
DAUGAVAS VANAGI, SASAUKSIMIES! 
  
  

DV Ročesteras Apvienības Ziņotājs 
  
  

 2020. gada decembrī 
 

 

Daugavas Vanagu vēlēšanu rezultāti 

Šogad notika Daugavas Vanagu globālās vēlēšanas. 1. decembrī tika paziņoti rezultāti 

– par Daugavas Vanagu priekšnieku ir ievēlēts Aivars Sinka no Anglijas (bet pašreiz 

pārvācas uz dzīvi Latvijā) un par DV Vanadžu priekšnieci ir ievēlēta Ināra Sīkā no 

Austrālijas. Vēlam abiem veiksmi turpinot attīstīt mūsu organizācijas darbību nākotnē. 

Pateicamies arī mūsu revīzijas komisijas loceklēm Ilzei Bullwinkel un Kristīnei Vegai par 

veiksmīgu vēlēšanu noorganizēšanu Ročesteras apvienībā. 

 

 

 

     

  



COVID pakas senioriem 

 

Lielākā daļa pasākumu nenotika dēļ COVID ierobežojumiem, tomēr mūsu apvienība 

sadarbībā ar Ročesteras Krusta draudzi veica dāvanu izdali senioriem šai grūtajā laikā. 

Vietējiem pakas tika piegādātas personīgi, pārējiem nosūtītas pa pastu. Liels paldies 

visiem 14. jūnija ziedotājiem, kas ar savu devumu palīdzēja šīs idejas realizēšanā. 

Paldies arī vanadzēm, kas pielika roku paciņu satura sagādē (Intas pīrāgi un Edītes 

pieparkūkas!), un īpašs paldies Maijai McLean, Skaidrītei Johnson, Ilzei Bullwinkel un 

Edīte Jordan, kas visu nopirka, noorganizēja un salika kopā. 

Pāris bildes no paku gatavošanas -  

   

     

 

  



Apvienības deju kopa “Vanadziņš” 

Mūsu deju kopa “Vanadziņš” uzsāka šo gadu ar labām ziņām – bijām saņēmuši 

finansējumu no Latvijas Kultūras ministrijas 1350 EUR apmērā telpu īrei un puišu tērpu 

iegādei. Naudas sadali administrēja PBLA. Cītīgi sākām mācīties dejas Ģimenes dienas 

koncertam īrētajā deju studijā, kad diemžēl pandēmija to visu pārtrauca. Mēs ļoti ceram, 

ka pandēmijas ierobežojumi drīz beigsies un varēsim atkal droši satikties un dejot. 

Šī bilde ir no pēdējā mēģinājuma, pirms viss tika slēgts: 

 

 

Lai arī mēģinājumi uz kādu laiku ir pārtraukti, tērpu šūšana mūsu puišiem noritēja bez 

starpgadījumiem. Ar visiem ceļošanas ierobežojumiem parastie ceļotāji nav Latvijā 

šogad bijuši, bet Dacei Goodwin bija iespēja atgādāt 3 tērpus – Aleksim H., Pēterim un 

Rob. Pārējie tērpi pagaidām gaida Rīgā, kad kādam būs iespēja atvest. Bet nu ieskatam 

ieliku bildi, kā tie izskatās – būs mums skaisti tērpti vīri deju grupā! Nevaram vien 

sagaidīt, kad būs iespēja lietot jaunos tērpus gan vietējos pasākumos Ročesterā, gan 

arī nākamajos dziesmu un deju svētkos Mineapolē 2022. gadā. 



   

 

“Vainadziņam” ir vēl viena priecīga ziņa – mēs bijām pieteikušies Daugavas Vanagu 

Centrālās valdes sponsorētajai Januma balvai, kas domāta indivīdiem vai grupām, kas 

sekmē jauniešu latvisko audzināšanu. Ar prieku ziņoju, ka balva šogad tika sadalīta 

starp divām grupām – Austrālijas sporta grupu “Sparta” un Ročesteras deju grupu 

“Vanadziņš”. Balvas kopsumma ir 2000 EUR, no kā “Vanadziņš” saņēma pusi – 1000 

EUR.  

Apsveicam dejotājus! 

 

     

  



DV vanadžu koklētāju ansamblis “Dvēseles Stīgas” 

Pandēmijas apstākļos ir parādījušās daudz jaunas digitālās iespējas. Viena no tām bija 

kokļu skolas “Kokļu mežs” piedāvājums apgūt kokles spēli attālināti, ko finansēja 

Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas līdzekļiem. No 

Ročesteras pieteicās vairākas vanadzes, kas vai nu sāka apgūt kokles spēli no sākuma, 

vai papildināja zināšanas. Kad DV ASV aicināja iesniegt priekšnesumus DV 75 gadu 

jubilejas koncertam, radās ideja veidot koklētāju ansambli. Pirmo ierakstu veicām jau 

novembra sākumā, kad dažas koklētājas bija mācījušās spēlēt tikai pāris nedēļas. Linda 

Sniedze Taggart laipni piekrita būt par ansambļa māksliniecisko vadītāju un Līga Nutere 

kārto administratīvos darbus. Nu jau esam piedalījušās arī Ročesteras Krusta draudzes 

Ziemassvētku dievkalpojumā un ceram turpmāk kuplināt Ročesteras kultūras dzīvi ar 

jauniem priekšnesumiem. 

Pirmā filmēšana DV 75 gadu jubilejai ar solistu Aleksi Zadiņu - 

 

  



“Klusa nakts” filmēšana ar Dāvidu Vegu (ksilofons) - 

 

     

Apbalvojumi 

Man ir prieks paziņot, ka divām apvienības vanadzēm Intai Erenfeldei un Edītei Jordan 

šogad ir piešķirti DV ASV goda raksti par pašaizliedzīgo darbu organizācijas labā. Lai 

arī šogad nav bijusi iespēja viņas apsveikt klātienē, to izdarījām vanadžu virtuālās eglīte 

laikā. Apsveicam! 

   

     



Daugavas Vanagiem 75 

Šī gada 28. decembrī apritēja 75. gadi kopš Daugavas Vanagu organizācijas 

dibināšanas 1945. gadā Zēdelgemas gūstekņu nometnē. Daugavas Vanagu vadība 

aicina šo nozīmīgo jubileju atzīmēt visa gada garumā. Mēs ceram kādu pasākumu 

ieplānot arī Ročesteras apvienībā, bet līdz tam aicinām baudīt DV ASV valdes 

sagatavoto koncertu, kur piedalās vairākas apvienības, ieskaitot mūsu Ročesteras 

apvienību. 

Koncerta video: 

https://youtu.be/g0R--gWcT2I 

 

     

 

Vanadžu eglīte 

Gaidot Ziemassvētkus sākām domāt par Vanadžu eglīti. Bija skaidrs, ka satikties 

klātienē nebūs iespējams, bet mums vienmēr ir tik jauka pasēdēšana, ka nolēmām 

veidot virtuālu eglīti ar tēmu “Ne viss bija slikts 2020. gadā”, aicinot visas vanadzes 

dalīties ar labām lietām, kas piedzīvotas 2020. gadā. Sanācām kopā 13 vanadzes, 

ieskaitot Nadīnu Krēsliņu, ko nebijām redzējušas ilgus gadus. Te bilde ar 10 no mums – 

pārējās “nenoķēru” vajadzīgajā brīdī. 

 

https://youtu.be/g0R--gWcT2I


Bija jauki atkal satikties kaut vai virtuāli un pārrunāt gada notikumus. Kaut arī pašām 

likās, ka viss ir apstājies, patiesībā ir diezgan daudz kas tomēr noticis gan personīgajā 

dzīvē, gan arī sabiedriskajā. Jau sākām runāt par gaidāmajiem darbiem 2021. gadā. 

Padziedājām dažas dziesmas, kas gan jāatzīst virtuālajā tikšanās reizē neiznāk tik labi 

kā dzīvajā, tā kā ceram uz kārtīgu tikšanos pēc gada. 

 

     

 

Vēlam visiem jauku, veselīgu un daudz jaunām  

aktivitātēm piepildītu 2021. gadu! 


