DAUGAVAS VANAGI, SASAUKSIMIES!

DV Ročesteras Apvienības Ziņotājs
2020. gada vasarā

Daugavas Vanagu vēlēšanas
Šogad notiek Daugavas Vanagu globālās vēlēšanas. Drīzumā saņemsiet vēlēšanu
materiālus savās pastkastītēs. Balsošana notiks no 1. septembra līdz 1. oktobrim pa
pastu. Vīriešu kārtas biedri balso tikai par vanagu priekšnieku. Sieviešu kārtas biedres
balso gan par vanagu priekšnieku, gan vanadžu priekšnieci. Lūdzam visiem apvienības
biedriem būt atsaucīgiem un piedalīties vēlēšanās tā izvēloties mūsu organizācijas
vadītājus nākamajiem 3 gadiem. Ja jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar jebkuru
valdes vai revīzijas komisijas locekli.

Apvienības ziņas
Pavasara biedru pilnsapulcē marta sākumā bijām vienojušies par dažādiem
pasākumiem, kas paredzēti šogad. Diemžēl tos visus ir nācies atcelt COVID situācijas
dēļ – bija ieplānots mantu tirgus, šaušanas sacensības, golfa turnīrs.
DV apvienības Ročesterā valde ir noturējusi 2 virtuālās valdes sēdes – maijā un
augustā. Esam vienojušies, ka šobrīd neko nevaram plānot, tā kā tuvākajā laikā nebūs
neviena lielāka pasākuma, bet varbūt sarunāsim un izziņosim kādu zibakciju – ja kādam
rodas kāda laba ideja kopā sanākšanai, izziņosim un tiksimies.

14. jūnija akcija
Kā katru gadu DV apvienība Ročesterā izveda 14. jūnija akciju. Paldies visiem
ziedotājiem – šogad saziedots $735. Parasti šī ziedojumu nauda tiek sūtīta DV ASV
Zemes valdei palīdzības darbam, bet šogad COVID apstākļos Zemes valde nolēma, ka
labāk būtu to atstāt vietējām apvienībām palīdzībai tautiešiem uz vietas. Izlietosim šos
līdzekļus vietējam aprūpes darbam Ročesterā.

DV ASV Delegātu sapulces ziņas
DV ASV 70. Delegātu sapulce šogad notika attālināti e-pastu sarakstē no 2020. gada
13.-19. aprīlim. Parasto programmu nācās saīsināt un vairākus jautājumus atlikt uz
nākamo gadu, kad cerams varēsim tikties klātienē. Sīkāka informācija par delegātu
sapulci lasāma DV ASV mājas lapā:
http://daugavasvanagi.org/images/Raksti/DVASV_2020_del_sapulce.pdf
Viena maiņa no sapulces raksta – tā kā COVID situācija nav uzlabojusies, DV ASV
zemes valde nolēma tomēr neizdot DV kalendāru, jo diemžēl paredzams, ka visi
pasākumi, kuros parasti izplatām kalendāru, tiks vai nu atcelti vai būs stipri ierobežoti ar
zemu apmeklētāju skaitu.

