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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 
februārī 

23 Latviešu Biedrības PILNSAPULCE 
plkst. 13:00 

martā 
2 Dievkalpojums plkst. 18:00 
6 Dievkalpojums plkst. 10:30 

KAPU SVĒTKI 
KARRAKATAS KAPSĒTĀ 

13 plkv. Oskara Kalpaka, latviešu 
leģiona un Kurzemes cietokšņa 
atcere plkst.13.00 

  
aprīlī 

3 Dievkalpojums plkst. 10:30 
14 Dievkalpojums plkst. 18:00 
15 Dievkalpojums plkst. 15:30 
17 Dievkalpojums plkst. 10:30 

maijā 
1 Dievkalpojums plkst. 10:30 

15 Dievkalpojums plkst. 10:30 

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

6EBAFM 95.3 MHz 
 

    
 REDAKCIJA 
 
Ziedojumi: 
 J. Kukulis, J. Martinskis: $50 
 
Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt redakcijā 
līdz 2022. 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/


EV. LUT. SV. 
PĀVILA 
DRAUDZE 
 

Svētdien, 23. janvārī, nepatīkamā karstumā 
sanācām Latviešu Centrā, lai atzīmētu trīs vēsturiski 
svarīgus notikumus: 

Latvijas de-jūre atzīšanu 
Draudzīgo aicinājumu 
Barikāžu atceri. 

Bija patīkams pārsteigums, ka, ņemot vērā svelmi, 
kas Pertā jau turpinājās vairākas dienas, apmēram 
16 apmeklētāji bija ieradušies. 
Atzinība Jānim Purvinskim, Jānim Vucēnam un 
Latviešu Biedrības dāmām par atceres sekmīgo 
norisi. 
Sēžot patīkami atvēsinātā klubā, mēs skatījām foto 
un īsfilmu par barikādēm, kad janvāra sniegā mūsu 
tautieši varonīgi aizstāvēja Latvijas neatkarību pret 
krievu tankiem. Starp klātesošiem bija vairāki Jāņa 
Purvinska latviešu valodas skolnieki un paziņas. 
Tādēļ bija vērtīgi, ka abi Jāņi sniedza 
paskaidrojumus angliski un latviski, kā rezultātā 
sanāca latviešu valodas un Latvijas vēstures 
pasākums, kas viesiem gāja pie sirds. 
Skatoties īsfilmu bija gandarījums, ka filmā ļaužu 
pūlī bija plakāti, kuros tika piesaukta Dieva 
palīdzība. Lieku reizi varējām būt pateicīgi par 
Dieva gādību. 

• Lūdzu nokārtojiet draudzes nodevu pirms jūnija 
beigām (finansiālā gada beigas). 

• Skatīsimies uz priekšu ar nolūku svinēt 
Lieldienu Dievkalpojumus. 

• Visi Lieldienu Dievkalpojumi, ieskaitot Lielās 
Piektdienas Dievkalpojumu, notiks Pertas 
Latviešu Centrā (). 

I.V. 
0447194080 

 

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS 
2022.g MARTAM, APRĪLIM, MAIJAM 
 
Datums 2. martā plkst. 18:00 
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 
 
Datums 6. martā plkst. 10:30 
Diena KAPU SVĒTKI 
 Karakatas Kapsētā 

DV Nodalījumā 
 
Datums 20. martā plkst. 10:30 
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 

 

 

 



 
Datums 3. aprīlī plkst. 10:30 
Diena 5. Gavēnis 
Krāsa Violeta 
Lasījumi Jes 43:16-21 

Filip. 3:8-14 
Lūkas Ev. 20:9-20 

Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes - 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Līga Gemuts Austra Grīnbergs 
Māra Hope Sid Hope 
Austra Kaģis Tamār Karabanovs 
Juris Liepa Ruta Liepa 
 
Datums 14. aprīlī plkst. 18:00 
Diena ZAĻĀ CETURTDIENA 
Krāsa Balta 
Lasījumi 2 Mozus 12:1-14 

1 Kor. 11:23-32 
Jāņa 13:1-17 

Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes - 
Dievgalds Ieva Vlahov 

 
Datums 15. aprīlī plkst. 15:30 
Diena LIELĀ PIEKTDIENA 

(Latviešu Centrā) 
Krāsa - 
Lasījumi Jāņa 19:17-30 
Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Gunis Balodis 
Puķes - 
Dievgalds Juris Liepa 

 
Datums 17. aprīlī plkst. 10:30 
Diena LIELDIENAS 
Krāsa Balta 
Lasījumi Ījaba 19:23-27 

1 Kor. 15:51-57 
Jāņa 20:1-18 

Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Māra Hope 
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Silvija Lūks Alan Lūks 
Harda Paparde Inta Robinson 
David Robinson Emīlīja Sokolovskis 
Aina Sprancis Aina Timmermanis 
 

Datums 1. maijā plkst. 10:30 
Diena 3. svētdiena pēc Lieldienām 
Krāsa Balta 
Lasījumi Ap. Darbi 9:1-22 

Atkl. 5:8-14 
Jāņa Ev. 21:1-14 

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

Aizlūgumi: 
Astrīda Untiņš Anita Vaļikovs 
Daina Vārpiņš Ieva Vlahov 
Jānis Vucēns Sarmīte Vucēns 
Ruta Auziņš Mirdza Balodis 
 
Datums 15. maijā plkst. 10:30 
Diena 5. svētdiena pēc Lieldienām 
Krāsa Balta 
Lasījumi Ap. Darbi 11:1-18 

Atkl. 21:1-7 
Jāņa Ev. 13:31-35 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Gunis Balodis 
Puķes Māra Hope 
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Gunis Balodis Signe Balodis 
Zane Balodis Nina Bauskis 
Gaida beklešovs Ilgvars Bergmanis 
Jūlījs Bernšteins Maiguta Bernšteins 
 

Māc Gunis Balodis 
77 Karril Turn, Yanchep, 6035 

0409048863 



 
 

DV PERTAS 
NODAĻA 

 
 

Daugavas Vanagu rīkotā 
plkv. Oskara Kalpaka, 

latviešu leģiona un 
Kurzemes cietokšņa atcere 

svētdien, 13. martā, plkst.13.00 
 

 

DAUGAVAS VANAGU PERTAS 
NODAĻAS PILNSAPULCE 
D.V. Pertas nodaļa savu ikgada biedru pilnsapulci 
vienmēr sasauc februāra sākumā. Šogad savu 
pilnsapulci mēs varējām noturēt jau tai jau 
paredzētajā laikā 13. februarī.Tā nu šai Svētdienā, 
plkst.13:00, Pertas Daugavas vanagi un vanadzes 
bija sanākuši noklausīties, kas mūsu nodaļā 
pagājušā gadā noticis un ko darīt nākamajā 2022. 
gadā. Kuri plāni ir izdevušies un pie kuriem vēl 
jāpiestrādā. Skaidris ir, ka pandēmijas sekas arī uz 
mūsu darbību ir atstājušas lielas pārmaiņas, bet mēs 
tomēr esam bijuši spējīgi veikt savus nodomus. 
Valdes priekšnieks, Ilmārs Rudaks atklāja sapulci ar 
klusuma brīdi atceroties tos mūsu nodaļas biedrus, 
kuri pagājušā gadā, no nodaļas, aizgājuši mūžībā. 
Tādi mums šogad bija veseli četri: Emma Foster, 
Zigrīda Tuvik, Velta Zāmurs un Nikolājs Džonsons. 
Tas mūsu, jau tā mazajai, nodaļai ir liels nobirums. 
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 vadītājai Ritai Džonsonai ar viņas 
vanadzēm par viņu nenogurstošo labo darbu mūsu 
nodaļas labā, bez kura mēs nespētu sasniegt mūsu 
mērķus. Tad šai laikā arī atzīmējam tos biedrus kuri, 

ar savu darbu mūsu nodaļā ir, jo sevišķi izcēlušies 
un tāda bija Anita Rudaka, kurai Centrālā Valde ir 
piešķīrusi DV Atzinības Rakstu. Apsveicam Tevi, 
Anita!  
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 norisināties, pēc jau pieņemtās 
kārtības un kuru Jānis Vucēns atkal sekmīgi un 
lietderīgi novadīja.  
Pēc nodaļas priekšnieka, Daugavas vanadžu 
vadītājas, revīzijas komisijas un Pertas Latviešu 
Centra pārstāvju ziņojumu pieņemšanas bija 
jāpieņem, nākamā gada budžeta projekts. Kasiere 
pie tā bija daudz strādājusi, un, tā kā nekādu 
sarežģījumu budžetā neredzējām, kasieres tādu 
sastādīto un 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 komisijas un 
Latviešu Centra 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 arī 2022. gadam 
un arī iepriekšējo, 2021. g. valdes darbu 
pagarinājām arī uz 2022. gadu. 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 
Latvijā, tur atbalstīt daudzbērnu ģimenes un 
Okupācijas muzeju. Bet to varam darīt tikai par tik, 
par cik mūsu finanses mums atļauj. Latviešu Centrs 
ar pandēmiju ir zaudējis auto novietnes rentniekus, 
tad ar visiem izdevumiem mums jātiek galā pašiem. 
Paldies Ilmāram par gādību Centra dažiem 
izrentējumiem, kuri tad arī ienes kādus grašus. 
Cerēsim, ka šie mazie ekstra ienākumi turpināsies 
arī turpmāk? Skaidri redzams, ka mūsu darbs iet uz 
priekšu, bet daudz tiek veikts ar datora palīdzību, 
kur arī ir liels paldies Jānim Vucēnam par viņa 
palīdzību šajā laukā. Tā nu “mazs cinītis, gāž lielu 
vezumu!” mēs katris daram ko varam un stumjam to 
vezumu tālāk uz priekšu.  
Kā jau ar laiku esam iemanījušies, pēc pilnsapulces 
pamielot biedrus ar piccu 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 

 
Šogad Anitai Rudakai Centrālās Valdes Atzinības 

Raksts. 
I.Rudaka foto. 

 

DAUGAVAS VANADZES 
Daugavas Vanadžu Pertas kopas pilnsapulce notika 
pirmdien, 7. februārī, piedaloties 5 vanadzēm. 
Ar klusuma brīdi klātesošās pieminēja pagājušā 
gada mūžībā aizgājušos nodaļas biedrus - Emmu 
Torster, Zigridu Tuvik, Veltu Zāmuri un Nikolaju 
Džonsonu. 
Savā uzrunā kopas vadītāja Rita Džonsone deva 
pārskatu par kopas 2021. gada darbību. Pagājušajā 
gadā, pandēmijas dēļ, noturētas tikai piecas kopas 
sanāksmes, bet tomēr rīkotas septiņas filmu 
pēcpusdienas, kaut arī ar mazu apmeklētāju skaitu. 
Dalība ņemta nodaļas rīkotā plkv. O.Kalpaka, 
latviešu leģiona un Kurzemes cietokšņa atcerē, 
nodaļas gadskārtējā sarīkojumā, sarīkojumā "zem 
ozola" un kopējā eglītes pēcpusdienā. Katrā 

sarīkojumā vanadzes gādāja par maizītēm, gan arī 
pēc vajadzības - auksto galdu. Dalība ņemta arī 
mūsu valsts svētku sarīkojumā 18. novembrī. 
Palīdzībai Latvijā ziedots Marijas Ķeņģes 
stipendijas fondam $170.00 par ko saņemts 
apsveikums no fonda stipendiātes Linnas 
Romaņenkovas un Ziemassvētku paciņu iegādei 
Latvijas karavīriem Kosovā $300. Arī par to 
saņemta pateicība - 
"Labdien Daugavas Vanagi, rakstu jums Nacionālā 
kontingenta Kosovā karavīru vārdā. Milzīgs paldies 
par tik ļoti negaidītu Ziemassvētku našķi, ko esiet 
sarūpējuši mums uz Kosovu. Tagad noteikti, mums 
būs daudz spēka, un nenosalsim ziemas aukstajos 
vakaros. Karavīri būs priecīgi uzlikt uz maizītes 
speķi ar sīpolu un Ziemassvētku vakarā apēst kādu 
piparkūku. Paldies par noskaņas radīšanu un 
rūpēm. Lai jums izdevušies Ziemassvētki un Laimīgs 
jaunais gads, jo mums viņš noteikti, pateicoties 
jums, tāds būs! Ar cieņu, Latvijas Nacionālais 
kontingents Kosovā." 
Varam būt gandarītas, ka arī mūsu $300 ziedojums 
palīdzēja sagādāt prieku Latvijas zaldātiem! 
Par kopas vadītāju nākošam darbības gadam 
klātesošās ar aklamāciju ievēlēja līdzšinējo Ritu 
Džonsoni, valdē darbosies Māra Hope, Vera 
MacKenzie un Austra Kaģis (telefoniski). 
Martā paredzēts Daugavas Vanadžu salidojums 
Melburnā, kas varētu notikt Zoom veidā, bet par to 
tuvāka informācija vēl nav. 
Nobeidzot pilnsapulci, kopas vadītāja izteica 
sirsnīgu paldies klātesošām par pielikto darbu, lai 
Pertas kopa, kaut arī mazā skaitā, vēl pastāvētu. 

R.Džonsone (kopas vad.) 

 
LATVIEŠU 
BIEDRĪBA 

RIETUMAUSTRĀLIJĀ 
PERTĀ ATCERAMIES DE-JURE, 
DRAUDZĪGO AICINĀJUMU UN 
BARIKĀDES 
Pēc caurmērā klusā 2021. gada, kurā visus nodomus 
jauca dažādi valsts noliegumi un to atsaukumi, 
Pertas latviešu gads tomēr beidzās ar ziemassvētku 
eglīti un ar skolas klases, darbu. Nu jau vecais gads 
ir pagājis, bet ko tagad? Janvāris Pertā ir parasti 
sācies ar Latviešu Biedrības rīkoto De-jure un 



Draudzīgā Aicinājuma atceri, bet pēdējos gados, 
tieši šai pašā laikā atceramies arī 1991. g. Barikāžu 
laiku, kad atkal tika apdraudēta jaunpasludinātā 
Latvijas brīvība no Krievijas Savienoto Valstu 
kopienas.  
Tā nu Pertas latviešu kopiena atkal pulcējās Savā 
Centrā, Savā Pilī, lai mēs Latviešu Biedrības 
sarīkojumā atcerētos gan De-jure, gan Draudzīgo 
Aicinājumu, bet šoreiz jau jo sevišķi to, kas bija 
noticis tieši pirms trīsdesmit gadiem Latvijā: 
Barikādes. Bija sanākuši ap divdesmit klausītāju, 
kas mūsu apstākļos, ir apmēram pieņemams 
klausītāju skaits, bet trešā daļa no tiem bija skolas 
pieaugušo valodas klases skolnieki, jo bija solīts, ka 
runa notiks gan latviešu, gan angļu valodās. 
Purvinsku Jānis atklāja savu runu, sveicinos 
atnākušos ciemiņus, un, paskaidrojot to, kas tieši de-
jure ir. Ka tas nav vis tikai kāds dokuments, kaut ļoti 
svarīgi dokumenti valstu un Latvijas starpā tika 
parakstīti, dokumenti, kuri liecināja, ka šīs valstis 
atzīst Latviju kā suverēnu valsti, bet vēl svarīgāk 
bija tas, ka nē jau tikai dokumenti, bet gan lielāka 
daļa rietumu valstis, trīs gadu laikā bija formāli 
atzinušas Latviju kā patstāvīgu, suverēnu valsti savā 
valstu saimē, kur starp Latviju un ar šīm valstīm tika 
atklātas diplomātiskas attiecības. Tātad nē tikai 
vārdi, bet arī darbi. Tās bija tieši tās diplomātiskās 
attiecības, kuras ļāva Latvijai atgūt savu neatkarību 
1991.gadā.  
Tikpat svarīgs ir Valsts prezidenta, Kārļa Ulmaņa 
iestādītais Draudzīgais Aicinājums. Nē jau tieši tas 
ko Prezidents iestādīja, bet gan tā sekas, kuras 
šodien ir izskaidrojamas ar: ‘neprasi ko valsts Tev 
dos , bet saki, ko Tu esi gatavs dot valstij’. Tas nu 
bija tieši tas, ko Ulmanis panāca un ko mēs esam 
veikuši trimdā līdz šim, un vēl veicam un laikam 
veiksim, līdz aizvērsim savas acis viņsaulē. 
Vai tas nav arī tieši tas, ko visi tie kuri pavadīja 
stundu stundām sēdod pie barikāžu ugunskuriem 
sargāt savu jaundzimušo valsti. Barikādes taču bija 
Draudzīgais Aicinājums: ko Tu dosi nevis ko Tev 
dos, kad saimnieki un strādnieki no laukiem, no 
fabrikām, no ceļa darbiem veda grabažas, veda 
mašinēriju, tehniku,veda akmeņus un visu, ko 
varēja kustināt, lai nobloķētu ielas, lai apgrūtinātu 
militārajiem spēkiem, tankiem piekļūt valsts 
iestādēm. Kad mēs balsojām par latviešu valodu, 
vienīgo valsts valodu: tas arī bija draudzīgais 
aicinājums. Purvinskis to visu pabalstīja ar bildēm 
no interneta un Jānis Vucēns bija arī dabūjis 
Barikādes video, kuri arī rādīja, kā ielas tika 
bloķētas. Kad mēs visi prasīsim ko esmu gatavs dot, 
bet nē, ko man valsts dos; tad Latvija zaļos un zels. 

 
Draudzīgais Aicinājums, Barikādes,Pertā. 

Foto. J.Purvinskis 
 

Jānis Purvinskis 
 

REDAKCIJA 
PLZ izdevumus sedz trīs latviešu organizācijas 
Pertā: 

• Svētā Pāvila Draudze 
• Daugavas Vanagi Pertas nodaļa 
• Latviešu Biedrība Rietumaustrālijā 

Pēdējā laikā pasta un drukāšanas cenas ir augušas. 
Organizācijām vairs nav ienākums (balles, 
sarīkojumi utt.), kā tas bija agrāk. 
Šis finansiālais atbalsts nāk no jūsu biedru naudām 
un nodevām. Tā, kā ir cilvēki, kuri nav samaksājuši 
savu biedra naudu, ir iespējams, ka viņu vārdi būs 
jāizņem no PLZ adrešu listes, lai samazinātu 
izdevumus. 
Lūdzu atbalstiet mūsu organizācijas un Pertas 
Latviešu Ziņas. 

Redakcija (JV) 

 


