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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 
novembrī 

1 Daugavas Vanadžu sanāksme 
plkst 11:00 

7 Dievkalpojums plkst. 10:30 
18 LATVIJAS VALSTS SVĒTKI 

 7:00 Karoga uzvilkšana 
 18:00 Karoga novilkšana un 

Svētku Akts 
28 Dievkalpojums plkst. 10:30 

decembrī 
12 DV biedru eglīte 13:00 
15 Filmu pēcpusdiena plkst 13:00 
24 Dievkalpojums plkst. 18:00 

janvārī 
2 Dievkalpojums plkst. 10:30 

16 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. decembrim. 

ZIEDOJUMI 
$50: A. Galvāns 

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/


18. NOVEMBRIS 
PERTĀ 

 

 
 

Karoga uzvilkšana 
plkst 7:00 

 
Karoga novilkšana 

un Svetku Akts 
plkst 18:00 

 
Latviešu Centrā 

60 Cleaver Terrace 
Belmont 

EV. LUT. SV. 
PĀVILA 
DRAUDZE 
Pazīstami vārdi, fotogrāfijas un 

vietas mums katram veicina atmiņas – vai nu 
priecīgas vai bēdīgas. Beidzamās nedēļās to 
piedzīvoju krietnā mērogā. Atļaušos pieminēt dažus 
gadījumus, jo tie attiecas uz mums pazīstamiem 
(diezgan senus) notikumiem un cilvēkiem, kuri, 
diemžēl no mums ir šķīrušies. 
Sākšu ar interesantu tikšanos Pertas mākslas 
izstādē. Ieejot mani laipni uzrunāja Gabrielle 
Mazaļevskis – Viktora meita. Izstādes “Atkal 
Kopā” maklsinieku sarakstā bija sekojošie – 
Gabrielle Mazaļevskis, Pēteris Ciemītis, Len Zuks, 
Gillian Viemītis, Selga Ešots, Lolita Sky-Lark, 
Caitlin Manning, Māris Raudziņš,Eugenie 
Manniing, Isobel Ciemītis un Robyn Vārpiņš. 
Gandrīz visi uzvārdi bija vairāk vai mazāk 
pazīstami, vai nu personīgi vai vienu paaudzi 
atpakaļ (viņu vecāki). Man personīgi vislielākais 
pārsteigums nāca no jaunieša, kas pievienojās mūsu 
sarunām – viņš izrādījās Leona un Valijas Garkaklu 
mazdēls no Melburnas. Agros gados (1950’s) 
Kampes, Blums un Garkaklu ģimenes dzīvoja 
bijušā draudzes mājā Bennett un Wellington ielas 
stūrī! 
Atmiņā nāca mācītājs Kampe, zāles celšana, 
latviešu sarīkojumi, svētdienas skola, jaunatnes 
sanākšanas, tautas deju un teātru mēģinājumi un 
bibliotēka un grāmatu galds Jāņa Kļaviņa vadībā. 
Tanjos laikos Pertas latviešu sabiedrības centrs bija 
draudzes mājā Bennett ielā. 
Pagājušā nedēļā aizceļoju uz man mīļu vietu – 
zvejniecības miestiņu Cervantes, kur apmetos mana 
nelaiķa tēva mājiņā. Apstaigāju jūrmalu un uzkāpu 
kāpā, kur senāk bija viņa zvejas būda/māja – tuvu 
pie šodienas noenkurotām “crayfish” laivām. 
Atpakaļ ejot apstājos pie jaunceltnes ar uzrakstu 
“Cervantes Historical Society”. Tur logā, starp 
bildēm bija foto ar trīs vīriem I. Timmermanis, K. 
Graudiņš un E. Karabanovs uz laivas vārdā “Riga”. 
Atceros nirēju, un zvejnieku grupu vārdā “Black 
Octopus”. Cervantes nelaimes ar laivām paņēma un 
vairākus latviešus. 
Nobeidzu apstaigu pie piemineklīša manam tēvam 
tā saucamā Memorial Park. Ak, atmiņas! 
Ar interesi gaidījām mūsu draudzē jaunumu – 
digitālus Dievkalpojumus ar viesu mācītājiem, kuri 
mums labi pazīstami caur semināriem t.i. mācītājus 

 

 

 



Guntaru Baikovu, Colvinu MacPhersonu un Aldi 
Elbertu. 
Sestdien 16. oktobrī, pateicoties Jāņa Vucēna 
tehniskajām zināšanu un sadarbošanos ar 
mācītājiem notika pirmais Dievkalpojums. 
Baudījām mācītāja Baikova sniegto liturģiju, 
sprediķi un lūgšanas un dziedājām izvēlētās 
dziesmas ērģelnieces Intas Robinsonas pavadībā. 
Tā kā Dievkalpojums notika digitāli iztrūka 
Dievgalds. Tomēr viss pārējais bija kā parastā 
Dievkalpojums.  
Nākošie digitālie Dievkalpojumi notiks svētdien 7. 
novembrī (pulksten 10:30) un 28. novembrī Pertas 
Daugavas Vanagu kluba telpās, Latviešu Centrā. 
Esiet VISI laipni aicināti piedalīties un kopt savu 
ticību. 

Ieva Vlahov 
tāļr. Mob. 144 719 4080 

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS  
2021./2022.g NOVEMBRIM 
DECEMBRIM JANVĀRIM 
Datums 7. novembrī plkst. 10:30 
Diena VISU SVĒTO DIENA 
 VIESU MĀCĪTĀJS  

COLVIN MAC PHERSON 
Krāsa Balta 
Lasījumi Atklāsme 7:9-17 

1. Jāņa Vēst. 3:1-3 
Jāņa Ev 8:31-36 

Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Māra hope 
Dievgalds - 

Aizlūgumi: 
Austra Kaģis Tamāra Karabanovs 
Juris Liepa Ruta Liepa 
Silvija Lūks Alan Lūks 
Harda Paparde  Inta Robinson 
David Robinson 
Datums 28. novembrī plkst. 10:30 
Diena 1. ADVENTE 
 VIESU MĀCĪTĀJS 

ALDIS ELBERTS 
Krāsa Violeta 
Lasījumi Jer. 33:14-16 

1 Tess. 3:9-13 
Lūkas Ev. 19:28-40 

Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Dievgalds - 

Aizlūgumi: 
Austra Kaģis Tamāra Karabanovs 
Emīlīja Sokolovskis Aina Sprancis 
Aina Timmermanis Astrīda Untiņš 
Anita Vaļikovs George Vaļikovs 
 
Datums 24. decembrī plkst. 18:00 
Diena  ZIEMASSVĒTKI 
Krāsa  Balta 
Lasījumi  Jer. 33:14-16 

1 Tess. 3:9-13 
Lūkas Ev. 19:28-40 

Lasītājs  Mācītājs 
Dežurants  Juris Liepa 
Puķes  Sarmīte Vucēns 
Dievgalds  - 

Aizlūgumi: 
Austra Kaģis  Tamāra Karabanovs 
Emīlīja Sokolovskis Aina Sprancis 
Aina Timmermanis Astrīda Untiņš 
Anita Vaļikovs George Vaļikovs 
 
Datums 2. janvārī plkst. 1030 
Diena  2. sv pēc Ziemassvētkiem 
Krāsa  Balta 
Lasījumi  1 Ķēn. 3:4-15 

Ef. 1:3-14 
Lūkas 2:40-52 

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

Aizlūgumi: 
Daina Vārpiņš  Leokardija Vārpiņš 
Ieva Vlahov  Jānis Vucēns 
Sarmīte Vucēns  Voldis Ertners 
Ruta Auziņš  Mirdza Balodis 
Datums 16. janvārī plkst. 1030 
Diena  Epifānija 2 
Krāsa  Balta 
Lasījumi  Jes. 62:1-5 

1 Kor. 12:1-11 
Jāņa 2:1-11 

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

Aizlūgumi: 
Daina Vārpiņš  Leokardija Vārpiņš 
Ieva Vlahov  Jānis Vucēns 
Sarmīte Vucēns  Voldis Ertners 
Ruta Auziņš  Mirdza Balodis 



ZIEMASSVĒTKI 
Sākumā baznīca Kristus dzimšanas dienu svinēja 
reizē ar Viņa kristības dienu 6. janvārī. Pašreizējie 
kristiešu Ziemassvētki tika iedibināti IV gadsimta 
sākumā ķeizara Konstantīna laikā, kad Kristus 
dzimšana, kuras precīzs datums nav zināms, tika 
saistīta ar ziemas saulgriežiem. 
Šajā dienā Romas impērijā svinēja Saulesdieva 
dzimšanu. Šos svētkus latīniski sauca Natalis solis 
invicti. Tā bija īsākā gada diena, kas “neuzvaramajai 
saulei atdzimstot” kļuva arvien garāka un garāka. 
Protams, ka kristieši pamanīja šo svētku līdzību ar 
Kristus dzimšanu, jo Jēzu sauca par “taisnības sauli” 
(Mal.3:20). Apustulis Jānis viņu sauca par “gaismu, 
kas spīd tumsībā”, un patieso gaišumu, kas nācis 
pasaulē un apgaismo ikvienu cilvēku. (Jņ, 1:9). 
Ziemas saulgrieži, kas parasti ir 21. decembrī, bet 
IV gadsimtā iekrita 25. decembrī, tātad tika apzināti 
saistīti ar Kristus dzimšanas notikumu. Par to, ka 
Kristus tika pielīdzināts gaismai, liecina arī kāda 
sena kolektes lūgšana: 
“Ak, Dievs, kas esi licis šai vissvētākajai naktij atspīdēt 
ar patiesās Gaismas spožumu, dod, mēs lūdzam tevi, ka 
tāpat, kā uz zemes esam iepazinuši šīs Gaismas 
noslēpumu, mēs varētu nākt pie Viņa prieka pilnības 
debesīs.” 

Lai gan iesākumā kristīgie Ziemassvētki bija 
raksturīgi tikai Romai, tomēr palēnām tie izplatījās 
pa visu impēriju. To veicināja arī ortodokso 
kristiešu, kas cīnījās pret Kristus dievišķuma 
noliedzējiem, vēlēšanās viņa miesā nākšanas 
svētkus turēt atsevišķi no citām svētku dienām. Šī 
diena izrādījās arī liturģiski svarīga, jo pēc tās bija 
viegli izkārtot pārējo baznīcas gada gājumu. 
Nevajadzētu arī domāt, ka kristiešu Ziemassvētki 
bija kompromiss ar Romas impērijās pagāniskajām 
dievībām. Drīzāk saules dzimšanas svētku 
aizstāšana ar Kristus, patiesās saules, dzimšanas 
svētku svinēšanu tika saprasta kā kristiešu uzvara 
pār pagānisko romiešu saules kultu. 
Ir tiesa, ka tāpat kā paši Ziemassvētki, arī vairākas 
Ziemassvētku tradīcijas ir cieši saistītas ar 
pagānisko tautu ieražām. Tad, kad šīs ieražas aizēno 
patieso Ziemassvētku notikumu Dieva Dēla 
iemiesošanos jeb inkarnāciju tās būtu atmetamas. 
Bet gadījumā, kad tās simboliski palīdz izprast 
Kristus dzimšanu un tās nozīmi, tās var paturēt. 
Taču ne svētkus, ne to ieražas nevienam nedrīkst 
uzspiest. 
IV gadsimtā Romā Ziemassvētku dienā bija tikai 
viena mise, šodien tādas ir trīs. Pirmā piemin Dēla 

dzimšanu no Tēva mūžībā, otrā Viņa dzimšanu no 
Jaunavas Marijas, trešā Viņa dzimšanu mūsu sirdīs. 
Luteriskajos Ziemassvētku dievkalpojumos daļēji 
tiek piepildītas Adventa gaidas, Dieva Dēlam caur 
vārdu un Sakramentu nākot pie saviem ļaudīm un 
arī ņemot mājvietu viņu sirdīs. Patiesās gaismas 
nākšanu simbolizē spožā Ziemassvētku sveču 
gaisma, kas atmirdz Ziemassvētku eglēs, kuras 
savukārt simbolizē šīs gaismas mūžīgumu. Īpašas ir 
luteriskās Ziemassvētku dziesmas, kas skan gan 
dievkalpojumos, gan ārpus tiem, vēstot lielo 
Ziemassvētku prieku, ka mums visiem Pestītājs 
dzimis. Un liturģijas vēsts, ka Viņa dēļ miers ir uz 
zemes un Dievam uz mums ir labs prāts. 

Māc Gunis Balodis 
77 Karril Turn, Yanchep, 6035 

0409048863 
Priekšniece Ieva Vlahov - 0447194080 

 

DV PERTAS 
NODAĻA 

DAUGAVAS VANAGU PERTAS 
NODAĻAS SARĪKOJUMS ZEM 
OZOLA (2021. gada 24.okt.) 
Nu tas viss sākās tanīs „vecos, labos” laikos, kad 
mūsu nodaļā vēl neredzējām sirmās galvas. 
Nedēļas nogalē, Daugavas vanagu Pertas nodaļas 
biedri, lai atpūstos un izklaidētos pēc maizes darbā 
pavadītas nedēļas un lai satiktos un pavadītu laiku 
ar draugiem, valde rīkoja biedru vakaru. 
Tagad gan visiem ir sirmas galvas, maizes darbu jau 
neviens no mums vairs neiet pelnīt, jo visi esam 
pensionāri un dzīvojam no naudiņas, ko valstij 
maksājām visu darba laika mūžu: no valsts pensijas. 
Tikai ar laiku, vecums sāka nākt kaulos. Nesen vēl 
braucām kaut kur projām no pilsētas, lai laukos 
uzelpotu svaigu gaisu. Bet tagad jau arī tas paliek 
par grūtu, jo viens otris vairs nevar pat iekāpt 
mašīnā, lai kaut kur vēl brauktu. 
Mūsu draugu tikšanās tomēr turpinājas, nu jau kā 
gadskārtējais Pertas nodaļas sarīkojums, kaut saieta 
vietas mainījās, tā nozīme tomēr vienmēr bija 
satikties un pabūt draugu pulkā. Nu tā mēs, kaut gan 
jau stipri sarukusī kopiņa, vēl katru gadu sanākam 
kopā, mūsu nodaļas biedru saietā. Vienmēr esam 
ņēmuši līdz savas „otrās puses”, un draugus, jo, 
priekš tam jau tas viss ir domāts. 
Tagad esam arī nonākuši pie slēdziena, kāpēc tur 
vandāties apkārt, kad varam 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. 
Tā mēs, Svētdien 24. oktobra skaistā, siltā 
pēcpusdienā un pēc visiem sarežģījumiem, ko 
atnesa plašā virusa pendēmija, bijām atkal sanākuši 
un bija prieks ievērot, ka nu jau kuplākā skaitā un 
daudz vairāk nekā tikai nodaļas valdes sastavā. 
Vairākus draugus nebijām redz;ējuši jau visai ilgi. 
Jā visi esam vairāk novecojuši, bet vēl esam uz 
kājām. Kur kādreiz runājām par piedzīvojumiem 
darbā vai ceļojumā, tagad salīdzinam kuram ir 
labāka sirds darbināmā ierīce: ‘’pacemakers’’? Vai 
tiešām vecums klāt? Tomēr nolēmām, ka esam tikai 
tik veci, cik veci jūtamies un tikai jāgaida uz 
Karalienes telegrammu. 

Un tomēr mūsu vanadzītes vēl bija sagatavojušas 
skaistu latvisku azaidu un Ilmārs bija gādājis savas 
slavenās ceptās desas, kas viss kopā ar tupenīti un 
skābiem kāpostiem un saknītēm,nu tā kā viesībās. 
Diemžēl šoreiz pašiem bija jānes dzeramie, jo mēs 
bāra atļauju,mazas lietošanas dēļ, esam atdevuši. 
Nevaram tikai pārdot alkoholu, bet dzert jau varam 
tā kā mājas kādtībā. Pēc mielasta vēl jau bija arī 
kafija un gardi cepumi. 
Bijām paēduši un, ar draugiem pasēdējuši, un 
papļāpājuši, un tagad varējām braukt mājās, lai jau 
18. novembrī varam atkal ierasties svinēt Valsts 
Svētkus. 
Paldies par skaistu pēcpusdienu. 

Jānis Purvinskis 

 

Daugavas Vanagu 
biedru 

EGLĪTES 
PĒCPUSDIENA 

svētdien, 12. decembrī 
plkst. 13.00 

nodaļas klubā. 
 

 

 
Daugavas Vanadzes 

aicina uz 
FILMU 

PĒCPUSDIENU 
Ar kafijas galdu 

trešdien 15.decembrī, 
pulksten 13:00 

Daugavas Vanagu klubā 
 

R.Džonsone (kopas vad.) 



MĀKSLAS IZSTĀDE PERTĀ 

 
Svētdien, 19. septembrī, “Laneway Artspace” 
galerijā Bayswater, Pertā atklāja izstādi “Atkal kopā 
(Together again)”. 
Izstādē piedalijās Pertas Latviešu izcelsmes 
mākslinieku grupa, kura jau iepriekš 2018. gadā 
pirmo reizi Pertā rīkoja izstādi. 
Izstādē piedalās pazīstamie Pertas latviešu 
mākslinieki Len Zuks, Robyn Vārpinš, Lolita Skye-
Lark, Māris Raudziņs, Anita Ozoliņš, Caitlin 
Manning, Eugenia Manning, Gabrielle 
Mazaļevskis, Selga Ešots, Pēteris Ciemītis, Jill 
Ciemītis un Isobel Ciemītis. 
Daži no māksliniekiem ir pazīstami Austrālijā, 
Latvijā un pat plašā pasaulē. Ir arī bijušas vairākas 
individuālas izstādes. Viena daļa no grupas ir, arī 
izstājuši savus darbus Latvijā. Piemēram, Selgai 
Ešotai jau bija izstāde Rīgā 1993. gadā, bet es 
ierados nedēļu par vēlu, lai to apmeklētu. 
Bet šoreizi, atkal kopā! 
Izstādē varēja aplūkot ne tikai eļļas, akvareļa, akrila, 
tintes un pildspalvas tehnikā darinātus darbus, bet 
arī skulptūras. Mākslinieki parādija savu meistarību 
ar savu izvēlēto mediju. 

 
Selga Ešots ar saviem darbiem 

Bija arī iespēja redzēt, kā mākslinieki ir 
pilnveidojušies kopš iepriekšējās izstādes. 
Izstādes laikā arī notiks sarunas ar māksliniekiem, 
kur apmeklētāji ir aicināti piedalīties diskusijās un 
vienkārši sarunās ar māksliniekiem, lai tuvāk 
iepazītu mākslinieku daiļradi un pašus 
māksliniekus. 

 
Gabriella Mazaļevskis ar mēmo kori 1 un 2: “Mēmais 

koris”. Šis darbs tika radīts Covid-19 lockdown un 
pašizolācijas laikā. 

Gabriella Mazaļevsklis ir pārveidojusi Laneway 
Artspace no garāžas par mākslas galeriju, kur tagad 
notiek vairākas mākslas izstādes un meistarklases. 
Latviešu mākslinieku grupas izstāde notiek no 19. 
septembra līdz 3. oktobrim katru dienu izņemot 
pirmdienu un otrdienu. 

 
Juris un Inta, viesi no Adelaides – vai tiešām atbraukuši uz 

Pertu, tikai, lai apmeklētu izstādi? 

S. un J. V. 


	ZIEMASSVĒTKI

