
 
DV ASV Vanadžu apkārtraksts 

2016. gada vasarā 
 

 

 

 

 

 

 

Saules zīme –  

mūžīgās kustības un dzīvības simbols. 

Tieši ar šo latviešu zīmi gribas aizsākt  

manu pirmo Daugavas Vanadžu apkārtrakstu. 

Vanadzes ir tas dzinējs mūsu Daugavas Vanagu  

organizācijā, kas iedveš kustību un dzīvību  

visos darbos. Dažreiz mēs darbojamies  

priekšplānā, dažreiz aizkulisēs, bet 

visur esam klāt ar savu mūžīgo ritumu,  

iekšējo spēku un latvietes izturību. 

Tā turpināsim, lai mūsu labie darbi  

arvien mirdz saules zīmē. 

  



Daugavas Vanadžu salidojums 2016. gada 15. aprīlī 

Daugavas Vanadžu salidojums šogad notika Indianapolē. Salidojumu atklāja DV ASV priekšniece 

Marija Maher. Gunārs Kancs apsveica vanadzes 62. salidojumā un pasniedza ziedus Marijai 

Maher, DV vanadžu priekšniecei Guntai Reynoldei un DV Kanādas vanadžu priekšniecei Dzintrai 

Eglītei. Floridas apvienības priekšnieks un mācītājs Aivars Pelds teica ievada runu, pieminot arī 

visas pagājušā gadā mūžībā aizgājušās vanadzes. Tālāk sekoja apsveikumi un laba darba 

vēlējumi no Guntas Reynoldes, Dzintras Eglītes, DV ASV priekšnieka Andra Kursieša, kā arī tika 

nolasīts sveiciens no DV Latvijā vanadžu priekšnieces Klāras Mētras. 

Ja pašā sapulces sākumā tika daudz runāts par vanadžu pastāvēšanu nākotnē – vai būtu 

vanadzēm jāpastāv atsevišķi, vai jāapvienojas ar vanagiem. Lielākajā daļā apvienību vanadzes 

jau darbojas tikai kopā ar vanagiem, reti kurā apvienībā vanadzēm ir atsevišķa kase. Gunta 

Reynolde uzsvēra, ka vanadzēm jāatbalsta jaunatne, latviskā dzīvesziņa, kultūra. 

Šogad sapulcē notika DV ASV vanadžu priekšnieces vēlēšanas. Esošā priekšniece Marija Maher 

nekandidēja, bet bija 3 jaunas kandidātes – Astra Iesalnieks, Ildze Rudzīte un Līga Nutere. Katra 

kandidāte īsumā iepazīstināja ar sevi un pastāstīja, kā redz DV ASV vanadžu nākotni un kādos 

virzienos vajadzētu darboties. Aizklātā balsošanā pirmajā balsojumā nevienai kandidātei nebija 

vairāk par pusi balsu, tāpēc notika otrais balsojums, kurā par priekšnieci tika ievēlēta Līga 

Nutere.  

Salidojums turpinājās ar pašreizējo vanadžu projektu apspriešanu: 

- Projekts “Ceļš skolēniem uz Okupācijas muzeju” ir ļoti populārs, to atbalsta vanadžu 

apvienības individuāli, īpaši Ņujorkas un Floridas apvienības. Šo atbalstu vajadzētu 

turpināt. 

- Medicīnas grāmatas uz Latviju vairs neesot vērts sūtīt – kamēr tās tur nonāk, 

informācija jau ir novecojusi, tāpat ir ar drukātajiem žurnāliem. Ārsti informāciju 

saņem internetā, kur ir viss jaunākais. Varbūt būtu vērts apmaksāt abonementu 

elektroniskiem žurnāliem vai iegādāties specializētas datorprogrammas. Par šo 

projektu vispirms būtu jāaprunājas ar Latvijas pārstāvjiem uzzināt, kas būtu 

visnoderīgākais. 

- Jāturpina palīdzība leģionāriem, kamēr viņi vēl ir dzīvi. 

Gunta Reynolde ziņo, ka Austrālijas vanadzēm ir jauns mērķis – Marijas Ķeņģes stipendiju fonds. 

Fondā jau ir nauda, tagad tikusi atjaunota stipendiju piešķiršana jauniešiem. Austrālijas 

vanadzes plāno atbalstīt speciālās olimpiskās spēles. 

Sapulces laikā netika pieņemts neviens projekts, kas visām vanadžu kopām būtu jāatbalsta, 

katra kopa var izvēlēties no esošajiem projektiem, kamēr netiks uzstādīti jauni plāni. 

Pilnu sapulces protokols tiks izsūtīts vēlāk, kad tas būs noformēts. 



 
Vanadžu salidojuma atklāšana. No kreisās: Andris Kursietis, Marija Maher un Gunta Reynolde. 

 
Salidojuma dalībnieces un dalībnieki strādā.   



 
No kreisās: Līga Nutere, Marija Maher un Andris Kursietis 

 
Visi nodzied “Daugav’s abas malas” salidojumu noslēdzot.  



Rīgā un Lestenē 2016. gada pavasarī 

Jau pāris dienas pēc salidojuma un delegātu sapulces man jau bija ieplānots ceļojums uz Latviju 

uz 3 nedēļām. Tur izmantoju iespēju sazināties ar DV CV priekšnieku Andreju Mežmali un 

piedalīties pāris Daugavas Vanagu pasākumos. 

Pirmais pasākums bija Edvīna Šnores filmas “Nezināmais karš: Baltijas pretošanās” pirmizrāde 5. 

maijā. Filma tika veidota ar Daugavas Vanagu Centrālā valdes atbalstu. Bija jauki redzēt, ka 

Latvijā ir liela interese par šo filmu - zāle bija pārpildīta, cilvēki pat stāvēja kājās, jo pietrūka 

sēdvietu. Pasākumu atklāja DV Centrālās Valdes loceklis Ivars Švānfelds, uzrunu teica arī 

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un filmas režisors Edvīns Šnore. Filma ir angļu valodā ar 

subtitriem latviski, pamatā domāta ārzemju audiencei, lai stāstītu par cīņu pret padomju 

spēkiem pēc 2. Pasaules kara. Sīkāka informācija par pasākumu un filmu pieejam DV CV lapā 

http://www.dvcv.lv/filmas-the-unknown-war-baltic-resistance-pirmizrade-5-maija/. 

Otrs pasākums, kur man bija iespēja pārstāvēt DV ASV Zemes valdi un vanadzes bija 2. Pasaules 

kara beigu un leģionāru pārapbedīšanas pasākums Lestenē 8. maijā. 236 karavīru mirstīgās 

atliekas bija pārvestas no Krievijas un pārapbedītas Lestenes kapos. Pasākums iesākās ar baroka 

mūzikas koncertu. Tam sekoja dievkalpojums – aizlūgums Lestenes baznīcā. Pēc dievkalpojuma 

notika svinīgā vainagu nolikšana un uzrunas pie Mātes Latvijas tēla Lestenes brāļu kapos, un 

pasākums noslēdzās ar pārapbedīto karavīru vārdu nolasīšanu un kapu plākšņu iesvētīšanu. 

Man jāsaka liels paldies Andrejam Mežmalim un Andrim Staklim, kas sagādāja ziedus, aizveda 

mani uz Lesteni, izrādīja visus apbūves un baznīcas atjaunošanas darbus un pastāstīja par kapu 

vēsturi. Andrejs arī iepazīstināja ar citiem Daugavas Vanagu biedriem. Izdevās aprunāties ar DV 

Latvijā priekšnieci Klāru Mētru, kā arī satikt DV CV interneta mājas lapas administratori Silviju 

Kaugeri, kas man bija sevišķi interesanti, jo es administrēju DV ASV mājas lapu. Braucot ar 

Andreju Mežmali un Andri Stakli mašīnā uz un no Lestenes bija patīkami dalīties domās par 

Daugavas Vanagu darbību ASV un Latvijā, uzklausīt viņu viedokli par dažādām lietām, ko 

iepriekš esam pārrunājuši DV ASV delegātu sapulcēs.  

http://www.dvcv.lv/filmas-the-unknown-war-baltic-resistance-pirmizrade-5-maija/


 
DV ASV priekšniece Līga Nutere un DV CV priekšnieks Andrejs Mežmalis Lestenes brāļu kapos 

 
Vainagi un ziedi pie Mātes Latvijas tēla leģionāru pārapbedīšanas pasākumā Lestenē 

  



Daugavas Vanadžu pavasara sarīkojums un teātris Klīvlandē 

2016. gada 5. jūnijā Klīvlandē notika Daugavas Vanadžu rīkotais pavasara pasākums un teātra 

izrāde, kurā man bija tas gods piedalīties. Uz Klīvlandi no Ročesteras aizbraucām četratā – es, 

DV ASV priekšnieces vietniece Edīte Jordan un manas divas meitas. Šoreiz gluži nejauši visas 

tēmas izrādījās par sievietēm. Vispirms mēs apmeklējām dievkalpojumu, kur mācītāja Dr. Sarma 

Eglīte stāstīja, ka Latvijā tikko pieņemts lēmums neordinēt sievietes – mācītājas. Pēc 

dievkalpojuma sākās vanadžu pavasara sarīkojums. Pēc Klīvlandes DV priekšnieces Ilzes 

Hāzneres ievadvārdiem arī es teicu īsu uzrunu, kuras tēma pavisam nejauši bija latviešu 

sievietes. Tad sekoja luga, kura arī bija par sieviešu dzīvi. Tā nu mēs īstā vanadžu garā 

pēcpusdienu veltījām latviešu sieviešu tematam. 

Daugavas Vanagu teātra grupa Klīvlandē darbojas jau kopš 1952. gada. Šīsdienas luga bija Vasku 

Jāņa komēdijas “Krīze rožu dārzā” pirmizrāde. Šī izrāde atšķīrās no citiem teātra grupas 

uzvedumiem ar to, ka tajā piedalījās tikai aktrises - sievietes. Izrāde bija ļoti gaidīta un izcili labi 

apmeklēta. Kā jau komēdija, tā izraisīja daudz smieklu zālē, jo katrs no mums tajā saskatīja ainas 

no mūsu pašu dzīvēm, mūsu domas un, ļoti laikmetīgi, izrādē bija dažādas atsauces uz 

pašreizējiem notikumiem ASV gan politikā, gan sadzīvē. Pēc lugas mēs dabūjām mieloties pie 

bagātīgi klātiem galdiem, ko vanadzes bija sagatavojušas visiem apmeklētājiem. Laiks pagāja 

nemanot runājoties ar Zigurdu un Astrīdu Rīderiem, Ilzi Hāzneri, kā arī iepazīstoties ar 

daudzajiem, jaukajiem cilvēkiem Klīvlandes latviešu sabiedrībā. Es ceru, ka man izdosies 

apmeklēt vēl kādu pasākumu un izbaudīt Klīvlandes DV laipno uzņemšanu tuvākā nākotnē. 

 
Izrādes laikā – visas aktrises 



 
Pēc izrādes (no kreisās) – Ilga Rubene, Anda Prātiņa, Baiba Apele, Karmena Cickovska, Zenta 

Apine, Ilze Hāznere. Priekšā lugas autors Jānis Vaskis un režisors Artūrs Rubenis. 

            
No kreisās: Edīte Jordan, Līga Nutere,   Ilze Hāznere, Zigurds Rīders, Līga Nutere 

Ilze Haznere, Astrīda Rīdere 

  



Vanadžu vēsture 

Pēc Indianapoles salidojuma vairākas bijušās DV ASV priekšnieces runāja, ka būtu labi izveidot 

DV ASV vanadžu vēstures un pašreizējās darbības aprakstu, ko varētu ievietot DV ASV mājas 

lapā kā atsevišķu sadaļu. Tā kā es pati arī esmu DV ASV mājas lapas administratore, tad to 

ievietošanu varu vienkārši nokārtot, bet man nepieciešama visu vanadžu palīdzība 

vēsturiskajiem faktiem. Bijusī priekšniece Aīda Ceriņa man jau palīdzēja ar sākumu – viņa iedeva 

sarakstu ar DV ASV priekšniecēm, ko viņa varēja atcerēties. Es tad pievienoju, no kuras 

apvienības un darbības gadus. Lūdzu, izlasiet un nosūtiet man papildinājumus vai labojumus. 

Gaidīšu ziņas no iepriekšējām priekšniecēm pašām par sevi un no visiem citiem. 

Meklējam šādas ziņas par katru DV ASV priekšnieci: 

- no kuras apvienības  

- darbības gadi 

- dzimšanas un miršanas datumi 

- vai vēlāk kļuva par DV Globālo priekšnieci 

- īss apraksts par personību – jebkādi fakti palīdzētu, aprakstu varu izveidot no 

iesūtītās informācijas 

Verēna Freija 

Anna Tīdemane 

Anita Hāznere (Čikāga) 

Aīda Ceriņa (Indianapole) 

Sarma Priedulāja (Čikāga) 

Inese Apele (Ņujorka) 

Rita Kaugura (Klīvlande) 

Silvija Melkere 

Ilze Pāža (Vašingtona) 

Astra Iesalnieks (Linkolna), dzim. 1940. Darbības gadi: 2006 – 2014 

Marija Mahere (Ņujorka). Darbības gadi: 2014 - 2016 

Līga Nutere (Ročestera), dzim. 1977. Darbības gadi: 2016 – tagad 

  



DV ASV priekšnieces palīdze 

Ar prieku ziņoju, ka Edīte Jordan ir piekritusi būt par manu palīdzi DV ASV vanadžu darbā. Es 

Edīti pazīstu kopš 2003. gada, kad pārcēlos dzīvot uz Ročesteru. Edīte vienmēr ir klāt visos 

latviešu pasākumos, palīdz tos organizēt, gādā ziedus, klāj galdus – īsi sakot, ir īsta vanadze. 

Edīte arī māca latviešu valodu mūsu Ročesteras Krusta draudzes svētdienas skolā. Mēs kopā 

esam devušās vairākos “latviskos” ceļojumos. Sevišķi labas atmiņas mums ir no latviešu 

sportistu atbalstīšanas Leikplasidā, kad ziemas aukstumā vairākkārt esam devušās atbalstīt 

mūsu bobslejistus un skeletonistus. Edīte ir liela latviešu sportistu atbalstītāja! Edīte jau man 

pievienojās Klīvlandes vanadžu apciemojumā un ceru, ka kopā varēsim apciemot arī citas 

vanadžu kopas. 

 

Recepšu grāmata 

Klīvlandes sarīkojuma laikā baudot gardos latviešu ēdienus un runājot ar Zigurdu Rīderi man 

radās doma, ka būtu labi nodot Amerikas latviešu ēdienu receptes nākamajām paaudzēm. 

Mūsu vidū ir daudz vanadzes, ka ir izcilas saimnieces ar savām receptēm. Lūdzu, padalieties ar 

tām – atsūtiet pa e-pastu vai parasto pastu. Es mēģināšu to visu salikt kopā, lai mums ir DV ASV 

vanadžu labāko recepšu sakopojums, no kā vēl daudzus gadus varētu turpināt gatavos latviešu 

ēdienus no ASV pieejamajām sastāvdaļām. Kā visas cepējas zina – Latvijas milti un Amerikas 

milti nav vienādi, tāpēc meklējam receptes, kas pagatavojamas tieši šeit. 

 

Lūdzu, ziņojiet par pasākumiem jūsu apvienībās. Es tos pievienošu DV ASV mājas lapā un ziņošu 

par tiem nākamajos apkārtrakstos. DV ASV valdes sēde un kopsēdē ar Kanādas DV valdi notiks 

šīs vasaras beigās, lūdzu, ziņojiet, ja ir kādi jautājumi, ko tur vajadzētu apspriest. 

Daugavas Vanadzes, sasauksimies! 

Līga Nutere 

DV ASV Vanadžu priekšniece 


