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2016. gada 7. septembrī
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, izmaiņas un jaunumi kalendārā;

7.

2016. gada 18. novembra svinības:
7.1

viena svinības diena visiem sarīkojumiem un organizācijām 2016. gada
19. novembrī;

7.2

viesi/svētku runātājs – ko Adelaides sabiedrība velās?;

7.3

Karoga pacelšana 2016. gada 18. novembrī – Bernsaidas domē vai Unley
domē– vai abās?;

7.4

Svētbrīdis;

7.5

Adelaides jauniešu uzruna – kas runās;

7.6

Svētku torte;

7.7

Dzīvā mūzika – Četri Kaķēni un pūteju orķestris.

8.

Dažādi jautājumi

9.

Nākamās sēdes datums

ORGANIZĀCIJA

VĀRDS

PARAKSTS

Adelaides Latviešu Biedrība

I Radziņa

Piedalās

Adelaides Latv. Draudzes Pal. Apv.

J Caune

Atvainojas

Adelaides Latviešu EvLuterāņu dr.

J Priedkalns

Piedalās

DLOA Kasieris

V Līdums

Piedalās

Adelaides Latviešu Koop Sab. Klubs

I Puķītis

Atvainojas

Adelaides Latviešu Nama Kooperatīvs

A Bērziņš

Piedalās

Adelaides Latviešu Skolas Padome

R Dancis

Piedalās

LAAJ Anna Ziedares Vasaras Vidussk.

L Daenke

Atvainojas

Adelaides Latviešu teātru ansamblis

I Puide

Nepiedalās

ASK

J Lindbergs

Nepiedalās

Adelaides Latviešu Ziņotājs

I Laine

Nepiedalās

Akadēmiskā Studentu Vienība Atāls

D Dārziņa

Atvainojas

ALB Koris Dziesmu Laiva

L Daenke

Atvainojas

DLOA Sekretāre

I Leitase

Piedalās

Baltiešu Aprūpes Nams

M Puķīte

Atvainojas

Baltiešu Padome

J Lūsis

Piedalās

DLOA "Public Officer"

R Dancis

Piedalās

DLOA Priekšsēdis

R Dancis

Piedalās

DLOA pārstāvis LAAJ

R Dancis

Piedalās

DLOA Vicepriekšsēde

S Aguļēviča

Piedalās

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

Atvainojas

DV Vīru Koris

E Ceplītis

Piedalās

Dzintaru Komiteja

Piedalās

Korporāciju Kopa Adelaidē K! K! A!

Z Ozoliņa
D. Dārziņš
A Putniņš

L R Goda Konsuls Dienvidaustrālijā

V Tomanis

Atvainojas

LTRK Austrālijā

V Tomanis

Atvainojas

Latviešu Katoļu Biedrība

A Berķis

Piedalās

Piedalās

LJAA

R Dancis

Piedalās

Studenšu Korporāciju Kopa Adelaidē S!
K! K! A!
DV tautas deju kopa "Auseklītis"

I Līviņa

Nepiedalās

I Daenke

Nepiedalās

PBLA pārstāvs, LAAJ valdes loceklis

P. Strazds

Piedalās

DLOA valdes konsultante, DLOA
pārstāve Adelaides Latviešu skolas
padomē

M.Ceplīte

Piedalās

Atvainojas Regīna Berķis, Jānis Caune, Lilita Daenke, Margota un Ints Puķīši, Dace un Andris Dārziņi,
Valdis Tomanis

Darba kārtība
Darba kārtības pieņemšana
Darba kārtība pieņemta vienbalsīgi
Atvainojas par neierašanos.
Skat. sarakstu augstāk
Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
Iepriekšējās sapulces protokols vienbalsīgi pieņemts bez izmaiņām.
Priekšsēža Reiņa Danča ziņojums
Reinis Dancis nolasa LAAJ skaidrojumus par LAAJ kalendāru.
DLOA kasiera ziņojums
V. Līdums ziņo,ka biedru naudas ir visas samaksātas, finansu pārskats ir
izrevidēs un atzīts par prasībām atbilstošu.
Radio ziņojums  Skaidrīte Auguļēviča
Radio uzturēšana kļūs vēl dārgāka. Radio telpas netiks pārdotas. Radio
stacijas ēka ir sliktā stāvoklī. Ar 1. janvāri valdība maina lēmumu par dotācijām
 60% finansējums tiks garantēts, 25% tiks piešķirti projektiem, 15% ir
jāsameklē visam entniskajām kopienām.
Oktobrī atkal būs Radiotons, tagad varēs ziedot raidījumu laikā un arī atnākot
uz raidstaciju.
Visticamāk, ka katrai etniskajai grupai būs jāmaksā vairāk par radio lietošanu.
Cik tieši būs jāmaksā, tas būs zināms pēc 20.oktobra
Baltiešu padome  Jolanta Lūsis
Tā kā pati nebiju klāt 14.jūnija norisēs, varu tikai ziņot to kas man ir teikts
sakarā ar norisēm:
Vaiņaga nolikšana migrācijas muzejā 11.jūnijā – viss esot izdevies ļoti labi.
Mūsu latviešu skolas bērni esot godam nodziedajuši un mums jābut lepniem
uz viņiem jo mums ir skola un skolnieki kas var uzstaties šadā pasākumā.
Vienīgais minus ir bijis apmeklētāju skaits – manami mazāk ka iepriekšējos
gados sakarā ar futbola spēli ovalā. Diemžēl to nevarejām mainīt.
Svētdienas Dievkalpojums un koncerts bijis labi apmeklēts. Atkal varam
pateikties latvietei mūsu Guntai Rudzītei par viņas izcilo uzruna. Guntai
gandrīz visi ārzemnieki ir lūguši kopiju no viņas uzrunas. Igauņi un lietuvieši to
ir publicējuši savās avīzes un ari no tam ir saņemtas labvēligās atziņas. Liels
paldies Guntai no Baltiešu padomes un domāju ka visai mūsu sabiedrībai ir
jabut lepnai par latviešu devumu.
Šogad prezidēšanas kārta ir lietuviešiem, bet mēs joprojām visi strādājam
vienoti.
Kā jau Reinis minēja marta sedē igauņi vēlās mainīt formātu 2017.g.
pasākumiem.
Viņi vēlās paturēt vaiņaga nolikšanu sestdienā bet ierosina citu formātu
svētdienai kā piemēram “Baltic Way Freedon Concert” kura datums butu
vairāk saistīts ar 23.augustu cerot ka viņi varēs piesaistīt vairāk no jaunākās
paaudzes.
Daugavas Vanagu vīru koris Daugava  Edgars Ceplītis
Sastāvā 15 vīri. Patreiz gatavojas koncertam, kur piedalīsies Pertas un
Melburnas viesi.
Latviešu Luteriskā draudze  Jānis Priedkalns
Baznīca grib aicināt bērnus un ir uzaicinājusi skolu piedalīties Ziemassvētku
dievkalpojumā.
Dace Dārziņa, akadēmiskās vienības Atāls vecākā

Izrietošie
uzdevumi

Akadēmiskā vienība Atāls rīko Latvijas Universitātes gada svētkus svētdien,
2016.gada 25.septembrī pulksten 15.00 Tālavas mazajā zālē. Mēs laipni
lūdzam piedalīties ik vienu , kas būtu ieinteresēts klausīties Dr Irisu Minkievicz
stāstot mums par Psichozi un par dažiem ārstēšanas izaicinājumiem.
Pēc runas būs muzikāli priekšnesumi no Lilitas Daenkes ar draugiem.
Tad vīns un uzkodas.
Lūdzu apmeklējiet šo sarīkojumu.
Dzintari
Latviešu izglītības veicināšanas kooperatīvā sabiedrība  ziņojums
DLOA sēde, 2016. g. 7. septembrī.
1)

2)

3)

2015.g. Pilnsapulce (AGM) noturēta 26. aprīlī Melburnā.
Ievēlēta valde: D. Dārziņš (M), I.Švarce (M), A.Švolmanis (M), K. Rolavs (M),
A. Rone (S), M. Zvaigzne (A), Z.Ozoliņa (A).
Valdes sēde noturēta 4. jūnijā Melburnā, un tad regulāri telefoniski.
Galvenie darbi šobrīd saistās ar:
i)
ēku, istabu un apkārtnes labojumiem. Lielāko atbildību
uzņēmies K. Rolavs ar palīgu K. Jaunalksni.
ii)
paju sarakstu sakārtošanu, Z.Ozoliņa, R. Šmits
iii)
dokumentācīju augšup lādēšana diģitālā formā: D.Dārziņš
iv)
gatavošanās nākošai pilnsapulcei: D. Dārziņš
2016.g. pilnsapulce paredzēta 22. oktobrī, Melburnā.
Pirms tam paredzētas Informatīvas sapulces:

15. oktobrī, Adelaidē

29. oktobrī, Sidnejā
D.Dārziņš ziņo, ka mums ir valdē septiņi efektīvi cilvēki. Dzintari tiek bieži
izīrēti. Pārvaldnieki darbojas uz līguma pamata. Dzintari ir ieguvuši
pieklājīgu peļņu, bet ir arī lielas izmaksas. Finansu pārskatos var redzēt, ka
bankā ir 600 000 dolārus, nav parādu. Mums notiek vairākas maiņas valdes
sastāvā. M. Zvaigzne atstāj amatu. Arī es nolieku savas pilnvaras nākamaja
pilnsapulcē. Viena no labām izmaiņām ir tā, ka Lilita Daenke tagad strādā ar
klientiem, to darbu iepriekš darīja Mirdza Zvaigzne. Mums ir arī saraksts ar
mūsu vēlmēm, pie kurām mēs nākotnē varēsim strādāt. Dzintaru valde ir
pieņēmusi darbā grāmatvedi. Z. Ozoliņa kopā ar R. Šmitu ir uzņēmusies
biedru sarakstu sakārtošanu. Ja kāds zin, ka kādam ir pajas un viņi vairs tās
negrib, tad tās ir jāziedo Dzintariem, lai tās neietu zudumā. Dzintaru nākamā
pilnsapulce būs 22. oktobrī Melburnā. Finasu pārskati tiks izsūtīti līdz
sapulces sakumam. Mēs plānojam noturēt informatīvo sanāksmi Adelaidē
15. oktobrī, kur varēs izrunāt visus sasāpējušos jautājumus, ieskaitot
finansu un personlāla jautājumus. Es aicinu visus talkā uz praktiskiem
darbiem, ko koordinē K. Rolavs. Es gribētu izteikt pateicību M. Zvaigznei par
lielo darbu, ko viņa ir veikusi Dzintaru labā.
M. Ceplīte jautā, kāpēc pilnsapulce ir oktobrī Melburnā, praktiskāk būtu
janvārī, kad beidzas Vasaras vidusskola. D.Dārziņš skaidro, ka ta kā
biedrība ir inkorporēta Viktorijā, pilnsapulcei būtu jānotiek tur. VV noslēguma
koncerta laikā klātesošo uzmanība ir uz VV, nevis Dzintaru. Lai varētu
piesaistīt vairāk cilvēku viedokļus un domas, valde ir nolēmusi rīkot
informatīvās sanāksmes.
J. Priedkalns skaidro, ka organizācijām nav vienkārši uzturēt pajas, bet
organizācijas nevar izlemt, ko ar tām darīt. D. Dārziņš skaidro, ka
Dzintariem būtu izdevīgi, ka mazie paju turētāji ziedotu savas pajas
Dzintariem vai kādai lielai organizācijai. R. Dancis lūdz pārlikt šo diskusiju
uz informatīvo sanāksmi.

ALDPA  Artūrs Berķis

Kā ikgadus, ALDPA nosūtīja tilpni ar saiņiem uz Latviju. Šis bija tilpnis Nr. 48
Tākā Latvijā humāno palīdzību drīkst saņemt tikai personas ar "mazturības"
apliecību, nevienam no mūsu saiņu sņēmējiem tādas nav.
Tādas nav ne skolām, ne bibliotēkām, nedz arī daudzām citām iestādēm,
kam sūtam palīdzības saiņus.
Par šiem sūtījumiem mums pagātnē Valsts Ieņēmumu Dienests uzlika
iepriekš neaprēķinamus sodus. Tāpēc šajā tilpnī nebija humānās palīdzības
saiņi, bet gan lietoto drēbju, apavu un grāmatu  dāvanu saiņi.
Šo lietoto drēbju, apavu un grāmatas muitas likme ir zema un netiks aplikta ar
sodiem. Šīs dāvanas drīkst saņemt katra valsts apmaksāta skola, bilioteka,
bērnu dārzs, slimnīca vai persona, kurai vēlamies šō "dāvanu" sūtīt. Līdz šim
prasību nav bijis un ceram, ka arī nebūs.

Rūdis Dancis  Sabiedrības balvas komiteja
R. Dancis ziņo, ka Sabiedrības balvas saņēmējs ir noteikts un tas tiks
paziņots 18. novembra svinībās.
Kultūras dienu komiteja  Rūdis Dancis
Kultūras dienu komiteja būs gatava līdz oktobrim un tad tā tiks stādīta priekšā
LAAJ.
Amber Care, Margota Puķīte
Vēlos paziņot ka valsts akreditāciju izturējām pat paslavēja mūsu
multikulturālismu programmu Pašlaik tur dzīvo 6 latvieši un visiem labi klajas.
Sestdien, 22. oktobri rīkosim muzikālu vakaru kur iespēja katram sniegt kādu
muzikālu gabalu, nodziedāt dziesmu un pat atnākt un pavadīt jauku vakaru ar
mūsu vecāko paaudzi, kas tur dzīvo .Sikaka informācija tiks izsniegta caur
Ziņotāju.
Daugavas Vanagi  Gunta Rudzītis
1.
Pēc 13. augusta Pilnsapulces konstruējās jauna Vanagu nodaļas
valde: Priekšniece Gunta Rudzītis, biedrzine/sekretāre Ilga Vēvere, kasiere
Daina Ezeriņa, speciāli uzdevumi Artūrs Berķis, kluba saimnieks Juris
Jaudzems, aprūpes vadītājs Edgars Ceplītis, locekļi (amatus vēl sadalīs)
Agris Ezeriņš, Pēteris Strazds, Vanadžu kopas pārstāve Regīna Berķis.
2.
Vanagiem pastāvīgi nāk lūgumi pēc atbalsta, un ar ļoti maziem
izņēmumiem, esam bijuši atsaucīgi. Pag. finansiālā gadā gan Latvijā, gan
Austrālijā, Adelaides nodaļa ir noziedojusi indivīdiem, organizācijām, un
kulturāliem uzņēmumiem $40,000+. Latvijā ir ziedots Leģionāriem,
Daudzbērnu un audžu bērnu organizācijām un bērniem ar speciālām
vajadzībām. Austrālijā ir atbalstīti Auseklītis, skola, vasaras vidusskola, 3x3,
Tālava, vasaras ugunsgrēkos cietušie, latviešu radio programma, Baltiešu
māja, vecie ļaudis Ziemassvētkos un Lieldienās, un vairākas atsevišķas
personas—vārdus neminēšu. Un vēl citi. Mazāk par $500 neviens nav
dabūjis, un daži, krietni vairāk. Gandrīz vienīgie, kas ir bijuši atsaucīgi
mums, ir skolas saime, apmeklēdami mūsu sarīkojumus, un līdz ar to, arī
mūsu bāru.
3.
Tas tā nevar turpināties. Vanagu pamatuzdevums ir, turpināt
leģionāru darbu, un atbalstīt maznodrošinātos, un Austrālijā, neviens tāds
nav. Nodaļa jau pāris gadus darbojās ar iztrūkumu, jo mūsu biedru skaits
sarūk, un uz Ziedojumu vākšanas akciju reaģēja tikai ceturtā daļa no tiem,
kas saņēma aicinājumu ziedot. Ieņēmām nepilnus $8,000, no kura puse
aiziet uz Zemes valdi. No mums daudz prasa, bet atbalsts no sabiedrības ir
niecīgs. Nodaļas darbīgais kodols noveco—beidzamā pusotra gada laikā
esam zaudējuši, dažādu iemeslu dēļ, sešus strādīgus cilvēkus, kas ir liels
zaudējums gluži praktiskā plāksnē. Tas iespaido mūsu ienākumus un mūsu
spēju, palīdzēt citiem.
4.
Sabiedrībā pastāv uzskats, ka Vanagi ir bagāta organizācija. Mums
pieder divas jaunas un divas vecas mājas. Nav noslēpums, ka māju, sevišķi
vecu, uzturēt maksā naudu. Mūsu pašu namam vajadzīgs jumta un grīdas
remonts, kas prasa lielus izdevumus. Ja veco īres māju pārdotu, zaudētu

ienākumus. Nesen pārdevām biržu pajas, lai uzbūvētu jaunās mājas
Glengowrie, tādā veidā paaugstināt ienākumus, un nupat saņēmām no
valsts nepatīkamu pārsteigumu—rēķinu par $27,000 Capital Gains Tax.
Mēs būtu labāk devuši kādai labdarībai. Mēs esam, angliski izsakoties,
Asset rich but cash poor. Glengowrie mājās ieguldīts liels kapitāls, kas tikai
lēnām nāk atpakaļ.
5.
Pēc pagājušās DLOA sēdes, kur nedabūju atbildi par Dzintariem,
sazinājos ar Dāvidu Dārziņu, un tikos ar viņu Vanagu bunkurā, jo uz viņa
steidzīgi sasaukto pilnsapulci Melburnā nevarēju tikt. Viņš man pārmeta, ka
Vanagi Vasaras Vidusskolai dod tikai $500 gadā, bet es viņam aizrādīju, ka
Vanagi neeksistē, la uzturētu AZVV—priekš tā ir Dzintari. Bez AZVV, tādi
Dzintari nebūtu vajadzīgi. Dzintarus pastāvīgi īrē visādas nometņotāju
grupas, nauda nāk iekšā, un Dzintaru valdei bankā ir pusmiljons dolāru.
Prasīju, cik daudz Dzintaru valde dod visiem tiem, kurus atbalsta Vanagi.
Protams, uz to viņam nebija atbildes.
6.
Lai pildītu savu pamatuzdevumu, kas ir, turpināt leģionāru darbu
sargāt Latviju, esam nolēmuši, gan valdes sēdē, gan pilnsapulcē, koncentrēt
mūsu palīdzības darbu tur, kur tas veicinātu Latvijas nākotni. Leģionāri
cīnījās un krita par Latvijas brīvību, bet tiem drīz vairs nekas nebūs
vajadzīgs, tādēļ caur Vītolu Fondu esam dibinājuši trīs stipendijas
jaunekļiem kas blakus citām studijām, darbojās Zemessardzē, un no
Vanadzēm, vienu stipendiju Mājturības studentei. Katra stipendija ir
AD$3000 vērtībā. Audzināsim jaunus militārus spēkus, kas ies leģionāru
pēdās un sargās mūsu Tēvzemi. No vietējiem atbalsta lūdzējiem mēs
prasīsim programmu, budžetu, un atskaiti par dotajiem līdzekļiem.
7.
Pilnsapulcē pacēlās arī jautājums par Latvijas simtgades runātāju
šeit Austrālijā. Vienmēr tiek aicināti visādi politiķi un dzejnieki, bet nekad
neviens DV pārstāvis. Kad gada sākumā liku priekšā mūsu DVCV
priekšsēdi Andreju Mežmali, tad tika paziņots, ka vismaz šim gadam
runātājs ir jau sarunāts. Iesniedzu DLOA priekšsēdim A. Mežmaļa biogrāfiju,
bet tā laikam nekur tālāk netika. Tā kā LAAJ dara izvēli svētku runātāja lietā,
tad ar šo es lūdzu, DV Adelaides nodaļas vārdā, iesniegt Andreja Mežmaļa
biogrāfiju LAAJ prezidijam. Runātāju vajadzēs arī 2017. gadā.
8.
Un beidzot, lūdzu atbalstiet savās organizācijās Vanagu un
Vanadžu vietējo darbu, nevis tikai pastiepiet roku pēc atbalsta. Katru
sestdienu gatavojam pusdienas, un bārā ir Adelaides lētākie dzērieni. Nāciet
uz mūsu sarīkojumiem—ne tikai skolā, bet arī no mums var kaut ko mācīties
par latviešu valodu un vēsturi.

Adelaides latviešu kooperatīva ziņojums,
Andis Bērziņš, Adelaides latviešu kooperatīva priekšsēdis
Kopš beidzamās DLOA sēdes vairākas lietas notikušas namā.
Kooperatīva valde pakāpeniski cenšās izpildīt Unley pašvaldības uguns
drošības prasības.
∙
Durvju klinķi izmainīti ar jaunajām atslēgām. Visas vecās atslēgas ir
nederīgas. Ja kādam nama atslēga ir nepieciešama, lūdzu sazināties ar
mani. Nama atslēga ir reģistrēta un tikai Kooperatīva valdei ir tiesības
pasūtīt papildus atslēgas.
∙
Lielās zāles durvis no foajē uz āru ļoti drīz tiks mainītas, lai veras uz
āru ar piemērotiem klinķiem.
∙
Nākamā mēnesī nokārtosim skaidri redzamas izejas zīmes, kā arī
pastāvīgu trauksmes apgaismošanu.
∙
Skatuves dekorācijas bomis un virves ir noņemtas.
∙
Skolas telpām ir sagādāta vēl viena izeja, ieliekot durvis uz balkonu
loga vietā.

2015. gadā Dienvidaustrālijas valdība pieņēma jaunus kooperatīva likumus
un visā Austrālijā tagad uz kooperatīviem attiecās līdzīgi likumi. Kooperatīva
paju īpašnieki drīzā nākotnē balsos par jauniem statūtiem. Esam laicīgi
informējuši organizācijas un biedrus par paredzētām maiņām.
Nama pārvaldnieka pienākumus turpina pildīt Matīss Reinhards. Darbs nav
pilna laika, tādēļ atgādinājums tiem, kuri vēlas tikties ar pārvaldnieku, sazvanīt
Matīsu uz nama mobilo numuru (kas parādās ALZ) un sarunāt laiku.
Kooperatīva valde vēl mēģina iesaistīt jaunāku paaudzi direktoru amatos,
lai ar laiku viņi varētu pārņemt valdes darbību.
A.Bērziņš ziņo, ka skatuves dekorācijas var lietot tikai tad, ja tās ir uz
skatuves. Lai pilnībā varētu atjaunot dekorāciju funkciju, tas izmaksātu ap 100
000 dolāru.

Adelaides Latviešu biedrības ziņojums  Ilze Radziņa
ALB valde turpina strādāt pie ALB Muzeja darbības atjaunošanas, tai skaitā
esam uzsākuši sadarbību ar SA Museums, īpaši SA History and Community
Museums departamentu. Valde savā darbības plānošanas dienā (Planning
Day) ir uzstadījusi par mērķi atjaunot un pilnveidot ALB Muzeja darbīju, tā lai
tas atbilst 21.gadsimta vajdzībām un Latvijas simstsgadei par godu.
ALB nozares: Gramatnīca, bibliotēka, koris, darbojās bez īpašām izmaiņām.
Tiek plānoti un rīkoti pasākumi, kuri tiek izziņoti/reklamēti visos pieejamos
mēdijos. ALB valde ir izveidojusi FaceBook lapu:
www.facebook.com/latvianassociationofsa un tuvākajā nakotnē tiks strādāts
pie inteneta mājas lapas izveidošanas.
ALB “Laima” turpmāk tiek dēvēta par ALB “Laima” Adelaides latviešu senioru
grupa un nevis “vecāko ļaužu aprūpes grupa”. Iemesls tam ir, ka ALB “Laima”
nesniedz aprūpes pakalpojumus, kā piemēram, mājokļu tīrīšanu vai personu
apkopšanu utt..
Ar š.g.30.jūniju, ALB “Laima” darbinieces Margota Puķīte un Brigitte Sigur pēc
pašu vēlēšanos, uzteica algoto darbu birojā. Tiek izvērtētas ALB “Laima”
turpmākās vajadzības un prasības kuras nosaka valsts piešķirto dotācijas
noteikumi/līgums. Jaunu darbinieku/ču meklēšana tiks izreklamēta plašākā
Adelaides latviešu sabiedrībā. Valdības atskaišu prasības ir kļuvušas daudz
stingrākas nekā iepriekš.
Š.g.30.jūlijā, ALB viesojās PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis ar priekšlasījumu
“PBLA: tagadne un nākotne”. LAAJ prezidijs bija uzlūdzis J.Kukaini par goda
viesi LAAJ 65 gadu dibināšanas atcerei.
ALB pilnsapulce notiks š.g.15.oktobrī, plkst. 11:00, ALB namā.
G.Rudzīte skaidro, ka vēsturiski sestdienas ir Daugavas Vanagu dienas
sarīkojumiem, bet svētdienas ir pārējām organizācijām.

Dziesmu Laiva  dziedātāji ir mainījušies un braukuši uz Melburnu, koris
gatavojas Kultūras dienām.
Adelaides skola  Iveta Leitase ziņo, ja skolas sarīkojums notiks 24. septembrī,
plkst 10:00. Tas sāksies ar vidusskolas izlaidumu, absolvente ir Tamāra
Līdums. Pēc tam notiks koncerts un pēc pārtraukuma būs pavasara
gadatirgus, kur visas organizācijas ir aicinātas piedalīties ar saviem stendiem/
galdiem.
Esmu saņēmusi draudzīgu atgādinājumu mums (LAAJ) izvirzīt vienu kondidātu
šī gada PBLA balva.

PBLA Balva, tiek piešķirta izciliem sasniegumiem zinātnē, mākslā, jaunatnes
audzināšanā, nacionālpolītiskā un sabiedriskā darbā.
Saskaņā ar PBLA Balvas Balvas nolikumu, šāda balva ir izveidota "lai
apliecinātu cieņu un izteiktu Rietumos dzīvojošo latviešu pateicību izciliem
zinātnes, nacionālpolītiskiem, sabiedriskiem un mākslas darbiniekiem, kā arī
jaunatnes audzinātājiem un izciliem fiziskās kultūras reprezentantiem, kas ar
saviem darbiem un sasniegumiem ir palīdzējuši cittautiešiem izprast latviešu
tautas brīvības centienus, ir cēluši godā un popularizējuši latviešu vārdu, kā arī
snieguši paliekamas mākslas vērtības".
Balva var tikt piešķirta kā fiziskām, tā juridiskām personām. Katra PBLA
dalīborganizācijas valde ir tiesīga izvirzīt tikai vienu kandidātu. Mums ir
jāiesūta pieteikums ar motivācijas vēstuli PBLA ģenerālsekretārei līdz
16. septembrim.

2016. gada 18. novembra svinības
Reinis Dancis ziņo, ka mēs jau esam nolēmuši, ka Diena Latvijai notiks vienā
dienā, 19. novembrī, sestdienā. Dienas kārtība būs sekojoša  karogu
uzvilkšana, tad svinīga daļa ar koncertu Lielajā zālē, pēc tam Četru Kaķēnu
koncerts un desu cepšana ārā.
Tas nozīmē, ka mēs nevaram izmantot iespēju uzaicināt Sarmīti Ēlerti, jo viņa
nevar tikt uz Adelaidi sestdien. Tā vietā Reinis Dancis ierosina, ka varētu
izmantot kādu svētku runātāju tiešraidē no Latvijas.
Ilze Radziņa un Andis Bērziņš parūpēsies par karoga pacelšanu Unley pilsētā.
Ints Puķītis noorganizēs karoga pacelšanu Burnside pilsētā, Reinis Dancis būs
atbildīgais pie karoga pacelšanu.
Meditācija  18. novembra vakarā uz vienu stundu.
Margota Puķīte ir ar mieru noorganizēt māksliniekus baznīcas meditācija pIrms
vakariņām bet kādam jāuzņemas but par atbildīgu personu tanī dienā

Pieņemšana  nenotiks 2016. un 2017. gadā.
Reinis Dancis ierosina, ka jāsāk domāt par 2018. gada 18. novembra
rīkošanu.

Nākamā sēde notiks 2017. gada 8.martā plkst 19:00

