2005. g. Jaunatnes Dienu jauniešu kopsanāksmes protokols.
LJAA sanāksme notiek 2005.g. 30. decembrī plkst. 12:00 Sidnejas Latviešu namā,
Strathfield.
Klātesošie: Jāna Andersone, Matīss Biezaitis, Valda Biezaite, Daina Bogdanoviča,
Katarina Campbell, Dāvids DārziĦš, Ance Deksne, Markus Dragūns, Edgars Greste,
Voldis Kains, Aldis LiepiĦš, Andrejs LiepiĦš, Lisa Perejma, Tālis PutniĦš, Normunds
Ronis, Vēsma Upeniece.
Kopsanāksmi atklāj plkst. 12:15.
DARBA KĀRTĪBA
1. Darba kārtības pieĦemšana
2. Protokola nolasīšana un pieĦemšana
3. Priekšsēža ziĦojums
4. Kasieres/ sekretāres ziĦojums
5. Vicepriekšsēžu ziĦojumi
6. Amatpersonu vēlēšanas
7. LJAA konta kārtošana
8. LJAA amatpersonu termiĦi
9. LJAA sanāksme/ izbraukums gada vidū
10. 30. JD pozicija
11. Nākotnes projekti
12. 31. JD
13. Dažādi jautajumi
Sanāksmi atklāj un vada LJAA priekšsēdis Markus Dragūns.
1. Darba kārtības pieĦemšana
Markus Dragūns nolasa sanāksmes kārtību – kartību pieĦem.
2. Protokola nolasīšana un pieĦemšana
Normunds Ronis nolasa pagājušā gada protokolu – protokolu pieĦem.
3. Priekšsēža ziĦojums
Priekšsēdis Markus Dragūns (Melburna) dod pārskatu par jauniešu nodarbībām un
panākumiem 2005. gadam. Tiek minēti jauniešu izbraukums Melburnā un muzikālā
pēcpusdiena kura arī notika Melburnā, kā arī naudas aizdevums Vilkaču grupai dodot
viĦiem iespēju ceĜot uz Austrāliju.
4. Kasiera ziĦojums
Kasiera trūkuma dēĜ Markus Dragūns nolasa gada ienākumus un izdevumus. Pa gadu
ieĦemts $9 492.24; izdots $11 438.29. Gada trūkums $1 946.05. Konta bilance $9 180.96.

5. Vicepriekšsēžu un arhīvāra ziĦojumi
a. Sidnejas ziĦojums – Edgars Greste
Edgars Greste stāsta par Sidnejas oficiālo rīcību komitejas (11 cilvēku), kā arī plašākās
sabiedrības lielo darbu rīkojot 30. JD’s. JāĦu svinības Adelaidē pievilka vairākus
Sidnejas jauniešus kuri lustīgi uzdzīvoja Dzintaros – pateicība organizētājiem. Tālāk,
2005. gadā notika Jautrā Pāra 55g. jubileja, un 18. novembra akts. Jauniešu muzikālās
grupas Jaunais Vējš un Duk Duks aktīvi darbojās.
b. Adelaides ziĦojums – Tālis PutniĦš
Tālis PutniĦš stāsta par Adelaides 2005. gada darbību. Auseklītis, Bārdas Tiesa kā arī
jaunāka grupa ‘Poof Poofs’ aktīvi nodarbojās Adelaides sabiedrībā. Gadskārtējās JāĦu
svinības tika rīkotas Dzintaros, pievelkot gan vietējos jauniešus, gan jauniešus no citām
pilsētām. Adelaides sabiedrība gatavojās uz 2006.gada Kultūras dienām kur cerams atkal
pulcēsies liels skaits jauniešu.
c. Brisbanes ziĦojums – Valda Biezaite
Zigrīda Ansamblis aktīvi darbojās, gan Brisbanē gan arī plašākā latviešu sabiedrībā. Tiek
pārrunāts CD un vajadzība to sludināt. Lai veicinātu piedalīšanos latviešu sabiedrībā,
darbojās bērnudārzs. Tiek plānota arī tirgus diena 2006. gadā.
d. Melburnas ziĦojums – Katarīna Campbell
Melburnas jaunieši ir aktīvi piedalijušies vairākos pasākumos šogad ieskaitot izbraukumā
uz Ringvudu un muzikālā pēcpusdienā. Ritenītis gatavoja dejas uz Jaunatnes Dienām kā
arī noturēja uzvedumu. Dainas koris ir pārtraukumā, nākamgad atsāks darbību.
e. Arhīvāra ziĦojums – George Vīksne
George ir strādājis cītīgi pārrakstot 10. VLJK video uz DVD formatu. DVD ir 3 stundas
garumā. ViĦš pašlaik pārraksta 11. VLJK video uz DVD formatu. ViĦš ir saĦēmis arhīva
kastes ar dokumentiem no AĜĦa Druvas.
6. Proponē darba kārtibas maiĦu, lai varētu pārrunāt termiĦus pirms amatu vēlēšanas.
MaiĦa tiek pieĦemta.
7. Amatu personu termiĦi
Markus Dragūns ierosina LJAA valdi paturēt uz diviem gadiem un Valda Biezaite
ierosina JD komiteju uz diviem gadiem.Tālis PutniĦš ierosina paturēt LJAA valdi uz
vienu gadu – rotācijas kārtībā. Sanāksme pieĦem viena gada rotāciju. JD komiteju nolemj
turēt uz diviem gadiem.
8. Amatu personu vēlēšanas
Sanāksme ievēl Dainu Bogdanoviču par priekšsēdi.
Tālis PutniĦš tiek ievēlēts par sekretāri/kasieri.
Vicepriekšsēži
Adelaide – Lisa Perejma
Sidneja – Vēsma Upeniece
Melburna – Markus Dragūns

Brisbane – Valda Biezaite
VLJF pārstāve – Daina Bogdanoviča
9. Konta kārtošana
Atliek kārtot kontu līdz 31.janvārim.
10. LJAA sanāksme/izbraukums gada vidū
Proponē LJAA sanāksmi un izbraukumu gada vidū. Aldis LiepiĦš ierosina sanāksmi
noturēt ap JāĦiem pilsētā kurā atrodās prezidijs.
11. 30. JD kasiera ziĦojums – Aldis LiepiĦš
Sponsori palīdzēja Vilkačiem piedalīties JD’s ar $15,000 atbalstu. Kasiers pateicās
LJAA, paziĦo, ka atmaksās LJAA aizdevumu un nodod kases grāmatas prezidijam.
12. Nākotnes projekti
Tālis PutniĦš ir sācis strādāt ar statūtiem, ar mērėi jaunus statūtus sagatavot līdz gada
vidum. Adelaides Kultūras Dienās, LJAA nebūs atbildīgs par saviesīgo vakaru rīkošanu.
TīmekĜa lapu turpinās pārvaldīt Rūdis Dancis – lapas saturs prezidija vārdā.
13. 31. JD
Ierosina 31. JD’s 2007. gadā Melburnā. Ierosinājums tiek pieĦemts ar Markus Dragūnu
kā vadītāju.
14. Dažādi jautājumi
- Dāvids DārziĦš apsveic LJAA par darbību un ierosina piedalīšanos arī vecākās
paaudzes darbībā.
- Edgars Greste ierosina pasākumos iesaistīt cilvēkus ārpus sabiedrības.
- Tālis PutniĦš proponē iesaistīt no Latvijas atbraukušos latviešus lai sazinātos un
sadarbotos paralēli ar Latvijas latviešiem.
- Tiek ierosināts izveidot datora bāzi t.i. e-pasta sarakstu.
Tālis PutniĦš apsveic Markus Dragūnu ar lielo un Ĝoti labi veikto darbu.
Sanāksmi slēdz plkst. 14.35.
Protokolē Ance Deksne.
Nākamā sēde notiks 2006.gada vidū Sidnejā.

