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DLOA sēde trešdien, 2014. g. 1. oktobrī,  
plkst. 19.00, Tālavā 
www.dloa.org.au  

protokoli atrodami šeit  
 
Darba kārtība: 
1. Darba kārtības pieņemšana; 
2. Atvainošanās par neierašanos; 
3. Iepriekšējās sēdes protokola pieņemšana un izraisījušies jautājumi; 
4. Priekšsēža ziņojums; 
5. Kasiera ziņojums; 
6. Revīzijas komisijas ziņojums; 
7. Organizāciju pārstāvju ziņojumi; 
8. 18. novembra sarīkojumi; 
……a. Pieņemšana; 
……b. Karogu uzvilkšana; 
……c. Svētku akts. 
9. DLOA valdes vēlēšanas: 
……a. Priekšsēža (Saskaņā ar DLOA noteikumu 11 (b)); un 
……b. Valdes locekļu (Saskaņā ar DLOA noteikumu 11 (b)); 
10. DA LAAJ vicepriekšsēža vēlēšanas; 
11. Revīzijas komisijas vēlēšanas; 
12. Dažādi jautājumi; 
13. Nākamās sēdes datums. 

http://www.dloa.org.au/
http://www.dloa.org.au/sanaksmes/
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Adelaides Latviešu Biedrība A. Kronīte Piedalās 

Adelaides Latviešu Draudžu Palīdzības Apvienība J. Caune Piedalās 

Adelaides Latviešu Ev-Luterāņu draudze I. Ozols Piedalās 

DLOA Priekšēdis Reinis Dancis Piedalās 

DLOA Vice-priekšsēde M. Ceplīte Piedalās 

DLOA Sekretāre I. Leitase Piedalās 

DLOA Kasiere S. Aguļēviča Piedalās 

Adelaides Latviešu Ko-op Sabiedriskais Klubs I. Puķītis Atvainojas 

Adelaides Latviešu Nama Ko-operatīvs V. Jaudzems Piedalās 

Adelaides Latviešu Skolas Padome Reinis Dancis Piedalās 

LAAJ Anna Ziedares Vasaras Vidusskola L. Daenke Nepiedalās 

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 Atvainojas 

Baltiešu Padome J. Lūsis Piedalās 

DLOA "Public Officer" P. Strazds Atvainojas 

LAAJ  P. Strazds Atvainojas 

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 Nepiedalās 

DV Vīru Koris E. Ceplītis Piedalās 

Dzintaru Adelaides Komiteja Z. Ozoliņa Atvainojas 

Korporāciju Kopa Adelaidē K! K! A! Rūdis Dancis Piedalās 

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 Reinis Dancis Piedalās 

Studenšu Korporāciju Kopa Adelaidē S! K! K! A! I. Līviņa Nepiedalās 

DV tautas deju kopa "Auseklītis" I. Daenke Atvainojas 
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 Darba kārtība 

1.  Darba kārtības pieņemšana  
Darba kārtība pieņemta vienbalsīgi 
 

2.  Atvainojās par neierašanos.   

DLOA 2014. 1. okt 

parakstu lapa.pdf
 

 

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

4.  Finasu ziņojums – S. Aguļēviča 

DLOA Sanāksme 

01102114 Budzets.pdf
  

DLOA Sanāksme 

01102114 Finansu parskats.xls
 

5.  DLOA Priekšsēža ziņojums – Reinis Dancis 

Auditora Revidenta 

zinojums 2013.pdf
 

V. Tomanis ierosina pieņemt Revīzijas komisijas slēdzienu. Pieņemts vienbalsīgi.  
 

6.  LAAJ priekšēdis Pēteris Strazds 
  
18. novembra sarīkojumi  
Šī gada Svētku akta referents būs Māris Brancis. Viņš uzrunās Pertas latviešus svētdien, 
9. novembrī un ieradīsies Adelaidē pirmdien, 10. novembrī. Mēs abi ar Ināru būsim šajā 
Pertas sarīkojumā un Māris Brancis ieradīsies Adelaidē kopā ar mums pirmdien, 10. 
novembrī. Viņš apmetīsies Astras un Imanta Kronīšu mājā.  
Māris Brancis piedalīsies Karogu uzvilkšanā un arī referēs ALB rīkotā Svētku aktā 
sestdien, 15. novembrī, plkst. 12:00. Viņš izlidos uz Melburnu plkst. 16:00  
 
LAAJ prezidijs šī gada beigās pārceļas uz Melburnu. Jaunievēlētais LAAJ vice-priekšsēdis 
Dienvidaustrālijā var būt vai DLOA priekšsēdis vai cita persona. Līdzšinējā paraša ir, ka abi 
amati ir apvienoti vienā personā.  
 
Lūdzu atgādināt, ka LAAJ gadskārtējā līdzekļu vākšanas akcija šogad ir no 1. septembri 
līdz 31. oktobrim. Aicinu katram tautietim „Atbalstīt savu latviešu mantojumu”  
 

7.  Kooperatīvs – Valdis Jaudzems 
 
Kopš beidzamās DLOA sēdes vairākas lietas notikušas namā. 
 
Izdarīta lielās zāles un fojera jumta restaurācija, ieskaitot vēcās ventilācijas trubas 
noņemšana. 
 
Jaunā pārvaldniece, Elīna Rikarde labi iejutusies savā darbā. 
Pārvaldniece neskaitās pilna laika darbiniece. Atgādinājums, ja vēlaties satikties ar 
pārvaldnieci, lūdzu sazvanaties iepriekš sarunāt laiku. 
 
Vecā biljarda istabā remonta darbi pabeigti, ieskaitot aizslēdzamas durvis kuras ievietotas 
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starp biljarda istabu un kafejnicu.  Tagad  mazās zāles lietotājiem ir biljarda istaba arī 
pieejama. 
 
Unley Council nupat pārtaisīja iebrauktivi no Rose Tce uz pagalmu. 
 
Beidzamās ziņas no Greenhill Road Management komitejas ir, ka maiņas Clarke St. 
savienojumam ar Greenhill Rd. drošvein būs šādas: no Clarke St. varēs uzgriezties uz 
Greenhill Road pa labi, vai pa kreisi.  No Greenhill Rd varēs iegriesties pa kreisi uz Clarke 
St. tikai braucot no austrumumiem uz rietumiem. Mašīnas braucot par Greenhill Rd  no 
rietumiem uz austrumiem nevarēs iegriesties pa labi uz Clarke St kā līdz šim. 
 
Atgādinājums visiem nama lietotājiem nebraukt uz zāļāja, jo tas var sabojāt ūdeņošanas 
sistēmu. 
 
Nams tiek galvenokārt izīrēts ne latviešiem. 
 
2015. gadā Tālava svinēs savu 60 gadu jubileju un lielā zāle savu 50 gadu jubilēju. 
Sarīkojums paredzēts pavasarī. 
 
Adelaides latviešu kooperatīvam būs gadskārtējā pilnsapulce  š. g. 25 oktobrī. 
 
Ar skatu uz nākotni direktori vēlās piesaistīt darbiniekus valdē no jaunās paaudzes. 
 
Sabiedriskais klubs – Ints Puķītis 
Darbojamies, kā vienmēr.  
1. Mums ir jauna sekretāre:- Rudite Bērziņa. Epasts:- arberz@optusnet.com.au 
2. Klubs rīkoja „Ziemassvētkus Jūnijā” līdzekļu vākšanas akcija Latviešu Nama jumta 
remontiem un Auseklītim tautas tērpu iegādei. Ievācam pār par $3000.00. Paldies 
sabiedrībai par atbalstu. 
3. Klubs ir iesācis jaunu pasākumu  „LAIMĪGĀ STUNDA”! Kafejnica ir    atvērta katru 4 
piektdienas vakaru mēnesi kur klubs pasniedz vakariņas un jauku vidi satikties ar 
draugiem un paziņām. Nākoša  „LAIMĪGĀ STUNDA” 24 oktobrī! 
4. Kafejnica būs atvērta 4 oktobrī visu dienu 12. Saeimas vēlēšanas, laikā, Tālavas mazā 
zālē.  
 

8.  Baltiešu aprūpes nams – priekšsēdētāja M. Puķīte 
AMBER  AGED  CARE (Dzintara aprūpes māja) 
 
BALTIEŠU APRŪPES NAMS PARADĪZĒ!! 
AAC piedāvā iespēju tuvāk iepazīsties ar baltiijas valstu kultūru un ēdieni svētdien 12. 
Oktobrī  plkst. 13.00   58 Avenue Rd. Paradise. 
Mērķis šim pasākumam ari ir radīt iespēju tikties ar mūsu tautiešiem kas dzīvo šeit un kopā 
pasēdēt un izbaudīt pavasarīgu pēcpusdienu pie galda. Būtu vēlams ierasties tautas 
tērpos, tiks piedāvātas pusdienas $16.00 no personas un būs iespēja nogaršot igauņu, 
latviešu un lietuviešu gardumus. Arī iespēja nopirkt un izbaudīt alus no visām baltijas 
valstīm kā arī citus dzērienus. Lai jautrāk ritētu pēcpusdiena arī būs priekšnesumi. 
Tuvākai informācijai zvaniet AAC Priekšniecei M.Puķītei 0419894007. 
 
AAC  gadskārtējā pilnsapulce 
Sakarā ar valdības jaunu likumu kas nāca spēkā 1 jūlijā 2014g.‘Ageing in Place’ kas 
ietekmēs mūs pašu un ģimenes finances reiz kad aprūpe būs nepieciešama un jau 
piemērotas maiņas ir notikušās. Atnāciet un noklausaties AAC darbību līdz šim un mūsu 
mērķus nākotnē atbilstot uz vadlīnijām ar ‘Ageing in Place’. 
Balsot pinsapulcē var tikai biedri , kļūt par biedru ir jāsamaksā biedru naudu $10.00 ko var 
nokārtot tanī pašā dienā pirms pilnsapulces. 

mailto:arberz@optusnet.com.au


5 

 

Pilnsapulce svētdien 26. Oktobrī plst. 14.00 AAC 58 Avenue Rd. Paradise. 
Tuvākai informācijai zvaniet AAC priekšniecei M.Puķītei 0419894007. 
 

9.  Latviešu Skola – Reinis Dancis un Iveta Leitase 
 
Skola: 
Spēļu grupa – 0-3.5 gadi – 10 bērni (Mārīte Rumpe, Dace Freija) 
Bērnudārzs – 3.5-5 gadi – 8 bērni (Dace Eigen) 
Sagatavošanas/1/2 klase – 1 bērns (Ļena Rumpe) 
3/4 klase – 6 bērni (Iveta Leitase) 
5/6 – klase – 4 bērni (Dāvids Priedkalns) 
7 (pamatskolas izlaiduma klase) – nav 
9 klase -  1 skolēns (Ilga Vasele) 
11 klase – 1 skolēns (Ilga Vasele) 
Pieagušo apmācība – 8 dalībnieki (Rasma Celinskis) 
 
Skolotāji: 
Papildus valodas skolotājiem (skat. iepriekš) Dziedāšanu, dejošanu un kultūru māca 
Rasma Celinskis 
 
2014. gada veiksmes 
1. Skola, būdama ļoti maza, grib panākt daudz un vecāki, to saprotot, paši iesaistās un 
mums ir izveidojusies laba komanda skolas padomē.  
2. Šogad vecāki iniciēja un skola realizēja vīzijas noteikšanu- tas bija ļoti vērtīgi visai 
Adelaides latviešu sabiedrībai un skolai – mēs tagad zinām, kur gribam tikt, zinām, ka tas 
nebūs viegli un meklējam ceļus, kā tur tikt. Un mēs esam izdarījuši dažas konkrētas lietas -  
 - skolas sarīkojumā runas un priekšnesumi bija iztulkoti angliski un pievienoti 
programmai.  Tas mums deva iespēju noturēt latviešu valodu par ‘skaļo’ valodu, bet 
iesaistīt latviski nerunājošo publiku.  
 - skolas padomes sēdes notiek tādā valodā, kādā ir sapulcējušies dalībnieki. Tā mēs 
piesaistām visus vecākus, kas grib palīdzēt.  
 - mums ir skolēns, kas mācās attālināti no Kraistčērčas un piedalās stundās, lietojot 
iPad Face Time lietotni.  
  - skolas skolotāji ir vairāk sākuši apmeklēt kursus, tādējādi mācoties, kā atbalstīt 
dažādus valodas līmeņus vienā klasē. 
3. Mācību gada tēma bija Latvijas Pilsētas – mums patika, ka varējām izdarīt kaut ko 
interesantu un neparastu un visa skola strādāja pie vienota temata, kas caurvija kā 
mācības, tā gatavošanos skolas sarīkojumam.  
4. Skola ir uzrakstījusi mācību programmu Sagatavošanas/1/2 klasei un patreiz strādā pie 
mācību materiālu izveides. Tā ir mērķēta uz to, lai vienā klasē varētu mācīt bērnus ar 
dažādiem valodu līmeņiem.  
a) Programma ir paredzēta kā gatavs komplekts, ko nepieredzējis skolotājs var izmantot 
bez lielām papildus pūlēm, kad tā ir jāpielāgo konkrētai klasei un skolēniem. Tas zināmā 
mērā ir pretrunā ar austrāļu skolas principiem, kur skolotājiem ir jāgatavo programma 
atbilstoši standartam un atbilstoši skolēniem. Tajā pat laikā  - tikai viens no mūsu 
skolotājiem strādā austrāļu skolā un ir apmācīts sagatavot šādu programmu. Pārējiem līdz 
šim ir nācies ‘darīt, ko varam’. Mēs nolēmām, ka dodot iespēju skolotājam lietot pabeigtu 
programmu mēs atbalstīsim iesācējus un iedvesmosim pieredzējušos.  
b) Programma nosaka noteiktu vārdu krājumu, kas ir jāiemācās katrā klasē. Visiem 
vārdiem ir atbilstoši attēli, kurus var lietot arī piem. Bitsbordā.  
c) Programma nosaka minimālo gramatikas apjomu, kas ir jāapgūst.  
d) Programma ir pielāgota Austrālijas kalendāram un gada ritumam.  
  
2014. gada izaicinājumi 
1. iPad netika pielietoti pārlieku plaši, mēs domājam, ka ir jāmaina pieeja, kā tos lietot 
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klasē 
2. Skolēns, kas mācās attalināti prasa vairāk disciplīnas no skolotāja.  
3. Skolas sarīkojums sāk pārņemt pārāk daudz laika un enerģijas un ir jāzivērtē, cik daudz 
skolēni no tā iegūst valodas ziņā.  
 
2015. gada fokuss 
1. Skolotāju tālākā apmācība fokusējoties uz vairāklīmeņu mācīšanas stratēģiju.  
2. Uzrakstīt īsu standartu katrai klasei latviešu valodai un sākt strādāt pie programmas 
3/4/5 klasei.  
3. Pārdomāt sarīkojuma programmu, lai samazinātu paļaušanos uz tehnoloģiju.  
4. Uzsākt telpu pārveides projektu, kas kaut kad nākotnē varētu mums dod mulimēdiju un 
resursu telpu tagadējās bibliotēkas un vecās skolotāju istabas vietā.  
5. Sakārtot skolas dokumentu sistēmu, struktūru, pieejas tiesības elektroniskā vidē, lai tā 
būtu pārmantojama un atbalstītu valsts obligātās prasības pret dokumentu saglabāšanu, 
aktualizēšanu, piejamību un būtu saprotama visiem, kas tagad un nākotnē to uzturēs.  
 

10.  Adelaides Latviešu Ev-Luterāņu draudze I. Ozols 
 
I. Ozols ziņo par draudzes notikumiem un Dievkalpojumiem, kas paredzēti līdz šā gada 
beigām un nākamajā gadā.  
II.  

11.  ALB jauktais koris „Dziesmu Laiva” – Gunta Rudzīte 
 
Šogad pēc ziemassvētku brīvlaika, atsākām darbu 24. februārī. 
  
Kopš pagājušās DLOA sapulces, koris 
  

·        2014.g.maijā, ar speciāli sarakstītu dziesmu, apsveica ALB 65 gadu darbības 
jubilejā. 
·        Jūnijā piedalījāmies Aizvesto piemiņas dievkalpojumā 
·        Šogad vēl paredzēts piedalīties Valsts svētkos, (iespējams, kopā ar vīru kori), 
skolas eglītē, un gatavojas kabarē ‘’Dzirdēj’ ļaudis runājam’’ 19. oktobrī. 
·        Seši koristi plāno piedalīties Kultūras Dienu kopkorī Sidnejā gada beigās. 

  
Korī dzied 21 dāma un 4 kungi. Daži, diemžēl ļoti neregulāri apmeklē mēģinājumus, un 
daži nāk tikai KD dēļ, tātad mūsu regulārā programmā nepiedalās. Kungu trūkums ir 
kritisks, un ļoti apgrūtina un ierobežo repertuāra izvēli. Ziemas laikā, sakarā ar slimošanu, 
slikto laiku, koristu ceļošanu uz ārzemēm, utt, dažos mēģinājumos ir ļoti maz dziedātāji, un 
darbs ļoti lēni iet uz priekšu. Pat sarīkojumus reizēm kavē, jo jāsvin ģimenes locekļiem 
dzimšanas dienu, jāskatās, kā mazdēliņš spēlē futbolu, vai jābrauc ar draugiem makšķerēt. 
  
Kā priekšniece, ziņoju, ka sakarā ar manis ievēlēšanu 9. augusta DV Adelaides nodaļas 
pilnsapulcē par Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas priekšnieci, līdz ar šī gada beigām 
man diemžēl jāatsakās no kora vadības, jo abās vietās turpinot, darba slodze būs vienkārši 
par lielu. No sirds pateicos par man doto iespēju, astoņus gadus vadīt un atbalstīt kori, un 
piedzīvot dažus mana mūža patiešām skaistākos un cēlākos brīžus. Pateicos arī par 
Biedrības, diriģentes Lilitas Daenke un kora valdes sadarbību, palīdzību, un pretī nākšanu. 
Protams, turpināšu kā koriste, cik ilgi balss vēl turēs.    
 

12.  Baltiešu Padome – Jolanta Lūse  
  
Šogad aizvesto piemiņas dienas atceres noritēja sekmīgi. Kaut sestdien Migrācijas muzejā 
pirms vaiņaga nolikšanas draudēja melni lietus mākoņi viss tomēr izdevās un pat saulīte 
uzspīdeja mazliet. Kārtējo reizi mūsu skolas bērni iepriecināja tautu ar dziesmām un 
ieguva lielus aplausus. Vēl lielāks prieks bija tautiešiem par labi izkārtoto auto novietošanu 
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Torrens Parade Ground. Tas atviegloja auto novietošanas problēmas Kintore Avenue un 
citur. 
Dievkalpojums un koncerts arī bija labi apmeklēts un tauta izteicās labvēlīgi par 
programmu. Pieņemšanā arī bija labi pārstāvētas visas trīs tautības. 
Vēlos piezīmēt ka, ja nebūtu mums pēdējo trīs gadu finansiālais atbalsts no Amber Aged 
Care tad nevarētu pieņemšanu sarīkot tādā formata. Sevišķi liels paldies DV dāmu 
komitejai par gardām uzkodām. Baltiešu padome to uzskata ka ļoti svarīgu jo tā ir vienīga 
reize gadā kad visas trīs tautības satiekās lielākā formata itsevišķi ja nerīkojam vairs 
18.novembra pieņemšanas katru gadu. 
Aizvesto piemiņas atceres datumi 2015.gadam ir nolikti: sestdien 13.jūnijā vaiņaga 
nolikšanai un svētdien 14.jūnijā Dievkalpojums un koncerts. Lietuvieši ir uzņēmušies tos 
organizēt.  
Ziņoju ka lietuviešiem bija gadskārtējā sapulce un vēlēšanas 8.septembri bet tur netika 
ievēlēts ne priekšsēdis ne priekšsēde. Gaila Paskevicius ir atteikusies turpināt šai amatā. 
Komiteja mēģinās atrast priekšsēdi. Starplaikā lietuviešu kontakts ir: Gaila Dunda 
epasts:gailadunda@gmail.com 
 

13.  Akadēmiskā Apvienība „Atāls” – D. Dārziņa 
 
Akadēmiskā studentu vienība Atāls vēl vienmēr pastāv un dod latvisku vidi saviem 
biedriem. Plašākā sabiedrībā Atāls katru trešo gadu rīko LU Gada svētkus septembra 
pēdējā svētdienā. LU tika dibināta 1919. gada pēdējā septembra nedēļā.  
 

14.  Radio „Latvju Balss” – Skaidrīte Auguļēviča 
 
Raidstacijai 5EBI ikgadējā līdzekļu vākšanas akcija notiks no š.g. 13. oktobra līdz 
19.oktobrim. 16. oktobrī tas notiks latviešu raidījuma laikā.  
Aicinām arī organizācijas atbalstīt šo akciju. Tas ir izdarāms, zvanot raidījuma laikā no 
plkst. 19.00 līdz 20.00 pa telefonu 8211 7666, vai personīgi aizejot uz raidstaciju 10 Byron 
Place, Adelaide.  
Valsts šogad radiostacijai ir samazinājusi subsīdijas, tāpēc līdzekļi tiks vākti raidstacijas 
uzturēšanai.  
Skaidrīte Auguļēviča arī paskaidro, ka Elīnai Rikardei vajadzētu austiņas, lai viņa varētu 
uzlabot raidījuma kvalitāti. 
 
V. Tomanis izsaka cerību, ka organizācijas atbalstīs austiņu iegādi.  
S. Auguļēviča lūdz organizācijas ziedot mūzikas diskus.  
 

15.  Latviešu Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera – Valdis Tomanis 
 
Maijā notika pusdienas, tuvu līdz 50 dalibniekiem, kā runātājs uzstājās patreizējais 
gubernators, kas ir liela veiksme, jo diezvai tagad mēs viņu dabūtu uzstāties tik mazai 
auditorijai.  
 
Latvijā šogad pieņemšana nenotika.  
 

16.  Goda Konsula ziņojums – Valdis Tomanis 
 

Arlietu ministrijas 

vestule.pdf
 

Jūlija sākuma notika goda konsulu kongress, tur piedalījās visi 6 Austrālijas konsuli no 
Adelaides, Brisbanes, Kērnsas, Melburnas, Pērtas un Sidnejas.   
Ne tikai piedalījāmies lekcijās un semināros un izbraukumos uz Latgali pie vietējiem 



8 

 

Latvijas ražotājiem, bet arī pēcpusdienas sanāksmē ar visas Latvijas ražotājiem un tikai 
Austrālijas goda konsuliem. Mums izdevās vairākām Latvijas firmām atrast sadarbības 
partnerus Austrālijā. Šajā sēdē piedalījās arī Andris Teikmanis, Austrālijas nerezidējošais 
vēstnieks no Londonas, kā arī  Oļegs Orlavs – pārstāvis Āzijas, Āfrikas un Okeānijas 
valstu nodaļai pie Ārlietu ministrijas. Mums bija arī tikšanās Konsulārā Departamentā ar 
Eviju Klauzi – Konsulārā departamenta nodaļas vadītāju, Daci Kupču – Pasu nodaļas 
vadītāja vietnieci, Zani Zeimuli – Tieslietu nodaļās vadītāju.  
Es personīgi tikos are Mariannu Švinku – Pasu nodaļas vecāko referenti un ar Noru 
Laganovsku – Konsulārā Departamenta palīdzības nodaļas vadītāja vietnieci. Abas šīs 
kundzes bija Adelaidē ar mobilo pasu stacijas pirms četriem gadiem un viņas nodod 
sveicienus visiem Adelaidiešiem. Pieņemšana pie Valsts Prezidenta, Andra Bērziņa notika 
Melngalvju namā (jo pils vēl tiek remontēta pēc ugunsgrēka). Mēs visi seši Austrālijas goda 
konsuli tikāmies ar Prezidentu Bērziņu un es viņam nodevu 3. lpp. ieteikumus kādēļ būtu 
ne tikai vēlams, bet arī svarīgi atvērt Austrālijā Latvijas Vēstniecību.  
Tikāmies pēc kongresa ar Ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču uz 1 ½ stundām, lai ar viņu 
izdebatētu vajadzību atvērt Austrālijā vēstniecību. Iepriekš viņa bija solījis, ka Latvija plāno 
atvērt vēstniecības Dienvidāfrikā un Brazīlijā, bet nepieminēja Austrāliju.  
 
Sestdien, 4. oktobrī notiks 12. Saeimas vēlēšanas Tālavas mazajā zālē, no plkst 7 :00 līdz 
20:00. Šajā dienā tiks izdalītas 122 jaunas pases, lai jaunie Latvjas pilsoņi varētu šai dienā 
arī nodod savu balsi par Latvjas nākotni.  

1. Esmu sarunājis ar Māru Kolomitsevu, lai šai dienā atver muzeju, lai ‘jaunie’ latvieši, 
kas vēl navtur bijuši, iepazīstas as savu senču tekām.  

2. ALB grāmatnīca un veikaliņš arī būs atvērts uz ilgāku laiku kā parasti, jo man vairāki 
‘jaunie’ latvieši ir prasīju, kur var nopirkt Nameja un Septiņdienu gredzenus, kā arī 
mašīnu lipekļus.  

3.  Dabīgi, ka kafejnīca būs atvērta, kur satikties ar draugiem.  
4. Lūdzu palīdziet mūsu jaunajiem latviešiem orientēties mūsu Latviešu ciematā.  

 

17.  Vīru koris „Daugava”  - E. Ceplītis 
 
12 vīru sastāvā. Mācamies jaunu repertuāru, ieskaitot kultūras dienu repertuāru. 6-7 cilvēki 
no kora gatavojas doties uz Sidnejas kultūras dienām.  
Nosvinējām 45. gadu pastāvēšanas jubileju kopā ar Melburnas ansambli „Dažu skaistu 
ziedu”. 
 

18.  Daugavas Vanagi – Gunta Rudzītis 
  
Pēc vēlēšanām nodaļas pilnsapulcē 9. augustā, nodaļā par priekšnieci ievēlēta Gunta 
Rudzītis, vice priekšnieks Edgars Ceplītis, ar valdes locekļiem Daina Ezeriņa, Artūrs 
Berķis, Juris Dancis, Andris Jaudzems, Juris Jaudzems, Agris Ezeriņš, Aija Balode. 
  
Kopš pagājušās DLOA sapulces 12. februārī, 2014. gadā: 

·        Adelaidē notika DVAV delegātu sapulce un salidojums 
·        Apvienotais Kalpaka/Kurzemes Cietokšņa atceres sarīkojums 
·        Divas lietuviešu šefpavāru pusdienas DV namā 
·        11 humāno palīdzības paku sūtīšana ar tilpni uz Latviju 
·        2014. g. Ziedojumu vākšanas akcija 
·        Nodaļas biedru Dārza svētki 
·        Vanadžu Raibā Pēcpusdiena 
·        Aizvesto piemiņas dienas vainaga nolikšana pie latviešu pieminekļa 
Centennial Park kapsētā, un Vīru kora uzstāšanās piemiņas sarīkojumā baznīcā 
·        Pateicības brokastis ziedotājiem 
·        Jāņi DV namā 
·        Vanadžu pankūku pēcpusdiena 
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·        Katru sestdienu, Vanadžu pusdienas DV namā 
·        Vanadžu veco ļaužu aprūpe Lieldienās, ar paciņu izdalīšanu, un paredzēta 
piparkūku cepšana 8. oktobrī 
·        Vanagu pilnsapulce 
·        Vanadžu pilnsapulce un gadasvētki 
·        Nodaļas valde tikusies sešas reizes, un nodaļas darbs turpinās kā līdz šim. 

 

19.  ALB – A. Kronīte  
  
ALB maijā atzīmēja savu 65. gada darbības gadu ar jubilejas mielastu, kurā goda viesies 
bija RLB priekšēdētājs Guntis Gailītis. Biedrība izkārtoja rokdarbu izstādi ALB telpās un 
sagatavoja vēl divas izstādes par biedrības sekcijām ALB Muzejā. M. Kolomitseva 
sagatavoja izstādi Migrācijas muzejā par latviešiem Dienvidaustrālijā. Biedrība izdeva savu 
trešo vēstures grāmatu par beidzamajiem 15. darbības gadiem no 2000 – 2014. gadam.  
Biedrības pilnsapulce notiks š.g. 11. oktobrī. Ilggadējais priekšsēdis B. Krūmiņš vairs 
neuzturēs savu kandidatūru. 
15. novembrī Biedrība kopā ar LAAJ rīkos Valsts Svētku sarīkojumu plkst. 12:00 Tālavā. 
Viesu runātājs būs Māris Brancis, mākslas vēsturnieks un arhīvists.   
 

20.  Dzintaru komiteja – Z. Ozoliņa (ziņojums iesūtīts pirms sēdes) 
 
Esam iegādājušies jaunus matračus. Pārvaldnieks rūpigi kop zālaju, iesējot jauni zāli. 
Skatāmies uz vajadzīgiem remontiem, lai izstrādātu plānus nākotnei. Īrnieku skaits stabīls. 
Atgādinam, ka Dzintarus var lietot sabiedrības pasākumiem, bez maksas. 
 

21.  Adelaides Latviešu Draudžu Palīdzības Apvienība – J. Caune 
 
 46. tilpnis Rīgā pienāca 14.g. maijā un saiņu izdalīšana sākās jūnija sākumā. Dažos 
gadījumos izvadāšana novēlojās, bet paku pazušana nav zināma. 
 Nākošo (47.) tilpni paredzam sūtīt 2015.g 27./28. martā, ja DLOA kaledārā tas 
pieļaujams. 
 Grāmatas Valsts Ienākumu Dienests (V.I.D.) nepieļauj kā humāno palīdzību, bet tās 
pieņem kā "dāvanas". Dāvanas ir muitojamas, tā kā patlaban nezinam, cik būs jāmaksā 
par grāmatu kastēm 46 tilpnī. 
 Visvairāk sūta Daugavas Vanagu biblioteka, tākā būtu ietiecams tās vadīt caur 
Daugavas Vanagiem. 
 

22.  Katoļu biedrība – A. Berķis 
 
Katoļu biedrība ir atbalstījusi Latvijas iedzīvotājus, nosūtot lielu skaitu palīdzības paku.  
 

23. S Sabiedrības balva – Rūdis Dancis 
 
Sabiedrības balva šogad  nav piešķirta, jo diemžēl nebija kandidātu.  
 

24.  LJAA – Rūdis Dancis 
 
LJAA ziņojumi 

a) LJAA aktīvi darbojās. Priekšnieks Rūdis Dancis (Adelaidē), kasieris/sekretārs Ali 
Leitmanis (Melburnā). 
b) 2015. g. no 27. decembra līdz 31. decembrim notiks Latviešu Jaunatnes dienas  
Adelaidē. Rīcības komitejas priekšniece Daila Šmita. Sīkāka informācija sekos Adelaides 
Latviešu ziņotājā un Austrālijas Latviešu avīzēs. 
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25.  K!K!K! – Rūdis Dancis 
 
a) K!K!A! darbību vēl turpina. Kopā  ir 20 aktīvi biedri. 
b) K!K!A! vadīs Universitātes gadasvētku referātu, kas notiks š. g. 12.  oktobrī plkst. 
14:00, Tālavas Mazajā zālē. 

 

26.  Auseklītis – Ieva Daenke (Ziņojums iesūtīts pirms sēdes) 
 
Šogad ir bijis ļoti pozitīvs gads. Mēs esam priecīgi, ka ir pienākuši 8 jauni dejotāji. Kopā 
mēs esam 22 dejotāji. Šogad Kultūras Dienās Sidnejā piedalīsies 14 Auseklīša dalībnieki, 
7 zēni un 7 meitenes. Mums katru nedeļu notiek mēģinājumi piekdienas vakaros Tālavas 
mazajā zālē, un mums ļoti patīk,  ka arī notiek Laimīgā Stunda kafejnīcā. 
Šogad Auseklītis ir uzstājies ALB gada svētkos (24/5/14), Ziesamsvētkos jūnijā (7/6/14), 
un Jāņos, Dzintaros (21/6/14). Auseklītis arī piedalījās 14. Jūnijā karoga sardzē, un 
pieskatījam latviešu skolas bērnus kamēr viņu vecāki piedalījās konfrencē (5/7/14). 
Auseklīša nākamais projekts ir iegādāties puišiem zābakus. 
Nākam gad beigās Adelaidē notiks Jaunatnes Dienas un Auseklīša dalībnieki ir 
uzņemušies vairākus JD rīcības kometējas darbus. 
 
Mēs ļoti pateicamies Talavas kooperatīvam ka varam izmantot mazo zāli mēģinājumiem.  

27.  18. novembra svinības 
 
V. Tomanis ierosina atjaunot pieņemšanu piektdienas vakarā, jo tas ir vienīgais svarīgais 
pasākums, kas notiek angliski.  
Dace Dārziņa atbalsta šo priekšlikumu. M. Ceplīte arī atbalsta, it īpaši kontekstā ar 
Ukrainas un citiem Eiropas notikumiem.  
V. Tomanis ierosina atgriezties pie šī jautājuma nākamajā sēdē. Cits variants būtu rīkot 
pieņemšanu katru otro gadu. E. Ceplītis arī atbalsta ideju rīkot sarīkojumu pēc vajadzības.  
D. Dārziņa ierosina samazināt pieņemšanas ‘luksusu’. M. Ceplīte atbild, ka mums jādomā 
par pieņemšanas svinīgumu. 
 
Māris Brancis piedalīsies Karogu uzvilkšanā un arī referēs ALB rīkotā Svētku aktā 
sestdien, 15. novembrī, plkst. 12:00. Viņš izlidos uz Melburnu plkst. 16:00 
 
Pieņemšana piektdienas vakara nebūs 
 
Sestdien: 
10:00 Anita Butcher nolasīs referātu pie karogu pacelšanas.   
12:00 Svinīgais akts –  

 skola ienāks līdz ar karogiem un nostāsies uz podestiem, lai piedalītos ar dziesmām.  

 Māra Branča runa 

 Pēc koncerta būs uzkodas Mazajā zālē.  
 
Astra Kronīte lūdz, lai pie viņas piesakās tie, kas gribēs uzstāties/  
 

28.  DLOA Valdes un citu amatu vēlēšanas  
 
Priekšsēdis 
Reinis Dancis izvirza savu kandidatūru un visi balso par.  
Vice Priekšsēde 
Reinis Dancis izvirza Skaidrīti Auguļēviču būt par par vicepriekšēdi un visi balso par.  
Sekretāre 
Reinis Dancis izvirza Ivetu Leitasi par sekretāri un visi balso par.  
Kasieris 
Reinis Dancis izvirza Vari Līdumu par kasier un visi balso par.  
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Konsultants 
Reinis lūdz iecelt Maldu par konsultanti, kas varētu pārstāvēt DLOA, kad Reinis Dancis vai 
Skaidrīte Auguļēviča netiek un visi balso par.  
 
Malda Ceplīte apsveic jauno valdi un lūdzu visus to atbalstīt.  
 
DLOA pārstāvis Baltiešu padomē 
 
Visi balso par to, lai Jolanta Lūsis būtu DLOA pārstāve Baltiešu padomē. 
 
DLOA pārstāvis Adelaides Latviešu skolas padomē 
Pārstāvis skolas padomē tiks apstiprināts nākamajā sēdē.  
 
DLOA pārstāvis LAAJ  
V. Tomanis izvirza Reini Danci. Visi balso par/  
Revīzijas komisijas vēlēšanas – atlikt līdz februārim, Reinis meklēs pārstāvjus revīzijas 
komisijai – no Baznīcas, DV un ALB.  
 
 
In the Association of Latvian Organisations in South Australia Inc committee election, the 
following persons were elected: 

 Chairperson: Reinis Dancis:  

 Vice-Chairperson: Skaidrite Agulevica 

 Secretary: Iveta Leitase 

 Treaurer: Varis Lidums 

Malda Ceplitis was elected as a consultant to represent Association of Latvian 
Organisations in South Australia Inc at events when Mr Dancis and Ms Agulevica are 
unavailable to attend. 

 

 
 
Dažādi jautājumi 
 

1.  V. Tomanis ierosina sēdes noturēt 3 reizes gadā.  

2.  Valdis Jaudzems ierosina, ka 14. jūnija notikumus ir jāizsludina vienuviet Ziņotājā 

3.  Email: guntars.krigers@gmail.com 
 
Comments: Labdien 
rakstu ar aicinājumu palīdzēt pilnveidot dzimtas koku un atrast kontaktus ar Leons Kārkliņš 
radiniekiem. 
Leons Kārkliņš (dzimis Latvijā 1927).  Iespējams, ka bijis leģionārs. 
Leons Kārkliņš radinieki: 
Tēvs: Paulis Kārkliņš (trimdā ASV) (bija policists Ainažos) 
Brāļi: Harijs un Vilis  Kārkliņi (trimdā ASV) 
iespējams, ka dēls: Gunārs Kārkliņš (Austrālija) 
iespējams, ka sieva: Ausma - Biruta Kārkliņš (Austrālija) 

4.  The 2014 Governor’s Multicultural Awards are now open! 
 The Governor’s Multicultural Awards are designed to recognise and celebrate South Australian 
organisations and individuals who promote multiculturalism and increase understanding of the benefits 
of cultural diversity and community. 
 This year’s categories include a new award, the Senior Volunteer Award, for individuals who have 
devoted 20 or more years to the multicultural community. 

mailto:guntars.krigers@gmail.com
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 Award categories are: 

 Arts and Culture (individual and organisation) 

 Community Sector (individual and organisation) 

 Media 

 Private Sector 

 Public Sector 

 Volunteer 

 Senior Volunteer 

 Youth (individual and organisation) 

 Outstanding Individual Achievement 
 Nominations for the awards are open until Friday 7 November 2014, with winners to be announced at 
an official award presentation at Government House in March 2015. 
 To nominate online, please create a log-in so you can save and edit your nomination form.  For more 
information visit the Multicultural SA website at www.multicultural.sa.gov.au. 
 The Governor’s Multicultural Awards are administered by Multicultural SA and awarded by the 
Governor of South Australia, on the advice of an independent judging panel chosen in consultation 
with the Multicultural Communities Council of SA. 

5.  MoSAic 
Read the latest edition of the Multicultural SA’s electronic newsletter: MoSAic by 
visitinghttp://www.multicultural.sa.gov.au/about-us/e-newsletter. 
  
In this edition: 

         Congratulations to Graduates from the Women’s Leadership Course 
         Training Opportunities for Women 
         Hieu Van Le to be Appointed as South Australia’s next Governor 
         Important Upcoming Dates 
         Multicultural SA’s Online Events Calendar Revamped 
         OzAsia 
         Multicultural Youth Drive Inspiring and Informing Young People 
         Local Government Elections 
         The CALD Youth Census Report 2014 Now Available Online 
         Celebrating 100 Bhutanese Home Owners 
         The SCOPE Program is here (Stronger Community Organisations through Partnership 

and Engagement)! 
         AFL Multicultural Round Kicks a Goal for Diversity   
         Organisation Profile: Migrant Resource Centre of South Australia 
         International Student Health and Wellbeing Fact Sheets 
         ICC Cricket World Cup 2015- Ticket Release 
         Australian Service Excellence Standards (ASES). 

  
Tell us your story  
Do you have a story to share for the next edition of MoSAic? Multicultural SA welcomes articles and 
photos from your multicultural organisation. You can send your contributions 
to dcsimulticulturalsa@sa.gov.au. 
  
For more information, visit Multicultural SA’s website at www.multicultural.sa.gov.au or phone 
Multicultural SA on (08) 8207 0751. 
  
Kind regards 
  
MULTICULTURAL SA 

 

6.  A message from Mr Hieu Van Le AO 
Chairman of the South Australian Multicultural and Ethnic Affairs Commission 
  

http://fs4.formsite.com/OfficeforYouth/form40/form_login.html
http://www.multicultural.sa.gov.au/
http://www.multicultural.sa.gov.au/about-us/e-newsletter
mailto:dcsimulticulturalsa@sa.gov.au
http://www.multicultural.sa.gov.au/
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Dear Community Leader 
  
Why you should participate in the Australia Day Parade 
  
Each year the Australia Day Council of South Australia organises the Australia Day Parade on 26 
January.  This Parade is part of a series of Australia Day celebrations within the City of Adelaide.  The 
celebrations commence with the Australia Day Parade and this is followed by a free concert in Elder 
Park and a Fireworks finale. 
  
The Australia Day Parade is an ideal opportunity to showcase your organisation to the people of South 
Australia - and the rest of the world. 
  
Just picture your organisation parading in front of thousands of spectators down King William Street, 
all appropriately dressed to identify your members, your culture or your activities as you pass by.  And 
what a time to do so, with everyone out to enjoy a day of celebration and fun. 
  
This is a day for community celebration and, as the Australia Day Parade Prospectus indicates, this 
is a great opportunity to show you are part of this community and you support this community.  You 
might also win one of the available prizes. 
  
Please bring this event to the notice of your members so that they will have plenty of time to consider 
participating in the Parade and, hopefully, preparing everything for the event.  Registrations will open 
on 1 October, 2014 and close on 30 November. Further details will be forwarded to you closer to that 
time.  Meantime, if you have any queries regarding your participation in the Parade please contact Bill 
Bell on (08) 8463 5436 or email bell.bill@dpc.sa.gov.au. 
  
I would encourage you to consider participating in the Australia Day Parade and we look forward to 
helping you present your organisation to the people of South Australia. 
  
Yours sincerely 
  
  
Hieu Van Le 
Chairman of the South Australian Multicultural and Ethnic Affairs Commission 

 

http://www.australiadayinthecity.com.au/event-details/parade/
mailto:bell.bill@dpc.sa.gov.au
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Nākamā sēde 2015.g  18. martā plkst 19:00 Tālavas mazajā zālē 
 
Sēdi slēdz plkst. 21:36 
 
Sēdi vada Reinis Dancis 
Sekretāre Iveta Leitase     
 


