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Darba kārtība
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.                   Revīzijas komisijas ziņojums
7.                   Organizāciju pārstāvju ziņojumi, izmaiņas un jaunumi kalendārā
8.                   2017. gada 18. novembra svinības:
·         Pieņemšana piektdien 2017. gada 17. novembrī.
·         Svētku runātājs – Latvijas Valsts Prezidents (2007 – 2011) Valdis Zatlers
·         Karogu uzvilkšāna;
·         Svinīgais akts;
·         Jautrā pēcpusdiena – “No dīpīšu ballēm līdz 100 gadei” .
9.            2018. gada 18. novembra svinības
10.           Kultūras Dienas 2018. gadā
11.           DLOA Valdes vēlēšanas:
12.           Dažādi jautājumi
13.           Nākamās sēdes datums
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Studenšu Korporāciju Kopa
Adelaidē S! K! K! A!
DV tautas deju kopa "Auseklītis"
DLOA valdes konsultante, DLOA
pārstāve  Adelaides Latviešu
skolas padomē
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1. Darba kārtības pieņemšana
Darba kārtība pieņemta vienbalsīgi.
2. Atvainojas par neierašanos.
Skat. sarakstu augstāk
3. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
Iepriekšējās sapulces protokols vienbalsīgi pieņemts bez izmaiņām.
4. DLOA Priekšsēža Reiņa Danča ziņojums:
Sabiedrība ir bijusi ļoti aktīva esam piedalījušies:
Baltā galdauta svētkos,
14.jūnija piemiņas aktā, vainaga nolikšanā pie Migrācijas muzeja,
27.augustā kopā ar lietuviešiem un igauņiem piedalījāmies “Baltijas Brīvības koncertā”
pieminot Baltijas ceļu, kas savienoja visas trīs valstis cīnoties par brīvību 1989.gadā.
Atsauksmes par koncertu ir bijušas labas un cerams, ka varēsim to turpināt arī turpmāk.
Paldies Vanadzēm par ražīgo un garšīgo galda klājumu šī koncerta laikā.
5. DLOA kasiera ziņojums
V.Līduma kasiera ziņojums tiek pieņemts bez labojumiem.
V.Līdums ir sastādījis budžetu un budžets tiek pieņemts.
R.Dancis - V.Līdums vairs nekandidēs kā kasieris valdē, Varim tiek izteikta pateicība par
darbu. Tiks meklēts jauns kasieris.
6. Revīzijas komisijas ziņojums.
R.Dancis - vai esam ar mieru pieņemt revidentes M.Balodes slēdzienu par kases
stāvokli. V.Tomanis proponē un valde pieņem M.Balodes slēdzienu.
7. Organizāciju pārstāvju ziņojumi
Radio - Skaidrīte Auguļēviča
Skaidrīte Auguļēviča ziņo, ka mūsu radio raidījumus klausās visā pasaulē.
Nākoš trešdien ir sēde un tad tiks lemts par remontu radio telpās. Diemžēl Skaidrīte nav
apmierināta ar veidu, kā radio vadītāji rīkojas ar naudas līdzekļiem. Tur ir starpības starp
kvīšu grāmatām un bankas kontu, ja nekas nemainīsies mēs vairs nepiedalīsimies radio
5EBI-FM 103.1 vadītājs Kim visu rēķināt aptuveni.
S.Aguļēviča nesaņem ziņas laikā un atvainojas par skarbiem vārdiem “Ziņotājam” un
lūdz, ja ir iespēja,  lai ziņas nonāk līdz viņai laicīgi.
V.Tomanis - ziņojums Tirdzniecības un rūpniecības kameras darbība
Valde piekrīt izmaiņām valdē.  Skat. ziņojumu tālāk.
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P.Strazds “Atāls”
Iesniegts elektroniski
Baltiešu padome - Jolanta Lūsis
R.Dancis - Baltiešu padome organizēja Baltiešu spēles un to varētu turpināt arī nākotnē.
14.jūnijā Adelaides Latviešu bērni dziedāja pie Migrācijas muzeja.
“Baltic Way” sarīkojums arī izdevās ar labiem panākumiem. Paldies Vanadzēm par
grandiozo galdu.
Latviešiem ir rinda pārņemt organizāciju. Sēde notiks nākoš trešdien un tad lems.
I.Lūse - visi ir teikuši pozitīvas atsauksmes.
V.Jaudzems Katoļu Biedrība
“Katoļu Biedrību” turpmāk vadīs V.Jaudzems sakarā ar A.Berķa aiziešanu.
V.Jaudzems lūdz atbrīvot Katoļu biedrību no biedra maksām, jo ir tikai 7 biedri.
Valde piekrīt, J.Lūse proponē un V.Tomanis atbalsta.
Daugavas Vanagu vīru koris Daugava - Edgars Ceplītis
Koris turpina darbību un uzstājās pasākumos. 2017.g. 21.oktobrī notiks vīru kora
koncerts. Būs viesi no Sidnejas un Melburnas. Koncerts notiks Tālavā lielajā zālē visi
laipni aicināti.
Latviešu Luteriskā draudze - Ivars Ozols
1.Dievkalpojumi:
- Janvārī un septembrī, katrā tikai viens.
- Citos mēnešos, katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā.
- Lieldienās un Ziemassvētkos notiek papildus dievkalpojumi.
- Tie tiek izziņoti 2 mēnešus uz priekšu Adelaides latviešu ziņotājā.
2. Turpmākie notikumi:
- 5. Novembrī plkst 11:30 notiks kapu svētki “Centennial Park” kapsētā.
- Valsts svētku dievkalpojums notiks 19. novembrī plkst 11:00. Kopējs gan katoļiem
gan luterāņiem. Lut.dr. dievnamā.
- Adventes pēcpusdiena 3.dec pēc dievkalpojuma.
3. Pārsteigums.
    Draudzes vadību pārsteidza, ka uzstādītajā valsts svētku atcerē ir izlaists
    ekumaniskais dievkalpojums.
Sabiedriskais Klubs -  Andis Bērziņš
1. A.Bērzinš - Sabiedriskā kluba (kafejnīcas) telpās tiek veikti remonti gatavojoties
18.novembra svinībām un Kultūras dienām nākošgad.
2. Tiek rīkota Laimīgā stunda, katra mēneša pēdējā piektdienā, šo mēnes notiks šo
pietkdien jo ir ciemiņi no citām pilsētām .
3. Sabiedriskaus Klubs turpina sekmigi darboties!
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ADELAIDES  LATVIEŠU  DRAUDŽU  PALĪDZĪBAS  APVIENĪBA
Nav ziņojuma
ADELAIDES LATVIEŠU SPORTA KLUBS - Jānis Lindbergs
 Nav ziņojuma
Latviskās Izglītības Veicināšanas Kooperatīvās Sabiedrības - Dzintari - Zinta
Ozoliņa
Viss, kas protokolēts pagājušajā sēdē tas viss turpinās. Nākošajās nedēļās būs mājas
lapa. Pilnsapulce notiks 4.novembrī. Redzēsiest vairāk uzlabojumus arī turpmāk, jo līdz
šim uzlabojumi nav tik pamanāmi.
Rūdis Dancis - Sabiedrības balvas komiteja
R.Dancis precizē vai organizācijas iesaka, kādu kandidātu šai balvai. Saņem atbildi, ka
jā, kādai organizācijai ir jāiesaka kandidāts.
Kultūras dienu komiteja - Rūdis Dancis
Skat. 10. punktu protokolā.
Amber Aged Care -  Margota Puķīte

AMBER  AGED  CARE ( AAC)
AAC iemītnieku skaits 32- visas istabas aizņemtas. Skaitā ietilpst 7 latvieši, 7 lietuvieši

un 2 igauņi- abiem pāri 100 gadu! Respektīvi, pus iemītnieki ir no Baltijas izcelsmes un
pārējie no citām Eiropas valstīm.
Amberlie Estate, 12 patstāvīgas mājas 10 aizņemtas 2 remontē, kura viena no tām jau
aizrunāta un otra tik pat kā nopirkta. Ja vēlās tuvāku informāciju zvaniet AAC tel. 8365
3004.
Jūlija sākumā AAC saņēma no Austrālijas Federālās Valdības atļauju 8 papildus gultām
(istabām) un $300,000. Nauda tiks izdota piebūvējot 8 istabas pie esošām ēkām un
atjaunot esošas istabas mūsu aprūpes iestādē. Pirms šī piedāvājuma no valdības, AAC
padome un menedžere K. Moss tikās ar arhitektiem, kuri ir speciālisti aprūpes māju
būvniecībā, dodot rīkojumu, ka vēlamies pārcelt administrācijas telpas lielā ēkas centrā
ne atsevišķā ēkā nomalē kā pašlaik. Jūtam ,ka ir ļoti svarīgi ,ka Jana, mūsu sekretāre ir
viegli pieejama iemītniekiem un ka darbinieki ir redzami un var ātrāk dot savu uzmanību.
Vēlamies veidot „ Dzīves ielu’’-visas atsevišķas ēkas būs savienotas ar pajumēm un
koridors veidots kā iela no kurienes būs durvis ,kuras atvērsies uz kafejnīcu, frizētavu vai
mazā atpūtas istabā. Iekļaut arī vingrotavu un atsevišķu stūrīti kur būs iespēja sēdēt un
meditēt vai pavadīt laiku lūgšanā vai garīgā pārdomām.
AAC izsaka lielu paldies Adelaides Daugavas Vanagiem par noziedotu novuss galdu un
privāto ziedojumu - novuss spēlētāji ļoti priecīgi.
Finanses AAC ir labā stāvoklī un esam tikuši galā ar visiem pieprasījumiem no valdības.
Esam arī iekārtojuši elektroniskus vārtus, spējuši segt elektrības rēķinus un lielās algas
sakarā ar darbinieku skaitu kas ir audzis sakarā ar mūsu iemītnieku trauslo un
novecošanās stāvokli. Vēlos atgādināt, ka šī ir bezpeļņas iestāde, kurā arī strādā
padome brīvprātīgi un uzmanīgi seko saimnieciskiem izdevumiem un menedžere Ms. K.
Moss kura rūpējās par darbiniekiem. Viņa ļoti skatās lai visi darbinieki ir kvalificēti savā
lomā un ik pa laikam veicina uzlabot viņu zināšanas apmeklējot attiecīgus kursus.
10

27.jūlijā  mūsu ilggadīgā pavāre Mira  saņēma stipendiju piedalīties Maggie Beer
Foundationa kursos  „Radošu Apetīti uz Mūžu’ (Creating an Appetite for Life) Barossa
Valley. Maggie Beer ļoti interesējās par ēdienu vecumdienās, īpaši par ēdienu aprūpes
iestādēs. Mēs pieprasījām atbalstu jo mēs esam viena no mazākām aprūpes iestādēm
un mums sekmējās. Šī ir vienreizīga iespēja Mirai tikties un mācīties no speciālistiem par
ēdienu vecum dienās, kā arī pēc šādiem kursiem sniegt piemērotu ēdieni mūsu
iemītniekiem. Ja vēlaties iegūt vairāk informāciju par Maggie Beer Foundation
apskatāties tīmeklī maggiebeerfoundation.org.au
Jūlijā iemītnieki izpildīja aptauju prasot viņu apmierinātību AAC. Caurmērā atsauksmes
bija labas īpaši, ka viņi ļoti apmierināti, ka darbinieki un vadība uzklausa un cieni visus
iemītniekus. Nopirkti 2 planšetes personīgai lietošanai iemītniekiem.
 Aprīlī rīkojam vīnu degustāciju ar muzikālu priekšnesumu V. Lagzdiņas rokās. Bija ļoti
patīkams un interesants pasākums, bet neviens no mūsu Adelaides baltiešu sabiedrības
neatnāca kaut bija ielikts Ziņotājā un Avīzē. Katru gadu rīkojam pasākumu veicinot
Adelaides sabiedrību apmeklēt latviešus, kuri tur dzīvo un drusku pavadīt laiku kopā ar
viņiem.
Es griežos pie jums šovakar ar konkrētu  ierosinājumu. Vai varētu šovakar vienoties ar
vienu datumu 2018. gadā kad nekur nenotiek rīkots oficiāls pasākums tā lai dotu iespēju
cilvēkiem aiziet uz Amber Aged Care un piedalīties viņu rīkotu pasākumā. Mēs skatāmies
uz Baltiešu spēlēm aprīlī pēc Lieldienām, svētdien 16. aprīlī.  Lietuviešiem ceļojošais
kauss, un tagad būs iespēja mums atnest šo kausu uz Tālavu.
AAC iesniedza Multicultural iestādei Dienvid Austrālijā lūguma atbalstam $20,000 vērtībā
pārbūvēt vienu no esošām mājām par atpūtas māju, kur aprūpētāji var atstāt savu
aprūpējamo uz dienu vai vairākām dienām. Tas dotu aprūpētājam iespēju apciemot
ģimeni vai bērnus kas dzīvo ārpus Adelaides. Šī nauda tiks izmantota pārbūvējot esošo
vannas istabu, iekārtot vel vienu mazmājiņu un paplašināt durvis tā lai invalīdu krēsli var
iebraukt ērti šinīs istabās. Kamēr aprūpējamie atrodas šeit, viņiem būs sagādātas visas
maltītes, medicīniskās vajadzības un ja vēlās, var piedalīties organizētos izbraukumos un
aktivitātes. Negaidot uz atbildi esam sākuši darbu šinī ēkā un atbildi saņemsim kaut kad
septembrī. Padomē izsaka paldies G. Rudzītei Adelaides Daugavas Vanagu priekšniecei
un I.Radziņai Adelaides Latviešu Biedrības priekšniecei par iesniegtām atbalstu vēstulēm
atbalsot mūsu pieprasījumu naudai. Arī Campbelltown pašvaldība saprata cik svarīgi ir ja
tāda Atpūtas vieta (Respite) ir pieejama īpaši tiem kam angļu valoda nav viņu pirmā
valoda. AAC būtu ļoti piemērota iestāde, kura spēs piedāvāt šādu pakalpojumu saviem
baltiešu biedriem, un viņi arī iesniedza atbalstu vēstuli šim projektam.
Pašlaik nav nekādas domas vai vajadzība pārdot AAC un Amberlie Estate. Mēs vienmēr
paliksim viena no mazākām aprūpes mājām Dienvid Austrālijā kas vienmēr dos
priekšroku baltiešu izcelsmes cilvēkiem, jo tā ir rakstīts mūsu statūtos. Šīs pārbūves ir
nepieciešamas, ja gribam pastāvēt un nodrošināt, ka visi valdības pieprasījumi aprūpes
mājām ir izpildīti. Mēs atšķiramies no citām aprūpes iestādēm, jo lielākais skaits no
iemītniekiem ir no Eiropas izcelsmes ne Austrālijas.
M.Puķīte Padomes locekle, latviešu pārstāve.
Visi pieņem zināšanai, ka 2018.g. 16.aprīlī notiks Baltiešu spēles un centīsies atbalstīt.
Daugavas Vanagi - Gunta Rudzītis
Ziņotājā regulāri tiek ziņots par DV sarīkojumiem un darbību.
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Nodaļas palīdzības darbs turpinās, kā līdz šim. Kopš pagājušās DLOA sēdes, mūžībā
aizgājuši pieci vanagi un viena vanadze: - Linda Nagla, Ansis Luters, Alvis Zvaigzne,
Juris Kariss, Ilgvars Andernovics un rītā 21.sept., atvadīsimies no Artūra Berķa.
Adelaides latviešu kooperatīva ziņojums - Andis Bērziņš
Kooperatīva valde ir spējusi pabeigt visu pirms termiņa sakarā ar uguns drošības
prasībām, kuras izvirzīja  komiteja no Unley pašvaldības. Maijā notika plānošanas sēde,
par mērķiem un darbiem, ko plānojam paveikt tuvākā un tālākā nākotnē gatavojoties KD
un 18.nov svinībām. Matīss Reinhards turpina darbu, kā nama pārvaldnieks.
Šā gada 14.okt. notiks gadskārtējā pilnsapulce.
Adelaides Latviešu biedrības ziņojums - Ilze Radziņa
Iesniegs rakstisku ziņojumu.
Dziesmu Laiva - Lilita Daenke
Koris turpina mācīties dziesmas no Dziesmu svētku repertuāra. Kora dalībnieku skaits
pieaug un ir 28 koristi. Visi cenšas un uzlabojas kvalitāte. Novembrī cerams viens no
virsdiriģentiem Ģints Ceplinieks ieradīsies arī Adelaidē.
Annas Ziedares Vasaras vidusskolas ziņojums - Lilita Daenke
Vasaras vidusskola notiks no  3.-20. janv.2018.g.
20. Janvārī būs koncerts un jaunais VV vadītājs būs Markuss Dragūns.
14.janv. Notiks dievkalpojums 11:00am.
Adelaides skola - Iveta Leitase/ Mārīte Rumpe
Adelaides latviešu skola turpina sekmīgi strādāt. Mūsu šī gada tēma “šanas” jeb “ko dara
latvieši” veiksmīgi rit uz beigām. Mums izdevās iesaistīt dažādus sabiedrībā aktīvuas
personas, lai bērniem parādītu un pastāstītu par sportiem, mākslu un citām -šanām. Šo
sestdien 23.septembrī, plkst 10:00 no rīta, notiks ikgadējais skolas sarīkojums, kurā
varēs dzirdēt dziedāšanu, redzēt dejošanu un filmēšanu un citas lietas. Visa Adelaides
laviešu sabiedrība ir laipni aicināta uz šo pasākumu. Caur šo pasākumu mēs arī vācam
līdzekļus skolas darbībai, tātad atnākot jūs palīdzat mums pastāvēt.
Mārīte Rumpe
Adelaides latviešu skolas sekretāre
Mārīte Rumpe -  18.nov. pēcpusdiena

Deju un dziesma pēcpusdiena pēc 18.novembra svinīgās daļas
Mans priekšlikums  šo pēcpusdienu ir veidot šādā formātā :

Sestdien, 18. novembra svinību ietvaros jautra
pēcpusdiena.
“No dīpīšu ballēm līdz 100 gadei”

Klausīsimies jautru latviešu mūziku visām paaudzēm un izdejosim
mūsu mīļākās dejas no 40 gadiem līdz mūsdienām. Mīļāko deju
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paraugdemonstrējumi un dejošana līdzi, dziesmas un dejas uz lielā
ekrāna. Dejas uz vienas no labākajām deju grīdām Adelaidē (Tālavas
zālē).
Jūs esat aicināti atrast dejošanai ērtākās kurpes, paņemt padusē savu
mīļāko plati (CD vai iesūtīt mūziku jau iepriekš) un pulcēties Tālavas lielajā
zālē pēc svinīgajiem notikumiem 18.novembrī. Izvēlies mīļāko dziesmu un
dalies tajā ar citiem.
Iespējas atskaņot vinila plates, CD un cita veida mūziku, lai viss ritētu raiti,
lūdzu pieteikties ar savu dziesmu iepriekš.
Iekustiniet kājas un parādiet citiem, kā tas jādara, lai varam mācīties viens
no otra. Lai Vectētiņš mācās no mazmeitas un mazmeita, lai saprot, ka arī
vectētiņš kādreiz bijis jauns un traks.
Būs iespēja iegādāties ēdienu un dzērienus.
Kā jau jūs redzējāt I.Puķīša rakstītajā e-pastā ir jāizlemj jautājums par
ēdināšanu. Vai organizācijas būtu ar mieru nākt talkā pie pusdienu
pārdošanas, kafijas un kūku galda, dzērienu pārdošanas? Lūdzu padomājiet
pārrunāsim šo jautājumu sēdē.
Vanadzes lūdz, lai kāda cita organizācija uzņemas ēdienu gatavošanu, jo viņu spēki sāk
izsīkt.
Sabiedriskais klubs apspriedīsies un dos ziņu.
Arī Latviešu skola padomās vai var palīdzēt.
Ēdināšana notiktu ap 12:30
8. 2017.g. 18. novembris “Diena Latvijai” svinības:
8.1. Pieņemšana piektdien 2017.g. 17.novembrī.
LR Goda konsuls V.Tomanis iesaka, ka nevajadzētu prasīt samaksu par pieņemšanas
apmeklēšanu. Pēc pēdējo gadu pieredzes ir redzams, ka ja nav jāmaksā, tad nāk vairāk
cilvēku kā arī nāk otras puses no jauktām laulībām.
Lai nosegtu izdevumus kasieris V.Līdums iesaka, ka var lūgt ziedojumus no
organizācijām, kas šādā veidā atbalsta savus biedrus un palīdz popularizēt latviešu
sabiedrības vārdu.
Par pieņemšanas vakara galdu iespējams rūpēsies Sabiedriskais klubs. Tas tiks
pārrunāts valdē un dota atbilde.
8.2. Svētku runātājs Latvijas Valsts Prezidents (2007-2011) Valdis Zatlers
Zatlera kungs ar kundzi ieradīsies jau 15.novembrī (trešdien) un 18.novembrī pēc svētku
uzrunas dosies tālāk uz pārējām pilsētām.
8.3. Karoga uzvilkšana.
Karoga uzvilkšana sāksies 9:00, lai nodrošinātu V.Zatlera laicīgu tikšanu uz lidmašīnu.
Ceram, ka V.Zatlers varēs uzrunātAdelaides latviešu skolas bērnus karoga uzvilkšanā.
Svētbrīdi vadīs Valdis Andersons.
Notiks kopējā fotogrāfēšanās un iesāksim gatavot svētku torti.
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Pie pašvaldībām karoga uzvilkšana šogad cerams notiks piektdienā un karogi plīvos visu
nedēļas nogali.
8.4. Svinīgais akts.
Akta oficiālā daļa sākies 10:30 ar karoga ienešsanu un Dievs, svētī Latviju!
LV Prezidenta apsveikums
Skolas bērnu priekšnesums
Ziņojums par PBLA balvas saņēmēju
100.gadu Latvijas skautu organizacijas pastāvēšanu Austrālijas latviešu skautu jendas
priekšnieks J.Skābe
Valda Zatlera svētku runa
Ap 11:30 starpbrīdis
ALB  Koris - 2 dziesmas
DV Koris - 3 dziesmas
ALS - tautas dejas
12:15 Pusdienas, dziesmas un dejošana lielajā zālē.
9.  2017. gada 18. novembra svinības
R.Dancis mums jāmēģina atkal svētku runātāju noorganizēt, lai viņš būtu Adelaidē
piektdienas vakarā un sestdien un tad turpinātu savu vizīti citās pavalstīs.
10. Kultūras dienas 2018.gadā.
ALKD Rīcības komitejas priekšsēža ziņojums:
·         ALKD Rīcības komiteja ir sastādīta
·         Tagad tiek kārtots KD dienu sarīkojumu plāns un aprēķināts budžets
·         Ieinteresētie viesi no Latvijas šobrīd kārto plānus braukšanai uz Austrāliju
·         Latviešu avīzēm Austrālijā iesniegts pirmais informācijas raksts, lai
atgādinātu tautiešiem, ka KD notiks Adelaidē pēc 500 dienām
·         Oficiālo KD emblēmu atklās novembrī
·         Rīcības komitejas bilde uzņemta
·         Oficiālā tīmekļa lappusē tagad tiek ievietota  jaunākā  informācija, to
sastāda profesionāls IT darbinieks
·         Oficiālā Facebook mājaslapa uzņemta Adelaides vadībā
·         Šobrīd uzsākta finansiālo līdzekļu vākšana un koncerta vietu izvēlēšana
·         Oficiālais KD karogs šobrīd tiek vests uz Adelaidi
11. DLOA Valdes vēlēšanas:
Patreizējā valdes priekšsēdis Reinis Dancis un kasieris Varis Līdums atsakās no valdes
locekļu amatiem, tādējādi valdē paliek S. Aguļēviča (patreizēja valdes vicepriekšsēde) un
I.Leitase (patreizēja valdes sekretāre).
Pilnam valdes sastāvam ir nepieciešami divi jauni valdes locekļi un P. Strazds izvirza
Mārīti Rumpi (V. Tomanis atbalsta) un Skaidrīte Aguļēviča izvirza Induli Bumbieri
(R.Dancis atbalsta).
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Visi klātesošie atbalsta.
Valdes amati tiek ierosināti un visi klātesošie atbalsta:
S. Aguļēviča - valdes priekšsēde (P. Strazds ierosina un V. Tomanis atbalsta)
M.Ceplīte - paldies Reinim Dancim par darbu, ko Tu esi darījis, tās ir bijušas jaunas
vēsmas un ļoti labs darbs.
M.Rumpe - vicepriekšsēde (P.Strazds ierosina un V.Tomanis atbalsta)
Sekretāre - I.Leitase, turpina darbu valdē, visi klātesošie atbalsta
Kasiers - Indulis Bumbieris (S.Aguļēviča ierosina un R. Dancis atbalsta)
DLOA Public Officer vēlēšanas.
R.Dancis ir ar mieru turpināt kā DLOA Public Officer.
Revizījas komisija.
Par cik DLOA grāmatvedība nav liela, tad valde ir ar mieru, ka M.Balode turpina kā
revidente un viss turpinās kā iepriekš.
12. Dažādi jautājumi.
12.1. Nelaiķis A.Berķis lūdza R.Danci, lai šogad skolas karogu nes kāds no skolas
Padomes (Reinis ir piekritis). Lai Latvijas karogu ienes pirmo un tad citas organizācijas
var nest savus karogus.
Karogu ienešana un Dievs, svētī Latviju! Atskaņošanas kārtība, tiks saskaņota ar Reini
pēc A.Berķa lūguma.
Formāts tiks pārrunāts.
12.2. Malda Ceplīte - iesaka, ka jāstrādā pie tā, lai organizācijās iesaistās vairāk jaunie
cilvēki. Skola ir ļoti labi organizēta, bet vajadzētu arī citās organizācijās redzēt jaunas
sejas. Lai viss negulstas uz vecāko paaudzi.
12.3. J.Lūse - būtu jāievēl jaunu pārstāvi “Baltiešu Padomē”.
R.Dancis - būtu vajadzīgi 2 cilvēki: tiek ievēlēti J.Lūsis un P.Strazds, kā latviešu pārstāvji
Baltiešu Padomē.
12.4. Radio pārnāca DLOA, jo radio strādā visām organizācijām, bet to dibināja ALB.
Rūdis Dancis atgādina, ka radio raidījumus var noklausīties arī ierakstā.
12.5. I.Kronītis visi skauti un gaidas laipni aicināti piedalīties - Latviešu skautu 100.gades
svinībās Daugavas Vanagu namā 7.oktobrī, plkst 14:00.
13. Nākamā sēde notiks 2018. gada 21. martā
Sēdi slēdz 21:00

DLOA priekšsēdis Reinis Dancis ______________________________
DLOA sapulci protokolē Mārīte Rumpe  ______________________________
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