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Daugavas Vanagi ....................... 4 
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Mana dāvana Latvijai ................ 11 
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18.Novembra viesis .................... 6 

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 044 719 4080 
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  

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 
janvārī 

7 Dievkalpojums plkst. 10:30 
21 Dievkalpojums plkst. 10:30 
21 De-jure/ Draudzīgais aicinājums 

plkst. 13:00 
  

februārī 
4 Dievkalpojums plkst. 10:30 
5 DVanadžu Pilnsapulce plkst.11:00 

11 DVanagu Pilnsapulce plkst.13:00 
14 Dievkalpojums plkst. 18:00 
18 Dievkalpojums plkst. 10:30 

martā 
4 Dievkalpojums plkst. 10:30 

18 Dievkalpojums plkst. 10:30 
29 Dievkalpojums plkst. 18:00 
30 Dievkalpojums plkst. 15:30 

aprīlī 
1 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 
Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt 
redakcijā līdz 2018. g. 15. februārim. 

ZIEDOJUMI 
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 

 

Atskatoties uz 2017. gadu varam būt pateicīgi, ka 
tomēr vēl pastāvam un regulāri sanākam uz 
Dievkalpojumiem un citiem sabiedriskiem 
pasākumiem. Pieminam arī mīļus draugus un ģimenes 
locekļus, kas ir no mums šķīrušies. 
Veselības lietas ir šogad iespaidojušas vismaz divus 
svarīgus draudzes locekļus – mācītāju Guni Balodi un 
kasieri Māru Hope. Novēlam abiem labu atkopšanos 
un turpmāku veselību. 
Visu labu ikkatram draudzes loceklim šai svētku laikā 
un nākošā gadā. 
Draudzes artavas šim gadam variet kārtot ar mani vai 
valdes locekļiem pēc Dievkalpojumiem. 
 

 

Draudzes vārdā 
Novēlu 

Priecīgus Svētkus 
un 

Laimīgu Jauno Gadu 
 

 
Ieva Vlahov 

044 719 4080 
 
 

BĪBELES STUNDAS! 
Bībeles stundas reizi mēnesī notiek pēc 

Dievkalpojumiem. 
VISI ir mīļi aicināti! 

 

 

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS  
2018.g JANVĀRIM, FEBRUĀRIM, 
MARTAM 
Datums 7. janvāris plkst. 10:30 
Diena JĒZUS KRISTĪBAS 
Krāsa Balta 
Lasījumi 1. Mozus 1:1-5 

Marka 1:4-11 
Lasītājs Jānis Vucēns 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Silvija Lūks 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Harda Paparde Erna Raudziņš 
Emīlīja Sokolovskis Aina Sprancis 
Aina Timmermanis Astrīda Untiņš 
Anita Vaļikovs George Vaļikovs 
Andris Vārpiņš Daina Vārpiņš 
 
Datums 21. janvāris plkst. 10:30 
Diena 3. svētdiena pēc Epifānijas 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Ps. 62 

Marka 1:14-20 
Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Gunis Balodis 
Puķes Aina Timmermane 
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Leokardija Vārpiņš Ingrīda Viļums 
Ieva Vlahov Jānis Vucēns 
Sarmīte Vucēns Ruta Auziņš 
Mirdza Balodis 
 
Datums 4. februāris plkst. 10:30 
Diena 5.svētdiena pēc Epifānijas 
 Māc. Colvin MacPherson 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Jes. 40:21-31 

Marka Ev. 1:29-39 
Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Gunis Balodis Signe Balodis 
Zane Balodis Edīte Baumanis Osman 
Nina Bauskis Gaida Beklešovs 
Ilgvars Bergmanis Jūlījs Bernšteins 
Maiguta Bernšteins 
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Datums 14. februāris plkst. 18:00 
Diena PELNU DIENA 
Krāsa Melna vai Violeta 
Lasījumi Joela 2:12-19 

Mateja Ev. 6:1-6, 16-21 
Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes        - 
Dievgalds Ieva Vlahov 

 

Datums 18. februāris plkst. 10:30 
Diena 1. Gavēnis 
Krāsa Violeta 
Lasījumi Ps. 25:1-10 

Marka Ev. 1:9-15 
Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Gunis Balodis 
Puķes - 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Jānis Blumbergs Nikolajs Džonsons 
Rita Džonsons Austra Farras 
Līga Gemuts Margarieta Gaujers 
Regīna Gaujers Ivars Galvāns 
 

Datums 4. marts plkst. 10:30 
Diena 3 Gavēnis 
Krāsa Violeta 
Lasījumi 1. Kor 1:18-31 

Jņ Ev. 2:13-22 
Lasītājs Jānis Vucēns 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes - 
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi:  
Austra Grīnbergs Māra Hope 
Sid Hope Austra Kaģis 
Tamāra Karabanovs Juris Liepa 
Ruta Liepa Jānis Lūks 
Silvija Lūks Allan Lūks 
 

Datums 18. marts plkst. 10:30 
Diena 5. Gavēnis 
Krāsa Violeta 
Lasījumi Jer. 31:31-34 

Marka Ev. 10:35-45 
Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes - 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Harda Paparde Erna Raudziņš 
Emīlīja Sokolovskis Aina Sprancis 
Aina Timmermanis Astrīda Untiņš 

Datums 29. marts plkst. 18:00 
Diena ZAĻĀ CETURDIENA 
Krāsa Balta 
Lasījumi 2. Mozus 24:3-11 

Marka Ev. 14:12-26 
Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Aina Timmermane 
Dievgalds Ieva Vlahov 

 

Datums 30.marts plkst. 15:30 
 JĀŅA BAZNĪCĀ PERTĀ 
Diena LIELĀ PIEKTDIENA 
Krāsa - 
Lasījumi Marka Ev.15:21-39 
Lasītāja Mācītājs 
Dežurants Gunis Balodis 
Puķes -  
Dievgalds - 

 

Datums 1. aprīlis plkst. 10:30 
Diena LIELDIENAS 
Krāsa Balta 
Lasījumi 1 Kor. 5:6b-8 

Jāņa Ev. 20:1-18 
Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Mār Hope 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Anita Vaļikovs George Vaļikovs 
Andris Vārpiņš Daina Vārpiņš 
Leokardija Vārpiņš Ingrīda Viļums 
Ieva Vlahov Jānis Vucēns 
Sarmīte Vucēns 
 

MĀJU SAJŪTA 
Anda Līce 
Novembra pašā sākumā kādā vakarā Latvijas televīzijā 
atskanēja dziedājums ”Klusa nakts, svēta nakts”. Es 
nobrīnījos, vai tiešām televīzija jau sākusi gatavoties 
Ziemassvētkiem? Pēc brīža izrādījās – tiek reklamēti 
pamperi! Tas izgaisināja cerību par to, ka varbūt tomēr 
vēl ir kādas lietas, kuras nekad netiks apgānītas un 
nenonāks uz reklāmas altāra. Kad saproti – tādu lietu 
nav, pārņem nemājīguma un caurvēja sajūta. No visa 
tā, kas mūs dienu no dienas iztukšo, pazemo un 
ievaino, mēs allaž glābjamies zem mūžīgā pajuma – 
cerības, ticības un mīlestības. Kad arī tam kāds zāģē 
balstus, sākam salt un atgūstamies vien tad, kad esam 
pārliecinājušies par garīgās celtnes pamatu stiprumu.  
Ko tur liegties, kristīgās ticības pamatu postīšanā visos 
laikos vienlīdz sekmīgi ir strādājuši gan paši ticīgie, 
gan Dieva noliedzēji. Diemžēl pirmie bieži vien pat 
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daudz centīgāk. Nesen kādā svētrunā dzirdēju ļoti 
spilgtu izteikumu par kristiešiem mūsdienu pasaulē, 
kuri tajā jūtas tikpat labi kā kāpuri kāpostgalvā. 
Patiešām, vieni piederību konfesijai maina kā zeķes, 
valūtu vai partiju, citi melo un zog un sēž baznīcu 
pirmajos solos. Tiek gan runāts par to, kā ticība 
cilvēku pārmaina, bet daudz retāk par to, ka, ja tā ir 
tikai ārēja, var arī nepārmainīt, vien kalpot kā brends, 
caurlaide pie kādiem citādi grūtāk dabūjamiem 
labumiem.  
Ir ne mazums kristiešu, kuri savās garīgajās mājās sēž 
uz tik daudziem krēsliem, it kā viņiem būtu vairāki 
dibeni. Pa ceļam uz baznīcu izlasa horoskopus, 
noklausās dievkalpojumu, pēc tam dodas uz kādu 
meditācijas pulciņu, pašā vakarā palasās kaut ko no 
ezotēriskās literatūras, apgalvojot, ka visi ceļi ved pie 
Dieva un pirmajā brīdī tiešām jūtas garīgi piepildīti. 
Tikai pēc laika liek sevi manīt tāds mikslis, ka pats 
nelabais var kāju nolauzt.  
Mums, kas sevi apzināmies par luterāņiem, arī ir ne 
mazums no ticības projām aicinošu ceļu. Vieniem 
kārojas Bībeli padarīt mazliet pielaidīgāku morāles 
jautājumos, citiem gribas postmodernismu arī baznīcā, 
vēl kādi meklē intelektuālu baudu Rakstu 
skaidrojumos un aizrunājas tik tālu projām, ka ne 
saūjināt. Un kur tad vēl tie, kuriem ar luteriskās 
baznīcas tradīciju šķiet par maz un viņi pieķer kaut ko 
klāt no citām konfesijām. Neticami, bet par 
reformāciju var runāt, Luteru pat ar vārdu nepieminot. 
Ko mums darīt? Jālasa Raksti un Luters. Un savai 
baznīcai jālūdz atkal un atkal skaidrot reformācijas 
būtību un arī aizmaldīšanos no tās gan pasaulē, gan 
Latvijā. 
Kādā intervijā dzejnieks Jānis Rokpelnis teica, viņam 
pilnīgi pietiekot ar to, ka viņš esot latvietis un 
kristietis. Man jau ilgāku laiku uz mēles ir – man 
pietiek ar to, ka esmu latviete un luterāne. Tas manī 
uztur drošības un māju sajūtu. Ir labi dzīvot ar apziņu, 
ka tev vienmēr ir kur atgriezties, ka tur lietas stāv savā 
vietā, māja izkurināta, logi gaiši, un tieši Martiņa 
Lutera dzimšanas dienā – 10. novembrī atverot viņa 
grāmatu „Svēto Rakstu apceres katrai dienai”, tu vari 
izlasīt īstenā ticības vīra pirms 525 gadiem teikto: „Es 
lūdzu, noklusējiet manu vārdu un sauciet sevi nevis 
par luteriešiem, bet kristiešiem. (..)Bet ja tu uzskati, ka 
Lutera mācība ir evaņģēliska, tad nevari pavisam 
atmest Luteru; citādi tu līdz ar viņu atmetīsi arī viņa 
mācību, kuru atzīsti par Kristus mācību.” 

Māc. Gunis Balodis 
77 Karril Turn, Yanchep, 6035 

0409048863 

 
 
 

DV PERTAS 
NODAĻA 

 

 
Daugavas Vanagu 

pilnsapulce 
svētdien,  

2018. gada 11. februārī, 
plkst. 13.00 

 
  

DAUGAVAS VANADZES 
 

 

Daugavas Vanadžu 
pilnsapulce 
pirmdien,  

2018. gada 5. februārī, 
plkst. 11.00 

 

 
Daugavas Vanadžu Pertas kopa izsaka  lielu paldies 
visiem mūsu atbalstītājiem piedaloties mūsu rīkotajās 
pēcpusdienās. 
Paldies Jānim Vucēnam, kurš papildināja filmās ar 
interesantiem un jauniem notikumiem no Latvijas. 
Paldies Jānim Blūmbergam par gādātiem cienastiem. 
Sirsnīgu pateicību izsaku savām čaklajām Vanadzēm 
par viņu nenogurstošo darbu visa gada garumā. 
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Novēlam visiem svētīgus Ziemassvētkus un izturību 
Jaunajā gadā. 

Noliksim bēdu zem egles zariem 
Aizdegsim sveces, lai mieru sirds rod. 
Lūgsim no egles sev zaļo spēku, 
Paņemsim spēku, ko svētvakars dod. 

R.Džonsone 
 

 
 

 
LATVIEŠU 
BIEDRĪBA 

RIETUMAUSTRĀLIJĀ 
 
Latviešu biedrība Rietumaustrālijā 
Novēl visiem gaišus Ziemassvētkus un 
svētīgu, veselīgu Jauno gadu! 
 

 
Latvijas de-jure atzīšanas 

dienas un Draudzīgā 
Aicinājuma atcere 

svētdien, 
2018. gada 21.janvārī, 

plkst.13.00 
Visi laipni aicināti 

 
 

PERTĀ ARĪ BĒRNU 
SPĒĻU GRUPA 
SVINĒJA 
“18.NOVEMBRI” 
Pēc garāka pārtraukuma, Pertas latviešu bērnu grupas 
“Zīļuks”, bērni bija sanākuši kopā. Svētdien, 26. 
novembrī sanācām gan spēlēties, gan arī vēl noiet kādu 
rotaļu, bet svarīgi bija, atzīmēt Latvijas dzimšanas 
dienu. Lai tad to arī paši kaut kā šo dienu atzīmētu, 
mēs visi pie drēbēm valkājām kaut ko latvisku, viena 
mamma bija iepinusi sarkanbaltsarkanas lentes 
meitiņas bizēs, cita piespraudusi tautisku rotu, 
piespraudām arī Latvijas Simtgades nozīmi. Tā kā 
visiem bija kaut kas, kas teica: ‘šodien Latvijai ir 
dzimšanas diena’. 
Viena māmiņa bija pagādājusi arī dzimšanas dienas 
kūku ar Latvijas krāsām. Uz galda bija lielais 
piecsveču Svečturis ar svecēm, nu tad tā kūka un arī 
citi gardumi. Tā kā 99 sveces nevarējām salikt, tad 
iztikām ar dzirksteļiem, ar kuriem bija jābūt 
uzmanīgiem, jo tie taču karsti dzirkstīja un arī dega. 
Prieks bija liels. Tad ap galdu stāvot nodziedājām 
“daudz baltu dieniņu, Laimiņa dodi...”.  
Tad, kā jau svinībās, taču arī jādanco. Mēs gājām mūsu 
mīļākajā rotaļā: ”Kas dārzā”. Mums jo sevišķi patika “ 
ložņāt, kā bitītei, caur zaru zariem, cauri lapu 
lapām...”. Vēlāk mācījāmies dancot “plaukstiņ polku”. 
Kad mūsu laiks jau nāca uz beigām, daudz cilvēku 
sāka nākt saņemt savas jaunā Latvijas pases, kuras nu 
kā bija atnākušas no Latvijas. Kad mēs izaugsim lieli, 
mēs arī dabūsim savas Latvijas pases. Mēs nevaram 
sagaidīt nākamo gadu, jo tad Latvijai būs, vesels simts, 
gadu. Tas gan ir ļoti daudz gadu. Tas nozīmē, ka būs 
lielu lielas svinības, nē tādas maziņas, kā šodien. 
Uz tādām lielām svinībām, cilvēkiem būs visiem 
jābrauc uz Latviju, jo tur noteikti būs ļoti daudz 
cilvēku un visi gribēs Latvijai teikt: “augstu Laim’ un 
prieku, no sirds vēlējam!” Nu šodien, “Zīļukā” 
izdzīvojāmies, izpriecājāmies un nākamais Zīļuks būs 
tikai pēc Ziemassvētkiem, jau jaunajā 2018 tajā gadā. 
Tagad tikai jāiet mājās un jāsarunā vairāk bērni, kuri 
varētu nākt uz Zīļuku ar mums spēlēties. 
Tagad mēs vēlam visiem pieaugušiem un visiem 
bērniem:” Priecīgus Ziemassvētkus, un laimīgu jauno 
2018.gadu!!”  
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Zīļuks svinēja Latvijas dzimšanas dienu, 26. novembrī 

Foto:J.Purvinskis 

 
Ar dzirksteļiem mums bija jābūt ļoti uzmanīgiem. 

Foto: J.Purvinskis 

Valsts Svētku Runātājs Jau Pertā. 
Tas viss iesākās ar to, kad LAAJ mums paziņoja, ka 
šīgada Valsts Svētku runātājs Austrālijas latviešu 
Centros būs kādreizējais Latvijas Valsts Prezidents 
Valdis Zatlers. Nākošā ziņa bija par Zatlera kunga 
Svētku runas maršrutu, kas bija paredzēts sākties tieši 
ar Pertu, kā pirmo runas vietu. Mēs Pertā jau sen esam 
nolēmuši, ka Latvijas Proklamēšanas Dienas Atceri 
mēs vienmēr svinam tieši 18. novembrī, neatkarīgi no 
tā, kurā nedēļas dienā tas iekrīt. Ar to tad esam 
pieraduši pie tā, ka Austrālijas latviešu Centros 
aicinātais viesu runātājs nekad tieši 18.novembrī Pertā 
nevar būt, bet vienmēr pirms, vai pēc šīs svarīgā 
datuma. 
Tā nu Latvijas goda konsuls Rietumaustrālijā un 
LAAJ Vice-priekšsēdis Pertā, 2.novembra rītā tikās 
Pertas Starptautiskajā lidostā sagaidīt augsto viesi. 
Kaut arī lidmašīna, kuru sagaidījām bija ielidojusi tikai 
ar mazu nokavēšanos, mēs abi nu stāvējām un 
gaidījām, un gaidījām, un gaidījām un tad vēl 

gaidījām. Kad pēc gandrīz divām stundām vairs tikai 
retais pasažieris vairs nāca ārā goda konsuls 
sanervozējās un griezās pie Austrālijas 
Robežapsardzes ļaudīm pēc sīkākas informācijas. 
Tieši kad viņš bija aizgājis Zatlera kungs ar kundzi 
parādījās un goda konsula bažas izrādījās nevietā. 
Vienalga kā bija, bija, un nu viss bija labi. 
Sasveicinājāmies, atradām Jāņa Vucēna auto mašīnu, 
kurā tika salikta visa bagāža un tad abi, Zatlera kungs 
ar kundzi nu pārgāja pilnīgi LAAJ Pertas vice-pr. 
rīcībā ar uzdevumu gādāt par viesu labklājību un lai 
viesi tiktu iepazīstināti ar Pertu un tās apkārtni un 
Latviešu Centru. To visu bija jāpaspēj līdz 4.novembra 
pusdienas laikam, kad bija paredzēta Svētku runa 
Pertas Latviešu Centra, DV kluba telpās. 
Lai nebūtu nekur jāsteidzas, LAAJ vice-pr. abus 
viesus arī laikus nogādāja Latviešu Centrā un nodeva 
goda konsula ziņā viņus iepazīstināt ar Pertas 
latviešiem. Mēs sākumā stāvējām pagalmā zem mūsu 
Centra ozola, jo laiks šodien bija tiešām padevies tieši 
kā mūsu viesiem būtu bijis pasūtīts: silta saulīte 
spīdēja, ne mākonīša debesīs un pat lēna vēsmiņa šad 
tad sakustināja mūsu ozola zarus. Cilvēki sāka rasties, 
visi ar ziņkāri, jo šis cilvēks bija tikai pazīstams no 
aprakstiem presē un vislabāk zināms kā tas, kurš 
ierosināja atlaist nedarbojošos Saeimu. Cilvēks ar 
’’mugurkaulu’’. Es viņu biju saticis tikai tad, kad tiku 
viņam stādīts priekšā Rīgas pilī, Prezidenta konsulu 
pieņemšanā, bet tagad atradu vienkāršu cilvēku ar kuru 
bija viegli sarunāties un ar plašu sarunu loku. Drīz jau 
arī gājām iekšā kluba telpās, kur varēju iepazīstināt ar 
Latviešu Biedrības pr., DV valdes pr., Vanadžu 
vadītāju un vispār Pertas latviešus. Beidzot bija 
pienācis tas brīdis priekš kā Zatlera kungs bija vispār 
braucis. 
LAAJ Vice-pr. Pertā sveica Zatlera kungu un mūs 
iepazīstināja ar viņa īsu pārskatu, pēc kam mūsu viesis 
mums deva vislabāko svētku runu, kādu mēs vēl līdz 
šim bijām dzirdējuši. Runājot brīvi, bez piezīmēm, 
viņš runāja vienkāršā visiem saprotamā valodā gan par 
pašreizējo, gan notecējušo politiku, gan par saviem 
piedzīvojumiem Černobiļas atomenerģijas stacijas 
nelaimes sekām, gan par labiem un nē tik labiem 
lēmumiem Latvijas politikā. Viņš teica, ka ir no svara 
tagad runājot par Latviju, teikt nē vis ka Latvija ir 
maza, bet gan ka tā nav liela valsts, jo tas dod 
pareizāku uzskatu par mūsu valsti un tautu. Mums nav 
liela zemes platība, bet mums ir lieta tauta, jo tā ir pa 
visu pasauli, latvieši ir katrā Pasaules stūrītī, un visi 
dara labus un daudz zīmīgus darbu. Ja vien apskatam 
mūsu sasniegumus sportā. Ir ļoti no svara ka Latvijas 
robeža ar Krieviju, nu beidzot ir nosprausta, jo tā ir arī 
ES robeža. Ir no svara ka mūsu zemē vienmēr uzturas 
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citu ES un NATO zemju karaspēki, jo ar to Latvija ir 
Eiropa, nē vis tikai kāda valsts Eiropas savienībā.  
Latvijai nedraud iznīcība, jo kaut vai liekas ka latvieši 
par savu valsti nedomā, bet kad viņai piedraud, tad tā 
ir nepārvārāma. Pierādījums tam bija tautas 
nobalsošana par krievu valodu, kad vēl nekad tāds 
procents pilsoņu nebija parādījis tādu vienotu 
balsojumu. Tik vispusīgu un izsmeļošu runu mēs vēl 
nebijām dzirdējuši. Paldies, Zatlera kungs par Jūsu 
braucienu, par mūsu apciemošanu un Jūsu 
iedvesmošanu Latvijas labākai nākotnei. Novēlam 
Jums un Jūsu kundzei laimīgu ceļu apceļojot šo mūsu 
pieņemto māju zemi, Austrālijas kontinentu. Lai 
piepildās Jūsu un mūsu cerības labākai ziedošai un 
mūžīgai Latvijai. 

 
No kreisās.: Zatlera kundze, goda konsuls Jānis Purvinskis un 

bijušais Latvija prezidents Valdis Zatlers, Pertā. 

Jānis Purvinskis  

Pertā Svin Valsts 
Svētkus 18.novembrī. 
Tā kā mēs dzīvojam vienā vis nošķirtākajā pilsētā 
Pasaulē, (vistuvākā otra lielpilsēta mums ir pāri par 
2000Km prom) mēs atceramies mūsu valsts 
dibināšanu divas reizes: vienu ar ciemiņu runām no 
Latvijas un otru, mūsu pašu valsts svētkus. Tā arī 
šogad: 4.novembrī dzirdējām, jo labu un izsmeļošu, 
Valda Zatlera kunga, šim gadījumam, sniegto runu, un 
sestdien 18. novembrī nosvinējām mums jau pierastos 
Valsts Svētkus, Latvijas valsts tiešā dzimšanas dienā. 
Tā mums šeit ir ierasts un tā tas jau notiek daudzus 
gadus. 
Valsts svētku svinības Pertā, iesākām jau plks.07:00, 
ar Latvijas karogu uzvilkšanu karogu mastos pie 
Pertas Latviešu Centra. Šorīt, atklājot mūsu Valsts 
Svētku svinības, DV Pertas nodaļas pr. Ilmārs Rudaks 
teica īsu uzrunu mums atgādinādams tieši šo 
notikumu: 
“1918. gada 17. novembra vakarā, Demokrātiskā 
bloka un Latvijas Tautas padomes pārstāvji pieņem 
lēmumu par Latvijas valsts proklamēšanas aktu 
nākamajā dienā. 
18. novembrī Nacionālā teātra skatuve Rīgā bija 
pušķota ar palmām un lauru lapām, skatuvei pāri vijās 
sarkanbaltsarkanais karogs. Jau no plkst. trijiem visas 
vietas bija aizņemtas. Plkst. četros uz skatuves uznāca 
Latvijas Pagaidu valdība un visi klātesošie piecēlās 
kājās un skaļi aplaudēja. Tad, Operas kora vadībā, 
visi nodziedāja valsts himnu. 
Tautas Padomes priekšsēdis Gustavs Zemgals, tad 
pasludināja Tautas Padomes sēdi par atklātu, un 
sekretārs Erasts Bite nolasīja politisko grupējumu 
vienošanās protokolu, par Pagaidu valdību, ar 
Ministru prezidentu Kārli Ulmani priekšgalā. Atkal 
visi skaļi aplaudēja, un Kārlis Ulmanis piecēlās kājās 
un paklanījās publikai. 
Klātesošiem kājās stāvot, Gustavs Zemgals paziņoja, 
ka Tautas padome ir vienīgā augstākā vara Latvijas 
valstī, kas apvieno Kurzemi, Vidzemi un Latgali, un 
tālāk pasludināja Latviju par patstāvīgu, neatkarīgu, 
demokrātisku republiku, kuras Satversmi un attiecības 
ar ārvalstīm, nosaka Satversmes sapulce. Tad visi 
nodziedāja DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU, trīs reizes. 
Pēc 15 stundām būs pagājuši 99 gadi, kopš realizējās 
Latvijas valsts. Šeit uzvelkot sarkanbaltsarkanos 
karogus, mēs Pertas latvieši, arī svinam mūsu Latvijas 
dzimšanas dienu. Mēs pievienojamies latviešiem visās 
pasaules malās, kur vien viņi mīt, lai parādītu, ka mēs 
esam latvieši un Latvija, ir mūsu svētā zeme, un tā 
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nepieder nē kādas citai varai. Mums ir sava valsts, 
sava valoda, sava kultūra, sava vēsture un mēs to 
neaizmirsīsim un vienmēr aizsargāsim: DIEVS, SVĒTĪ 
LATVIJU! Ko visi arī nodziedājām. 
Uz redzēšanos šovakar plkst. 18:00. uz karoga 
nolaišanu un Latvijas valsts dibināšanas atceri DV 
kluba telpās.” 
Tā arī vakarā, tai laikā, visi pulcējāmies ap karogiem, 
un saulītei kāpjot jo tuvāk pie apvāršņa, mēs 
nodziedājām: “Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils ”. 
Taures skaņām spēlējot, mūsu Sarkanbaltsarkanie 
karogi, lēni pa karogmastiem noslīdēja lejā. Un ar to 
mūsu Valsts Svētku pēdējais cēliens bija sācies. Nu 
visi gājām DV klubā. Drīz vien skanēja pavēle: 
“Uzmanību karogam!”, un Ilmāra Rudaka nestais DV 
nodaļas karogs ienāca telpā un ieņēma savu vietu. 
Kaut gan bija paredzēts, ka Pertas ev. lut. mācītājs 
Gunis Balodis vadīs Svētbrīdi, diemžēl viņam pa ceļu, 
šurp braucot, gadījās kāda klizma un viņš ātri 
sazinājies ar draudzes priekšnieci Ievu Vlahovu, un 
lūdzis tai Svētbrīdi noturēt, jo viņš nav spējīgs tur tikt. 
Tā nu arī Vlahova kundze mums, jau nē pirmo reizi, ir 
atvietojusi mūsu mācītāju un to arī izdarīja, uzaicinot 
mūs, ar Silvijas Lūks kundzes pavadījumu, nodziedāt 
pirmo dziesmu: ”Dievs sargi mūsu tēvu zemi”. Tad 
Vlahova kundzei vadot, mēs aizlūdzām par mūsu 
dzimteni, pateicāmies Dievam par Viņa gādību to 
sargājot un labklājībā, vadot. Svētbrīdi nobeidzām 
dziedot: ”Šī zeme Tava, Dievs”. 
Ilmārs Rudaks sveica mūs Valsts Svētkos ar īsu 
uzrunu, mums atkal atgādinādams, dažos vilcienos, 99 
gados mūsu valstī notikušos svarīgākos posmus. 
Valsts Proklamēšanas dienā, Latvija nebija brīva. Tajā 
vēl bija divi sveši karaspēki. Brīvība bija jāizcīna, kam 
sekoja 20 gadi Brīvās Latvijas morāls un 
ekonomiskais uzplaukums. Drīz vien mūsu divi 
ienaidnieki mūs atkal, ar viltu iekaroja, un šoreiz, 
svešas varas okupāciju, izcietām 50 gadus. Atkal ir 
pagājuši, nu jau 26 gadi, kad Latvija redz valsts 
uzplaukumu un ierindojas ar redzamiem panākumiem 
Pasaules, un jo sevišķi, Eiropas, tautu kopienā, bieži 
kā piemērs citām tautām. Latvija bija no pirmajām 
Eiropas valstīm, kura izkļuva ārā no ekonomiskās 
krīzes un bija kā piemērs tam, kā to izdarīt. Varam būt 
lepni uz mūsu tautas spējām. Mūsu valsts robežas ir 
nodrošinātas, jo esam Eiropas valstu Savienības 
robeža un ekonomiski augam stiprumā un esam vairs 
neatkarīgi no Krievijas, kuras atkarība nu ir kritusi no 
70% uz 7%. Mūs gaida arvien labāka nākotne. Kaut 
esam tikai 2mil. cilvēku tauta, bet esam visā Pasaulē 
un smeļamies visas Pasaules gudrības, kuras protam 
attīstīt un izlietot paši sev. Mums ir vēl gaišāka 
nākotne. 

Dzirdējām divus, šiem svētkiem piemērotus dzejoļus 
mūsu spējīgo teicēju izpildījumā: Anitas Vaļikovas 
teikto: Zinaīdas Lazdas ”Varoņu Kaps”, un vēlāk, 
Jūlija Bernšteina teikto: J. Putniņa ”Mūžīgi mūžos tu 
būsi”. 
Šogad, mūsu Valsts Svētku runu teica, Latvijas Goda 
konsuls Pertā, Jānis Purvinskis. Jānis mums stāstīja 
kādai ir jābūt mūsu demokrātiskai valstij un kādiem arī 
mums, tās pilsoņiem, jābūt, lai savu valsti labklājībā 
un uzticībā veidotu. Mūs sveicot Latvijas 99. 
dzimšanas dienā, viņš teica, ka nu jau tuvojamies mūsu 
valsts Simtgadei un daudzi no mums nākamgad brauks 
to svinēt tieši mūsu dzimtenē. Šajos 99 gados Latvija 
izcīnīja savu brīvību ar tās Brīvības cīņām, piedzīvoja 
20 valsts un tautas uzplaukuma gadus, pārdzīvoja trīs 
okupācijas, vienu no kurām pārdzīvoja, garus 50 
gadus, un tagad pavadīja 26gadus valsts atdzimšanu. 
Diemžēl tie 50 okupācijas gadi uz tautu atstāja sekas, 
kuras spilgti redzamas mūsu valstī vēl šodien. Tai 
laikā bija uzaugušas jau vairākas paaudzes, un latvieši 
bija zaudējuši savu patriotismu un pašlepnumu, un 
visu bija jāsāk no gala, lai varētu sevi atkal uzskatīt kā 
latvieti. Vēl latviešu pašlepnums uz savu valsti, uz 
savu tautu nav tautā nostiprinājies. Goda konsuls citēja 
no kāda raksta, kādā Latvijas avīzē, kur ES tiesnesis 
Egils Levits runā tieši par šādām tēmām kā: 
demokrātiju, valsti, tautu un tās suverenitāti un tautas 
tiesībām, un tās varu. Ar to visu nāk līdzi arī pilsoņu 
pienākums valsti atbalstīt un tās darbu veicināt. Mums 
ir brīva valsts, mēs paši ievēlam savus pārstāvjus. Tas 
nozīmē, ka Latvijas pilsoņi, šeit nosaka, kas notiek. 
Mēs to jau spilgti pierādījām referendumā par krievu 
valodu. Dzīvojot demokrātijā mēs nevaram 
aizbildināties, ka kāda vaina jeb nepareizība ir 
valdības vaina, jo demokrātijā, paši mēs šādu valdību 
ievēlējām, un paši esam par to atbildīgi. Latvijas vara 
ir tautas, manās, rokās. Tātad, demokrātijā: Latvija, 
valsts, esmu es pats. Es esmu atbildīgs, par ko es daru, 
vai nedaru, un nevaru nevienu citu vainot. 
Jānis nevarēja saprast, kā var būt, kad valsts iestādē 
vienam ierēdnim ir jārunā, nē valsts valodā, bet svešā 
valodā, jo viens cits ierēdnis nesaprot valsts valodu? 
To viņš atzina par mūsu pašu vainu, jo mēs ļaujamies 
ar nemākuļiem runāt krieviski, un tad jau krieviņam, 
nav nekāda vajadzība, runāt latviski. Tas, ka valsts 
ierēdnis, valsts iestādē neprot valsts valodu, nevienā 
citā demokrātiskā valstī, kā Francijā, Vācijā, Anglijā 
vai Austrālijā nav iespējams. Mums ir viena no vis 
vecākām Eiropas valodām, uz ko mums jābūt lepniem 
un šo valodu ir jāaizstāv un jākopj. 
Latvijas valsts uzdevums ir garantēt latviešu tautas, 
latviešu valodas un kultūras pastāvēšanu cauri gadu 
simtiem, mūžīgi. Valsts gādā par savas pamattautas 
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pastāvēšanu, tās valodu, kultūru, tās vēsturiskās 
atmiņas saglabāšanu. Valsts valoda ir tā redzamākā 
nacionālas valsts pazīme. Ar savu valodu, Latvija 
atšķiras no visām citām valstīm. Ja nu es esmu 
atbildīgs par to, ko mana valsts dara, tad kā es varu 
neiet balsot vēlēšanās, jo tad es atceļu savu pienākumu 
uz tiesībām, būt šīs valsts pilsonis. Pilsonis taču ir tā 
valsts. Latvija, esmu es pats. Vēlēsim mūsu Latvijai, 
viņas 99. gada dienā, lai latvju dēli un meitas apzinās 
savu pienākumu savai valstij, iesaistās valsts izaugsmē 
un politiskajā darbībā, jo citas valsts mums nav, un lai 
mēs visi varam teikt: Latvija, mana valsts, esmu es 
pats. 
Turpinājumā, uz ekrāna, noklausījāmies mūsu valsts 
prezidenta, Raimonda Vējoņa 18.Novembra runu 
tautiešiem ārzemēs, kuras beigās vienojāmies, 
nodziedot Latvijas valsts himnu: Dievs Svētī Latviju. 
Pēc valsts prezidenta runas, LAAJ Vice pr. Pertā Jānis 
Vucens nolasīja atsūtītos apsveikumus un PBLA 
izsniegto š.g. Balvu, kura bija izsniegta mirušajam 
arhitektam Gunāram Birkertam. Tika nolasīts viņa 
dzīves stāsts un lielie sasniegumi, kuru starpā Valsts 
Bibliotēkas jaunā celtne un topošais Okupācijas 
Muzeja Nākotnes nams. Tad Jānis pasniedza skaistas 
rozes š.g. LAAJ Atzinības Raksta saņēmējām: Rutai 
Auziņai, Silvijai Lūks, Austrai Kaģei un Ritai 
Džonsonai. 
Pēc apbalvojumu pasniegšanas, Ilmārs Rudaks 
pateicās mums visiem, jo sevišķi jaunām latviešu 
sejām mūsu saimē, par apmeklējumu un aicināja visus 
uz glāzi vīna un uzkodām. Pēc komandas: “Uzmanību 
karogam!” un karoga iziešanas, sākām sadzīvi. Paldies 
visiem devējiem, paldies visiem jauniem un vecajiem 
ciemiņiem, bija prieks redzēt visus kuplā skaitā. Uz 
redzēšanos nākamgad, Latvijas Simtgadē. 

Jānis Purvinskis 
 

 

Latvijas Goda konsuls 
Pertā Jānis Purvinskis 
Vēl visiem tautiešiem 

Pertā Priecīgus 
Ziemassvētkus un Laimīgu 

Jauno Gadu! 
 

LATVIEŠU 
APVIENĪBA 
AUSTRĀLIJĀ UN 

JAUNZĒLANDĒ 
VALDIS ZATLERS VIESOJĀS PERTĀ 

 
Bijušais Latvijas valsts prezidents un šī gada 18. 
novembra runātājs Valdis Zatlers ar savu dzīvesbiedri 
Lilitu Zatlers viesojās Pertā no 2. līdz 5. novembrim. 
Valdis Zatlers ar 18. novembra runu uzstājās sestdien 
4. novembrī Pertas Latviešu Centra Daugavas Vanagu 
klubā. Uzstāšanās 40 minūtes paskrēja kā ar vēja 
spārniem, jo Zatlera kungs runāja ļoti skaidri, 
interesanti un bez jebkādiem pierakstiem. Runa, kuras 
laikā tika sniegta informācija par Latvijas progresu 
kopš neatkarības atjaunošanas, latviešu valodas 
drošību, tirdzniecību, attiecībām ar kaimiņvalstīm, 
jaunatni, Latvijas drošību un izglītību, bija ļoti 
pozitīva un motivējoša. Katram jautājumam, kas nāca 
no klausītāju puses, tika sniegta ļoti informatīva 
atbilde. 
Dažu jautājumu iespaidā Zatlera kungs solīja vairākus 
tematus ierosināt apspriest attiecīgās institūcijās 
Latvijā, piemēram par latviešu valodas mācīšanu 
latviešu bērniem, kuri ir mācījušies ārzemēs un 
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atgriezušies Latvijā turpināt skolas gaitas, kā arī par 
pasēm. 
Uzstāšanās bija tā ieinteresējusi klausītājus, ka daudzi 
kavējās, lai aprunātos ar Zatlera kungu personīgi. 
Zatlera kungs ir ļoti pieejams un izteica vēlēšanos 
satikties ar cilvēkiem un runāties. Klausītāji bija arī 
ļoti ieinteresēti apskatīties un vēlējās zināt, kur var 
iegādāties Zatlera kunga uzrakstīto grāmatu ‘Kas es 
esmu?’ 

  
A. Vārpiņš, V. Zatlers, J. Purvinskis 
 

Beidzot bija laiks pārtraukt sarunas, jo bija jāsteidzas 
uz radio studiju, kur Zatlera kungs atbildēja uz 
vairākiem jautājumiem par politiku un savu dzīvi. 
Mums bija tas gods un prieks iepazīstināt viesus ar 
Pertu, Fremantle un ar savvaļas ķenguriem dabas 
parkā. Braucot apkārt bija iespēja parunāt ar viesiem, 
pastāstīt par latviešiem Pertā un Pertu kopumā. 
Bija skumji svētdienas rītā atvadīties no viesiem, kuri, 
lai arī bija atbraukuši uz tik īsu laiku, ar savu klātbūtni 
pozitīvi “uzlādēja mūsu baterijas”. Paldies Zatlera 
kungam un kundzei par apciemojumu, sirsnību un 
pozitīvisma devu, ko jūsu viesošanās sniedza Pertas 
latviešiem. 

J.V. 

 
V. ZATLERA GRĀMATA “KAS ES 
ESMU” 
 

 
Valdis Zatlers 
 
Savas runas beigās, Zatlera kungs uzdāvināja savu 
autobiogrāfiju “Kas es esmu” Latviešu Biedrībai. 
Cilvēki, kuri vēlas iegādāties šo grāmatu var paziņot 
Jānim Vucēnam vai Jānim Purvinskim.  Kad būs 
zināms pasūtījumu skaists Zatlera kungs grāmatas  
atsūtīs. 

 

 
 

LAAJ VICEPRIEKŠSĒDIS 
RIETUMAUSTRĀLIJĀ 

JĀNIS VUCĒNS 
Apsveic visus tautiešus un 

novēl 
Priecīgus Ziemassvētkus 

Un 
Laimīgu jauno gadu! 
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Mana dāvana Latvijai 
Latviešu Apvienības 
Austrālijā un 
Jaunzēlandē iniciatīvs 
2018. gadam. 
 

Kā daļu no paredzētajām svinībām Latvijas 
simtgadei, LAAJ aicina piedalīties projektā Mana 
dāvana Latvijai. 

Šī projekta nolūks ir dot visiem Austrālijā un 
Jaunzēlandē dzīvojošiem latviešiem, neatkarīgi no 
viņu spējām vai rocības,  iespēju piedalīties kopīgā 
dāvanā Latvijai viņas simtgadē - dāvinot izglītību 
Latvijas nākotnei. 

Mēs esam bagāti ar to, ka piederam mazai izcilai 
tautai kas pārdzīvojusi dažādas grūtības un tagad 
svinēs 100 gadu pastāvēšanas jubileju.  

LAAJ aicina ikvienu kam sirdī īpaša vieta tēvzemei, 
2018. gadā atteikties no savām dzimšanas dienas 
dāvanām (vai svinībām) un to vērtību nodot šai 
kopīgai dāvanai.  

Piedalīsimies dāvanā un apliecināsim, ka mums, 
šeit tālajā zemes stūrī, ir mīļa mūsu tēvzeme un rūp 
tās nākotne. Visiem piedaloties varēsim sasniegt 
nozīmīgu rezultātu. 

Sadāvināto naudu gada beigās nodosim Vītolu 
fondam. Vītolu fonda mērķis ir stipendiju veidā 
palīdzēt spējīgiem,centīgiem, bet 
maznodrošinātiem jauniešiem turpināt savu 
izglītību un studēt Latvijas augstskolās. 

Par Fondu, tā darbu un panākumiem, var uzzināt 
šeit - http://www.vitolufonds.lv. 

Kas jādara lai piedalītos šai projektā? 

Pirmais solis.  

Kad tuvojas Jūsu dzimšanas diena, paziņojiet 
saviem labvēļiem, ka šogad atsakaties no dāvanām 
(vai svinēšanas) un lūdziet lai dāvanu vietā viņi dod 
jums naudu ko Jūs iemaksāsiet Mana dāvana 
Latvijai projektā. Ja vēlas, draugi arī paši naudu, 
Jūsu vārdā, var iemaksāt speciālajā kontā.

 

Otrais solis.  

Paredzēto naudu var ieguldīt, jeb elektroniski 
pārskaitīt, bankas kontā, LAAJ Davana. 

Account name – LAAJ Davana 
BSB 704 235 
Acc No. 00018127) 

Lūdzu atsūtiet epastu uz 
manadavanalatvijai@gmail.com, minot jubilāra 
vārdu un iemaksāto summu. 

Var arī ziedot rakstot čeku uz  LAAJ Davana un sūtot 
to, kopā ar jubilāra vārdu, uz: 

Mana dāvana Latvijai 
c/o PO Box 457 
Strathfield, NSW 2135. 

Trešais solis.  

Ja vēlaties, pievienojiet epastam vai čekam 
apsveikumu Latvijas simtgadei. To ievietosim 
kopējā elektroniskā albumā, ko gada beigās 
nosūtīsim, līdz ar dāvanu, Vitolu fondam Latvijā. 
Apsveikuma pamatā varētu būt Jūsu, jeb ģimenes, 
fotogrāfija vai kāds cits Jūsu dizains, ar Jūsu 
personīgiem vēlējumiem.  

Ir paredzēts arī Jūsu vārdu ielikt Mana dāvana 
kalendārā Jūsu dzimšanas dienas datumā.  

Tuvāku informāciju atradīsiet LAAJ mājas lapā 
http://www.laaj.org.au. Jautājumus lūdzu sūtiet 
uz: manadavanalatvijai@gmail.com 

Mūsu mērķis ir $50,000 - 20 stipendijas. Mudiniet 
arī savus radus un draugus pievienoties šim 
vērtīgajam projektam.  Kopīgi to  noteikti varēsim 
sasniegt!  

Jānis Grauds 

http://www.vitolufonds.lv/

