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Latvijas Goda Konsuls Rietumaustrālijā 
Jānis Purvinskis 9582 5221 
e-pasts janis@msvillage.com.au 

LAAJ Vicepriekšsēdis Rietumaustrālijā 
Jānis Vucēns 9398 1958 
e-pasts jvucens@ozemail.com.au 

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 
Priekšniece: Līva Ulmane 0425 141 937 
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 
je-pasts vucens@ozemail.com.au 

Pertas Latviešu Ziņas 
P.O. Box 273, 
Maddington, WA 6109, AUSTRALIA 
pertaszinas@ozemail.com.au 
www.pertaszinas.net 

SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
janvārī 

5 Dievkalpojums plkst. 10:30 
12 PLDK Talka plkst.10:00 
19 Dievkalpojums plkst. 10:30 
26 Latvijas dejure un Draudzīgais 

aicinājums plkst. 13:00 
februārī 

2 Dievkalpojums plkst. 10:30 
2 DV Pilnsapulce plkst. 13:00 

16 Dievkalpojums plkst. 10:30 
26 Dievkalpojums plkst. 18:00 

martā 
1 Dievkalpojums plkst. 10:30 

KARRAKATAS KAPSĒTĀ 
15 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 2020. g.15. februārim. 

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 

 
Ir atkal Adventes laiks, kura beigās sagaidām 
Ziemassvētkus un svinam mūsu Pestītāja dzimšanu. 
Šai laikā rodas pārdomas un atmiņas – cerams arī 
pārdomas par Dieva mīlestību pret mums, ka Viņš 
sūtīja savu dēlu, lai mūs glābtu un pestītu, lai gan 
mēs to neesam pelnījuši. 
Bērnības atmiņas arī piestājās pie mūsu (Pertiešu) 
pirmiem Ziemassvētkiem. Svētku Dievkalpojums 
notika Northamas armijas baraku lielā ēdamā telpā, 
kur pie skatuves vizuļoja nokaltis eikaliptu koks. 
Zāles otrā galā sagrūstie galdi stāvēja ar kājām 
parafīna eļļu piepildītās bundžās, lai lielās skudras 
netiktu augšā. 
Ar saulrietu sapulcētie latvieši Svētvakara 
Dievkalpojumu klausījās it kā sviedros saguruši, 
apmulsuši un pārdomu pilni un dziedāja Svētku 
dziesmas par dzimtenes sniegu apklātām eglītēm. 
Šogad pie eglītes (24. decembrī, pulksten 18:00) 
trūks daudzi, kuri piedalījās pirmā Svētku 
Dievkalpojumā bet tomēr nāksim priekā un 
pateicībā pieņemt Dieva labo vēsti un Viņa 
labestību pret mums. 
Aizlūgsim par sevi, ģimenēm šeit un Latvijā, par 
valdībām pasaulē, kā arī te pie mums, un būsim 
pateicīgi. 
15. decembrī ar prieku sagaidījām mūsu mācītāju 
atpakaļ no brīvdienām un nebijušā karstumā 
baudījām Dievkalpojumu un svīdām tāpat kā tajos 
senajos gados! 

• Pateicos visiem, kuri piedalījušies draudzes 
labā, pildot vajadzīgos amatus un kuplinot mūsu 
Dievkalpojumus. It sevišķa pateicība Silvijai 
Lūks un Mārai un Sidnejam Hope. 

• Draudzes valdes vārdā novēlu visiem “Priecīgus 
svētkus” un “Laimīgu Jauno Gadu”! 

Ieva Vlahov 
044 719 4080 

 

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS 
2020.g. JANVĀRIM, FEBRUĀRIM, 
MARTAM 
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 
 
Datums 2. februāris plkst .10:30 
Diena Sv. Marijas Diena 
Krāsa ZAĻA 
Lasījumi Vēst. Ēb. 2:14-18 
 Lūkas Ev 2:22-32 
Lasītājs Ieva Vlahov 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Silvija Lūks 
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Līga Gemuts Margarieta Gaujers 
Regina Gaujers Ivars Galvans 
Austra Grīnbergs Māra Hope 
Sid Hope Austra Kaģis 
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Datums 16. februāris 10:30 
Diena 6. Sv. pēc Epifānijas 
Krāsa ZAĻA 
Lasījumi 5 Mozus 30:15-20 
 Mat Ev. 5:21-37 
Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Gunis Balodis 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Tamāra Karabanovs Juris Liepa 
Ruta Liepa Jānis Lūks 
Silvija Lūks Allan Lūks 
Harda Paparde Emīlīja Sokolovskis 
 
Datums 26. februāris 18:00 
Diena PELNU DIENA 
Krāsa Violeta 
Lasījumi Joela 2:12-19 
 Mat. 6:1-6, 16-21 
Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes  - 
Dievgalds Ieva Vlahov 

 
Datums 1. marts plkst. 10:30 
 1. Gavēnis 
Diena KAPU SVĒTKI 
 KARAKATAS KASĒTĀ 

 
Datums 15. marts plkst. 10:30 
Diena 3. Gavēnis 
Krāsa Violeta 
Lasījumi 2 Mozus 17:1-7 
 Jņ Ev. 4:5-26 
Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes  - 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Aina Sprancis Aina Timmermane 
Astrīda Untiņš Anita Vaļikovs 
Daina Vārpiņa Leokardīja Vārpiņa 
Ieva Vlahov Jānis Vucēns 
Sarmīte Vucēns 
 

MATEJA 13:44-46: DROSMĪGS 
PRIEKS 
Jēzus teica: "Debesu valstība līdzinās tīrumā 
apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un, 
priecādamies par to, noiet un pārdod visu, kas tam 
ir, un pērk šo tīrumu. Vēl Debesu valstība līdzinās 
tirgotājam, kas meklēja dārgas pērles. Un, atradis 
vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un pārdeva visu, 
kas tam bija, un nopirka to." (Mt. 13:44–46) 
Abās šajās līdzībās par Debesu valstību Jēzus 
nerunā par kādu tālu vietu vai seniem laikiem, bet 
gan par Dievu, kurš nāk tieši šobrīd, un par Dieva 
klātbūtni pie mums šodien. “...Tu esi svēts, Tavs 
goda krēsls stāv pāri Israēla slavas dziesmām” (Ps. 
22:4). Dievs valda debesīs, bet Viņš ceļ savu goda 
krēslu un valda arī savas dziedošās tautas vidū. 
“Debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai”, 
“tirgotājam, kas meklēja dārgas pērles”. Jēzus 
salīdzina Dieva ienākšanu mūsu dzīvē un pasaulē ar 
prieku, ko cilvēks izjūt, atrodot kaut ko 
nesalīdzināmi vērtīgu un neiedomājami skaistu. 
Kāds vīrs apstrādā lauku. Te pēkšņi arkls atduras 
pret kādu šķērsli, taču tas nav ne liels akmens, ne 
celms. Vīrs ir spiests pārtraukt darbu un, palūkojies 
tuvāk, saprot, ka nejauši atradis vērtīgu mantu. Šis 
zemnieks ir atradis vērtīgāko lietu savā dzīvē! Viņa 
artajā laukā gulējusi nenovērtējami dārga manta, un 
neviens par to nav pat nojautis. 
Otras līdzības galvenais varonis ir tirgotājs. Viņa 
darbs ir atrast skaistas pērles un tad tās pārdot tālāk. 
Kādu dienu tirgotājs, tāpat kā zemnieks, piedzīvo 
neaprakstāmu prieku. Viņš atrod ko tādu, kas ir 
daudzkārt labāks par viņa meklēto: sevišķi dārgu 
pērli, kurai līdzīgu viņš vēl nekad nav redzējis un 
kura pilnībā izmainīs viņa dzīvi. 
Kad zemnieks atrada dārgo mantu, viņa sirds 
noteikti sāka strauji sisties. Vīrs zināja: no šī brīža 
viņa dzīve būs nodrošināta, vairs ne par ko nebūs 
jāraizējas. Zemnieku pārņēma prieks, tomēr viņš 
saglabāja vēsu prātu un ieraka mantu atpakaļ zemē. 
Nevienam nebija jāzina par viņa atradumu. Vīrs 
vēlējās būt drošs, ka tas pieder tikai viņam. 
Zemnieks pārdeva visu, kas viņam piederēja, lai 
nopirktu lauku, kurā bija atradis apslēpto mantu, un 
nu tā piederēja viņam. 
Arī pērļu tirgotājs bija priecīgs, atradis savas dzīves 
skaistāko pērli, kas daiļāka par visām jebkad 
redzētajām. Arī viņš, lai iegūtu to, kas ielīksmoja 
viņa aci un sirdi, pārdeva visu. 
Kā mums sagaidīt Dieva valstību? Kā mums saņemt 
Dievu, kurš nāk valdīt mūsu vidū, ienākot mūsu 
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dzīvē un pasaulē? Dieva atnākšana noliek mūs 
īpašas izvēles priekšā. Tā nav izvēle starp labo un 
ļauno. Tas, no kā atsakās zemnieks un tirgotājs, nav 
nekas slikts. Gluži pretēji – viņi atsakās no saviem 
labumiem. Viņi ar prieku atsakās no tā, kas ir labs, 
lai iegūtu kaut ko, kas ir neaprakstāmi skaists un 
nesalīdzināmi vērtīgs. 
Kad mūsu dzīvē ienāk Dievs, mums ir jāizvēlas. 
Jēzus aicina izvēlēties prieku, dārgo mantu, dārgās 
pērles. Jēzus, stāstot šīs līdzības, uzsver, ka prieks 
iet roku rokā ar atteikšanos. Prieks atņēma šo 
līdzību varoņiem visus viņu labumus. Abi vīti 
uzdrīkstējās atvērties priekam, un prieks 
pamudināja tos pārdot visu, kas viņiem piederēja. 
Kristus aicina mūs pāri par mūsu labumiem, 
ieguvumiem un plāniem izvēlēties Dieva prieku. 
Var pat gadīties, ka mums jāatsakās no sevis, lai 
iegūtu prieku. Prieks un sevis aizmiršana iet roku 
rokā. 
Līdzības par zemnieku un tirgotāju, kuri ar prieku 
atsakās no saviem labumiem, māca mums, cik lielā 
mērā prieks var būt atbrīvojošs. 

Kādas dārgas mantas vai pērles es esmu atradis 
savā ticības ceļā? Kas ir mani pārsteidzis? Kas – ļoti 
iepriecinājis? 

Kad atteikšanās no kaut kā ir darījusi mani 
priecīgāku? Kad prieks ir darījis mani brīvāku? 

Māc Gunis Balodis 
77 Karril Turn, Yanchep, 6035 

0409048863 

 
 

DV PERTAS 
NODAĻA 

 

 
Daugavas Vanagu 

Pertas nodaļas 
Pilnsapulce 

2020. gada 3. februārī, 
plkst. 13.00 

 
 
DAUGAVAS VANADZES 
Daugavas Vanadžu Pertas kopa izsaka pateicību 
visiem atbalstītājiem, apmeklējot mūsu sarīkojumus 
ar mūsu gatavotām pusdienām. Ceram, ka nebijāt 
vīlušies! Varbūt, ka arī nākošajā, 2020. gadā, 
varēsim atkal jūs aicināt būt kopā ar mums! Paldies 
arī Jānim Vucēnam, kurš vienmēr papildina mūsu 
rīkoto pēcpusdienu ar filmām un jaunākajiem 
notikumiem no Latvijas. Paldies, manām čaklajām 
vanadzēm, kuras vēl cītīgi un nenogurstoši piedalās 
kopas darbībā. Paldies, Sid Hope par atbalstu mūsu 

rīkotajās pusdienās. 
Ir dīvaina sajūta gadu mijā, 
kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā, 
Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs, 
ko nākamā gada puteņi sūtīs..  
Gaišus Ziemassvētkus un veselīgu Jauno gadu! 
 

Rita Džonsone, kopas vadītāja  
 
Latviešu radio raidījuma klausītāji izsaka 
sirsnīgu paldies Sarmītei un Jānim Vucēniem par 
raidījumiem sestdienas vakaros. 
Caur mūsu sirdīm Ziemassvētki rit,  
Pavisam tuvu Jaunais gads mīt.  
Un tieši šajā laikā, gribas paldies pasacīt! 

 

 
Rūķu pilsētiņa “Čiekure” Tērvetes dabas parkā 

foto: J. Vucēns 
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LATVIEŠU 
BIEDRĪBA 

RIETUMAUSTRĀLIJĀ 
LATVIEŠU BIEDRĪBAS 
PILNSAPULCE PERTĀ. 
 

 

Latviešu biedrības 
rīkotā  

Latvijas dejure atzīšanas 
un 

Draudzīgā Aicinājuma 
atceres diena 

svētdien, 2020. gada 26. janvārī,  
plkst. 13.00 

DV kluba telpās. 
Visi laipni aicināti. 

 

 

Latviešu biedrība novēl visiem priecīgus 
Ziemassvētkus un veselību, izturību Jaunajā 
gadā! 
 
 
LATVIEŠU VALODAS 
PĀRBAUDĪJUMI. 
2020.g. latviešu valodas eksaminētājas būs arī 
Pertā, kas dos iespēju nolikt latviešu valodas 
prasmes pārbaudījumu arī Pertā. 
2.februarī. pulksten 13:00, Pertas Latviešu Centrā 
varēsiet nolikt pārbaudījumu latviešu valodas 
prasmē. 
Lai varētu saskaņot pārbaudījuma laikus, 
interesantiem ir jāpiesakās pie Jāņa Purvinska pa e-
pasta adresi: janis@msvillage.com.au līdz 
2020.g.18.janvārim. 

JānisPurvinskis 
 

Dagmāra Beitnere-Le 
Galla, Pertā 
Tā kā Pertā Valsts Svētkus vienmēr esam svinējuši 
tieši 18. novembrī un svētku viesi pie mums tieši 
18.nov. tik un tā nekad neatbrauc, esam jau 
pieraduši, ka viesu svētku runas ir atsevišķs 
sarīkojums un to uzņemam, vairāk kā referātu. 
Tomēr nākam ar nepacietību klausīties ciemiņus, 
kuri vienmēr mērojuši garus ceļa gabalus, lai šajā 
nomaļus Pasaules stūrītī, arī mums varētu sniegt 
kaut ko, par ko padomāt, kad domājam par mūsu 
valsti, viņas dzimšanas dienā. Mēs pateicamies 
LAAJ, par šo runātāju un viņas ceļa izkārtošanu arī 
pie mums, Pertā. 
Šogad, Latvijas 101. gadadienas runu no Latvijas 
mums nesa mūsu Saeimas priekšsēdētājas biedre, 
Dagmāra Beitnere-Le Galla, sieviete ar garu rindu 
panākumiem gan polītikā, gan pētniecības sociālās 
zinībās. Viņas runas tēma bija par mums pašiem: 
kas mēs īsti esam? Kas ir latvietība? Kas ir tas, kas 
mums liek būt, justies kā latviešiem? Kāpēc nācija 
un ne tikai, tauta? Cik svarīgi ir šie jautājumi mums 
pašiem risināt? Es nemaz nemēģināšu atrisināt šos 
jautājumus, bet mūsu viešņa visu mūsu kopiņu 
noturēja pārdomās daudz vairāk nekā viņa bija 
domājusi un tomēr mūs nemaz neapgrūtināja, jo 
katris jautājums attiecās uz mums, katru pašu. 
Kas ir vai kā es sev parādu, ka esmu latvietis? Vai 
tas ir tikai no ārienes vai kaut kas vēļ dziļāks? Un 
domāju abas atbildes ir pareizas, jo ja es jūtos kā 
latvietis tad būšu arī lepns to parādīt uz āru, bet to 
kā es jūtu savu latviskumu izpaudīsies tur, kur es ar 
savu stāju un ar savu darbu, rādīšu savu latviskumu 
tieši Latvijai. Kas bija tas, kas lika mūsu atmodas 
laika rastniekiem, tiem kuri pauda par Latviju, kā 
neatkarīgu valsti, vispār kaut ko tādu iedomāties? 
Kristietība veda tautu kopībā, vienoties un doma par 
Latvijas valsti nāca no studējošo latviešu 
pašapziņas, ko pauda atmodas laika rakstnieki, kuri 
sāka lasīt un arī tulkot Eiropas slavenos rakstniekus, 
kuri jau tad rakstīja par lielajām sociālajām 
pārmaiņām ikdienas dzīvē. Akurāters, Auseklis, 
Alunāns, Barons, Valdemārs un vēlāk Aspazija, 
Rainis u.c. Jaunas dzīves dziņas kuras tika paustas 
Eiropā atrada vietu mūsu rakstnieku rakstos. No 
tiem nāca valstiskuma idejas. 
Mūsu runātāja mums piepildīja galvas un atrisināja 
šādus jautājumus. Ja Nameja gredzens pa lielākai 
daļai rāda, ka tā valkātājs ir latvietis, vai saktiņa dara 
to pašu latvietei? Kā pēc šie priekšmati ir man tik 
nozīmīgi un es jūtos laimīgs ar tiem lepoties. Vai tā 
ir tā latvietība? 

 

mailto:janis@msvillage.com.au
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Dagmāra mums stāstīja par to cik svarīgi bija 
notikumi 13.g.s. un kā mēs sakarā ar Čenghiskāna 
apstāšanos pie Zilupes, īstenībā pieslejāmies 
Europai: palikām par eiropiešiem, par Eiropas 
ziemeļu valsti. Viņa mums stāstīja, ka mūsu Dainās 
mēs varam atrast Kristietību. 

 
Dagmāra Beitnere-Le Galla  

foto: J.Purvinskis 

Mūsu senču pagātnē mēs nebijām latvieši, bet bijām 
baltiešu ciltīm piederīgi: kurši, līvi, sēļi, letgaļi. Ja 
kurši bija zvejnieki un jūras sirotāji,tad sēļi bija 
vairāk zemnieki un muitnieki, kuri ieņēma muitu no 
Daugavas lietotājiem. 
Kas, kāda ir Latvija? Latvijas viensēta ir pamats 
mūsu dzīvei un Latvijas laukiem un lauku dzīvei. Ja 
agrāk katrai ģimenei bija tuvi sakari ar kādu 
saimniecību, šodien tas vairs tā nav, bet viensētas 
vēl ir un daudz jauniešu pārceļās no pilsētas uz 
laukiem, no pilsētas burzmas uz svaigu gaisu, tur 
mūsu lauku sētās. 
Ja šodien pasaule paliek mazāka caur tehnikas 
sakariem, tad caur to arī mūsu valoda mainās, bet 
mēs nedrīkstam to kropļot, ja tam ir labs latvisks 
vārds, kurš to izsaka, mums tas ir jālieto. Un tomēr 
valodai ir jāatīstās ar modernismu un tas tomēr var 
notikt, bez mūsu valodas kropļošanas. Mums ir 
jāsaudzē to kas ir lietojams. 
19.g.s. radīja nācijas. Nē tikai Latvijā bet arī citur 
Eiropā. Tauta ir cilvēku kopība, valsts ir tās 
politiskā būtība, tad nācija ir tauta ar savu valsti. 
Šodien, Latvija ir ekonomiski viena no Eiropas 
vispieaugošajām nācijām, uz ko mēs varam lepoties. 
Mūsu ciemiņa tēmas lauks bija tik plašs un tomēr 
katram tik tuvs, ka tas stāsts varēja turpināties vēl 

daudz ilgāk un man tik un tā, nebūtu iespējas to 
kautcik labi atstāstīt. 
Man tikai paliek, Pertas latviešu vārdā teikt, cien. 
Dagmāra, paldies, ka ceļojāt tādu garu ceļa gabalu 
un atnesāt mums tik daudz, nē tikai jautājumu, bet 
arī interesantas un nozīmīgas atbildes jautājumiem, 
kurus tieši Latvijas dzimšanas dienā, varbūt mums 
katram būtu jāpacilā un jāpajautā. Ja es esmu 
latvietis, kā es to pierādu?  

Jānis Purvinskis 
 
 

PLDK 
TALKA 
Svētdien, 12. janvārī 
pulksten 10:00 
Nāciet un palīdziet 

pēdējo reizi sakartot teātra mantas, 
varbūt arī atcerēties kādu notikumu, vai 
lugu teātra mūžā. 
 
 

REDAKCIJA 
Pertas Latviešu Ziņas var arī lasīt caur 
PLZ mājas lapu: 

www.pertaszinas.net 
Ja vēlaties saņemt ziņojumu, kad ziņas 
ir izdotas, lūdzu sūtiet e-pastu uz  

pertaszinas@ozemail.com.au 
Ja lasiet ziņas no mājas lapas un 
nevēlaties, lai Jums sūta drukāto 
versiju, lūdzu ziņojiet uz to pašu e-
pastu adresi. 
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