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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 

Ev. Lut. Sv. Pāvila draudze 
Mācītājs: Gunis Balodis 040 904 8863 
Priekšniece: Ieva Vlahova 044 719 4080 

Latviešu Biedrība Rietumaustrālijā 
Priekšniece: Līva Ulmane 0425 141 937 

Daugavas Vanagi Pertas nodaļa 
Sekretārs: Jānis Purvinskis 9582 5221 
Vanadžu kopas vadītāja:  
Rita Džonsone 9349 2332 

Pertas Latviešu rādio raidījumi 
6EBA FM 95.3 MHz 9227 5953 
on-line: www.6eba.com.au 
raidijumu vadītājs: Jānis Vucēns 9398 1958 
e-pasts jvucens@ozemail.com.au 

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

SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
martā 

7 Dievkalpojums plkst. 10:30 
7 Kalpaka un Leģiona atcere  

plkst. 13:00 
21 Dievkalpojums plkst. 10:30 
28 Dievkalpojums plkst. 10:30 

aprīlī 
1 Dievkalpojums plkst. 18:00 
2 
4 

Dievkalpojums plkst. 15:30 
0ievkalpojums plkst. 10:30 

18 Dievkalpojums plkst. 10:30 
21 DV Filmu pēcpusdiena 13:00 

 
maijā 

2  Dievkalpojums plkst. 10:30 
16 Dievkalpojums plkst. 10:30 
21 Dievkalpojums plkst. 10:30 
28 Dievkalpojums plkst. 10:30 

Pertas Latviešu Radio raidījumi 
katru sestdienas vakaru plkst. 18:00 

6EBAFM 95.3 MHz 
www.6ebafm.com.au 
un pa digitālo radio 

 

REDAKCIJA 
 
Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt redakcijā 
līdz 2021. g.15. aprīlim. 

ZIEDOJUMI 
 
Paldies visiem, kuri ziedo naudu Pertas Latviešu Ziņu 
izdošanai. Ja jūs ziedojat ar čeku, lūdzu, rakstiet čeku uz 

LATVIAN SPECIAL FUND 
jo Pertas Latviešu Ziņām nav atsevišķs bankas konts. 

 

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

IEVADS GAVĒNIM – 
KRISTUS CIEŠANU LAIKS 

Bībeles vārdi un Pelnu Dienas Dievkalojuma 
dziesmas mani aizkustināja un radīja pārdomas par 
Gaveņa laika nozīmi un tā nepieciešamību/ 
svarīgumu mūsu attiecībās ar Trīsvienīgo Dievu un 
mūsu ikdienas dzīvē. 
“No zemes tu esi ņemts, par zemi tev atkal jāpaliek” 
(1. Mozus 3:19) izsaka dzīves īstenību tik 
miermīlīgā veidā Gaveņu laika sākuma 
Dievkalpojumā, kad mācītājs katram 
dievgaldniekam liek krustu uz pieres ar šiem 
vārdiem, kā laicīgu atgādinājumu un pamācību 
pieņemt Dieva prātu un žēlastību. 
Pirmā dziesma, “Klints kur tveros” (Nr. 78 Dz. 
Grāmtā) izsauca asaras ar tik spēcīgu aprakstu par 
mūsu dzīves apstākli sakarā ar mūsu glābēju Jēzu 
Kristu. Izlasiet paši. Atliek atzīt Dieva dāvanu 
autoram un komponistam. 
Mierinoši bija grēksūdzes ievada vārdi – “svētīgs ir 
tas, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki izdzesti. 
Tāpēc zemosimies Dieva priekšā grēksūdzes 
lūgšanā”. Tad nodziedot “Es savus grēkus sūdzu... 
No visas sirds es lūdzu, ar mani pacieties. Caur 
Kristu grēkus piedod. Man jaunu sirdi iedod. Ak 
žēlo mani Dievs!” Varējām ar atvieglotām sirdīm un 
prātu atgriezties vietās un kopā lūgt “Mūsu Tevs 
debesīs”. Nākošas dziesmas beidzamais pants – 
“Jēzu Tevi neatstāšu Laikā un tur mūžībā. Noiešu 
kurp mani sūti, Arī kapa tumsībā, Jo tam nomirt 
nebūs grūti, Dzīvs kas Tev Kungs, klausija.” – 
apstiprināja mūsu ticību dzīves gājumā. 
Svēto vakarēdienu saņemot, mēs kļūstam vistuvāk 
Jēzum Kristum caur svētīto maizi un vīnu – Viņa 
doto miesu un asinīm, izpērkot mūsu grēku. Miera 
brīdī pēc Dievgalda, varam būt pazemīgi un 
pateicīgi. Mācītāja vārdi: “Tavā svētajā mīlestībā 
atjaunoti...” baznīcēniem vēl skanēja ceļā uz 
mājām. Tas bija ievads Lieldienām, ko varam 
kuplināt ar Ciešanu laika himnām, un Bībeles 
vārdiem. 
• Esiet laipni lūgti iz Lieldienu Dievkalpojumiem. 
• Novēlu visiem “priecīgas Lieldienas”. 

• Ieva Vlahov 
tāļr. Mob. 144 719 4080 

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS  
2021.g MARTAM,APRĪLIM, MAIJAM 
Datums 7. marts plkst. 10:30 
Diena KAPU SVĒTKI 

Karakatas Kapsētā 
Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Gunis Balodis 

Lūdzu paņemiet līdzi krēslus! 
Datums 21. marts plkst 10:30 
Diena 5. Gavēnis 
Krāsa Violeta 
Lasījumi Jer. 31:31-34 

Ēb. 5:1-10 
Marka 10:32-45 

Lasītājs Jānis Vucēns 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes - 
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Margarieta Gaujers Regīna Gaujers 
Līga Gemuts Austra Grīnberegs 
Māra Hope Sid Hope 
Austra Kaģis Tamāra Karabanovs 
Datums 28. marts plkst. 10:30 
Diena PALMU SVĒTDIENA 
Krāsa Sarkana 
Lasījumi Pr. Ceh. 9:9-12 

Filip. 2:5-11 
Jāņa Ev. 12:20-43 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes - 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Juris Liepa Ruta Liepa 
Silvija Lūks Alan Lūks ar ģimeni 
Harda Paparde Emīlīja Sokolovskis 
Aina Sprancis Aina Timmermanis 
Datums 1. aprīlis plkst. 18:00 
Diena ZAĻĀ CETURDIENA 
Krāsa Balta 
Lasījumi 2 Mozus 24:3-11 

1 Kor. 10:16,17 
Marka Ev. 14:12-26 

Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Gunis Balodis 
Puķes - 
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Astrīda Untiņš Anita Vaļikovs 
George Vaļikovs Daina Vārpiņš 
Leokardija Vārpiņš Ieva Vlahov 
Jānis Vucēns Sarmīte Vucēns 
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Datums 2. aprīlis plkst. 15:30 

Sv. Jāņa Baznīcā  
Diena LIELĀ PIEKTDIENA 
Krāsa  - 
Lasījumi Jāņa Ev 19:17-30 
Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Juris Liepa 
Datums 4. aprīlis plkst. 10:30 

 
Diena LIELDIENAS! 
Krāsa Balta 
Lasījumi 2 Mozus 15:1-11 

1 Kor. 5:6b-8 
Jāņa Ev 20:1-18 

Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Sarmīte Vucēns  
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Voldemārs Ertners Māc Guntars Baikovs 
Māc Aldis Elberts Māc Colvin MacPherson 
Ruta Auziņš Mirdza Balodis 
Gunis Balodis Signe Balodis  
Zane Balodis 
Datums 18. aprīlis plkst. 10:30 
Diena 3 Lieldienas 
Krāsa Balta 
Lasījumi Ap Darbi 3:11-21 

1 Jņ 3:1-7 
Lūkas Ev. 24:36-49 

Lasītājs Jānis Vucēns 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Māra Hope  
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Nina Bauskis Gaida beklešovs 
Ilgvars Bergmanis Jūlījs Bernšteins 
Maiguta Bernšteins Nikolajs Džonsons 
Rita Džonsons Austra Farras 
Datums 2. maijs plkst. 10:30 
Diena 5 Lieldienas 
Krāsa Balta 
Lasījumi Ap Darbi 8:26-40 

1 Jņ 4:1-11 
Jāņa Ev 15:1-8 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Gunis Balodis 
Puķes Silvija Lūks  
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Ivars Galvāns Margarieta Gaujers 
Regīna Gaujers Līga Gemuts 
Austra Grīnbergs Māra Hope 

Sid Hope Austra Kaģis 
Datums 16. maijs plkst. 10:30 
Diena 7 Lieldienas 
Krāsa Balta 
Lasījumi Ap Darbi 1:12-26 

1 Jņ 5:9-15 
Jāņa Ev 17:11b-19 

Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Sarmīte Vucēns  
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Tamāra Karabanovs Juris Liepa 
Ruta Liepa Silvija Lūks 
Alan Lūks Harda Paprde 
Emīlīja Sokolovskis Aina Sprancis 
 
ANTIKRISTA PRETDABISKĀ 
IZTURĒŠANĀS 
 “Viņš neievēros arī savu tēvu dievus, nedz to, ko 
sievas iemīļojušas, nedz kādu citu dievu, bet 
pacelsies iedomībā pāri par visiem.” [Dan.11:37] 
Pravietis atklāj 
Antikrista 
pretdabisko 
izturēšanos – 
viņš neievēros 
savu tēvu Dievus 
un vispār 
nevienu dievu un 
pacelsies 
iedomībā pāri 
visam. Tas ir, 
Antikrists atmetīs baznīctēvu mācību. Šis process 
iesākās Viduslaikos, kad mācība par Kristus 
taisnību tika atmesta un aizstāta ar mācību par 
cilvēku darbu taisnību. 
Mūsu tulkojums dievu, “ko sievas iemīļojušas” ir 
neveiksmīga orģinālteksta interpretācija, jo tulks ir 
uzskatījis, ka runa šeit ir par dievieti Astarti. 
Patiesībā runa ir par to, ka viņš ignorēs vīrieša 
dabisko tieksmi pēc sievietes. Kopš Reformācijas 
laikiem pilnīgi pamatoti šī pretdabiskā attieksme 
tiek saistīta ar Romas baznīcas priesteru laulību 
aizliegumu un mūku dzīves slavinājumu. Mūsu 
dienās šis pretdabiskais lēmums ir turpinājis savu 
pretdabiskumu līdz galam un ir novedis pie tā, ka 
Romas baznīcā daudzi mācītāji ir homoseksuālisti 
un bērnu seksuāli izmantotāji. Tas tā notiek pat 
baznīcas augstākajos ešelonos. Par to liecina 
neskaitāmas tiesvedības, pašu Romas baznīcas 
mācītāju atzīšanās, atbildot uz žurnālistu aptaujām, 
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un beidzot, to nesen publiski ir atzinis arī Romas 
pāvests. 
Šis ķēniņš – Antikrists vispār negodās nevienu 
dievu. Luters katehismā saka, ka neviena tauta 
nekad nav bijusi tik bezdievīga, ka nebūtu godājusi 
nevienu dievu, bet Antikrists to darīs. Viņš godās 
tikai pats sevi, pielūgs pats sevi, tā novedot savu 
pretdabiskumu līdz galam. Luteriskās baznīcas un 
arī citu baznīcu teologi ir norādījuši, ka šī baismīgā 
augstprātība ir atklājusies Romas baznīcas 
izsludinātajā dogmā par pāvesta nemaldīgumu un 
pretbībliskajās dogmās, kas vēlāk balstoties tajā 
izsludinātas. 
1870. gada 18. jūlijā tika izsludināta 
konstitūcija Pastor aeternus, kurā tika pasludināta 
pāvesta nemaldība mācības un morāles jautājumos, 
kad viņš īpaši (ex cathedra) izsludina kādu dogmu. 
Šīs pāvesta tiesības pirmoreiz tika īstenotas 1950. 
gada 1. novembrī, kad visai evaņģēliskajai pasaulei 
nodrebot šausmās, Visu svēto dienā Romas pāvests 
Apustuliskajā Konstitūcijā Munificientissimus 
Deus pasludināja dogmu par Jaunavas Marijas 
nevainīgo ieņemšanu un viņas miesas uzņemšanu 
debesīs. 
No šā brīža visai pasaulei tika uzskatāmi parādīts, 
ka pats cilvēks ir tiesīgs iedibināt nemaldīgas 
dogmas, un ka šīm dogmām nav nepieciešams 
pamatojums Svētajos Rakstos. Šādā veidā baznīcas 
dogma tika atrauta no Dieva vārda. Tagad cilvēks 
baznīcā tika paaugstināts pār Dieva Vārdu un pats 
kļuva par savu reliģisko dogmu avotu. 

Māc Gunis Balodis 
77 Karril Turn, Yanchep, 6035 

0409048863 
 

DV PERTAS 
NODAĻA 

DAUGAVAS VANAGU PERTAS 
NODAĻAS PILNSAPULCE 
D.V. Pertas nodaļa savu ikgada biedru pilnsapulci 
vienmēr sasauc februāra sākuma. Kautgan šogad tā 
bija izsludināta uz 7. februārī, pilnsapulce bija 
jāatliek uz nedēļu vēlāk, jo Perta bija pendemikas 
slēgtā režīmā, kurš mums beidzās tieši nedēļu vēlāk 
un savu pilnsapulci mēs verējām noturēt jau 14. 
februarī.Tā nu šai Svētdienā, plkst.13:00, Pertas 
Daugavas vanagi un vanadzes visi bija sanākuši 
noklausīties, kas mūsu nodaļā pagājušā gadā noticis 
un ko darīt nākamajā 2021.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 pagājušā gadā, no nodaļas, aizgājuši mūžībā. 
Tāds mums šogad bija tikai viens: Jānis Lūks. Pēc 
klusuma brīža mēs nodziedājām vanagu dziesmas 
pirmo un pēdējo pantu.Tiešām:’’ak,retākas 
rindas,ik gadu mums tiek’’. Tomēr uz Pilnsapulci 
bija ieradušies 30% no biedru skaita. 
Pertas nodaļas priekšnieks pateicās valdei par labo 
darbu un labo sastrādāšanos pagājušā gadā. Liela 
daļa un samazinātā skaitā, no kura bija jāveic 
neklātienē un ko, sakarā ar pendemikas 
ierobežojumiem, valde veica ar datora palīdzību. 
Tad sevišķu pateicību viņš izteica mūsu nodaļas 
vanadžu kopas vanadzēm pat viņu nenogurstošo 
labo darbu mūsu nodaļas labā, bez kura mēs nespētu 
sasniegt mūsu mērķus.  
Ar to tad pagājušā gada valde beidza darboties un 
biedriem nu bija jāievēl pilnsapulces vadītājs. Par to 
ievēlējām Jāni Vucēnu un par sapulces sekretāru 
uzstādīja un ievēlēja Jāni Purvinski. Ar to tad 
sapulce varēja noritināties pēc jau pieņemtās 
kārtības un kuru Jānis atkal sekmīgi un lietderīgi 
novadīja.  
Pēc nodaļas priekšnieka, Daugavas vanadžu 
vadītājas, revīzijas komisijas un Pertas Latviešu 
Centra pārstāvja ziņojumu pieņemšanas bija 
jāpieņem, nākamā gada budžeta projekts. Kasiere 
pie tā bija daudz strādājusi, un to tādu, Ienākumu un 
Izdevumu sabalansētu, sapulce arī pieņēma. 
Valdes pr. un vanadžu vadītājas ziņojumi bija 
izdalīti jau agrāk un pie tiem neviens nekādus 
jautājumus neprasīja. Revīzijas komīsijas, Latviešu 
Centra un LAAJ delegāta  ziņojumi tika nolasīti un 
pie šiem bija sniegti daži tuvāki paskaidrojumi.\ 
Beidzot pienāca laiks vēlēt nodaļas priekšnieku un 
valdi. Tā kā latviešu kopiena Pertā ar katru gadu 
arvien vairāk saplok esam laimīgi, ka varam mūsu 
organizāciju darbiniekus vēl vispār atrast. Tie paši 
jau to vezumu vien velk, un nekādi jauni darītāji 
nerodas. Tā arī šoreiz ievēlējām Ilmāru Rudaku jau 
par ilggadēju nodaļas priekšnieku un iepriekšējo, 
2020.gada valdi. Valdi bija jāpalielina ar biedrzini, 
kuras amatā ievēlējām Anitu Rudaku. Liekās, ka 
daļa mūsu valdes darba arī šogad notiks ar datora 
palīdzību(pa e-pastu). 
Mūsu nodaļas galvenais mērķis ir bijis un paliek, 
pēc iespējas vairāk palīdzības dot mūsu leģionāriem 

 



5 
Latvijā, tur atbalstīt daudzbērnu ģimenes un 
Okupācijas muzeju. Bet to varam darīt tikai par tik 
par cik mūsu finanses mums atļauj.  
Kā jau ar laiku esam iemanījušies, pēc pilnsapulces 
pamielot biedrus ar picu un glāzīti vīna vai 
atspirdzinošāka dzēriena. Tad atvadāmies un ceram 
tikties jau mūsu nākamā sarīkojumā: Oskar 
Kalpaka, Kurzemes Cietokšņa un Latviešu Leģiona 
atceres svētkos, jau marta sākumā.  

Jānis Purvinskis 

 
Pēc sapulces pamielojamies ar kādu saldumu vai dzērienu.  

Foto:J.Purvinskis 

KALPAKA, LATVIEŠU LEĢIONA UN 
KURZEMES CĪŅU ATCERE, PERTĀ, 
2021.G. 

 
No kr.: Māc. Gunis Balodis Ilmārs Rudaks un 

karognesis Jānis Vucēns 
foto:J.Purvinskis 

Kāpēc mēs katru gadu atceramies plkv. Oskara 
Kalpaka nāves dienu, pieminam Latviešu Leģionu 
un Leģiona 1944. g. smagās cīņas Kurzemē? Kāds 
kādreiz teica šos, jeb līdzīgus vārdus: ‘Tauta kura 
aizmirst savus varoņus, ir lemta pazušanai’. 
Skaistā, siltā Svētdienas, pēcpusdienā, Pertas 
Daugavas vanagu dzesinātajās kluba telpās bija 
pulcējušies, kādreizējie latviešu trimdinieki, tagad 
latviešu diaspora, atcerēties mūsu varoņus un viņu 
upurus par Latvijas un latviešu tautas brīvību. 
Atceres sarīkojums sākās, kad Jānis Vucēns, 
Daugavas Vanagu kluba telpās, māc. Guņa Baloža 
un DV Pertas nod. pr. Ilmāra Rudaka pavadībā 
ienesa Daugavas vanagu Pertas nodaļas, Latvijas 
karogu. Tam sekoja māc. vadītais svētbrīdis iesākot 
ar kopīgi nodziedāto dziesmu “Tu kas valdi 
mūžībā”. Dziesmai sekoja lasījums no Bībeles un 
lūgšana, kad viņš aizlūdzās par tiem, kuri bija 
nolikuši savas dzīvības par mūsu tautas brīvību pie 
mātes Latvijas altāra. Svētbrīdis beidzās ar otro 
dziesmu: “Dievs sargi mūsu Tēvu zemi”. 
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Svētbrīdim sekoja DVPertas nod. pr. Ilmāra Rudaka 
svētku runa, kurā viņš mums atgādināja, ka šodien 
mēs atceramies mūsu pirmā latviešu karavīru 
vadoņa, plkv. Oskara Kalpakas nāves dienu 1919.g. 
6.martā. Mēs pieminam plkv. Kalpaku, kā pirmo 
neatkarīgās Latvijas bruņoto spēku vadoni. No viņa 
personīgās stājas un nesalaužamās ticības jaunajai 
Latvijas valstij, viņa karavīri un tie kuri vēl vēlāk 
viņiem sekoja, izauga Latvijas Nacionālā Armija. Ja 
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mēs varam no vēstures kautko mācīties, tad tieši 
šodien mūsu tautai ir vajadzīga šāda ticība. 
Savā runā Ilmārs Rudaks sveica, vēl mūsu rindās 
Pertā palikušo, vienīgo, simtgadei tuvojošos 
latviešu leģionāru, Ilgvaru Bergmani. “ak retākas 
rindas ik gadu mums tiek”, kuru mēs tad sveicām ar 
aplausiem. Tālāk Ilmārs mums atgādināja, ka šodien 
mēs tieši atceramies latviešu leģionārus, kuru abas 
divīzijas šai laikā, pirmo reizi satikās un plecu pie 
pleca cīnījās Krievijas frontē. Pieminam leģionārus 
jo sevišķi tāpēc, ka bez viņu smagajām kaujām 
Kurzemes cietoksnī, Latvijas bēgļu tūkstoši nebūtu 
varējuši no krievu nagiem tikt ārā. Mēs, kas caur 
latviešu leģiona kaujām Kurzemē, tikām pasargāti 
no krievu okupācijas un tā nokļuvām Rietumu 
Sabiedroto aizsardzībā. Bez leģiona sīkstajām 
Kurzemes kaujām mūsu lielākā daļa būtu, nonākuši 
Sibīrijas vergu nometnēs. Tapēc mēs pateicamies 
leģionāriem par viņu ciešanām un viņu upuriem, 
kurus viņi ziedoja mūsu mīļās Latvijas un mūsu 
labā. Par to mēs, mūsu latviešu leģionāriem, būsim 
vienmēr pateicīgi. Leģionārus, kurus šodien zākā un 
viņu upurus neatzīst viņu pašu valsts, mēs bijušie 
trimdinieki, viņu piemiņu un viņu upurus 
atcerēsimies vienmēr. 
 Tālāk, savā svētku runā, Ilmārs Rudaks, jo sevišķi 
uzsvēra, ka šogad mēs svinam DV pastāvēšanas 75. 
gada dienu ar lielām svinībām visā Austrālijas 
mērogā, Adelaidē. 1945.g. 28.decembrī. 
Cedelghēmas kara gūstekņu nometnē, bija sanākuši 
latviešu karagūstekņi, kuri tad nodibināja palīdzības 
biedrību, Daugavas Vanagi, ar galveno mērķi gādāt 
par trūkumā nonākušiem kara biedriem un to 
ģimenēm un par Latvijas brīvību. Neviens nevarēja 
iedomāties, ka šī organizācija izaugs par vislielāko 
latviešu organizāciju Pasaulē un vēl pastāvēs pēc 75 
gadiem. Ilmārs vēl vairāk papildināja savu uzrunu, 
nolasot DV zvērestu, ar kuru mēs visi solāmies 
ziedoties cīņā par Latviju un tās neatkarību. Beidzot 
ar “pulkveža atgriešanos” ar dzejoli “Lielā Junda”. 
Savu izsmeļošo svētku runu Rudaks nobeidza 
uzaicinot klātesošos kopīgi nodziedāt mūsu valsts 
himnu: “Dievs Svētī Latviju”. 
 Kā mums Pertā jau pierasts, Vucēnu Jānis mūs 
atkal priecināja ar piemērotu filmu “Latviešu 
Leģionāri-Taisnības Augšāmcelšanās”, pēc kuras 
vēl bija sagādātas uzkodas un kāda vīna glāze. 
Paldies māc. Balodim, Ilmāram, Jānim un 
vanadzēm par vaņu gādību. 

J.Purvinskis

DAUGAVAS VANAGU 
CENTRĀLA VALDE 

PRESES ZIŅOJUMS 
Daugavas Vanagiem jauna vadība 
Ir pagājuši 75. gadi kopš Zedelgemas gūstekņu 
nometnē, 1945. gada 28. decembrī tika dibināta 
Daugavas Vanagu (DV) organizācija.. 2020. gada 
decembrī tā laika DV priekšnieks Gunārs Spodris 
pasludināja 2021. gadu par jubilejas gadu.  
Dzimusi Beļģijā, DV tagad ir pasaules mēroga 
organizācija, pārstāvēta arī Diasporas konsultatīvā 
padomē pie Ārlietu ministrijas. Daugavas Vanagu 
Centrālās valdes loma ir pārstāvēt un koordinēt DV 
darbību visā pasaulē. Tās sastāvā ir locekļi no 
sekojošām DV zemēm: ASV (Andris Kursietis un 
Līga Nutere), Kanadas (Gunta Reynolds), 
Austrālijas (Jānis Kārkliņš), Latvijas (Andrejs 
Mežmalis) un Lielbritānijas. Tās mērķi ir apvienot 
latviešu tautas kopību, kā arī sniegt palīdzību, 
piemēram, bijušajiem leģionāriem, daudzbērnu 
ģimenēm un audžu ģimenēm.  
Ar  2021. gada pirmo janvāŗi amatā stājusies jauna 
Daugavas Vanagu vadība: DV priekšnieks (Aivars 
Sinka), DV vanadžu priekšniece (Ināra Sīkais) un 
jauns DV CV prezidijs (kasiere: Asja Ramate, 
sekretārs: Pēteris Pētersons). Prezidijam pievienojās 
arī divi referenti: Mārtiņš Dāle un Egons Piķelis. 
Darbs ir iesācies jaunā stilā, izmantojot attālināto 
konferenču tehnoloģijas, lai tikšanās starp 
locekļiem un kontinentiem varētu būt tieša un 
regulāra. Centrālā valde tiksies uz sēdēm vismaz 
četras reizes gadā: vienu reizi gadskārtējā klātienes 
sēdē un attālināti trīs reizes. 
Pirmās prezidija un valdes sēdes jau notikušas. DV 
CV sēde 17./18. janvārī vienoja trīs kontinentus un 
sešas dažādas laika zonas! Pirmajā sēdē ar 
balsojumu apstiprināja jaunus DV priekšnieka 
vietniekus:1.vietnieks Andris Kursietis, 2.vietniece 
Gunta Reynolds. Sēdē bija iespēja visiem locekļiem 
iepazīties, kā arī iezīmēt jauno darbības stilu un 
mērķus. Valdes locekļi arī ieteica vairākas izmaiņas 
organizācijas darbības noteikumos.  
Liels izaicinājums šajā jubilejas gadā būs jaunā 
muzeja iekārtošana Lestenē, kas būs veltīts latviešu 
leģionāru piemiņai. Prezidijs arī uzņēmies 
sadarboties cieši ar Nameja Fondu, kas atbalsta 
Nacionālo Bruņoto Spēku veterānus un viņu 
ģimenes.  
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Ilgus gadus veiktais aprūpes darbs arī būs jāturpina! 
2020. gadā atbalsts leģionāriem sasniedza 21 793 
eiro. Leģionāriem un viņu atraitnēm izsniegti 
medikamenti 40 883 eiro vērtībā. Daudzbērnu 
ģimenēm sniegta palīdzība 23 880 eiro vērtībā un 
audžu ģimenēm 15 724 eiro. Tas nebūtu bijis 
iespējami bez iepriekšējā prezidija gādības, DV CV 
Pārstāvniecības vadītājas Annas Šņuciņas lielā 
darba un ziedotāju devuma no visām DV zemēm – 
paldies! 
Nākamā Centrālās valdes sēde jau paredzēta aprīlī. 
Ir vēl cerība, ka septembrī vai oktobrī sēde varētu 
arī notikt klātienē Latvijā, ja ar pandēmiju saistītie 
apstākļi uzlabosies. 
Saņemt informāciju, uzdot jautājumus, sniegt 
ierosinājumus vai kā citādi izteikt vēlmi palīdzēt 
varat sazinoties ar DV CV prezidju sekojošā e-pasta 
adresē: dvcv.p@inbox.lv.  
Daugavas Vanagi, sasauksimies! 
 

Pievienotā attēlā redzam jauno DVCV valdi savā 
pirmā Zoom valdes sēdē: 
Augšējā rindā no kreisās puses: 
Asja Ramate (LV), Pēteris Pētersons (AK), Aivars 
Sinka (DVCV priekšsēdis – LV/AK) un Andris 
Kursietis (ASV) 
Vidējā rindā no kreisās puses: 
Andrejs Mežmalis (LV), Jānis Kārkliņš (Aus), Līga 
Nutere (ASV), Inara Sīkais (Aus) 
Zemākā rindā no kreisās puses: 
Mārtiņš Dāle (LV), Egons Piķelis (LV), Gunta 
Reynolds (Kan) 
 

 

 

Daugavas Vanadzes 
aicina uz 
FILMU 

PĒCPUSDIENA 
Ar kafijas galdu 

trešdien, 21. aprīlī 
pulksten 13:00 

Daugavas Vanagu klubā 
 

 

 
LAAJ ZIEDOJUMU 

VĀKŠANAS AKCIJA 
Pertā Rietumaustrālijā 2020.g. 

 
 
Ziedotāja vārds Summa 
Z. Ozolnieks  $50.00 

 

 

mailto:dvcv.p@inbox.lv

	ANTIKRISTA PRETDABISKĀ IZTURĒŠANĀS

