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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 
janvārī 

2 Dievkalpojums plkst. 10:30 
16 Dievkalpojums plkst. 10:30 
23 LATVIJAS DE-JURE, 

DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS UN 
BARIKĀŽU ATCERE 
plkst. 13:00 

februārī 
6 Dievkalpojums plkst. 10:30 
7 Daugavas Vanadžu 

PILNSAPULCE plkst 11:00 
13 Daugavas Vanagu PILNSAPULCE 

plkst. 13:00 
20 Dievkalpojums plkst. 10:30 

martā 
6 Dievkalpojums plkst. 10:30 

KAPU SVĒTKI 
KARRAKATAS KAPSĒTĀ 

20 Dievkalpojums plkst. 18:00 

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

6EBAFM 95.3 MHz 
www.6ebafm.com.au 

    
 

REDAKCIJA 
 
Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt redakcijā 
līdz 2022. 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/


EV. LUT. SV. 
PĀVILA 
DRAUDZE 
Šogad svinējām 103. Latvijas 

Valsts proklamēšanas gadadienu kā parasti, bet arī 
mazliet citādi. 
No rīta pulcējāmies Pertas Latviešu Centra priekšā 
uz karogu uzvilkšanu, nodziedāt valsts himnu, lai 
pievakarē atkal sanāktu uz karogu nolaišanu un 
svinīgo aktu. 
Šogad bija draudzes kārta rīkot 18. novembra aktu, 
bet, kā pēdējā laikā iznāk, mūsu galvenie darītāji ir  
Jānis Vucēns, Ilmārs Rudaks, Māra Hope un Rita 
Džonsone. Par to esmu ļoti pateicīga, jo bez viņu 
čaklām rokām, spēka un tehniskām zināšanām šī 
svarīgā atcere nenotiktu. Sirsnīgs paldies VISIEM, 
kas ņēma jebkādu dalību. 
Bija jauki redzēt dalībniekus tik kuplā skaitā (ap 30) 
un pie karoga goda sardzes, latvju meitas tautas 
tērpos. 
Pēc karoga ienešanas sākās svinīgais akts ar 
svētbrīdi, jaunā Latvijas sūtņa Austrālijā (pirmo 
reizi) un Valsts prezidenta uzrunām. Pirmo reizi 
abām uzrunām bija angļu valodas tulkojums. Šāds 
jaunums tika labi uzņemts no to radu un draugu 
puses, kuriem latviešu zināšanas ir nelielas. 
Papildus arī Jānis Vucēns sniedza paskaidrojumus 
abās valodās. Tas bija ļoti noderīgs, kad skatījām 
video no kokļu koncerta Latvijā. Jaunums bija, ka 
18. novembra atceri novadījām divās valodās! 
Apsveicam Ritu Džonsoni, Jāni Purvinski un Julie 
Ottaway par apbalvojumiem (LAAJ Atzinības 
Raksti) novērtējot viņu pašaizliedzīgo darbu Pertas 
latviešu labā. 
Vakars turpinājās ar sabiedrisku sanākšanu pie 
glāzes vīna un uzkožamiem Daugavas Vanagu 
klubā, kas bija gaumīgi izrotāts ar ozolu zariņiem, 
svecītēm un karodziņiem. Skanēja abas valodas, 
svinot Latvijas zīmīgo dienu. 
Draudzes vārdā – Pateicos. 

I.V. 

ATTĀLINĀTIE DIEVKALPOJUMI 
28.. novembrī baudījām beidzamo digitālo 
Dievkalpojumu Mācītāja Alda Elberta vadībā. Bija 
interesanti noklausīties mācītāju, kurš mūs iepriekš 
“brīdināja”, ka viņam patīkot ar draudzi dalīties 
sprediķa laikā – t.i. uzstādīt draudzei jautājumus, un 
ar to veicināt reakcijas, domas vai ieskatus viņa 

sprediķu gaitā (interactive service). Tas bija kautkas 
citādāks, kā esam pieraduši līdz šim, un tehnoloģija 
mums atļāva turpināt pārrunas pēc Dievkalpojuma 
beigām. Pertas draudzē kaut kas jauns, un vēlos 
pateikties Mācītājam Elbertam, Vucēna Jānim un 
Sarmītei un Mācītājam Balodim par šo unikālo 
Dievkalpojumu. Pateicos arī Mācītājiem Baikovam 
un MacPhersonam par viņu Dievkalpojumiem 
Mācītāja Guņa Baloža atvaļinājumu laikā. 

 

 

Draudzes vārdā novēlu 
viseiem priecīgus 

Ziemassvētkus un daudz 
laimes jaunajā gadā. 

 

I.V. 
0447194080 

 

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS 
2022.g JANVĀRIM FEBRUĀRIM 
MARTAM 
 2. janvārī plkst. 10:30 
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 Ieva Vlahov 
Jānis Vucēns Sarmīte Vucēns 
Ruta Auziņš Mirdza Balodis 
Nina Bauskis Gaida Beklešovs 

 

 

 



 
 16. janvārī plkst. 10:30 
Diena Epif. 2 
Krāsa Zaļa 
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: 
Ilgvars Bergmanis Jūlījs Bernšteins 
Maiguta Bernšteins Rita Džonsons 
Austra Farras Ivars Galvāns 
Līga Gemuts Austra Grīnbergs 
 
 6. februārī plkst. 10:30 
Diena Epif. 5 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Jes. 6:1-8 

1 Kor. 14:12b-20 
Lūkas Ev 5:1-11 

Lasītājs Jānis Vucēns 
Dežurants Gunis Balodis 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Māra Hope Sid Hope 
Austra Kaģis Tamāra Karabanovs 
Juris Liepa Ruta Liepa 
Silvija Lūks Harda Paparde 
 
 20. februārī plkst. 10:30 
Diena Epif. 7 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi 1 Mozus 45:3-15 

1 Kor. 15:21-26, 30-42 
Lūkas Ev. 6:27-38 

Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Māra Hope 
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Inta Robinson David Robinson 
Emīlīja Sokolovskis Aina Sprancis 
Aina Timmermanis Astrīda Untiņš 
Anita Vaļikovs George Vaļikovs 

 
 2. marts plkst. 1800 
Diena PELNU DIENA 
Krāsa Melna/Violeta 
Lasījumi Joela 2:12-19 

2 Kor. 5:20b-6:10 
Mat. Ev. 6:1-6, 16-21 

Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes  - 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Daina Vārpiņš Ieva Vlahov 
Jānis Vucēns Sarmīte Vucēns 
Ruta Auziņš Mirdza Balodis 
Gunis Balodis Signe Balodis 
Zane Balodis 
 
 6. marts plkst. 10:30 
Diena KAPU SVĒTKI 

Karakatas Kapsētā 
DV Nodalījumā 

 
 20. marts plkst. 18:00 
Diena 3. Gavēnis 
Krāsa Violeta 
Lasījumi Eceh. 33:7-21 

1 Kor. 10:1-13 
Lūkas Ev. 13:1-9 

Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Gunis Balodis 
Puķes - 
Dievgalds Ieva Vlahov 

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

LŪGŠANA TREJU KUNGU DIENĀ 
Ak, kas tā par laimi, Tu augstais Dievs, kad tu 
cilvēku ved kā pie savas labās rokas. To mēs redzam 
pie gudrajiem, kurus tu no tālas austrumu zemes, 
pievedi pie sava mīļā Dēla Jēzus silītes. 
Tu liki viņiem brīnišķīgu sveci pie debesīm. Tu tos 
skubināji, lai viņi dotos meklēt jaunpiedzimušo 
Jūdu Ķēniņu Jeruzalemē. Tur vieņiem ļaudis, kas 
paši par Jēzu nenieka nebēdāja, viņiem parādīja ceļu 
uz Betlemi. Tu, ak Dievs, sapnī tos pamācīji kā 
paglābties no nelaimes. Tu pārvedi pa ceļu tos atkal 
atpakaļ uz viņu zemi. 
To visu Tu darīji, lai darītu viņus par tavas draudzes 
locekļiem un tavas godības mantiniekiem. 



Ak, Dievs Kungs, Debesu Tēvs, tā mēs tiekam 
uzmodināti, lai pilnībā padotos tavai dievišķai 
vadībai. Dod mums paklausīgas sirdis, ka mēs 
labprāt staigājam to ceļu, ko Tu mums rādi, un tava 
svētai vaiga priekšā atnesam savus upurus, cik 
spēdami un kā piederas, ticības zeltu, lūgšanu 
vīraku un pacietības mirres. 
Apgaismo savu vaigu pār mums arī šajā stundā un 
esi mums žēlīgs. 
Mēs tevi pielūdzam: 
Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai 
nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, 
tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums 
šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs 
piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs 
kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder 
valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. 

Māc Gunis Balodis 
77 Karril Turn, Yanchep, 6035 

0409048863 
 

DV PERTAS 
NODAĻA 

 

 

Daugavas Vanagu 
Pertas nodaļas 

PILNSAPULCE 
Svētdien, 13. februārī, 

plkst. 13.00 
nodaļas klubā. 

 

 
DAUGAVAS VANAGU UN 

VANADŽU 
PERTAS NODAĻA 

 
novēl visiem gaišus 

Ziemassvētkus un veselīgu 
Jauno gadu! 

Lai nezūd Ziemassvētku 
Gaišums 

un 
piepildās Jaunā gada cerības. 

 
 
DAUGAVAS VANADZES 

 
Daugava Vanadžu 

Pertas kopas 
PILNSAPULCE 

pirmdien, 7. februārī, 
plkst.11.00 

nodaļas klubā. 
 

 
Izsaku sirsnīgu paldies savām Vanadzēm par 
atbalstu, labo sadarbību un nenogurstošo darbību 
visa gada garumā. 

 



Sirsnīgs paldies arī Jānim Vucēnam par palīdzību 
ieskaņojot un izrādot dažādus notikumus mūsu 
filmu pēcpusdienās. 

Lai mums vienmēr jautra oma, priecīgs 
prāts un gudra doma. 
Lai mums vienmēr pietiek spara, darīt to, 
kas jāpadara. 

R.Džonsone (kopas vad.) 

PATEICĪBA 
Izsaku sirsnīgu pateicību Sarmītei un Jānim 
Vucēniem par radio raidījumiem sestdienas 
vakaros. 
Lai jums gaiši un svētīgi Ziemassvētki, veselība un 
izturība turpināt šo darbu arī nākošajā gadā! 

R.Džonsone 
 
DAUGAVAS VANAGU PERTAS 
NODAĻA SVIN ZIEMASSVĒTKUS 
Svētdien, 12.decembŗa pēcpusdienā Pertas DV Nod. 
rīkoja savu Ziemassvētku Eglīti. Nu jau tagad tā 
iegājies, ka Eglīti rīkojam pēcpusdienā, jo lielāko 
daļu mēs jau tādi vecāki palikuši, un mums pa vēlu 
tumsu ne visai patīk braukt. Tā nu jau ap 12:30 
ciemiņi sāka pulcēties Daugavas Vanagu kluba 
telpās. Mūsu skaits jau stipri sarucis, tad nu vanagu 
kluba telpas ir omulīgākas un dzesinātas, kas mums 
ļauj izvēlēties sev piemērotāko temperatūru. Šogad 

vēl vasaras karstums Pertā nav manīts. Bija sanākuši 
tie paši ļaudis, kuri nu jau, kā pierasts, apmeklē 
mūsu sarīkojumus. Pie durvīm mūs gan šodien 
gaidīja galds, kur nodot līdznestās 
pašapdāvināšanās dāvanas. Mums jau sena tradīcija, 
bet šodien mūs sveica ar glāzīti Latvijas Balzāma. 
Tā kā mūsu mācītājs pašlaik nav Pertā, mūsu 
svinības uzsāka Draudzes pr. Ieva Vlahova k-dze. 
novadot īsu svētbrīdi un ar Dieva vārdiem mums 
atgādinot, ka mēs svinam Kristus dzimšanas 
svētkus. Nolasītos Svēto Rakstu vārdus, viņa 
papildināja ar īsu paskaidrojumu to nozīmei šodien, 
un izlūdzoties tā Kunga svētību mums tagad un 
nākotnē. 
Tā, kā dziesmu lapiņas jau bija uz galda mēs 
vienojāmies dziedot „Klusa nakts, Svēta nakts”. 
Vēlāk dziedājām arī citas mums labi pazīstamās 
Ziemassvētku dziesmiņas. D.V. nod. pr. Ilmārs 
Rudaks mūs sveica un teica, ka tā, kā ieradušās gan 
vanagu, gan vanadžu valdes pilnās sastāvā un 
korumos: mēs arī varam pieņemt dažādus mums 
vajadzīgos un nevajadzīgos lēmumus. Beigās, 
Ilmārs mums novēlēja svētīgus svētkus un sekmīgu 
2022. g. 
Daugavas vanadžu nodaļas vad. Rita Džonsona 
sveicot šajos svētkos, mūs iepriecināja ar skaistu 
dzejolīti. Tālāk, Jūlijs Bernšteins mūs aizveda 
atmiņās uz Ziemassvētkiem mūsu bērnībā, 
dzimtenē. Ar eglīti, un sniegu un baznīcas zvaniem. 
Drīz Ilmārs teica, ka sadzirdējis ziemassvētku 

 
Bijām valdes pilnā sastāvā un vēl daži klāt (viena trūkst, jo pati bildē) foto: A.Rudaka 



vecīša ragavu zvaniņus un viņam jāiet to sagaidīt, jo 
kā jau parasti, ziemsvētku vecis bija nokavējies. 
Kamēr Ilmārs aizgāja viņu meklēt, mēs vēl 
nodziedājām dažas dziesmu lapiņās palikušās 
ziemassvētku dziesmiņas. 
Pie durvīm jau kāds klauvē! Ho!ho! Hoo! Pats 
ziemsvētku vecis ar lielu tarbu un sakām esot ļoti 
noguris un gandrīz nosalis. Jo, Latvijā termometri 
nu jau rāda nē plusos, bet gan mīnusos. Nosēdies, 
viņam speciāli noliktajā krēslā, ziemsvētku vecītis 
sāka saukt mūsu vārdus un nu katram kura vārdu 
izsauca, bija nu jāiet pie ziemsvētku vecīša, un 
jāskaita pantiņš, citādi nekādu dāvanu nevarējām 
saņemt. Bija gan visi to gadu labi mācījušies, jo, 
neviens nu tukšā nepalika un pantiņi, ar biršanu, 
bira: gan īsi un aši, gan jau garāki un grūtāk vecākās 
galvās iekaļami. 
Mūsu vanadzītes atkal bija rīkojušās, laikam visu 
nakti bija cepušas un vārījušas. Jā, kā ziemsvētku 
vecis pa durvīm ārā, tā skaties, viņas tikai pasaka: 
’galdiņ klājies’ un mūsu viesu galds pilns ar 
visvisādiem labumiem. 
Tagad nu tikai ēšanas vaina. Tā nu ēdām, dzērām; 
pat vēl nogaršojām to Latvijas Upeņu Balzamu. Ak! 
Kur tas garšīgs! Uz galda jau arī vēl bija arī tādas 
konfektes ar tādu garšīgu šķidrumu iekšā, un 
piparkūkas, nu īsts ziemassvētku galds. 
Vēlāk, atkal kūkas, cepumi, un kafija, vai tēja, ja to 
mīli labāk. Bet nu gan: ”paldies Dieviņam, paldies 
Māmiņai: puncītis pilns, gan”. ‘vel bija jāpasēd un 
jāpapļāpā, lai visi tie gardumi spēj kārtīgi nosēsties. 
Un tikai tad atvadījāmies, vēl novēlējām viens 
otram laimes - un “katrs aizgāja uz savu pusi”. 
Paldies, paldies vanadzēm, paldies vanagiem un 
paldies visiem, kuri bija nākuši, sagaidīt Kristus 
dzimšanas svētkus ar draugiem. Un lai visi atkal 
tiekamies šai pašā vietā arī nākamgad. 

Jānis Purvinskis 

 
LAAJ ZIEDOJUMU 
VĀKŠANAS AKCIJA 
Atgādinām, ka vēl var ziedot LAAJ ziedojumu 
vākšanas akcijai. Ziedojumu anketas tika izsūtītas ar 
iepriešejām Pertas Latviešu Ziņām vai var 

lejuplādēt no PLZ mājas lapas (pertaszinas.net). Var 
arī ziedot LAAJ majas lapā (laaj.org.au). 

MEKLĒJAM KULTŪRAS DIENU 
(KD) VADOŅUS 
LAAJ Kultūras nozare lūdz ziedot KD vadoņus un 
artefaktus (nozīmītes, suvenīrus ar KD logo), kas 
tiks izmantoti jaunizveidotajā Dziesmu svētku 
ekspozīcijā, Mežaparkā, Rīgā. 
Sīkāka informācija pie LAAJ Kultūras nozares 
vadītājas Ilzes Lībekas. Mob 0410146716 
(vakaros), epasts ilzelibeka@yahoo.com.au 
 

 
LATVIEŠU 
BIEDRĪBA 

RIETUMAUSTRĀLIJĀ 
Iesāksim jauno 2022.gadu ar 
Latviešu Biedrības Pertā  

rīkoto 
Latvijas De-Jure, 

Draudzīgā Aicinājuma, 
un Barikāžu Atceri: 

Svētdien, 2022.g. 23.janvārī, 
plkst. 13:00 

Goda konsula uzruna būs abās valodās,tātad ņemiet 
līdzi savus austrāliešu draugus un radus. 
D.V. Kluba telpās. Ieeja pret ziedojumiem un līdzi 
ņemami groziņi, jo arī bārs nebūs vaļā. 
Sīkāka informācija dabūjama pie Jāņa Purvinska;  
e-pasts janis@msvillage.con.au vai mājas telefons 
9582 5221. 

J.Purvinskis 

mailto:janis@msvillage.con.au


PERTĀ, VALSTS SVĒTKUS 
VIENMĒR SVINAM 
18.NOVEMBRĪ 
Daudz laimes Latvijai, viņas 103. dzimšanas dienā! 
Šogad Valsts Svētkus Pertā rīkot, kārta nu bija 
Pertas Ev. Lut. Sv. Pāvila draudzei, ko šogad tad 
visu rīkoja draudzes pr. Ieva Vlāhova kundze. Kad 
18.novembra rītā, pulkstens 07:00, pie Pertas 
Latviešu Centra augstajiem karogmastiem, lēni un 
svinīgi uzvijās sarkanbaltsarkanie karogi, Pertas 
latviešu kopiena, Latvijas valsts 103. dzimšanas 
dienas svinības, bija ievadījusi. Pēc Latvijas valsts 
himnas, mūsu kopējas nodziedāšanas, šis mums jau 
tradicionālais valsts svētku atklāšanas brīdis arī 
beidzās un mums visiem tika atgādināts, ka mums ir 
atkal jāierodās uz karogu nolaišanu un svinīgo aktu, 
pulksten 18:00. Tagad varējām iet mājās, gludināt 
tautas tērpus, kleitas un uzvalkus un cept un vārīt 
uzkodas, gatavas svinību turpinājumam, vakarā. 
‘Sveiks Svētkos!’ mēs sveicām viens otru mūsu 
valsts Svētkos 18.novembrī. To arī bieži nu 
dzirdējām skanot Pertas Latviešu Centra pagalmā, 
ceturtdienas pievakarē, kad visi atkal salasījāmies 
ap mūsu augstu plīvojošo karogu mastiem. Šoreiz, 
Latvijas sarkanbaltsarkanie karogi lēni slīdēja zemē 
no Latviešu Centra abiem karogmastiem. Vēl 
turpinot, pēc mūsu pertiešu tradīcijas, nodziedājām 
jau pierasto korāli: “Dievs Kungs ir mūsu stiprā 
pils” un tikām aicināti atpakaļ Daugavas vanagu 
klubā, kur tad svētki turpināsies ar svētku aktu. 
Svinīgais akts iesākās ar divu tautu meitu pavadībā, 
Daugavas vanagu Pertas nod. pr. Ilmāra Rudaka 
ienestā Daugavas vanagu Latvijas karoga ienākšanu 
klubā. Visus mūsu svarīgos sarīkojumus esam 
vienmēr iesākuši ar Svētbrīdi, kad pateicamies 
Dievam par to, ko Viņš mums ir devis un 
izlūdzamies Viņa palīdzīgo roku arī mūsu nākotnes 
darbos. 
Diemžēl, tā kā māc. Gunis Balodis ir atvaļinājumā 
viņš bija sazinājies ar draudzes priekšnieci Ievu 
Vlahova kundzi un lūdzis viņai, Svētbrīdi noturēt. 
Vispirms mūs aicināja, Intas Robinsona kundzes 
klavieru pavadībā, nodziedāt pirmo dziesmu:’’Bez 
krāšņiem vaiņagiem’’, kam sekoja Bībeles lasījums 
un lasījuma atspoguļojums, kam tad sekoija 
lūgšana, un atkal mūsu un klavieru pavadībā 
nodziedātā otrā dziesma: “Šī zeme Tava ,Dievs”. 
Liels paldies Intai Robinsona kundzei par mums 
nepieciešamo pavadījumu. Paldies Vlahova kundzei 
par viņas uzņēmību būt, vienmēr gatavai mūsu 
mācītāju, kad viņš nav dabūjams, viņu tik labi 
atvietot. 

Svētku runas vietā, tad šovakar Ieva Vlahova 
kundze mums nolasīja Kārļa Skalbes Valsts Svētku 
runu, kuru viņš bija devis pēc Otrā Pasaules kara, 
Vācijas bēgļu nometnē. Bija ļoti piemērots lasījums, 
paldies Ieva. 
Galveno svētku uzrunu mēs noskatījāmies uz 
akrāna, kuru mums sniedza Marģers Krama kungs, 
mūsu jaunais Latvijas vēstnieks Austrālijā un 
paldies tiem ļaudīm kuri bija runai arī pielikuši 
tulkojumu angļu valodā, jo mūsu vidū arvien biežāk 
ir arī Latvijas pilsoņi kuri latviešu valodu pārāk labi 
vēl neprot. Liels paldies par to. 

  

 
Bija tautu dēls un tautu meitas un arī dzimšanas 

dienas kliņģeris.  
Abi foto: J.Purvinskis 

Vēstnieka Svētku uzrunai, sekoja Latvijas Goda 
konsula Pertā, svētku sveiciens pertiešiem, kuru 
viņš deva abās valodās, bet angļu valodā uzsvēra 
mūsu latviešu valodas vērtību, kā vienu no 
vecākajām Eiropas valodām, kuru mums ir jākopj, 
jāmīl un jāuzglabā cik vien tas ir iespējams. Viņš to, 
jo itsevišķi uzsvēra saviem klātesošiem, 



pieaugošiem latviešu valodas skolniekiem, kuri bija 
ieradušiem šajā svarīgajā sarīkojumā. 
Kā jau parasti, Valsts Svētku Aktā parasti ziņojam 
arī par Goda balvām un Atzinību saņēmējiem: jo 
sevišķi bija prieks dzirdēt par Kristīnei Saulītei 
piešķirto Triju Zvaigžņu Ordeni, ko mēs visi 
atzinām, kā labi pelnītu atzinību. Sveicam Tevi 
Kristīne. Trīs pertieš arī saņēma LAAJ Atzinības 
rakstus par ilgadīgiem un raženiem darbiem tieši 
Pertas latviešu kopienai. Tie bija Daugavas vanadžu 
ilgadīgā vadītāja, Rita Džonsona kundze, Latvijas 
goda konsuls Pertā. Jānis Purvinskis un Pertas 
Latviešu Centra sekretāre Julie Ottaway. Sveicam 
viņus visus. 
Tad sekoja Latvijas Valsts Prezidenta Eģīla Lēvita 
uzruna tautiešim (arī ar tulkojumiem angļu valodā), 
kurā Prezidents uzsvēra, ka mūsu tautas vara un 
spēks ir mūsu vienotībā, kuru mums ir jākopj un 
jāuztur, lai Latvija var pastāvēt brīva un varena. Un 
Prezidanta aicināti visi vienijāmies mūsu valsts 
lūgšanā: “Dievs Svētī Latviju”. 
Svētku aktu nobeidzām noskatoties Jāņa Vucēna 
sastādīto filmu ’Kokļu mūzikas Koncerts’, kam 
sekoja Karoga iznešana un tad tikām aicināti pie 
vīna glāzes un mūsu dāmu sagādātiem ēdieniem un 
bija arī skaists dzimšanas dienas kliņģieris, par ko 
mums ir liels paldies Anitai Rudaka kundzei. 
Pladies ciemiņiem, paldies rīkotājiem un tiksimies 
atkal nākamgad uz Valsts 104. gada dienu. 

Jānis Purvinskis 
 

 


