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2013.g. 23. aprilī 

 

Cien. DLOA biedri. 

 

Ir pacēlies jautājums, kas pieder kam Tālavā. Laiku tecējumā, Adelaides latviešu 

organizāciju sastāvi ir mainījušies, un ilggadīgie darbinieki kuri labi pārzināja nama 

lietošanas noteikumus, nav vairs mūsu starpā. Tāpēc sniedzam sekojošo informāciju 

DLOA biedriem. 

*** 

Latviešu kooperatīvam (respektīvi namam Tālavai) pieder :- ēkas, galdi, krēsli un to 

pārvietošanas rīki, apgaismošanas ierīces, skaņu sistēma un tīrīšanas piederumi. 

 

Ja kāds vēlās lietot apgaismošanas ierīces vai skaņu sistēmu, tad laicīgi jāsarunā ar 

nama pārvaldnieci, lai tos var attiecīgi izlikt.  

Aparatūras lietošana ir ieskaitīta zāles īres cenā.  

Lūdzam ievērot -pašiem jāsarunā  aparatūru operatoru. 

 

Tālavas sabiedriskam klubam pieder:- katli, podi, šķīvi, bļodas, kafijas tases, urnas, 

glāzes, paplātes, naži un dakšas utt. 

Šīs mantas klubs dod lietošanai latviešu organizācijām kuras īrē zāli saviem 

sarīkojumiem, parasti bez maksas.  Citiem jāmaksā  trauku īre $4.00 par galviņu. 

Tādā veidā klubs atbalsta latviešu organizācijas. 

 

Adelaides latviešu biedrībai (ALB) pieder:- klavieres lielā zālē un mantas kas stāv 

skapjos koridorī starp lielo un mazo zāli (resp. krūzītes ar sarkano maliņu un karstvīna 

krūzītes ). Lai tos lietot ir jasazinās ar ALB.  

 

ALB korim pieder:- flīģeles uz skatuves un klavieres mazā zālē. Lai tos lietot, 

jāsazinās ar kora padomes priekšsēdes. 

 

*** 

 

Kad jūsu sarīkojums beidzas, zāle un foajē jāatstāj tādā pašā kārtībā kādi tie bija 

ienākot. 

Galdus jānotīra, galdus un krēslus jānoliek vietā, grīdas jāizslauka (bet nav japulē), 

visus atkritumus jāieliek attiecīgās tvērtnēs pagalmā. Skatuve, pagrabu un virtuves, ja 

tos lieto, ir  jāatsāj tīrus un kārtīgus.   

 

Gadījumā ja jums ir neskaidrības par nama lietošanu, lūdzam sazināties ar 

pārvaldnieci Līgu Līvēnu. Nama pārvaldniece būs klāt ielaist zālē pirms sarīkojuma 

un sarīkojuma beigās.  

 

Ja vēlaties pārrunāt kādu jautājumu par nama lietošanu vai tikties ar Līgu, lūdzam 

viņai piezvanīt uz  mob: 0408 081734. 

 

Zināšanai pieliekam nama īres noteikumus (angļu valodā). 

 


