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DLOA sēde trešdien, 2014. g. 12.feb.,  
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. DLOA Priekšsēža ziņojums 

6. Izmaiņas un jaunumi kalendārā 

7. Adelaides Latviešu skolas atskaite un skolotāju apstiprināšana 

8. Organizāciju pārstāvju ziņojumi 

9. 18.novembra svinības 

10. Dažādi jautājumi 

11. Nākamās sēdes datums

http://www.dloa.org.au/
http://www.dloa.org.au/sanaksmes/
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Adelaides Latviešu Biedrība B Krūmiņš Piedalās 

Adelaides Latviešu Draudzes Palīdzības Apvienība J. Caune Atvainojas 

Adelaides Latviešu Ev-Luterāņu draudze I. Ozols Atvainojas 

DLOA Priekšēde Reinis Dancis Piedalās 

DLOA Vice-priekšsēde M. Ceplīte Atvainojas 

DLOA Sekretāre I. Leitase Piedalās 

DLOA Kasiere S. Aguļēviča Atvainojas 

Adelaides Latviešu Ko-op Sabiedriskais Klubs I. Puķītis Piedalās 

Adelaides Latviešu Nama Ko-operatīvs A.Bērziņš Piedalās 

Adelaides Latviešu Skolas Padome R. Dancis Piedalās 

LAAJ Anna Ziedares Vasaras Vidusskola L. Daenke Piedalās 

Adelaides Latviešu teātru ansamblis (ALTA) I. Puide Atvainojas 

ASK J. Lindbergs Piedalās 

Adelaides Latviešu Ziņotājs I. Laine Atvainojas 

Akadēmiskā Studentu Vienība Atāls D. Dārziņa Atvainojas 

ALB Koris Dziesmu Laiva G. Rudzītis Piedalās 

Baltiešu Aprūpes Nams M. Puķīte Piedalās 

Baltiešu Padome J. Lūsis Piedalās 

DLOA "Public Officer" P. Strazds Piedalās 

LAAJ  P. Strazds Piedalās 

DLOA Sabiedrības balvas komiteja L. Daenke Piedalās 

DLOA Radio komiteja S. Aguļēviča Atvainojas 

DV Adelaides nodaļa I. Kronītis Piedalās 

DV Adelaides nodaļas Vanadžu Kopa R. Berķe Atvainojas 

DV Vīru Koris A. Kronīte Atvainojas 

Dzintaru Adelaides Komiteja Z. Ozoliņa Atvainojas 

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

L R Goda Konsuls Dienvidaustrālijā V. Tomanis Piedalās 

LTRK Austrālijā V. Tomanis Piedalās 

Latviešu Katoļu Biedrība A. Berķis Atvainojas 

Latviešu Mūzejs M. Kolomitseva Atvainojas 

LJAA R. Dancis Atvainojas 

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

DV tautas deju kopa "Auseklītis" Rūdis Dancis Atvainojas 
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 Darba kārtība Izrietošie uzdevumi 

1.  Darba kārtības pieņemšana  
Darba kārtība pieņemta vienbalsīgi 

 

2.  

Atvainojās par neierašanos.  

2014 g.12.feb 

Parakstu lapa.pdf  
 

 

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

 

4.  DLOA Priekšsēža ziņojums – Reinis Dancis 
Reinis Dancis ziņo par saņemtajām vēstulēm un ielūgumiem.  
 
Sabiedrībā bija jautājums kā rīkoties ar Austrālijas karoga lietošanu.  Ir saņemta 
atbilde no Honours, Symbols and Territories Branch, Department of the Prime 
Minister and Cabinet.  
The flying of the Australian National Flag is encouraged, however, flag protocol does 
not require that citizens do so.  In the situations you have described (piemēram 
18.novembra svinības, aizlūgumi baznīcās par notikumiem Latvijā), the person 
responsible for the event/premises can choose which flags are to be flown. 
„Austrālijas valsts karoga pacelšana mastā ir atbalstāma, bet Karoga Protokols 
neprasa, lai pilsoņi to noteikti darītu. Tādos gadījumos kā 18. novembra svinībās, 
aizlūgumā baznīcā uc. persona, kas atbild par sarīkojumu/sanāksmi vai telpām var 
izvēlēties kurus karogus pacelt mastā.  
Neatkarīgi no tā, kuri karogi tiek pacelti mastā, ir jāievēro Karoga Protokols.” 

 

5.  Pēteris Strazds 
DLOA ir jāapsveic Igaunijas un Lietuvas viņu neatkarības svinībās.  
LAAJ – šogad ir pēdējais gads, kad LAAJ atrodas Adelaidē. 
Reinis Dancis piekrīt būt par DLOA and LAAJ Public Officer. 

Reinim Dancim ir 
jāizsūta apsveikumi. 
 
Dokumenti 
jāiesniedz Office of 
Business and 
Consumer Affairs 
divu nedēļu laikā.  

6.  ASK Jānis Lindbergs 
26. finansiāli biedri, 11 piedalās novusa nozarē un meistrsacīkstēs.  
Pēdējas sacensības bija Melburnā, kur ASK piedalījās ar labiem panākumiem.  

 

7.  Kooperatīvs – Andis Bērziņš 

 Ar šī gada 3. martu  Līga Līvena izbeigs nama pārvaldnieces pienākumus. 

 Jauns nama pāvaldnieks/ce tiek meklēts/a. 

 Atgādinu visām organizācijām, kā arī indivīdiem, ka pārvaldnieka darbs nav 
pilnu laiku, un ja kāds velās ar pārvaldnieku tikties, lūdzu piezvaniet un 
sarunājiet izdevīgu laiku. 

 Tālavas telefona numurs ir 0408081734. Jau kādu laiku vecais fiksētais numurs 
vairs nepārslēdzās uz mobilo - tas ļoti dārgi izmaksāja. Jaunais numurs ne 
vienmēr neparadās ALZ un esam vairākas reizes lūguši redaktrīsei to 
izmainīt. 

 Esam sagatavojuši vairākus kooperatīva statūtu grāmatas, un tās lielakām 
organizācijām ir izdalītas. Ja ir vēl kāda organizācija kam pieder kooperatīva 
pajas kura vēlas saņemt statūtus,  lūdzu sazināties ar I. Puķīti. 

 Atgādinājums, ka kooperatīva statūti pieprasa, lai kāda organizācīja likumīgi 

Inesei Lainei 
jāievieto pareizais 
telefona numurs 
Adelaides Ziņotajā. 
 
 
 
 
 
Andis Bērziņš 
parakstīs lietošanas 
noteikumus un 
atsūtīs Ivetai 
Leitasei, lai ievietotu 
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paturēt savas kooperatīva pajas, tai pirmkārt jasastāv DLOA, un otrkārt, tai ir 
jaīrē telpas Tālavā vismaz divas reizes gadā. 

 Ja lietojiet Tālavu,  lūdzu atstājiet telpas tādas kādas jūs atradiet. Lūdzu 
apskatiet īrēšanas noteikumus kuri tik izdalīti DLOA sēdē pagājušā gadā. Par 
papildus tīrīšanu mums bus jāpiesūta rēķinu.  

 Ja kādam šeit būtu kāda Tālavas atslēga/s, lūdzu sazinaties ar mani, jo esam 
ieveduši atslēgu reģistru apdrošināšanas vajadzībām, un to katram atslēgu 
turētājam ir jāparaksta. 

 Kooperatīva valde turpina plānot nama remontus un uzlabojumus, lai uz 
nākamām Austrālijas latviešu Kultūras dienām, kuras paredzētas Adelaidē 
2018.g. Tālava būtu labā kārtībā. 

 Zālāju, kas pienāk pie auto novietošanas laukuma nevarēs vairāk lietot 
mašīnas novietošanai, jo tas varētu bojāt udeņošanas sistēmu. Tiks ievietots 
izņemams pālis. 

 
Sabiedriskais klubs – Ints Puķītis 
Darbojamies, kā vienmēr.  
Ar gadu sākuma mums ir pāris maiņas valdes sastāvā. 
 
Priekšsēdis :- Ints Puķītis 
Vice :- Andis Bērziņs 
Sekretārs :- Valdis Voitkus 
Kasiere :- Ināra Strazds 
Saimniecības vadītāja :- Irēne Bywater 
Viesības utt :- Inga Pērkons-Grauze 
 

DLOA mājas lapā 

8.  Baltiešu aprūpes nams – priekšsēdētāja M. Puķīte 
AMBER  AGED  CARE (Dzintara aprūpes māja) 
 
Mums ir grūti uzturēt sadarbību ar latviešiem aprūpes namā un latviešu sabiedrību. 
Imants Kronītis iesaka noorganizēt transportu, kas atvestu nama iemītniekus uz 
Daugavas Vanagiem uz kādu pēcpusdienu.  
 
AMBER  AGED  CARE ZIŅOJUMS 
Janvāra sēdē pieņēma AAC logo. M.Tamm rasējumu atzina par vispiemērotāko. 
Izsakām lielu paldies un arī apsveicam. 
Finansiāli viss ir labi. Visas 30 gultas ir aizņemtas. Pašlaik ir 3 latvieši, 3 igauņi, un 9 
lietuvieši, citi ir dažādu tautību. Visi ir apmierināti - īpaši ar ēdienu.  Ziemassvētkos 
bija atnākuši ļoti daudz tuvinieku.  
I.Mathews vēl atvieto menedžeru. Par viņas vadību, kopš augusta, visi ir ļoti 
apmierināti (gan finansiāli, gan darbinieki). Janvāra beigās no valdības atnāca 
pārbaudīt gan dokumentus, gan iedzīvotājus, kā arī vispārējo iestādes kārtību. Visu 
dienu notika intervijas, tika izskatīti dokumenti un nekur neatrada kļūdas. Šādas 
vizītes no valdības notiek ik pa laikam, un tanī dienā, kad viņi ierodas ir zināms 
uztraukums , jo neviens negrib, ka kaut kas nav pareizi. Ja ir atrastas kādas kļūdas - 
tas nozīmē, ka viņi atkal drīz būs klāt pārbaudīt - vai iepriekšējās kļūdas ir labotas. 
Tas īsti nav vēlams, jo viņu klātbūtne tomēr traucē ikdienas ritmu šajā iestādē. Ir 
pāris kandidātu, kas pieteikušies menedžeru amatam. Viņus intervēs februāra 
sākumā. 
Beidzot pēc ilgāka laika valde ir pilnā sastāvā. 
M.Puķīte - priekšniece, finanšu pārskata komitejā, pārstāv latviešu sabiedrību. 
J.Oks - vice priekšnieks, saimnieciskais vadītājs un pārstāv igauņu sabiedrību. 
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M.Tamm - sekretāre un pārstāv latviešu sabiedrību. 
M.Hoile - „responsible person”, finanšu pārskata komitejā un pārstāv igauņu 
sabiedrību. 
A.Bagusauskas - parstāv lietuviešu sabiedrību. 
A.Liaw - neatkarīga locekle, finanšu pārskata komitejā. 
R. Stankevicius - grāmatvede pēc profesijas un pārstāv lietuviešu sabiedrību. 
2014.gads tiks veltīts nākotnes attīstīšanai. No 2014. gada jūlija visas aprūpes 
iestādes kļūs par iestādēm ar „ageing in place”. Respektīvi „low care”, kā AAC 
pašlaik, lai pastāvētu ir jāmainās tā, lai tā arī spētu sniegt pakalpojumus atbilstoši 
„high care”.  Federālā valdība ir pārņēmusi esošo HACC      ( Home and Community 
Care), kura sniedz daudz palīdzības tiem, kuri spēj dzīvot savās mājās. Respektīvi 
,vecākie ļaudis dzīvos tik ilgi savās mājās līdz tam brīdim, kad viņiem vajadzēs „high 
care”. ACC tika izveidota 1990’s gados, un kopš tā laika daudz kas ir mainījies 
aprūpes iestādēs un vairs neatbilst šodienas prasībām no valdības. Pa daļai mēs kā 
valde bijām sagatavoti šīm maiņām, un, kad izdevība radās, nopirkām blakus 
īpašumus, lai dotu mums iespēju “pārbūvēm nākotnē. ‘’Ageing in Place’’ vēl arvien 
atbalstīs mazas multikulturālas iestādes – tādas kā kā ACC, jo visiem ir zināms, ka 
vecumdienās ar demensiju cilvēks atgriežas uz pirmo valodu. Šinīs dienās tiek 
būvētas ļoti lielas aprūpes mājas, un tie, kas tanīs dzīvo pazūd šajā lielā mājā ar 
daudziem darbiniekiem un iedzīvotājiem. Bieži darbinieki nav pastāvīgi, un 
iedzīvotāji redz tik daudz svešu seju . Vietās kā ACC darbinieki ir dažādu tautību, viņi 
ir pastāvīgi un personāla sastāvs reti mainās. Ēdiens ir eiropisks un aktivitātes atbilst 
baltiešu kultūrai . 
Mēs rīkosim plānošanas sesijas ar speciālistiem šinī laukā tā, lai mēs pakāpeniski 
spētu visas valdības prasības izpildīt un sagādāt baltiešiem drošu un kultūrai 
piemērotu vidi - kurā pavadīt savas vecumdienas. 
Es vēl arvien meklēju kādus brīvprātīgos, kas varētu reizi mēnesī - pēdējā otrdienā 
atnākt un iedzert kafiju/tēju ar mūsu latviešiem. Vēl neviens nekad nav pieteicies, 
varbūt man būs kāds pārsteigums 25.februārī. 
Svētdien 6.aprīlī Baltiešu olimpiskās sacensības. Sākums plkst.2.00, 58 Avenue Rd. 
Paradise. Pēdējos 3 gadus Igauņi ir vinnējuši kausu. Lūdzu, nāciet palīgā! Meklēju 
dalībniekus - jaunākus un veiklākus nekā mūsu pensionārus. 
Būs BBQ un atspirdzinājumi, iespēja tikties ar veciem draugiem un iepazīties ar 
jauniem. 
Trešdien 16. aprīlī plkst.10.00  olu krāsošana sīpolu mizās. Paņemiet līdzi vecas zeķu 
bikses, olas un sīpolu mizas. Kopā ar mūsu latviešiem piedalīsimies mūsu tradicionālā 
pirms Lieldienu aktivitātē - olu krāsošanā. Ja ir vajadzīgs transports - sazināties ar 
M.Puķīti 8261 9931. 
Sooz, aktivitāšu  darbiniece ļoti pieskata, ka tiek atzīmēti visu 3 Baltijas valstu 
Neatkarības dienas, 14. jūnijs u.t.t. Šogad viņa organizēs „Baltic Extravagance 
Fashion Show” - sestdien 9. augustā plkst. 6.00 kādā baltiešu namā ( to vēl sarunās). 
Doma ir tāda, ka visu 3 Baltijas valstu dalībnieki atnāks tautas tērpos, un ar 
projektora palīdzību iepazīstinās visus ar savu zemi un tautas tērpiem. Ceram, ka 
tautas dejotāji piedalīsies un jaunieši uzdejos kādu deju. Būs iespēja nogaršot 
baltiešu gardumus. Būs ieejas maksa, bet viss tas būs laicīgi ziņots. Tikai lūdzu - laicīgi 
iegaumējiet datumu savos kalendāros. 
 

9.  Latviešu Skola – Reinis Dancis un Iveta Leitase 
Skola kase ir sakārtota, atskaites uzrakstītas, bet tās nav izrevidētas.  
Klātesošie apstiprina skolas skolotājus. Budžeta apstiprināšana varēs notikt pēc 
kases izrevidēšanas.  
 

Reinis Dancis 
pajautās Indulim 
Bumbierim vai 
Mārim Priedem 
izrevidēt skolas kasi. 
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Reinis Dancis izsūtīs skolas programmu Bruno Krūmiņam un Imantam Kronītim. 
Skolas programma ir pieejama skolas mājas lapā 
http://www.skola.org.au/pamatskola/macibu-programma-2  

(Indulis Bumbieris ir 
ar mieru to izdarīt)  
 

10.  ALB jauktais koris „Dziesmu Laiva” – Gunta Rudzīte 
Pagājušā gada 13. oktobrī noorganizējām ļoti veiksmīgu kabarē stila 

sarīkojumu. Veiksme bija gan mākslinieciska, gan finansiāla, lielā mērā pateicoties 
kungiem, kuri pievienojās korim pēc ziemas pārtraukuma. Atzinība un pateicība 
pienākas arī diriģentei Lilitai Daenke, valdes loceklēm Ritai Pillups, Irēnei Bywaters, 
un Verai Petrovai, un pašiem koristiem, kuri visi pielika lielas pūles un ziedoja daudz 
laika, lai sarīkojums labi izdotos. Tālavas MZ sasēdinājām simts viesus. 

Kopā ar vīru kori piedalījāmies Valsts svētku aktā 16. novembrī un ar skolu 
kopīgā eglītes sarīkojumā 15. decembra pēcpusdienā, Tālavas dārzā. Pēc vasaras 
brīvdienām sāksim 2014. gada darbību 24. februārī. Šogad galvenie sarīkojumi 
paredzēti atkal Kabarē Pēcpusdiena 19. oktobrī un KD Sidnejā. 
  
Diriģente un valde bez pārmaiņām. 

 

11.  Baltiešu Padome – Jolanta Lūse  
Lietuviešu administrācija ir saņēmusi smagu triecienu pēc viņu priekšsēža nāves. 
Latvieši un Igauņi ir apņēmušies palīdzēt lietuviešiem sarīkot 14. jūnija atceres dienu. 
Baltiešu padomes prezidēšanu 2013/2014 gadam ir pārņēmuši Lietuvieši. 
Lietuviešiem būtu jārīko 14. jūnija atceres pasākumi. Sakarā ar viņu prezidenta Tany 
Pocius aiziešanu viņsaulē, lietuviešu administrācija ir pilnīgi sabrukusi, jo viņš bija 
galvenais organizators un darītājs. Tā arī viņu valsts svētki šajā nedēļas nogalē ir 
haosā. Esam sarunās ar lietuviešu vicepriekšsēdi un viņa lūdza, lai latvieši un igauņi 
kopīgi izpalīdzētu lietuviešiem sarīkot šos pasākumus. Kā latvieši, tā igauņi ir 
piekrituši palīdzēt. Datumi jau ir ievietoti Multicultural Calendar 14. jūnija vaiņaga 
nolikšanai pie Migrācijas Muzeja un 15. jūnija Dievkalpojumam un koncertam. 
Lietuvieši jau bija iesākuši priekšdarbus, bet plāni ir pazuduši, jo kāds ‘hacker’ bija 
ticis iekšā Tany datorā un visu izdzēsis. Tātad viss jāsāk no gala.  
Labs skaits latviešu piedalījās Tany bērēs. Malda Ceplīte un es nolikām ziedus no 
Baltiešu Padomes, kā arī nokārtojām ziedojumu lietuviešu skautiem.  
 
Lūdzam kārtējo pabalstu 14. jūnija atceres notikumu sarīkošanai.  

Skaidrītei Aguļēvičai 
jāiedod čeks par 
200.00 dolāriem 
Baltijas Padomes 
atbalstam. 

12.  Latviešu Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera – Valdis Tomanis 

LTRK zinojums 12. 

feb.pdf
 

 

13.  Konsula ziņojums – Valdis Tomanis 

Konsula zinojums 12. 

feb.pdf
 

  

14.  Vīru koris „Daugava”  (A.Kronīte) 
 

 

15.  Daugavas Vanagi – Imants Kronītis 
1. Nodaļā ir 159 biedri, 114 vanagi un 45 vanadzes.  
2. Priekšnieks I. Kronītis, Vanadžu priekšniece R. Berķe 
3. Nodaļa 2014. gada 1.februārī atzīmēja savu 62. darbības gadu.  
4. 14-17. gadā notiks DVAV delegātu sapulce Adelaidē. Apvienotais Kalpaka, 

leģiona un Kurzemes cietokšņa atceres akts notiks svētdien, 16. martā plkst. 
15:00 DV namā.  

 

http://www.skola.org.au/pamatskola/macibu-programma-2
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5. DV Adelaides nodaļas vīru koris „Daugava” atzīmēs savu 45. gadu ar koncertu 30. 
augustā. 

6. DV Adelaides nodaļa vēlētos atkal noturēt vainagu nolikšanu Centennial Park 
kapsētā pie latviešu pieminekļa. Vanagi sakārtos pieminekli. 

7. DV Adelaides nodaļas pilnsapulce ar valdes vēlēšanām notiks 9.augustā.  
 

16.  ALB – B. Krūmiņš  
1. ALB šogad ir 65. gadu jubilejas svinības, kuras tiks atzīmētas maijā. Viesu 

runātajs būs Guntis Gailītis, Latviešu Biedrības priekšnieks, kurš uzstāsies 
Adelaidē 25. maijā.  

2.  ALB pastāvēšanas laikā ir uzrakstītas divas grāmatas par ALB vēsturi un tiek 
rakstīta trešā grāmata, kuras redaktore ir Astra Kronīte. Grāmatas atklāšana 
notiks ALB svinību ietvaros. 

3. 18. maijā būs jubilejai veltīts dievkalpojums un izstāšu atklāšana- par ALB 
vēsturi un lietišķās mākslas kopas izstāde.  

4. ALB namā ir izremontēta virtuve un iekārtota multimediju aparatūra.   

 

17.  AZVV 
Šogad bija Vasaras Vidusskolas 40. gadu jubilejas gads, piedalījās 47 skolēni; 81 
dalībnieks kopā ar skolotājiem, palīgiem, audzinātājiem, pavāriem. Tas ir 20 
dalībnieku pieaugums salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Pirmajā klasē bija 12 skolēni.  
Skola saņēma daudz apsveikumus un ballē piedalījās esošie un bijušie skolēni un 
skolotāji. Nākamgad Vasaras vidusskola notiks no 2. līdz 17. Janvārim. 

 

18.  Dzintaru komiteja – Z. Ozoliņa (ziņojums iesūtīts pirms sēdes) 
Par Dzintariem varu teikt, ka turpinām labot un atjaunot, kur vajadzīgs; īrētāju skaits 
ir stabils; pagājušo gadu materiāli atbalstījām AZVV un LAAJ Skolotāju kursus. 

 

19.  18. novembra svinības 
Pieņemšana šogad netiks rīkota.  
16. novembrī notiks – karoga uzvilkšana plkst. 10:00 
Svinīgais akts 12:00, bet laiks var mainīties atkarībā no viesu runātāja plāniem. Reinis 
Dancis atzīmē, ka 12:00 sākums ir ļoti veiksmīgs, lai tajā varētu piedalīties skolēni.  
 

 

 
 
Dažādi jautājumi 
 

1.  Imants Kronītis – kāpēc mēs esam izmainījuši telpas. 
Saskaņā ar Tālavas statūtiem mums jārīko sanāksmes divas reizes gadā Tālavā 

 

2.  B. Krūmiņš – Austrālijas dienas gājiens.  
Ierosina, ka DLOA varētu mudināt piedalīties vairāk.  

Reinis Dancis runās 
ar Auseklīša vadību 

3.  B. Krūmiņš lūdz atbalstīt Elīnu Rikardi, kura gribētu mācīties par radio raidījumu 
vadītāju. Visi klātesošie atbalsta.  

S. Aguļēvičai jāņem 
vērā sastādot 
budžetu 

4.  A. Bērziņš – DLOA nodevas – kāpēc kooperatīvam jāmaksā ir vairak nekā citām 
organizācijām un kāpēc sabiedriskajam klubam, kas ir daļa no kooperatīva, arī ir 
jāmaksā. 
A. Bērziņš iesaka, ka viņi varētu maksāt tikpat daudz cik pārējie.  
V. Tomanis iesaka, ka maksājumi ir jāveic tikai kooperatīvam – 220 dolāru apjomā 
un Sabiedriskajam klubam nav jāmaksā vispār.  
Lēmums: Kooperatīvs „Tālava” un Sabiedriskais klubs tiek uzskatīti kā viena 
organizācija un dalības maksa ir 220 dolāri.  

S. Aguļēvičai jāņem 
vērā sastādot 
budžetu un izrakstot 
rēķinus par gada 
maksu. 
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Visi atbalsta šo priekšlikumu, B. Krūmiņš atturas.   

 V. Tomanis – mums ir latviešu mācītājs no Latvijas – Guntars Baikovs ar ģimeni. Viņš 
patreiz raksta grāmatu par garīgām tēmām, tā būs latviešu valodā, viņš cer to izdot 
nākamajos mēnešos. Valdis Tomanis aicina sponsorēt šo grāmatu un aicina 
organizācijas atbalstīt latviešu mācītāju, ziedojot naudu.  
B. Krūmiņs ierosina izvērst domu apmaiņu par grāmatas finansēšanu pa epastu.  
Valdis Tomanis ierosina apspriest šo jautājumu organizācijās.  
Jolanta Lūse ierosina griezties pie LAAJ Kultūras fonda.  
Iveta Leitase ierosina apdomāt grāmatas izdošanu elektroniskā formā.  

 

 Jautājums par Adelaides (Dienvidaustrālijas) latviešu e-pastiem uz kuriem patreiz 
tiek izsūtīta informācija par aktuālajiem notikumiem. Visi piekrīt, ka tas ir jāturpina 
un ko šis e-pastu adrešu saraksts var būt DLOA paspārnē.  
Visiem, kas grib izplatīt informāciju  

 Patreiz izsūtīšanu veic James Nobes, tāpēc lūdzu to sagatavot pareizā 
latviešu valodā, atbilstoši noformētu, ja vēlaties, lūdzu pievienojiet bildes.  

 Atsūtiet šo ziņojumu uz dloapvienība@gmail.com vismaz dažas dienas pirms 
jūs gribat, lai tas tiktu izsūtīts adresātiem.  

 

 
 

Nākamā sēde 2014.g 1. oktobrī plkst 19:00 Tālavas mazajā zālē 
 
Sēdi slēdz plkst. 21:32 
 
 
Sēdi vada Reinis Dancis 
Sekretāre Iveta Leitase     
 

mailto:dloapvienība@gmail.com

