LJAA sanāksmes protokols 09.07.06
LJAA sanāksme notiek 2006.g. 09. jūlijā plkst. 13:00 Makvarijas (Macquarie) Centrā,
Sidnejā.
Klātesošie: Daina Bogdanoviča (priekšsēde), Tālis PutniĦš (sekretārs/kasieris), Valda
Biezaite (Vicepriekšsēde Brisbanē), Markus Dragūns (Vicepriekšsēdis Melburnā un 31.
JD rīcības komitejas priekšsēdis), Vēsma Upeniece (Vicepriekšsēde Sidnejā), Aldis
LiepiĦš un Andrejs LiepiĦš.
Sanāksmi atklāj plkst. 13:15. Sēdi vada Daina Bogdanoviča, protokolē Tālis PutniĦš.
DARBU KĀRTA
1. Iepriekšējās sēdes protokola nolasīšana un pieĦemšana
2. Pārskats par 31. JD priekšdarba progress
3. VLJK pārrunas Rīgā 2006.g. jūnijā
4. Paredzētā LJAA saviesīgā diena 2006.g. 14. oktobrī
5. Kasiera / sekretāra ziĦojums
6. Subsidēti ceĜojuma izdevumi LJAA vicepriekšsēžiem uz LJAA oficiālām sanāksmēm
7. Dažādi jautājumi

1.

Iepriekšējās sēdes protokola nolasīšana un pieĦemšana

1.1

Tālis PutniĦš nolasa protokolu 31.12.05 (30. JDs kopsapulce, Sidnejā) un
protokolu pieĦem bez maiĦām.

2.

Pārskats par 31. JD priekšdarba progress

2.1

Markus Dragūns sniedz sekojošo ziĦojumu par 31. Jaunatnes dienu priekšdarba
progress. Rīcības komitejas sastāvs ir:
Priekšsēdis – Markus Dragūns
Vicepriekšsēde – Lija Brutāne
Kasieris – Voldis Kains
Sekretārs – Roberts Atvars
Atklāšanas koncerta rīkotāji – Lita un Sebs KrūmiĦi
Tautas deju uzveduma rīkotāja – Līga Baumane
Vecgada Balle – Anika un Brita Padomes
Jauniešu koncerta rīkotāji – Jāna Andersone un Ingus Purēns
Informācijas nodaĜa - Jāna Andersone un Ingus Purēns
ŠėēršĜu gājiena un izbraukuma rīkotājs – Pēteris LazdiĦš

Teātra rīkotājs - Pēteris Kains
Sporta sacensību rīkotājs – Daris Leitmans

3.

VLJK pārrunas Rīgā 2006.g. jūnijā

3.1

Vēsma Upeniece, Tālis PutniĦš un Markus Dragūns ziĦo, ka esot pārstāvējuši
LJAA Vispasaules latviešu jaunatnes kongresa (VLJK) pārrunās Rīgā 2006. g.
jūlijā. Arī no LJAA pārrunās piedalījās arhivārs, George Vīksne.

3.2

Iepriekšminētie ziĦo, ka pārrunās lemts rīkot nākošo VLJK 2008. g. Latvijas
vasaras laikā ap Dziesmu Svētku laiku. Pamatā atbildīgi par rīkošanu būtu
Latviešu nacionālā jauniešu apvienība Kanādā (LNJAK), bet rīcības komitejas
locekĜi būtu latvieši no visām pasaules malām. Tika pārrunātas dažādas idejas,
bet tomēr konkrēts plāns kā sastādīt rīcības komiteju netika pieĦemts.

4.

Paredzētā LJAA saviesīgā diena 2006.g. 14. oktobrī

4.1

Tiek dziĜi pārrunātas visādas idejas LJAA rīkotai saviesīgai dienai kas paredzēta
2006.g. 14. oktobrī, Sidnejas latviešu namā.

4.2

Tiek nolemts, ka pa dienu notiks interaktīvi semināri, gan mūzikas gan teātra
nozarēs, un vakarā notiks jautrs uzvedums kur ielūgs plašo publiku. Uzvedumā
būs priekšnesumi ko izveidos semināros, kā arī iepriekš sagatavoti priekšnesumi.

5.

Kasiera / sekretāra ziĦojums

5.1

Kasieris/sekretārs, Tālis PutniĦš, izsaka pateicību pagājušai sekretārei/kasierei,
Anikai Padomei, par to, ka viĦa sakārtoja visus LJAA dokumentus, protokolus un
pārskatus un nodevusi tos labā kārtībā.

5.2

Sniegts finansiāls pārskats. Ienākumu nav bijuši. Izdevums ir bijis tikai viens –
atbalsts Latvijas māksliniecei Ilzei Abikai ($750 no kā $500 atmaksās un $250
paliek kā ziedojums).

5.3

Kasieris ziĦo par 30. JD norēėinu. Kasieris esot atkārtoti lūdzis norēėinu no 30.
JDs rīcības komitejas, bet tas vēl nav saĦemts. SaĦemts mutisks atvainojums no
rīcības komitejas priekšsēža par kavēšanos. Kasieris mudina 30. JDs rīcības
komitejai šo norēėinu ātri nokārtot veicot rakstisku budžeta izpildījumu un
pārskaitot atlikumu un LJAA aizdevumu uz LJAA kontu jo tas, ka nevar
norēėināties pat sešus mēnešus pēc JDs beigām nav pieĦemams.

5.4

Kases stāvoklis. Kasieris ziĦo, ka pēdējās ziĦas no bankas rāda, ka LJAA kontā ir
$9 230.96.

5.5

Kasiera izvērtējums. Kasieris skaidro, ka LJAA ir finansiāli stabilā situācijā ar
apmierinošu summu rīcības kapitālu. Kamēr turpināsim rīkot JDs bez izkrituma,
finansiālā nākotne ir samērā droša un LJAA spēj finansiāli atbalstīt latviešu
jauniešu lūgumus un projektus.

5.6

Sekretārs ziĦo, ka ir saĦēmis ielūgumu Austrālijas latviešu jauniešiem uz latviešu
jauniešu konferenci „Mēs latvieši pasaulē” Rīgā no 4. līdz 6. septembrim.
Papildus informācija par šo konferenci meklējama portālā www.latvieši.com vai
rakstot uz epastu redakcija@latvieši.com.

5.7

Sekretārs ziĦo, ka ir saĦēmis aicinājumu no Latviešu apvienības Austrālijā un
Jaunzēlandē (LAAJ) LJAA iesaistīties Rīgas latviešu biedrības enciklopēdiskā
krājumā par latviešu biedrībām pasaulē. Sekretārs piedāvā sagatavot vajadzīgo
informāciju par LJAA, lai LJAA iekĜūtu šai krājumā.

6.

Subsidēti ceĜojuma izdevumi LJAA vice-priekšsēžiem uz LJAA oficiālām
sanāksmēm

6.1

Tiek pārrunāta Valdas Biezaites proponētā ideja, ka LJAA varētu subsidēt
viceprieksēžu ceĜa izdevumus uz oficiālām LJAA sēdēm.

6.2

Tiek vienbalsīgi lemts, ka LJAA piedāvās valdes locekĜiem subsidēt 50% no ceĜa
izdevumiem (izmantojot ekonomiskus līdzekĜus) uz vienu oficiālu sanāksmi gadā
(ko nosaka LJAA valde), kas nav gada beigas KDs vai JDs.

6.3

Uz iepriekšminētā lēmuma pamata, tiek apstiprināti subsidējas maksājumi Valdai
Biezaitei un Markum Dragūnam.

7.

Dažādi jautājumi

7.1

Prātīgi jautājumi nevienam nav.

Sanāksmi slēdz plkst. 14:08

