2008. g. Latviešu jaunatnes apvienības Austrālijā (LJAA) kopsanāksme
31. decembrī, Sidnejā

Kopsanāksme notiek Sidnejas latviešu namā (Parnell St., Strathfield) 2008. g. 31.
decembrī. Sēdi pulksten 11:10 atklāj un vada valdes priekšsēdis Markus Dragūns.
Protokolē Sidnejas vicepriekšsēdis Tālis Putniņš.
Piedalās sekojošie cilvēki.
Markus Dragūns, Voldis Kains, Valda Biezaite, Ance Deksne, Daina Bogdanoviča, Tālis
Putniņš, Jāna Andersone, Ingus Purēns, Mārtiņš Medenis, Matīss Biezaitis, Aleksandrs
Šmits, Krišjānis Putniņš, Matīss Kaziņš, Rūdis Dancis, Aldis Putniņš, Edgars Greste,
Lilita Daenke.
1. Darba kārtības nolasīšana un pieņemšana
1.1 Markus Dragūns proponē darba kārtību un to pieņem bez maiņām.
2. Protokola nolasīšana un pieņemšana
2.1 Tālis Putniņš nolasa LJAA kopsanāksmes protokolu no 2007.g. 31. decembra,
Melburnā.
2.2 Rūdis Dancis proponē sekojošās maiņas protokolam:
• 2.3: Strīpot trešo teikumu („Tiek minēts, ka šī ir pirmā reize kad
nav protokols pirms sēdes”);
• 5.2: Papildināt „Krišjānis” ar uzvārdu „Siliņš”; un
• 8.2: Aizvietot „informēja klātesošiem” ar „informēja LJAA sēdes
klātesošiem”.
Tālis Putniņš piemina, ka nebūtu pareizi pieņemt pirmo proponēto maiņu jo
teikums („Tiek minēts, ka šī ir pirmā reize kad nav protokols pirms sēdes”) atbilst
patiesībai. Sēde pieņem tikai otro un trešo ieteikto maiņu iepriekšējam
protokolam.
2.3 Tiek izlabota drukas kļūda 8.1: „pamphlet” nevis „pamplet” un protokols tiek
pieņemts ar šiem grozījumiem.
3. Prezidija locekļu ziņojumi
3.1 Priekšsēža ziņojums.
3.1.1 Markus Dragūns sniedz pārskatu par LJAA darbību un projektiem
2008. gadā. Ielikts LJAA sludinājums 52. ALKD programmas grāmatiņā,
sniegts finansiāls atbalsts Austrālijas Latviešu mākslinieku apvienībai
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(ALMA) sakarā ar ALMAs grāmatas izdošanu un tautas deju kopai
Austrālijas Jūrmalniekiem sakarā ar ceļojumu uz Latviju piedalīties
Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos.
3.1.2 Jāna Andersone nodod ziņojumu no Dagnijas Grestes – pateicība
par atbalstu ALMAi.
3.1.3 Daina Bogdanoviča jautā kad un kā notika LJAA priekšsēža maiņa
2008. gadā. Krišjānis Putniņš paskaidro, ka bijušais LJAA priekšsēdis,
Ingus Purēns (ievēlēja 31/12/07, Melburnā) dažādu personīgu iemeslu dēļ
nespēja pildīt priekšsēža pienākumus un bija spiests atstāt priekšsēža
amatu ap gada vidu. Pārējie valdes locekļi mēģināja sameklēt jaunu
priekšsēdi no Melburnas (jo rotācijas kārtība paredzēja, ka priekšsēdis
būtu no Melburnas), bet nespēja sameklēt kādu, kas šo amatu uzņemtos.
Tika proponēts iecelt esošo sekretāru/kasieri no Melburnas (Markus
Dragūnu) priekšsēža amatā un šo priekšlikumu vienbalsīgi pieņēma.
3.1.4 Aleksandrs Šmits iesaka nākotnē tuvāk informēt jauniešus par
notikumiem, kā piemēram, valdes sastāva maiņām. Tālis Putniņš ierosina
jaunai valdei dažas reizes gadā izsūtīt LJAA epastu tīklam īsu pārskatu par
LJAA darbību pēdējos dažos mēnešos. Kopsanāksmes dalībnieki piekrīt
šim ierosinājumam.
3.2 Kasiera/sekretāra ziņojums
3.2.1 Markus Dragūns sniedz īsu finansiālu pārskatu par 2008. gadu.
Lielākais ienākums bija peļņa no 31. Jaunatnes dienām ($10,453.65 – skat
pielikumu A). Tekošā kontā 29/12/2008 ir $18,419.32.
3.3 Adelaides vicepriekšsēdis. Krišjānis Putniņš ziņo par jauniešu darbību
Adelaidē 2008. gadā. Aktīvi darbojās jauniešu tautas deju kopa Auseklītis un
mūzikas ansamblis Kalna kalpi, kas pa gadu dejojuši un spēlējuši vairākos
sarīkojumos. Kalna kalpi ar Zigrīdas ansambli veido kopēju ansambli – Zigrīdas
kalpi – kas ielūgti spēlēt „National Folk Festival” 2009. gadā. Jaunieši no
Adelaides piedalījās Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos Latvijā tautas deju kopā
Austrālijas Jūrmalnieki un korī Atbalsis. Adelaidē notika Jūrmalnieku deju un
danču vakars un svinēja Jāņus latviešu namā.
3.3.1 Tālis Putniņš atgādina, ka var lūgt finansiālu atbalstu no LJAA
projektiem kas saista latviešu jauniešus, kā piemēram, mūzikas
ansambļiem.
3.4 Brisbanes vicepriekšsēde. Ance Deksne ziņo par jauniešu darbību Brisbanē
2008. gadā. Aktīvi darbojās kokļu ansamblis Zigrīda, kas pa gadu spēlējis
vairākos sarīkojumos. Brisbanes jaunieši spēlēja mūziku 52. ALKD tautas deju
uzvedumā.
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3.5 Melburnas vicepriekšsēde, Karīna Vējiņa, nav varējusi ierasties kopsanāksmē
slimības dēļ. Karīnas vietā Markus Dragūns ziņo par jauniešu darbību Melburnā
2008. gadā. Aktīvi darbojās jauniešu tautas deju kopa Ritenītis, un jauniešu
vokālais ansamblis Dainas koris. Jaunieši no Melburnas piedalījās Vispārējos
Dziesmu un Deju svētkos Latvijā tautas deju kopā Austrālijas Jūrmalnieki un korī
Atbalsis. Markus Saltups un mūzikas grupa Lāpa spēlējuši vairākos sarīkojumos
un krodziņā.
3.6 Sidnejas vicepriekšsēdis. Tālis Putniņš ziņo par jauniešu darbību Sidnejā
2008. gadā. Aktīvi darbojās jauniešu tautas deju kopa Jautrais pāris un vokālais
ansamblis Jaunais vējš, kas pa gadu dejojuši un spēlējuši vairākos sarīkojumos.
Sidnejas jaunieši arī dzied Sidnejas Latviešu vīru korī. Sidnejā jaunieši 2008.
gadā dibināja jaunu organizāciju – Sidnejas Latviešu aldaru biedrību (SLAB).
SLAB ir alus darinātāju un entuziastu pulciņš, kas satiekas reizi mēnesī uz
degustācijas vakariem un reiz pa dažiem mēnešiem uz dažādām praktiskām alus
darināšanas nodarbībām, referātiem vai ekskursijām. Jaunieši no Sidnejas
piedalījās Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos Latvijā tautas deju kopā
Austrālijas Jūrmalnieki un korī Atbalsis. Sidnejā notika Jūrmalnieku deju un
danču vakars un svinēja Jāņus Latviešu namā.
4. Amatpersonu vēlēšanas
4.1 Tiek pārrunāta vēlēšanas norise, lai nenotiktu tā, ka ievēla kādu kas nav
spējīgs vai ieinteresēts pildīt savu uzdoto amatu. Nolemj, ka nevar ievēlēt cilvēku
kas nav kopsanāksmē klāt vai nav iepriekš piekritis, ka vēlās kandidēt amatam.
4.2 Ievēl sekojošo LJAA valdi 2009. gadam. Priekšsēdis Edgars Greste,
sekretārs/kasieris Tālis Putniņš, Adelaides vicepriekšsēdis Matīss Biezaitis,
Brisbanes vicepriekšsēde Ance Deksne, Melburnas vicepriekšsēde Jāna
Andersone un 32. Jaunatnes dienu rīcības komitejas priekšsēdis (ex oficio)
Krišjānis Putniņš (līdz 5. februārim), Aleksandrs Šmits (no 5. februāra). Sidnejas
vicepriekšsēža sameklēšanu un apstiprināšanu atstāj jaunajam priekšsēdim,
Edgaram Grestem, ar norunu, ka to izdarīs līdz 31. janvārim.
4.3 Nolemj, ka svarīgākos epastus sakarā ar LJAA darbību pārsūtīs LAAJ
Jaunatnes daļas vadītājai, Dainai Bogdanovičai.
5. Nākotnes projekti
5.1 LJAA rīkotie pasākumi. Tiek lemts, ka ir vēlams turpināt ierasto kārtību
LJAA valdei rīkot vienu galveno pasākumu kaut kad pa gadu, kā piemēram,
izbraukums, „Verkšopi” un „Saules svētki”. Šī tradīcija tika pārtraukta 2008.
gadā dēļ problēmām ar LJAA vadību un vadības eventuālo nomainīšanu.
5.2 LJAA žurnāla izdošana. Pēc pārrunām, tiek lemts, ka būtu labi LJAA žurnālu
izdot 2009. gada 32. Jaunatnes dienās un, ka no tā laika to varētu izdot reiz gadā
vai reiz pa diviem gadiem (tad kad notiek Jaunatnes dienas). Tiek lemts, ka šis
2009. gada izdevums būs speciālizdevums ar to, ka daļa sastāvs būtu par jauniešu
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notikumiem tuvajā pagātnē, un daļa būtu veltīta vēsturiskam pārskatam par LJAA,
kā veltījums LJAA 40 pastāvēšanas gadu jubilejai. Tiek lemts, ka šo žurnālu
pārdos par nelielu summu. Daina Bogdanoviča tiek ievēlēta par žurnāla galveno
redaktori. Kopsanāksmes dalībnieki dod Dainai idejas par informācijas avotiem
un vērtīgiem līdzstrādniekiem. Daina uzņemas līdz janvāra beigām sastādīt
dokumentu ar idejām un budžeta uzmetumu un to izsūtīt LJAA valdei.
5.3 32. Jaunatnes dienu rīkošana Adelaidē 2009. gada beigās. Krišjānis Putniņš
ziņo, ka sastādīja plānu šiem svētkiem (ko agrākajos plānu uzmetumos arī sauc
par Austrālijas latviešu jaunatnes kongresu) un to pa gadu izsūtīja LJAA valdei.
Notika pārrunas starp LJAA valdi un plāns tika noslīpēts. Krišjānis ziņo, ka
viņam ir bijušas grūtības atrast rīcības komitejas priekšsēdi Adelaidē, kaut ir plaši
meklējis. Beidzot Krišjānis ir sarunājis, ka pats vadīs rīcības komiteju līdz
prombraukšanai uz Latviju 5. februārī, un tad priekšsēža amatu pārņems
Aleksandrs Šmits. Kopsanāksmes dalībnieki apstiprina šo norunu. Krišjānis
paskaidro, ka 32. Jaunatnes dienas ilgs četras dienas (28.-31. dec.) kulminējot
Vecgada vakara ballē un vairums sarīkojumu vadītāju ir jau sarunāti.
5.4 LJAA statūtu sakārtošanas komisija. Tālis Putniņš paziņo savu plānu izveidot
LJAA statūtu sakārtošanas komisiju, lai nobeigtu darbu ko viņš iesācis pirms
dažiem gadiem. Tālis ziņo, ka eksistējušie statūti neatbilst šodienas LJAA
darbībai vai uzbūvei un tāpēc ir vēlams, ka pilnīgi jaunus statūtus pieņem, pēc
iespējas drīzāk. Ierosinātās komisijas sastāvs ir visi LJAA priekšsēži kopš 2003.
gada (Tālis Putniņš, Markus Dragūns, Daina Bogdanoviča, Rūdis Dancis un Ingus
Purēns) un Aleksandrs Šmits, kas vadīs komisiju. Ierosinājums ir, lai jaunos
statūtus rakstīt vadoties pēc iepriekšējo priekšsēžu zināšanām par kā LJAA šobrīd
darbojās un, lai tie atspoguļotu precedentus un lēmumus, kas dokumentēti
iepriekšējos protokolos. Šo ierosināto statūtu sakārtošanas komisijas plānu
apstiprina kopsanāksmes dalībnieki.
5.5 LJAA informācijas kampaņa. Tiek pārrunāta informācijas kampaņa, kas jau
iepriekšējās LJAA kopsanāksmēs uzstādīta par svarīgu darbības lauku. Tālis
Putniņš iesaka, ka šis darbs būtu jāveic lietojot cik vien daudz metodes cik
iespējams, ieskaitot (1) rakstus latviešu laikrakstos, (2) LJAA mājaslapu, (3)
LJAA pamfletu, un (4) epastiem mūsu LJAA epastu tīklam.
5.5.1 Vairāki kopsanāksmes dalībnieki izsaka, ka LJAA mājas lapa ir
neefektīva jo tajā ir kļūdas un tikai maz, novecojušas informācijas. Rūdis
Dancis, kā mājaslapas redaktors, solās uzlabot mājaslapu ja viņam biežāk
sūta informāciju un bildes. Jāna Andersone ierosina ievēlēt atsevišķu
cilvēku kas atbildīgs par informācijas savākšanu un izlabošanu. Tiek
lemts, ka šo atstās jaunā priekšsēža, Edgara Grestes, rīcībā. Ja netiek
ievēlēts atsevišķs cilvēks, informācijas paziņošanas darbs paliek LJAA
valdei, specifiski, lai katrs LJAA vicepriekšsēdis regulāri ziņo par
pasākumiem savā pavalstī, lai priekšsēdis ziņo par Austrālijas mēroga
pasākumiem un jautājumiem un, lai sekretārs laicīgi nosūta protokolus.
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5.5.2 Krišjānis Putniņš uzņemas sagatavot jaunu LJAA pamfletu līdz 5.
februārim. Šo pamfletu tad izdrukās un izdalīs latviešu namos, tautas deju
mēģinājumos un sarīkojumos.
5.5.3 Nolemj, ka vēlams jaunajai valdei dažas reizes gadā izsūtīt LJAA
epastu tīklam īsu pārskatu par LJAA darbību pēdējos dažos mēnešos (kā
tas jau bija ierosināts un pieņemts protokola punktā 3.1.4).
5.5.4 Edgars Greste ierosina vairāk izmantot jaunu tehnoloģiju sludinot
LJAA jauniešiem, kā piemēram, Facebook un video klipa izveidošanu kā
LJAA sludinājumu/s. Edgars uzņemas atbildību veicināt LJAA
sludināšanu izmantojot Facebook un izveidos video reklāmu izmantojot
materiālus, kas sagatavoti LJAA pamfletam (skat protokola punktu 5.5.2).
6. Vispasaules latviešu jaunatnes fonds (VLJF)/ Vispasaules latviešu jaunatnes
kongress (VLJK)
6.1 Rūdis Dancis ziņo, ka piedalījās ALJA kongresā kurā nolemts savākt naudu
no VLJF kontiem Austrālijā, Kanādā, ASV un Eiropā un to sadalīt uz trijām
vienādām daļām un nodot jaunatnes apvienībām Austrālijā, ASV un Kanādā
(LJAA, ALJA un LNJAK).
6.2 Tiek pārrunāti latviešu jaunatnes kongresi ārpus Austrālijas. Tālis Putniņš
lūdz Rūdim Dancim informāciju par šiem kongresiem nodot LJAA valdei, lai to
var izziņot Austrālijas latviešu jauniešiem pa LJAA epastu tīklu, un uzlikt LJAA
majaslapā jo iespējams, ka daži jaunieši, kas vēlētos uz šādiem pasākumiem
braukt to nedara tikai tāpēc, ka nav informēti par tiem. Rūdis uzņemas šo darīt.
7. Dažādi jautājumi
7.1 Voldis Kains ziņo, ka komanda „Spars” uzvarēja Kultūras dienu sporta
sacensības.
7.2 Prātīgu jautājumu nevienam nav.
Sēdi slēdz pulksten 13:10.
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Pielikums A – 31. Jaunatnes dienu kases pārskats
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