
 

 
 

 
Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība 
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Priekšsēdis/Chairperson: Mr Reinis Dancis 
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ēpasts/email: dloapvieniba@gmail.com 
 

 
 

DLOA sēde trešdien, 2017. gada 8. martā 
plkst. 19:00 Tālavā 
www.dloa.org.au 

 
1. Darba kārtības pieņemšana; 
2. 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 vadītāja apstiprināšana; 
7. Organizāciju pārstāvju ziņojumi, izmaiņas un jaunumi kalendārā; 
8. LAAJ epasts: “Ierosinājums, ka par šī gada valsts svētku runātājiem/referentiem 
aicinam vietējos, augsta ranga (iespēju robežās) politiķus.” Pielieku epastus 
izskatīšanai. Kas būs Adelaides atbilde? 
9. LAAJ prezidija sēde, trešdien, 15. februārī. Pielieku darb kārtību; 
10. 1941. gada 14. jūnija atcere – migrācijas muzejs plkst. 14:00 un dievkalpojums; 
11. Baltiešu  padomes “Baltic Freedom Concert” 2017. gada 27. augustā – plkst 14:00  
12. 2016. gada 18. novembra svinības – atsauksmes; 
13. 2017. gada 18. novembra svinības: 
      13.1 Pieņemšana piektdien 2017. gada 17. novembrī? Ja izvēlamies jā – kas būs 
rīkošanas komitējā? 
      13.2 Sestdienā - viena svinības diena visiem sarīkojumiem un organizācijām 2017. 
gada 18. novembrī – kāds formats? Kas būs rīkošanas komitējā? 
      13.3 Atsaucoties uz punktu 8 - mākslinieki/svētku runātājs(a) – ko Adelaides 
sabiedrība velās?; 
      13.4 Karogu uzvilkšana 2017. gada 18. novembrī – Bernsaidas domē un Anlijas 
dome – pirms karogu uzvilkšanu sestdienas rītu? Vai piektdienas rītu 17.tā? 
      13.5 Svētbrīdis; 
      13.6 Adelaides jauniešu uzruna – kas runās? 
      13.7 Svētku torte; 
      13.8 Dzīvā mūzika – Četri Kaķēni un pūteju orķestris. 
14. Simtgada svinības – Kas vēlās būt komitējā un kādus projektus par gadu 
proponējam; 
15. 2018. gada 18. novembra svinības: 
16. Kultūras Dienas 2018. gadā: 
17. Dažādi jautājumi;  
18. Nākamās sēdes datums 
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ORGANIZĀCIJA VĀRDS PARAKSTS 
   
Adelaides Latviešu Biedrība I Radziņa Piedalās 

Adelaides Latv. Draudzes Pal. 
Apv. 

J Caune Atvainojas 

Adelaides Latviešu Ev-Luterāņu 
dr. 

I Ozols Piedalās 

DLOA Kasieris V Līdums Piedalās 

Adelaides Latviešu Ko-op Sab. 
Klubs 

I Puķītis Piedalās 

Adelaides Latviešu Nama 
Ko-operatīvs 

A Bērziņš Nepiedalās 

Adelaides Latviešu Skolas 
Padome 

R Dancis Piedalās 

LAAJ Anna Ziedares Vasaras 
Vidussk. 

L Daenke Piedalās 

Adelaides Latviešu teātru 
ansamblis 

I Puide Nepiedalās 

ASK J Lindbergs Piedalās 

Adelaides Latviešu Ziņotājs I Laine Nepiedalās 

Akadēmiskā Studentu Vienība 
Atāls 

P Strazds 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 Vice-priekšsēde 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 A Vēzis Piedalās 

Dzintaru Komiteja Z Ozoliņa Piedalās 
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Korporāciju Kopa Adelaidē K! K! 
A! 

R Dancis Piedalās 

L R Goda Konsuls 
Dienvidaustrālijā 

V Tomanis Atvainojas 

LTRK Austrālijā V Tomanis Atvainojas 

Latviešu Katoļu Biedrība A Berķis Piedalās 

LJAA R Dancis Piedalās 

Studenšu Korporāciju Kopa 
Adelaidē S! K! K! A! 

I Līviņa Nepiedalās 

DV tautas deju kopa "Auseklītis" I Daenke Nepiedalās 

 P Strazds Atvainojas 

DLOA valdes konsultante, DLOA 
pārstāve  Adelaides Latviešu 
skolas padomē 

M.Ceplīte Nepiedalās 
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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. 
Priekšsēža Reiņa Danča ziņojums 

DLOA kasiera ziņojums 
Biedru maksas rēķini ir izsūtīti, tie jāapmaksā līdz marta beigām. 
Radio - Skaidrīte Auguļēviča 
Skaidrīte Auguļēviča ziņo, ka mūsu radio raidījumus klausās visā pasaulē. Tas prasa            
mainīt radio programmas struktūru un prasa izmantot internetu daudz vairāk. Skaidrīte           
Auguļēviča lūdz palīdzību interneta izmaksu segšanai.  
 
Baltiešu padome - Jolanta Lūsis  
 
Daugavas Vanagu vīru koris Daugava - Aivars Vēzis 
Mūsu koris sastāv no 15 vīriem. Mēģinājumi notiek ceturdienu vakaros. Mēs patreiz 
mācamies dziesmas priekš sarīkojumiem. 4. martā nosvinējām Kurzemes Cietokšņa 
atcreri ar koncertu un dziesmām. Tagad gatavojamies uz 14. jūnija atceri un Baltijas ceļa 
svinībām 27. augustā.  
Mūsu gadskārtējais DV Kora koncerts notiks 22. oktobrī DV namā.  
 
Latviešu Luteriskā draudze - Ivars Ozols 
Ziņojums DLOA 2017.g.8.martā 

Dievnams: Sv.Pēteŗa baznīca - 23 Rose Terrace, Wayville, SA 5034 
Draudzes locekļu skaits - ap 180 
Draudzes pr-ks - diakons Dr. Ivars Ozols 
Draudzes mācītājs - prāvests Dr. Jānis Priedkalns 
Draudzes Dāmu komitejas pr-ce - Dr. Maija Sils 
Noticis  21 dievkalpojums (no tiem 14 ar dievgaldu) ar kopā 809 dievlūdzējiem, arī 2 
laulības 
Abi garīdznieki (diakons un prāvests) apmeklējuši slimību un vecuma nomāktos ļaudis 
gan aprūpes namos, gan mājās, gan slimnīcās 
Diakons Dr.Ozols vairākkārt kalpojis un vadījis dievkalpojumus Brisbanes latviešu 
draudzē, kuŗai pašai nav sava mācītāja 
Prāvests Dr.Priedkalns, izpildot ALELDA prāvesta pienākumus, kalpojis un vadījis 
dievkalpojumus Melburnas draudzē (trīs reizes), Kanberas un Brisbanes draudzēs (katrā 
divas reizes). 
Sabiedriskais Klubs -  Ints Puķītis 
 
Ir atsācis darbību. Kafejnica ir atvērta katru sestdienu kad ir Latviešu Skola, un Laimīgās 
Stundas katru pēdejo piektdienas vakaru katru mēnesi. 
Akadēmiskā vienība Atāls - Pēteris Strazds 
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Valdes sastāvs: Dr Pēteris Strazds, vecākais;  Aivars Līdums, 1. vecākā vietnieks;  Ints 
Puķītis, 2. vecākā vietnieks;  Dr Īrisa Minkiewicz, rakstvede;  Ināra Strazds, kasiere. 
Atāla adrese:  15 Amelio Walk, Flagstaff Hill SA 5159.  Tālr.  0409 831 093 (Mans mob.) 
E- pasts:  ipstrazds@gmail.com 
 
Atāla gada svētki notiks svētdien, 7. maijā, Tālavas mazā zālē.  
2016. gadā, Atāls izdeva grāmatu par Atāla vēsturi, pie kuras,  Redakcijas kolēģija, 
Daces Dārziņas vadībā, ieguldija lielu darbu.  
ADELAIDES  LATVIEŠU  DRAUDŽU  PALĪDZĪBAS  APVIENĪBA - A.    Berķis  

Ir atkal steigā aizritējis viens gada posmis, kopš pēdējā palīdzības sūtījuma uz 
Latviju. 

Pašreiz tiek sagatavots jauns sūtījums. 15. un 16. februāri, divas dienas 14 
personas šķiroja, pārbaudija un pakoja saziedotās mantas. Tikai labas kvalitātes lietas 
tika iepakotas sūtīšanai uz Latviju. 
  
Sūtījumu izdevumus uz Latviju sedz: 
 Piecas (5) lielpakas Vanadžu kopa Adelaidē. 
 Sešas (6) lielpakas Daugavas Vanagu Adelaides nodaļa. 
 Vienpadsmit (11) lielpakas Latviešu Katoļu Biedrība. 
 Trīs (3) lielpakas Genoveva Janmeijs. 
  

No Adelaides, palīdzības pakas uz Latviju tiek sūtītas jau 25 gadi. 
Pašreiz tiek sagatavots četrdesmit devītais (49.) sūtījums. Pie katra sūtījuma darbojas 
kādi divdesmit brīvprātīgie darbinieki. Tie bez jebkādas atlīdzības ziedo savu laiku un pat 
līdzekļus, lai palīdzētu latviešu tautai Latvijā. Tā ir humanitāra palīdzība ko mēs dodam. 
Nekad, nekad neesam saņēmuši ne viņa dolāra no kādas citas palīdzības iestādes vai 
organizācijas. Mūsu sūtījumi uz Latviju tagad tiek dokumentēti kā dāvanas. Mēs paši šeit 
esam tās humanitārās palīdzības avots kas nebeidzas plūst. 

Palīdzības paku sūtījumiem visus izdevumus, ieskaitot nodevas un piegādi Latvijā 
mēs samaksājam no Adelaides. 
 Jānis Caune un Arturs Berķis ir darbojušies nepārtraukti šinī  Palīdzības 
organizācijā un palīdzības paku sūtījumos no pirmsākuma dienām. 
 Nākošais sūtījums tiks iekrauts 24. un 25. martā. 
ADELAIDES LATVIESU SPORTA KLUBS - Jānis Lindbergs 
 * Sastav no 10 finansialiem biedriem 
 * Darbojas vairs tikai viena nozare t.i novuss 
 * Trenini notiek svetdienas ritos,Talavas maza zale 
 * Regulari nemam dalibu citu pavalstu meistarsacikstes 
 
Latviskās Izglītības Veicināšanas Kooperatīvās Sabiedrības - Dzintari - Zinta 
Ozoliņa 
2017. g. decembra sanāksmē pieņema kā valdes locekli Kalvi Jaunalksni, un vienbalsīgi 
iecēla Zintu Ozoliņu par valdes priekšsēdi. Valdē vēl sastāv Lilita Daenke, Kārlis Rolavs, 
Andra Rone, Ilze Švarce, Andris Švolmanis un kā valdes sekretāre darbojās Anne 
Audette. Kopā valdei ir plaša pieredze dažādās profesijās un laukos, visi ir aktīvi latviešu 
sabiedrībā un AZVV absolventi vai bijušie darbinieki. Neskatoties uz to,  ka valdes locekļi 
pārstāv trīs pavalstis, viņiem ir arī kopēja vēlēšanās: veicināt LIVKS  darbību un mērķus. 
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      Bijušajiem Dzintaru darbiniekiem Mirdzai Zvaigznei un Dāvidam Darziņam valde 
pasniedza Atzinības rakstus 

      Pēdējos mēnešos valdes locekļi ir centušies apzināt turpmākās darbības apmērus un 
kas Dzintaros ir vajadzīgs. Ir vairāki labojumi jeb remonti kas būtu steidzīgi jāizpilda. 

      Dzintaru īrnieku vajadzībām, ir iegādāti 200 jaunu krēslu; laboti un nokrāsoti mazie 
vārti, kas iet uz karoga laukumu, un veikti vairāki krāsu darbi. Nocenota ūdens roru 
atjaunošana no galvenās ielas. 

      Valdei ir paredzēts noturēt intesīvu darba nedēļas nogali, kur liks vietā nākotnes 
darbības plānu. 
  
ALDPA - Artūrs Berķis 

Ir atkal steigā aizritējis viens gada posms kopš pēdējā palīdzības sūtījuma uz            
Latviju. 

Pašreiz tiek sagatavots jauns sūtījums. 15. un 16. februāri, divas dienas 14            
personas šķiroja, pārbaudija un pakoja saziedotās mantas. Tikai labas kvalitātes lietas           
tika iepakotas sūtīšanai uz Latviju. 
 
Sūtījumu izdevumus uz Latviju sedz:  

Piecas (5) lielpakas Vanadžu kopa Adelaidē. 
Sešas (6) lielpakas Daugavas Vanagu Adelaides nodaļa. 
Vienpadsmit (11) lielpakas Latviešu Katoļu Biedrība. 
Trīs (3) lielpakas Genoveva Janmeijs. 

 
No Adelaides, palīdzības pakas uz Latviju tiek sūtītas jau 25 gadi. 

Pašreiz tiek sagatavots četrdesmit devītais (49.) sūtījums. Pie katra sūtījuma darbojas           
kādi divdesmit brīvprātīgie darbinieki. Tie bez jebkādas atlīdzības ziedo savu laiku un pat             
līdzekļus, lai palīdzētu latviešu tautai Latvijā. Tā ir humanitāra palīdzība ko mēs dodam.             
Nekad, nekad neesam saņēmuši ne viņa dolāra no kādas citas palīdzības iestādes vai             
organizācijas. Mūsu sūtījumi uz Latviju tagad tiek dokumentēti kā dāvanas. Mēs paši šeit             
esam tās humanitārās palīdzības avots kas nebeidzas plūst. 

Palīdzības paku sūtījumiem visus izdevumus, ieskaitot nodevas un piegādi Latvijā          
mēs samaksājam no Adelaides. 

Jānis Caune un Arturs Berķis ir darbojušies nepārtraukti šinī Palīdzības          
organizācijā un palīdzības paku sūtījumos no pirmsākuma dienām. 

Nākošais sūtījums tiks iekrauts 24. un 25. martā. 
 
Rūdis Dancis - Sabiedrības balvas komiteja 
Ziņojumu nav 
Kultūras dienu komiteja - Rūdis Dancis 
 
Amber Aged Care -  Margota Puķīte 
 
K.Moss menedzeris ,padomes priekšnieks M.Hoile igauņu pārstāvs un parēja padomē J 
Oks vice priekšnieks.A.Bagusauskas, R Stankevicius lietuviešu pārstāvi, M.Puķīte un 
M.Tamm latviešu pārstāvi, A.Birkin neatkarīga padomē. Padomes sēdes notiek reiz 
mēnesī. 
Amber Aged Care 32 istabas visas aizņemtas un Amberlie 12 atseviškas mājas 10 
aizņemtas un 2 remontē.Pagaidām 7 latvieši 9 lietuvieši un 2 igauņi un pārējie cittautieši. 
54 darbinieki. 
Februārī atzīmēja lietuviešu un igauņu neatkarības dienu ar karogu uzvilkšanu. 
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Sakarā ar trauslāku stāvokli vecumu dienās, AAC notiks pārbūves lai varam turpināt dot 
pareizu aprūpi visiem. Mums arī saraksts no baltiešu izcelsmes kuri vēlās nākt pavadīt 
vecumu dienas AAC. Esam iesnieguši plānus Campbelltown pašvaldībai, piešķirt mums 
atļauju 8 istabām- tā paplašinot skaitu līdz 40 istabām. Sakarā ar piebuvi būs maiņas 
dārzam un iebrauktuvei uz Amberlie. 
Katru gadu tiek organizēti pasākumi iesaistīt Adelaides baltiešu sabiedrību pavadīt kādu 
laiku ar veciem ļaudīm kuri dzīvo AAC, bet apmeklētāju mazs. Baltiešu Olimpiāde šogadu 
nebūs un noteikti būs 2018. gadā. Turpmāk katru otro gadu, pagaidām Olimpiādes kauss 
lietuviešu rokās. 
Ziemassvētku pusdienas bija ļoti labi apmeklēts un kā vienmēr Ziemassvētku vecītis bija 
mīļi gaidīts. 
Meklējam novuss galdu. Daži vīrieši izteikuši velmi uzspēlēt novuss. Vai kāds varētu 
palīdzēt lai šī velme piepildētos. 
 
AAC vēlās pateik lielu paldies A.Jansonam par klavieru spēlēšanu reiz mēnesī AAC . 
I.Puķītim pārspēlējot vecās iemīļotās filmas no VHS us DVD tā, lai visi var tagad skatīties 
filmas uz lielā ekrāna. 
Otrdien 11.aprilī olu krāsošana sīpolu mizās plkst.9.30 58 Avenue rd. Paradise, ŠĪ 
aktivitāte visiem baltiešiem ļoti mīļa un sakara ar vecošanas procesu daži nav vairs 
spējīgi paši noturēt pirkstos olu.Visi vajadzīgi materiāli būs sagādāti, tikai trūkst rokas. Ja 
vēlās papildus informācīju zvaniet M. Puķītei 0419 894007. 
 
Sestdien 22.aprīlī plkst. 6.30 vakarā muzikālais vakars ar vīnu degustācīju AAC. 
 
Daugavas Vanagi - Gunta Rudzītis 
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Adelaides latviešu kooperatīva ziņojums - Andis Bērziņš 
Kopš beidzamās DLOA sēdes vairākas lietas notikušas namā. 
Kooperatīva valde pakāpeniski cenšās izpildīt Unlejas pašvaldības uguns drošības 
prasības un pagājušā gada novembrī Unlejas pašvaldības uguns drošības komitēja 
pieņēma, ka pirmā fāze kompetenti paveikta. 

● Durvju klinķi izmainīti ar jaunajām atslēgām. Visas vecās atslēgas ir nederīgas. Ja 
kādam nama atslēga ir nepieciešama, lūdzu sazināties ar mani. Nama atslēgas ir 
reģistrēta un tikai Kooperatīva valdei ir tiesības pasūtīt papildus atslēgas.  

● Lielās zāles durvis no fojera uz āru izmainītas, lai veras uz āru ar piemērotiem 
klinķiem.  

● Skaidri redzamas izējas zīmes, kā arī pastāvīgu trauksmes apgaismošanu ir 
ievietota.  

● Skatuves dekorācijas bomi un virves ir noņemti.  
● Skolas telpām ir sagādāta vēl viena izēja, ieliekot durvis uz balkona logu vietā. 

 
Kopš pārbaudes, Kooperatīva valde jau spējusi otru stādiju paveikt, kur meistari ierīkoja 
dūmu uztverētājus un signalizāciju visā namā, un tos pievienoja pie Dienvidaustrālijas 
uguns dzēsējiem. Tagad, ja izceļās ugunsgrēks, uguns dzēsēji tiek automātiski izsaukti. 
Ja gadījumā izraisās nevajadzīga uguns dzēsēju izsaukšana, tad ir liela soda nauda 
jāmaksā. Kooperatīva īrēšanas līgumos tiks uzsverts, ka īrētājs būs atbildīgs par 
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nevajadzīgo uguns dzēsēju izsaukšanas sodu naudu.  
 
2015. gadā Dienvidaustrālijas valdība pieņēma jaunus kooperatīva likumus un visā          
Austrālijā tagad uz kooperatīviem attiecās līdzīgi likumi. Kooperatīva paju īpašnieki          
beidzamā pinsapulcē balsoja un pieņēma jaunos statūtus. Tagad skaitamies         
“non-distributing co-operative” kas nozīmē, ka turpmāk varēsim pieprasīt valdības         
atbalstus. 
 
Nama pārvaldnieka pienākumus turpina pildīt Matīss Reinhards. Darbs nav pilnlaicīgs, 
tādēļ atgādinājums tiem kuri vēlas tikties ar pārvaldnieku, sazvanīt Matīssu uz nama 
mobīlo numuru (kas parādās ALZ) sarunāt tikšanos laiku. Jo namu bieži izīrē 
nelatviešiem, atgādinājums latviešu organizācijām laicīgi izpildīt īrēšanas anketi un 
iesniegt to ar depozītu nama pārvaldniekam. 
 
Kooperatīva valde  mēģina iesaistīt jaunāku paaudzi direktora amatos, lai ar laiku viņi var 
pārņemt valdes darbību. Beidzamā pilnsapulcē ievēlēja divus jaunus direktorus - Daini 
Skābi un Dāvidu Vēdigu. 
 
Andis Bērziņš 
Adelaides latviešu kooperatīva priekšsēdis 
Adelaides Latviešu biedrības ziņojums - Ilze Radziņa  
Kopš 2016.gada oktobra DLOA sēdes, ziņoju, ka patreizējais ALB valdes sastāvs ir: Ilze 
Radziņa, Rūdis Dancis, Iveta Leitase, Brita Līduma, Inara Kalniņa, Ilga Vēvere, Andris 
Darziņš.  

ALB valde strādā pie ALB Muzeja darbības atjaunošanas.  

ALB pasniedza balvas Adelaides Latviešu skolas 7.klases absolventiem: Matīsam Lūsim, 
Akselim Ceplītim, Andrejam Nobes. 

ALB pasniedza balvu AZVV skolas absolventei Rebeka Abey par sekmēm pilnveidojot 
savu latviešu valodu.  

ALB turpina sekmīgo sadarbību ar Adelaides Latviešu skolas spēļu grupu un bērnu 
dārzu, kuri  sestdienās darbojās ALB “Vasarnīcā”. 

Visas ALB nozares, tai skaitā Gramatnīca, bibliotēka, “Dziesmu laiva”, ALB “Laima” 
senioru grupa darbojās bez īpašām izmaiņām. Tiek plānoti un rīkoti pasākumi, kuri tiek 
izziņoti/reklamēti visos pieejamos mēdijos. 

Dziesmu Laiva - Lilita Daenke 
 
Dziesmu laivas ziņojums 2017. gada 6. martā. 
Dziesmu laiva ar savu dziesmu prieku atsāka savus mēģinājumus 13. februārī. 
Mēģinājumi notiek pirmdienas vakaros, sākot plkst. 19:00. 
Turpinām mācīties 2018 Dziesmu dienu kopkora programmu, ko iesākām jau pagājušo 
gadu. Piedalījāmies ar tām iemācītām dziesmām Melburnas kultūras dienās. Bijām ļoti 
priecīgi un lepni par mūsu uzstāšanos KDās – programma bija sarežģīta un prasīga un 
no mūsu mazās grupas piedalījās 16 dziedātāji. 
Šogad piedalīsimies ALB rīkotā pēcpusdienā 6. maijā – Baltie galdautu svētkos. 

9 



Dziesmu Laiva rīko jautru pēcpusdienu maija beigās. Tas notiks svētdienas pēcpusdienā, 
28. maijā. Aicinām visus šo apmeklēt un variet iegādāties biļetes pie dziedātājiem. 
Dziesmu laivas vadītāja 
Lilita Daenke 
 
Annas Ziedares Vasaras vidusskolas ziņojums - Lilita Daenke 
Šogad AZVV notika no 3. līdz21. janvārim. Bija jauki redzēt vēl vienu jaunu klasi ar 15 
jauniešiem. Ar to mēs lepojamies, ka vēl ir nākotne latviešu sabiedrībai. 
Kopā bija 56 skolnieki piecās klasēs, 11 audzinātāji, 20 skolotāji, darbinieki un virtuves 
strādnieki un no ārvalstīm piedalījās 9 skolotāji. Diriģente, Laura Leontjeva ar savu 
ģimenīti. Tautas deju virsvadītājs, Jānis Purviņš, Ilze Gaigalava latviešu valodas 
skolotāja, Māris Maniņš meistar-audējs un skolotājs, Kristīne Dimanta, folkloriste un 
skolotāja Marta Lortkipanidze piedalījās no Latvijas. No Amerikas bija skolotāja Elisa 
Freimane, un prāvesta Anita Vārsberga-Pāža. Neaizmirsīsim ka no Austrālijas katru gadu 
piedalās daudz skolotāji un palīgi par ko mēs esam ļoti pateicīgi. 
21. janvārī notika skolas noslēgums un varens koncerts. 
Šis ir mans pēdējais gads kā vadītāja un man ir prieks ziņot ka nākamais vadītājs būs 
Markus Dragūns no Melburnas. Mēs viņu ļoti atbalstam. Viņš ir piedalījies kā VV 
skolnieks, audzinātājs,  ģeogrāfijas skolotājs, medbrālis un autobusa braucējs un zina un 
saprot AZVV no daudziem viedokļiem. 
Nākamgad AZVV notiks no 2. līdz 20, janvārim. Aicinu visas organizācijas turpināt 
atbalstīt jauniešus vasaras vidusskolā. 
 
Adelaides skola - Iveta Leitase/ Mārīte Rumpe 
Skolas vadība un skolotāji 2017. gadā 
Skolas padomes priekšsēdis ir Reinis Dancis 
Kasiere Brita Līdums 
Saimniecības daļas vadītājs - Dainis Skābe 
Pamatskolas pārzine- Iveta Leitase 
Mācību satura vadītāja - Ļena Rumpe 
Vidusskolas pārzine – Ilga Vasele 
Vidusskolas skolotājas – Ilga Vasele, Ļena Rumpe 
Bērnudārza vadītāja – Dace Freija 
Dziedāšanu mazajiem mācīs Dace Freija, lielākajiem bērniem – Inese Lainis 
Dejošanu mācīs Daila Mohr 
Pamatskolas valodas skolotāji – Mārīte Rumpe, Dace Eigen, Iveta Leitase, Ilga Vasele; 
Skolotāju palīgi - Daila Mohr, Irēne Bywaters, Dāvids Priedkalns, Aija Windsor; 
Pieaugušo skolotāja – Rasma Celinskis 
 
Viens no mūsu skolēniem – Matīss Lūsis mācīsies vidusskolā caur Internetu un 
piedalīsies stundās caur iPadu no Jaunzēlandes. 
 
2016. gada notikumi 
 
Latviešu ēdienu gads noritēja ļoti sekmīgi un mēs pateicamies Margotai Puķīte par 
pavārstundu organizēšanu un Tālavai par virtuves lietošanu. Mēs noteikti gribam turpināt 
tematiskos gadus – ne tikai tas palīdz gatavot stundu materiālus, bet arī palīdz 
koncentrēties mājās uz noteiktu vārdu krājumu un situāciju izvēli, kad vairāk mēģina ar 
bērniem runāt latviski. Ēdienu gadā daudzas ģimenes mājās centās runāt latviski, 
gatavojot ēdienu un pie galda. 
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Seši skolotāji piedalījās Austrālijas Latviešu skolu skolotāju konferencē Sidnejā un vairāki 
piedalījās Etnisko skolu apvienības rīkotajos kursos. 
 
Mums bija 3 klašu telpas un bibliotēka, kuru šogad izmantoja apvienotā bērnudārza un 
sagatavošanas klase, jo tā bija lielākā telpa skolā. 
 
Skola ikdienā izmantoja arī vienu no Tālavas noliktavām, Mazo zāli, pagalmu; ALB 
teritoriju un vasarnīcu. Mēs pateicamies par dāsno devumu šīm organizācijām. 
 
2017. gada plāni  
 
Organizēt skolas darbu par tēmu „Vaļasprieki”. Mēs iesaistīsim mācību procesā cilvēkus 
no plašākas latviešu sabiedrības, uzaicinot viņus dalīties ar saviem vaļaspriekiem. 
Pirmajā ceturksnī tas būs sports, otrajā – rokdarbi un māksla, trešajā – mūzika, dejošana, 
skatuves māksla, ceturtajā – viss pārējais, galvenokārt saistīts ar 18. novembri un 
Ziemassvētkiem. 
 
Šogad skolas darba uzsvars ir nodrošināt skolotāju kadru pēctecību - paaugstināt 
kvalifikāciju,piesaistīt skolotāju palīgus un jaunus skolotājus, lai visiem skolotājiem būtu 
prieks nākt un strādāt un, lai viņi ‘neizdegtu’. Budžetā mēs tam esam paredzējuši vairāk 
naudas nekā citus gadus. Skolotāju trūkumu izjūt arī citas Austrālijas latviešu skolas un 
visi izmēģina dažādus veidus, kā torisināt. Mēs šogad piesaistīsim klasēs skolotāju 
palīgus, cerībā, ka viņi verēs aizviet skolotājus un ar laiku paši varēs kļūt par skolotājiem. 
Ir grūti atrast cilvēkus, kas piekristu nākt katru sestdienu 40 sestdienas gadā uz skolu, 
tāpēc mēs domāsim, kā šo atbildību sadalīt uz vairāk cilvēkiem. 
 
Mēs turpināsim iesākto skolas mācību satura izveidošanu un šogad ir noslēdzošais gads. 
Līdz šī gada beigām mums būs gatava mācību programma 6 gadiem – no 
Sagatavošanas klases līdz 5.klasei. 
 
ALB mūs ir uzaicinājusi uzstāties uz savu ikgadējo sarīkojumu 6. maijā. 
 
Kā parasti, organizēsim Lieldienas un Jāņus, piedalīsimies 14. jūnija atcerē un 18. 
Novembra svinībās. Gada beigās cepsim piparkūkas un gaidīsim ciemos vecīti ar bārdu. 
 
Klašu telpas kļūst par šauru, jo mums ir jātaisa lielākas klases skolotāju trūkuma dēļ. Šī 
gada lielākā klase ir 13 bērni (1-2 klase), kura strādās bibliotēkas telpā. Telpu skaits būtu 
pietiekams, ja vien mums būtu skolotāji. 
 
Gada beigās pamatskolu skolu beigs 7 klase (4 skolēni), izlaidums ir plānots 2017. gada 
9. Decembrī  
 
2017. gada 8.martā  
Bērnudārza un spēļu grupas vadītāja Dace Freija 
Pamatkolas pārzine Iveta Leitase 
Vidusskolas pārzine Ilga Vasele  
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14. jūnija atzīmēšana (11. jūnijā) 
Igauņi negrib piedalīties kopīgajā pēcpusdienā. Amber Aged care atbastīs skolēnu          
uzstāšanos un vainagu nolikšanu pie Migrācijas muzeja ar ziedojumu, bet svētdienā           
nebūs pieņemšana, ko parasti arī finansēja Amber Aged care. Būs tikai dievkalpojums.            
Daugavas Vanagi arī rīkos piemiņas brīdi Centinel kapsētā.  
 
Baltic Way koncerts  
Igauņi labāk gribētu svinēt priecīgāku notikumu - Baltijas Ceļu, nevis 14. jūnija atceri.  
27. augustā Tālavā arī latvieši piedalītos šajā koncertā - katra valsts uzstātos ar             
pusstundas programmu. Amber Aged care finansiāli atbalstīs šo koncertu. 
 
2016. gada 18. novembrī 
Ivars Ozols atzīmē, ka pēdējos divos gadus ir bijuši maz apmeklētaju svētku            
dievkalpojumā.  
 
Reinis Dancis lūdz Artūram Berķim uzrakstīts karogu ienešanas un novietošanas          
protokolu 18. novembra svinībām Tālavas Lielajā zālē.  
 
Skola kopā ar Artūru Berķi noorganizēs skolēnu apmācības karogu ienešanai.  
 
Jāpadomā, kā savienot Valsts prezidenta uzrunu, kas beidzas ar himnas dziedāšanu ar            
to, ka goda sardzes laikam ir jābūt īsākam. Varbūt, ka var sākt ar himnu.  
 
Artūrs Berķis ziņo, ka vecākās paaudzes dalībniekiem nepatika, ka ir tikai modernā            
mūzika.  
 
2017. gada 17. novembrī notiks 18. novembra pieņemšana 
To rīkos DLOA kopā ar Goda konsulu. Ieejas ziedojums būs 10 dolāri, lai daļēji segtu               
izdevumus.  

18. novembris Diena Latvijai 
Karogu uzvilkšana Tālavas pagalmā 
Pūtēju orķestris 
Starpbrīdis 
Svinīgais akts 
    Svētku runātājs (visiem lūdzu atsūtīt priekšlikumus līdz 20.martam 
Svinīgais akts 
 
Rūdis Dancis šogad neorganizēs 18. novembra vakariņas 
Mārīte Rumpe ierosina noorganizēt vakariņas Tālavā tai latviešu sabiedrības daļai, kas           
parasti nenāk uz oficiālākiem sarīkojumiem.  
 
Dievkalpojums notiks 19. novembrī, plkst 11:00 
Parasti piedalās arī prāvests A. Rozītis 
Karogu uzvilkšana 
Amber Aged care (laiks vēl nav zināms) un Daugavas Vanagu karogu uzvilkšana būs             
sestdienā plkst. 9:30, pirms karogu uzvilkšanas pie Tālavas. 
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Ints Puķītis uzrakstīs Burnside pilsētas padomei un lūgs noorganizēt karogu uzvilkšanu           
pie pilsētas domes sestdienā, 18. novembrī 
 
Rudīte un Andis Bērziņi noorganizēs karogu pacelšanu pie Unley pilsētas domes.  
 
2017. gada 18. novembra svinības 
 
 
2017-02-22 21:18 GMT+11:00 Reinis Dancis <reinismichelle@bigpond.com>: 
Sveiki Kristīne, 
  
Paldies par e-pastu. 
  
Adelaides sabiedrība laipni uzņems viesu sestdienas rītu un tad aizvedīs viņu uz lidostu             
tā lai viņš/a var doties tālāk uz Sidneju. 
  
Mēs šogadu rīkosim pieņemšanu piektdienas vakaru politiķiem, un laipni lūdzam viesi           
piedalīties tanī pieņemšanā. 
  
Patiesā cieņā 
  
Reinis 
 
From: Kristine Saulitis [mailto:saulitis.kristine@gmail.com]  
Sent: Wednesday, February 22, 2017 2:30 PM 
To: Anita Andersone <granita@ozemail.com.au>; Michelle and Reinis Dancis        
<reinismichelle@bigpond.com>; Janis Cecins <janis.cecins@bigpond.com> 
Subject: Valsts svētki Austrālijā 2017. gadā 
  
Labdien visapkārt! 
  
Rakstu jums visiem trijiem saistībā ar šī gada Valsts svētkiem un svinībām jūsu centros. 
  
Datumu piemērošana, tā, lai apmierinātu visu latviešu sabiedrību ir sarežģīta lieta, jo            
īpaši, ja paši svētki - 18. novembris iekrīt sestdienā. 
  
Tomēr, esmu droša, ka spēsim vienoties un šinī sakarībā ierosinu sekojošo: 
  
Sestdien, 18.novembra rītā svētku viesis sniedz runu Adelaidē. Tās pašas dienas agrā            
pēcpusdienā dodas uz Sidneju, tā, lai tur vakarā noturētu svinīgo runu. 
  
Agri, svētdienas rītā, 19. novembrī svētku viesis atstāj Sidneju, lai dotos uz Melburnu,             
kur notiek Valsts svētku svinības. 
  
Gaidīšu jūsu apstiprinājumu, pirms sazinos ar pārejiem Austrālijas latviešu centriem. 
  
Būšu pateicīga, ja jūs man varētu atbildēt līdz šī mēneša beigām, 28. februārim 
  
Jau iepriekš pateicos par sadarbību, 
Kristīne 
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Reinis Dancis ziņo, ka Latvijas viesies būs Adelaidē sestdienas rītā un iespējams,            
piektdienas vakarā. DLOA locekļiem ir iespēja ierosināt runātāju un ziņot Reinim līdz            
nedēļas beigām.  
 
Latvijas simtgade 
Reinis Dancis aicina visus nākamās divas nedēļas padomāt par to, ko Adelaides            
sabiedrība var izdarīt Latvijas simtgadei, un pieteikties Latvijas finansējumam.  
Zinta Ozoliņa ierosina piesaistīt vēsturniekus, piemēram, Mariju Pereijmu 
Ilze Radziņa ziņo, ka Latviešu muzejs tiks atkal atvērts uz Latvijas simtgadi, 2018. gada              
18. novembrī.  
 
Reinis ierosina noorganizēt Simtgades komiteju un aicināt tajā vienu pārstāvi no katras            
organizācijas.  
 
Ivars Ozols ierosina piesaistīt igauņus un lietuviešus, kā arī atzīmēt 70 gadus kopš sākās              
latviešu imigrācija Austrālijā.  
 
Izskan priekšlikumi saliedēt Simtgades komiteju kopā ar Kultūras dienu komiteju.  
 
Kultūras dienu komiteja - Rūdis Dancis 
Rūdis Dancis uzsāka KD darbu iepriekšējās Kultūras Dienās, kad uzaicināja visus           
dalībniekus uz Adelaidi. Rūdis ir ticies ar iepriekšējiem KD vadītājiem no visam            
pavalstīm.  
Nākamā mēnēša laikā tiks izveidota KD rīcības komiteja. Pirmā sēde notiks aprīlī, pirmās             
sēdes darba kārtībā ir KD logo izveidošana un citi jautājumi.  
KD mājas lapa un facebook lapa tiek pārvietota uz Adelaidi. Mājas lapai ir 1000 sekotāju.  
Viesi no Latvijas - jau tagad ir saņemti priekšlikumi no mākslinieku grupām. Konkrētie             
dalīnieki tiks izvēlēti vēlāk. Latvijas viesi nenoliedzami papildina KD programmu.  
Scotts Theatre ir jau patreiz pieteikts deju koncertam.  
 
Nākamā sēde notiks 2017. gada 20. Septembrī 
Sēdi slēdz 20:30 
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