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Atvainojas
Piedalās

1.
2.
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Darba kārtība
Darba kārtības pieņemšana Darba kārtība pieņemta vienbalsīgi
Atvainojās par neierašanos.

Neviens nav paziņojis par neierašanos.
Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
Iepriekšējās sapulces protokols pieņemts bez izmaiņām.
DLOA Priekšsēdes ziņojums – M. Ceplīte
a) DLOA bija uzaicināti piedalīties Lietuviešu Kultūras dienās, M.Ceplīte aizsūtīja
apsveikumu.
b) DLOA apsveica izlaiduma klases audzēkņus Adelaides pamataskolas izlaidumā.
c) Latviešu sabiedrības pārstāvji piedalījās Austrālijas dienas gājienā.
d) 23. februārī DLOA pārstāvji piedalījās Igauņu neatkarības dienas svinībās.
e) Austrālijas valdība ir izmainījusi likumdošanu- tagad Latvijas pensiju var saņemt,
ja Austrālijā ir nodzīvoti vismaz divi gadi.
f) Multicultural SA ir mainījusi adresi.
g) Missiones draudze lūdz siltas drēbes.
h) Sarkanā krusta vēstules. Viņi meklē Artūrs Tiltiņs, Voldemārs Mēness- Strauts,
Jēkabs Ludvigs Kalniņš. Šos vārdus ir saņēmušas arī citas organizācijas. Tiek
nolemts, ka visi aizsūtīt atbildes.
i) KD ir bijušas ļoti labas un par to mums jāpateicas KD komitejai un Intai un Jurim
Skābēm.
j) Sabiedrības balvas komitejā ir Lilita Daenki, Rūdis Dancis un Ilga Vasele.
k) Sabiedrībai vajag zināt kādi ir Latviešu nama „Tālava” pārvaldnieces pienākumi
(problēma ir tad, kad cilvēki ir sanākuši kaut ko rīkot, viņiem bieži vajag kādu
atslēgu vai ir citi jautajumi un nav kas to kārto)

Izrietošie uzdevumi

I.Leitasei jāuzraksta
pateicības vēstule KD
Komitejai.

Intam Puķītim ir
jāuzraksta
pārvaldnieka
pienākumi

5.

DLOA Kasiera ziņojums – S. Aguļēviča
Kasiere ir sagatavojusi ziņojumu, kur var redzēt kam ir jamaskā.
a) Kronīte jautā kopš kura laika vīru koris Daugava maksa biedru naudas. Kasiere
paskaidro, ka viņi maksā jau daudzus gadus.
b) I.Kronītis uzsāk diskusiju par dalības naudas apjomu. B.Krūmiņa kungs
paskaidro, ka biedru naudas samaksa tiek noteikta DLOA kopsapulcē. A.Kronīte
izsaka priekšlikumu, ka biedru naudas tiek noteiktas izejot no DLOA budžeta.
M. Ceplīte paskaidro, ka pagaidām biedru nauda nosedz budžeta izdevumus.
J.Lūse paskaidro, ka agrāk lielākām organizācijām bija vienādi liela summa un
pārējam organizācijam bija atkarībā no biedru skaita.
S.Aguļēviča paskaidro, ka ja mēs samazinam biedru naudas, tad DLOA nevar
iztikt, jo nebūs naudas par ko rīkot ne 14. jūnija atceri, ne 18. novembra
pieņemšanu. Budžetā ir ieplanoti aptuveni 2000 dolāru šiem diviem
notikumiem. DLOA apmaksā arī Latviešu raidstaciju. M. Ceplīte skaidro, ka citas
organizācijas arī atbalsta šos divus notikumus. A.Kronīte lūdz izlabot 9. un 10.
punktu Organizāciju biedru maksu sarakstā.
6.

Kooperatīvs - I. Puķītis
AL54KD pārdzīvotas, viss atpakaļ vecās sliedēs.
MCC ir atnākuši atpakaļ uz savu veco kantori, Gilbert ielā un tagad novieto 4
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Kasierei jāizlabo 9.
Un 10. punktu
Organizāciju biedru
maksu sarakstā.

autobusus Latviešu Nama īpašumā. Viņi maksā $110.00 par autobusu par nedēļu.
I.Puķīša kooperatīva priekšsēža termiņš izbeidzas šogad un viņš vairs nekandidēs uz
šo amatu.
Ja grib lietot MCC autobusus, tad ir jāpiesakās MCC un pašam ir jāgādā autobusa
vadītājs. Šoferiem ir jābūt reģistrētiem MCC.
Ints paskaidro, ka SALA šogad nenotiks, jo ir diezgan dārgi tajā piedalīties. Bet tā
vietā viņš domā runāt ar māksliniekiem, ka viņi izstāda savus darbus 18. novembra
svinību laikā. V.Tomanis uzskata, ka tā ir ļoti laba ideja.

7.

8.

Sabiedriskais klubs
AL54KD pārdzīvotas, viss atpakaļ vecās sliedēs.
Baltiešu aprūpes nams – M. Puķīte
AMBER AGED CARE
OLU KRĀSOŠANA – Amber Aged Care
Trešdien, 27.martā satiksimies ALB namā plkst.10:30, lai dotos uz Amber Aged Care,
lai kopā ar mītnes iedzīvotajiem krāsotu olas. Līdzi ņemamas nevārītas olas,
zeķbikses un sīpolu mizas. Pusdienas būs sagādātas. Pieteikties pie Margotas Puķītes
līdz 25.martam LAIMAS biroja, zvaniet 8172 0820.
AMBER AGED CARE
Sākot ar 2013.g. Amber Aged Care valdes sastāvs ir mainījies. Ilggadīgā lietuviešu
pārstāve, Janīna Vabolis atkāpās no amata veselības dēļ un viņas vietā nāk Aldona
Bagusauskas.
Respektīvi valde sastāv no sekojošiem pārstāvjiem:
M. Puķīte priekšniece un latviešu pārstāve
M. Tamm sekretāre un latviešu pārstāve
M. Hoile Responsible Person un igauņu pārstavs
J. Oks igauņu pārstāvs
J. Fuller lietuviešu pārstāve
A. Bagusauskas lietuviešu pārstāve
A. Liaw neatkarīga ( independent)
C. Browne managers.
Pašlaik dzīvo 4 latvieši, 3 igauņi, 7 lietuvieši,9 eiropiešu izcelsmes un 7 austrālieši.
Maijā notiks valdības pārbaude, kur tiks sīki apskatītas 40 prasības, un lai turpinātu
pastāvēt, visām 40 prasībām jābūt izpildītām vai arī draud taisīšana ciet. Ik pa trīs
gadiem notiek šīs pārbaudes un pirms trim gadiem mēs visas prasībās bijām
izpildījuši. Cerams, ka šogad mums atkal veiksies.
Sakarā ar vārda maiņu tiek rīkots konkurss. Vienalga kurš var piedalīties no mūsu
sabiedrības izgudrojot logo, kas piemērota Amber Aged Care. Godalga $500.00.
Baltiešu Olimpiāde svētdien 14. aprīlī plkst.2.00 Avenue Rd. Paradise.
Jau vairākus gadus šādas spēles tiek rīkotas galvenokārt ar nolūku iesaistīt mūsu
sabiedrību kopā ar tautiešiem, kuri tur dzīvo. Divus gadus no vietas igauņi ir dabūjuši
kausu un tagad būtu tā reize atgūt kausu mūsu īpašumā. Sacensības ir organizētas
divos posmos. Pirmā posmā starp mājas cilvēkiem un otrā posmā starp sabiedrībām.
Punkti tiek saskaitīti kopā un tie, kuriem viss vairāk punktu, kauss rokā.
Pūtēju orķestris uzjautrina pēcpusdienu ar viņu mūziku, BBQ un atspirdzinājumus
var iegādāties. Ļoti jauki pavadīt rudens pēcpusdienu ar mūsu pašu cilvēkiem un arī
tuvāk iepazīties ar kaimiņu tautiešiem. Viņiem ir arī jauni valdes locekļi un it ka viņu
sabiedrība ir tāds atplaukums.
Pavasarī svētdien 27. oktobrī tiks rīkots Baltiešu muzikālā pēcpusdiena ar
priekšnesumiem no mūsu sabiedrībām.
LAAJ – P. Strazds
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9.

10.

Pirms divām dienām parādījās raksts, ka Austrālijā būs konsulāts. Bet neviens par to
vairāk nezin. V. Tomanis paskaidro, ka goda konsuli jau sen šo lietu ir cilājuši un
lūguši Latvijas Valdībai.
Latviešu Skola – R.Dancis
Reinis Dancis izska pateicību M.Lūsim par skolas padomes priekšsēdētāja darbu.
Reinis nolasa skolotāju sarakstu. Skolas kase ir izrevidēta un atzīta par pareizi
uzturētu. Skolas budžets ir sastādīts un tas paredz, ka skola šogad neieņems naudu
par Jāņu rīkošanu. R.Dancis uzaicina visus ziedot naudu Lieldienās un citos
sarīkojumos. Šogad ir paredzēts iztrūkums budžetā. Mums ir arī parāds valsts kasei
par nesamksātajiem nodokļiem (GST).
A.Kronīte skaidro, ka LAAJ Kultūras fondam ir nauda balvām. Skolai ir jāpieprasa šī
nauda no KF. Skolas mājas lapa – www.skola.org.au
ALB jauktais koris „Dziesmu Laiva” – Gunta Rudzīte
Kopš pagājušās sēdes esam piedalījušies Valsts svētku koncertā, (kopā ar DV vīru kori
‘’Daugava’’), sabiedrības kopīgā eglītes sarīkojumā un Kopkora koncertā Adelaides
Kultūras Dienās.
Šogad atsākām darbību 11. februārī ar papildspēkiem no tiem koristiem, kas vēlas
šogad apmeklēt Dziesmu svētkus Latvijā. Paredzam savu patstāvīgo muzikālo
sarīkojumu oktobrī, iespējams, atkal kabarē stilā.

11.

12.

Šogad diemžēl nav paredzēta līdzšinējā sadarbība ar vīru kori, tātad vīriešu balsu
trūkums vēl nav atrisināts un tas ierobežo repertuāra izvēli. Dziesmu svētku
dziedātāji ir tikai īstermiņa trisinājums. Korī šobrīd dzied 25 dāmas un 4 kungi.
Diriģente un valde kā līdz šim.
Baltiešu Padome – Jolanta Lūse
Baltiešu padomi šogad prezidē igauņi. Prezidents ir igauņu izcelsmes advokāts Marin
Hoile, bet viņš nerunā igauniski. Igauņiem visas sēdes notiek angliski. Martin Hoile ir
arī iesaistīts Amber Aged Care darbā.
Igauņi ir nolēmuši uzturēt tradīciju atcerēties 14. jūniju. Šogad tas notiks svētdien,
16.jūnijā, plkst. 15:00 kā parasti, mūsu baznīcā. Vaiņaga nolikšana Migrācijas muzejā
šogad izpaliks, jo pagalms jau ir sen aizrunāts izstādei. Nolēmām vaiņaga nolikšanu
rīkot baznīcā kā daļu no dievkalpojuma un koncerta. Tāpat turpināsim tradīciju pēc
dievkalpojuma tiksties uz pieņemšanu Tālavas mazajā zālē lūgtiem viesiem.
Patreiz tiek apzināts runātājs pieņemšanā. Muzikālie priekšnesumi arī tiek kārtoti.
Sazināsimies ar abām skolām – lietuviešu un latviešu par līdzdalību.
Padome nolēma lūgt DLON turpināt maksāt $200 ziedojumu, jo ar iepriekšējiem
$150 dolāriem bija ļoti grūti iztikt pēdējos 10 gadus. J.Lūse lūgs DLOA kasierei
izmaksāt $200.
J.Lūse ir pārstāvējusi Baltiešu padomi vairākos pasākumos – lietuviešu un igauņu
valsts svētkos, tikusies are igauņu rezidējošo konsulu Sidnejā, piedalījusies kopā ar
Margotu Puķīti Michelle Lensinskas rīkotajā Multicultural forum un gubernatora
rīkotā pieņemšanā par godu princim Charles un Camilla, kā arī gubernatora rīkotā
Multicultural Awards pieņemšanā. Diemžēl mums nebija neviena godalgotā šajā
pasākumā.
Latviešu Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera – Valdis Tomanis
Latviešu Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera Austrālija rīko pusdienas visiem, kas
vēlas mūs atbalstīt:
Piektdien, 3. maijā plkst. 12:30 Tālavas mazajā zālē. Runātājs – Dr. Baden Teague
Bsc; BA honours (Adel), PhD (Cambridge). Temats: „Resolving disputes: Experiences
in China, Latvia and Australia”.
Tā kā mēs sūtam ielūgumus, lūdzu paziņojiet man vai Jūs vēlaties saņemt ielūgumu.
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Skolas budžets un
skolotāju saraksts
vienprātīgi
apstiprināts

13.

Dalības maksa par pusdienām - $40.
LTRK gadskārtējā pieņemšana notiks Rīgā, š.g. 11.jūlijā plkst. 17:00 Latvijas
Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras telpās Kr. Valdemāra ielā 35.
Lūdzu paziņojiet, ja būsiet Rīgā šajā laika un mēs Jums atsūtīsim ielūgumu. Mūsu
kamera sedz visus izdevumus, bet prasa mazu ieejas maksu, kas tiks nodota
Valdemāra Fondam.
Konsula ziņojums – Valdis Tomanis
Vēl joprojām gaidām uz 3. lasījumu SAEIMĀ sakarā ar pilsonības likuma maiņu. Katru
dienu kāds zvana vai sūta e-pastu, lai uzzinātu vai likums ir mainīts atpakaļ uz to, kas
bija spēkā no 1991-1995. gadam.
Paldies LAAJ priekšsēdim Dr. Pēterim Strazdam, kas kopā ar PBLA šo jautājumu ir
pacēluši atklātā vēstulē – kā jūs zinat, goda konsuli ir par to lobējuši Ārlietu
Ministriju jau vairākus gadus.
Mēs zinām, ka likums tiks mainīts, jo Ārlietu Ministrija ar Austrālijas latviešu goda
konsuliem pagājuša gada jūlijā jau bija norunājuši uz šejieni atkal sūtīt divas
personas, lai izsniegtu latviešiem jaunās pases ar domu, ka būs dauzi jauni
pieprasītāji.
Sarkanais Krusts, advokāti un ‘zelta meklētāji’ man bieži lūdz uzzināt par
iespējamiem radiem Austrālijā. Šai sakarā, vai kāds pazina Vernernu Dukuru (dzim.
1912.g.), kas mira 2012. gadā? Ieva Dukurs (dzim. 1947.g.) bija manā klasē latviešu
skolā, bet kopš tā laika nezinu, kur viņa palikusi.
Ar mani sazinājās Dita Dektere, kas ir TV 3 žurnāliste un producente. Viņa arī raksta
žurnālam „Santa”. Viņas dzīvesbiedrs ir lielākais privāto mežu īpašnieks Latvijā. Viņa
brauc uz Austrāliju privātā kārtā, bet gribētu intervēt vietējos latviešus. Viņa būs
latviešu namā sestdien, 16. martā.

14.

15.

16.

Patreiz ir plānots, ka augustā vai septembra sākumā Austrālijā būs pārstāvji no
Pilsonības un Imigrācijas Lietu Pārvaldes, lai dotu iespēju nokārtot Latvijas pases.
Vīru koris „Daugava” (A.Kronīte)
22. februārī atsākām mēģinājumus ar 15 dziedātājiem. Priekšnieks ir Ričards
Rozentāls un diriģente ir A.Kronīte. Šogad 5 dziedātāji brauc uz Latviju uz dziesmu
svētkiem. Tāpēc mēs domājām piedalīties tikai DV sarīkojumos.
J.Lūse – vai šogad būs Vīru koris 14. jūnja atcerē. A.Kronīte paskaidro, ka korim tas ir
jālemj.
ALBPA – J. Caune
Tilpnis tiks atvests 22. martā agri no rīta un tas tiks novietots citā vietā, lai atvieglotu
piebraukšanu ar automašīnām. Tilpņa sūtīšanu šogad rīkos cita kompānija Complete
Freight.
P. Strazds ziņo, ka Melburna grib sūtīt grāmatas un LAAJ atbalstīs to finansiāli. Ilze
Nāgela to organizē Melburnā. LAAJ finansiāli atbalsta Kenberu un Sidneju.
Par iepriekšējo sūtīšanu – Valsts Ieņēmumu Dienests var noteikt, kam jāmaksā
nodokļi un sodi. Mēs bijām spiesti samaksāt sodu aptuveni 800 latu apjomā.
Daugavas Vanagi – Imants Kronītis
Mums ir 161 biedrs. Mums ir viens jauns pasākums – filmu izrādes, kas notiek vienu
reizi mēnesī un ir paredzētas visai latviešu sabiedrībai.
Aprīļa seansā būs Latvijas Nacionālā teātra iestudējums par Vili Lāci – Māras Zālītes
luga. Ieeja ir pret zelta monētas ziedojumu
Šosestdien ir O.Kalpaka un Latviešu Leģiona sarīkojums.
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17.

18.

ALB – B. Krūmiņš
ALB valde nolēma mainīt Gadadienas sarīkojuma datumu no 2013. gada 26.maija uz
2013. gada 2.jūniju. Tālavas lielās zāles rezervācija ir izkārtota.
ALB nākamā Literārā pēcpusdiena notiks š.g. 24. Martā plkst. 14:00, ALB namā.
Referents jurists un politologs Aleksandrs Gārša. Temats – LATVIJAS NĀKOTNES
IZREDZES.
Laimas grupas galvenās nodarbības – Rosmes saieti sākās š.g. 5.martā, Pavārmākslas
kursi – 16.martā
Korporāciju Kopa Adelaidē - B. Krūmiņš (ziņo M. Lūsis)
M. Lūsis ir pārņēmis seniora amatu. Mēs stāsimies sakaros ar Atālu par Universitātes
gadadienas svētku rīkošanu.
Korporaciju Kopas Adelaidē ziņojums.
1. 54.ALKD laikā Korporāciju Kopa Adelaidē kopā ar Studenšu Korporāciju Kopu
sekmīgi sarīkoju tikšanos 31. decembrī. Bija laba atsaucība.
2. Marks Lūsis ir Korporaciju Kopas Adelaidē seniors, jo Zigurts Kapelis ir ārzemēs līdz
septembrim.
3. Marks stāsies sakaros ar Akadēmisko Studentu Vienību ATĀLS, par Latvijas
Universitātes gadadienas svinībām šī gada 29. septembrī, ko ATĀLAM ir kārta rīkot.

19.
20.

21.

Radio - S.Aguļēviča
A.Boothy aizvietos E.Rikardi, kas dodas uz Latviju uz dažiem mēnešiem.
AZVV
Rūdis Dancis uzaicina visus uz AZVV 40.gadu jubilejas balli 2014. gada 18. janvārī
Tālavas lielajā zālē
KD komitejas priekšsēdis Juris Skābe
Kultūras dienu 4 galvenieni mērķi ir sasniegti:
1. Arvīds Dzērvītis: Uz senča mākslas pamata ir jābūvē jauna, laikmetīga,
īpatnēja latviska māksla.
o Šis mērķis izpaudās cauri visām Kultūras dienām o Emblēmā
o Trio “Šmite, Kārkle, Cinkuss” piedalīšanās
o Koru koncertā
o Mākslas izstādē
o “Mūza” koncertā
o Jaunajā “Lai dzied ģimenes” koncertā
o Tautas deju koncertā, kur bija jaunas deju horeogrāfijas
o Teātra dekorācijās
o “Turaides Roze” īsfilmā
o Izveidojot KD mājas lapu un Facebook lapu
o Sarīkojuma mākslinieciskā apdare un izpildījums bija kvalitatīvs un
augsti vērtējams visos žanros
2. Iesaistīt visas paaudzes
o Brīvbiļetes bērniem un latviešu skolu jauniešiem
o Ģimenes diena
o “Lai dzied ģimenes”
o Tautas deju koncertā, kur bija jauniešu veidotas jaunas deju
horeogrāfijas
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o
o

Sarīkojumi bija rīkoti tā, lai visas paaudzes varētu piedalīties
Visi sarīkojumi bija labi apmeklēti, pārstāvot visas paaudzes

3. Piesastīt latviski nerunājošos latviešus, kā arī ieprecētos vai draugus
nelatviešus.
o Divvalodīga programma un afišas
o Divvalodīga mājas lapa, facebook
o Tulkojumi koncertos.
Mēs saņēmām ļoti daudz pozitīvas atsauksmes.
Mums ir jāpiesaista latviski nerunājošos partnerus, jo ja mēs to nedarām,
tad reāli arī izstumjam viņu latviski runājošos partnerus.
4. Rīkot sarīkojumus Tālavas tuvumā, lai varētu viegli pāriet no viena
pasākuma uz otru un tā radīt kopības sajutu un plūdumu no viena pasākuma
uz otru, pieturot publiku.
o Publika bija tikpat daudz cik pagājušajās KD un dažviet pat vairāk
5. Informācija par KD tika plaši izplatīta un KD aprakstīts ne tikai mūsu vietējā
latviešu presē, bet arī:
o Latvijas laikrakstos
o Latvijas Televīzijā
o Latvija Amerikā
o Facebook




AL54KD Tautas deju uzvedums - Nāk Rudentiņis
https://www.youtube.com/watch?v=99mlUIbCSoo)
Laikraksts Latvietis – pārskats par Kultūras dienām
https://www.youtube.com/watch?v=4HPhfIJZ04Q
Austrālijas Latvietis filma par Kultūras dienām
https://www.youtube.com/watch?v=IHHVhE3gGyw

6. Finansiālai pārskats
o Esam atmaksājuši visu LAAJ Kutūras Fonda aizdevumu
o Esam samaksājuši Kultūras Fonda nodevu
o Lielākā daļa rēķinu jau ir samaksāti
o Atliek vēl izstrādāt un samaksāt dažus honorārus, kā arī dažus sīkus
izdevumus.
o Ņemot vērā augstāk minēto, varu paziņot, ka AL54KD būs atlikums
o Sīku, revidētu finansiālu pārskatu iesniegsim nākamajā DLOA sēdē.
Atlikušie darbi:
 Pēdējā AL54KD rīcības komitejas sēde notiks aprīlī
 Noslēgt un izrevidēt kasi. Māra Balode ir piekritusi izrevidēt AL54KD kasi
 Sadarbība ar Jāni Čečiņu - AL55KD Sidnejas priekšsēdi
 Ieteikumi un priekšlikumi LAAJ un LAAJ Kultūras Fondam kā arī nākamajiem
KD rīkotājiem par Kultūras Dienu rīkošanu.
Pateicība
 Intas un manā vārdā vēlamies pirmkārt pateikties visiem rīcības komitejas
locekļiem un viņu apakškomitejām par izcili paveikto darbu.
 Paldies visiem māsliniekiem un dalībniekiem
 Paldies visiem skatītājiem
 Un paldies visai Adelaides Latviešu sabiedrībai, indivīdiem un organizācijām
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par Jūsu pozitīvo atbalstu.

22.

23.

24.
25.

26.

B.Krūmiņš ierosina izteikt pateicību KD rīkotājiem
Auseklītis – Rūdis Dancis
Pagājušo gadu svinēja 50. gadu jubileju, balle bija labi apmeklēta.
Gada beigās piedalījāmies KD tautas deju sarīkojumā. Mums ir 12-13 dejotaji. 3 no
viņiem dosies ar Jūrmalniekiem uz Dziesmu svētkiem.
Viņiem ir grūti izbraukāt uz līdzekļu vākšanas koncertiem uz citām pilsētām – tas
maksā vairāk, nekā aizbraukt uz Latviju.
Sabiedrības balva – Rūdis Dancis
Mēs pagājušo gadu runājām par to, ka ar to vien nepietiek, ka jaunietis piedalās
vienā lietā. Organizācijām ir jāpiesaka pārstāvji, nevis individuāli.

Ziņotājā ir jāieliek
paziņojums par
sabiedrības balvas
noteikumiem.

LJAA pagaidu prezidents ir Rūdis Dancis. Viņš arī pārstāv Adelaides nodaļu.
Jāņu rīkošana notiks DV namā. A.Kronīte izsaka ideju atkārtot jāņabērnu atnākšanu
no Tālavas uz DV. A.Kronīte kontaktēties ar Reini Danci.
I.Kronītis uzaicina visus nākt uz Jāņiem tautastērpos.
18. novembra svinības
15. novembrī notiks pieņemšana
16. novembrī notiks svinīgā sanāksme
Sanāksmes rīkošana ir jākoordinē ar skolu un biedrību, tā lai bērni varētu piedalīties
visos notikumos.
P.Strazds uzaicina visus izteikt priekšlikumu par svētku runātāju. I.Kronītis izsaka
priekšlikumu uzaicināt kādu, kas stāv tuvu tautai, nevis politiķi. A.Kronīte izsaka
priekšlikumu, ka mums vajag cilvēku ar vīziju – kultūras vai varbūt vēstures lauka
pārstāvi. Varbūt, ka tas varētu būt no citām diasporas valstīm.
B. Krūmiņš piedāvā Gunti Gailīti – Latviešu Biedrības priekšsēdi. J.Lūse ieorsina
uzaicināt PBLA priekšsēdi Jāni Kukaini.

Dažādi jautājumi
1.
2.
3.

AZVV 40. gadu jubilejas balle notiks 18. janvārī Tālavas Lielajā zālē.
Lietuvieši gada beigās rīkos tirdziņu un viņi jautā, vai latvieši gribētu piedalīties, līdzīgu kā Kultūras Dienās.
I.Kronītis stāsta par organizāciju reģistrēšanu.

4.

DLOA jaunā mājas lapa ir www.dloa.org.au tur ir notikumu kalendārs. Turpmāk šis kalendārs tiks lietots
iepriekšējā vietā. Kalendārs vairs netiks izsūtīts, bet katrs var vienmēr paskatīties internetā. Visas izmaiņas
kalendārā, tāpat kā līdz šim ir jāsakaņo ar I Leitasi.
Katrai organizācijai ir jāparbauda, vai tās dati ir pareizi atspoguļoti mājas lapā un jāziņo I Leitasei par
nepieciešamajām izmaiņām.

Nākamās sēdes datums
Nākamā sēde 2013.g 2.oktobrī plkst 19:00 Daugavas Vanagu namā
Sēdi slēdz plkst. 22:00
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Sēdi vada M. Ceplīte
Sekretāre I. Leitase
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