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Adelaides Latviešu Biedrība B Krūmiņš Piedalās 

Adelaides Latviešu Draudzes Palīdzības Apvienība J Caune Piedalās 

Adelaides Latviešu Ev-Luterāņu draudze I Ozols Nepiedalās 

DLOA Priekšēde M.Ceplīte Piedalās 

DLOA Vice-priekšsēdis R. Dancis Piedalās 

DLOA Sekretāre I Leitase Piedalās 

DLOA Kasiere S Aguļēviča Piedalās 

Adelaides Latviešu Ko-op Sabiedriskais Klubs I Puķītis Piedalās 

Adelaides Latviešu Nama Ko-operatīvs I Puķītis Piedalās 

Adelaides Latviešu Skolas Padome R Dancis Piedalās 

LAAJ Anna Ziedares Vasaras Vidusskola L Daenke Atvainojas 

Adelaides Latviešu teātru ansamblis (ALTA) I Puide Nepiedalās 

ASK J Lindbergs Nepiedalās 

Adelaides Latviešu Ziņotājs I Laine Nepiedalās 

Akadēmiskā Studentu Vienība Atāls D Dārziņa Piedalās 

ALB Koris Dziesmu Laiva G Rudzītis Piedalās 

Baltiešu Aprūpes Nams M Puķīte Piedalās 

Baltiešu Padome J Lūsis Piedalās 

DLOA "Public Officer" P Strazds Atvainojas 

LAAJ  P Strazds Atvainojas 

DLOA Sabiedrības balvas komiteja L Daenke Atvainojas 

DLOA Radio komiteja S Aguļēviča Piedalās 

DV Adelaides nodaļa I Kronītis Atvainojas 

DV Adelaides nodaļas Vanadžu Kopa R Berķe Atvainojas 

DV Vīru Koris A Kronīte Atvainojas 

Dzintaru Adelaides Komiteja Z Ozoliņa Atvainojas 

Korporāciju Kopa Adelaidē K! K! A! R Dancis Atvainojas 

L R Goda Konsuls Dienvidaustrālijā V Tomanis Piedalās 

LTRK Austrālijā V Tomanis Piedalās 

Latviešu Katoļu Biedrība A Berķis Piedalās 

Latviešu Mūzejs M Kolomitseva Nepiedalās 

LJAA R Dancis Atvainojas 

Studenšu Korporāciju Kopa Adelaidē S! K! K! A! I Līviņa Nepeidalās 

DV tautas deju kopa "Auseklītis" R Dancis Atvainojas 

AL 54. KD vadītāja I Skābe Piedalās 

AL 54. KD vadītājs J Skābe Piedalās 

  



3 

 

 

 Darba kārtība Izrietošie uzdevumi 

1.  Darba kārtības pieņemšana  
Darba kārtība pieņemta vienbalsīgi 

 

2.  

Atvainojās par neierašanos.   
B. Krūmiņš ierosina, ka ALB struktūrvienībām nav jāsūta uzaicinājums uz sēdi, tās 
pārstāv ALB priekšsēdis   

 

3.  Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana 
Iepriekšējās sapulces protokols pieņemts bez izmaiņām. 

 

4.  DLOA Priekšsēdes ziņojums – M. Ceplīte 
M. Ceplīte ziņo par saņemtajām vēstulēm un ielūgumiem.  

 

5.  DLOA Kasiera ziņojums. S. Aguļēviča 
Uz šo brīdi mums bankā ir 4000 dolāru.  
Biedru naudas maksājumi par 2013/2014 gadu vēl nav ienākuši.  
2012/2013 gada rezultāti ir pieejami.  
I. Puķītis jautā vai ir skaidrs, kā tiek noteikta dalības maksa DLOA un vai to var 
pārskatīt Tālavas sabiedriskajam klubam.  Reinis Dancis paskaidro, ka DLOA statūti 
nosaka, ka DLOA pilnsapulce nosaka biedru naudu.  I. Puķītis paskaidro, ka 
Sabiedriskā kluba ienākumi ir samazinājušies laika gaitā un tam vairs nav iespējams 
maksāt 220 dolārus gadā. M. Ceplīte ierosina apspriest šo jautājumu DLOA padomes 
sēdē.  
S. Aguļēviča ziņo, ka DLOA grāmatvedība ir izrevidēta un revidenta atzinums ir, ka 
grāmatvedība tiek vesta pareizi. 

 

6.  Kooperatīvs - I. Puķītis 
Latviešu nams Tālava arvien biežāk tiek izīrēts uz āru. Pēc 3 gadiem 
Dienvidaustrālijas valdība beidzot ir atzinusi, ka mums pienākas Zemes nodokļa 
atmaksa un mēs esam saņēmuši $23,570. 
 
Sabiedriskais klubs 
Strādā kā parasti 
 

 

7.  Baltiešu aprūpes nams – priekšsēdētāja M. Puķīte 
AMBER  AGED  CARE (Dzintara aprūpes māja) 
Gadskārtējā pilnsapulce notiks svētdien, 20.oktobrī plkst.15.00, 58 Avenue Rd. 
Paradise. Visi ielūgti piedalīties pilnsapulcē. Balstiesīgi ir tikai biedri, bet kurš katrs 
var kļūt par biedru, samaksājot $10.00 pirms sapulces. 
Jūnijā Amber Aged Care sekmīgi izturēja valdības akreditāciju, izpildot visas 44 
prasības. Tas nozīmē , ka šī iestāde drīkst pastāvēt nākamos 3 gadus kad atkal būs 
jāiet caur akreditācijas procesam. 
Jūlijā direktors atkāpās no amata un Ms. I Mathews izpilda šo amatu, kamēr 
atradīsim jaunu direktoru. Jauna kandidatūra jau ir atrasta.  
27.oktobrī ,svētdien plkst. 14.00 Amber Aged Care rīkos mākslas izstādi ar tēmu 
‘’Krāsainā pasaule’’. Lūdzam katru, kas vēlas izstādīt gleznas vai fotogrāfijas, zvanīt 
sekretārei, lai sarunātu, kad un kur atvest savus darbus izstādei. Lūgums uzrakstīt 
savu vārdu mākslas darbam aizmugurē. Talr. 8465 5500. 
Visi laipni lūgti atnākt un pavadīt pavasara pēcpusdienu ar mūsu tautiešiem, kā arī 
satikties ar lietuviešiem un igauņiem. Apbrīnot mākslas darbus, paklausīties 
muzikālus priekšnesumus pie krūzes kafijas un baudīt svaigus cepumus. 
Pirmdien, 18.novembrī plkst. 10.00 uzvilks latviešu karogu mūsu tautas neatkarības 
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svētkos. Pēc karoga uzvilkšanas visi aicināti uz kafiju un kūkām. 

8.  Latviešu Skola – R.Dancis 
21. septembrī Latviešu skolai notika ļoti veiksmīgs gadskārtējais sarīkojums.  
 Visi skolas skolotāji piedalījās LAAJ rīkotajos skolotāju kursos Dzintaros 27.-29. 
septembrī. 

 

9.  ALB jauktais koris „Dziesmu Laiva” – Gunta Rudzīte 
Šogad atsākām darbību 11. februārī, ar papildspēkiem no tiem koristiem, kas vēlējas 
šogad apmeklēt Dziesmu svētkus Latvijā. Diemžēl lielākā daļa šie papildspēki pēc 
Dziesmu svētkiem korī vairs neatgriezās. Ņemot vērā, ka daudz koristi šinī gadā 
apciemoja Latviju, nevarējām uzstāties 14. jūnija aktā, tikai ar igauņu kori 
nodziedājām himnas. Paredzam savu patstāvīgo muzikālo sarīkojumu 13. oktobrī, 
atkal kabarē stilā. Chroniskā vīru trūkuma dēļ likās, ka koris ilgi vairs nevarēs 
turpināt, bet pēc ziemas pārtraukuma, kad sākām gatavoties kabarē pēcpusdienai, 
uz mēģinājumiem ieradās kungi no Vīru kora, un skats uz nākotni sāka rādīties daudz 
spožāks. Korī šobrīd dzied 25 dāmas un 8 kungi, par kuriem visas ļoti priecājamies. 
Diriģente un valde kā līdz šim. 

 

10.  Baltiešu Padome – Jolanta Lūse  
Šogad aizvesto piemiņas dienas atcere ņēma citādu formātu. Viss notika mūsu 
baznīcā, jo Migrācijas muzejs nebija pieejams.  
Atsauksmes labvēlīgas, is sevišķi par mūsu skolas bērnu dziedāšanu. Bija tikai seši 
Latviešu skolas dziedātāji kopā ar diviem skolotājiem, bet rezultāts teicams. 
Lietuviešu skolnieki izteicās, ka būšot vairāk jāmācās, jo mūsu bērni esot bijuši 
drošāki un labāk dziedājuši. Svarīgi ir arī tas, ka mēs parādījām, ka mums ir nākotne, 
jo ir skolnieki un varbūt pat, ka izaug jauni sabiedriskie darbinieki no tiem. Visumā 
visu triju tautu pārstāvji bija apmierināti ar šādu formātu, tomēr vairāki tautieši esot 
izteikuši pārmetumu Migrācijas muzejam, ka mums tas nebija pieejams, jo mēs šajā 
datumā tur rīkojam piemiņas dienu katru gadu.  
Baltiešu padomes prezidēšana šogad pāriet lietuviešiem un  prezidents ir Tony 
Pocius. Lietuvieši esot pārrunājuši eventuālo 2014. gada atceri un viņiem esot 
padomā kaut kas savādāks. Varbūt viss notiktu lietuviešu baznīcas zālē St. Peters. 
Drošības dēļ esam tomēr tenatīvi pieteikuši Migrācijas muzeju 14.jūnija vainaga 
nolikšanai un 15.jūnija koncertam. Šie datumi ir ievietoti Multikulturālā kalendārā.  
Izsakām pateicību Amber Aged Care par finansiālo atbalstu jau otro gadu, jo ar 
artavu no trim tautībām ir ļoti grūti izsaimniekot šodienas apstākļos.  

 

11.  Latviešu Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera – Valdis Tomanis 
Š.g. 11. jūlijā rīkojām LTRK uzņēmēju pieņemšanu Rīgā, kur piedalījās vietējie 
uzņēmēji un kameras draugi. Šo pasākumu atklāja Latvijas TRK prezidents Jānis 
Endziņš un vieslektori bija Aleksandrs Gārša OAM un Dr. Gunārs Nāgels.  
Starp apsveicējiem bija arī Rolands Lappuķe, Latvijas vēstnieks disaporai, kurš būs 
mūsu viesu runātājs 18. novembra aktā.  
Piedalījās aptuveni 65 tautieši – viens no lielākiem skaitiem, kādu esam mūsu 
pieņemšanā redzējuši. Kā parasti, visiem garšoja mūsu sagādātās uzkodas un 
Austālijas vīni! 
Kamera ir noziedojusi 200 DLOA. 

 

12.  Konsula ziņojums – Valdis Tomanis 
1. oktobrī stājās spēkā Latvijas Pilsonības likuma grozījumi, kas pieļauj 
dubultpilsonību. Grozījumi paredz, ka Latvijas pilsonība saglabājama personām, 
kuras ieguvušas Austrālijas pilsonību, jo Austrālija un Latvija ir noslēgusi līgumu par 
dubultpilsonības atzīšanu. Austrālijā dzimušajiem latviešiem ir jāaizpilda dažādi 
dokumenti, lai varētu iegūt Latvijas pilsonību un tos var dabūt pie V. Tomaņa.  
1. Iesniegums  
2. Apliecinājums, ka bēga no Latvijas, norādot konkrētu laiku un valsi uz kurieni (viņi 
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vai senči) bēga 
3. Dzimšanas apliecība 
4. Dokuments, kas apliecina, ka pati persona 1940. gada 17. jūnijā bija Latvijas 
pilsonis vai ir šīs personas pēcnācējs (pēcnācējam vajag radniecību apliecinošus 
dokumentus) 
5. Pase 
6. Tāpat jāiesniedz ģimenes stāvokli apliecinoši dokumenti (laulības apliecība, ja 
šķirta, arī šķiršanās apliecība, ja laulātais miris – miršanas apliecība), un ja, personai 
ir bērni, jāiesniedz dzimšanas apliecība. Dzimšanas apliecībai, laulības apliecībai utt. 
jābūt legalizētai ar apliecinājumu – Apostille.  
 
Mobilo pasu stacija visticamāk, ka būs šeit tikai nākamā gada maijā.  

13.  Vīru koris „Daugava”  (A.Kronīte) 
Koris sastāv no 15 dziedātājiem. Kora priekšnieks ir Dr Richards Rozentāls un 
diriģente ir Astra Kronīte. Kora galvenais uzdevums ir kuplināt DV sarīkojumus. 2013. 
g. koris jau ir uzstājies Kalpaka piemiņas atceres sarīkojumā un Kurzemes Cietokšņa 
atcerē.  
Koris ir aicināts dziedāt Kapu Svētkos 3. Novembrī, Lāčplēša dienas sarīkojumā 9. 
Novembrī, Valsts svētkos 17.novembrī, kā arī sastāvdaļa no apvienotā Adelaides korī 
un kopējā Vanadžu/Vanagu eglītē 21. Decembrī. Koris rīkos patstāvīgu muzikālu 
pēcpusdienu 26. Oktobrī.  
2013. gads ir īpašs, jo koris pirmo reizi taisīja garu pārtraukumu gada vidū, no 9. 
maija līdz 12. Septembrim. Otrkārt, pirmoreiz kora sarīkojums/koncerts notiks DV 
nama telpās, ne Tālavā. 2014. gads būs nozīmīgs ar to, ka korim apritēs 45. darbības 
gadi.  
 

 

14.  ALBPA – J. Caune 
Pēdējais 45 tilpnis pienāca Rīgā pirms Jāņiem un tā saturs bija izvadāts savlaicīgi. 
Latvijas Muita un Valsts Ieņēmumu Dienests nekādas nepareizības līdz šim nav 
uzrādījuši. Saņemtas dažas pateicības vēstules un norādes turpmākiem sūtījumiem. 
Nākošo, 46. Tilpni plānojam iekraut 2014. gada 22. martā 

 

15.  Daugavas Vanagi – Imants Kronītis 
1. DV Adelaides nodaļā ir 154 biedru – 106 Vanagi un 48 Vanadzes.  
2. Nodaļa darbojas ļoti aktīvi, sniedzot Adelaides latviešu sabiedrībai dažādus 

pakalpojumus.  
a. Atceres sarīkojumus, tradicionālos svētkus un referātus: Kalpaka, 

Kurzemes Cietokšņa, Lāčplēša  dienas atceres, Valsts svētku karoga 
sardzi. Aizvesto piemiņas dienas vainagu nolikšanu kapos. Jāņus, 
Ziemassvētku eglīti, Jaungada sagaidīšanu, ģimenes dienu. 

b. Pie nodaļas darbojas DV vīru koris Daugava 
c. Vanadzes peidāvā regulāras pusdienas latviskā gaumē katru 

sestdienu. Vanadzes gatavo jubilejas un bēru mielastus un bieži 
izpalīdz citu organizāciju sarīkojumos ar saimniecisko darbu. 
Tautiešiem ir sabiedriska satikšanās vieta nodaļas klubā.  

d. Filmu seansi katru mēnesi.  
e. Bibliotēka. Laikraksti no Latvijas. Daudz grāmatas pārsūtītas uz 

Latvijas bibliotēkām.  
f. Atbalsta un palīdz finansēt Adelaides Latviešu ziņotāju 
g. Aprūpe. Apzin un apciemo apm. 90 vārgu, gados vecus tautiešus un 

sagādā tiem paciņas Lieldienās un Ziemassvētkos.  
h. Atbalsta Adelaides latviešu jaunatni sportā un izglītībā.  

Vanagi sūta finansiālu palīdzību uz Latviju bijušajiem leģionāriem, audžubērnu 
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aprūpei, daudzbērnu ģimenēm un dažādiem grūtībās nonākušajiem ļaudīm. Ir 
sakopotas 21 dažādas Humanitārās palīdzības pakas sūtīšanai uz Latviju. Nodaļa 
atbalsta 2 stipendiātus augstākās mācību iestādēs. Līdzekļi šim palīdzības 
darbam nāk ko gadskārtējās ziedojumu vākšanas akcijas, kura šogad notika aprīlī 
un maijā.  
24. augustā notika DV pilnsapulce. Priekšnieks un valde paliek bijušajā sastāvā. 
Priekšnieks Imants Kronītis, vietnieks Artūrs Berķis.   

16.  ALB – B. Krūmiņš  
1. ALB pilnsapulce notiks 2013.g.12.oktōbrī plkst.12.00 ALB namā. 
2. ALB nākamā Literārā pēcpusdiena notiks 2013.g.20.oktōbrī ALB namā. 

Priekšlasījumam rezervēts Uldis Ozoliņš no Melburnas. 
3. ALB rīkotais Latvijas valsts dibināšanas atceres svētku akts notiks 

2013.g.16.novembrī plkst.12.00 Tālavas lielajā zālē ar sekojošu pieņemšanu 
Tālavas mazajā zālē.  
Svētku akta koncerta daļā piedalīsies Adelaides Latviešu skolas dziesmu 
ansamblis, diriģente Rasma Celinska; Lilitas Daenkes dziesmu un mūzikas 
ansamblis; čellists Jānis Laurs un Adelaides Latviešu apvienotie kori ar 
diriģentēm Lilitu Daenki un Astru Kronīti. 

4. ALB grāmatnīcas darba aktivitāte pagājušajā financu gadā ir pieaugusi - 
apgrozījums dubultojies; grāmatnīcu vada Ilga Vēvere. 

5. ALB Latviešu mūzejs, kuŗu vada Māra Kolomitseva, turpina ierakstīt 
ienākošos eksponātus, piedalīsies 2014.g.maija mēneša Adelaides Migrācijas 
mūzeja Forumā un 2014.g.25.maijā sarīkos ALB 65 gadu darbības atceres 
izstādi. 

6. ALB bibliotēka turpina pierakstīt ienākušās grāmatas, kā arī pako un sūta 
grāmatas uz Latviju. Vai latvieši vēl grāmatas lasa? - ļoti maz, bet 
bibliotekāre Zaiga Sudraba stāsta, ka viens no Adelaides latviešu lasītājiem 
pagājušajā darbības gadā izņēmis 69 grāmatas. Bibliotekāre ir iesākusi jaunu 
projektu par latviešu grāmatām, kas izdotas Austrālijā. 

7. ALTA šogad uzveda vienu īslugu, Ilgas Puides režijā un ir iecerējusi atkal 
kādas īslugas uzvedumu. 

8. Pie ALB darbojas Adelaides latviešu jauktais koris "Dziesmu laiva", savas 
darbības ziņas sniedz tieši DLOA. 

9. ALB saņem pabalstu no Austrālijas Federālās valdības latviešu vecāko ļaužu 
aprūpei Adelaidē. Šo aprūpes darbu veic vecāko ļaužu aprūpes grupa 
"Laima" ar grupas vadītāju Valdu Peddie un palīdzēm Margotu Puķīti, Brigitu 
Sigur un Ilzi Ostrovsku. M.Puķīte ir atbildīga par aprūpētāju sekciju, B.Sigur 
koordinē sociālo aprūpi un I.Ostrovska koordinē brīvprātīgo darbinieku 
sekciju un palīdz biroja darbā. Par Laimas darbību lūdzu lasiet AL Ziņotājā. 

10. Caur Vītolu Fondu ALB atbalsta divus studentus Latvijā ar stipendijām 
katram $ 2600.00 vērtībā gadā. 

 

17.  Korporāciju Kopa Adelaidē 
Rūdis Dancis ir pārņēmis amatu no M. Lūša 

 

18.  Radio - S.Aguļēviča 
Radiostacija rīko radiotonu radio stacijas uzturēšanai. Pēdējo divu gadu laikā mūsu 
organizācijas ir palikušas ļoti kūtras radiostacijas atbalstīšanā. Būtu labi, ja 
organizācijas varētu atsaukties, it īpaši tās, kuras mēs reklamējam savā raidījumā. To 
var izdarīt zvanot 17. oktobrī uz raidstaciju. S. Aguļēviča var sniegt papildus 
informāciju.  
Ja kādam ir interese piedalīties radio raidījumos, lai zvana S. Aguļēvičai 

 

19.  AZVV  
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Vasaras vidusskola notiks 2014. gadā, no 2. līdz 17. janvārim. Šoreiz būs 40. gads, 
tādad svinēsim 40. gadu jubileju ar Izlaiduma koncertu piektdienas vakarā un arī 
jubilejas balli sestdienas vakarā. Visi ir mīļi aicināti un gaidīti apmeklēt gan koncertu, 
gan balli.  
Viesi no Latvijas būs Inta un  Artūrs Uškāns, kuri ieradīsies pēc 3x3 nometnes, kas 
notiks Melburnā. Būs arī daiļamatnieks Māris Maniņš no Rīgas, kurš strādā Brīvdabas 
muzejā. Viņa ceļanaudu un apmešanos atbalsta Melburnas daiļamatnieku kopa, kas 
nolēmusi sūtīt viņu, lai apmācītu VV jauniešus par aušanu un citiem rokdarbiem.  
 
Es lūdzu, ka ja kādam mājās ir stelles, ko vasaras vidusskola varētu aizņemties pa šo 
laiku, mēs būsim ļoti pateicīgi. Stelles  var būt visādos lielumos, pat vislielākās. 
Ceram darboties ar 10 stellēm.  
Trešais viesis būs Ivars Cinkuss, kas dažas dienas pavadīs, mācot dziesmas VV korim. 
Ivars ieradīsies ar savu kundzi pēc Diriģentu kursiem, kas notiks Melburnā decembra 
beigās.  
VV 2014 būs ražīgs gads. 
VV pateicas visām organizācijām par atbalstu līdz šim un par atbalstīšanu nākotnē.  
 

20.  KD komitejas priekšsēdis Juris Skābe 
KD komiteja ir beigusi savu darbu un iesniedz ziņojumu. Ziņojumā ir finansu pārskats 
un priekšlikums nodibināt „Australijas Latviešu Kultūras Dienu, Adelaidē, palīdzības 
fonds”, lai tas atbalstītu nākamās Adelaides Kultūras dienas.  
 

  
Visi klātesošie atbalsta ideju par šāda fonda izveidošanu un ierosina, ka, lai juridiski 
nodibinātu šādu fondu, J. Skābem oficiāli jāgriežas pie LAAJ. 
 

 

21.  Akadēmiskā studentu vienība Atāls – D.Dārziņa 
Akadēmiskā studentu vienība Atāls 2013. g. 29. septembrī rīkoja LU gada svētkus un 
pateicas tiem, kas piedalījās sarīkojumā. Svētku runu mums teica Gunārs Nāgels un 
muzikālu priekšnesumu sniedza čellists Jānis Laurs ar savu kolēģi Ewen Bramble.  
  

 

22.  Sabiedrības balva – Rūdis Dancis 
Vēlos ziņot, ka kandidāti DLOA sabiedrības balvai 2013. g. nav. 
 

 

23.  LJAA pagaidu prezidents ir Rūdis Dancis   

24.  Dzintaru komiteja 
Dzintarus regulāri izmanto dažādas grupas, kas nodrošina, ka peļņa atļauj atbalstīt 
latviešu pasākumus.  
Lēnā garā veicam uzlabojumus un labojam Dzintaru ēkas un apkārtni. Šī gada 
sākumā pārkrāsojām baznīcas krustu.  
Nule aizvadītajā nedēļas nogalē 25 latviešu skolu skolotāji un darbinieki piedalījās 
LAAJ rīkotajā konferencē, kam Dzintaru komiteja sniedza pabalstu.  

 

25.  18. novembra svinības 
Karoga uzvilkšana notiks 10:00 
Skola uzvilks karogu 
Jānis Priedkalns teiks runu 
Tamāra Līdums runās pie karoga pacelšanas (vēlāk kļuva zināms, ka Tamāra nevarēs 
runāt un tiek meklēts kāds cits) 

Jāieliek ziņotājā divi 
ziņojumi – par 
Pieņemšanu un 
Svinīgo aktu un par 
karoga pacelšanu pie 
Burnside pilsētas 
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Svētku akts sāksies 12:00 
Svētku runu teiks Rolands Lappuķe 
Ar priekšnesumiem piedalīsies  
Latviešu skolas koris 
Lilitas Daenki mūzikas ansamblis 
Adelaides latviešu kori 
Jānis Laurs ar mūziķiem 
Pēc akta ir pieņemšana mazajā zālē 
 
Pieņemšana piektdienas vakarā 
Inga Pērkons Grauze gādās par uzkodām 
Matīss Lūsis un Raimonds Jaudzems piedalīsies ar klavieru uzstāšanos 
James Nobes noorganizēs video vai fotogrāfiju kaleidoskopu ko rādīt fonā 
Latviešu mākslinieku darbu izstāde (B. Krūmiņš atgādina par šo ideju) I. Puķītis 
paskaidro, ka nav neviens, kas varētu uzņemties to organizēt. Tātad izstāde nenotiks. 
Sabiedriskais klubs pasniegs pusdienas starp Karoga uzvilkšanu un Svinīgo aktu.  
Igo Ozols lūdza, vai viņš varētu izstādīt savas fotogrāfijas Pieņemšanas un Svinīgā 
akta laikā – nevienam nekas nav pretī 
I. Puķītis organizē karoga uzvilkšanu Burnside pilsētas valdē 8:30  

valdes nama  
B. Krūmiņš un M. 
Ceplīte sagatavos 
ziņojumu, ko ievietot 
ALZ  
 

 
 
Dažādi jautājumi 
 

1.  Baltiešu tirdziņš 
To organizē Lietuvieši un aicina latviešus un igauņus piedalīties. J. Lūse izliks plakātu Tālavā. I. Skābe 
ierosina, ka Vizma Skābe varētu zināt, kas būtu ieinteresēts piedalīties šajā tirdziņā.  

2.  M. Ceplīte ziņo, ka viņa gribēja vadīt DLOA sēdi pirmos divus gadus un tad nodot to tālāk Reinim Dancim. 
Reinis Dancis piekrīt šai amata nomaiņai. Reinis Dancis uzsāks DLOA priekšsēža pienākumus sākot ar 2014. 
gada 1.janvāri.  

 
 

Nākamā sēde 2014.g 12. februārī plkst 19:00 Daugavas Vanagu namā 
 
Sēdi slēdz plkst. 21:11 
 
 
Sēdi vada M. Ceplīte 
Sekretāre I. Leitase     
 


