DLOA sēde trešdien, 2012. g.10.oktobrī, plkst. 19.30, Tālavas mazajā zālē.
Darba kārtība
1. Darba kārtības pieņemšana
2. Atvainošanās par neierašanos
3. Iepriekšējās sēdes protokola pieņemšana un izraisījušies jautājumi
a. DLOA Revīzijas komisija
b. Skolas kases grāmatu revidēšanai vajadzīga DLOA palīdzība
4. DLOA Priekšsēža ziņojums
5. DLOA Kasiera ziņojums
6. Organizāciju pārstāvju ziņojumi
7. 18.novembra svinības
a. Pieņemšana
b. Karogu uzvilkšana
c. Svētku Akts
8. Sarīkojumu kalendārs
9. Dažādi jautājumi
10. Nākamās sēdes datums
Adelaides Latviešu Biedrība
Adelaides Latviešu Draudzes Palīdzības Apvienība
Adelaides Latviešu Ev-Luterāņu draudze
DLOA Priekšēde
DLOA Vice-priekšsēdis
DLOA Sekretāre
DLOA Kasiere
Adelaides Latviešu Ko-op Sabiedriskais Klubs
Adelaides Latviešu Nama Ko-operatīvs
Adelaides Latviešu Skolas Padome
LAAJ Anna Ziedares Vasaras Vidusskola
Adelaides Latviešu teātru ansamblis (ALTA)
ASK
Adelaides Latviešu Ziņotājs
Akadēmiskā Studentu Vienība Atāls
ALB Koris Dziesmu Laiva
Baltiešu Aprūpes Nams
Baltiešu Padome
DLOA "Public Officer"
LAAJ
DLOA Sabiedrības balvas komiteja
DLOA Radio komiteja
DV Adelaides nodaļa
DV Adelaides nodaļas Vanadžu Kopa
DV Vīru Koris
Dzintaru Adelaides Komiteja
Korporāciju Kopa Adelaidē K! K! A!
L R Goda Konsuls Dienvidaustrālijā
LTRK Austrālijā
Latviešu Katoļu Biedrība
Latviešu Mūzejs
LJAA
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B Krūmiņš
J Caune
I Ozols
M.Ceplīte
R. Dancis
I.Leitase
S. Aguļēviča
I Puķītis
I Puķītis
M Lūsis
L Daenke
I Puide
J Lindbergs
I Laine
D Dārziņa
G Rudzītis
M Puķīte
J Lūsis
P Strazds
P Strazds
A Bērziņš
A Boothey
A Berķis
G Rudzītis
E Ceplītis
Z Ozoliņa
A Putniņš
V Tomanis
V Tomanis
A Berķis
M Kolomitseva
A Šmits

Piedalās
Piedalās
Atvainojas
Piedalās
Atvainojas
Piedalās
Piedalās
Piedalās
Piedalās
Piedalās
Atvainojas
Atvainojas
Atvainojas
Atvainojas
Piedalās
Atvainojas
Piedalās
Piedalās
Piedalās
Piedalās
Piedalās
Atvainojas
Atvainojas
Atvainojas
Piedalās
Piedalās
Atvainojas
Piedalās
Piedalās
Atvainojas
Atvainojas
Atvainojas

Studenšu Korporāciju Kopa Adelaidē S! K! K! A!
DV tautas deju kopa "Auseklītis"
AL 54. KD vadītāja
AL 54. KD vadītājs

I Līviņa
R Dancis
I Skābe
J Skābe

2

Atvainojas
Atvainojas
Piedalās
Piedalās

Darba kārtība
1.
2.

3.

4.

Izrietošie
uzdevumi

Darba kārtības pieņemšana Darba kārtība pieņemta vienbalsīgi

Atvainojās par neierašanos.
Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Vienbalsīgi
apstiprināts
I.Leitasei
jāizlabo dažas
gramatikas
kļūdas

DLOA Priekšsēdes ziņojums – M. Ceplīte
M.Ceplīte – ierosina, ka LAAJ, DLOA un Skola izmanto vienu un to pašu
revīzijas komisiju šādā sastāvā:
Ēriks Krūmiņš
Māris Priede
Rozenberga
Ienākušie raksti
1. No Sarkanā Krusta atnākusi vēstule, kur tiek meklēta Zelma Osis.
2. Pateicības vēstule no J.Lūses par apmeklējumu slimnīcā.
3. No Austrālijas valdības ienākuši dažādi reglamentējoši un
informatīvi dokumenti.
Citi
1. Mūsu skolā ir noticis ievērojams notikums – Ilga Vasele ir
saņēmusi apbalvojumu no Etnisko skolu valdes kā labākā
vidusskolas skolotāja Etniskajā skolā 2012. gadā. B.Krūmiņš
ierosina pasniegt Ilgai Vaselei atzinības rakstu 18.novembra
sarīkojumā. Piezīme. DLOA Padomes sēde 20.oktobrī nolēma arī
piešķirt Ilgai Vaselei naudas prēmiju 50 dolāru apmērā.
2. Ja kādai organizācijai ir jāizmaina sarīkojuma laiks vai jāizsludina
jauns sarīkojums – lūgums visiem saskaņot sarīkojumu laikus ar
M. Ceplīti un I.Leitasi
3. Malda Ceplīte piedalījās Skolas sarīkojumā, kas bija ļoti labs –
paldies skolai
4. Sabiedrības Balvas piešķiršanas komiteja – šogad balva netiks
piešķirta, jo nav piemērotu kandidātu. A.Bērziņš gribētu atteikties
no sava amata. A.Kronīte ierosina L.Daenki.

M.Ceplītei
jāparunā ar
L.Daenki par
amata
pārņemšanu
no A.Bērziņa
M.Ceplīte
runāja ar L.
Daenki pēc
sapulces un
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viņa piekrita
piedalīties
Sabiedrības
Balvas
piešķiršanas
komitejas
darbā

5.

DLOA Kasiera ziņojums – S. Aguļēviča

S.Aguļēviča ir sagatavojusi finansu atskaiti:
Uz 30. septembri bankas kontā ir 4163.93 dolāri, skaidrās naudas
atlikums kasē ir 36 dolāri.
„Tālavas Sabiedriskajam klubam” ir 1100 dolāru parāds par iepriekšējiem
gadiem. Par šo gadu biedru naudu nav maksājuši Daugavas Vanagi
(Biedru naudu samaksāja nekavējoties sapulces dienā) un Adelaides
Latviešu Nama „Tālava” Kooperatīvs.
Sabiedriskais Klubs – IntsPuķītis paskaidro, ka viņš nav zinājis, ka jāmaksā
biedru nauda.
V.Tomanis ierosina, ka Sabiedriskajam klubam nevajadzētu maksāt par
visiem izlaistajiem gadiem. Pārējie piekrīt, ka jāmeklē risinājums,
S.Aguļēviča ierosina apvienot abus maksājumus un to samazināt uz
400.00 vai 350.00 dolāriem, lai atvieglinātu „Tālavas” maksājumus.
M.Ceplīte ierosina skatīties tikai uz pēdējo gadu.
D.Dārziņa ierosina, ka DLOA ir jāsūta rēķini organizācijām, jo nav īsti
skaidrs, kā biedru nauda tiek aprēķināta.
A.Kronīte uzdod jautājumu kāda ir minimālā summa. S.Aguļēviča
paskaidro, ka minimālā summa ir 11.00.
B.Krūmiņš paskaidro ka kādreiz bija tā, ka lielākām organizācijām bija
jāmaksā vairāk, bet par katru organizāciju tika atsevišķi nolemts.
Maksājumu nolemj DLOA sapulcē, atkarībā no tā, cik katra organizācija
var maksāt. DLOA neaprēķina biedru naudu atkarībā no biedru skaita.
A.Kronīte ierosina, ka vajag sagatavot vadlīnijas kā tiek aprēķināta biedru
maksa.
P.Strazds paskaidro, ka pirms trim gadiem šīs summas tika apstiprinātas
DLOA sēdē un tās nav mainījušās kopš tā laika.
D.Dārziņa ierosina, ka līdz nākamajai reizi vajadzetu aprunāties ar
organizācijām, cik tās varētu maksāt.
S.Aguļēviča ierosina, ka līdz nākamajai sēdei organizācijām ir jāiesniedz
biedru skaits. D. Dārziņa ierosina, ka DLOA ir jāpaskaidro, cik ir minimālā
summa kāda ir nepieciešama DLOA uzturēšanai.
Tiek nolemts, ka Sabiedriskajam klubam jāmaksā par šo un pagājušo
gadu.
I.Puķītis paskaidro, ka sestdien būs Sabiedriska kluba sanāksme un viņš
apspriedīs šo priekšlikumu.
Z.Ozoliņa ierosina, ka rēķini tiek izsūti pa e-pastu. Visi piekrīt.
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S.Aguļēvičai –
Biedru naudas
rēķini visām
organizācijām
par 2012/2013
gadu jāizsūta
pa
elektronisko
pastu līdz
nākamajai
DLOA sēdei
2013 gada 6.
martā
Sabiedriskaja
m klubam jāmaksā par šo
un pagājušo
gadu un
summa paliek
iepriekšējā –
220 dolāri
(biedru nauda
tika
samakstāta
20. oktobrī)
Visām
organizācijām
–
1.Jāpaziņo
biedru skaits
S.Aguļēvičai
2.Biedru
nauda par
2012/2013
gadu
jāsamaksā
līdz 2013.
gada 1.
aprīlim

6.

Izdevumi
1. Par Radio stacijas izmantošanu
2. Saimnieciskajiem izdevumiem
3. Baltiešu padomei
Sabiedriskais klubs - I. Puķītis
Kooperatīvs
3. novembrī notiks nama sakopšanas talka gatavojoties Kultūras Dienām
Nama īrnieku skaits ir nācis klāt
Nama kooperatīva pilnsapulce notiks 20.oktobrī
Sabiedriskais klubs
KD laikā kafejnīca būs vaļā katru dienu, vai mēs piedāvāsim ēdienu vai nē
- to nolems sestdien.
I.Puķītis paskaidro par bāra darbību – tas ir vaļā vai ciet atkarībā no tā kā
tiek sarunāts ar pasākuma organizētājiem.
A.Kronīte ierosina, ka „Tālavai” vajadzētu uzrakstīt dokumentu par to, kā
aprēķina īres un pakalpojumu cenu un kas un ko dara – kādi ir īrnieku un
izīrētāju pienākumi.
Varbūt, ka vajag ielikt ziņotājā, ka Līga Līvena ir nama pārvaldniece un ka
ar viņu ir jārunā par telpu īri.
I.Puķītis paskaidro, ka noteikumi ir angļu valodā, jo latviešu sabiedrībai
tiem vajadzētu jau būt zināmiem no galvas.
A.Kronīte paskaidro, ka nosacījumi ir mainījušies, pat dažādi sīkumi kā
piemēram, atkritumu iznešana. Un vajag, lai ir skaidrība visos sīkumos, lai
nav pārpratumu.
M.Ceplīte ierosina, ka vajag pilnīgu skaidrību, kas ietilpst nama
pārvaldnieka pienākumos.
I.Kronītis jautā vai mums pašiem vajag sagādāt glāzes, jo vienmēr ir
problēmas ar tām. I.Puķītis paskaidro, ka telpas īrē no Kooperatīva, bet
traukus izīrē kafejnīca.
Vai nama īres summā ietilpst trauku mašīnas īre – I.Puķītis paskaidro, ka
tā ietilpst īres maksā.

7.

Baltiešu aprūpes nams – M. Puķīte
Pašlaik Baltiešu mājā ir 4 latvieši un trīs no viņiem nav ģimenes Adelaidē.
Kopā ir 30 gultas un pašlaik tās visas ir aizņemtas. Amberlie, kur atrodas
dzīvokļi, viens vēl ir pārdošanā.
Maijā mēs nopirkām blakus esošos īpašumu „Nuts in Paradise” par 1 400
000.00 bez bankas aizdevuma ar nolūku paplašināties. Baltiešu māja
nākamā gada martā rīkos sanāksmi par to, kā turpināt attīstību.
Austrālijas pēdējās Tautas Skaitīšanas rezultāti rāda, ka pirmās 3 etniskās
grupas kuros cilvēka vecums pārsniedz 65 gadus ir sekojošas: Latvieši
89%, Lietuvieši, 89%, Igauņi 88%. No tā varam secināt, ka BCH ir
nākotne.
Vēl arvien meklējam brīvprātīgus tautiešus, kas varētu apmeklēt mūsu
latviešus, īpaši pēdēja mēneša otrdienas rītos no plkst. 10.00. Paņemiet
līdzi groziņu un pasēdiet kopā ar mūsu cilvēkiem.
10.oktobrī 1992g. atklāja BCH un šo sestdien 13.oktobrī tiks atzīmēts šis
notikums ar Cocktail Party AMI stadionā. BCH ir viena no retajām
iestādēm, kas ir labā financiālā situācijā.
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Tālavai jāieliek
Ziņotājā, ka
Līga Līvena ir
nama
pārvaldniece
un ka ar viņu ir
jārunā par
telpu īri.
„Tālavai”
jāsagatavo
dokuments,
kas apraksta
īres
noteikumus
visos sīkumos,
kas izīrē
traukus un kas
– telpas utt.

8.

9.

10.

11.

12.

M. Ceplīte ierosina aizsūtīt vēstuli uz Igauņu un Lietuviešu organizācijām
par to, kāds ir stāvoklis baltiešu mājā un ka latvieši ir vienīgie, kas
apmeklē vecos cilvēkus.
Baltiešu mājas kopsapulce notiks 11. novembrī plkst. 14:00.
J.Lūse paskaidro, ka Baltiešu padome ir apspriedusi šo jautājumu un ka
lietuvieši gribētu kaut ko darīt.
A.Kronīte jautā kā saistās „Laima” ar Baltiešu māju un M.Puķīte
paskaidro, ka nekādi.
LAAJ – P. Strazds
LAAJ ir ieguldījusi darbu dubultpilsonības jautājumā - paldies U.Brūnam,
D.Dārziņai un A.Putniņam.
P.Strazds pastāsta, ka ir ticies ar Brisbanes un Kanberas latviešiem un
Latvijas Nacionālā arhīva direktora vietnieku.
LAAJ referents 18. Novembra sarīkojumā ir Marianna Auliciema. Viņa
iebrauc Adelaidē 16. novembrī un tālāk dodas 17. novembrī uzreiz pēs
svinīga akta.
P.Strazds piedalīsies PBLA sēdē, kamēr būšu Latvijā nākamās 3 nedēļas.
P.Strazds lūdz LAAJ ziedotājiem nelietot Paypal.
Atāls - D.Dārziņa
Akadēmiskā Vienība „Atāls” ir ir slēgta akadēmiska organizācija, kas rīko
iekšējus pasākums. Tomēr 2013. gadā Akadēmiskajai Vienībai „Atāls” būs
jārīko Latvijas Universitātes Gada svētki. Tie notiks svētdien, 2013.gada
29.septembrī. Tos vienmēr rīko septembra pēdējā svētdienā.
Dzintari - Z. Ozoliņa
Strādā, noturās. Izīrē telpas skolām. Atbalsta VV ģimenes.
Nākamajā gadā vajadzēs daudz līdzekļus remontam.
Latviešu Skola - M.Lūsis
Paldies par skolas uzslavu. Kopš pējās sēdes mums ir notikuši Lieldienu
pasākumi, piedalījāmies 14.jūnijā piemiņas aktā un organizējām Jāņus.
Jāņos piedalījās 98 personas tie notika kopā ar KD kori. Jāņi bija ļoti
veiksmīgi. Skola piedalīsies karoga uzvilkšanā un sarīkojumā 17.nov
Skola gribētu, lai Zinta paziņo sīkāk, kas notiks skolotāju konferencē KD
laikā.
Skola šogad saņēma Dienvidaustrālijas skolu valdes finansējumu 4
iPadiem.
Jāņi nākamgad – skola tos nerīkos Dzintaros, jo daudzi ir projām Latvijā uz
Dziesmusvētkiem
Skolas mājas lapa – www.skola.org.au
ALB jauktais koris „Dziesmu Laiva” – Gunta Rudzīte
Koris nupat nodziedāja savu gadskārtējo koncertu, kur palīdzēja Vīru koris
‘’Daugava’’ un KD koris Alda Sila vadībā. Gatavojamies uz Valsts Svētku
aktu, un gada beigās, uz Adelaides Kultūras Dienu Kopkora koncertu. Korī
šobrīd ir 13 soprāni un 10 alti. Vīru trūkuma dēļ bieži sadarbojamies ar
vīru kori ‘’Daugava’’’.
Kora valdes sastāvā nav nekādas pārmaiņas.

13.

Baltiešu Padome – Jolanta Lūse
Vispirms vēlos izteikt lielu pateicību M.Ceplītei par sekmīgi izpildītām
norisēm 14. Jūnija aizvesto piemiņas pasākumos manā slimības laikā.
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Izmaiņas
kalendārā –
Jāņi tiks svinēti
vienu reizi –
22. jūnijā
Adelaidē

Baltiešu Padomes prezidēšanu 2012/2013 gadam ir pārņēmuši igauņi.
Nevaru paziņot prezidenta vārdu, jo igauņi vēl nav vienojušies par savu
kandidātu. Katrā ziņā igauņu kopienas prezidents ir Dr. Richard
Semenovs.
Atreferējumi par 14. Jūnija norisi ir ļoti pozitīvi, it sevišķi par runātāju Dr.
Baden Teague. Visas trīs tautības ir izteikušās, ka turpmāk vēlētos rīkot
pasākumu Tālavā, nevis baznīcā. Bet tas ir arī naudas jautājums.
Igauņi ir ar mieru rīkot vaiņagu nolikšanu Migrācijas muzejā, bet vēl nav
droši vai vēlas rīkot piemiņas aktu. To nolems nākamā sēdē.
Multicultural SA pieprasīja datumus 2013. gada kalendāram. Tā kā
nezinām, kas īsti notiks, mēs iesniedzām viņiem divus iespējamos
datumus – 2013. gada 15. martu un 16. jūniju.
I.Kronītis jautā cik šāds pasākums izmaksātu Tālavā, jo tam nebūtu
parastā latviešu atlaide. Baltiešu māja šogad atbalstīja zāles īri. Domas ir
par to, ka pasākumu vajag rīkot Tālavā, jo tas ir visizdevīgāk.
I.Puķītis paskaidro, ka zāles īre ir 1000 dolāri.
14.

Latviešu Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera – Valdis Tomanis
LTRK sarīkoja pieņemšanu Rīgā, 2012. gada 11. Jūlijā Latvijas
Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras telpās Kr. Valdemāra ielā 35.
Kopumā tur piedalījās 55 viesi gan no Ārlietu Ministrijas, Britu
Tirdzniecības Kameras, Latvijas uzņēmēji un citi ieinteresētie. Mani palīgi
pieņemšanas rīkošanā bija Kārlis Kasparsons no Melburnas un LR Goda
Konsuls Kērnsā Aleksandrs Gārša. Liels paldies viņiem par palīdzību.
LTRK gadskārtējā pilnsapulce notiks sestdien 24. novembrī plkst. 12:00
Tālavas bibliotēkas telpā. Sekos pusdienas kafejnīcā.

15.

Konsula ziņojums – Valdis Tomanis
Šī gada 5.-6. jūlijā V.Tomanis piedalījās LR Goda Konsulu kongresā. Tur
satikās 118 Latvijas Goda Konsuli no visām pasaules malām, ieskait 5
konsulus no Austrālijas.
No visiem delegātiem tikai kādi 15 delegāti runāja latviski. Austrālijas
Goda Konsuli iesāka konferenci vienu dienu ātrāk, piedaloties biznesa
forumā, kur satikāmies ar dažādiem potenciāliem eksportētājiem. Pēc
kongresa veltījām vienu dienu Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvaldē,
mācoties aizpildīt visādas formas, kas mums varētu gadīties mūsu darbā,
kā arī Konsulārajā Departamentā pārrunājot dažādas problēmas, kas mūs
ik pa brīdim skar.
Tā kā Ārlietu Ministrija mums paziņoja, ka atkal būs iespējams iegūt
Latvijas pilsonību tiem, kas to nepaveica starp 1991 un 1995 gadu, esam
jau norunājuši, ka Konsulārais Departaments mums atsūtīs mazu
delegāciju 2013. gada septembrī nokārtot jaunas pases vai atjaunot
vecās.
Ārlietu ministrijas Valsts Sekretārs Andris Teikmanis oktobra beigās plāno
apmeklēt Austrāliju un Jaunzēlandi. Viņš neapmeklēs Adelaidi.
Teikmanis iebrauc 28.okt. Melburnā
Jautājumi, ko mēs pacelsim:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dubultpilsonība
Par latvijas pilsoņu reģistrācijas kārtību pēc 2013. gada 1. Janvāra
Par pasu apmaiņu Austrālijā
Par delegācijām uz Austrāliju
Par Austrālijas darbinieku braucieniem uz latviju
Par konsulu apmācību
Vai nākamais vēstnieks Austrālijā rezidēs Āzijā? Patreiz I.Bērziņš,
kurš ir nerezidējošais vēstnieks, ir Vīnē un no tā nav nekāda
labuma.
8) Kādēļ Latvija plāno atvērt jaunas vēstniecības, bet ne Austrālijā
16.

Kultūras Dienas Juris un Inta Skābes
KD Sarīkojumos piedalās mākslinieki no ārzemēm kā arī Austrālijas.
Latvijas : Trio Šmite Kārkle Cinkuss:Zane Šmite, Kristīne KarklePuriņa,Ivars Cinkuss, Edgars Karkle
Mūza: Pēteris Endzelis Ints Dālderis, Andris Poga, Sondra
Lejmalniece,
Šveices:
Gunārs Larsens un meita Rasma Larsena
Sidnejas: Sidnejas Teātra ansamblis
Viktorija Mačēna ar ansambli
Melburnas : Jumulēni jauniešu folkloras ansamblis
Contrabass mūzikas ansamblis
Sidn/Melb/Bris Vepons ov rock/Zigrīda
Tautas dejotājiem un koristiem, kuri gatavojas piedalīties Dziesmu un
Deju svētkos Latvijā 2013g. būs iespēja pa KD laiku satikties, sadarboties
un konsultēties ar tautas deju eksperti Marutu Alpu un horeogrāfi Guntu
Skuju, kā arī ar Dziesmu svētku virsdiriģentu Ivaru Cinkusu.
Sarīkojuma vietas:
Ukraiņu katoļu baznīca: Mākslas un foto izstāde
Sv Pētera baznīca: Dievkalpojums
Annesley College: Atklāšanas Koncerts, Gimeņu Svētki un Tirdziņš
Tālava:
Pieņmešana, Atklāšanas ballīte, Sarīkojums „Lai dzied
ģimenes“, Trio Šmite Kārkle Cinkuss koncerts, Kopkora koncerts,
Sadziedāšanas vakars, Teātra izrāde, Saviesīgais vakars, Austrālijas
latviešu sporta darbinieku kongress,
Scott Theatre: Tautas deju uzvedums „Nāk rudentiņis“
Adelaides Latviešu biedrības nams: LAAJ delegātu sanāksme, KKA saiets,
„Hyde Park“ Hotelis: Tautas deju apkūlības
Daugavas Vanagu nams: Daugavas Vanagu brokastis
Nacionālais Vīna Centrs: KD noslēguma balle
Paziņos atsevišķi: Austrālījas latviešu meistarsacīkstes
Mēģinājumu vietas: Annesley College, Tālava, Scott Theatre, Daugavas Vanagu nams,
Finanšu līdzekļu piesaistīšana:
AL54KD komiteja ir nemitīgi strādājusi, lai nodrošinātu papildus līdzekļus AL54KD sarīkošanai.
Margota Puķite ar palīgiem sarīkoja 4 pasākumus - Foto izbraukumu, Raibā Vasara, Latgales Pēcpusdiena,
“High Tea” un loterīju, kur godalga ir Stīpnieces kundzes glezna.
Ināra Putniņa: desiņu cepšanu, 3 reizes pie Bunnings lielveikala Mt Barker(1) un Prospektā(2)
Ilze Frank ir pieprasījusi dotācījas un tās ir piešķirtas no Dienvidaustrālījas valdības, Unley Council.
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2. decembrī būs pie sanākšana pie Anda un Rudītes Bērziņiem, lai vāktu papildu līdzekļus Latvijas
māksliniekiem.
Informācija/sludinājumi/reklāma
Informācījas nodalas vadītāja Rudite Bērziņa sagatavo rakstus un citu nepiešamo informāciju un publicēZiņotājā, Ritumā, Austrālījas Latvietī, Laikrakstā Latvietis, mājas lapā, www.al54kd.com un Facebook

www.facebook.com/AL54KD
Kirsten Jones un Ilze Radziņa gatavoja afišas un skrejlapiņas (pastkartītes), kuras nosūtītas LAAJ
vicepriekšsēžiem izlikšanai latviešu namos un citās piemērotās vietās.
Visa informācīja sniegta latviešu un angļu valodā.
Gunārs un Ilze Nāgeļi ir daudz darījši, lai sludinātu AL54KD Latvijā un Amerikā.
Biļetes sarīkojumiem pasūtamas par pastu no oktobra sākumam līdz 2012g. 30. novembrim .
KD laikā ir paredzēts informācijas centrs. J. Skābe runās ar B.Krūmiņa
kungu pa bibliotēkas telpu Informācijas centra vajadzībām.
Par pieņemšanu un atklāšanas ballīti – kāda starpība? I. Skābe skaidro, ka
Pieņemšana ir sānākšana ar vīnu un uzkožamiem, kas visiem ir pieejama
par velti. Ballīte būs deju vakars ar desām un kāpostiem, kur jāpērk
biļetes.
Tā kā no Latvijas ieradīsies deju un dziesmu speciālisti, tad papildus KD
programmai nāks klāt arī sanāksmes vai mēģinājumi.
Par fotogrāfijām programmai – J.Skābe paskaidro, ka informācija tiks
izsūtīta šodien.
17.

Vīru koris „Daugava”
Vīru koris – 17 cilvēki, Priekšsēdis – Richards Rozentāls, diriģente – Astra
Kronīte
Vīru koris arvien kuplina Daugavas Vanagu Sarīkojumus. Kopš marta
sēdes koris ir uzstājies Kurzemes Cietokšņa piemiņas sarīkojumā, Aizvesto
piemiņas dienas sarīkojumā kopā ar ALB jaukto kori un savā gadskārtējā
koncertā 7. oktobrī, atkal kopā ar jaukto kori.
Līdz gada beigām jāuzstājas
4.novembrī kapu svētkos, 10. Novembrī Lāčplēša varoņu
piemiņas dienā, 17.novembrī Valsts svētkos kopā ar jaukto kori.
Koris arī gatavojas KD kopkoru koncertam, mācoties vīru kora dziesmas
un cik iespēams, jauktā kora dziesmas. Koris būtu vēlējies labāku
komunikāciju un sadarbību starp kopkora koncerta rīkotājiem un kori
attiecībā uz administratīvām un muzikālām lietām.
Kora sastāvs noveco un samazinās. Šogad ir pienākuši klāt divi jauni
dziedātāji. Gada vidū, ziemas laikā daudzi slimo un brauc uz ārzemēm uz
ilgāku laiku, tādējādi traucējot darbu. Daram ko varam. Turpmāk
centīsimies vairāk sadarboties are Vanadžu ansambli un jaukto kori.

18.

Draudze – Ivars Ozols (ziņo Draudzes Priekšēdētāja vietnieks J.Caune)
4 .novembrī būs kapu svētkni – 11:30
18.novembrī valsts svētku dievkalpjums baznīca plkst 11:00
Ziemasvetku dievkalpojumu cikls, kā izziņots Ziņotājā
KD Atklāšanas dievkalpojums 26. decembrī. Šajā dievkalpojumā viesosies
prāvests Colvin MacPheron
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19.

ALBPA – J. Caune
27. martā nosūtījām četrdesmit ceturto tilpni are 288 pakām uz Rīgu, kur
tās pienāca un tika izdalītas bez starpgadījumiem. Pie humānās palīdzības
atskaites radās nesaprašanās ar Latvijas muitas un Valsts Ieņēmumu
dienesta iestādēm par to, kam pienākas humānā palīdzība un kam nē.
Mums izdevās pazemināt uzliktos sodus. Pagaidām viss nokārtojies labi.

20.

No Latviešu katoļu biedrības - nav nekādi jaunumi.

21.

Daugavas vanagi – Imants Kronītis

Dagavas Vanogos ir 180 biedri. DV šogad ir turpinājusi savu ierasto darbu
– ir sarīkota Raibā pēcpusdiena, Kurzemes cietokšņa sarīkojums, Aizvesto
piemiņas dienas sarīkojums, maijā bija ziedojumu vākšanas akcija, kura
bija ļoti sekmīga, piedalījāmies Auseklīša ballē.
Ziņojums īsumā:
 Ziedojumu vākšanas akcijā vispopulārāka ziedojumu kategorija
bija atbalsts leģionāriem.
 DV ir Jauna valde – I.Kronītis ir priekšnieks, valdē ir jauni locekļi.
 Mēs esam sākuši rīkot jauna veida pasākumu – filmu izrādes DV
namā.
 10.novembrī Lāčplēša dienas sarīkojumā J.Priedkalns teiks uzrunu
„Lāčplēsis Lielvārdē”
 Mēs esam sākuši atbalstīt Afganistānā kritušo ģimenes, atbalstām
viņu bērnus ar mācību līdzekļiem.
 KD laikā būs DV saiets.
22.

ALB – B. Krūmiņš
Pārskats par padarīto:
 Šogad tika sarīkotas četras literārās pēcpusdienas.
 Gada svētku sarīkojumā 27. maijā uzstājās komiķi L.Veikina un
U.Siliņš
 Aprūpes darbu vada Laimas grupa, tagad ar federālās valdības
atbalstu
Turpmākie notikumi:
 ALB pilnsapulce notks 2012. gada 13. oktobrī plkst. 12:00 ALB
namā.
 Nākamā Literārā pēcpusdiena notiks 14. oktobrī ALB namā plkst.
14:00. Marija Perejma, Lilita Daenke, Inese Laine un Biruta Brūna
stāstīs par 16. Latviešu salidojumu Tobago salā.
 18. novembra akts notiks 17. novembrī plkst. 12:00 Tālavā ar
sekojošu pieņemšanu. Koncerta daļā uzstāsies DV un ALB kori un
Adelaides Latviešu skolas koris, čellists Jānis Laurs. Svētku
runātāja būs Marianna Auliciema.
 Laimas grupas iniciativa – tiks izdota pavārgrāmata „Latvian
Flavours” 300 eksemplaros. Grāmata maksās 15 dolārus.
 KD laikā grāmatnīca un muzejs būs atvērti katru dienu.
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23.

Korporāciju Kopa Adelaidē - B. Krūmiņš (ziņo M. Lūsis)
Adelaide Studentu korporāciju kopa rīkos sanāksmi KD laikā.

24.

Radio - S.Aguļēviča
Notiks līdzekļu vākšanas akcija priekš radio stacijas uzturēšanas. Es
griežos pie organizācijām ar lūgumu ziedot 18. oktobrī Latviešu radio
stundas laikā – jūs varēsiet zvanīt uz 8211 7635 un pieteikt savu
ziedojumu.
Astrīda Boothey paziņoja, ka janvāra pēdējās divās nedēļās būs divi
pēdējie viņas raidījumi. Astrīda ir strādājusi radion 12 gadus. Tas ir liels un
brīprātīgs darbs. Mēs patreiz meklējam kandidātus, kas gribētu darboties
latviešu radio.
Piezīme. DLOA Padome 28. oktobra sēdē nolēma piešķirt A. Boothey 50
dolāru prēmiju

25.

AZVV
39. AZVV drīz sāksies, Svētdien 6.janv būs Olimpiāde un viesu diena,
13.janvārī skolēni piedalīsies dievkalpojumā
20.svētdien – plkst 14:00 būs noslēguma koncerts
AZVV mājas lapa – www.azvv.org.au
AZVV 2013 vecaku
informacijas lapa.doc

26.

18.novembris
Pieņemšana
M.Ceplīte ziņo, ka šogad pieņemšana netiks rīkota. Tā notiks nākamajā
gadā, kad ir Latvijas dibināšanas 95. gadadiena un tad ik pēc pieciem
gadiem. Mums vairs nav tik liela politiska nepieciešamība pēc šīs
pieņemšanas un tā ir arī dārga.
Karogu pacelšana būs 10:00 am
Šogad mums nebūs orķestra.
J.Skābe ierosina, ka karogu uzvilkšanu vajadzētu pārņemt skolai, jo skauti
vairs Adelaidē faktiski nav.
Publiku uzrunās Ieva Daenke un M.Ceplīte ir lūgusi, lai viņa runā latviski
un angliski, lai latviešu skolas bērni labāk saprastu 18.novembra nozīmi.
I.Daenke dalīsies pārdomās par to, kāpēc viņai ir svarīgi būt latvietei.
I.Puķītis paskaidro, ka pirms pāris gadiem mums bija precedents, kad
Aleksandrs Šmits runāja abās valodās.
Latvijas valsts dibināšanas atceres svētku akts
Notiks sestdien, 17.novembrī plkst. 12:00 Tālavas lielajā zālē.
Programmā:
ALB valdes priekšsēža B.Krūmiņa uzruna
Svētku runātāja – Marianna Auliciema
Koncerta daļā –
ALB Jauktais koris „Dziesmu Laiva”
Adelaides DV Vīru koris „Daugava”
Adelaides Latviešu skolas koris
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M.Ceplīte
parunās ar
Lilitu Daenki
par
pavadījumu
pie karogu
pacelšanas

Čellists Jānis Laurs

Paziņojums, kas jāievieto Ziņotājā:

LATVIJAS VALSTS DIBINĀŠANAS 94
GADU ATCERE
ADELAIDĒ, 2012. GADĀ

I.Leitasei
jāieliek
paziņojums
Ziņotājā

Sestdien, 17. novembrī
plkst 10:00, TĀLAVAS dārzā
KAROGU UZVILKŠANA
Svētbrīdis – Diakons Dr Ivars Ozols
Uzruna – Ieva Daenke

plkst. 12:00 TĀLAVAS Lielajā zālē
LATVIJAS VALSTS DIBINĀŠANAS ATCERES
SVĒTKU AKTS
ALB valdes priekšsēža Bruno Krūmiņa uzruna
Svētku runātāja – Marianna Auliciema
Koncerta daļa:
ALB Jauktais koris „Dziesmu Laiva”,
Adelaides DV Vīru koris „Daugava”,
Latviešu skolas bērni
Sekos pieņemšana mazajā zālē.

Svētdien, 18. novembrī, plkst. 11:00 Sv. Pētera baznīcā
VALSTS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS
Vadīs diakons Dr Jānis Priedkalns
Aicinājums
Visas organizācijas aicinātas ar karogiem piedalīties svētku aktā.
Karognesējus lūdzam sapulcēties 15 minūtes pirms akta Tālavas
foajē.
Karogu gājienu vadīs Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas
priekšnieks Imants Kronītis
27.

Sarīkojumu kalendāra sastādīšana 2013.
gadam
2013. gadā tiks rīkoti kopīgi Jāņi Tālavā un
Daugavas Vanagu namā 22. jūnijā
M.Lūsis ierosina sagatavot majas lapu, kur
ielikt visu informāciju.

I.Leitasei jānoskaidro par DLOA mājas lapu
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I.Kronītis paskaidro, ka nevar paļauties tikai
uz informācijas izsūtīšanu elektroniskā
formā, jo liela daļa sabiedrības izmanto tikai
Ziņotāju.
V. Tomanis ierosina, ka Ziņotāju vajag sūtīt
elektroniski tiem, kas grib saņemt to saņemt
pa e-pastu.
A.Kronīte paskaidro, kai iesniedzot ziņojumu
Ziņotājam dažreiz tiek mainīts teksts.
Jāpanāk, lai visas izmaiņas tiek saskaņotas ar
autoru.
D.Dārziņa – man liekas, ka A.Zvaigzne ir
iecelts par korektoru. Ziņotājs atspoguļo
mūsu valodas prašanu. A.Kronīte atbalsta
gramatikas labojumus, bet nevis teksta.
Tiek pacelts jautājums par organizāciju
kopīgo eglīti un kuras organizācijas šogad
vēlas piedalīties.

I.Lainei noskaidrot, kas ir jādara, lai sāktu
izsūtīt Ziņotāju elektroniski Piezīme.
Novembra Ziņotājā jau ielikts lūgums
pietekties tiem, kuri grib saņemt ziņotāju
elektroniski.

I.Lainei jānodrošina, lai izmaiņas ziņojumos
tiktu saskaņotas ar autoru

I.Leitasei ir jāuzņemas koordinēt, vai kopīgā
eglīte tiks organizēta vai nē.
Piezīme. Skolas padome nolēma, ka, tāpat
kā iepriekšējos gadus, skola rīkos
Ziemassvētku pikniku ar groziņiem Tālavas
dārzā svētdien, 9.decembrī plkst 16:00, kur
aicina piedalīties visus latviešus un
organizācijas. L.Daenki vadīs Ziemassvētku
dziesmas un mēs gaidīsim ciemos Vecīti ar
dāvanu maisu.

Dažādi jautājumi
1.

Studenšu korporācijas Adelaidē - Dzintras un Selgas 30. septembrī sarīkoja LU
gadadienas svinības

Nākamās sēdes datums
Nākamā sēde 2013.g 6. martā 19.30 Tālavas mazajā zālē
Sēdi slēdz plkst. 22:00
Priekšnieks____________________________________________
Sekretāre______________________________________________
Datums_______________________
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