO KAMPE 

Svētdien, 26. februārī bijušā mācītāji Leo Kampes 

radi, draugi un draudzes locekļi pulcējās Cervantes 

Piemiņas Parkā (Cervantes Memorial Park), lai 

atklātu piemiņas akmeni Svētā Pāvila draudzes 

pirmajamm mācītājam. 

 

Leo Kampe dzimis1912. gada 22. februārī, Cēsis, 

Latvijā pazuda jūrā bez vēsts 1975. gada 28. 

decembrī. 

Pēc iebraukšanas Austrālija, mācītājs Leo Kampe 

pārcēlās uz Pertu un sniedza Dievkalpojumus 

vairākiem Latviešiem un citām tautībām Pertā un 

vairākās pilsētās Rietumaustrālijā. 

Māc. Kampe dibināja Pertas Svētā Pāvila draudzi 

un bija ļoti aktīvs Pertas Latviešu sabiedrībā. 
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DV PERTAS 
NODAĻA 

 

Pertas Daugavas vanagiem ražīgs 

gads priekšā. 

Svētdien, 12.februarī, DV Pertas nodaļas vanagi bija 

sanākuši aprunāties par to, ko un kā esam veikuši 

savu darbu un lemt, ko un kā to veiksim nākotnē. Tā 

nu katru gadu sanākam kopā savā pilnsapulcē un 

apskatām, vai esam labi darbojušies, un kā varbūt 

varam gūt vēl labākus panākumus. Tā, kā bija 

ieradušies gandrīz puse visu biedru nobalsojām, ka 

varam pilnsapulci noturēt. 

Atklājot sēdi, mūsu nodaļas valdes priekšsēdis 

Ilmārs Rudaks ziņoja, ka pagājušajā gadā mūžībā 

bija aizgājuši trīs mūsu nodaļas biedri: Juris Viļums, 

Ausma Jones un Gunārs Kaģis. Mēs viņus 

atcerējāmies ar klusuma brīdi, kam sekojām 

nodziedot divus pantus, Daugavas vanagu dziesmas. 

Tad Ilmārs pateicās mūsu vanadžu kopai par viņu, 

visus šos garos gadus, nenogurstošo darbu, atbalstot 

mūsu nodaļu, bez kura mēs nevarētu vispār pastāvēt. 

Turpinot sēdi, Ilmārs ziņoja, ka šogad, mūsu 

nodaļas ilggadīgam biedram un bijušajam Latvijas 

leģionāram Ilgvaram Bergmanis, D.V. Austrālijas 

valde ir piešķīrusi Atzinības Rakstu, kuru mēs 

sveicām ar aplausiem.  

 

Ilgvars Bergmanis 

Sanāksmes patīkamākā daļa bija beigusies, nu bija 

jāsāk pilnsapulces īstā darba daļa. Par sanāksmes 

vadītāju ievēlējām Jāni Vucēnu, kurš tūlīt pateicās 

Ilmāram Rudakam, mūsu nodaļas nenogurstošajam 

valdes priekšsēdim, par viņa darbu, ko viņš ir veicis 

jau daudz gadus. Kad sekretārs un balsu skaitītāji arī 

bija ievēlēti, sēde varēja ritēt uz priekšu.  

Tā kā visi ziņojumi jau bija izdalīti pirms sēdes un 

biedri tos bija izpētījuši, tad tieši pie nodaļas 

ziņojumiem nekādi lieki paskaidrojumi nebija 

vajadzīgi. Revīzijas komisijas ziņojums tūlīt tika 

nolasīts un ziņoja, ka valde ir strādājusi labi un 

naudas darījumi ir pareizi iegrāmatoti.  

Tā kā DV ir arī līdzīpašnieki Latviešu Centrā, tad 

tas ziņojums bija mazliet pilnāks un lielāks. Liekas, 

ka nākamgad mums var rasties iztrūkums Centra 

uzturēšanas ienākumiem, jo jauns zāles īrnieks, nav 

atrasts un iepriekšējais, austrāliešu teātris, mūsu 

zāles lietošanu nav vēl lūdzis. Mašīnu novietnes 

laukumam vajadzēs jaunu pārklāju. Tur atkal 

vajadzēs līdzekļus. Tā kā Centrs, ir visu trīs 

organizāciju kopējs īpašums, visām trim 

organizācijām tad būs šie izdevumi arī jāsedz. 

Pilnsapulce nolēma atbalstīt abas vajadzības ar 

nepieciešamo aizdevumu Centram, kurš tad arī 

paliks Centra aizdevumu fondā.  

Vēlēšanas bija īsas un ašas: Valdes priekšsēdis 

Ilmārs Rudaks, 2016. gada valde ar klāt ievēlētu 

biedrzini, un Revīzijas komisija ar jaunievēlētu 

vienu biedru. Tātad DV Pertas nod. darbosies ar: 

valdes pr.- Ilmārs Rudaks.  Valdē: Rita Džonsona, 

Jūlijs Bernšteins, Austra Kaģis, Viktors 

Mazalevskis, Jānis Purvinskis un Andris Vārpiņš. 

Rev. komisijā: Jānis Vucēns, Nikolajs Džonsons un 

Jānis Kukuls. 

Kasiere bija darījusi labu darbu un sabalansējusi 

nākamā gada budžeta izdevumus ar ienākumiem, 

kuru pieņēmām bez ķīvēšanās. Tagad bija tikai 

palicis ziņot par Pertas nodaļas rīkoto Austrālijas 

Daugavas vanagu delegātu sanāksmi, kura nu jau ir 

uz mūsu sliekšņa.   

Pēc mēneša mūsu pilsētu apciemos Daugavas 

vanagi no visiem galvenajiem Austrālijas latviešu 

centriem, kur spriedīs par mūsu Austrālijas vanagu 

un visas DV organizācijas skarošajām lietām. Pēc 

šīs svarīgās sēdes tad arī izlietosim izdevību, lai šajā 

laikā varam atzīmēt Oskara Kalpaka, Latviešu 

leģiona un Kurzemes Cietokšņa atceres.  

Kaut arī ar katru gadu mūsu skaits sarūk, darba 

slodze paliek tā pati. Tad nu tiem kas ir gatavi to 
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nastu nest tālāk, un kaut gan arī viņu gadu nasta 

paliek lielāka, darbs tomēr ir jāveic tik un tā. Kamēr 

mēs novērtēsim šo darba nozīmi un ja arī jauni spēki 

klāt nenāk, tikmēr arī darītāji rādīsies, jo latvieši ir 

sīksti un savus pienākumus apzinās. Uz redzēšanos 

nākamajā pilnsapulcē, 2018. g. 

Jānis Purvinskis 

 

DV Pertas nod. valde 2017.g. foto:J.Purvinskis 

 Sestdien, 11. martā, plkst. 

9.00, Daugavas Vanagu 

Austrālijas delegātu 

sanāksme nodaļas klubā. 

 Svētdien, 12. martā, 

plkst.10.00, Daugavas 

Vanadžu Austrālijas 58. 

salidojums nodaļas klubā. 

 Plkst.13.30 plkv. O.Kalpaka, 

latviešu leģiona un 

Kurzemes cietokšņa atcere. 

 Plkst.14.30 saviesīga 

pēcpusdiena (DV biedriem). 

 

DAUGAVAS VANADZES 
Daugavas Vanadžu Pertas kopas pilnsapulce notika 

š.g.6.,februārī. 

Ieradušās bija 8 vanadzes. Pilnsapulci vadīja Anita 

Vaļikovs, protokolēja Olga Pelšs.  

Pagājušajā darbības gadā notikušas 9 kopas 

sanāksmes, rīkoti 3 sarīkojumi ar pusdienām un 

filmu izrādēm. Dalība ņemta notikumos kopā ar DV 

Pertas nodaļu, kā arī kopīgos sarīkojumos ar citām 

organizācijām. Latvijai ziedoti $1400.00.  

Nākamajam darbības gadam par Pertas kopas 

vadītāju atkārtoti ievēlēja Ritu Džonsoni, valdē – 

Mirdzu Balodi, Olgu Pelšs, Austru Kaģi un 

Veroniku MacKenzie. 

Sekoja pārrunas par Daugavas Vanadžu Austrālijas 

58. salidojuma norisi, kas notiks š.g. 12. martā Pertā.  

Pēc pilnsapulces vanadzes apsveica 3 dzimšanas 

dienas jubilāres ar ziediem. 

R. Džonsone (kopas vad.) 
 

 

Daugavas Vanadzes 

aicina uz 

pusdienām 

un filmu 

svētdien, 28. maijā, 

plkst. 13.00 
 

 

 

LATVIEŠU BIEDRĪBA 
RIETUMAUSTRĀLIJĀ 
Pertā Svin Draudzīgo Aicinājumu un De-

jure Atceri. 
Kā jau parasts, Pertas latviešu saime uzsāk savu 

darbības gadu ar Draudzīgā Aicinājuma un De-jure 

Atceri. Tā arī šogad, gandrīz pēc mēneša atpūtas 

Pertas latvieši atkal pulcējās savā iemīļotajā 

Latviešu Centrā. Šo sarīkojumu vienmēr rīko 
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Latviešu Biedrība. Tā arī šogad Biedrības valdes  

priekšsēdis Jānis Kukuls atklāja sarīkojumu un 

aicināja LAAJ  vice-pr. Pertā, Jāni Vucēnu sniegt 

viņa, šim gadījumam, sagatavoto sniegumu.  

Viņš bija no Melburnas Kultūras Dienām atvedis, 

sakopotu Latvijas Kultūras ministres, Daces 

Melnbārdes, Melburnā sniegto referātu par Latvijas 

gaidāmo Simtgadi un tai paredzēto norisi. Tā kā mēs 

Pertā šo referātu saprotams, netikām redzējuši, šis 

Jāņa sniegums mums bija jo sevišķi noderīgs. Bija 

interesanti dzirdēt, ka Latvijas Simtgadi svinēsim 

piecu gadu garumā, ko sāksim ar 1917. g. kad 

sanāksme Rēzeknē nolēma apvienot Latgali, 

Kurzemi un Vidzemi viena valstī: Latvijā. Tad 

pirmā Nacionālās Padomes sēde, Valkā, un 1918. 

gada Latvijas proklamēšana. 1919. g. brīvības cīņas, 

Oskara Kalpaka nāve un cīņas līdz Latvijas 

atbrīvošanai no ienaidnieku karaspēka. 1920. g. 

Satversmes sapulce un Latvijas/Krievijas miera 

līguma parakstīšana un beigās Rietumvalstu 

Latvijas atzīšana 1921. g. ar De-jure un iekļaušanu 

Tautu Savienībā. Tā nu katru gadu atzīmēsim šos un 

citus svarīgus notikumus mūsu valsts tapšanas laikā. 

Mums ir jāpadomā, kā arī mēs, Pertas latvieši, 

varētu pievienoties un ko ziedot šim svarīgajam 

notikumam. Otro simtgadi mēs paši jau laikam 

nepiedzīvosim, tad kaut ko mums jāziedo šajā 

gadījumā. Tālāk, Vice-pr. mums rādīja īsu 

sakopojumu par vēsturiskajiem, atjaunotajiem 

namiem Rīgā un jo sevišķi Nacionālo Mākslas 

Muzeju un latviešu studentu Korp! Letgālija namu. 

Paldies par interesanto un šim gadījumam tik 

piemēroto devumu. 

Pēc šiem sniegumiem tikām aicināti pie uzkodām un 

garšīgajām kūkām, kuras visas varējām bagātināt ar 

tēju, kafiju vai vīnu un alu. Par visu bija gādājis 

Biedrības mazais, čaklais dāmu pulciņš. Mīļš 

paldies arī Viktoram un Veltai par slāpju 

dzesināšanu. Kā jau gandrīz vienmēr, arī šodien bija 

ieradušies visi četri Pertas Jāņi: Vucēns, Kukuls, 

Blumbergs un Purvinskis. Piektais Jānis, Lūks 

šoreiz nebija, jo mūsu Jānim tagad nav visai spilgti 

ar viņa veselību un kājas neklausa tā kā vajag. Tad 

jau vēl pasēdējām un parunājām ar draugiem un nu 

laiks jau bija pienācis doties katram mājās, uz savu 

pusi. Paldies par labo sarīkojumu un cerēsim, ka no 

lielajām valsts simtgades svinībām arī mums kaut 

kas iznāks. 

Jānis Purvinskis 

 
No Kr. Jānis Kukuls, Jānis Purvinskis, Jānis Vucēns un Jānis 

Blumbergs Latviešu Centra pagalmā. Foto: J.Purvinskis 

 

 

PERTĀ, BĒRNU SPĒĻU GRUPA. 

Šodien, 2017.g.29.janvārī, Pertā nodibinājās 

latviešu bērnu spēļu grupiņa. Pēc vairāku mēnešu 

domāšanas, šodien Pertas latviešu centra pagalmu 

pildīja mazu bērnu čalas, smiekli mazo kājiņu 

klabināšana pa asfaltu. Kad es ierados, vēl jau bez 

nokavēšanās, pagalmā jau bija vairākas 

automašīnas, māmiņas un bērni, gan skriešus, gan 

vēl bērnu ratiņos. Skats, kurš Pertā nav redzēts 

pirms daudz, daudz gadiem. Uz Jāņa aicinājumu, 

māmiņas bija nākušas ar saviem bērniņiem, lai 

dibinātu latviešu bērnu spēļu grupiņu. Biju gaidījis 

ar cerībām, ka ja nu atnāks tikai varbūt trīs, četri 

bērniņi, būšu ar mieru iesākt pat ar tiem un ar vēl 

mazāk. Jo šī lieta ir ļoti svarīga. Esam jau sen 

runājuši, ka mums jāsanāk un mazuļi, kuri vēl runā 

latviski, ir jāiesaista kopiņā, lai savā starpā runājot, 

mātes valodu nepazaudētu. Kā tad vecāmāte, brālēni 

un māsīcas, kad aizbrauks pie viņiem ciemos 

Latvijā, ar viņiem sarunāsies? Biju, tā pārsteigts, 

kad redzēju, ka bērni nāca viens pēc otra un biju jau 

saskaitījis astoņus, un tad vēl nāca. Man laikam sejā 

bija liels smaids, vismaz pats to sajutu. Lielā cerība 

bija piepildījusies un vēl ar uzviju.  

Steidzīgi gāju, vēru vaļā Centru un aicināju visus 

zālē. Tā nu, kamēr bērni skraidīja un spēlējās. Mums 

bija jākārto svarīgas lietas: nu, kādā vārdā sauksim 

mūsu kopiņu? Bija vairāki skaisti vārdi, beidzot 

māmiņas nolēma, ka dažām Latvijā bija šāda 

kopiņa, kuru sauca par: Zīļuku. Tā nu tad arī mūsu 

kopiņa būs zināma kā ‘Zīļuks’: Pertas latviešu 
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bērnu spēļu grupa: ‘Zīļuks’ (maza zīlīte), jo mums 

tepat acu priekšā bija, pašu stādītais, lielais Pertas 

Centra ozols, kam taču ir zīles. Tad bija jāpilda 

dažādas anketes. Tūlīt ievēlējām sekretāri, kura šo 

lietu kārtoja. Nu tad, cik un kādi bērni utt., utt. Viss 

ir jāraksta un aptauja jāsūta uz Latviju, kur mums 

sola arī mūsu Zīļukam palīdzēt augt. Bija arī e-pasts 

no Adelaides latviešu skolas mūs sveikt un dot 

drosmi, ka ir gatavi mums palīdzēt, ja ko vajagot, 

kaut vai padomus. Bija liels prieks just, ka mums ir 

liels atbalsts tam, ko ceram darīt. Tikai bija ļoti žēl 

uzzināt, ka Latvijas Simtgades Karogs pie mums 

neatnāks. Esam atkal, kā vienmēr, atstāti novārtā. 

Nolēmām, ka nāksim 09:30 norīta, kamēr bērni vēl 

spirgti, vēlāk paliek arī karsts, un bērni paliek 

kreņķīģi. Tiksimies ik pa divām nedēļām, un tad 

redzēsim, kā mums sokas un vai nāksim biežāk vai 

retāk. Vēl ir nopietnāk jānorunā par telpām, taču 

vajadzēs kaut ko arī maksāt. Elektrība vien jau nav 

nevienam par brīvu.  

Bērni bija skrējuši un spēlējušies un arī mielojušies 

ar māmiņu nesto launagu. Ar bērniem gājām rotaļās 

un visi dziedājām līdz. Visiem lieliem un maziem 

bija prieks. Pirmajai reizei bija labi.  Vēl uzņēmām 

vienu otru foto bildīti šim svarīgajam notikumam. 

Sakārtojām zāli tādā pašā stāvoklī, kāda šorīt to bijā 

atraduši, un devāmies atpakaļ pagalmā un uz māju 

pusi. Notikums, kurš mani, bija dīdījis nu jau 

vairākus mēnešus, nu bija noticis, un man jāatzīstas, 

ka nemaz tik briesmīgi tas viss nebija.  

Jāsaka paldies māmiņām visām sešām, vecmāmiņai 

un visiem deviņiem bērniņiem, kuri bija atnākuši, 

bet mēs labi zinām, ka gaidām, ka būs vēl krietni 

vairāki, kuri arī ir solījuši mums piebiedroties, mūsu 

Zīļuka celšanā. Paldies arī Viktoram, kurš bija 

atnācis mums parādīt kur ir kas,  un kā ar to rīkoties. 

Tā, nu sākums ir, bet tagad jāturpina to domu 

kamoliņu ritināt tālāk, lai tad no tā iznāktu mūsu 

cerību piepildījums un mūsu bērni, aizbraucot 

ciemos Latvijā, varētu ar visiem sarunāties mūsu 

tēvu valodā, kura ir viena no visvecākām Eiropas 

valodām, un kuru tikai mēs varam uzturēt un 

saudzēt. Lai dieviņš mums ar to palīdz. 

Jānis Purvinskis 

 

 

Latviešu bērnu spēļu grupa: Zīļuks, Pertā. (bildē trūkst vēl divas māmiņas un 2 bērni) Pirmā diena. Foto: 

J.Purvinskis 

 


