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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 
martā 

1 Dievkalpojums plkst. 10:30 
KARRAKATAS KAPSĒTĀ 

8 Pulkv. Kalpaka, Leģiona un 
Kurzemes cīņu atcere plkst. 13:00 

15 Dievkalpojums plkst. 10:30 
aprīlī 

5 Dievkalpojums plkst. 10:30 
5 Vanadžu pusdienas plkst. 13:00 
9 Dievkalpojums plkst. 18:00 

10 Dievkalpojums plkst. 15:30 
12 Dievkalpojums plkst. 10:30 
19 Dievkalpojums plkst. 10:30 

maijā 
1 Dievkalpojums plkst. 10:30 
7 Vanadžu Filmu pēcpusdiena 

plkst. 13:00 
17 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. aprīlim. 

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 

 
Cik īsā laikā Ziemassvētku prieka vēsts ir pārgājusi 
uz bēdu laiku – Ciešanas laiku, ko ievadijām ar 
Pelnu dienas Dievkalpojumu. Ir sācies laiks pirms 
Lieldienām, kas mūs mudina iedziļināties Kristus 
dzīvē un Viņa neaptveramajā upurī mūsu dēļ Lielā 
Piektdienā! Tad trīs dienas vēlāk atsākās atkal 
prieka vēsts ar Jezus augšāmcelšanos no mirušiem 
– Dieva brīnums! 
Izmantosim šo laiku pirms Lieldienām un 
ieskatīsimies katrs savā dzīvē, pārdomāsim Dieva 
labestību pret mums un būsim pazemīgi un 
pateicīgi. 

• Esam saņēmuši pateicības vēstuli ar 
fotogrāfijām no Valmieras Kristīgā Želastības 
Centra par mūsu ziedojumu, kas ir bijis ļoti 
derīgs viņu darbam, it sevišķi sakarā ar ēdienu 
gatavošanai labdarības virtuvē. Paldies visiem, 
kas caur mūsu draudzes atbalstu var ņemt dalību 
palīdzībai Latvijā. 

• Lūgšanās atceramies un pieminam visus 
draudzes locekļus, itsevišķi tos, kam ir veselības 
grūtības. Lai Dievs Jūs sargā. 

• Katrā Dievkalojumā ir dabūjami attiecīgi 
Bībeles lasījumi. Lūdzi dariet man vai 
mācītājam zināmu, ja vēlaties saņemt lapiņu . 

• Valdes sēdē izlēmām atbalstīt mācītāja Guntara 
Baikova nākošo grāmatu, kuru saņemsim visā 
drīzumā – “Un divi tapa viens – Dieva gudrība 
cilvēku attiecībās”. 

Ieva Vlahov 
044 719 4080 

 
DIEVKALPOJUMA SARAKSTS  
2020.g. MARTAM – APRĪLIM - 
MAIJAM 
Datums 1. marts plkst 10:30 

1 Gavēnis 
Diena KAPU SVĒTKI 

KARAKATAS KAPSĒTĀ 

 
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 
 
Datums 5. aprīlis plkst. 10:30 
Diena PALMU SVĒTDIENA 
Krāsa Sarkana 
Lasījumi Filip 2:5-11 

Jņ 12:20-43 
Lasītājs Sarmīte Vucēns 
Dežurants Gunis Balodis 
Puķes - 
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Ruta Auziņš Gunis Balodis 
Signe Balodis Zane Balodis 
Mirdza Balodis Nina Bauskis 
Gaida Beklešovs Ilgvars Begmanis 
 
Datums 9. aprīlis plkst. 18:00 
Diena ZAĻĀ CETURDIENA 
Krāsa Balta 
Lasījumi 2. Mozus 24:3-11 

Jņ Ev 13:1-17 
Lasītājs Jānis Vucēns 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes - 
Dievgalds Juris Liepa 

 
Datums 10. aprīlis plkst.15:30 
Diena LIELĀ PIEKTDIENA 

SV. JĀŅA BAZNĪCA 
Krāsa  - 
Lasījums Jņ. 19:17-30 
Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes - 

Dievgalds Ieva Vlahov 
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Datums 12. aprīlis plkst. 10:30 
Diena LIELDIENAS!! 
Krāsa Balta/Zelta 
Lasījumi 2. Mozus 14:10 – 15:1 

Jāņa Ev 20:1-18 
Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Gunis Balodis 
Puķes  Māra Hope  
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Jūlījs Bernšteins Maiguta Bernšteins 
Nikolajs Džonsons Rita Džonsons 
Austra Farras Līga Gemuts 
Mragarieta Gaujers Regina Gaujers 
Datums 19. aprīlis plkst. 10:30 
Diena 2. Lieldienas 
Krāsa Balta 
Lasījumi 1 Pēt. 1:3-9 

Jāņa Ev 20:19-31 
Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Silvija Lūks  
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Ivars Galvāns Austra Grīnbergs 
Māra Hope Sid Hope 
Austra Kaģis Tamāra Karabanovs 
Juris Liepa Ruta Liepa 
 
Datums 1. maijs plkst. 10:30 

Māc. Colvin MacPherson 
vizitācīja 

Diena 4. Lieldienas 
Krāsa Balta 
Lasījumi 23. Psalms 

Jāņa Ev 10:1-10 
Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Jānis Lūks Silvija Lūks 
Allan Lūks  Natalie Lūks 
Harda Paparde Emīlīja Sokolovskis 
Aina Sprancis Aina Timmermanis

 
Datums 17. maijs plkst. 10:30 
Diena 6. Lieldienas 
Krāsa Balta 
Lasījumi 1 Pētera vest. 3:13-22  

Jāņa Ev. 14:15-21 
Lasītājs Sarmīte Vucēns 
Dežurants Gunis Balodis 
Puķes Māra Hope 
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Astrīda Untiņš Anita Vaļikovs 
George Vaļikovs Daina Vārpiņš 
Leokardija Vārpiņš Ieva Vlahov 
Jānis Vucēns Sarmīte Vucēns 
 

TICĪBA UN TAISNOŠANA 
Cilvēks tiek taisnots tikai un vienīgi ticībā no brīvas 
Dieva žēlastības. Šī vēsts ir tik liela, ka cilvēka 
prātam, dažreiz, šķiet, grūti pieņemama.  
Cilvēkā mīt spēcīga vēlēšanās kļūt pareizam, un, lai 
sasniegtu šo mērķi, viņš pieliek neiedomājamas 
pūles, veicot labus un cēlus darbus, ar milzīgu 
gribasspēku izveidojot no sevis pozitīvo tēlu. Tas 
ļauj viņam akceptēt sevi un dod pārliecību, ka arī 
Dievs ir viņu akceptējis. Cilvēks identificējas ar 
sevis paša radīto tēlu un vairs īsti nezina, kas viņš ir, 
toties zina, kādam viņam jābūt. Sava morālisma dēļ 
cilvēks nespēj saprast, ka to, pēc kā viņš tik ļoti 
tiecas, Dievs dod kā dāvanu.  
Mums vienmēr jāatceras, ka bieži vien zem labajiem 
darbiem, panākumiem un sasniegumiem, tāpat kā 
zem pašdestruktīvās izturēšanās, slēpjas ilgošanās 
būt saskaņā ar Dievu. Jāpieliek lielas pūles un 
jāizcīna sevī liela cīņa, lai spētu noticēt, ka atšķirībā 
no cilvēku mīlestības Dieva mīlestība ir bez 
nosacījumiem. 

Māc Gunis Balodis 
77 Karril Turn, Yanchep, 6035 

0409048863 

 
Kapu svētki 1. Maijā. Foto S. Vucēns 
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DV PERTAS 
NODAĻA 

DAUGAVAS VANAGU PERTAS 
NODAĻAS 2020.g. PILNSAPULCE 
D.V.Pertas nodaļa savu ikgada biedru pilnsapulci 
rīko februāra sākuma. Tā nu arī šogad, Svētdien 9. 
Februarī, Pertas Daugavas vanagi un vanadzes bija 
visi sanākuši noklausīties, kas mūsu nodaļā 
pagājušā gadā noticis un ko darīt nākamajā 
2020.gadā. Kuri plāni ir izdevušies un pie kuriem 
vēl jāpiestrādā. Pilnsapulce dod biedriem iespēju 
apspriesties un dot valdei virzienu nākotnes darbam.  
Valdes priekšnieks, Ilmārs Rudaks atklāja sapulci ar 
klusuma brīdi atceroties tos mūsu nodaļas biedrus, 
kuri aizgājuši mūžībā. Tad sekojām ar vanagu 
dziesmas pirmā un pēdejā panta nodziedāšanu. 
Šogad mūsu nodaļā nebija apbalvojumu, jo mazā 
saujiņa kuri vēl esam palikuši, ir jau savus 
apbalvojumus saņēmuši. Ilmārs sekoja ar pateicību 
mūsu nodaļas vanadzēm par viņu nenogurstošo 
darbu mūsu nodaļas atbalstīšanā, bez kā mēs 
nespētu pastāvēt. Nodaļas valdes priekšsēdis tad arī 
pateicās 2019.g. valdei par labo darbu pagājušā 
gadā. Ar to tad pagājušā gada valde beidza darboties 
un biedriem nu bija jāievēl pilnsaulces vadītājs.  
Tāds radās Jāņa Vucēna personā un par sekretāru 
nosauca Jāni Purvinski. Vēl vajadzēja balsu 
skaitītājus, kuru vietas ieņēma Jūlijs Bernšteins un 
Ruta Auziņa. Jānis Vucēns pateicās Ilmāram par 
viņa nenogurstošo darbu, kuru viņš ir vienmēr veicis 
mūsu nodaļas un Pertas latviešu labā. Nu sapulces 
darbs varēja sākties.  
Tā kā visi ziņojumi bija izdalīti jau pirms sapulces 
sākuma, nodaļas priekšnieka, Daugavas vanadžu 
vadītājas, revīzijas komīsijas un Pertas Latviešu 
Centra pārstāvja ziņojumus varējām pieņemt bez 
debatēm. Pēc maziem ieteikumiem un mazām 
pārmaiņām pie nākamā gada budžeta, ieņēmumos 
un izdevumos sabalansētu uz $9,370.00 budžetu 
pilnsapulce apstiprināja un pieņēma.  
 Beidzot pienāca laiks vēlēt nodaļas priekšnieku un 
valdi. Tā kā latviešu kopiena Pertā ar katru gadu 
arvien vairāk saplok, jau kā dziedājām mūsu 
dziesmas pēdejā pantā: “Ak retākas rindas mums 
tiek” esam laimīgi, ka varam mūsu organizāciju 
darbiniekus vēl vispār atrast. Tie paši jau to vezumu 
vien velk un nekādi jauni darītāji nerodās. Tā arī 
šoreiz, par nodaļas valdes priekšsēdi 2020.gadam 

ievēlējām Ilmāru Rudaku. Lūdzām 2019.g. valdei to 
pašu darbu vēl turpināt un tāpat arī lūdzām Revīzijas 
komīsijai darboties tālāk. 
Mūsu nodaļas galvenais mērķis ir bijis un paliek, 
pēc iespējas vairāk palīdzības dot mūsu leģionāriem 
Latvijā un atbalstīt lielas trūkumā nonākušas 
ģimenes un Okupācijas mūzeju. Vēl izvēlējāmies 
Ilmāru Rudaku mūsu nodaļu pārstāvēt nākamajā 
Austrālijas delegātu saietā Sidnejā 14./15. martā. 
 Pēc sēdes slēgšanas valde bija parūpējusies par 
kādiem uzkožamiem un Viktors Mazalevskis gādāja 
lai neviens nepaģībst no slāpēm. Atkal viens darbs 
bija padarīts un varējām atkal domāt par nākotni.  

Jānis Purvinskis 
 

Daugavas Vanagu 
rīkotā 

plkv. O. Kalpaka, 
latviešu leģiona un 

Kurzemes cīņu  
atcere  

svētdien, 8. martā, 
plkst. 13:00 

nodaļas klubā 
 
 
ĒVA MEDENE, PERTĀ: PALDIES PAR 
’’SVEIKA LATVIJA”. 
Pertas latviešu skola nav darbojusies jau kopš 20 
gadiem.Tātad, mēs teiktu, ka mums tad arī Latviešu 
Skolas bērnu, Pertā nav. Jā, tā tas ir, Pertas latviešu 
skolas bērnu mums Pertā tiešām nav. Toties mums 
Pertā tomēr atradās skolniece, skolniece kura ir 
apmeklējusi Annas Ziedares vasaras skolu 
Adelaidē, jau vairākas reizes. Var jau būt, ka Pertā 
vēl ir kādi citi latviešu skolnieki? To mēs nezinām. 
Pagājušā gadā Ēva griezās pie Daugavas vanagu 
Pertas nodaļas pēc palīdzības viņai dot iespēju 
apmeklēt Latviju caur “Sveika Latvija” ALA 
projektu, ar ko D.V. arī palīdzēja. Svarīgāk ir tas, ka 
par palīdzību, Ēva apsolīja, ka pēc ceļojuma viņa 
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atnāks un mums pastāstīs kur bija, ko redzēja un 
paldies par devumu.  
D.V. un pat arī visas Pertas latviešu orgānizācijas 
gadu gadiem ir atbalstījuši Pertas jauniešus gan 
vasaras skolu apmeklējumos, tautas deju 
uzvedumos Austrālija Kultūras Dienās un par 
kursos Minsteres Ģimnāzijā un visi ir devuši šo 
solījumu, ka atgriežoties mums stāstīs kur bija, ko 
redzēja un kas patika. Tikai Ēva Medene ir pirmā un 
vienīgā, no visiem tiem, kuri pa visiem gadiem ir 
saņēmuši Pertas latviešu atbalstu viņu braucieniem 
un viņu priekiem, kura turēja savu vārdu un 
atgriežoties atnāca un mums pastāstīja ko, kur un kā 
viņai braucienā ir gājis. Tu vari būt lepna un tu nes 
godu sev un savai ģimenei ar to, ka cilvēki tev, 
tavam vārdam var uzticēties. Tas ir tā kā ir tas stāsts 
Bībelē, kad Jēzus izveseļoja daudzus, bet tikai viens 
atgriezās un Jēzum pateicās.  

 
Maija Medene, Ēva Medene un Jānis Purvinskis 

foto J. Vucēns 

Ēva, mums stāstīja, ka “Sveika Latvija” no 13 līdz 
15 gadiem jauniešu grupā ir bijuši 22 jaunieši, no 
kuriem 8 bija no Austrālijas. Viņi ir izbraukājuši 
Latviju no Valmieras Ziemeļos, līdz Rēzeknei un 
Aglonai Austrumos un līdz Kuldīgai un Liepājai 
Rietumos. Tātad visu plašo Latviju un ir arī daudz 
redzējusi, bet galvenais viņi bija tikušies ar Latvijas 
skolu skolniekiem un ar daudziem no tiem ir 
sadraudzējušies un solījušies sarakstīties. Tātad 
Latviešu diaspora tiks pievienota Latvijas 
latviešiem un mēs neatsvešināsimies un arvien 
būsim mūsu Latvijas sastāvdaļa, kaut vai plašajā 
Pasaulē. Jūsu braucienā Rīgā jūs redzējāt vienu no 
skaistākajā latviešu teātra lugām kuru rādīja kā 
latvieši dzīvoja vēl pirms Latvija valsts un tikāties 
ar mūsu Valsts Prezidentu viņa pilī. Jūs redzējāt 
Latvijas pagātni un tagātni. Paldies tev Ēva, par tavu 
stāstījumu un novēlu, lai šis brauciens un 
piedzīvojumi tevi arvien tuvina tavai latviešu senču 
dzimtenei un allaž velk tevi turp atpakaļ. 

Jānis Purvinskis 

DAUGAVAS VANADZES 
 

 
Daugavas Vanadzes 

aicina uz  
"AUKSTĀ GALDA" 

PUSDIENĀM 
svētdien, 5. aprīlī, 

plkst. 13:00 
Visi laipni gaidīti! 

 
 
 

Daugavas Vanadžu 
rīkotā 

filmu pēcpusdiena 
“SPĒLĒJU, 
DANCOJU" 

ceturtdien, 7. maijā, 
plkst. 13:00 

 
 

MEKLĒ INFORMĀCIJU 
Sveiciens no Latvijas! 
Esmu kolekcionārs no Latvijas, kurš krāj markas, 
pamarkas utt. 2018. gadā esmu izdevis grāmatu 
"A.Jūrdža fonda pamarku katalogu ar 
skaidrojumiem" (vēl var dabūt šo izdevumu pie 
manis). 2019. gadā esmu pabeidzis manuskriptu par 
K.Gopera fonda pamarkām, bet finansiālu apstākļu 
dēļ tā vēl nav nākusi klajā. Domāju, ka tā notiks 
šogad. Tagad strādāju pie pārējo trimdas pamarku 
kataloga izveides, jo iepriekšējo un vienīgo 
katalogu izdeva 1978.g. un tāpēc griežos pie visiem 
tautiešiem visā pasaulē, lai palīdz ar informāciju, jo 
šis ir pēdējais laiks, lai gūtu patiesu informāciju no 
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pirmavotiem par šo pamarku izdošanu. Interesē visa 
informācija par visām trimdā izdotajām pamarkām 
līdz 2020.gada februārim - Daugavas Vanagu 
izdevumiem Austrālijā, Anglijā, ASV, kolekcionāra 
Stalbava izdevumiem Stokholmā, pirmajām 
pamarkām Vācijā bēgļu nometnēs, dziesmu svētkos 
un dziesmu dienās ASV, Kanādā, Vācijā, Anglijā, 
Pupura izdevumiem, Latviešu Filatēlijas 
Apvienības izdevumiem, Kalpaka fonda 
izdevumiem, Apspiesto nāciju izdevumiem, Raiņa 
un Aspāzijas fonda izdevumiem un daudziem citiem 
izdevējiem. Gribas savās grāmatās iemūžināt tos 
daudzos tautiešus, kuri ārzemēs visai pasaulei 
atgādināja par Latvijas nelikumīgo okupāciju, un 
vardarbīgo iekļaušanu PSRS sastāvā. Tāpēc lūdzu 
palīdziet ar informāciju, un materiāliem, lai mums 
iznāktu pilnīgs katalogs par visām trimdā izdotajām 
pamarkām. Jau iepriekš pateicos par sniegto 
palīdzību šī nozīmīgā pasākuma realizācijā. 
Ar cieņu - Zigurds Sviķis 
 
Manas koordinātes: 
Zigurds Sviķis 
Tālavas iela 48, 
VALKA, LV-4701, 
LATVIJA, 
e-pasts - talava48@ inbox.lv 
tel. 29225829 
 

 
 
LATVIEŠU 
BIEDRĪBA 

RIETUMAUSTRĀLIJĀ 
Latviešu Biedrības Rietumaustrālijā 
priekšnieces Līvas Ulmanes uzruna 
Latvijas deJure un Draudzīgā 
Aicinājuma un Barikāžu atceres 
pasākumā 
ATCEROTIES BARIKĀDES 
Kopš barikāžu laika Latvijā ir pagājuši 29 gadi. 
Šodien es padalīšos ar tā laika ainiņām no mana 
vecpapa Māra Ulmaņa skatu punkta. 
Neskatoties uz aiztecējušo laiku, daudz spilgtu 
momentu ir saglabājušies atmiņā.  

Atmodas sākumā mēs dzīvojām Rīgā. Es braukāju 
uz Olaini, kur strādāju rūpnīcā "Biolar" par 
bioķīmisko preparātu ceha priekšnieku. Pirmie 
spilgtākie atmodas iespaidi ir no Arvīda Ulmes 
vadītā Vides aizsardzības kluba organizētā mītiņa 
Mežaparka estrādē "Par Latvijas karogu un himnu" 
1988. gadā. Lai arī cilvēku nebija sevišķi daudz un 
himna skanēja pašķidri, jo daudzi nezināja vārdus, 
tomer dzirdētās runas radīja spēcīgu emocionālo 
pacēlumu. Es pirmo reiz pa īstam sapratu kādu 
"šķību" dzīvi esam dzīvojuši. Lai arī mani dažreiz 
tika saukuši par "redīsu", es tomēr biju 
komunistiskās partijas biedrs ar visām relikvijām. 
Tur Mežaparkā es pirmoreiz uzdevu sev tiešu 
jautājumu. Kas man ir devis tiesības ignorēt to simtu 
latviešu tautas paaudžu sīksto ieguldījumu, ka ši 
salīdzinoši mazā ļaužu saujiņa, dzīvodama tieši uz 
Rietumu un Austrumu sliekšņa, gadu simteņiem ir 
saglabājusi savu valodu, ieražas, tikumus, un 
tradīcijas. Kas man ir devis tiesības to visu ignorēt 
un palīdzēt to aizslaucīt vēstures aizmirstībā? 
Tā es kļuvu par atmodas kustības no sirds 
pārliecinātu dalībnieku. Tautas frontē gan nekāds 
funkcionārs nebiju. Mēs ar vecmammiņu bijām 
ierindas biedri, kā daudzi, daudzi tūkstoši mūsu 
tautas un citu godīgo cilvēku pārstāvji Latvijā un 
visā Baltijā. Mēs ne tikai sekojām līdzi visiem tā 
laika notikumiem, bet aktīvi tajos piedalījāmies. 
Gan aktīvi pretojoties interfrontiskajiem 
pasākumiem uzņēmumā "Biolar", gan 
tūkstošgalvīgajos mītiņos Daugavmalā un 
Mežaparkā, Baltijas ceļā un citos. 
Arī barikāžu notikumos. Es toreiz jau strādāju 
Dobelē. Biju valsts kooperatīvā uzņēmuma 
"Dobele" valdes priekšsēdētājs. Pēc notikumiem 
Viļņā nākošajā dienā, tā bija svētdiena, tika 
organizēts masu mītiņš Daugavmalā. Lai arī laiks 
bija vējains, drēgns un auksts, sapulcējās ļoti, ļoti 
daudz ļaužu ar daudziem, daudziem karogiem. Mēs 
ar vecmammīti arī tur bijām. Runas nebija garas, bet 
kaismīgas un emocionālas. Lielā pacilātībā tika 
atbalstīts aicinājums sākt celt un veidot barikādes 
jaunās valsts svarīgāko iestāžu aizsardzībai ar 
smago tehniku, aizsargbūvēm, bet pamatā 
pulcējoties lielos cilvēku pūļos pie ugunskuriem. 
Daudzi cilvēki tieši no mītiņa devās uz pulcēšanās 
vietām gan Vecrīgā, gan Zaķusalā, gan daudzās 
vietās citur Rīgā un ap Rīgu. Stāsta, ka arī Kuldīgā 
un Liepājā. Pa nedēļu gandrīz katru dienu devāmies 
no Dobeles uz Rīgas centru apskatīties, kas tur 
notiek. Sevišķi iespaidīgi bija skatīties uz lielo 
traktoru un baļķu autokravu cieši ielenkto Ministru 
Padomi. 
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Bez šaubām notikumu centrs bija Doma laukums un 
Jēkaba iela, tīti daudzo ugunskuru zilos dūmos un 
ļaužu pulciņiem pie ugunskuriemun no skaļruņiem 
skanošās dziesmas un mūzika. Doma baznīca bija 
kļuvusi par sanitāro punktu un daudzu tūkstošu 
cilvēku nakšņošanas vietu. Vēl tagad acu priekšā ir 
Doma noslēpumainā un bargā puskrēsla un ausīs 
skan nepārtrauktā balsu murdoņa. Visur bija 
manāmas ēdināšanas uzņēmumu sievas ar ēdienu un 
dzērienu termosiem, kas izplatīja kairinošas ēdienu 
smaržas. Vēl spilgtākā atmiņā palikušas tās 
daudzās, pat ļoti daudzās sievas un tantiņas ar 
ēdienu groziem. Ēdienus un dzērienus viņas bija 
pašas pagatavojušas, atraujot tam garas vakaru un 
nakts stundas. Kur viņas ņēma tik daudz produktu 
man tā arī netika skaidrs. Maksāt par šiem 
garšīgumiem viņām arī neviens nemaksāja. 
Komunistiskie informācijas līdzekļi izplatīja klačas, 
ka notiek masveida pļēgurošana. Tā nu gan bija 
vistiešākā un nekaunīgākā apmelošana. Ja arī kāds 
paslepus sildījās ar grādīgo dziru, tad tas notika 
vislielākajā slepenībā. 
Tā pienāca liktenīgais 20. janvāra svēdienas vakars. 
Mēs ar vecmammīti todien bijām atveduši 
mazbērnus no Dobeles uz Rīgu. Pirms mājās 
braukšanas jau pievakarē vēl gar Brīvības 
pieminekli, Bastejkalnu gājām uz Doma laukumu. 
Tur pabijām kādu stundu un gājām uz autoostu. Viss 
bija kā iepriekš. Dūmoja ugunskuri, skanēja 
mūzika, čaloja cilvēki. Pārbraukuši mājās Dobelē, 
ieslēdzām televizoru. Un tur rādīja, gan no tālienes, 
omoniešu uzbrukumu Iekšlietu ministrijai. skanēja 
automātu un ložmetēju sprakšķi, izgaismojās 
trasējošo ložu švīkas. Un tas viss pie paša Brīvības 
pieminekļa! Mēs skatījāmies gandrīz visu nakti. 
Rādīja arī kinoļaužu Andra Slapiņa nogalināšanu un 
Gvido Zvaigznes ievainošanu Bastejkalna nogāzē. 
Tad jau sāka arī rādīt ārzemju reakciju uz šiem 
notikumiem. Cilvēki pa īstam sāka saprast 
notiekošā nopietnību. Kādi reāli draudi iespējami. 
Paldies, paldies pasaules sabiedriskajai domai, kas 
nepieļāva notikumu tālāku ekskalāciju!  
Sākās jauna nedēļa. Dežūras pie ugunskuriem 
turpinājās. Uz Rīgu no visām Latvijas malām 
turpināja ierasties ļaužu tūkstoši. Nodežūrēja dienas 
un naktis savu paredezēto laiku un devās mājup. 
Priecīgi, ka nekas slikts nav atgadījies. Tagad jau 
braukšanas uz Rīgu tika regulētas. Mūsu 
uzņēmumam arī bija jādodas trešdienas vakarā uz 
Zaķu salu pie Televīzijas ēkas. Mums bija lielais 
autobuss LAZ. Brīvprātīgos braucējus savācām 
viegli. Nebija ne jāspiež, ne jāpierunā. Bijām kādi 
trīsdemit. Mūs nozīmēja aiz Televīzijas ēkas Zaķu 
salas vidū, lai aizsargātu Televīziju no dzelceļa tilta 

puses. Nosēdējām pie ugunskura visu nakti. No rīta 
devos nodot maiņu štābā; izrādījās, ka mūsu 
nomainītāji no Bauskas nebija ieradušies. Dabūjām 
dežūrēt vēl līdz dienas vakaram. Gods kam gods - 
neviens no mūsējiem par to nekurnēja. Mūs 
pamatīgi pabaroja tās pašas labestīgās Rīgas 
sieviņas. Nodevu nepieciešamos papīrus štābā un 
varējām doties mājās. Es gan paliku Rīgā pie 
bērniem un mazbērniem. Labi atceros, kad es 
ierados, mazdēls Alfrēds skaļi vaicāja: "Vecpap tu 
desas esi kūpinājis?" 
No barikāžu notikumiem uz visu mūžu paliks 
atmiņā 1. slimnīcas ārstu vairāk kā nedēļu izmisīgā 
cīņa par ievainotā Gvido Zvaigznes dzīvību. Visa 
Latvija tai sekoja līdz. Diemžēl viņu neizdevās 
glābt. Man vēl tagad acu priekšā viņa izvadīšana no 
Torņakalna baznīcas. Viņa zārka priekšā nāca viņa 
divas meitiņas, kaisīdamas baltus ziediņus. Mēs ar 
vecmammīti arī piedalījāmies izvadīšanā, jo citādi 
nevarējām. 
Kā saka arī citi barikāžu aizstāvji - tā vienotības 
sajūta, kas bija barikāžu laika, vairs nav piedzīvota. 
Toreiz tiešām šķita, ka visa latviešu tauta ir kopā, un 
bija pat tāda kā eiforija. Tā laika sajūtas joprojām 
saglabājas atmiņās, bet atmiņas mums neviena vara 
nav spējīga atņemt.  

Līva Ulmane 
 
LATVIEŠU VALODAS EKSĀMENI, 
PERTĀ. 
Pertas latviešu kopienā latviešu valodu māca tikai 
Pieaugušo Klasē, jo bērnu spēļu grupa jau visu 
pagājušo gadu nav darbojusies. Bērnu māmiņas 
laikam vairs negrib, ka bērni runā mātes valodā un 
savus bērnus uz latviešu nodarbībām vairs neved. 
Tomēr, pagājušā gada beigās mums Pertā piedāvāja 
atsūtīt VVPP (Valsts Valodas Prasmes Pārbaude) 
ekzāminētājas, kuras vismaz mums varētu pastāstīt, 
kas tā iestāde vispār ir un vai mēs varam no tās arī 
kautko iegūt.  
Tā kā Latvijā, vienīgā pieņemamā valoda ir valsts 
valoda, kura ir tikai latviešu valoda, tad arī, ja kāds 
vēlās ieņems kādu amatu, Latvijā strādāt, vai studēt, 
tam ir jāpierāda Valsts valodas prasmes limenis, 
kuru var iegūt noliekot Valsts Valodas Prasmes 
Pārbaudi. Nu arī mēs, latvieši Pertā zinām par šadu 
iestādi un ko tā dara. Kaut gan Pertas latviešu skola 
nav darbojusies jau desmitiem gadu, tomēr šādi 
valodas pārbaudījumi varētu būt lietderīgi arī jau 
tādies citiem Pertas latviešiem kuri varētu gribēt 
braukt uz Latviju un vai nu ieņemt kādu darbu , vai 
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varbūt kaut ko studēt Latvijas Universtātē vai kādā 
citā mācību iestādē.  
Tā kā līdz VVPP komandas ierasšanās, mēs Pertieši, 
par latviešu prasmes vajadzībām neko: kad, kam, 
kāpēc nezinājām, mēs tagad izsakam paldies 
eksāminētājām par mūsu apciemošanu un mums 

pastāstot par šo tēmu. Pēc Baibas Mūrnieces-
Buļevas izsmeļošā referāta skaidri redzams, ka arī 
Pertā var gadīties kādi latvieši kuriem latviešu 
valodas zinību līmenis varētu būt vajadzīgs. Paldies 
Baibas kundze par Jūsu interesanto un informējošo 
referātu tālajā Pertā.  
Pēc īsa pārtarukuma un kafijas pauzes, Anta 
Lazareva turpināja mums stāstīt par VVPP vietu 
latviešu valodas sargāšanā no tās jau pašreiz 
notiekošas kropļošanas. Bija prieks dzirdēt, ka 
tomēr ir iestādes kuras apkaro mūsu valodas 
piesārņošanu ar nevajadzīgiem svešvārdiem, bet arī 
to, kā laika plūsmā latviešu valoda, dažados laika 
posmos, ir attīstījusies. Kaut dažas maiņas mums , 
diasporā, jo sevišķi bijušiem bēgļiem, varbūt nav 
pieņemamas un varbūt mēs tās arī nepieņemsis, bet 
mums tomēr bija jāzin, kas tiešām latviešu valodas 
lietošanā ir mainījies un vietām kapēc un kad tas ir 
noticis.  
Jāatzīst, ka kaut arī abiem referātiem vajadzētu būt 
sausiem un garlaicīgiem, droši varu teikt, ka abas 
pasniedzējas mūs visus noturēja ziņkārības līmenī 
un ja arī neviens nekādus pārbaudījumus 
nenoturēja, liekās ka, visi bijām iedziļināti un 
gandarīti par to, ka atnācām jūs klausīties. 

 Esam smēlušies daudz par to kas un kā pēc mūsu 
latviešu, mūsu mātes valoda, ir mainījusies un 
turpina pielāgoties šīsdiena tehnologiskiem laikiem.  
Izsaku mīļu paldies VVPP komandai par tālā ceļa 
mērošanu, jo sevišķi par to ka atradāt laiku apmeklēt 
arī mūs, tālajā Pertā. Paldies Renātei Neimanei par 

materiāliem, kurus saņēmu un varēšu lietot 
savā pieaugušo latviešu valodas klasē.Tas 
dos man iespēju klasi bīdīt kaut vai uz 
pārbaudes ‘’A’’ līmeni. Jūsu apciemojums 
bija neiedomājams vietā kur skolas un 
skolas bērnu nav un tomēr jūs mums devāt 
gandrīz divu stundu pilnu zinību un vērtīgu 
ziņu par to kas notiek ar vienu no vecākām 
Eiropas valodām. Bija tiešām prieks 
dzirdēt, ka mūsu mīļās latviešu valodas 
kropļošana tomēr tiek ierobežota. Vēlreiz 
paldies un cerēsim, ka jūs kādreiz 
apciemosiet mūs vēl. 

Jānis Purvinskis 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
No. kr.: Jānis Purvinskis, goda konsuls Pertā, ar VVPP 

pārbaudītājām: Renāte Neimane, Anta Lazareva un Baiba 
Mūrniece-Buļeva. J. Vucēns foto. 
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