DAUGAVAS VANADŽU ASV 64. SALIDOJUMS
Šogad Daugavas Vanagu ASV vanadžu salidojums notika 2018. gada 20. aprīlī
Milvokos. Salidojumu atklāja DV ASV Vanadžu priekšniece Līga Nutere. Tālāk sekoja
svētbrīdis, ko vadīja Floridas DV delegāts, mācītājs Aivars Pelds. Ar klusuma brīdi tika
pieminētas pagājušā gadā aizgājušās vanadzes.
Salidojuma turpinājuma bija kārta apsveikumiem. Vanadzes personīgi apsveica DV
ASV priekšnieks Andris Kursietis, DV Kanādas priekšniece Gunta Reynolde un DV
Kanādas vanadžu vadītāja Dzintra Eglītis. Līga Nutere nolasīja rakstisko apsveikumu no
DV organizācijas vanadžu priekšnieces Klāras Mētras.
Mandātu komisija ziņoja, ka salidojuma delegātiem/-tēm ir 18 mandāti no 13
apvienībām. Par sapulces vadītāju ievēlēja Noru Ceriņu, sekretāre bija Ilze Hāznere un
balsu skaitītāja Kaija Petrovska.
Pēc iepriekšējā gada protokola pieņemšanas, DV ASV vanadžu priekšniece Līga
Nutere ziņoja par padarīto kopš pēdējā salidojuma. Tika paveikti 3 galvenie projekti –
atbalsts Latvijas Okupācijas muzeja programmai “Ceļš skolēniem uz Okupācijas
muzeju”, kur vanadžu ziedojums palīdzēja segt ceļa izmaksas skolēniem no lauku
skolām muzeja apmeklējumam. Otrs lielais projekts bija Daugavas Vanagu kalendāra
izdošana, ko pagājušogad uzņēmās vanadzes. Tas pirmo reizi tika izdots krāsās, ar DV
biedriem un labvēļiem tautastērpos, un izpelnījās lielu atsaucību – tikai izplatīti vairāk kā
500 kalendāri. Trešais projekts bija Daugavas Vanagu biedru - leģionāru un gaisa
izpalīgu sveikšana Leģionāru dienā. Katrs saņēma speciāli izgatavotu apsveikuma
kartiņu no DV ASV Vanadžu priekšnieces un tad katra apvienība apsveica savus
leģionārus atsevišķi. Bija interesanti klausīties, kā katra apvienība bija godājusi savus
leģionārus – ar ziediem, speciāliem pasākumiem, personīgiem apciemojumiem,
ziedojumiem viņu vārdā, utt. Tiem leģionāriem, kas nav apvienībās, bet ir DV ASV kopā,
kopā ar kartiņu tika nosūtīts gardumu sainītis pa pastu – pīrāgi un cepumi, ko bija
sarūpējušas Ročesteras apvienības vanadzes.
Šogad tika rīkotas DV ASV vanadžu priekšnieces vēlēšanas, jo iepriekšējais 2 gadu
termiņš bija beidzies. Atkārtoti šai amatā tika ievēlēta Līga Nutere.
Tālāk salidojumu vanadzes turpināja ar nākotnes projektu apspriešanu. Vanadzes
turpinās atbalstīt skolēnus Latvijas Okupācijas muzeja apmeklēšanai. Tiks turpināta arī
kalendāra izdošana. Visi bija vienisprātis, ka fotogrāfijas tautastērpos jāturpina. Pēc
aktīvām debatēm par šī gada tēmu tika izvēlēti dziesmu un deju svētki, kuros
piedalījušies vanagi un vanadzes, īpaši aicinot nofotografēt jaunas bildes šī gada
simtgades svētkos Rīgā. Pēc sekmīgās leģionāru apsveikšanas akcijas vanadzes
nolēma to turpināt katru gadu. Šī gada apsveikums plānots kā individuāls apsveikums
un dzīves stāstu pierakstīšana no dzīvi palikušajiem leģionāriem.
Pie dažādiem jautājumiem tika apspriesta simtgades akcija – motociklu/mašīnu/citu
braucamo ceļojums pa dažādām ASV vietām – akcija “100+ jūdzes Latvijai”. DV ASV

vanadzes aicināja arī DV Kanādas grupu pievienoties ar “100+ km Latvijai”. Akcija
norisināsies visu sezonu līdz 18. novembrim, aicinot jebkuru interesentu piedalīties
braucienos ar Latvijas un simtgades karogiem, kas tiks apvienoti vienā simtgades kartē.
Vanadzes gādās par simtgades karogu izgatavošanu. Akcijas dalībnieki tiks aicināti
ziedot DV ASV simtgades projektam “Ziedosim 100” – ziedosim $100 uz 100 gadiem
100 bērnu vajadzībām.
Salidojuma noslēgumā visi nodziedāja “Daugav’ abas malas”.

