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Dienvidaustrālijas Latviešu Organizāciju Apvienība 

The Association of Latvian Organisations in South Australia 
Inc. 

Priekšsēdis/Chairperson: Skaidrīte Agoulevitchs 
Adrese/Address:24A Le Hunte Street WAYVILLE SA 5034  

e-pasts/e-mail: dloapvieniba@gmail.com 
 

 
DLOA sēde trešdien, 2018. gada 21. martā 

plkst. 19:00 Tālavā 
www.dloa.org.au 

 
Darba kārtība 

     
 

1.  Darba kārtības pieņemšana                  
2.  Atvainošanās par neierašanos, 
3. Iepriekšējās sēdes protokola pieņemšana un izraisījušies jautājumi, 

                         http://www.dloa.org.au/sanaksmes/ vai     
https://drive.google.com/open?id=1W3Nq3vJq5okRmCEM03HiZL7g6-
Z9DE92lQjoByL2HO4  

4. DLOA Priekšsēdes ziņojums, 
5. DLOA Kasiera ziņojums, 
6. Adelaides Latviešu skolas vadītāju apstiprināšana 2018.g.mācību gadam, 
7. Izraisījušies jautājumi Organizāciju vadītāju ziņojumos, izmaiņas un 

papildinājumi sabiedrības kalendārā, 
8. 2017. gada 18. novembra svinību pārskats , 
9. 2018. gada 18. novembra svinības, 
10. Latvijas Valsts 100 gadei veltītie pasākumi, 
11. 57. Austrālijas Latviešu Kultūras Dienas,      
12. Dažādi jautājumi, 
13. Nākamās sēdes datums.  

           
    

 

Priekšsēde Skaidrīte Aguļēvča iesāk sēdi ar apsveikumu Margotai 
Puķītei, kura saņēma atzinību 8.martā no MCC par brīvprātīgo darbu, 
ko viņa dara un vēl darīs. 

S Kā arī atklājot sēdi, priekšsēde uzrunā klātesošos un jautā: Cik ilgi 
latviešu sabiedrība pastāvēs? Mums organizāciju pārstāvjiem ir 
jāsadarbojas un jāatbalsta vienam otru.  
 

 

1. Darba kārtības pieņemšana  
Darba kārtība pieņemta vienbalsīgi. 

 

2. Atvainojas par neierašanos.   
Skat. sarakstu augstāk 
Iveta Leitase, Rūdis Dancis, Lilita Daenke, Jānis Lindbergs, Regīna 
Berķe, Ieva Daenke, Jānis Caune. 
 

 

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

Izskatīts 

http://www.dloa.org.au/sanaksmes/
https://drive.google.com/open?id=1W3Nq3vJq5okRmCEM03HiZL7g6-Z9DE92lQjoByL2HO4
https://drive.google.com/open?id=1W3Nq3vJq5okRmCEM03HiZL7g6-Z9DE92lQjoByL2HO4
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Pēteris Strazds proponē un Valdis Tomanis atbalsta. 
 

4. DLOA Priekšsēdes ziņojums 
Priekšsēde ziņo, ka apmeklējusi: 

- Lietuviešu 100-gades svinības lietuviešu namā; 
- Igauņu 100-gades svinības igauņu namā; 
- MCC pieņemšanu 8.martā; 
- Esam izsūtījuši apsveikumu jaunās valdības pārstāvim Steven 

Marshal par ievēlēšanu amatā; 
- Kā arī DV rīkotos sarīkojumus; 

 
Priekšsēde lūdz pārbaudīt organizāciju sarakstu un ja ir kādas kļūdas, 
tad lūdzu izlabot, jo šī informācija tiks ievietota organizāciju sarakstā 
DLOA mājas lapā tīmeklī. 
 
Kā arī tiks mainīti DLOA Statūti (Constitution), bet par to tiks izsūtīta 
informācja atsevišķi. 
 
Pašreizējā LAAJ vice-priekšsēde Dienvidaustrālijā  Mārīte Rumpe 
atsakās no sava LAAJ vice-priekšsēdes amata un nodod vadību DLOA 
priekšsēdei S.Aguļēvičai.  
Sēde nobalso un ar 15 balsīm “par” un 1 “atturās” (J.Priedkalns) par 
LAAJ vice-priekšsēdi tiek ievēlēta S.Aguļēviča. 
 

 

5. DLOA Kasiera ziņojums. 
 
Kasiers I.Bumbieris ziņo, ka 8 organizācijas nav samaksājušas biedra 
naudas. DLOA pašlaik ir zaudējumos. 
18.nov pieņemšanā ziedojumos iegūti $925.00 
Ierosinājums: organizācijām vajadzētu ziedot tieši simtgades pasākumu 
fondam. 
 
V.Tomanis: - 18.nov pieņemšanā atsaucība bija ļoti laba.  
Tirdzniecības kamera noziedoja $200, tāpēc lūdzam, lai lielās 
organizācijas ziedo vairāk šīm nozīmīgajām svinībām šogad.  
 
J.Lūse – varbūt vajadzētu atkal ierosināt dalības maksu.  
 
A.Bērziņš – vai nebija nolemts rīkot pieņemšanas retāk?  
                - 18.nov vajag pieņemšanu.  
V.Tomanis: Piekrīt, ka pieņemšana nav jārīko katru gadu, šis bija 
trenniņš pirms  100-gades. 
 
Reinis D.- lielāka sabiedrības interese, ja nav pa maksu 
 
A.Bērziņš – Vai mums ir labums, kad viņi atnāk un tad vairs nerādās. 
 
Priekšsēde nolasa vēstuli, kas adresēta Adelaides latviešu  
kooperatīvam ar lūgumu atcelt rēķinu par zāles īri, jo 18.nov svinības ir 
vienu reizi gadā un tās ir domātas visai latviešu sabiedrībai.    
 
A.Bēŗziņš – Vienmēr ir maksāts par zāli. Kooperatīva valde nepiekrīt šo 
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rēķinu atlaist, prasi ieejas maksu cilvēkiem kas nāk uz šo pasākumu. 
 
I.Puķītis – nams pieder visai sabiedrībai, oktobrī pilnsapulcē var pacelt 
šo jautājumu un ja pilnsapulce piekrīt, var to darīt. 
 
V.Tomanis - mēs neprasījām naudu, jo daudzi latvieši pārmeta, ka 
citiem prasa un citiem nē. Tāpēc mēs nemaksājām. 
 
Z.Ozoliņa – vēstule lai iet Kooperatīva valdei un tad lai viņi izlemj. 
Vajag kvalitatīvu pasākumu, lai nāk arī jaunieši un varbūt vajag vienu 
pasākumu. Jābūt pasākumam abās valodās.  
 

6. Adelaides Latviešu skolas vadītāju apstiprināšana 2018.g.mācību 
gadam. 
Skolas pārzine I.Leitase nav ieradusies, tāpēc šis jautājums tiek pārcelts 
uz nākošo sēdi. 
 

Pārcelts uz 
nākošo šēdi  

7. Izraisījušies jautājumi. Organizāciju vadītāju ziņojumi, izmaiņas 
un papildinājumi sabiedrības kalendārā. 
 
G.Rudzīte: Kad būs pieejams DLOA kalendārs līdz gada beigām?  
Priekšsēde: Kad sekretāre Iveta atgriezīsies no Latvijas.  
 
I.Bumbieris – lūdzu organizācijām paziņot kasieru koordinātes.  
 
V.Tomanis – ziņo, ka ir izsūtījis apsveikumus politiķiem par jaunajiem 
amatiem. 
 
26.aprīlī Adelaidē ieradīsies nerezidējošā vēstniece Dace Treimane-
Masī. 27.aprīlī V.Tomanis centīsies sarunāt parlamentā tikšanos un 
vakarā vēstniece ieradīsies laimīgā stundā Tālavas kafejnīcā, lai tiktos 
ar interesentiem. 28.aprīlī izlido uz Pertu. (sestdienas rītā uz Vanagiem) 
un baznīcu.  
 
Amber Aged Care (M.Puķīte) 
2018.g. 8.aprīlī plkst:14:00 – BALTIEŠU SPĒLES, Amber Aged Care – 
pēcpusdiena. Visi laipni aicināti pavadīt 2 stundas kopā ar latviešiem un 
citiem Baltiešiem sportojot un baudot desas un atspirdzinājumus.   
 
Lūgums no J.Caunes 
7.aprīlī vajag palīgus tilpņa darbos.  
Lūgums atsaukties spēcīgus puišus, kuri var celt smagumus.   
 
R.Dancis 2018.g 19.maijā Baltiešu spēles Annesly koledžā –iespējams 
būs 2 latviešu komandas. Varbūt 1 sieviešu komanda. Pēc spēlēm 
vakariņas Daugavas Vanagos. Jāpiesakās iepriekš. Sāksies plkst: 9:00. 
Oficiālā atklāšana būs 12:00.  
 
Baltiešu Padome ziņo, ka – 2018.g. 19. augustā, svētdien notiks Baltic 
Way freedom koncerts igauņu namā. Padomei iebildums, ka jāmaksā 
dārgi par latviešu nama zāli. Būs jāsēž krēslu rindās un nebūs galdi, kā 
arī ir problēmas, kas gādās uzkodas. Amber Aged Care dod ziedojumu 
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$600 un tāpēc mums jāpiekrīt. Pagājušajā gadā tika pārdotas 190 
biļetes.  
 
J.Priedkalns – Luteriskā draudze ģimenes dievkalpojums ir pārcelts uz 
sestdienu, 5.maiju uz 11:00, lai var piedalīties skolas bērni. 
 
ALB I.Radziņa ziņo, ka 2018.g. 4.maijā ap 6 vai 7 vakarā Adelaidē 
uzstāsies soprāne operdziedātāja Maija Kovaļevska un pianiste Dzintra 
Ērliha. Pēc koncerta klāsim baltos galdautus mazajā zālē un 
pakavēsimies, lai svinētu Balto galdautu vakaru. Ierašanās ar groziņiem.  
 

8. 2017. gada 18. novembra svinību pārskats. 
Tika apspriests, pie kases lietām. 
 

 

9. 2018. gada 18. novembra svinības 
 
ALB – daļa muzeja būs atvērta, sadarbība ar baznīcu. 
 
J.Priedkalns – varbūt visu var rīkot kā vienu pasākumu? Turpmākos 
gados. 
 
P.Strazds – vai mēs varētu pierasīt atbalstu no Unley pašvaldības?  
 
I.Radziņa – Varbūt pieņemšana var būt mazāka un svētki tautai otrā 
dienā.  
 
A.Bērziņš – varbūt pieņemšanu rīkot 18.nov.  
 
E.Ceplītis – šis gads jāpaliek kā bijis. Mainīt var ar nākošo gadu.  
 
18.nov pieņemšana – pēc Dievkalpojuma, svētdienā ap 16:00 
 
Valde piekrīt – visi nobalso par pieņemšanu, svētdien, 18.novembrī. 
 
A.Bērziņš apspriedīsies ar Kooperatīva valdi un varbūt par godu Latvijas 
100 gadei  uz šī gada 18.nov svinībām var atcelt īres maksu.  
 
V.Tomanis – visi esam vienās domās un visi piekrītam. Samaksāsim šo 
rēķinu par zāli par 2017.g. 18.nov un lūdzam Tālavu, lai ziedo zāli šā 
gada svinībām.  
 
J.Priedkalns – arī ierosināšu, lai draudze atbalsta šī svinības ar 
ziedojumu. 
 
 

 

10. Latvijas Valsts 100 gadei veltītie pasākumi, 
A.Bērziņš – Nama kooperatīvam liels gads, nams tiks uzposts cik ir 
valdes spēkos. Pie nama galvenās ieejas lielajā zālē būs jauna moderna 
zīme, kas sludina, ka te ir Latviešu nams, arī citas zīmēs tiks 
spodrinātas un arī nama priekša tiks pārkrāsota. Sēta tiks uzlabota. 
Kafejnīcas telpas ir pārtaisītas ar jaunām mēbelēm, jauns betons 
aizmugurē tiks ieliets. Virtuve pie mazās zāles tiks pārbūvēta.  
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Mazā zāle varbūt tiks paplašināta un bārs, kas patreiz ir mazajā zālē 
pavirzīsies uz virtuves pusi. 
Ir nopirkti jauni galdi lielai un mazai zālei (ar pabalsta no valdības 
palīdzību). Nams būs saposts gan KD gan simtgades svinībām.  

57. Austrālijas Latviešu Kultūras Dienas  

12. Dažādi jautājumi, 
Saņemta vēstule Biruta Eglīte un Antas Bušas, šīs dāmas vēlas braukt 
uz Austrāliju um tikties ar visvecākajiem latviešiem un  uzklausīt viņu 
dzīves stāstus.  Priekšsēde iepazīstina sīkāk ar šo sieviešu darbību. 
Viņas pašas apmaksātu ceļa izdevumus vienīgi lūdz naktsmājas un 
palīdzību sakontaktēties ar cilvēkiem. 
Biruta Eglīte raksta grāmatu. Abas profesionālas žurnālistes. Varētu 
uzturēties maksimus 3 nedēļas Austrālijā.  Informācija tiks nodota ALB 
priekšsēdei Ilzei Radziņai, lai viņa koordinē šo lietu.  
 
I.Radziņa – latviešu muzejs sadarbībā ar “oral history” ir  iesākts 
projekts, kad tiek intervēti vecie cilvēki – dzīves stāsti. Tos ievieto 
Austrālijas muzejā gan rakstveidā gan klausāmu un tie tiek tulkoti.  

 

Daugavas Vanagi – nolasa ziņojumus, ka viņas ir atbalstījuši ļoti daudz 
organizācijas, kādu atbalstu DV ir saņemta no sabiedrības?  
Aicina vairāk atbalstīt Vanagus, un lūdzu nākat uz pasākumu.  
Lūdzu nākat palīgā,  
G.Radziņa nolasa: Ilze Coomb griežas pie ALB muzeja ar ziņu, ka vēlas  
atgūt savā īpašumā  lelli un Rucavas tautas tērpu un pases, kas viņai 
piederējušas un tikušas aizdotas muzejam. 
ALB priekšsēde I.Radziņa  skaidro,  viņa visu dabūs atpakaļ, tomēr  ir 
dokuments, ar Ilzes C. parakstu, ka viņa nodod šīs lietas muzejam. Viņa 
dabūs tās atpakaļ, kad brīvprātīgie darbinieki pabeigs, lietu aprakstus. 

 

 

13. Nākamā sēde notiks.  23.maijā, 2018.gada  
 
Sēdi slēdz 21:06 

 

 
 
DLOA priekšsēde Skaidrīte Aguļēviča  ______________________________ 
 
 
DLOA sapulci protokolē Mārīte Rumpe  ______________________________ 
 
 


