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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 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 

SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
novembrī 

10 18. novembra viesu runātāja  
plkst. 13:00 

16 Dievkalpojums plkst. 10:30 
18 LATVIJAS VALSTS SVĒTKI 

Karoga uzvilkšana plkst. 7:00 
Karoga nolaišana un akts 
plkst 18:00 
 

decembrī 
15 DV eglīte plkst. 13:00 
15 Dievkalpojums plkst. 10:30 
22 Dievkalpojums plkst. 10:30 
24 Dievkalpojums plkst. 18:00 

janvārī 
5 Dievkalpojums plkst. 10:30 

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 
 
Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt redakcijā 
līdz 2019. g.15. decembrim. 

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. 
Ziedojumi: 

A. Galvans $50 
B. M Balodis $50 

 

 

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

PĀVILA 
DRAUDZE 

 
Draudzes Seminārs notika sestdien, 12. oktobrī ar 
Semināra noslēguma Dievkalpojumu svēetdienas 
rītā viesu mācītāja (no Sidnejas) Colvin 
MacPhersona vadībā. Temats bija “Dievišķīgs 
Perspektīvs”, kur trīs lekcijās mācītājs Colvins tik 
skaidri un pieņemami paskaidroja lielo starpību 
starp Dieva skatījumu un mūsu perspektīvu. Itin 
visu, ko vien Colvins sniedza bija pamatots uz 
attiecīgiem akstiem un pantiem Bībelē. Mācītāja 
Colvina vārdi un piemēri arī ierosināja mums 
pašiem uzmanīgāk pārlasīt Dieva vārdus, piemēram 
1. un 139. Psalmu, Habakuka grāmatu, Pāvila 
Vēstules Kolosiešiem 3. nodaļu.  
Īsumā no Semināra līdzi ņēmām to, ka Dievs valda 
pār visu ar vislielāko MĪLESTĪBU pret mums. 
Mums ir sevi jānodod Dievam ar PATEICĪBU, 
BIJĪBU un PAĻĀVĪBU bez kurnēšanas. Mūsu 
dienas un arttiecības tiek noskaņotas, ja mostoties 
mūsu pirmā doma ir par Dievu. Cik zīmīgi šeit būtu 
vārdi no mūsu dziesmas ‘Pie rokas ņem un vadi’. 
Diemžēl, Semināru noklausījās 5 dalībnieki un 
noslēguma Dievkalpojumu apmeklēja 11 cilvēki. 
Nāk pārdomas vai jautājums kā vai ko mainīt, lai 
vairākiem Pertas latviešiem Draudzes Seminārs 
nestu svētību? Varbūt nesaukt par Semināru, lai 
cilvēkus neatbaidītu. 
Draudzes vārdā pateicos Semināra dalībniekiem, 
kuri ziedoja artavu Zvanniekiem Latvijā maksas 
vietā. 
ATGĀDINĀJUMS, ka mācītāja Guntara Baikova 
vadītais Dievkalpojums notiks SESTDIEN 16. 
novembrī pulksten 10:30. Visi laipni aicināti 
noklausīties pazīstamo viesu mācītāju, kurš sevi 
apraksta kā “Kristus māceklis, luterānis, vīrs, tētis, 
vectēvs, dēls, mācītājs, misijas biedrības ‘Radošā 
`Vārda Sadraudzība’ līdzdibinātājs, autors, atkarīgs 
armvrestlinga fans un grāmatu tārps.”  

Ieva Vlahov 
044 719 4080 

 

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS 
2019.g./ 2020.g. NOVEMBRIM 
DECEMBRIM JANVĀRIM  
 
SESTDIEN 16. NOVEMBRĪ 10:30 
Viesu mācītājs Guntars Baikovs 
Datums 16. novembris plkst 10:30 
Diena 23. pēc Pent. 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi 2. Tess 3:1-13 

Lūkas Ev. 21:5-28 
Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Silvija Lūks 
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Ruta Auziņš Gunis Balodis 
Signe Balodis Zane Balodis 
Mirdza Balodis Nina Bauskis 
Gaida Beklešovs Ilgvars Bergmanis 
 
Datums 15. decembris plkst 10:30 
Diena 3. ADVENTE 
Krāsa Violeta/Zila 
Lasījumi Jēkaba 5:7-11 

Mt 11:2-15 
Lasītājs Jānis Vucēns 
Dežurants Gunis Balodis 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Jūlījs Bernšteins Maiguta Bernšteins 
Nikolajs Džonsons Rita Dzonsons 
Austra Farras Līga Gemuts 
Margarieta Gaujers Regīna Gaujers 
 
Datums 22. decembris plkst 10:30 
Diena 4 ADVENTE 
Krāsa Violeta/Zila 
Lasījumi Rom 1:1-7 

Mt 1:18-25 
Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Māra Hope 
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Ivars Galvāns Austra Grīnbergs 
Māra Hope Austra Kaģis 
Tamāra Karabanovs Juris Liepa 
Ruta Liepa Jānis Lūks 
Silvija Lūks Allan Lūks 
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Datums 24. decembris plkst 

18:00 
Diena ZIEMSVĒTKI 
Krāsa BALTA 
Lasījumi 1 Jāņa vēst 4:7-16 

Mat. 1:18-25 
Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Silvija Lūks 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Harda Paparde Emīlīja Sokolovskis 
Aina Sprancis Aina Timmermanis 
Astrīda Untiņš Anita Vaļikovs 
George Vaļikovs Daina Vārpiņš 
 
Datums 5. janvāris plkst 10:30 
Diena 2 Sv. pēc 

Ziemsvētkiem 
Krāsa BALTA 
Lasījumi Ef. 1:3-14 

Lk 2:40-52 
Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Gunis Balodis 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Leokardija Vārpiņš Ieva Vlahov 
Jānis Vucēns Sarmīte Vucēns 
Ruta Auziņš Gunis Balodis 
Signe Balodis Zane Balodis 
Mirdza Balodis 
 
Datums 19. janvāris plkst 10:30 
Diena 2 Sv. pēc Epifānijas 
Krāsa ZAĻA 
Lasījumi Jes. 49:1-7 

Jņ 1:29-42a 
Lasītājs Jānis Vucēns 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Māra Hope 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Nina Bauskis Gaida Beklešovs 
Ilgvars Bergmanis Jūlījs Bernšteins 
Maiguta Bernšteins Nikolajs Džonsons 
Rita Džonsons Austra Farras 
 

BĪBELES TEKSTI AR 
KOMENTĀRU 
Šīs pārdomas par Bībeli ir paredzētas kā viens no veidiem, 
kādā meklēt Dievu klusumā un lūgšanā mūsu ikdienā. 
Dienas gaitā atrodiet mirkli, lai izlasītu Bībeles rakstu 
vietu, īso komentāru un pārdomātu tam sekojošos 
jautājumus.  

11 Un tad kādā vakarā notika, ka Dāvids piecēlās no savas 
guļasvietas un pastaigājās šurpu turpu pa ķēniņa nama jumtu, 
un viņš ieraudzīja no nama jumta zemāk lejā kādu sievu 
mazgājamies; šī sieva bija neparasti skaista izskata. Un Dāvids 
nosūtīja ļaudis un lika tiem apvaicāties, kā sieva viņa ir; un 
viņam tika pateikts, ka tā ir Batseba, Ēliāma meita, hetieša 
Ūrijas sieva. Tad Dāvids sūtīja vēstnešus un lika to atvest, un 
tā nāca pie viņa, un viņš pie tās gulēja, un, kad tā bija no savas 
nešķīstības nomazgājusies, tad viņa atgriezās atpakaļ savā 
namā. Kad šī sieva kļuva grūta, tad tā sūtīja Dāvidam ziņu, 
sacīdama: "Es esmu grūta." Tad Dāvids deva ziņu Joābam, 
sacīdams: "Atsūti hetieti Ūriju pie manis!" Un Joābs atsūtīja 
Ūriju pie Dāvida. Kad Ūrija pie viņa atnāca, tad Dāvids 
jautāja: "Kā klājas Joābam, kā klājas karavīriem, un kā veicas 
karā?" Un Dāvids sacīja Ūrijam: "Noej lejā savā namā un 
mazgā savas kājas!" Un, kad Ūrija izgāja ārā no ķēniņa nama, 
tad ķēniņa dāvanas tika nestas aiz viņa. Bet Ūrija apgūlās 
ķēniņa nama durvju priekšā kopā ar visiem sava kunga 
kalpiem, un savā namā viņš neiegāja. Kad tas tika pateikts 
ķēniņam, ka Ūrija nav gājis savā namā, tad Dāvids sacīja 
Ūrijam: "Vai tu nenāc no ceļa? Kādēļ tu neej savā namā?" Bet 
Ūrija atbildēja Dāvidam: "Gan Dieva šķirsts, gan Israēls, gan 
Jūda mīt teltīs, un mans kungs, karavadonis Joābs, un mana 
kunga kalpi mīt atklātā laukā teltīs; kā tad lai es ietu savā 
namā, lai ēstu un dzertu un lai gulētu pie savas sievas? Tik 
tiešām, ka Tas Kungs dzīvo un tu pats dzīvo, to gan es 
nedarīšu!" Tad Dāvids sacīja Ūrijam: "Paliec vēl šodien šeit, 
tad rīt es tevi atlaidīšu." Tā Ūrija palika to dienu un arī vēl 
nākamo dienu Jeruzālemē. Nākamā dienā Dāvids to ataicināja, 
lai tas kopā ar viņu ēstu un dzertu, un viņš to piedzirdīja; taču 
vakarā Ūrija nogāja, lai apgultos savā guļasvietā kopā ar sava 
kunga kalpiem, un viņš nenogāja lejā savā namā. Tad otrā rītā 
Dāvids rakstīja Joābam vēstuli, un viņš to nosūtīja ar Ūriju. 
Savā vēstulē viņš bija Joābam tā rakstījis: "Noliec Ūriju 
pirmajās rindās, kur viskarstākā kaušanās, un novērsieties no 
viņa, tā ka viņš tiek pārvarēts un mirst!" Un notika, kad Joābs 
aplenca pilsētu, tad viņš nolika Ūriju tādā vietā, kur, kā viņš 
zināja, atrodas stipri pretinieki. Kad pilsētas karavīri devās 
uzbrukumā un iesāka kauju ar Joābu, tad dažs labs no Dāvida 
kalpiem karotāju pulkā krita, un arī hetietis Ūrija dabūja galu. 

Kad Ūrijas sieva dzirdēja, ka viņas vīrs Ūrija bija miris, tad tā 
sēroja par savu laulāto draugu. Un, kad sēru laiks bija pagājis, 
tad Dāvids lika to atvest savā namā, un viņa kļuva tā sieva un 
dzemdēja viņam dēlu. Bet šī lieta, ko Dāvids bija darījis, gan 
nepatika Tam Kungam. 

12 Un Tas Kungs sūtīja Nātānu pie Dāvida. Kad viņš bija pie 
viņa nonācis, tad viņš tam sacīja: "Divi vīri bija vienā pilsētā - 
viens bagāts un otrs nabags. Bagātajam bija ļoti daudz sīklopu 
un liellopu, bet nabagajam no visa tā nebija itin nekā kā vienīgi 
viens pats jēriņš, vēl gluži mazs, ko viņš bija pircis un 
izaudzējis un kas bija pie viņa izaudzis kopā ar viņa bērniem; 
tas ēda no viņa maizes rieciena un dzēra no viņa kausa, un pie 
viņa krūtīm gulēja, un šī mazā aitiņa bija viņam kā paša meita. 
Un, kad kādā dienā pie bagātā vīra ieradās viesis, tad viņam 
bija žēl ņemt ko no sava sīklopu un liellopu pulka, lai 
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sagatavotu mielastu viesim, kas bija pie viņa atnācis, bet viņš 
ņēma nabagā vīra aitiņu un to sataisīja savam ciemiņam." Tad 
Dāvids iedegās ļoti lielās dusmās pret to vīru, un viņš sacīja 
Nātānam: "Tik tiešām, ka Tas Kungs ir dzīvs, tas vīrs, kas to 
ir darījis, ir nāvi pelnījis! Un to jēriņu lai tas izlīgdams atdod 
četrkārtīgi, tādēļ ka viņš tā ir rīkojies un nav bijis līdzcietīgs!" 

Tad Nātāns atbildēja Dāvidam: "Tu esi tas vīrs! Tā saka Tas 
Kungs, Israēla Dievs: Es esmu tevi svaidījis par ķēniņu 
Israēlam, un Es esmu tevi izglābis no Saula rokas. Un Es esmu 
tev devis tava kunga namu un tava kunga sievas tavā klēpī, un 
Es esmu tev arī devis Israēla un Jūdas namu, un, ja ar to visu 
nepietiktu, tad Es vēl šo un to pielikšu. Kāpēc tad tu esi 
noniecinājis Tā Kunga vārdu, darīdams to, kas ļauns Viņa 
acīs? Tu esi nogalinājis hetieti Ūriju ar zobenu, un viņa sievu 
tu esi ņēmis sev par sievu, bet viņu pašu tu esi nokāvis ar 
Amona bērnu zobenu. Bet tagad zobens vairs neatstāsies no 
tava nama uz mūžīgiem laikiem, tāpēc ka tu esi Mani 
nonievājis un tāpēc ka tu esi ņēmis hetieša Ūrijas sievu ar 
nolūku, lai tā kļūtu tava sieva. Tā saka Tas Kungs: redzi, Es 
likšu nelaimei nākt pār tevi no tava paša nama un tev to redzot: 
Es ņemšu tavas sievas un tās nodošu kādam tavam tuviniekam, 
lai viņš guļ ar tavām sievām gaišā dienas laikā, saulei spīdot. 
Jo to, ko tu esi darījis slepeni, to Es atdarīšu visa Israēla priekšā 
un mirdzošas saules gaismā." Tad Dāvids sacīja Nātānam: "Es 
esmu grēkojis pret To Kungu!" Un Nātāns atbildēja Dāvidam: 
"Tad nu Tas Kungs arī tavus grēkus piedod: tev nebūs mirt! 
Bet, tāpēc ka tu ar šo darbu esi tiešām devis iemeslu Tā Kunga 
ienaidniekiem Viņu zaimot, tāpēc arī dēlam, kas tev dzimis, 
neglābjami ir jāmirst!" Un, kad Nātāns atgriezās savā namā, 
tad Tas Kungs sita to bērnu, ko Ūrijas sieva bija Dāvidam 
dzemdējusi, ka tas palika uz nāvi slims. (2 Samuēla 11:2-
17,26-27; 12:1-15) 

Kādu dienu varenais ķēniņš Dāvids ierauga sievieti, kuru 
viņš iekāro. Šī iekāre ir cilvēciska, jo Bībelē cilvēki ir „iekāres 
būtnes”, bet tas vēl nenozīmē, ka tā ir attaisnojama: mums ir 
jāņem vērā citi cilvēki un Dieva likumi. Bet Dāvids ir ķēniņš, 
un viņš sevi redz augstāku par likumu, uz viņu ierobežojumi 
neattiecas. Tādēļ viņš ņem šo sievieti pie sevis un guļ ar viņu, 
nepievērošot nekādu uzmanību sekām. 

Situācija ātri vien kļūst sarežģīta. Ļaunumam ir sava dinamika, 
un laulības pārkāpšana noved pie meliem un visbeidzot pie 
slepkavības. Karalis tiek iepīts tīklā, ko veido mazi soļi, 
vezdami viņu tālāk un tālāk projām no pareizā ceļa. 

Šajā brīdī ierodas pravietis Nātans; viņš dodas pie ķēniņa un 
pastāsta viņam kādu stāstu. Dāvida nosodīšana Dieva vārdā 
visticamāk tikai liktu viņam reaģēt ar dusmām, iegrūžot viņu 
vēl dziļāk savā pārkāpumā. Lai atrastu ceļu laukā no savas 
grēkpilnās uzvedības, Dāvidam ir jāiegūst zināma distance. 
Viņam šis ceļš nav jāsāk no sava skatpunkta un viņa 
nenovēršamajiem mēģinājumiem sevi attaisnot, ne kā karalim 
- visuma centram, kam ir atļauts viss, bet gan kā parastam 
cilvēkam citu cilvēku starpā. Pravietis ir pietiekami gudrs, lai 
ļautu Dāvidam pašam sevi tiesāt, paskatoties uz sevi no cita 
cilvēka skatpunkta. 

Pēc tam, kad ķēniņu ir tiesājis nevis Dievs, bet viņš pats, 
Nātans piemin divas viņa nodarījuma sekas. Pirmkārt, 
vardarbība, ko viņš nodarīja citiem, nenovēršami pavērsīsies 
pret viņu pašu un viņa ģimeni. Tāds ir vispārīgais eksistences 
„likums”, ko Jēzus piemin, sakot: „Kas ar zobenu nāks, no 
zobena mirs” (Mateja 26:52). Otrkārt, viss tas, kas darīts 
slepenībā, nāks gaismā. Jēzus runā arī par to: „Jo nekas nav 
paslēpts, kas netaps redzams, nedz apslēpts, kas netaptu 
zināms un nenāktu gaismā” (Lūkas 8:17). Šie abi ir svarīgi 

Bībeliskās tiesas jēdziena aspekti, proti, mūsu darbību īstās 
nozīmes atklāšana visās to dimensijās. Bet šī patiesības 
atklāsme nav sods; tā ir daļa no veida, kādā mūsu dziļākā 
būtība tiek atvērta Dieva dziedinošajai mīlestībai. 

Stāsts beidzas ar ķēniņa nožēlu. Atzinis savu grēku, viņš tūlīt 
saņem pravieša pasludinātu Dieva piedošanu. Kā vēlāk teiks 
pravietis Ezekiēls, Dievs nevēlas, lai grēcinieks mirtu, bet gan 
mainīt viņa ceļus un dzīvi (Ezekiēla 18:23). Tomēr ar 
mūsdienu izpratni grūti saprotamā jaundzimušā bērna nāve 
tiek pasludināta kā norāde uz to, ka pat piedots ļaunums paliek 
ļaunums un nenovēršami ved uz nāvi. Bet šeit patiesībā ir 
sastopama arī augšāmcelšanās: īsi pēc tam Batsebai piedzims 
vēl viens Dāvida dēls, un šis būs varenais ķēniņš Zālamans, 
kas aizvedīs Dieva un savas tautas attiecības līdz jaunai 
virsotnei. 

 Kur mēs varam saskatīt Dāvida kārdinājumu - uzskatīt sevi 
pašu par likumu - šodienas sabiedrībā? Kas mums palīdz tikt 
ar to galā? 

 Nātans saka karalim Dieva vārdā: „Tu esi mani nonievājis”. 
Kā tas izpaužas? 

 Vai ir nepieciešams atzīties savos grēkos, lai mums taptu 
piedots? Kāpēc jā vai nē? 

 Vai Dāvida piedzīvotajā ir kaut kas tāds, kas mani īpaši 
uzrunā? Kas tas ir? 

Māc Gunis Balodis 
77 Karril Turn, Yanchep, 6035 

0409048863 
 

 
 

DV PERTAS 
NODAĻA 

PERTAS DAUGAVAS VANAGI ZEM 
OZOLA. 
2019.g.28.oktobrī 
Nu tā mēs, kaut gan jau stipri sarukusi kopiņa, arī 
šogad, vēl kā katru gadu, sanācām kopā, mūsu 
nodaļas biedru saietā. Vienmēr esam ņēmuši līdz 
savas „otrās puses”, un draugus, jo, priekš tam jau 
tas viss ir domāts. Un tagad esam nonākuši pie 
slēdziena, kāpēc tur vandāties apkārt, kad varam 
papriecāties tāpat savās mājās, zem kuplā ozola, ko 
paši kādreiz stādījām. Te arī nē lietus, nē pārāk silta 
saule nevar mūs ietekmēt: ieregulējam paši savu 
klimatu ar technoloģijas palīdzību, un varam 
rīkoties kad un cik ilgi mēs vēlamies. Nu skaidris, 
ka tas ir mūsu klubā, bet ozols taču ir izaudzis tik 
liels, ka arī mūsu klubiņā tomēr vēl esam zem ozola.  
Tā arī mūsu nodaļas valdes pr., Ilmārs Rudaks 
svētdien mūs sveicot un uzrunājot pie šīs tēmas 
pieskārās un mums atgādināja, kā tas viss tā sākās 
kad: vecos senos laikos, kad vēl visi gāja dienas 
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darbā un mūsu starpā bija grūti saskatīt kādu sirmu 
galvu, nedēļas nogalēs, braucām uz mežu vai uz 
upes malu atpūsties no darba un padzīvoties ar 
draugiem svaigā gaisā, prom no pilsētas putekļiem. 
Diemžēl, gadu nasta kādreiz mums nosaka kas ir 
darāms un ko ir jāmaina. Bet tikšanās saiets, tomēr 
paliek un ar draugiem pasēdēt, pamieloties, 
atdzesināt slāpes un atcerēties labos vecos laikus 
tomēr turpinām. 
Arī Vucēnu Jānis bija atkal sastiķējis kādus skaistus 
gabaliņus no programmas, kura saucās “Latvijas 
Sirds Dziesma”, dziesmas, daudzas no kurām, arī 
mūs aizveda atpakaļ pagātnes atmiņās un dažām 
varējām arī, ja nu ne īsti dziedāt līdzi, tad vismaz 
just kā ‘kādreiz bija’, arī laba balss ar kuru dziedāt. 
Tagad tā jau kaut kādīgi īsti neklausa un kādeiz 
iečikstās. Bet, paldies Jāni par skaistajām atmiņām.   
Nu skaidris, ka bez mūsu vanadžu bagātā galda, 
kurš vēl kuplināja, Ilmāra, laikam visu nakti un pus 
dienas, ceptām desām, bijām arī pilnīgi piebaroti un 
nemaz nebija sliktāk, kā kādreiz mežā, barbekjūā 
(šis nu gan ir mans piegudrotais, jaunais vārds, 
latviešu valodā).  
Paldies visiem 
kuri bija 
strādājuši lai 
varējām sanākt 
un kopā 
pakavēties ar 
draugiem un 
visiem kuri 
atnācāt un 
kuplinājāt 
mūsu pulciņu, 
un nākamgad 
iesim atkal 
Zem Ozola 
pasēdēt un 
pakavēties 
latviskā vidē.      
Jānis 
Purvinskis 
 
Ilmārs laikam 
cepa šīs desas vai 
visu nakti, jo tās 
mums nepietrūka. 
Foto: 
J.Purvinskis 

 

 

 
Daugavas Vanagu 

biedru eglītes 
pēcpusdiena 

Svētdien, 15. decembrī, 
plkst. 13.00 

nodaļas klubā 
 

 
 
LATVIEŠU 
BIEDRĪBA 

RIETUMAUSTRĀLIJĀ 
LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
PILNSAPULCE PERTĀ. 
Pagājušā Svētdienā, 29. septembrī, bija pulcējušies 
Pertas Latviešu Biedrības biedri, lai savā 
gadskārtējā Pilnsapulcē pārrunātu biedrības 
pagājušā gada notikumus un plānotu nākamā gada 
darbību. 
Tā kā Latviešu Biedrības priekšnieka Jāņa Kukuļa 
veselība pašreiz ir mazliet sašķiebusies, viņš bija 
lūdzis mūs sekretāri, Ritu Džonsonu atklāt 
Biedrības Pilnsapulci, ko Rita arī veica vispirms 
mūs aicinot, lai ar klusuma brīdi atceramies 
atcerāmies pagājušā gadā mūžībā aizgājušos 
biedrus. Pēc klusuma brīža par sapulces vadītāju 
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ievēlējām Jāni Vucēnu, kuram šis postenis liekās jau 
norādīts uz visiem laikiem. Tad, kad ievēlējām Jāni 
Purvinski, sekretāra amatā, sanāksme varēja iet uz 
priekšu ar Purvinska, pagājušā gada pilnsapulces 
protokola Nr.75, nolasīšanas un protokola 
pieņemšanas. Īsumā apskatījām, ko Biedrība 
pagājušā gada gājumā bija veikusi. Latviešu 
Biedrība turpina darboties ar mums jau pierastiem 
sarīkojumiem: Draudzīgo Aicinājumu janvārī, Jāņu 
sarīkojumu jūnijā, un ar  zupu pusdienām un filmu 
izrādēm no Latvijas. Tā kā grāmatu galds vairs 
nedarbojas, jo nav vairs neviena lasītāja, telpas 
varējām dot jaunās bērnu spēļu grupas ’Zīļuks’, un 
pieaugušo latviešu valodas klases lietošanā. Nu 
varam gandrīz teikt, ka Pertas latviešu biedrībā 
darbojas Pertas latviešu skola ar divām klasītēm. 
Cerēsim, ka šis pasākums nostabilizēsies un 
turpinās lieliem un maziem mācīt, vai uzlabot 
latviešu valodu. Jo sevišķis prieks ir par sekmēm 
pieaugušo klasē. 
Sekoja Revīzijas Komisijas ziņojums, ka pēc 
dokumentu pārbaudes, visi ieraksti ir bijuši kārtīgi 
vesti, labi iegrāmatoti un saskan ar uzrādītiem 
dokumentiem. Ainas Timmermanes sliktas 
veselības dēļ, valde lūdza Nikilājam Džonsonam 
izvest revīziju par kuru viņš arī deva minēto 
ziņojumu.  Revīzijas komisijas pr. izteica pateicību 
valdei par labi veikto darbu.  

Sekoja Biedrības priekšnieka un valdes  vēlēšanas.  
Tā kā priekšnieka amatam bija divi kandidāti: Jānis 
Kukuls un Līva Ulmane, tad Kukuls savu 
kandidāturu pr.amatam neuzturēja, bet bija ar mieru 
palikt valdē un aklamācijas kārtībā par biedrības 
priekšnieku ievēlējām Līvu Ulmani. Biedrības valdē 
tāpat aklamācijas kārtībā ievēlējām pagājušā gada 
valdi ar : Jāni Kukuli, Rutu Auziņu, Austru Kaģi, 
Ritu Džonsonuun Jāni Purvinski. Revīzijas komīsijā 
ievēlējām Nikolāju Džonsonu.  
Pieņēmām nākamā gada budžetu ar iztrūkumu, jo 
mūsu ienākumi arvien samazinās. Tomēr mūsu 
iespēju robežās Biedrībai ir jāturpina pastāvēt un 
jāpalīdz uzturēt Latviešu Centru Pertā, jo bez tā 
nebūs arī latviešu kopienas. Nākamā gada darbībai, 
sanāksme nolēma atbalstīt mūsu parastos Biedrības 
rīkotos sarīkojumus.   
Pēc sanāksmes slēgšanas Vucēnu Jānis rīkojās ar 
filmu aparātu un mums rādīja sevis paša sastādītas 
īsfilmiņas, šoreiz par Latvijas Dzelzceļu. Mūsu 
dāmas bija arī gādājušas par uzkodām un Viktors arī 
rīkojās ap bāru mūsu slāpju dzesināšanai. Tā nu 
kad bijām sprieduši un ar draugiem apspriedušies, 
tad bija jāauj kājas uz māju pusi. Paldies, kaut 
mazam, tad omulīgajam draugu bariņam un 
čaklajām dāmām, par jauki pavadītu pēcpusdienu. 

Jānis Purvinskis 
 

 
2019/20. gada Pertas Latviešu Biedrības valde. No 

kreisās. Jānis Kukuls, Rita Džonsona, Austra 
Kaģe, Ruta Auziņa un Jānis 
Purvinskis.Foto:J.Purvinskis 

 

 
Pertas Latviešu Biedrības jaunā valdes priekšniece, Līva 

Ulmane. Foto:J.Purvinskis 
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PERTĀ VIESOJĀS 
PROF. BAIBA 
MARTINSONE 

Karstā un saulainā 
27. oktobra dienā 
Pertas Latviešu 
centrā viesojās 

Latvijas 
Universitātes 
psiholoģijas 

profesore Baiba 
Martinsone, lai 
vietējos interesentus 
uzrunātu par vecāku 
un skolas lomu 
bērnu audzināšanā 
bilingvālisma vidē.  

Prof. Martinsone uzsāka lekciju ar domu, ka 
bērniem, augot ir nepieciešama ne tikai formālā 
izglītība, ko iegūst skolā, bet arī emocionālā 
izglītība, ko dod gan skola, gan vecāki, gan 
ārpusskolas nodarbības. Bieži vien fiziskais vecums 
un emocionālais vecums cilvēkiem nesaskan, jo nav 
bijis iespējas pilnveidot savu emocionālo pusi, vai 
nu izkopjot saziņas prasmes, vai iemācoties 
kontrolēt emocijas.  
Lielu ieguldījumu te var dot iesaistīšanās latviešu 
sabiedrībā, apmeklējot pasākumus vai regulāri ejot 
uz valodas (un citām) nodarbībām. Bērns, augot 
bilingvālā vidē, vai pieaugušais, mācoties jaunu 
valodu, vienmēr būs ieguvējs, pat ja runāšana nav 
tekoša. Vairāku valodu mācīšanās ir fizioloģiski 
labvēlīga – tā viedo jaunas neironu saiknes 
smadzenēs un palielina pelēkās vielas blīvumu - , 
tas tad atļauj labāk kontrolēt impulsus, plānot, 
koncentrēties un veikt vairākas darbības vienlaicīgi, 
t.i., attīstīt emocionālo pusi. Iesaistīšanās latviešu 
sabiedrībā daudziem var būt arī nepieciešama, jo 
piederība Latvijai, kaut vai otrajā vai trešajā 
paaudzē, ir daļa no cilvēka identitātes.  
Profesore nobeidza lekciju ar ieskatu izglītības 
sistēmas izmaiņās Latvijā – arvien lielāks uzsvars 
tiek likts ne vien uz sekmēm un atzīmēm balstīto 
izglītību, bet arī uz emocionālo izaugsmi, sēžot 
skolas solā.  

LU

 

18. 
novembra 
runātāja 
 

Latvijas Republikas 
Saeimas priekšsēdētājas 
biedre Dagmāra 
Beitnere – Le Galla būs 
Pertā, lai sniegtu mūsu 
Latvijas Valsts 
dibināšanas atceres 
runu. 
Viņas uzrunas 
pieteikums latviešiem 
Austrālijā: 

Latvijas valsts dibināšanas gadadienā piedāvāju 
pārdomāt - kas mūs veido par latviešiem - ģimene? 
izglītība? sabiedrība?  
Svētku uzrunā pārskats par piederību latvietībai. Ir 
latviskums, un ir latvietība - ko izsaka katrs no 
šiem jēdzieniem.  
Vēsturiski raugoties - 19. gadsimts ir moderno 
nāciju veidošanās laikmets. Kāds spēks pamatoja 
un mudināja pirmos latviešu intelektuāļus veidot 
pašizpratni un pašvērtību būt latvietim – veidot 
kultūru un dibināt nacionālu valsti. Latvietība un 
valsts nācija. Kā mūsos darbojas sociālais raksturs 
un kas tas ir? Ar kādiem modernā laikmeta 
šķēršļiem latvietībai uzturēšanai jāsastopas šodien.  
Dagmāra Beitnere-Le Galla ievēlēta par Saeimas 
deputāti 2018. gadā un ir Cilvēktiesību un 
sabiedrisko lietu komisijas sekretāre un Pilsonības, 
migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā 
deputāte. 
Viņas runa notiks 10. novembrī pulksten 13:00 
Daugavas Vanagu nodaļas klubā. 

Jānis Vucēns 
LAAJ Vicepriekšsēdis 

Rietumaustrālijā 

 

 
Prof. Baiba MARTINSONE 
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PLDK 
PĒDĒJAIS 
CĒLIENS 
2019.g.3.novembrī. 

Man bieži ir nācies dzirdēt jautājumu: kā jūs tur 
tālumā, trimdā, visus tos gadus varējāt tik labi 
saglabāt latviešu valodu un mūsu tradīcijas? Atbilde 
ir tāda, ka mēs jau mūsu latvietību nekus 
nepazaudējām, jo mēs to kopām un tajā pēc iespējas 
dzīvojām. Tas notika Vācijā, bēgļu nometnēs, un to 
ņēmām sev līdzi arī uz Austrāliju. Mūsu latvietība 
glabājās mūsu dibinātajos un pastāvošajos koros, 
tautas deju kopās, jaunatnes kopās, teātru kopās, 
skautos un gaidās un sestdienas skolās. Un tā, kad 
kādi ļaudis, kuri gan Latvijā, gan Vācijā bija guvuši 
teātra mākslu, nupat no bēgļu nometnēm bija 
ieradušies Pertā, sāka meklēt citus, savai teātra 
pieredzei līdzīgus cilvēkus, ar cerībām vēl turpināt 
staigāt pa latviešu teātra skatuves dēļiem arī 
Austrālijā. 1950. g. maijā, Pertā sanāca grupiņa tieši 
šādu cilvēku. Šai pirmajā grupiņā bija Bobete 
Blicava, Dailonis Olmanis, Leo Geidāns, Jūlijs 
Bernšteins, Anna Lanske un Gunārs Kaģis un tie tad 
turpat tai dienā arī nolēma nodibināt Pertas Latviešu 
Drāmatisko Kopu(PLDK). 
Pagāja gadi un no šiem sešiem teātriniekiem izauga 
varena teātra kopa, kura Pertas latviešu sabiedrības 
sniedza caurmērā divus latviešu lugu iestudējumus 
gadā, kurus uzveda gan Pertā gan arī veda uz Teātru 
Fetivāliem citos latviešu centros Austrālijā. 1980tos 

gados PLDK jau bija darbojušies ap 145 aktieri ap 
74 teātra iestudējumos. Tomēr laiks ņēma savu 
lomu un pamazām dilstot Pertas latviešu kopienai, 
PLDK pamazām zuda spējīgi režisori, zuda aktieri 
un zuda dekorātori un skatuves meistari un bija 
arvien grūtāk iesaistīt jaunus spēkus. Tomēr vēl 
2010,gadā PLDK vēl ar vienu lugu piedalījās 
50.Teātru Festivālā, Sidnejā, pēc kā Kopas 
aktivitāte arvien samazinājās, līdz kamēr tagad, jau 
tikai meklējam kādu teātra aktieri, lai mums 
noskaita kādu dzejoli Pertas latviešu sarīkojumos, 
kas tomēr ir arī devums un ko tikai labs aktieris to 
var labi pasniegt. 
Pienāca brīdis, kad vajadzēja lemt gan par teātra 
mantu, gan vēsturiskiem albūmiem un vēsturiskien 
datiem. Ko nu darīt ar pagurušo PLDK un tās teātra 
piederumiem? 3. novembrī sanāca teātra biedru 
pilnsapulce un ar smagu sirdi nolēma, ka Pertā 
teātra darbību, vismaz tuvākā nākotnē, nav 
iespējams atjaunot un tātad: no šīs dienas, 
2019. g. 3. novembra, un pēc 69 gadiem PLDK 
vairs nepastāv. Mūsu Pēdējais Cēliens ir beidzies 
un tagad ir tikai atlicis savāks savas mantiņas un 
Latviešu Centrā atstāt mūsu vietu, kādam citam.  
Mēs sakām paldies, tiem simtiem jauniem un 
veciem aktieriem, kuri uzturēja savu un mācīja 
citiem uzturēt mūsu mīļo latviešu valodu, mācoties 
daudzos lugu tekstus, vai kaut arī latviešu dzejoļus, 
bet tomēr kopjot mūsu latviešu valodu. Jūsu darbs 
nebija veltīgs, jo tieši jūsu dēļ daudzi Pertas latviešu 
jaunieši vēl runā labā latviešu valodā. Paldies. 

Jānis Purvinskis 

 
PLDK pēdejās pilnsapulces dalībnieki:“Bija skaisti laiki!Un paliek tikai atmiņas.” 

foto: Sid Hope 

 


	BĪBELES TEKSTI AR KOMENTĀRU

