DLOA sēde trešdien, 2016. g. 9.marts
plkst. 19.00, Tālavā
www.dloa.org.au
protokoli atrodami šeit

1.
2.

Darba kārtības pieņemšana
Atvainošanās par neierašanos;

3. Iepriekšējās sēdes protokola pieņemšana un izraisījušies jautājumi;
http://www.dloa.org.au/sanaksmes/
4.

DLOA Priekšsēža ziņojums;

5.

DLOA Kasiera ziņojums;

6.

Adelaides Latviešu skolas atskaite un skolotāju apstiprināšana;

7.

Organizāciju pārstāvju ziņojumi, izmaiņas un jaunumi kalendārā;

8.

2015. gada 18. novembra svinības – atsauksmes un atgriezniskā reakcija;

9.

LAAJ mājas lapa un kalendārs;

10. Kultūras Dienas 2018. gadā:
10.1

Priekšnieku izvirzīšana un izvēle

11. 2016. gada 18. novembra svinības:
11.1
viena svinības diena visiem sarīkojumiem un organizācijām 2016. gada 19.
novembrī;
11.2

mākslinieki/svētku runātājs(a) – ko Adelaides sabiedrība velās?;

11.3
Karogu pacelšana 2016. gada 18. novembrī – Bernsaidas domē vai Unley
domē– vai abās?;
11.4

Svētbrīdis;

11.5

Adelaides jauniešu uzruna – kas runās;

11.6

Svētku torte;

11.7

Dzīvā mūzika – Četri Kaķēni un pūteju orķestris.

12. 2018. gada 18. novembra svinības:
13. Finansējuma pieteikumi, ko organizācijas sniedz DLOA vārdā:
13.1

Par piešķīrumu Akadēmiskajai Studentu Vienībai Atāls – grāmata

13.2

34. Jaunatnes dienu Rīcības komiteja

13.3

3x3

14. Dažādi jautājumi
15. Nākamās sēdes datums

1

ORGANIZĀCIJA

VĀRDS

PARAKSTS

Adelaides Latviešu Biedrība

I Radziņa

Piedalās

Adelaides Latv. Draudzes Pal. Apv.

J Caune

Atvainojas

Adelaides Latviešu EvLuterāņu dr.

I Ozols/ J Priedkalns

Piedalās

DLOA Kasieris

V Līdums

Piedalās

Adelaides Latviešu Koop Sab. Klubs

I Puķītis

Piedalās

Adelaides Latviešu Nama Kooperatīvs

A Bērziņš

Piedalās

Adelaides Latviešu Skolas Padome

R Dancis

Piedalās

LAAJ Anna Ziedares Vasaras Vidussk.

L Daenke

Piedalās

Adelaides Latviešu teātru ansamblis

I Puide

Piedalās

ASK

J Lindbergs

Atvainojas

Adelaides Latviešu Ziņotājs

I Laine

Nepiedalās

Akadēmiskā Studentu Vienība Atāls

D Dārziņa

Piedalās

ALB Koris Dziesmu Laiva

L Daenke

Piedalās

DLOA Sekretāre

I Leitase

Piedalās

Baltiešu Aprūpes Nams

M Puķīte

Piedalās

Baltiešu Padome

J Lūsis

Piedalās

DLOA "Public Officer"

R Dancis

Piedalās

DLOA Priekšsēdis

R Dancis

Piedalās

DLOA pārstāvis LAAJ

R Dancis

Piedalās

DLOA Vicepriekšsēde

S Aguļēviča

Piedalās

DLOA Sabiedrības balvas komiteja

R. Dancis

Piedalās

DLOA Radio komiteja

S Aguļēviča

Piedalās

DV Adelaides nodaļa

G Rudzītis

Piedalās

DV Adelaides nodaļas Vanadžu Kopa

R Berķe

Atvainojas

DV Vīru Koris

E Ceplītis

Nepiedalās

Dzintaru Komiteja

Z Ozoliņa

Piedalās

Korporāciju Kopa Adelaidē K! K! A!

A Putniņš

Piedalās

L R Goda Konsuls Dienvidaustrālijā

V Tomanis

Piedalās

LTRK Austrālijā

V Tomanis

Piedalās

Latviešu Katoļu Biedrība

A Berķis

Piedalās

LJAA

R Dancis

Piedalās
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Studenšu Korporāciju Kopa Adelaidē S! K!
K! A!
DV tautas deju kopa "Auseklītis"

I Līviņa

Nepiedalās

I Daenke

Nepiedalās
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Atvainojas Regīna Berķis, Jānis Caune un Jānis Lindbergs, Inta un Juris Skābes.
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Darba kārtība
Darba kārtības pieņemšana
Darba kārtība pieņemta vienbalsīgi
Atvainojas par neierašanos.
Skat. sarakstu augstāk
Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
Iepriekšējās sapulces protokols vienbalsīgi pieņemts bez izmaiņām.
Finansu ziņojums – V. Līdums
Varis Līdums ziņo, ka DLOA ir bijuši ienākumi 245 AUD par biedru maksām un
izdevumi
Patreiz bankā ir 300 AUD. Pieņemšanā 18. nov pagājušā gadā bija 1300 AUD. Mums
bija 870 AUD ziņojums. 500 AUD bija anonīms ziedojums. Pie durvīm mēs iekasējām
110 AUD. Par ēdienu mēs samaksājām 1000 AUD, dzērienus mēs dabūjām pa lētāku
cenu. Parsti telpu īre ir 1300 AUD. Kooperatīvs ziedoja telpu īres maksu 900 AUD
apmērā. Kopā 18. nov pieņemšana izmaksāja 2200 AUD.
Biedru naudas  Varis Līdums ierosina divus variantus par organizāciju DLOA biedru
maksu 
1) pacelt dalības maksu dažām organizācijām.
2) pacelt biedru maksu visām organizācijām par 10%.
Par finansējumu 2018. gada 18. novembra pieņemšanai  V. Līdums ierosina divus
variantus 
1) lūgt organizācijām ziedojumus
2) prasīt lielāku ieejas maksu pie durvīm.

DLOA Priekšsēža ziņojums – Reinis Dancis
Piedalījās Lietuviešu un Igauņu neatkarības svētkos.
Senatore Wang mums ir atsūtījusi gadskārtējo apsveikumu, šoreiz mērkaķa gadā.
Sabiedriskais klubs ir sekmīgi atsācis darbību 2016. g.
Jaunatnes Dienās, Kafejnica bija atvēta katru dienu kamēr cilvēki apgrozijās Namā,
kā arī AZVV izlaidumā!
Sabiedriskais Klubs ir norārtojis savu DLOA parādu.
Ints Puķītis
Kooperatīvs – Andis Bērziņš
Nams turpina strādāt pie Unley ugunsdrošības noteikumu ievērošanas. Mums ir jāveic
ļoti daudz izmaiņu  mums jāmaina durvju kliņķi, durvju atvēršanās virziens, jāuzliek
‘panic bar’, mums jāuzliek ‘Izeja’ zīmes vairākās vietās. Mums bija arī jāliek avārijas
gadījuma apgaismošanas aprīkojums. Tas vien mums izmaksāja 3000 AUD.
Skatuves izmantošana būs ierobežota, jo dekorācijas nevarēs vilkt uz augšu. Ja mēs
gribētu izmanot skatuvi kā pienākas, tas mums izmaksātu 65 000 AUD. Skolas telpās
mums būs jāierīko papildus izeja. Vienā no klasēm logs ir jāpārtaisa par durvīm, tur ir
arī azbests. Mums būs arī jāliek automātiskā ūdens laistīšana klašu telpās. Mums ir
arī jāievieto arī divas ugunsgrēka ūdens padeves caurules. Daļa no darbiem ir
jāpaveic līdz 30. jūnijam. Pārējiem uzlabojumiem mēs esam lūguši atlikt darbus uz
nākamajiem trim gadiem. Darbu izmaksas ir milzīgas, tajā skaitā 20 000 AUD
konsultanta izmaksas.
2015. gadā Dienvidaustrālijas valdība pieņēma jaunus kooperatīvu likumus, kas tagad
ir novienādoti ar vias Austrālijas kooperatīvu likumiem.
Kooperatīva valde izteica pateicību
Valde ir ievēlējusi jaunus direktorus  Imantu Didrichsonu, Vari Līdumu un Bērziņu.
Lūgums visiem griezties pie Anda Bērziņa, nevis vairāk pie Inta Puķīša.
Baltiešu aprūpes nams – priekšsēdētāja M. Puķīte
AMBER AGED CARE
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Izrietošie uzdevumi

Dalībnieki vienbalsīgi
pieņem priekšlikumu
par biedru naudas
palielināšanu par 10%
visām organizācijām.

Margota Puķīte ziņo, ka viņa vairs nav valdes priekšsēdētāja, tagad viņa ir tikai
valdes locekle uz nākamajiem diviem gadiem. Veco ļaužu aprūpes likumdošana ir
mainījusies, tas prasa sarežģītāku aprūpi, darbinieku skaits ir pieaudzis no 20 līdz 50
cilvēkiem. Mēs sarīkojām sanāksmi, kur tika apspriesta nākotnes vīzija un tika
nolemts, ka tiks izveidotas jaunas 8 gultas vietas.
Margota Puķīte aicina padomāt, kāda mums būs nākotne  vai nākamajai paaudzei
vajadzēs latvisko aizmuguri tik daudz, cik tā ir vajadzīga patreizējiem iemītniekiem.
Veco ļaužu aprūpes namu pārdodot, nauda tiktu sadalīta starp trim baltiešu grupām,
bet nolikumā ir rakstīts, ka tā ir jāizmanto līdzīgiem mērķiem.
1. maijā plkst. 14:00 ir Olimpiāde, kur mums ir stipra konkurence.
ALB Laimas ziņojums DLOA 9.3.2016
Vecāko aprūpes grupa "Laima" darbojas ALB paspārnē, bet ar neatkarīgu budžetu,
ko finansē federālā Austrālijas valdība (Commonwealth)
"Laimas" birojs atrodas : 36 Rose Terrace, Wayville, S A 5034 Tālrunis 8172 0820
Birojs ir atvērts ceturtdienās un piektdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00
Darbinieces ir :
Valda Peddie  vadītaja (Program manager)
Margota Puķīte  aprūpētāju koordinatore (Carer coordinator)
Brigita Sigour  sabiedriskā koordinatore ( Social coordinator)
Ilze Ostrovska  brīvprātīgo koordinatore ( Voluteer coordinator)  biroja darbiniece
"Laima" atsāka darbu 2016.gada 9. februārī. Rīko izbraukumus un tiks turpināts
pavāru mācības kurss. Tāpat "Laima" palīdz "Rosmes" grupai viņu regulārās
ikmēneša sanāksmēs.
"Laimas" darbinieces vajadzības gadījumos apmekle vecākus cilvēkus mājās un
palīdz nokārtot palīdzību no citām iestādēm. Cits palīdzības veids ir palīdzība ar
transportu, daļēji sedzot izdevumus.
Valdības mērķis ir palīdzēt vecākiem cilvēkiem dazādos veidos, lai viņi pēc
iespējas ilgi varētu dzīvot savās mājās, ne vecāko ļaužu mītnēs.
Mūsu sabiedrībā vēl arvien ir ļaudis, kas neizmanto visas iespejas, ko Austrālijas
valdība dod caur "Laimas" darbību.
Mēs varam cerēt, ka šādi vecāki ļaudis varētu stāties sakaros ar "Laimu".
Visa sazināšanās ir konfidenciāla un nerada nekādas saistības. Tuvāku informāciju
var gūt zvanot uz "Laimas" biroju darba laikā
Andris Dārziņš, ALB valdes pārstāvis pie "Laimas"
Latviešu Skola – Reinis Dancis

2015. gadā

2016. gadā

Spēļu grupā – 10
Bērnudārzā – 9
Sagatavošanas /1 klasē – 7
234 klasē – 7
567 klasē – 9
Vidusskolā – 3
Pieaugušie  7
Kopā –
maziņie – 19, skolēni – 26
Skolā strādā 7 skolotāji un divi
bērnudārza vadītāji

Spēļu grupā – 8
Bērnudārzā – 4
Sagatavošanas klasē  6
12 klasē – 8
345 klasē – 6
67 klasē – 6
Vidusskolā – 1
Pieagušie  4
Kopā – maziņie  12, skolēni – 27
Skolā strādā 10 skolotāji un divi bērnudārza
vadītāji
Tā kā mums ir liela vecuma starpība starp
lielajiem un mazajiem bērniem un mazo ir
daudz, tad šogad mēs viņus dalām
dziedāšanas un dejošanas stundā, kas noteikti
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Dalībnieki apstiprina
skolu vadību un
skolotājus.

uzlabos kvalitāti, bet arī palielinās skolas
izmaksas.

Skolas vadība un skolotāji 2016. gadā
Skolas padomes priekšsēdis ir Reinis Dancis
Kasiere Brita Līdums
Saimniecības daļas vadītājs ir Dainis Skābe ar palīgu Imantu Didrichsonu
Pamatskolas pārzine Iveta Leitase
Mācību satura vadītāja  Ļena Rumpe
Bērnudārza vadītājas – Dace Freija un Mārīte Rumpe
Dziedāšanu mazajiem māca Dace Freija, lielākajiem bērniem – Inese Lainis
Dejošanu māca Anita Butcher
Pamatskolas valodas Skolotāji – Iveta Leitase, Dāvids Priekalns, Aija Windsor, Dace
Eigen, Anita Butcher
Ēdienu gatavošanas nodarbību koordinatore – Margota Puķīte
Vidusskolas skolotāja – Ilga Vasele
Pieagušo skolotāja – Rasma Celinskis
Viens no mūsu skolēniem – Matīss Lūsis jau trešo gadu mācās caur Internetu un
piedalās stundās caur iPadu no Jaunzēlandes.

2015. gada notikumi
2015. gadā mēs saņēmām ļoti ievērjamu finansiālu atbalstu no mūsu Latviešu
organizācijām – kopīgie ziedojumi bija vairāk kā 3300 dolāru. Tas ir liels pieaugums
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Liels paldies visām organizācijām!
Pirmo reizi mēs izmēģinājām sistēmu, ka stundu plānus visai skolai gatavo
metodiķis (Ļena Rumpe) un skolotāji tos realizē klasēs. Tādējādi mēs nodrošinam
kvalitatīvas stundas (tikai viens no 4 pamatskolas valodas skolotājiem ir profesionāls
skolotājs) un mācību materiāla vienotību un pēctecību no viena gada uz nākamo. Šī
metode strādāja labi un to mēs turpināsim arī šogad.
Tādējādi mēs arī veidojam mācību materiālus nākamajiem gadiem.
Četri skolotāji piedalījās Austrālijas Latviešu skolu skolotāju konferencē Dzintaros
un vairāki piedalījās Etnisko skolu rīkotajos kursos.
Pēc divu gadu pārtraukuma mēs atkal piedalījāmies Etnisko skolu gājienā un
koncertā.
Skolā ir iekārtota skolotāju istaba un mums tagad ir piecas klašu telpas un
bibliotēka, kuru šogad izmantos apvienotā bērnudārza un sagatavošanas klase.
Skola izmanto arī vienu no Tālavas noliktavām, ALB teritoriju un Skautu mītni
bērnudārzam un Ēdienu gada ietvaros – arī Tālavas mazo virtuvi.

2016. gada plāni
Organizēt skolas darbu par tēmu „Latviešu ēdieni”.
Kā parasti, organizēt Lieldienas un Jāņus, piedalīties 14. jūnija atcerē un 18.
novembra svinībās.
Gada beigās, kā parasti, cepsim piparkūkas un gaidīsim ciemos vecīti ar bārdu.
Sarīkojuma dienā būs arī vidusskolas izlaidums (Tamāra Līdums) un gada beigās
pamatskolu skolu beigs 3 zēni.
Reinis Dancis ziņo, ka viņš ir ielūdzus Lietuviešu un igauņu skolas uz Lieldienu
sarīkojumu.
Skolas budžets ir pieņemts informācijai.
ALB jauktais koris „Dziesmu Laiva” – Lilita Daenke
Jauktais koris mācās dziesmas Melburnas kultūras dienām.

6

Baltiešu Padome – Jolanta Lūse
Baltiešu padomes ziņojums DLOA sēdei 9.3.16
2015/16 gada Baltiešu padomes prezidēšanu ir uzņēmušies igauņi.Otrdien, 1.martā
notika pirmā sēde. Nolēma šogad 14.jūnija pasākumus noturēt kā iepriekš, bet
izraisījās pārrunas par nākamgadu. Igauņi vēlās mainīt svētdienas formatu bet tas tiks
pārrunāts pēc aizvadītās šī gada norises. Priekšsēdis šogad ir Martin Hoile un Martin
Kurvits sekretārs.

ATGĀDINU noliktos datumus, sestdien 11. jūnijā vaiņaga nolikšana un svētdien
12.jūnijā Dievkalpojums un koncerts.
Uzrunu teiks mūsu pašu Gunta Rudzīte, Daugavas Vanagu priekšniece.
Kopā ar Reini Danci piedalījamies Igaunijas valsts svētkos 28.februārī.
Laipni lūdzu DLOA artavu 200 AUD apmērā 2016.gadam
Jāatgādina, ka Amber Aged Care
Reinis Dancis ziņo, ka igauņi ierosina, ka varētu nenoturēt svētdienas svinības. Tā
vietā viņi ierosina, ka svinības varētu notikt kaut kad augusta mēnesī.

Akadēmiskā Apvienība „Atāls” – D. Dārziņa
1. Akademiskā vienība Atāls riko savus 56. Gada svētkus piektdien, , 2016.gada
20.maijā. Tas ir interns sarīkojums.
2. Akadēmiska vienība Atāls šogad rīko Latvijas Universutātes gada svētkus,
svētdien, 2016.gada 25.septembrī. Telpas  mazā zāle  ir rezervētas.
3. Akadēmiskā vienība Atāls deva balvu AZVV pirmās klases vislabākam lasītājam.
4. Kopā ar Jāni Lauru mēs uzdāvinājām 20 grāmatas “Latviešu dziesmu klade” AZVV.
Dace Dārziņa, Atāla vecākā
22.2.2016.
Korporāciju kopa Adelaidē K!K!A!  A. Putniņš
Pasniedza vēstures balvu AZVV izlaidumā.
Radio „Latvju Balss” – Skaidrīte Auguļēviča
Darbs turpinās, nekas nav mainījies. Raidstacijas slēgšanas draudi tagad ir pagājuši,
mums patreiz nedraud tāds liktenis kā Viktorijas štatā. Telpas ir sliktā stāvoklī un
tagad tiek skatīts, kur aiziet tā nauda, ko ziedotāji un valdība dod ēkas uzturēšanai.
Skaidrīte Auguļēviča aicina visus klātesošos turpināt ziedot radiotonā, kas parasti tiek
organizēts oktobra mēnesī. Visticamāk, ka nākamā gada laikā radio nama
uzturēšanas izmaksas atkal kļūs aktuālas.
Reinis Dancis atgādina klātesošajiem, lai paraksta aicinājumu atbalstīt SBS radio.
Rūdis Dancis atgādina, ka aizejot uz radio tīmekļa lapu var noklausīties pagājušos
raidījumus.
Latviešu Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera – Valdis Tomanis
Piekdien, 6. maijā plkst 12:30 notiks LTRK gadskārtējās pusdienas, lai atzīmētu
kamer 22. pastāvēšanas jubileju.
Svētku runātājs būs Liberāļu kandidāts nākamās Federālās vēlēšanās Adelaides
rajonā  advokāts David Colovic
Būs sīva cīņa pret esošo Strādnieku partijas kandidātu(Kate Ellis), kas šo Adelaides
raojonu ir noturējusi 12. Gadus
Dāvida vecāki ir emigranti no Eiropas, un tāpat kā mēs, viņi ieradās Austrālijā pēc 2.
Pasaules kara. Visi laipni lūgti.
Goda Konsuls– Valdis Tomanis
8. decembrī Dienvidaustrālijā viesojās Tirdzniecības Misija no Latvijas. Latvijas pusē
to organizēja LIAA (Latvijas Investīcijas un Attīstības Asociācija). Grupā bija 12
delegāti, vadītājs bija nerezidējošais vēstnieks Andris Teikmanis.
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V. Tomaņa brīvdienas
no 31.marta līdz 17. aprīlim
no 28. jūnija līdz 17.jūlijam
Šai laika varēs ar mani sazināties pa epastu vai vajadzības gadījumā kontaktēties ar
kādu no goda konsuliem citās Austrālijas pilsētās.
Vēl joprojām var pieteikties uz Latvijas pilsonību.
Konsulāta adrese tiks mainīta uz Valda Tomaņa mājas adresi
94 Osmond Tce, Norwood SA 5067.

Vīru koris „Daugava”  E.Ceplītis
Daugavas Vanagi – Gunta Rudzītis
24. okt. notika DV Vīru kora Kanaku Pēcpusdiena
7. nov. Pārapbedījām Irmas un Arnolda Salnāja pelnus DV dārzā
7. nov. Lāčplēšu piemiņas sarīkojums apvienots ar DV organizācijas 70. dibināšanas
dienu.
18. nov. karoga uzvilkšana DV nama karoga mastā.
12.? Dec. Priekšniece apmeklēja Adelaides latv. skolas liecību pasniegšanu un
pasniedza skolas darba atbalstam čeku par $500
19. dec. nodaļas eglīte
19. jan. 2016.g.10 Vanagi un Vanadzes apmeklēja AZVV, pastāstīt 5. klasei par
Vanagu organizāciju.
23. jan. Priekšniece Gunta Rudzītis apsveica AZVV saimi izlaiduma koncertā un
pasniedza $500 čeku, atbalstot skolas darbu.
30. jan. nosvinējām nodaļas 64. dibināšanas dienu
5. martā pieminējām Pulk. Kalpaku un Kurzemes Cietoksni ar sarīkojumu Nu pārnāca
bāleliņš no kara lauka.
12. martā atbalstam Gunāra Nāgela viesošanos Adelaidē ar priekšlasījumu par
Okupācijas Muzeju un citiem būtiskiem tematiem.
Nodaļā sastāv 167 biedri. Beidzamā gadā nodaļa atbalstījusi tautiešus šeit un Latvijā
ar ziedojumiem/dāvanām $67,220 apmērā.
Nodaļa turpina savu darbu.
Gunta Rudzītis,
Priekšniece, DV Adelaides nodaļa
2.3.2016.g.
Gunta Rudzīte nolasa Regīnas Berķes ziņojumu.
DV Adelaides nodaļā ir 53 Vanadzes. No tām 10 vēl arvien cītīgi strādā.
2015. gadā tika izkārtoti:
Sarīkojumi 9 kopējie nodaļā
5 bēru mielasti
2 dzimšanas dienu mielasti
Pankūku pēcpusdiena
Zupas pēcpusdiena
Tirdziņš
2 dienas cepām piparkūkas un pārdevām
Ziemassvētku sarīkojums, aukstais galds
Mātes dienā apsveicām Vanadzes aprūpes mājās
Daugavas Vanagu namā gatavojam pusdienas katru sestdienu.
Ļoti rosīgi arī darbojas Vanadžu ansamblis un kuplina Vanagu sarīkojumus.
2015. gadā sapakojām sūtīšanai uz Latviju 23 lielpakas ar drēbēm un
apaviem.Sūtīšanas izdevumus sedza Vanadzes 770.dolāru apmērā.
Piecas Vanadzes regulāri strādā pie Humānās palīdzības sūtījumu paku iekraušanas
un dokumentu sakāŗtošanas.
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Ziedojumi:
2000.00 Daudzbērnu ģimenēm
1000.00 Okupācijas muzejam
1000.00 Slimam jaunietiem Latvijā veselības uzlabošanai
500.00 Austrālijā ugunsgrēkos cietušajiem
500.00 Jauniešiem Adelaide tautastērpu iegādei
100.00 Cancer Appeal.
Kopā 5100.00

ALB – I. Radziņa.
ALB valde strādā pie Muzeja darbības atjaunināšanas. Vias pārējās ALB nozares
strādā kā parasti.
Dzintaru komiteja – Z. Ozoliņa
Gunta Rudzīte jautā par Dzintaru finansiālo pārskatu. Zinta Ozoliņa skaidro, ka
informācija ir pieejama no Dāvida Dārziņa.
Adelaides Latviešu Draudžu Palīdzības Apvienība – J. Caune

Katoļu biedrība – A. Berķis
Biedrība ir sapakojusi 25 pakas sūtīšanai uz Latviju. Klātesošie ar aplausiem sveic
Katoļu biedrību par šo darbu.
AZVV vadītāja Lilita Daenke
AZVV piedalījās 43 skolēni, 15 audzinātāji, 29  skolotaji, interešu grupu vadītāji,
viesi, pavāri un palīgi, kā arī Latvijas viesi. Mums bija daudz Latvijas viesi un viesi
no ASV.
Šogad pie mums bija Linda Ozere, kas intervēja jauniešies par viņu latvisko
identitāti.
Skola nav lēta un bez sabiedrības atbalsta tā nevarētu notikt. Lilita Daenke sirsnīgi
pateicas organizācijam par atbalstu.
Nakamā gada AZVV notiks no 3.21. janvārim 2017.
ASK – Jānis Lindbergs
S!K!K!A!
Adelaides Latviešu Evanģēliski Luteriskā Draudze – J. Priedkalns
Jānis Priedkalns ierosina rīkot Ziemassvētku dievkalpojumu Ziemassvētku vakarā
ar nelielu Bētlemes kūtiņas uzdevumu, lai varētu aicināt bērnus piedalīties šādā
uzvedumā.

R. Dancis  Sabiedrības balva
Rūdis Dancis ziņo, ka Adelaides jaunieši ir sarosījušies, tāpēc ir cerība, ka šogad būtu
piemēroti kanditāti. Jaunieši ir jāizvirza kādai no organizācijām. Vecums ir līdz 25
gadiem.
JD rīcības komiteja  Rūdis Dancis
Jaunatnes dienas notika decembrī, tās bija ļoti veiksmīgas. Mums bija vairak publikas,
nekā mēs bijām cerējuši. Mums bija arī labs finansiāls atlikums. Jaunatnes dienu
rīcības komiteja sēdē lems, kā varētu izmantot naudas atlikumu Adelaides latiešu
jauniešu darbībai.
Jolanta Lūse jautā, vai Jaunatnes dienu budžets un izdevumi tiks publicēti.
LAAJ mājas lapas kalendārs
Ilga Vēvere ierosina, ka LAAJ kalendāram vajadzētu mazākas bildes un lielāku teksta
izmēru.
Gunta Rudzīte ziņo, ka sludinājumu ievietošana LAAJ kalendārā nav nesusi nekādas
izmaiņas ne sarīkojumu dalībnieku skaita, ne sastāva ziņā.
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Z.Ozoliņa izsaka
priekšlikumu sarīkot
iesvētības, apvienojot
vairākas ģimenes, lai
varētu vairāk iesaistīt
jauniešus.

LAAJ kalendārs būtu lietojums, ja to varētu izmantot plānošanai, tas nozīmē, ka
vajag, lai tas būtu pieejams gadu uz priekšu un, lai varētu atlasīt tikai Adelaides
sarīkojumus un to varētu izdrukāt.

Iepriekšējās 18. novembra svinības
Pagājušā gadā bija par daudz notikumu, tas viss izstiepās.
Kultūras dienas 2018. gadā
Rūdis Dancis ir gatavs uzņemties lielo darbu 2018. gadā. Citu kanditātu nav.
Klātesošie ar aplausiem apstiprina Rūda Danča kandidatūru Kultūras dienu rīcības
komitejas vadītāja amatam.
Dace Dārziņa un Lilta Daenke ierosina, ka Rūdis Dancis sagatavo Kultūras dienu
vīziju un komitejas sastāvu līdz nākamajai DLOA sanāksmei.
Dace Dārziņa lūdz ziņot, ja Rūdis Dancis nāktu klajā ar radikālām izmaiņām
Kultūras dienu formātā.
Valdis Tomanis lūdz formāli nobalsot par Rūda Danča kandidatūru 57. kultūras
dienu vadītaja amatam. Visi vienbalsīgi nobalso “Par”
2016. gada 18. novembra svinības
Gunta Rudzīte izsaka priekšlikumu, ka LAAJ varētu aicināt Andreju Mežmali,
Daugavas Vanagu Centrālās Valdes priekšsēdi par svētku runātāju. “Tālavas”
kooperatīvs ierosina aicināt Janīnu Kursīti. Lilita Daenke ierosina Valteru Ščerbinski.
Reinis Dancis lūdz visus iesūtūt sīkāku informāciju par viņu izvirzīto kandidātu.
Tagad Unley pilsētas valdei ir jauni karoga masti. Unley pilsētas valde būtu ar mieru,
ka mēs vilktu Latvijas karogu Unley pilsētas valdē. Klātesošie ierosina, ka mums
vajadzētu vilk karogu abās vietās. Ints Puķītis ir atbildīgais par karoga pacelšanu
Burnside pilsētā. Andis Bērziņš uzņemsies koordinēt karoga pacelšanu Unley pilsētā.
Meditācija  18. novembra vakarā uz vienu stundu.
Jauniešu runātājs karogu pacelšanā  Iveta Leitase uzrunās piemērotu kandidātu.
Reinis Dancis ierosina paturēt torti un dzīvo mūziku sestdienā pēc karogu
pacelšanas.
Pieņemšana  nenotiks 2016. un 2017. gadā.
2018. gada pieņemšana varētu būt svinīgā formātā, piemēram, balle. 2018. gada 18.
novembris iekrīt svētdienā.

DLOA atbalstīto projektu atskaites
Dace Dārziņa ziņo, ka viņi ir strādājuši 9 mēnešus un tagad grāmats apjoms ir
izaudzis no 50 lapām uz 250 lapām. Dace Dārziņa pateicas DLOA par to, ka DLOA
zem savas ‘cepures’ varēja atbalstīt naudas pieprasījumu.
Jaunatnes dienu rīcības komitejai tika piešķirti 4500 AUD
3x3 saņēma 4000 AUD. Vadītāja Mārīte Rumpe ir atsūtījusi pateicības vēstuli. Visas
atskaites jau ir nosūtītas valdībai.

Dažādi jautājumi
Ilga Vēvere ierosina, ka Rūdis Dancis varētu piesaistīt Latvijas Kultūras ministrijas
līdzekļus Kultūras dienu rīkošanai.
Reinis Dancis sagatavos informāciju Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošana.
Andis Bērziņš lūdz izplatīt LAAJ sēdes protokolus DLOA biedriem. Rūdis Dancis
apņemas saskaņot šo jautajumu ar LAAJ vadību.
Reinis Dancis apņemas noskaidrot, ko darīt ar karogiem, kas ir uzvilkti pie Tālavas.
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Nākamā sēde notiks 7.semptembrī, ja nepieciešams, pirms tam var sasaukt citu sēdi.

Nākamā sēde 2016.g 7. septembrī plkst 19:00 Tālavas mazajā zālē
Sēdi slēdz plkst. 21:00
Sēdi vada Reinis Dancis
Protokolē Iveta Leitase
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