2006. g. Latviešu jaunatnes apvienības Austrālijā (LJAA) Kopsanāksme
31. decembrī, Adelaidē

Kopsanāksme notiek skautu mītnē aiz Adelaides latviešu nama (34 Rožu Terase, Veivile)
2006. g. 31. decembrī. Sēdi pulksten 11:10 atklāj un vada valdes priekšsēde Daina
Bogdanoviča. Protokolē sekretārs/kasieris Tālis PutniĦš.
Piedalās sekojošie cilvēki.
Daina Bogdanoviča, Tālis PutniĦš, Markus Dragūns, Valda Biezaite, Vēsma Upeniece,
George Vīksne, Rūdis Dancis, Voldis Kains, Pēteris Kains, Jāna Andersone, Dagnija
Greste, Dāvids DārziĦš, Edgars Greste.

1. Darba kārtības nolasīšana un pieĦemšana
1.1 Daina Bogdanoviča proponē darba kārtību un to pieĦem bez maiĦām.
2. Protokola nolasīšana un pieĦemšana
2.1 Tālis PutniĦš nolasa LJAA sēdes protokolu no 2006.g. 9. jūlija, Sidnejā.
2.2 Labojums protokola punktam 3.2: Vispasaules latviešu jaunatnes kongresa
(VLJK) pārrunās notika Rīgā 2006. gada jūnijā nevis jūlijā.
3. No protokola izraisījušies jautājumi
3.1 Pie protokola punktu 3.2: Rūdis Dancis ir uztraucies, ka plānotais VLJK
nenotiks tāpat kā iepriekšējais VLJK kas bija paredzēts 2006. gadā Latvijā. Tiek
pieĦemts priekšlikums jaunai LJAA valdei uzrakstīt oficiālu vēstuli LNJAK, lai
uzzinātu situāciju sakarā ar VLJK priekšdarbu progress.
3.2 Pie protokola punktu 5.3: vēl nav saĦemts norēėins no 30. Jaunatnes dienas
(JD) rīcības komitejas par JD budžeta izpildījumu. Tiek pieĦemts priekšlikums
jaunai LJAA valdei uzrakstīt oficiālu vēstuli 30. JD rīcības komitejai mudinot
rīcības komitejai šo norēėinu ātri nokārtot iesniedzot rakstisku budžeta
izpildījumu.
3.3 Pie protokola punktu 5.7: lūgums pievienot LJAA Rīgas latviešu biedrības
enciklopēdiskā krājumā par latviešu biedrībām pasaulē nav bijis iesniegts. Tiek
pieĦemts priekšlikums Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ)
Jaunatnes daĜas vadītājai Jānai Andersonei sagatavot šo lūgumu un iesniegt Rīgas
latviešu biedrībai.
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3.4 Pie protokola punktu 6.2: noteikumi LJAA valdes locekĜa subsīdijai ir
izraisījuši pārpratumus. Tiek pārrunāts kā šie noteikumi bija oriăināli domāti.
Tiek lemts nemainīt protokolā rakstītos noteikumus. Tiek noskaidrots, ka vārds
„valde” LJAA kontekstā ir definēts no iepriekšējiem protokoliem kā amati (a)
priekšsēdis/e, (b) sekretārs/kasieris, (c) vice-priekšsēži/des Adelaidē, Melburnā,
Sidnejā un Brisbanē (LJAA protokols 30.12.03) un (d) Jaunatnes dienu rīcības
komitejas priekšsēdis/e (ja JD tiek rīkotas tajā gadā) ex oficio (LJAA protokols
30.12.04). Tiek pieĦemts priekšlikums, ka ja tiek rīkotas vairākas sanāksmes
vienā gadā LJAA valdei ir skaidri jāizlemj un jānosaka kas būs tā „viena oficiālā
sanāksme gadā” uz kā valdes locekĜi var pieprasīt ceĜa subsīdiju.
4. Amatpersonu ziĦojumi
4.1 Priekšsēdes ziĦojums.
4.1.1 Daina Bogdanoviča sniedz pārskatu par LJAA darbību un
projektiem 2006. gadā. Tika rakstīti vairāki raksti avīzei Austrālijas
latvietis, informācijas biĜetenam Ritums un LJAA mājas lapai, lai
paplašinātu publikas zināšanu un saprašanu par LJAA.
4.1.2 LJAA kopā ar Austrālijas latviešu mākslinieku apvienību (ALMA)
proponēja Maiju Kīnu uz PBLA balvu Tēlotājas mākslas nozarē ko arī
piešėīra. LJAA arī atbalstīja Latvijas jaunās mākslinieces, Ilzes Abikas,
viesošanos Austrālijas mākslinieku rezidencē Bundanon.
4.1.3 LJAA veiksmīgi norīkoja divus jauniešu pasākumus šogad:
slidošanas izbraukumu un radošās darbnīcas, „Verkšopi”, ar noslēguma
uzvedumu.
4.1.4 LJAA sadarbojas ar Amerikas latviešu jaunatnes apvienību (ALJA)
un Latviešu nacionālā jauniešu apvienību Kanādā (LNJAK) un bija
pārstāvēta VLJK pārrunās Rīgā.
4.2 Kasiera/sekretāra ziĦojums
4.2.1 Tālis PutniĦš sniedz finansiālu pārskatu par 2006. gadu. TermiĦu
depozīts ir bijis atvērts un tajā noguldīti $15000 uz vienu gadu. 2006.g.
tīrais profīts ir $1189.02. Aizdevums 30. JD ir bijis atmaksāts kā arī
aizdevums māksliniecei Ilzei Abikai.
4.2.2 Kases stāvoklis 31.12.06: bankas kontā ar LAAC ir $5193.48,
skaidrā naudā ir $166.50, ieguldījumi termiĦa depozītā ar LAAC ir
$15000, parādnieku nav un pasīvu (liabilities) nav.
4.2.3 Kasiera izvērtējums. Kasieris skaidro, ka LJAA ir finansiāli stabilā
situācijā ar apmierinošu summu rīcības kapitālu. No termiĦa depozīta
procentiem būs stabils ienākums nākotnē. Kamēr LJAA turpinās rīkot JD
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bez iztrūkuma, LJAA finansiālā nākotne ir samērā droša un LJAA spēj
finansiāli atbalstīt latviešu jauniešu lūgumus un projektus.
4.3 LAAJ priekšsēdis Dāvids DārziĦš sveic LJAA no LAAJ un atgādina, ka
LJAA var gūt finansiālus līdzekĜus vērtīgiem projektiem no IUMSIL un LAAJ
Kultūras fonda.
4.4 Melburnas vice-priekšsēdis. Markus Dragūns ziĦo par jauniešu darbību
Melburnā 2006. gadā. Aktīvi darbojās jauniešu tautas deju kopa Ritenītis, un
jauniešu vokālais ansamblis.
4.5 Sidnejas vice-priekšsēde. Vēsma Upeniece ziĦo par jauniešu darbību Sidnejā
2006. gadā. Aktīvi darbojās jauniešu tautas deju kopa Jautrais pāris un vokālais
ansamblis Jaunais vējš. 2006. gada oktobrī Sidnejā notika LJAA rīkotās radošās
darbnīcas „Verkšopi” un uzvedums. Pasākums sekmīgi izdevās.
4.6 Brisbanes vice-priekšsēde. Valda Biezaite ziĦo par jauniešu darbību Brisbanē
2006. gadā. Aktīvi darbojās kokĜu ansamblis Zigrīda kam ir nesen ieskaĦots CD.
Galvenie notikumi šajā gadā ir bijuši Tirgus diena, JāĦi un CD laišana klajā.
4.7 Adelaides vice-priekšsēde. Līsa Perejma nav klāt sniegt ziĦojumu. Klātesošie
pārrunā jauniešu darbību Adelaidē 2006. gadā. Aktīvi darbojās jauniešu tautas
deju kopa Auseklītis, mūzikas ansambĜi Bārdas Tiesa un KrišjāĦa PutniĦa
Projekts.
4.8 Arhivārs. George Vīksne ziĦo, ka Kultūras dienu (KD) DVD ir bijis ievietots
Latvijas Valsts kinofotofono dokumentu arhīva un, ka autora honorāri par šī
dokumenta lietošanu nāks LJAA. Klātesošie apsveic George par šo panākumu.
5. Amatpersonu vēlēšanas
5.1 Ievēl sekojošo LJAA valdi 2007. gadam. Priekšsēdis Rūdis Dancis,
sekretāre/kasiere Daina Rudaka (ar noteikumu, ka ja Daina Rudaka nespēj
pieĦemt šo amatu tad jaunā LJAA valde lems par citu cilvēku šim amatam),
Adelaides vice-priekšsēdis Krišjānis PutniĦš, Brisbanes vice-priekšsēde Valda
Biezaite, Melburnas vice-priekšsēdis Ingus Purēns, Sidnejas vice-priekšsēdis
Tālis PutniĦš, Jaunatnes dienu rīcības komitejas priekšsēdis/e ex oficio Markus
Dragūns.
6. Nākotnes projekti
6.1 Tiek lemts, ka ir vēlams turpināt ierasto kārtību LJAA valdei rīkot vienu
galveno pasākumu kaut kad pa gadu kā piemēram izbraukums un „Verkšopi”.
6.2 Tiek lemts, ka ir svarīgi paplašināt publikas zināšanas un saprašanu par LJAA
it sevišėi starp jauniešiem. Viena no vice-priekšsēžu pienākumiem ir
informēt jauniešus savā pavalstī par LJAA.

3

6.3 Tiek atbalstīta ideja, ka LJAA vajadzētu 2007. gadā izveidot projektu kas
atbalsta latviešu jauniešu no Austrālijas piedalīšanos vērtīgos pasākumos
Latvijā, kā piemēram 3x3 nometnēs.
7. 31. Jaunatnes dienas Melburnā
7.1 Markus Dragūns, 31. JD rīcības komitejas priekšsēdis, sniedz pārskatu par JD
priekšdarba progresu. Rīcību komiteja ir sastādīta, detalizēts budžets ir sagatavots
un iesniegts LJAA kasierim un JD programma ir izplānota. Klātesošie apsveic šo
rīcības komiteju, ka viĦi ir jau tik daudz paspējuši izdarīt veselu gadu pirms JD.
7.2 Markus Dragūns iesniedz rakstisku lūgumu sēklu kapitālam JD. Nolemj
piešėirt JD $5000 sēklu kapitāla aizdevumu no kā $4000 iemaksās JD kontā uz
reizi un atlikušo $1000 tad kad tas būs vajadzīgs.
7.3 Klātesošie iesaka 31. JD rīcības komitejai apsvērt iespēju pieteikties IUMSIL
palīdzēt atbalstīt kādai latviešu jauniešu mūzikas, folkloras, dejas vai teātra grupai
no Latvijas atbraukt piedalīties JD.
8. www.ljaa.org.au redaktora ziĦojums un pārrunas par tīmekĜa lapas uzturēšanu
8.1 Rūdis Dancis ziĦo, ka LJAA mājas lapa labi darbojās. To caurmērā apmeklē
30 reizes dienā.
8.2 Tiek pārrunāts kā rīkoties ar komerciāliem sludinājumiem uz LJAA māja
lapu. Tiek nolemts, ka LJAA valde apsvērs katru lūgumu sludināt atsevišėi, lai
izlemtu vai prasīt sludinātājam maksāt par sludinājumu un maksāšanas gadījumā
cik daudz.
8.3 Tiek pieĦemts priekšlikums pievienot jaunu lapu kurā tiek uzdoti koordināti
Austrālijas latviešu jauniešiem kas ir ar mieru uzĦemt latviešus no citām
pavalstīm un zemēm un piedāvāt apmešanos.
8.4 Tiek pieĦemts priekšlikums pievienot jaunu lapu kurā ir paziĦoti latviešu
jauniešu regulārās satikšanās vietas un laiki katrā Austrālijas pilsētā, kā
piemēram, tautas deju mēăinājumi, mūzikas ansambĜa mēăinājumi un saviesīgie
vakari.
9. Dažādi jautājumi
9.1 Rūdis Dancis ziĦo, ka ALJAs kongress notiks 2007. gadā no 22. līdz 28.
novembrim Meksikā.
9.2 Prātīgu jautājumu nevienam nav.
Sēdi slēdz pulksten 13:29.
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