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DLOA sēde trešdien, 2012. g. 7. martā, plkst. 19.30, Tālavas mazajā zālē. 
 
Darba kārta 

1. Darba kārtības pieņemšana 
2. Atvainošanās par neierašanos 
3. Iepriekšējās sēdes protokola pieņemšana un izraisījušies jautājumi 
4. DLOA Priekšsēža ziņojums 
5. DLOA Kasiera ziņojums 
6. Organizāciju pārstāvju ziņojumi 
7. Sarīkojumu kalendāra sastādīšana 2013. gadam 
8. Dažādi jautājumi 
9. Nākamās sēdes datums 
 

Adelaides Latviešu Biedrība B Krūmiņš Ieradies 

Adelaides Latviešu Draudzes Palīdzības Apvienība J Caune Ieradies 
Adelaides Latviešu Ev-Luterāņu draudze I Ozols Ieradies 

DLOA Priekšēde M.Ceplīte Ieradies 

DLOA Vice-priekšsēdis R. Dancis Ieradies 
DLOA Sekretāre I.Leitase Ieradies 

DLOA Kasiere S. Aguļēviča Ieradies 

Adelaides Latviešu Ko-op Sabiedriskais Klubs I Puķītis Ieradies 
Adelaides Latviešu Nama Ko-operatīvs I Puķītis Ieradies 

Adelaides Latviešu Skolas Padome M Lūsis Ieradies 

LAAJ Anna Ziedares Vasaras Vidusskola L Daenke Atvainojas 
Adelaides Latviešu teātru ansamblis (ALTA) I Puide Atvainojas 

ASK J Lindbergs Atvainojas 

Adelaides Latviešu Ziņotājs I Laine Atvainojas 

Akadēmiskā Studentu Vienība Atāls D Dārziņa Atvainojas 
ALB Koris Dziesmu Laiva G Rudzītis Ieradies 

Baltiešu Aprūpes Nams M Puķīte Ieradies 

Baltiešu Padome J Lūsis Ieradies 
DLOA "Public Officer" P Strazds Ieradies 

LAAJ  P Strazds Ieradies 

DLOA Sabiedrības balvas komiteja A Bērziņš Atvainojas 
DLOA Radio komiteja A Boothey Atvainojas 

DV Adelaides nodaļa A Berķis Ieradies 

DV Adelaides nodaļas Vanadžu Kopa G Rudzītis Ieradies 
DV Vīru Koris E Ceplītis Ieradies 

Dzintaru Adelaides Komiteja Z Ozoliņa Ieradies 

Korporāciju Kopa Adelaidē K! K! A! A Putniņš Atvainojas 
L R Goda Konsuls Dienvidaustrālijā V Tomanis Ieradies 

LTRK Austrālijā V Tomanis Ieradies 

Latviešu Katoļu Biedrība A Berķis Ieradies 

Latviešu Mūzejs M Kolomitseva Atvainojas 
LJAA A Šmits Atvainojas 

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

DV tautas deju kopa "Auseklītis" R Dancis Atvainojas 
AL 54. KD vadītāja I Skābe Ieradies 

AL 54. KD vadītājs J Skābe Ieradies 
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1.  Darba kārtības pieņemšana Darba kārtība 

pieņemta 
vienbalsīgi 

2.  Atvainojās par neierašanos kā jau minēts.  
3.  Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana 

B. Krūmiņš ierosina saskaitīt balsstiesīgos dalībniekus. Biedru naudu par 
iepriekšējos gadu ir samaksājušas 9 klātesošās organizācijas.   

Vienbalsīgi 
apstiprināts 

4.  DLOA Priekšsēdes ziņojums – M. Ceplīte 
Piedalījās Lietuviešu neatkarības dienas svinībās. 
Ienākušie raksti   
Ielūgums piedalīties  Lietuviešu eatkarības  dienas svinībās  5.Feb.  
No Adelaides DV kopas pateicības  vēstule par apsveikumu viņu 60 darbības 
gada atceres svinībās. 
 S.A History Festival 1-31 marta.  
Vestule no Tanyi Pocius Lietuviešu Organizācījas priekšsēda sakara ar 
25.marta Aizvēsto Piemiņas atceri. 
Izejošie raksti 
Apsveikuma vēstule Tanyi Pocius Lietuviešu Neatkarības svinībās.  (pati 
nepiedalījos ) 
Apsveikuma vēstule  Adelaides DV kopai  viņu 60 darbības gada atceres 
svinībās. 

 

5.  DLOA Kasiera ziņojums – S. Aguļēviča 
Kasiere ir sagatavojusi atskaiti par iepriekšējo gadu organizāciju dalības 
maksām. Viņa lūdz visus pārbaudīt, vai dalības maksa ir pareizi piereģistrēta.  

DLOA Dalības 
maksa ir jāmaksā 
par finansiālo 
gadu, nevis 
kalendāro 

a) Budžets 2011/2012. gadam.  Pie ienākumiem ir zvaigznīte – summa ir 
optimistiska – ja visi biedri samaksājuši 

 
 

b) Neparedzētie izdevumi ir 2500.00 tas ir sakarā ar Kultūras dienām, ja radīsies 
nepieciešamība atbalstīt.  

Summa tiek 
samazināta par 
1000.00, rezultātā 
tā ir 1500.00 dolāri 

c) Baltiešu padomei ir paredzēti 200.00 dolāri Klātesošie nolemj, 
ka jāpiešķir 300.00 
dolāru 

d) Paredzētie ienākumi no LAAJ ziedojumu akcijas aizies uz LAAJ, nevis paliks 
DLOA.  P.Strazds paskaidro, ka šī akcijas ienākumi tiek pārskaitīti uz LAAJ. 
Kasiere paskaidro, ka šo summu nevar iekļaut budžetā.  
 

LAAJ ziedojumu 
vākšanas akcijā 
paredzēto summu 
izņem no budžeta 
ienākumu sadaļas 

e) Dzintaru komiteja noskaidro, ka tai ir jāsamaksā dalības maksa par 
2011./2012. gadu 

 

f) B. Krūmiņš jautā, kas pārvalda naudu, kas paredzēta grāmatu sūtīšanai? 
I.Ozols paskaidro, ka tā ir tā nauda, kas palika pāri no 2010. gada LAAJ 
piešķīruma.  
 

Tā kā šī summa 
1200.00 dolāru ir 
atlikums no 
iepriekšējiem 
gadiem, to izņem 
ārā no šī gada 
budžeta 
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g) B. Krūmiņš - Vai DLOA atbalsta skolu tikai ar balvām 150.00 dolāru apmērā? 
Klātesošie skaidro, ka DLOA kasē nav naudas, ko varētu piešķirt skolas 
atbalstam 
Ozols – tā kā DLOA pārvalda skolu, tad ir jāapzinās, ka, ja skolai vajadzēs 
naudu, tas tas būs DLOA ziņā to sagādāt.  

 

6.  Sabiedriskais klubs - I. Puķītis 
Kooperatīvs 
Mēs turpinam gatavoties kultūras dienām Adelaidē 2012g. decembrī. 
Kooperatīva telefons ir vienīgais latviešu sabiedrības telefons, kas tiek 
atbildēts 24 stundas dienā katru dienu. 
Sabiedriskais klubs 
Mēs arī gatavojamies 2012g kultūras dienām. 
Mēs šogad atkal, augustā, piedalīsimies SALA (South Australian Living Artists) 
un izstādīsim mūsu mākslinieku darbus mazajā zālītē un kafejnīcā un kafejnīca 
būs atvērta izstādes laikā. 

 

7.  Baltiešu aprūpes nams – M. Puķīte 
Margota skaidro, ka Baltiešu aprūpes nams nav DLOA dalīborganizācija, tā 
piedalās sēdēs tikai informatīvos nolūkos.  
Pilnā atskaite pievienota protokola beigās.  
 
2012. gada 1.martā Baltiešu nama sastāvs ir 4 latvieši, 3 igauņi, 7 lietuvieši, 7 
austrumu eiropieši un 8 austrālieši.  
 
1 atsevišķa, 2 guļamistabu māja patreiz ir pārdošanā. 
 
Nelielā rūpnīca „Nuts in Paradise” kurai ir kopējā robeža ar BCH pārvācas citur 
un īpašums pārdošanā. Tagadējais īpašnieks ir ieinteresēts to nopirkt par 
aptuveno cenu $1.4 miljonu dolāru. Kad zemes cenas uzlabosies, mēs 
domājam to sadalīt mazākos zemes gabalos pārdošanai. Visi piekrīt, ka tas ir 
labs darījums.  
 
Katru mēnesi pēdējā otrdienā ir BCH draugu un ģimeņu rīta tēja kur tiek 
gaidīti tautieši. 
 
4.4.2012 plkst. 10.30 notiks Lieldienu olu krāsošana.  
 
Svētdien 22.aprilī plkst.15.00 notiks Baltiešu Olimpiskās Spēles.  
 
Šo gadu BCH svin savu 20 gadu pastāvēšanu. Tā tiks atzīmēta ar smalkām 
vakariņām priekš 300 personām 13. oktobrī 
 
B. Krūmiņš – atzīmē, ka Margota dara brīnišķīgu darbu kā padomes 
priekšniece. Baltijas Nama iedzīvotāji ir apmierināti ar dzīves apstākļiem, bet 
viņi jūtas ļoti vientuļi. Būtu labi, ja latvieši varētu apmeklēt tautiešus. 

 

8.  LAAJ – P. Strazds 
Mēs pamatā esam risinājuši dubultpilsonības jautājumus. Aldis Putniņš 
uzrakstīja savu viedokli, kas tika nolasīts Rīgā, konferencē un mēs izsakām 
viņam par to lielu pateicību. Jāatzīmē arī Uldis Brūns, kurš ir daudz darījis 
lietas labā. Arī Juris Ruņģis, Dāvids Dārziņš.  

 
Blakus lieta – Igauņiem ir jauna vadība un viņi uzsāka pagājušā gadā grupu, 
kas atbalsta sadarbību baltijas valstu jauniešu vidū. 6. maijā būs 
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autoekskursija (rallijs), ko organizē latvieši. 
 

B.Krūmiņs atzīmē, ka pēdējā LAAJ protokolā ir daudz gramatikas un stila 
kļūdas. Varbūt, ka vajadzētu noorganizēt korektoru. Jo ir svarīgi, ka tāda 
organizācija kā LAAJ izplata dokumentus pareizā latviešu valodā. 

9.  Dzintari  - Z. Ozoliņa 
Patreiz Dzintarus izīrē gandrīz visu gadu. Mēs atbalstām A.Ziedares Vasaras 
Viduskolu, Adelaidiešu Jāņus un skolotāju kursus. Skolotāju kursiem 
apmešanās būs par velti.  
 
Tuvākajā laikā mēs sāksim kārtot paju jautājumus. 

 

10.  Latviešu Skola - M.Lūsis 
Pilnais pārskats pievienots protokola beigās 

 

a) 1.  Skolas vadības un skolotāju apstiprināšana 
Skolas sastāvs – Spēļu grupā ir 11 bērni, to vada Reinis Dancis. Pamatskolā ir 
jauna pārzine – Iveta Leitase. Skolā ir 17 skolēni, 3 klases. Vidusskolu vada Ilga 
Vasele un viņa arī māca klasi pamatskolā. Tur ir 6 skolēni. Skolotājiem ir 

atbilstoša izglītība. 

ALS zinojums DLOA 
07032012.pdf

 

Vienbalsīgi tiek 
apstiprināta skolas 
vadība un skolotāji 

b) 2.  Kases pārskats – Marks paskaidro, ka skolai ir mainījusies kasiere – tagad tā 
ir Brita Līduma, kas ir augsti kvalificēta grāmatvede.  
I.Lūsis atzīmē, ka skolas statūtos ir minēts, ka DLOA sēdē apstiprina revidentu. 
Marks paskaidro, ka revidents pagaidām nav atrasts. P.Strazds ierosina, ka 
skolu varētu revidēt tas pats, ka revidē DLOA.  

Vienbalsīgi atbalsta 
to, ka skolas kasi 
revidēs DLOA 
revīzijas komisija.  

c) Pagājušo gadu mums bija vairāk ienākumi un vairak izdevumu. Bet atlikums ir 
ļoti mazs. Skolai ir bijis labs atbalsts no valdības un mēs organizējam 
pasākumus, kuri ir paredzeti ne tikai skolēniem, bet arī sabiedrībai.  
Pagājuša gada ienākumi un izdevumi sabalansējās.  
Galvenie izdevumi ir skolotāju algas, un izskatās, ka šogad ienākumi būs 
mazaki nekā izdevumi, kas nozīmē, ka būs jātēre uzkrāta nauda. Par to mums 
būs nākotnē jādomā. 

2012 p&l Budget.pdf

 

2012 Cash Flow 
Budget.pdf

p&l and cash.pdf

 

Visi vienbalsīgi 
apstiprina skolas 
kases pārskatu 

d) 3. Skolas statūtu maiņu izstrādāja apakškomiteja – M. Lūsis, R.Dancis, 
D.Vēdigs, šogad notika skolas ārkārtas pilnsapulce, kur tika apstiprinātas 
izmaiņas statūtos. R. Dancis sīkāk paskaidro statūtu izmaiņas – tās ir virzītas uz 
to, lai statūti atbilstu Etnisko skolu valdes prasībām, lai skolai nebūtu formālu 
ierobežojumu turpināt strādāt gadiem uz priekšu. Skolas padome sastāvēs no 
vismaz 7 locekļiem, pilnsapulcē vajag vismaz 5 balstiessīgos locekļus. Lilita 
Daenki, kas ir DLOA pārstāve, piedalījās ārkārtējā pilnsapulcē un piekrita šīm 
izmaiņām.  
Nākamais solis būs iesniegt jauno versiju Etnisko skolu valdē pēc tam, kad 
DLOA to apstiprinās.  
Z. Ozoliņa paskaidro, ka šis dokuments labi atspoguļo Etnisko skolu valdes 
noteiktās prasības un ka tai nevajadzētu būt pretenziju.  

Vienbalsīgi 
apstiprina jaunos 
statūtus.  
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Final Amended 
Constitution of the Latvian School of Adelaide Inc.pdf

 

e) M. Lūsis ziņo, ka skolai ir mājas lapa, kur visa sabiedrība var redzēt, kas skolā 
notiek. M. Ceplīte ierosina, ka skolai jāieliek mājas lapas adrese Ziņotājā pie 
visiem ziņojumiem.  

 

11.  ALB jauktais koris „Dziesmu Laiva” – Gunta Rudzīte 
Korī šobrīd dzied 14 soprāni un11 alti. Akūta problēma ir vīru trūkums, tādēļ ir 
nepieciešama sadarbība ar DV vīru kori ‘’Daugava’’.  
 
Kopš pagājušās sēdes 5. oktobrī 2011. gadā, koris: 
 
Nosvinēja 60 gadu darbību ar koncertu un  izstādi Tālavas lielajā zālē ar 
sekojošu pieņemšanu mazajā zālē 9. oktobrī un koristu pusdienām ‘’Serafino’’ 
vīnotavā 16. oktobrī. 
Kopā ar DV vīru kori ‘’Daugava’’ kuplināja Valsts svētku sarīkojumu 19. 
novembrī 
Piedalījās DV vīru kora ‘’Daugava’’ koncertā 4. decembrī 
Piedalījās ar dziesmām sabiedrības kopīgā eglītē 11. decembrī. 
Pēc Ziemassvētku pārtraukuma, koris atsāka darbību 6. februārī. Gatavojam 
dziesmas Aizvesto piemiņas atcerei un gadskārtējam koncertam sadarbībā ar 
vīru kori, kā arī šī gada Adelaides KD kopkora koncerta programmu.  

 

12.   Baltiešu Padome – Jolanta Lūse 
Baltiešu padome ir nolikusi 14. jūnija aizvesto piemiņas dienu datumus 
sekojoši: 
 
Sestdien, 16. jūnijā plkst. 14:00 vaiņaga nolikšana Migrācijas muzeja pagalmā 
pie baltiešu plāksnes, Kintore Avenue, Adelaidē. Paredzētas īsas uzrunas un 
muzikāli priekšnesumi. Mēs ceram, ka latviešu un lietuviešu pamatskolas 
skolēni piedalīsies ar dažām dziesmām.  
Svētdien, 17. Jūnijā plkst. 15:00 Sv. Pētera baznīcā notiks Dievkalpojums un 
concerts, piedalīsies mūsu abi kori – Dziesmu Laiva un Daugava, igauņu korītis 
un solisti.  
Svētku runātāji tiek apzināti.  
Šogad aprit 60 gadi kopš Baltiešu padome Adelaidē ir rīkojusi aizvesto 
piemiņas atceres. Bijām iecerējuši mainīt formātu un pārcelties uz Tālavas 
lielo zāli, bet tas mums nav finansiāli iespējams. Kooperatīvs mums ir nācis  
pretī un devis latviešu atlaidi par zāli, bet mūsu budžets arī to nevar atļauties.  
 
Mēs apspriedām jautājumu par to, vai vajadzētu mainīt datumu -saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta ierosinājumu rīkot aizvesto piemiņas atceres 25 martā 
atceroties 1949. gada deportācijas. Vai arī rīkot 14. jūniju katru piekto gadu. B. 
Krūmiņs ierosina 25.martā nolikt vainagu Lietuviešu namā. Tā kā šogad ir 60. 
gadu jubileja, varbūt, ka varētu atzīmēt arī 25. martā. 
M. Ceplīte – varbūt, ka 14. Jūniju varētu rīkot kā mazāku pasākumu un lēnām 
novirzīt svinības uz 25.martu.  

Lūsis – varbūt, ka PBLA tas ir jānosaka visiem trimdas latviešiem 
viens datums.  

P.Strazds virzīs šo jautājumu uz LAAJ.  
Jolanta lūdz kasierei izsniegt parasto pabalstu 200.00 dolāru apmērā 
V.Tomanis atzīmē,ka labāk ir lietot vārdu „atzīmēt’ nevis ‘svinēt. 
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13.  V. Tomanis – Latviešu Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera rīko savas 
gadskārtējās pusdienas 11. maijā plkst. 12:30 Tālavas mazajā zālē, kur 
piedalīsies viens no Dienvidaustrālijas ēnu ministriem John Garnder MP, 
Shadow Minister for Families and Communities, Housing, Disability and Youth. 
V. Tomanis uzaicna visus piedalīties. Ieejas maksa biedriem 35 dolāri, pārējiem 
- 40 dolāri. Kamera ar to nepelna, visi izdevumi aiziet pusdienām. 
Tirdzniecības Kamera rīkos lekciju Latvijā, tēma būs par Austrāliju un vīzu 
režīmu. Tā notiks 11. jūlijā,plkst. 15:30 Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 35. . Ja kāds 
būs Latvijā tajā laikā, lūdzu piesakieties pie manis.  

 

14.  Konsula ziņojums – V.Tomanis 
Adelaidē 18.feb nobalsoja. 263 cilvēki. 6 balsoja par krievu valodu. Kopā 
Austrālijā nobalsoja 1003 pilsoņ. Gribu pateikties komisijas locekļiem – Valdim 
Jaudzemam, Skaidrītei Aguļēvičai, Elīnai Rikardei un Līgai Līvenai. Es nebūšu uz 
vietas jūlijā . Tajā laikā nebūs neviena goda konsula Austrālijā. 

 

15.  Kultūras Dienas Juris un Inta Skābes  
Kultūras dienu tēma ir Daba.  
Inta ziņo, ka ja sarunas ar kori un deju grupu ir veiksmīgas, tad mums ir 
jārisina jautājums par izmitināšanu, jo mums paliek arvien grūtāk un grūtāk 
atrast vietas.  
Mēs reklamēsim Latviešu centru – Tālavu, ALB, baznīcu un DV.  
Gunta R. – vai jūs esat paredzējuši, ka kaut kas notiks DV namā. Juris – patreiz 
vēl nē, bet mums būs jālūdz. Kā šogad notiks ēdināšana? Juris – mēs esam par 
to domājuši. Mēs cenšamies sasaistīt programmu ta, lai cilvēkiem nav jāiet 
prom. Lai būtu stundu starp sarīkojumiem un cilvēki varetu paēst. Ir iesaistīts 
ari Sabiedrības klubs un kad norise būs zināma, mēs griezīsimies pie DV un 
Sabiedriskā Kluba. 
Mums ir 40 balsīgs koris, mums vajadzētu sanākt kopā un izdomāt, kur viņus 
izmitināt.  
B.Krūmiņš - Jāpriecājas, ka KD ir labās rokās. Man tikai tāda rūpe par kopkoru 
koncertu. Ja mēs aicinām Cinkusu un mums ir tikai mūsu kori, tad 
pārstāvniecība nebūs visai pārliecinoša, tāpēc vajadzētu ar visiem spēkiem 
mēģināt dabūt kādu kori no Latvijas uz šejieni un pārvarēt apmešanās 
grūtības.  

KD Zinojums.PDF

 

 

16.  Vīru koris „Daugava” – E.Ceplītis  
Mēs esam sākuši gatavoties dziesmām priekš Kalpaka sarīkojuma. Šogad mēs 
sastrādāsimies ar jaukto kori, jo ir KD. Abi diriģenti ir izdomājuši,  kuras 
dziesmas mēs kopīgi mācīsimies. Mēs nevarēsim iemācīties visas dziesmas, 
tāpēc jauktajam korim vajadzēs atteikties no dažām dziesmām. Sidnejas vīru 
koris negribēja braukt uz KD, jo repertuārā ir tikai 5 dziesmas. Ja mēs nevaram 
dabūt tenorus, tad mēs esam dimbā. Mēs gribam paturēt vīru kori, kam 
jāuzstājas 4-5 reizes gadā un tāpēc ir grūti pacel vēl arī jauktā kora dziesmas. 

 

17.  Draudze – Ivars Ozols – pagājušā gada beigās notika Valsts svētku, Kapu 
svētku, Ziemassvētku dievkalpojuma cikls. Gadskārtējā pilnsapulce būs 18. 
martā., Lieldienu dievkalpojumu cikls aprīļa sākumā.  
Mums ir paredzamas grūtības, jo diakons I.Ozlos būs prom no 29.maija līdz 12. 
jūlijam. Diakons Priedkalns būs prom no 11. jūnija līdz augusta vidum. Tas 
nozīmē, ka aizvesto piemiņas dienā nebūs diakoni.  
J. Lūse atzīmē, ka diakoni būtu varējuši labāk  koordinēties. Visi izsaka 

I. Ozols uzņemas 
parunāt ar citiem 
latviešu 
mācītājiem citās 
pilsētās vai viņi var 
aizvietot Adelaides 
diakonus 14. jūnija 
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sašutumu.  M. Ceplīte ierosina, ka baznīcai būtu jānoorganizē kāds, kas 
aizvieto diakonus no citām Austrālijas pilsētām. I. Ozols jautā, vai Aizvesto 
piemiņas dienā varētu aizvietot austrāļu mācītājs. M. Ceplīte un J.Lūse 
nepiekrīt.  

atcerē 

18.  ALBPA – J. Caune 
Humānās palīdzības sūtījums šogad būs 24. martā. Paku pieteikšana 
sestdienās darbojas labi. Grāmatu sūtītāji ir neziņā par grāmatu sūtīšanas 
apmaksu. Ceram, ka drīz saņemsim pozitīvas ziņas, lai varētu sākt pakot 
grāmats sūtīšanai.  
Grāmatu sūtīšanai ir piešķirti 1200 dolāri. No Brisbanes būs 20 grāmatu pakas. 
Melburna nesūtīts grāmatas. Par Sidneju nav nekas zināms. No Kanberas 
nebūs. 

 

19.  No Latviešu katoļu biedrības  - nav nekādi jaunumi.   

20.  Daugavas vanagi – Imants Kronītis 
1. DV nodaļa sekmīgi atzīmēja savu 60.gadu darbības jubileju šī gada 

janvārī ar biedru vakaru, svētku mielastu, dievkalpojumu un izrīkojot 
folkloras ansambļa Vilki turneju.  

2. Nodaļa turpina darboties, rīkojot varoņu piemiņas atcres – O.Kalpaka- 
10.martā, Kurzemes Cietokšņa atceri. Dārza svētki notiks 31.martā.  

3. Ziedojumu vākšanas akcija notiks aprīlī – jūnijā.  
4. 30.jūnijā Vanagi rīkos Jāņus savā namā 
5. Nodaļas paspārnē darbojas tautas deju ansamblis Auseklītis, vīru koris 

Daugava un vanadžu ansamblis.  
 

 

21.  ALB – B. Krūmiņš  
a) ALB  Literārā pēcpusdiena 25. martā plkst. 14:00. Referente Iveta Laine. 
MLB priekšēde un laikraksta Austrālijas Latvietis redaktore runās par Latvisko 
identitāti un kā to saglabāt Austrālijā. 
b) Svētdien, 27.maijā plkst. 14:00 Tālavā būs ALB 63. gadskārtas svētki. 
Programmā būs humoristi Uldis Siliņš n Lija Veikina, Aldis Sils ar solo 
dziesmām un pūtēju orķestris Village Band. Klāti galdi, bagatīga bufete, 
desiņas, kāposti, tortes, cepumi un karstvīns. Bagātīga loterija.  
c) Vecāko ļaužu aprūpes grupas nozīmīgākie notikumi 2012. gadā  
izbrauciens aprūpētājiem uz Walleroo no 27. līdz 30. martam., sēņošana 
Kuipto mežā 3.maijā un brauciens uz Ķenguru salu no 23. līdz 26.oktobrim. 
d) ALB bilbiotēka pako grāmatas sūtīšanai ar tilpni uz Latviju.  
e) Grāmatnīcā vēl ir pārdošanā 2012.g. Kalendārs. Tur arī piedāvā dažādu 
tautisku priekšmetu klāstu, atvērta sestienās no 10:00 līdz 12:00 am.  
f) Latviešu muzejā patreiz ir Daugavas Vanagu izstāde – vēsture un stāsti. 
Māra Kolomitseva izkārtoja latviešu grupas piedalīšanos Austrālijas dienas 
gājienā 2012. gada 26.janvārī. Viņa arī organizēja Dienvidaustrālijas Muzeju 
nedēļas nodarbības latviešu sabiedrībā.   
 

 

22.  Korporāciju Kopa Adelaidē  - B. Krūmiņš 
Seniors Zigurts Kapelis 
Sekretārs Marks Lūsis 
Kasieris Ilmārs Lūsis 
Sarakste adresējama Zigurtam Kapelim, 13/51 South Esplanade, Glenelg, SA 
5045 
e-pasts kapelis@ozmail.com.au 
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Studentu korporāciju saiets notiks KD laika 31. dec. no 1-3 pm  ALB biedrības 
namā 

23.  Sarīkojumu kalendāra sastādīšana 2013. gadam  

 
 
Dažādi jautājumi 
 

24.  P. Strazds – ierosina, ka varbūt vajadzētu nomainīt DLOA Public Officer.  
 

 

25.  M.Ceplīte– kas būs ar nama pārvaldnieku. Ints ziņo, ka no marta būs nama 
pārvaldnieka vietas izpildītāja, kamēr Līga atgriezīsies augustā. Tad viņa 
mēģinās dabūs studenta vīzu.  
M. Ceplīte izsaka bažas, vai viena sieviete ir piemērota nama pārvaldniece. 
Ints paskaidro, ka tam nav lielas nozīmes un Līga ir spējīgāka par dažu labu 
vīrieti. M. Ceplīte skaidro, ka mēs nevaram atļauties pieņemt darbā cilvēku 
bez vīzas. Ints skaidro, ka mums nav citu kandidātu, nams ir sludinājis gan 
Austrālijā, gan Latvijā. Malda uzskata, ka pārvaldnieka pienākums ir 
sakārtot galdus un krēslus. Ints apgalvo, ka tas tā nav. Juris Skābe un 
Edgars Ceplītis neatceras, ka viņi agrāk būtu likuši krēslus. B. Krūmiņš saka, 
ka viņš salīga ar Vilni, ka viņš novāca galdus un krēslus, bet vispār 
noteikums ir bijis vienmēr tāds, ka paši saliek un novāc galdus. Mums ir 
jādomā par to, kā risināt situāciju. Bet mēs arī zinām, ka mums nav cilvēku, 
kas varētu uzņemties šo darbu.  
Malda piemin arī to, ka ir jādomā arī par apdrošināšanu.  
Inta ierosina, ka ja mēs sagaidām, ka būs problēm as kad zāle ir izīrēta, tad 
varētu sarunāt drošībniekus.  

 

26.  P. Strazds atzīmē, ka DLOA ir jāpārvēlē arī Revīzijas komisija un ka varbūt ir 
jāmaina Pulic Officer.  
 

Revīzijas komisijas 
jautājums jāizskata 
nākamajā sēdē.  
 
Public officer 
mainīt nevajag. 

 
 
 
Nākamās sēdes datums 

 
Nākamā sēde 2012.g 10.okt. plkst. 19.30 Tālavas mazajā zālē 
 
Sēdi slēdz plkst. 21-00 
 
Priekšnieks____________________________________________ 
 
Sekretāre______________________________________________     
 
Datums_______________________ 

 


