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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
septembrī
1
8
22
29

Dievkalpojums plkst. 10:30
Dievkalpojums plkst. 10:30
Vanadžu pusdienas plkst. 13:00
Latviešu Biedrības pilnsapulce
pulkst. 13:00

oktobrī
12 Draudzes SEMINĀRS plkst 9:00
13 Dievkalpojums plkst. 10:30
Semināra noslēgums
13 DV “zem ozola” plkst 13:00
27 Prof. Baiba Martinsone plkst 13:00
novembrī
10 18. novembra viesu runātāja
plkst. 13:00
16 Dievkalpojums plkst. 10:30
18 LATVIJAS VALSTS SVĒTKI
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 2019. g. 23. oktobrim.
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.

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
04 0904 8863
Priekšniece: Ieva Vlahova
044 719 4080
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 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
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EV. LUT. SV.
PĀVILA
DRAUDZE
Draudzes pilnsapulce šogad tika noturēta
priekšnieces mājā, jo ap centru bija elektrības vadu
likšana un bijām bez strāvas.
Īsumā,
turpināsim
pastāvēšanu
ar
Dievkalpojumiem, pievienošanos laicīgām atcerēm,
ziedojumiem Zvanniekiem un Valmieras Kristīgam
Žēlsirdīgas Centram un gadskārtējo semināru.
Šogad semināru sniegs mācītājs Colvins
MacPhersons. Laipni aicinu ikvienam piedalīties
SESTDIEN 12. OKTOBRĪ ar noslēguma
Dievkalpojumu SVĒTDIEN 13. OKTOBRĪ
pulksten 10:30. Izmantosim iespēju atkal tikties
pārrunās ar mācītāju Colvin.
Mūsu mācītāja atvaļinājuma laikā, pie mums
viesosies mācītājs Guntars Baikovs, un apstākļu dēļ
viņš vadīs mūsu Dievkalpojumu SESTDIEN 16.
NOVEMBRĪ pulksten 10:30. Kā vienmēr, esiet
laipni aicināti piedalīties.
Pateicos visiem, kas ir darbojušies draudzes labā. Ar
Dievu palīgu turpināsim sanākt un Dievu lūgt.

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Juris Liepa
Jānis Lūks
Allan Lūks
Emīlīja Sokolovskis

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītāja
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Regīna Gaujers
Ivars Galvāns
Māra Hope
Austra Kaģis

1. septembris
plkst 10:30
12. pēc Pent.
Zaļa
Psalms 131
Lk. 14:25-35
Sarmīte Vucēns
Jānis Vucēns
Silvija Lūks
Juris Liepa
Margarieta Gaujers
Austra Grīnbergs
Sid Hope
Tamāra Karabanovs

Ruta Liepa
Silvija Lūks
Harda Paparde

Mācītājam ‘Long Service Leave’ atvaļinājums
līdz 13.dec. Prombūtnes laikā būs divi viesu
mācītāji māc. Colvin MacPherson un māc Guntars
Baikovs.

DRAUDZES SEMINĀRS
12. oktobrī
D.V. Klubā plkst 09:00
Māc. Colvin MacPherson

“DIEVIŠĶĪGS
PERSPEKTĪVS”

Ieva Vlahov
044 719 4080

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS
2019.g. SEPTEMBRIM OKTOBRIM
NOVEMBRIM

8. septembris
plkst 10:30
13. pēc Pent.
Zaļa
Filemon 1-21
Lūkas Ev. 14:25-35
Jānis Vucēns
Gunis Balodis
Sarmīte Vucēns
Ieva Vlahov

Datums
Diena

Krāsa
Lasījumi
Lasītāja
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Aina Sprancis
Astrīda Untiņš
Daina Vārpiņš
Ieva Vlahov
Sarmīte Vucēns

13. oktobris plkst. 10:30
REFORMĀCIJAS SVĒTKI
UN
SEMINĀRA NOSLĒGUMA
DIEVKALPOJUMS
Māc. Colvin MacPherson
Sarkana
Rom. 3:19-28
Jāņa Ev. 8:31-36
Ieva Vlahov
Juris Liepa
Māra Hope
Juris Liepa
Aina Timmermanis
Anita Vaļikovs
Leokardija Vārpiņš
Jānis Vucēns

SESTDIEN 16. NOVEMBRĪ 10:30
Viesu mācītājs Guntars Baikovs
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

16. novembris plkst. 10:30
23. svētdiena pēc Pentekosta
Zaļa
2 Tess 3:1-13
Lūkas Ev. 21:5-28
Juris Liepa
Jānis Vucēns
Silvija Lūks
Ieva Vlahov

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Ruta Auziņš
Signe Balodis
Mirdza Balodis
Gaida Beklešovs

Gunis Balodis
Zane Balodis
Nina Bauskis
Ilgvars Bergmanis

SLUDINĀŠANAS MĒRĶIS
MĀC. COLVIN MACPHERSON
Jūdas ķēniņa Jojakīma, Josijas dēla, valdīšanas
sākumā šāds Tā Kunga vārds nāca pār Jeremiju:
"Tā saka Tas Kungs: nostājies Tā Kunga nama
pagalmā un pasludini tiem, kas sanākuši no visām
Jūdas pilsētām Dievu pielūgt Viņa namā, visus tos
vārdus, ko Es tev uzdevu tiem sludināt, un
nenoklusē neviena vārda!
Varbūt viņi uzklausīs tos un atgriezīsies ikviens no
sava ļaunā ceļa. Tad varbūt arī Man kļūtu žēl
Mana nodoma tiem sūtīt nelaimi viņu ļauno darbu
dēļ.
Jeremijas 26:1-3
Sludināšanas mērķis nav , lai kādu nosodītu, bet lai
to atgrieztu pie Dieva. Katrs cilvēks, kas nav Jēzū
Kristū, ir ceļā uz mūžīgo pazušanu. Mūsu uzdevums
ir sludināt Evaņģēliju ar ticību un cerību, ka tie, kas
pazuduši, atradīs ceļu, nožēlos savus grēkus un
iemantos mūžīgo dzīvību Dieva Valstībā- debesīs.
Tāds vienmēr ir bijis sludināšanas mērķis. Cilvēka
dabīgā grēcīgā tendence nav Dievam paklausīt, bet
sacelties pret Viņu.
Caur grēku mēs jau piedzimstam, atdalīti un atšķirti
no Dieva. Salīdzināšanās ar Viņu mums ir
nepieciešama.
Šī salīdzināšanās ar Dievu var notikt tikai caur Jēzu
Kristu. Tas ir iemesls, kāpēc mēs sludinām Kristu
un Kristu vien.
Iepriekš esam pārdomājuši patiesību, ka cilvēces
lielākā problēma ir Dievbijības trūkums. Cilvēki
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neņem nopietni vērā Dieva Vārdu, neņem nopietni
tiesas dienu, neņem nopietni elli.
Vienu mirkli padomāsim: ja jau nav mūžīgais sods
par grēkiem, kādēļ tad Kristus vispār nāca pasaulē,
dzīvoja cilvēka miesā, cieta, izlēja Savas svētās
asinis, mira pie krusta, un beidzot - trešajā dienā
augšām cēlās?
Ja jau nav elle, ja augšā aiz zvaigznēm viss kaut kā
pats no sevis izlīdzināsies, tad velti Kristus ir cietis
un miris. Viņš šādā izpratnē tad ir bijis nepatiess.
Taču patiesība vēstī, ka Kristus nav velti cietis un
miris, jo elle ir īsta, grēka alga ir nāve, un vienīgais
Glābējs ir Kristus! Tikai Viņa svētās asinis vien var
izglābt mūs no galīgas pazušanas.
Apustuļa darbos 4:12 lasām:” Nav pestīšanas
nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess
cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana."
Šī vēsts nekad nav bijusi un laikam arī nekad nebūs
populāra. Dieva Vēsts nekad nav saņēmusi lielu
piekrišanu. Pravietis Jeremija ir labs piemērs.
Pārdomu tekstā mēs lasām par Dieva uzdevumu,
kuru Viņš deva Jeremijam. Dievs liek viņam
sludināt visu, ko Viņš Jeremijam sacījis. Ja palasām
mazliet tālāk, tad atklājas, kas tie, kas šo vēsti
dzirdēja, gribēja Jeremiju nonāvēt!
Pārlasot Apustuļu darbus Jaunajā Derībā, tie liecina,
ka gandrīz visi Jēzus mācekļi mira mocekļu nāvē.
Visur, kur vien apustulis Pāvils sludināja,tauta
sacēlās pret viņu. Bet bija arī tādi, kas pieņēma
Kristus Vēsti un atgriezās pie Kristus.
Tāpēc to dvēseļu dēļ, kas pie Dieva atgriežas, ir
vērts panest zaimus, sitienus un pat arī nāvi, ja tas
no mums tiek prasīts.Jo Dievam katra dvēsele ir
mīļa un dārga, par katru Kristus ir izlējis savas
dārgās asinis.
“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis
Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam
tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs
Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli
tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.“
(Jāņa ev.3:16-17)
Dieva Vārds ir spēcīgs. Lasām Ebreju vēstulē (4:1213):
“Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par
katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi
iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus
un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis.
Un nav radījuma, kas Viņa priekšā apslēpts, bet
viss ir atsegts un atklāts Viņa acīm: Viņam mēs
dosim norēķinu.“

Tieši tāpēc, ka Dieva Vārds ir kā “abās pusēs
griezīgs zobens”,un tieši tāpēc, ka “tas spiežas dziļi
iekšā”, un tieši tāpēc, ka tas visu atsedz un atklāj,
cilvēki to negrib ne dzirdēt, nedz arī pieņemt.
Tas ir iemesls, kāpēc Sātans vienmēr ir gribējis
apklusināt praviešus un mācītājus, kuri sludina
Dieva Vārdu. Tos, kurus Viņš nevar apklusināt, viņš
mēģina piemānīt, lai sagroza Dieva Vārdu, to
mīkstina un atšķaida, lai tas cilvēkiem būtu pa
prātam un pieņemams. Jo Sātans negrib, lai cilvēki
dzirdētu patiesību un pie Dieva atgrieztos.
Mūsu sludināšanas mērķis ir atgriezt cilvēkus pie
Dieva.Tas ir iemesls, kāpēc mēs nedrīkstam grozīt
un atšķaidīt Dieva Vārdu. Mums tas ir jāsludina un
jādzīvo tā, lai mēs ar savu dzīvi atspoguļotu šo
Dieva Vārda patiesību.
Mēs dzīvojam Dieva žēlastības laikmetā. Cik ilgi tas
turpināsies, to zina tikai Pats Dievs. Vienā dienā, un
tas var notikt pavisam drīz, durvis aizvērsies uz
visiem laikiem, un tad būs jau par vēlu.
Apustulis Pāvils to saprata un atgādināja:
“Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas
bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.
Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis
ar Sevi caur Kristu un mums devis salīdzināšanas
kalpošanu.
Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi,
tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu
starpā licis salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam,
Kristus sūtīti, un pamācām, it kā Dievs runātu
caur mums. Mēs lūdzam Kristus Vārdā: ļaujieties
salīdzināties
ar
Dievu!
To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis
par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība.
(2.Kor.5:17-21)
Šajā tekstā saprotams, ka Pāvils skaidri uzsver
salīdzināšanu. Tas nepieciešams katram cilvēkam.
Apustulis Pāvils šajos vārdos uzsver, ka mums ir
dots salīdzināšanas Vārds. Tas arī ir tas, ko mēs
sludinām, tas ir mūsu uzdevums. Visam, ko mēs
darām baznīcā, draudzē un savā dzīvē, vajadzētu būt
ar vienu mērķi- lai pildītu Dieva doto uzdevumu,
proti, -sludināt Jēzu Kristu.
Mūsu uzdevums nāk no paša Kristus:
“ Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.
Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas,
tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā,
tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu
pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas
līdz pasaules galam."
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Mūsu uzdevums ir no paša Pestītāja uzdots. Viņš
mums ne tikai dod šo uzdevumu, bet arī sola mums
Savu palīdzību, Savu spēku, kas mums ir caur Svēto
Garu, kas mājo katra ticīga cilvēka sirdī, kas to
šķīstījis no grēkiem.
Ja mēs uzticīgi turēsimies pie Viņa, pie Dieva Vārda
un paklausīsim tikai Viņam vien,tad Dievs svētīs
mūsu darbību, un cilvēki tiks pestīti.
Dievs man licis uz sirds izcelt un pasvītrot Jēzus
teikto: ” .tā mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu
pavēlējis.” - Visu! Ne daļu, ne šo un to, kas man
patīk un kas man ir pa prātam. Ne tikai skaistās
daļas, bet arī grūtās un kontroversālās daļas.
Mācīdami VISU, turēt VISU, ko Kristus pavēlējis.
Mums ir jāsludina un jāmāca Dieva Vārdu visā tā
pilnībā!
Mūsu Baznīcas tēvs Mārtiņš Luters to saprata un
neizvairījās no grūtiem tematiem. Lutera mācības
pamatā bija Bauslība un Evaņģēlijs. Luters pareizi
saprata, ka cilvēkam vispirms jādzird bauslību, lai
saprastu savu grēcīgo stāvokli un tikai pēc tam
Evaņģēliju, kas vēsta par Dieva mīlestību un
piedošanu Kristū vien.
Ja cilvēks nesaprot, ka viņš pazudis bez izejas zem
Dieva bauslības, tad viņš nesapratīs Evaņģēliju. Tad
viņm Evaņģēlijs izklausīsies pēc nevajadzīgām
muļķībām: es taču neesmu nekāds lielais
grēcinieks...Vajag SAPRAST savu stāvokli, lai
pieņemtu pestīšanu.
Šāda veida sludināšana šodien reti dzirdama no
kancelēm.Daudz tiek pausts par mīlestību un
vienotību. Cilvēki tiek mudināti uzlabot savu
dzīvi.Taču mēs paši sevi nevaram “uzlabot”. Mums
jāpiedzimst no augšienes. Mūsu vecajam “es” jābūt
nonāvētam pie krusta, un jāceļas augšā jaunam
cilvēkam Kristū.
Sludināšanas mērķis ir atgriezt cilvēku pie Dieva.
Lūgsim, lai Dievs mums palīdz uzticīgi un patiesi
sludināt dzīvo Dieva Vārdu. Lūgsim, lai Dievs dod
mums drosmi, ticību un mīlestību būt patiesiem
lieciniekiem, un vienmēr patiesību runāt mīlestībā.
Noslēgumā fragments no apustuļa Pāvila vēstules
Timotejam:
„bet sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no
skaidras sirds un labas apziņas un neliekuļotas
ticības.“ (1.Tim.1:5)
Āmen.

MĀCĪTĀJA ZIŅOJUMS SV. PĀVILA
DRAUDZEI 2019.G. PILNSAPULCEI
STATISTIKA

2018. 2. septembrim – 2019. 11. augustam
Draudzes locekļu skaits 37 (40 – 2017/18)
a. Dievkalpojumi (visi ar Dievgaldu izņemot
Kapu Svētkus)
2018/19 2017/18
Dievkalpojumu skaits
26
26
Kopējais apmeklētāju skaits
257
239
Vidējais apmeklētāju skaits
10(9.88)
9
Svētbrīži
2
2
b. Bēres
Kopsummā
-*
2
Draudzes locekļi
3
2
*Nav zinams kas izvadīja šos 3 cilvēkus
c. māc Colvin vizitācija
Apmeklētāju skaits:
18
d. Draudzes Seminārs
Apmeklētāju skaits
13
15

ZIŅOJUMS

Draudzes darbs ir turpinājies kā iepriekšejos gados.
Es cenšos izpildīt 3 vizitācijas nedeļā un
nepieciešamības dēļ vairāk.
Kopš iesāku darbu šinī draudzē, es esmu bēdīgs, ka
cilvēki man nepaziņo ja kāds atrodās slimnīcā. Tas
turpinās līdz šai dienai. Es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs
man paziņotu, un es varētu apciemot šos cilvēkus.
Es saprotu, ka vairums draudzes locekļu ir kautrīgi
pārrunāt garīgus jautājumus ar mani vai citu
personu. Es jums ļoti lūdzu nekautrēties, ja jums ir
nedrošība vai šaubas par jūsu mūžīgo nākotni.
Neatstājiet šo jautājumu laimei, jo ko mēs
izvēlamies šinī dzīvē sekos mums mūžībā un, ja mēs
neesam Jēzū Kristū, tad mūsu dzīve ir bijusi
bezcerīga un mums nav mūžīgās nākotnes. Mēs visi
tuvojamies tam brīdim, kad izdvesīsim pēdējo elpu.
Vai jūs atstāsit šo brīdi savās rokās vai nodrošināsiet
šo brīdi Jēzū Kristū? Lūdzu nees,at kautrīgi un
nevilcinieties nopietni pārrunāt šos garīgos
jautājumus.
Kā vienmēr mēs varam skatīties atpakaļ uz to, kas ir
bijis un nožēlot, ka neesam izmantojuši iespējas un
vairāk centušies iesaistīt cilvēkus draudzē. Tajā
pašā laikā, ja cilvēkam trūkst garīgas slāpes, mēs
neko daudz nevaram darīt.
Personīgi es jūtos garīgi noguris. Tas ir viens
iemesls, kāpēc vizitācijas šogad ir klibojušas. Mēs
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ar priekšnieci regulāri pārrunājam šīs lietas un
lūdzam atrisinājumus.
Es ļoti lūdzu, ka Dievs man dod jaunu enerģiju
brīvdienu (Long Service Leave) laikā kurā man būs
laika pārdomāt garīgās lietas, lūgt Dievu un pavadīt
laiku vairāk iedziļinoties Bībelē.
Prombūtnes laikā Māc Colvins novadīs draudzes
semināru un Māc Guntars Baikovs noturēs
dievkalpojumu.
Ja jums būtu kāda garīga vajadzība, manā
prombūtnes laikā jūs varat stāties sakaros as
draudzes priekšnieci Ievu un, ja viņa jums nevarēs
palīdzēt, viņa nokārtos tikšanos ar vietējo austrāļu
Luterāņu mācītāju.
Neskatoties uz to, ka ikgadējā semināra apmeklētāju
skaits kritās no 15 apmeklētajiem 2017. gadā uz 13
apmeklētājiem 2018. gadā, draudzes locekļiem vēl
ir interese un nāk svētība no šāda pasākuma. Kamēr
pieprasība būs, semināri turpināsies.
Skatoties uz nākotni. Priekšnieces Vietnieks, Jānis
Vucēns izteica domu, ka būtu vērtīgi man ierakstīt
īsu garīgu runu (devotion) katru nedēļu ko varētu
atspēlēt latviešu radio raidījumā. Es domāju, kā tā ir
ļoti laba doma un ceru to iesākt nākamajā gadā.
Mēs ar priekšnieci arī pārrunājām iespēju ievietot
kādu rakstu ‘Latvians in Perth’, lai tie kas
nepiedalās mūsu Latviešu sabiedrībā un draudzē
Pertā vismaz zinātu, ka mums vēl joprojām ir aktīva
draudze.
Es no sirdes pateicos visiem draudzes valdes
locekļiem par atbalstu un darbu draudzē. Šoreiz
īpaši kasierei Mārai, kura turpināja strādāt
neskatoties uz to, ka ilgs laiks gāja atkopties no
smagām operācijām. Es ļoti saprotu, ka nebija viegli
šinī laikā. Es lūdzu ikkatru draudzes locekli atbalstīt
ne tikai Māru,bet visus valdes locekļus, jo viss ko
mēs draudzē daram ir ar vienu mērķi: lai mēs visi
nonāktu debesu valstībā caur Jēzu Kristu. Viss cits
ir tikai “nieki” lietojot Pāvila vārdus. Es arī pateicos
visiem ziedu sagādātajiem, bībeles lasītājiem,
dežurantiem un draudzes vecākam Jurim. Lai Dievs
jūs atalgo!
Beidzot es vēlētos pateiktos Silvijai un rakstīšu šo
pateicību angliski, lai viņa saprastu, cik daudz mēs
viņu vērtējam.
Dear Silvija! Thank you once again for playing the
organ midst such difficult circumstances. We see
how tired you are from the effort of having to
constantly look after Jānis yet you are always there
for us to enrich our service with music.There is a
huge ‘hole’ when you are not there.

We wish that we could do more to help and relieve
your burden. If there is ANYTHING we can do,
please do not hesitate to ask. From the bottom of our
hearts we thank you for your self sacrifice. May God
give you strength as well as rest to continue in that
which God has called you to do. We promise to pray
for you and Jānis!
Es beidzu šo ziņojumu ar Pāvila vārdiem no viņa
vēstules draudzei Filipā.
“...būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs
labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus
dienai. 1:6
Lai Dieva miers ir ar jums visiem!
Māc Gunis Balodis
77 Karril Turn, Yanchep, 6035
0409048863
Prombūtnes laikā lūdzu stājaties sakaros
ar draudzes priekšnieci Ievu Vlahov.

DV PERTAS
NODAĻA

PERTAS DAUGAVAS VANAGI SVIN
SAVU 70.GADA DIENU
Atklājot Daugavas Vanagu Pertas nodaļas
septiņdesmitās gada dienas svinības, mūsu nodaļas
valdes priekšsēdis, Ilmārs Rudaks sveica mūs un
mūsu viesus un lūdza Pertas latviešu mācītāju, Guni
Balodi vadīt mūs lūgšanā un pateikties, tur tai vēl
augstākai vadībai, mūsu Debesu Tēvam, par visu ko
Viņš mums šajos 70 gados ir devis un lai arī
turpmāk mūs vada šajā svētīgajā darbā. Mācītājs
savā lūgšanā pateicās Dievam par viņa gādību, nē
tikai mums, bet visai latviešu tautai un mūsu valstij,
un izlūdzās no tā Kunga, spēku un izturību un
vienotību darbā vēl ilgi darbojoties pēc mūsu
mērķiem darot šo svētīgo darbu mūsu tautas un
Latvijas valsts labā.
Pēc mācītāja lūgšanas, Ilmārs mūs aicināja uzdzert
Daugavas Vanagu Pertas nodaļai, sveicot viņu tās
70 gada dienā. Tālāk, kājās piecēlušies mēs
atcerējāmies visus tos vanagus, mūsu priekštečus,
kuri tagad guļ jau smilšu kalniņā un kuru vārdu
plāksnīte ir piestiprināta pie mūsu pieminekla
Karakattas kapsētā. Tad, tāpat vēl stāvot kājās mēs
nodziedājām mūsu vanagu himnu:” Še kopā mēs
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biedri” pirmo un pēdējo pantu, kuri izskanēja jo
braši; ”Ak retākas rindas ik gadus mums tiek,”.
Savu dzimšanas dienu mēs svinējām, jo glauni, jo
visu nodevām sagādniekam, lai tas mūs ēdina un par
mums visiem gādā un sevišķi, lai mūsu vanadzēm
nav vis jāskrien un jāvāra un jācep, bet lai arī viņas
var ar mums kopā izbaudīt šīs svinības. Viss bija
gatavots un ar sulaiņu uzmanību gādāts, lai glāze
nav tukša un lai arī vēderā ir kautkas garšīgs, ko likt
un baudīt. Mūsu kluba lielo telpu neesmu ilgi
redzējis tā piepildītu: ap diviem gariem, balti
klātiem un dekorētiem galdiem, bija sasēdušies visi
mūsu biedri ar mūsu viesiem. Bija ļoti labi redzēt,
ka mūsu vidū nebija tikai sirmas galvas vien, bet šur
tur arī pa galviņai ar tumšākiem matiem. Vai tiešām,
mūsu vidū bija arī jaunāki mūsu nodaļas biedri?
Apsveicami!
Pēc nolasītiem rakstiskiem apsveikiumiem, mutes
vārdu apsveikumus deva Latvijas goda konsuls
Pertā,
Jānis
Purvinskis,
LAAJ
vice-pr.
Rietumaustrālijā, Jānis Vucēns, Latviešu Biedribas
Rietumaustrālijā valdes pr., Jānis Kukuls, D.V.
Adelaides nod. pārstāvis, Andris Jaudzems un D.V.
Kanberas nodaļas valdes pr., Inta Skrīvere,
D.V.Pertas nod. vanadžu vadītāja, Rita Džonsona
un Pertas Ev.Lut.Sv. Pāvila draudzes priekšniece,
Ieva Vlahova. Šeit ir sevišķi jāatzīmē, ka
D.V.Kanberas nod. valdes pr. Inta Skrīvere savā
koferī no Kanberas bija atvedusi mums, mūsu 70
gadu dzimšanas dienas kliņģeri, kuru mēs visi
dabūjām nogaršot un Andra Jaudzema atvesto
dzimšanas dienas kukuli, Ilmārs mums solīja dot
garšot mūsu nākamajā valdes sēdē. Kad nu visi
apsveikumi un laba vēlējumi bija galā, Ilmārs mums
sniedza svētku runu.
Viņš mūs aizveda cauri šiem pagājušiem 70 gadiem,
kopš 12 bijušie leģionāri, drīz pēc ierašanās no
Vācijas, 1949. gada 21. augustā, Pertā nodibināja
Daugavas vanagu nodaļu. No tiem 12 diemžēl visi
jau atdusās smilšu kalniņā, bet mēs, viņu pēcnācēji,
pēc Ilmāra aprēķina to skaitu esam desmitkārtojuši.
Savā runā, Ilmārs mums nolasīja D.V. darba
instrukcijas un mērķus, un parādīja, ka mūsu nodaļa
ir vienmēr panākusi un darbojusies pēc, pirms 70
gadiem uzstadītiem mērķiem. Mūsu nodaļa, vēl
esam saujiņa cilvēku, kuri atbalsta un tic tam
darbam, ko Pertas vanagi veic. Mēs sniedzāmies pēc
un veicam tos pašus mērķus, uz kuriem nodaļa tika
dibināta, proti: gādāt par latviešu un Latvijas
pastāvību un gādāt par mūsu leģionāriem, grūtībās
nonākušiem tautiešiem, uzglabāt latviešu valodu un
tautas gara mantas. Ja gadu gājumā mūsu mērķu
smaguma punkts ir svārstījies vairāk no viena mērķa

uz citu, tomēr esam veikuši visus. Kautgan Latvija
ir bijusi neatkarīga valsts nu jau divdesmit astoņus
gadus, šodien mums vēl jo cītīgāk jāraugās, lai šo
brīvību atkal kāds mums nenolaupa. Latvijā vēl ir
ap divi simti vecie leģionāri, kuriem ir nepieciešama
mūsu palīdzība sagādājot ārstniecības zāles un ir
daudz bērnu ģimenes, kuras nevar izdzīvot bez
mūsu palīdzības. Tātad mūsu mērķi vēl ir tie paši un
mēs vēl tos godam, veicam.
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gada diena un lai Dieviņš mums dod spēku un
izturību censties pēc mūsu nospraustajiem mērķiem
vēl daudz gadus nākotnē.
Jānis Purvinskis

Daugavas Vanagu sarīkojums

"zem ozola"

svētdien, 20. oktobrī,
plkst. 13.00

Pusdienas $20 - DV biedriem
bez maksas
Visi laipni aicināti!

DV Pertas nod. 2019. g. valde ar viesiem no kr.: J. Purvinskis;
V. Mazalevskis; Adelaides DV pārstāvis, A. Jaudzems; R.
Džonsona; Kanberas DV pr. I. Skrīvere; A. Kaģe; I. Rudaks
un J. Bernšteins mūsu 70 gada dienas svinībās. J. Vucēna foto.

Kā vienmēr, Ilmārs sevišķi izcēla milzīgi lielo
Pertas Daugavas vanadžu darbu mūsu nodaļā, bez
kura nodaļa nebūtu spējīga pastāvēt. Veicot savus
mērķus, mūsu nodaļa tajos 70 gados ir uzturējusi vai
atbalstījusi mūsu kulturālos un sporta pasākumus.
Tādus, kā Pertas latviešu teatri, kurš kļuva par
Pertas Drāmatisko Kopu, atbalstījusi Pertas
Latviešu Jaunatnes Kopu, Tautas deju kopu
“Pērkonītis”, vīru un sievu basketbola komandas,
atbalstījusi Pertas latviešu skolu, D.V. vīru, sievu un
jaukto kori, Jauniešu dziesmu ansambli “Kortelītis”,
jaunatnes vasaras viduskolu un vasaras nometnes un
devusi atbalstu Austrālijas Kulturas Dienu rīkošanā.
Visi šie atbalsti ir veicinājuši Latvijas un latviešu
pastāvību. Esam to visu veikuši paši pieliekot savas
rokas pie darāmā darba: piemēram Latvijas goda
konsules Pertā, LAAJ vice-pr. Rietumaustrālijā,
Latviešu
Biedrības
Rietumaustrāljā
pr.,
Ev.Lut.Sv.Pāvila Draudzes mācītājs,Gunis Balodis
ir visi D.V. Pertas nod. aktīvi biedri. Ilmāra runas
beigās mielojāmies pie galvenās maltītes, kurai tad
vēl sekoja saldais ēdiens un kafija ar Kanberas
dzimšanas dienas kliņģeri.
Tā pagāja draugu un ciemiņu pulkā skaisti pavadīta
un nosvinēta Daugavas Vanagu Pertas nodaļas 70.

Daugavas Vanadžu
pusdienas
22. septembrī pulksten 13:00

LATVIEŠU
BIEDRĪBA
RIETUMAUSTRĀLIJĀ
Latviešu biedrības
Rietumaustrālijā

PILNSAPULCE

svētdien, 29. septembrī,
plkst. 13.00

PERTĀ VIESOSIES
PROF. BAIBA
MARTINSONE
Prof. Baiba Martinsone, būs Pertā un svētdien 27
oktobrī, plkst. 13:00, Latviešu Centrā arī mums
Pertā sniegs lekciju par:

“Vecāku un skolas loma bērnu
vispusīgās attīstības
veicināšanā bilingvālisma
apstākļos”.
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PLDK
PAZIŅOJUMS
Pertas Latviešu dramatiskā kopa aicina visus,
esošos un bijušos kopas dalībniekus, ierasties uz
kopas slēgšanas sapulci š.g. 3. novembrī pulksten
13:00 Pertas Latviešu Centrā, Daugavas Vanagu
Klubā.
P.L.D.K. vārdā Daina Vārpiņš un Jūlijs
Bernsteins

Prof. Baiba MARTINSONE

Spraigas diskusijas
garantētas! Ieeja –
bez maksas, tomēr
vēlama dalībnieku
reģistrācija. Rakstiet
uz epastu

laaj.izglitiba@gmail.com
līdz 6. oktobrim vai aizpildiet īsu reģistrācijas
anketu
https://www.surveymonkey.com/r/PVDGJQK,
norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (epasts
vai tālrunis), pilsētu kurā piedalīsieties pasākumā
un vai ir nepieciešama tulkošana. Būs iespēja
diskusijai un daudz jautājumiem. Pasēdēt,
izrunāties un apspriezties pie krūzes kafijas un
kāda uzkožamā.
Austrālijas turneju kārto: Ļena Rumpe, LAAJ Skolu
nozares vadītāja un Pertā, Līva Ulmane un Jānis
Purvinskis. Pasākumu līdzfinansēja Latviešu
valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes
ministrijas budžeta programmas Valsts valodas
politika un pārvalde.
Jānis Purvinskis,
Latvijas g/konsuls,Pertā

18.
novembra
runātāja
Šī gada 18. Novembra viesu runātāja būs Dagmāra
Beitnere- Le Galla.
Le Galla kundze ir
Latviešu
kultūras
socioloģe un politiķe.
Pašlaik ir 13. Saeimas
deputāte,
pārstāvot
Jauno
konservatīvo
partiju, ievēlēta par
Saeimas priekšsēdētājas
biedri. Pēc ievēlēšanas
parlamentā
turpina
darbu kā LU Filozofijas
un socioloģijas institūta vadošā pētniece. Pirms
ievēlešanas Saeimā bijusi Jūrmalas domes deputāte.
Viņas runa notiks 10. novembrī pulksten 13:00
Daugavas Vanagu nodaļas klubā.
Jānis Vucēns
LAAJ Vicepriekšsēdis
Rietumaustrālijā

