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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 
Priekšnieks: Jānis Purvinskis 9582 5221 

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 
septembrī 

2 Vanadžu pusdienas plkst. 13:00 
4 Dievkalpojums plkst. 10:30 

DRAUDZES PILNSAPULCE 
9 Pēdējā diena reģistrēties 

balsošanai pa pastu 14. 
Saeimas vēlēšanām. 

18 Dievkalpojums plkst. 10:30 
oktobrī 

1 14. SAEIMAS VĒLĒŠANAS 
2 Dievkalpojums plkst. 10:30 
7 Vanadžu pusdienas plkst. 13:00 

16 Dievkalpojums plkst. 10:30 
19 Filmu pēcpusdiena plkst 13:00 
23 DV sarīkojums ZEM OZOLA 

plkst. 13:00 
novembrī 

6 Dievkalpojums plkst. 10:30 
13 18. Novembra Viesu Runātājs 

Raimonds Graube plkst 13:00 
18 LATVIJAS VALSTS SVĒTKI 
20 Dievkalpojums plkst. 10:30 

Pertas Latviešu Radio raidījumi 
     

   
 

    
 

REDAKCIJA 
 
Ziedojumi: 
 I. Adams $50 
Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt redakcijā 
līdz 2022. g.15. oktobrim. 

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 
 

Mūsu draudzes darbība ir turpinājusies daudzmaz 
kā pirms māc. Guņa Baloža un Signes pārcelšanās 
uz Ziemeļu Teritoriju. Lielāko darba daļu sakarā ar 
ZOOM Dievkalpojumu (parastā laikā, kā ziņots 
PLZ) nodrošināšanu un rakstīto sprediķu izsūtīšanu 
ir pašaizliedzīgi uzņēmies Jānis Vucēns ar savu 
palīgu Sarmīti. Sirsnīgs paldies Jums abiem. 
Man ir tas gods sniegt Dievgaldu Dievkalpojumos, 
pie pušķota un sagatavota altāra, lai mums netrūkst 
nepieciešamais sakraments un tuvums Dievam caur 
Jēzus miesu un asinīm. 
Kā parasti, mācītājs sniedz sprediķi un ir izvēlējies 
piemērotas dziesmas un Bībeles lasījumus. Būtu 
jauki, ja piedalītos kuplāks skaits Dievlūdzēju un 
palielinātu mūsu dziedātāju ērģelnieces Intas 
vadībā. 
Katrā Dievkalpojumā aizlūdzam par visiem 
draudzes locekļiem un par īpaši pieprasītām 
personām vai notikumiem. Cerams, mūsu lūgšanas 
tiks piepildītas pēc Dieva prāta. 
No mūsu vidus ir šķīrušies Gaida Beklešovs, Anita 
Vaļikovs un Ivars Galvāns. Izsakam līdzjūtību 
ģimenēm un novēlam vieglas smiltis aizgājējiem. 
Uzlūdzu jūs pēc iespējas, piedalīties Draudzes 
PILNSAPULCĒ, svētdien, 4. septembrī pēc 
Dievkalpojuma, lai izlemtu mūsu ceļu nākamajam 
gadam un baudītu kopību kā draudzes locekļi. 
Atgādinājums par Draudzes nodevu ($50 gadā,kas 
ir mazāk kā $1 nedēļā), lai varam segt izdevumus un 
turpināt pastāvēt. 
 

 
4.Septembrī notiks mūsu 

draudzes PILNSAPULCE. 
Lūdzu apņematies piedalīties 

mūsu mazā draudzītē. 
 

I.V. 
0447194080 

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS  
2022.g SEPTEMBRIM, OKTOBRIM, 
NOVEMBRIM 
 

LĪDZ ZIEMASSVĒTKIEM, DIEVKALPOJUMI 
BŪS ATTĀLINĀTI UN NOTIKS DV KLUBĀ. 
 

Datums 4. septembrī plkst. 10:30 
ZOOM DIEVKALPOJUMS 

Pēc dievkalpojuma PILNSAPULCE 
Diena Sv Gara 13 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi 5. Mozus 30:15-21 

Filemona 1-21 
Lūkas Ev. 14:25-35 

Lasītājs Jānis Vucēns 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Dievgalda 
Izdalītāja 

Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Emīlīja Sokolovskis Aina Sprancis 
Aina Timmermanis Astrīda Untiņš 
Daina Vārpiņš Ieva Vlahov 
 

Datums 18. septembrī plkst. 10:30 
ZOOM DIEVKALPOJUMS 

Diena Sv Gara 15 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Amos 8:4-7 
 1 Tim 2:1-15 
 Lūkas Ev. 16:1-15 
Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Māra Hope 
Dievgalda 
Izdalītāja 

Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Jānis Vucēns Sarmīte Vucēns 
Ruta Auziņš Gunis Balodis 
Signe Balodis Zane Balodis 
Mirdza Balodis Nina Bauskis 
 
Datums 2. oktobrī plkst. 10:30 

ZOOM DIEVKALPOJUMS 
Diena Sv Gara 17 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Hab. 1:1-4, 2:1-4 

2 Tim 1:1-14 
Lūkas Ev. 17:1-10 

Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Dievgalda 
Izdalītāja 

Ieva Vlahov 

 

 

 



Aizlūgumi: 
Ilgvars Bergmanis Jūlījs Bernšteins 
Maiguta Bernšteins Rita Džonsons 
Austra Farras Līga Gemuts 
Datums 16. oktobrī plkst. 10:30 

ZOOM DIEVKALPOJUMS 
Diena Sv Gara 19 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi 1 Mozus Gr. 32:22-30 

2 Tim. 3:14-4:5 
Lūkas Ev. 18:1-8 

Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Māra Hope 
Dievgalda 
Izdalītāja 

Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Māra un Sid Hope Austra Grīnbergs 
Austra Kaģis Tamāra Karabanovs 
Juris Liepa Ruta Liepa 
Silvija un Alan Lūks 
Datums 6. novembrī plkst. 10:30 

ZOOM DIEVKALPOJUMS 
Diena VISU SVĒTO DIENA 
Krāsa Balta 
Lasījumi Atklāsme 7:9-17 

1 Jāņa vēst. 3:1-3 
Māteja Ev. 5:1-12 

Lasītājs Jānis Vucēns 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Dievgalda 
Izdalītāja 

Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Harda Paparde Inta un David Robinson 
Emīlīja Sokolovskis Aina Sprancis 
Aina Timmermanis Astrīda Untiņš 
Datums 20. novembrī plkst. 1030 

ZOOM DIEVKALPOJUMS 
Diena Sv. Gara 24 
Krāsa Balta 
Lasījumi Mal. 3:13-18 

Kol. 1:13-20 
Lūkas Ev. 23:27-43 

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

Aizlūgumi: 
Daina Vārpiņš Ieva Vlahov 
Jānis Vucēns Sarmīte Vucēns 
Ruta Auziņš Mirdza Balodis 
Gunis Balodis Signe Balodis 
Zane Balodis 

LŪGŠANAS JĒZUS VĀRDĀ VIENMĒR 
TIEK UZKLAUSĪTAS 
Karls F. V. Valters 
“Tanī dienā jūs Mani vairs nejautāsit. Patiesi, patiesi 
Es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūgsit, Viņš jums to 
dos Manā Vārdā. Līdz šim jūs neko neesat lūguši 
Manā Vārdā; lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks 
būs pilnīgs. To Es jums līdzībās esmu runājis; nāk 
stunda, kad Es vairs nerunāšu uz jums līdzībās, bet 
tieši stāstīšu par Tēvu. Tanī dienā jūs lūgsit Manā 
Vārdā, un Es nesaku, ka Es aizlūgšu Tēva priekšā 
par jums. Jo pats Tēvs jūs mīl, tāpēc ka jūs Mani 
esat mīlējuši un esat nākuši pie ticības, ka Es esmu 
izgājis no Tēva. Es esmu izgājis no Tēva un nācis 
pasaulē: tagad Es atkal atstāju pasauli un aizeimu 
pie Tēva.” Mācekļi Viņam saka: “Redzi, tagad Tu 
runā tieši un ne vairs līdzībā. Tagad mēs saprotam, 
ka Tu zini visu un Tev nav vajadzīgs, lai kāds Tevi 
jautātu; tāpēc mēs ticam, ka Tu no Dieva esi 
nācis.”.” [Jņ.16:23–30] 
Ticīgajiem kristiešiem ir pārliecība, ka viņu 
lūgšanas Jēzus vārdā vienmēr tiek uzklausītas. Viņu 
ticībai ir vairāki neapgāžami iemesli, kas liek būt 
pilnīgi drošiem, ka viņi nemaldina paši sevi. 
Pirmais iemesls, uz kuru balstās pārliecība, ka viņu 
lūgšanas tiek uzklausītas, ir skaidrā Dieva pavēle. Ja 
Dievs nekad nebūtu pavēlējis lūgšanu, cilvēkam tā 
būtu šokējoša nekaunība runāt ar Dievu, radībai 
runāt ar Radītāju, mālam runāt ar Podnieku. Dieva 
lūgšana ietver sevī vēlmi kaut ko Viņam pateikt. 
Galu galā padotais var kaut ko prasīt pat no 
visstingrākā karaļa, neapvainojot viņu, ja pats 
karalis ir uzaicinājis savu padoto tieši to viņam 
prasīt. Dieva kalpi var droši lūgt Viņam visu, kas 
vajadzīgs, jo daudzās Rakstu vietās Viņš pavēl 
saviem kalpiem piesaukt Viņu. Šodienas lasījumā 
Dieva Dēls saka: “Lūdziet, tad jūs dabūsit.” Citur 
Raksti mūs aicina, sakot: ”Piesauc Mani bēdu laikā, 
tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!” 
[Ps.50:15] Dāvids noteikti atzina šo vārdu 
patiesumu, kad viņš atsaucās uz paša Dieva pavēli, 
lūdzot Dievu: “Mana sirds turas pie Tava vārda: 
“Meklējiet Manu vaigu!” Es meklēju, Kungs, Tavu 
vaigu.” [Ps.27:8] 
Otrs iemesls kristiešu pārliecībai, ka Dievs uzklausa 
viņu lūgšanas, ir tas, ka Viņš ne tikai mums ir 
pavēlējis lūgt, bet arī mīlīgi apsolījis tās uzklausīt. 
Kristus to apliecināja ar dubultu zvērestu: “Patiesi, 
patiesi Es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūgsit, Viņš 
jums to dos Manā Vārdā.” [Jņ.16:23] Dāvids par to 
raksta šādi: “Tu, Kungs, liec piepildīties pazemīgo 
ilgām, Tu stiprini viņu drosmi un Tu pievērs viņiem 
Savu dzirdīgo ausi.” [Ps.10:17] Ja kristietis tic 



Dieva apsolījumam, ka Viņš uzklausa viņa 
lūgšanas, viņš nevar šaubīties. Pat, ja prāts iebilst: 
“Kā jūs varat piespiest Dievu darīt to, ko vēlaties?” 
viņš var pārliecinoši uz to atbildēt: “Man nevajag 
piespiest Dievu. Savas nemainīgās mīlestības dēļ 
Dievs jau brīvprātīgi Sevi ir saistījis ar skaidriem 
apsolījumiem, ko Viņš pats ir devis. Viņš ir 
uzticams un patiess. Ko Viņš sola, tas Viņam ir 
jātur. Viņa paša vārda dievišķā godība to pieprasa. 
Viņš nevar būt neuzticīgs ticīgajam, kurš Viņu 
lūdz.” 
Un lai cik negrozāmi, būtu šie iemesli, lai uzklausītu 
visu ticīgo lūgšanas, neviens, kurš lūdz Dievu, 
nepaliktu pilnīgi drošs, ja nebūtu trešā iemesla: 
Kristus nopelna un starpniecības. Ja cilvēks gribētu 
balstīties uz Dieva izteikto pavēli un apsolījumu, tad 
zināšanas par savu mazvērtīgumu un grēcīgumu 
viņu turpinātu biedēt. Bet ar mums ir labi! Dieva 
Vārds mūs nekādā gadījumā neaicina, lai mēs lūgtu 
balstoties uz savu taisnību un savu vērtīgumu. 
Patiesībā tas mums saka tieši pretējo – ka mūsu 
lūgšanai vajadzētu pilnībā balstīties uz Kristus 
nopelnu un Kristus kā Vidutāja, kā Pontifex, 
lūgšanu. Tāpēc Kristus mūsu šodienas tekstā saka: 
“Es nesaku, ka Es aizlūgšu Tēva priekšā par jums. 
Jo pats Tēvs jūs mīl, tāpēc ka jūs Mani esat mīlējuši 
un esat nākuši pie ticības, ka Es esmu izgājis no 
Tēva.” [Jņ.16:26-27] Kristus šeit nesaka, ka nevēlas 
aizlūgt par saviem dārgajiem apustuļiem. Tā vietā 
Viņš norāda, ka ticīgiem kristiešiem nevajadzētu 
domāt, ka tikai Kristus var lūgt un tikt uzklausīts un 
ka viņiem nav atļauts lūgt. Tāpēc ka viņi tic 
Kristum, viņu lūgšanas ir patīkamas Dievam Kristus 
dēļ, un tas, ko viņi runā Dieva priekšā, noteikti tiek 
uzklausīts. 
Ak, cik gan svētīgs ir ticīgs kristietis! Nav nekādu 
vajadzību, kas nepieciešamas miesīgam vai garīgam 
labumam, ko viņš nevarētu sasniegt caur lūgšanu, 
un nav arī tik liela kārdinājuma, ko viņš nevarētu 
pārvarēt, jo viņa lūgšana vienmēr tiek uzklausīta. 

ZIŅOJUMS NO MĀCĪTĀJA 
Es ceru būt atpakaļ Pertā decembra sākumā un 
noturēt 3 dievkalpojumus klātienē. 4. decembrī 
(2 Adventā) 18. decembrī (4 adventā) un 
Ziemasvētkos. 

Māc Gunis Balodis 
PO Box 857 Yirrkala NT 0880 

0409048863 

 
 

DV PERTAS 
NODAĻA 

DV PERTAS NODAĻAI 73 GADI 
Svētdien 21. augustā, Daugavas Vanagu Pertas 
nodaļa svinēja savu jau 73. Dibināšanas Atceri. Pēc 
ilgākas prombūtnes, sakarā ar vīrusa 
ierobežojumiem, atkal bijām sanākuši kopā. Bija 
prieks atkal redzēt pazīstamas sejas, kuras laika 
tecējumā, jau gandrīz, bija jāiepazīstinās par jaunu.  
Ieejot mūsu vanagu klubā, vairāki ciemiņi bija 
ieradušies un bija prieks redzēt, jo gan mums, tāpat, 
kā arī citur, gan Austrālijā, gan citur pasaulē, vīruss 
ir ietekmējis mūsu ciemošanos vai visprējo ceļošanu 
ārpus savām mājām. Tagad varējām atkal pasēdēt 
draugu pulciņā un parunāt par to, kā nu katram šai 
ačgārnā laikā ir gājis un kā esam to izturējuši. Jā, 
visi esam gan palikuši vecāki, sirmāki un 
izcīnījušies ar dažādām kaitēm, bet skatiet, mēs 
tomēr šeit vēl esam klāt svinēt mūsu nodaļas 
dzimšanas dienu. 
Tai pašā laikā, man ienāca prātā, ka tieši arī šai laikā 
tagad ir arī cita ļoti svarīga diena: pirms 33 gadiem. 
1991. g. 21. augustā bija mūsu Latvijas valsts otrā 
atdzimšana. Trīsdesmi trīs gadi no tā laika, kad mēs 
atkal varējām ceļot uz dzimteni un nekas mūs nevar 
apturēt vai mums aizliegt savu zemi atkal redzēt, 
ieiet Latvijas mežā, klausīties putniņu dziesmās, 
lasīt sēnes un smaržīgās meža zemenītes, baudīt 
mūsu dzimtenes āres. Kad dibināja Pertas nodaļu 
neviens taču vēl nezināja kad, un, vai vispār vēl būs, 
mūsu dzimtenei šāda otrā dzimšanas diena.  
Un tomēr būsim par mūsu valsts un tautas brīvību 
allaž nomodā, jo krievijatomēr nav mainījisies, ko 
tāvēl šodien mums pierāda ar karošanu un tautas 
iznīcināšanu Ukrainā, kas ir arī tuvu mūsu robežai.  
Drīz Ilmārs mūs sveica šai gada dienā un aicināja uz 
svētku mielastu, par ko, kā jau parasti, arī vanadzes 
bija rūpējušās. Tā nu varējām šķīvi piekraut ar 
daždažādiem salātiem,sālītu gurķīti un pat 
rupmaizīti. Bet, tā kā mūsu krogus lete ir ciet, 
dzeramos šoreiz nesām paši no mājām. Toties arī to, 
uz galdiem netrūka. Ja nu, jau baudījuši daudz 
gadus, bet Anita mūs atkal pārstedza ar skaistu, īsto 
latviešu dzimšanas dienas kliņģeri, uz ko viņa pie 
mums jau paliek tīri slavena. Lielu lielais tev, Anita, 
par to paldies.  
Nu jau arī pēc mūsu parašas, Vucēnu Jānis, mūs 
atkal iepriecāja ar kompakt disku par tiešiem 

 



notikumiem Latvijā un šoreiz ar skatiem par Rīgu 
ziemas laikā. Padies Tev Jāni par to. 
DV Pertas nodaļa nu ir atkal vienu gadu vecāka un 
vēl turās un strādā savu darbu. Cik mūs būs 
nākamgad un cik gadus mēs vēl spēsim šo vezumu 
vilkt? Paldies visiem, kuri bija atnākuši mums 
svinēt svētkus un cerēsim, ka arī nākamgad, vēl 
būsiet ciemos pie mums. 

Jānis Purvinskis. 

,  
Vanadzes bija atkal rūpējušās par mūsu ēstgribu. 

Foto: J. Purvinskis 

Daugavas Vanagu Austrālijas valdes 
ziedojumu 
2022. gada vākšanas akcija. 
DV Pertas nodaļas pārskats  
 

$150 V.MacKenzie 
$100 A&I.Rudaks 
$50 J&M. Bernšteins. R. Džonsons. 

A. Galvans. J. Purvinskis 
$40 J. Grinfelds 
$20 R. Auziņš 

$510.00  
  
Augšminētā summa pēc ziedotāju norādījuma 
sadalās šādi: 

1. Atbalstīt bijušos leģionārus un viņu  
atraitnes $70.00 

2. Jauniešus (Latvijā un Austrālijā) $30.00 
3. Daudz un audžu bērnu ģimenes $80.00 
4. Zemessardzi $190.00 
5. Bez sadalījuma $140.00 

  $510.00 
Paldies visiem ziedotājiem! 

R.Džonsons (nod.kasiere) 

VIKTORS 
MAZALEVSKIS 
MŪŽĪBĀ. 
1932. g.14. jūliija.- 2022. 
g. 2. augusta. 
Pēc garākas slimības uz 
mūžu aizvēra acis viens no 
rosīgākiem latviešiem Pertā, 
Viktors Mazalevskis. 
Viktors bija dzimis 1932. g. 
Latvijā, Dagdas pag. 
Krāslavas apr. Viņam bija 

divi brāļi un viena māsa.(Jānis, Pēteris un Jaņīna) 
Tāpat kā mēs bēgļi, arī Mazalevsku ģimene 1944. g. 
gadā, glābdamies no komūnisma terrora, devās 
bēgļu gaitās, un nonāca Vircburgas bēgļu nometnē, 
Vācijā. 1949. g. visa ģimene pieteicās izceļot uz 
Austrāliju un ar kuģi ‘Goya’ nonāca Auztrālijas 
krastā, Fremantlē.  
Tāpat kā liela daļa latviešu jauniešu arī Viktors 
iesāka darbu ’’Ford’’auto kompānijas, Ziemeļ-
Fremantles fabrikā. Šeit, Viktors, būdams jauns un 
spēka gados, iesāka nodarboties ar sportu, 
iestājoties citu jauniešu komandā, un spēlēja 
basketbolu. Vēlāk Viktors spēlēja arī biljardu un 
novusu DV klubā. Forda fabrikā viņš drīz apguva 
auto krāsotāja māku jau tik labi, ka jau varēja arī 
uzsākt pats savu auto krāsošanas dabnīcu. Mēs, 
Pertas latvieši to drīz iepazinām, kad mums gadījās 
vajadzības mūsu auto krāsas pielabošanai. Viktors, 
jo sevišķi bija pazīstams ar ļoti labo krāsas jaukšanu 
un otras krāsas pielīdzināšanu.  
1958. g. Viktors devās laulībā ar jauku austrāliešu 
meiteni Valēriju Thomasu, ar kuru viņi audzināja 
divus dēlus un vienu meitu un vēlāk arī pienāca 
mazbērni. Cik liela ģimene bija pienākusi, mēs 
redzējām, kad atzīmējām Viktora 90. gada dienu.  
Kā jau teicu, ka Viktors bija viens no čaklākajiem 
Pertas latviešu kopienas ļaudīm. Viņš bija pildījis 
vairākus amarus Petas Latviešu Katoļu Biedrības 
valdē, jau no biedrīnas dibināšanas līdz tās 
likvidācijai, kad biedru skaits bija jau sarūcis 
pavisam mazs, tātad visu Pertas Katoļu Biedrības 
pastāvības laiku. Lai katoļu biedrībai rastu darbības 
ienākumus, Vikotrs iesāka pirkt un uz iesma cept 
veselu cūku, kuru tad tauta sanāca pie cepetes 
mieloties par to samaksāt un pavadīt jauku, priecīgu 
vakaru latviešu pulkā ‘cūku bērēs’.  
Pēc Katoļu Biedrības likvidācijas, ‘cūku bēres’ 
turpinājās Latviešu Centra ienākumu vajadzībām un 
tapa par vienu no populārākiem Pertas latviešu 
gadskārtējiem sarīkojumiem.  



1953. g. Viktors iestājās DV organizācijā un ilgus 
gadus bija viens DV direktors Larviešu Centrā. 
Nemaz nemēģināšu minēt, cik gadus viņš bija arī 
mūsu Centra saimnieks un DV kluba un bāra 
pārzinis, un tai laikā, tātad arī DV valdē. Par viņa 
ilgadējo darbu DV mērķu sekmēšanā DV Centrālā 
valde Viktoru 2003. g. apbalvoja ar DV augstāko 
atzinību, krūšu nozīmi Zeltā.  
Nepietika ar to, ka viņš nu gandrīs visu savu laiku 
pavadīja Pertas latviešu kopienas darbos, Viktors 
daudzus gadus bija arī ļoti aktīvs Austrāliešu 
brīvmūrnieku organizācijas biedris.  
Tāpat, kā jau mums visiem, gadi sāk spiest muguru 
un visu nastu vairs nevar panest, jo veselība jūt, ka 
nasta nu ir par smagu. Tā Vikotra veselība arī sāka 
stipri klibot un bija labu laiku jāpavada gan 
slimnīcā, gan jāveseļojās arī mājās. Tomēr vienam 
pa māju dzīvot nebija visai droši un beidzot Vikotrs 
iegāja vecāku ļaužu mītnē, kur sāka iejūsties itin 
labāk. Tā viņa ģimene nolēma viņam sarīkot 90tās 
gada dienas svinības gan ģimenei, gan draugiem, 
viņam jau labi pazīstamajā DV klubā, Latviešu 
Centrā. Bija sanākuši gan draugi, gan bērnu, 
mazbērnu un mazmazbērnu pulks, kur jauniešu 
klātbūtne Viktoram ļāva atkal justies jaunākam un 
možākam.  
Par neiedomājamu pārsteigumu mums visiem, pēc 
divām nedēļām, saņēmām ziņu, ka Viktors ir pēkšņi 
aizsaukts ’’tur augšā aiz zvaigznēm’’. Viktora 
Mazalevska aiziešana mūžībā, Pertas latviešu saimē 
atstās lielu, grūti aizpildāmu robu. Paldies Viktor 
par Tavu lielo uzupurēšanos Latvijas un latviešu 
labā. Par to Tev pertieši būs vienmēr pateicīgi. Dusi 
saldi, Dieva mierā! 
Jānis Purvinskis  

 
Bija sanākuši gan draugi, gan bērnu, mazbērnu un 

mazmazbērnu pulks. Foto: A.Rudaka 

 

 

Daugavas Vanagu Pertas 
nodaļas sarīkojums  

"Zem ozola" 
svētdien, 23. oktobrī 

plkst.13.00 nodaļas klubā 

Cena - DV biedriem brīva, 
pārējiem viesiem $20.00 

Visi laipni aicināti! 
 

 
DAUGAVAS VANADZES 
 

DAUGAVAS VANADŽU 
PUSDIENAS 

 
Nākošās pusdienas  

piektdien, 2. septembrī, plkst.13.00, 
un piektdien, 7. oktobrī, plkst. 13:00. 

Pusdienu cena $20.00. 
Visi laipni gaidīti. 

Pusdienām lūdzu pieteikties pie Anitas - 
0403878057 or SMS 

Lūdzu ievērot, ka nodaļas klubā dzērieni vairs nav 
dabūjami, tos ņemiet līdzi. 
 

R.Džonsone (kopas vad.) 
 



2022. gada 4. augustā 

KURZEMES 
BRĀĻU KAPI 
LESTENĒ VALSTS 
AIZSARGĀJAMS 
PIEMINEKLIS 
Paziņojums oficiālajā 

izdevumā "Latvijas Vēstnesis” liecina, ka Lestenes 
Brāļu kapu ansamblis iekļauts valsts aizsargājamo 
kultūras pieminekļu sarakstā. 
Šis rīkojums, ko parakstīja Kultūras Ministrs Nauris 
Puntulis, un kas stājās spēkā 2022. gada 26. jūlijā, ir 
nopietns solis pareizā virzienā. Līdz šim bija 
situācija, ka vācu un padomju kapi Latvijā ir 
aizsargāti ar starptautiskiem līgumiem, kamēr Brāļu 
kapi Rīgā aizsargāti ar īpašu likumu, bet Kurzemes 
Brāļu kapiem Lestenē nebija līdzīgs statuss.  
Priekšlikums par Lestenes Brāļu kapu ansambļa 
iekļaušanu Pieminekļu sarakstā saņemts no Tukuma 
novada pašvaldības 2021.gada 5.oktobrī. Nacionālā 
kultūras mantojuma pārvalde izvērtēja un izskatīja 
priekšlikumu un pieņēma lēmumu, ka Lestenes 
Brāļu kapu ansamblis veido kompleksu nekustamu 
kultūras pieminekli kopā ar Lestenes luterāņu 
baznīcu un bijušo kroga ēku. 
Pēc rīkojuma, kopā ar vēsturisko Lestenes baznīcu, 
kas ir izcils arhitektūras un baroka laika dekoratīvās 
mākslas piemineklis, aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā tagad iekļauti Brāļu kapi, 
memoriālais ansamblis, kapu teritorija un topošais 
muzejs “Lestenes memoriāls”.  
Teritorijā pie kapiem tiek izveidots skaists parks, 
kur būs pieminētas kaŗa laikā zaudētās saimniecības 
Lestenes apkārtnē. Bet blakus kapiem, bijušajā 
kroga ēkā (tagad īpašums "Rūķīši") pakāpeniski tiek 
veidots muzejs, kas saistīts ar Lestenes Brāļu kapos 
apbedītajiem karavīriem un kauju vietām Lestenes 
apkārtnē.  
Muzeja ēkas Daugavas Vanagu Centrālā valde 
uzdāvināja Tukuma novada pašvaldībai pirms 
diviem gadiem. Latviešu karavīru piemiņas biedrība 
"Lestene" un Pašvaldība, kopīgiem spēkiem, šajās 
ēkās izveidos ekspozīciju, ar nosaukumu “Lestenes 
memoriāls”.  
Muzeja ekspozīcija “Stāsts par karošanu, 
satikšanos un gaidīšanu” veidos emocionāli 
uzrunājošu piemiņas vietu Kurzemes kaujās 
kritušajiem latviešu karavīriem, kuri karoja abās no 
karojošajām pusēm. 
Sešas Kurzemes lielkaujas notika no 1944. gada 
oktobra līdz 1945. gada aprīlim, Otrā pasaules kara 

beigu posmā, kad vācu karaspēks bija bloķēts 
Kurzemē. Tās ir vislielākās un visasiņainākās 
kaujas Latvijas vēsturē. Padomju pusē vien, karoja 
starp 600 000 un 1 000 000 vīru. Sarkanā armija 
zaudēja apmēram 400 000 karavīru, no kuriem 100 
000 krituši vai bez vēsts pazuduši. Vācijas armija 
zaudēja ap 150 000 karavīru (40 000 krituši vai bez 
vēsts pazuduši). Par spīti zaudējumiem, kauju 
rezultātā fronte nebija izkustējusies vairāk par 25 
km. 
Kurzemes lielkaujās abās pusēs piedalījušies 
latviešu karavīri, jo Nacistiskā Vācija un Padomju 
Savienība, abas, pārkāpjot 1907. gada Hāgas 
starptautisko konvenciju, nelikumīgi mobilizēja 
latviešu zēnus un vīrus. Trešajā lielkaujā, pie 
Džūkstes un Lestenes, 19. divīzijas un 130. latviešu 
strēlnieku korpusa latviešu karavīri karoja brālis 
pret brāli, ar smagiem upuriem abās karojošajās 
pusēs. 
Pēc kapitulācijas 8. maijā, padomju gūstā saņemti 
ap 185 000 karavīru. Daļa leģionāru gūstā 
nepadevās, bet kļuva par nacionālajiem 
partizāniem, lai pretotos padomju okupācijas varai. 
Ekspozīcija darbosies kā jauniešu izglītības centrs – 
lai palīdzētu tai izprast savas tautas patieso vēsturi 
un mudināt jauniešus iesaistīties valsts aizsardzības 
spēkos.  
Līdz ar to ir izveidojusies nozīmīga, kompleksa 
piemiņas vieta, kas atspoguļo Otrā pasaules kara 
notikumus Latvijas teritorijā un saglabā latviešu 
vienību karavīru piemiņu. 
Daugavas vanagu organizācija Izsaka sirsnīgu 
pateicību Kultūras Ministrijai, Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvaldei un Tukuma novada domei par 
šo izdarīto labo darbu!  

 
Aivars Sinka 

Daugavas Vanagu Centrālās valdes priekšsēdis 
  



14. SAEIMAS 
VĒLĒŠANAS 
BALSOŠANA 
 

A. VĒLĒŠANU IECIRKNĪ 
Pertā vēlēšanas iecirknis būs Pertas Latviešu 
Centrā (60 Cleaver Terrace, Belmont). 
Vajadzīga: 

• Latvijas pase 
B. BALSOŠANA PAR PASTU 
Jāreģistrējās no 23. jūlija līdz 9. septmbrim: 

• Personīgi, Latvijas vēstniecībā, 
• Elektroniski, pa e-pastu, 
• Pa pastu, 
• Timeklī PLMP mājaslapā vai Latvija.lv. 

Vajadzīgs: 
• Latvijas pilsoņa kods 

Vēstulē jābūt: 
• Vards, uzvārds 
• Personas kods 
• Pasta adrese 
• Tāļruna numurs 
• e-pasta adrese 

Vēstules formātu var lejuplādēt no jabalso.lv 
timekļu lapas (links arī PLZ mājaslapā). 
Vēstniecība atsūtīs e-pastu ar instrukcijām. 
Balsojums būs jāsūta, lai vēstniecība Kanberā 
saņem līdz 1. oktobrim. 
 

 

 

https:// jabalso.lv 
Informācija par  

14. Saeimas vēlēšanām. 
Kur un kā balsot. 

Informācija par partijām 
 

 
18. NOVEMBRA RUNĀTĀJS 
Pēc divu gadu pārtraukuma, Pertā atkal viesosies 
18. novembra runātājs. 
 

 
13. novembrī 
pulkst. 13:00, 

Raimonds 
Graube 

sniegs 

18. novembra runu 
Pertas Latviešu Centrā, Daugavas 

Vanagu klubā. 

 

No 1999. gadam līdz 2016. gadam, Raimonds 
Graube ir bijušais Latvijas Bruņoto Spēku 
komandieris, 2012. gadā viņam piešķirta 
ģenerālleitnanta pakāpe. 
Tagad Raimonds Graube ir Aizsardzības ministra 
padomnieks militārajos jautājumos. 
 

LAAJ ZIEDOJUMU 
VĀKŠANAS AKCIJA 
Pielikumā ir LAAJ ziedojumu vākšanas akcijas 
ankete. Lūdzu ziedot LAAJ darbam. 
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