2003. g. 29. Jaunatnes Dienu jauniešu kopsanāksmes protokols
Kopsanāksme notiek 2003. g. 30.decembrī, Skautu mītnē, latviešu namā, Clark St.
Wayville, South Australia.
Klātesošie: Kārlis Atvars (protokolē), Rūdis Dancis (RD), Tālis PutniĦš (TP),
Normunds Ronis (NR), Dāvids DārziĦš (DD), Daina Zvirbule, Daina Bogdanoviča,
Toms Mačēns, Roberts Atvars (RA), Līsa Perejma, Sarma PutniĦa, George Vīksne
(GV), Karīna Vīksne (KV), Markus Dragūns, Vēsma Upeniece, Valda Biezaitis, Ance
Deksne, Arnis VējiĦš (AV).
Kopsanāksme sākās 11:25.

1.0

Kopsanāksmes mērėi un pārrunas punkti:

1.1

TP proponē sekojošos pārrunas punktus:
• Šogad dibinātās apvienības (Latviešu jauniešu apvienība
dienvidaustrālijā) nākotne;
• LJAA darbības atjaunošana, likvidēšana vai apvienošana;
• VLJF resurss gūšanu;
• JD rīkošanas fondu dibināšana un tālāk nodošana;
• LAAJ Jaunatnes daĜas paplašināšana un
• Citu jauniešu organizāciju apvienošana.

1.2

TP: Eksistē jauniešu organizācijas kas gadiem nav aktīvi darbojušās. Tām ir
finansiālas resurss kas netiek izmantotas. Vajag strukturālu maiĦu vai
apvienošanu, lai tās savest kārtībā.

2.0

Latviešu Jaunatnes Apvienība Austrālijā (LJAA) atjaunošana un citas
iespējas:

2.1

NR: Jaunā struktūrā vajag pārstāvis katrā pilsētā un centrāla valde.

2.2

DD: Izskaidro pašreizējo LJAA situāciju:
• LJAA centrālā valde (CV) - neinkorporēta
• Adelaides, Sidnejas un Melburnas nodaĜas eksistēja
• Jānis MisiĦš bija pēdējais priekšsēdis (1998)
• Bija mazs CV konts apmēram $2 000 - 3 000
• Sidnejā ir mazs konts
• Melburnā ir apmēram $3 000 – Jānis DaliĦš
• Adelaidē konts vairs nav

2.3

Pastāv dažādas iespējas:
• likvidēt LJAA un darboties zem Latviešu Apvienība Austrālijā un
Jaunzēlandē (LAAJ);
• atsākt LJAA darbību ar pārstāvi katrā pilsētā;
• katrā pilsētā dibināt neatkarīgu organizāciju.

2.4

RD: Ieteikta struktūra: priekšsēdis, vicepriekšsēdis, kasieris, pilsētās
priekšsēži.

2.5

Lemts, ka biedru naudas neprasīs.

2.6

Pievienošanās LAAJ dod:
• drošību (LAAJ būs starp beidzamām latviešu organizācijām kas darbojās);
• zaudētu neatkarību jauniešiem;
• finansiālu uzraudzību.

2.7

RA: Uztraucās, ka varētu izveidoties LJAA kas dod atbalsta priekšrocību tikai
vienas pilsētas pasākumiem. Neatkarība no LAAJ ir vajadzīga.

2.8

AV: LJAA nauda vēsturiski ir bijusi tikai kopsanākšanām; piemēram
Jaunatnes Dienas (JD).

2.9

KV: LAAJ saistība ierobežotu jauniešu darbības spējas. Drošāki inkorporēt
LJAA.

2.10

RA: Ir svarīgi pārstāvji katrā pilsētā.

2.11

Varētu vēlēšanas un kopsanāksmes rīkot gadskārtējās satikšanās (JD, KD).

2.12

TP: Proponēta un pieĦemta sekojošā LJAA valdes struktūra:
• Priekšsēdis un sekretārs/kasieris no tās pašas pilsētas;
• Vicepriekšsēži katrā galvenā Austrālijas pilsētā kur jaunieši ir aktīvi
(Adelaide, Melburna Sidneja, Brisbane)
Izsludinātās gadskārtējās kopsanāksmēs (JD, KD) notiks vēlēšanas kur pārvēla
valdes locekĜus.

2.13

Proponēti un pieĦemti sekojošie LJAA darbības mērėi:
• Atbalstīt jauniešu kopsanākšanas piemēram JD, kongress;
• Atbalstīt atsevišėās pilsētas jauniešu sarīkojumus un pasākumus.

2.14

Ievēlētas sekojošās vietas atjaunotā LJAA valdē:
• Priekšsēdis: Tālis PutniĦš
• Vicepriekšsēži: - Melburnā: Markus Dragūns
- Adelaidē: Līsa Perejma
- Sidnejā: Normunds Ronis
- Brisbanē: Valda Biezaitis
• Kasieris/sekretārs: Rūdis Dancis

2.15

Visas naudas LJAA nodaĜu un neaktīvu jauniešu organizāciju kontos būs
savāktas un centralizētas LJAA centrālā kontā ar LACC Melburnā.

2.16

LJAA atdos Dzintariem visas Dzintaru paijas kas pieder LJAA.

2.17

Ir svarīgi paturēt LJAA tiesības uz Vispasaules Latviešu Jauniešu Fonda
(VLJF) naudām. VLJF pastāv, lai atbalstītu Vispasaules Latviešu Jauniešu
Kongresus, kā arī mazākus projektus. Rūdis Dancis būs VLJF pārstāvis.
TP: Pēc 29. JD konta slēgšanas, šogad dibinātās Latviešu jauniešu apvienības
Dienvidaustrālijā kontu arī slēgs un visas tās naudas un JD atlikumu pārliks
LJAA centrālā kontā. Šī konta naudas tad saskaĦā ar mērėiem var nākotnē
izmantot rīkojot JD.

2.18

Kopsanāksmi slēdz 12:45.

