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Lai Jaunā gadā jums vienmēr ir  

Kāds sapnis nomodā,  

Kāda vēlme, ko piepildīt,  

Kādas alkas, ko remdināt,  

Kāda laba, atsaucīga sirds,  

Kāda draudzībā paspiesta roka. 

Mīļās vanadzes, 

Novēlot ražīgu 2017. gadu, sūtu ziņas par padarīto pagājušā gada otrajā pusē. Ir bijuši priecīgi 

notikumi, skumji notikumi, bet darba arvien pietiek. Gatavosimies DV ASV delegātu sapulcei un 

vanadžu salidojumam Klīvlandē no 7. – 9. aprīlim. Uz tikšanos! 

 

DV ASV Zemes valdes sēde un kopsēde ar DV Kanādas Zemes valdi 

Daugavas Vanagu ASV Zemes valdes sēde notika 2016. gada 19. augustā Saulgriežos, Garezerā, 

57732 Lone Tree Rd, Three Rivers, MI 49093. Ziņojumus sniedza DV ASV priekšnieks Andris 

Kursietis, DV ASV Vanadžu priekšniece Līga Nutere, kā arī citi valdes locekļi par savam nozarēm. 

Valde apsprieda dažādus jautājumus sākot ar ienākušajiem rakstiem, DV mājas lapas 

informāciju, finanšu pārskatu un beidzot ar gatavošanos DV Centrālās valdes sēdei Straumēnos, 

Anglijā šī gada septembrī. 

Nākamajā dienā, 20. augustā, notika kopsēde ar Daugavas Vanagu Kanādā Zemes valdi. Sēdē 

piedalījās arī PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis. Arī šajā sēdē tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar 

gaidāmo DV Centrālās valdes sēdi, īpašu uzmanību veltot statūtu maiņas jautājumiem. Plaši tika 

diskutēta DV Mēnešraksta izdošana papīra un digitālā formā. Tāpat tikai apspriestas jaunas 

iespējas informācijas izplatīšanai par DV darbību gan biedru starpā, gan arī plašākai sabiedrībai. 

Par sēžu lēmumiem un rezolūcijām lasiet DV ASV priekšnieka Andra Kursieša apkārtrakstā mūsu 

mājas lapā: http://daugavasvanagi.org/images/Raksti/DV_ASV_prka_apkartraksts_2016-3.pdf 

 

http://daugavasvanagi.org/images/Raksti/DV_ASV_prka_apkartraksts_2016-3.pdf


Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde "Straumēnos", Anglijā 

No 9.-11. septembrim Daugavas Vanagu īpašumā "Straumēni" notika Daugavas Vanagu 

Centrālās Valdes sēde. Sēdē piedalījās pārstāvji no Latvijas, Vācijas, Anglijas, Austrālijas, ASV un 

Kanādas. Spraigās sarunās tika apspriesta organizācijas līdzšinējā darbība, kā arī pārrunāti 

nākotnes plāni. Sēdes laikā par Daugavas Vanadžu goda priekšnieci tika ievēlēta Ilga Nyradija, 

kas arī piedalījās DV CV sēdē pārstāvot Austrāliju. Apsveicam Ilgu ar jauno titulu! 

Pilns sēdes apraksts lasāms DV CV Informācijas nozares vadītāja Aivara Sinkas rakstā 

http://daugavasvanagi.org/images/Raksti/2016_DVCV_sede_Straumenos.pdf. 

Pēc  DV CV sēdes sekoja Vanadžu saieta pirmais pasākums - ziedot.lv vadītājas Rūtas Dimantas 

referāts par labdarību Latvijā – “Vai Latvija var pastāvēt bez labdarības?” R. Dimanta sāka ar to, 

ka valsts veidošana ir mīlestības darbs – cilvēki ziedo savu laiku, naudu, lai izveidotu un 

saglabātu savu valsti. Viņa atgādināja, cik daudz savā laikā ir padarīts Latvijā ar saziedotiem 

līdzekļiem – uzcelts Latviešu Biedrības nams “Māmuļa”, Brīvības piemineklis, Čakstes 

piemineklis, Latvijas zelta rezerves pēc valsts dibināšanas tika veidotas no sieviešu saziedotajām 

rotaslietām, ārzemēs visus šos gadus latvieši ir ziedojuši latvietības uzturēšanai ārpus Latvijas. 

Tālāk viņa jautāja – vai mūsdienās cilvēkiem pietiek patriotisma, nesavtības, spēju darboties 

kopējam labumam – Latvijas valsts atbalstīšanai? Mums katram ir jāpalīdz Latvijai, jo mēs 

veidojam Latviju. Tūlīt arī sekoja atbilde – Latvijas iedzīvotāji ir saziedojuši 30 miljonus eiro 

pēdējo 13 gadu laikā, kopš pastāv ziedot.lv organizācija. Pa šiem gadiem ziedot.lv ir ziedojuši 

slimiem bērniem, dažādiem cilvēkiem speciālām operācijām, ko nav iespējams veikt Latvijā un 

ko Latvijas valdība neapmaksā, palīdzēts jaunajām māmiņām un mazuļiem ar autiņiem un piena 

maisījumiem, dota nauda vasaras nometnēm bērniem no trūcīgām ģimenēm, vākti ziedojumi 

Zemessardzes nakts redzes ekipējumam un citām lietām. 

Savā runā Rūta Dimanta pati atbild uz jautājumu – kā izvēlēties projektus, viņa saka – 

jāieklausās, kas ir tautas sāpe, ko cilvēki saka, kādu palīdzību lūdz vairāk. Uz Latvijas 100-gades 

svinībām ziedot.lv gatavo īpašu dāvanu – jaunu rehabilitācijas centru “Poga” bērniem ar īpašām 

vajadzībām. Ēka jau ir nopirkta un uzsākusi darbību. Ziedot.lv aicina ziedot bērnu ārstniecībai 

gan individuālus cilvēkus, gan organizācijas. 

Vēl Rūta Dimanta pieminēja Baltā galdauta svētkus. Viņa ir šīs jaunās tradīcijas patronese. Ideja 

ir viena no Latvijas 100-gades pasākumiem – atzīmēt Latvijas Republikas neatkarības 

atjaunošanas dienu 4. maijā sanākot kopā ģimenē, ar draugiem, kaimiņiem pie baltiem 

galdautiem un kopīgi sarūpētas maltītes, kopīgi svinot svētkus un runājot par nākotnes 

iespējām. Iesaku šo ideju pārņemt arī vanadzēm savās apvienībās. Tā ir iespēja sanākt kopā, 

parunāt par mūsu DV organizācijas un Latvijas valsts nākotni. 

  

http://daugavasvanagi.org/images/Raksti/2016_DVCV_sede_Straumenos.pdf


Vanadžu vadītājas un pārstāves tikās svētdienas rītā un pārrunāja esošos projektus un nākotnes 

plānus: 

1 – Viens no projektiem ir piparkūku sūtīšana Latvijas karavīriem, ko iesāka Linkolnas vanadzes, 

bet tagad tas ir kļuvis par globālo projektu. 2016. gada sūtījumiem nauda jau ir savākta, bet 

turpmākajiem gadiem vajadzēs jaunus ziedojumus. 

2 – Skaņākalna nometne – tā ir Austra Graša vadītā nometne Mazsalacā. Šogad vanadzēm to 

neiznāca atbalstīt, jo pieprasījums pienāca pārāk vēlu. 2017. gadā informācija pienākšot gada 

sākumā, lai ir iespēja laicīgi ziedot. Šogad nometne maksāja 150 EUR katram bērnam, piedalījās 

10 meitenes un 10 puiši.  

3 – jauns projekts uz Latvijas 100-gadi leģionāru atbalstam, ko jau ir uzsākušas Kanādas 

Daugavas vanadzes viņu vadītājas Dzintras Eglītis vadībā. Sākotnēji tas bija domāts tikai kā 

Kanādas vanadžu projekts, bet pārrunājot vanadžu vadītājas vienojās, kas tas būtu labs globālais 

projekts. Projekta doma ir savākt 100 Kanādas dolāru no katras vanadzes vienreizējam 

ziedojumam leģionāriem uz Ziemassvētkiem 2017. gadā kopā ar apsveikuma kartiņu, ko 

zīmējuši diasporas skolu bērni. Mēs pārrunāsim šo projektu vanadžu salidojumā un arī 

vienosimies par ieteicamo summu ASV dolāros. Naudu vajadzētu nosūtīt līdz 1. septembrim, lai 

paspētu laicīgi nokārtot sūtījumus leģionāriem. 

Tikšanās laikā tika arī pieminēts, ka nākošgad būs globālās vanadžu priekšnieces vēlēšanas. Kad 

būs izvirzītas kandidātes, noteikti ziņošu. 

Fotogrāfijas no sēdes skatieties mūsu Facebook lapā facebook.com/DaugavasVanagiASV. 

DV CV sēdes laikā tika filmēts sižets par Daugavas Vanagu organizāciju Latvijas raidījumam 

“Piektais Novads”. To var noskatīties tagad youtube kanālā šeit - 

https://www.youtube.com/watch?v=L0bJ4qvqORs.  

 

Okupācijas muzeja apmeklējums Rīgā 

Pēc DV CV sēdes un vanadžu tikšanās Anglijā es devos uz Rīgu uz dažām dienām, pamatā 

apciemot savu ģimeni, bet man izdevās arī mazliet laika atlicināt Daugavas Vanagiem. 12. 

septembrī es apmeklēju Okupācijas muzeju un pārrunāju programmas “Ceļš skolēniem uz 

Okupācijas muzeju” darbību. Okupācijas muzeja izglītības nodaļas vadītāja Inguna Role man 

pastāstīja sīkāk, kā tiek izmantoti ziedotie līdzekļi skolēnu izglītošanai. Skolu atbalsta 

programmai ir pieejamas 7 – 8 nodarbības. Pirms ceļojuma skolēniem ir jāizpilda mājasdarbs, 

kas atbilst izvēlētajai programmai, jo tad ierodoties muzejā ir iespējams pārrunāt tematu, par 

ko skolēni jau ir iepriekš informēti. Uzdevumi ir dažādi un parasti piesaistīti skolēnu dzīvesvietai 

– piemēram, atrast kādu cilvēku savā pilsētā vai ciematā, kas ir bijis izsūtīts un intervēt viņu, pēc 

tam uzrakstot par to. Skola iesniedz pieprasījumu palīdzībai ar ceļojuma izmaksām. Parasti no 

facebook.com/DaugavasVanagiASV
https://www.youtube.com/watch?v=L0bJ4qvqORs


ziedojumiem apmaksā pusi ceļojuma naudas, izņemot gadījumus, kad ir speciālie ziedojumi 

kādai konkrētai skolai, tad tā skola saņem vairāk. Pārējās izmaksas parasti sedz vietējā 

pašvaldība vai skola dabū kādu citu līdzziedotāju. Par 2016. gadu datu vēl nebija, bet 2015. gadā 

muzeju programmas ietvaros bija apmeklējuši 815 skolēni no 33 skolām, kopā izmaksāti 4580 

EUR. Bez Daugavas vanadzēm programmu atbalsta arī kultūras ministrija un tikko muzejs bija 

saņēmis 4000 EUR ziedojumu no Minsteres latviešu ģimnāzijas absolventu biedrības, kas tiek 

likvidēta un vēlējās noziedot šai programmai tieši Latgales skolām. Muzejs ir ļoti ieinteresēts 

turpināt šo sadarbības programmu ar DV ASV vanadzēm, tā kā ceru uz jūsu turpmāko atbalstu. 

Muzejā tikos arī ar Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdi Valteru Nollendorfu, kas man 

pastāstīja par muzeja darbību, kā arī vanadzi no Vācijas, kas arī ciemojās pie Valtera 

Nollendorfa. Aija Ebdene ir Vācijas vanadze un arī iepriekšminētās Minsteres latviešu ģimnāzijas 

absolventu biedrības pārstāve. Mums izveidojās pavisam interesanta saruna, jo izrādījās, ka 

viņas māsa dzīvo tepat man blakus Ročesterā. Varbūt mums izdosies nākotnē satikties te. 

Ar to mani pārsteigumi nebeidzās – tā kā es pati nebiju apmeklējusi Okupācijas muzeju ilgus 

gadus, man sarunāja tūri gida pavadībā. Pēc pāris stendiem un vārds pa vārdam izrādījās, ka es 

viņu pazinu bērnībā – mēs kopā devāmies dažos skolotāju ceļojumos, jo mūsu abu mātes 

strādāja (un strādā joprojām) tajā pašā mūzikas skolā par klavieru skolotājām. Pasaule ir tik 

maza... 

 

DV Hamiltonas nodaļas 66. gada svētki 

22. oktobrī es biju uzaicināta uz Hamiltonas DV apvienības 66. gada svētkiem kā svētku 

runātāja. Hamiltonas svētki bija ļoti mājīgi. Tie iesākās ar karoga ienešanu un svētbrīdi, ko vadīja 

mācītājs Dāvis Kaņeps. Vakaru vadīja Inta Purvs. Vispirms klātesošos uzrunāja Hamiltonas 

nodaļas vadītāja Astrīde Sīlis. Tad sekoja mana runa, kur par tematu es izvēlējos vienu no mūsu 

vanadžu uzdevumiem – turpināt mācīt latviešu valodu nākamajām paaudzēm un saglabāt 

latvietību ārpus Latvijas.  Pēc svētku runas sekoja apsveikumi. Bija ieradušās Daugavas Vanadžu 

priekšniece Gunta Reynolds un DV Kanādas vanadžu vadītāja Dzintra Eglītis. Gunta pasniedza 

baltas rozes visiem klātesošajiem leģionāriem. Pēc tam visi kopīgi vienojās Daugavas Vanagu 

dziesmā, kam sekoja karoga iznešana. Pasākuma otrajā daļā ar latviešu tautas deju uzvedumu 

uzstājās Hamiltonas DV tautas deju kopa “Vainadziņš”, kas priecēja klātesošos ar jautrām 

dejām. Viss beidzās ar fotografēšanos un, protams, gardām vakariņām. 



 

 

 

  



Marijas Maher piemiņas brīdis Ņujorkā 

Oktobrī pēkšņi saņēmām ziņas, ka mūžībā aizgājusi Ņujorkas apvienības vanadžu un arī bijusī DV 

ASV vanadžu priekšniece Marija Maher. Tik grūti bija noticēt, ka aprīlī vēl mēs visas bijām kopā 

Indianapolē un tagad Marijas vairs nav. No Daugavas vanadzēm ievietojām šo sludinājumu avīzē 

“Laiks”: 

 
Pēkšņi mūžībā ir aizgājusi  

bijusī Daugavas Vanagu ASV vanadžu priekšniece 
 

MARIJA ZILVINSKIS DONOHUE MAHER 
 

Dzimusi 1945. gada 24. aprīlī, Vaserafingenā, Vācijā, 
mirusi 2016. gada 9. oktobrī, Moristaunā, Ņūdžersijā, ASV 

 
Pār tevi smilšu klusums klāts, 

Vien paliek atmiņas un tava mūža stāsts. 

(J. Rūsiņš) 

 

Mīļā piemiņā viņu paturēs DV ASV Vanadžu saime 

 

5. novembrī Ņujorkas apvienība organizēja piemiņas brīdi 

Marijai, apvienojot to ar Lāčplēša dienas vakaru. Es arī aizbraucu 

uz Ņujorku, lai būtu kopā ar vietējo apvienību šajā Marijas 

atvadu vakarā. Apvienības informācijas nodaļas vadītājs Valdis 

Čirksts vadīja vakaru, kas iesākās ar Lāčplēša dienai veltītu 

īsfilmu. Tam sekoja dziesmas un īsi izraksti no Marijas vēstulēm, 

ko bija apkopojusi un nolasīja Līga Balode. Tika atskaņots arī 

ieraksts ar Marijas balsi no viņas sezonas plānošanas tikšanās 

septembrī – tā bija pēdējā iespēja mums ieklausīties Marijas 

vārdos. Noslēgumā vārds tika dots atnākušajiem, kur piemiņas 

vārdus teica ANO ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Jānis 

Mažeiks, draugi, paziņas no Ņujorkas un Ņūdžersijas, un arī es DV ASV vanadžu vārdā. Marijas 

ģimenes locekļi bija pateicīgi par jauko piemiņas brīdi un kuplo klātesošo skaitu. Pēc kopējās 

fotografēšanās visi bija aicināti doties uz kamīnzāli turpināt sarunas, iepazīties tuvāk un 

nobaudīt vanadžu sagatavoto cienastu. 

Ņujorkas apvienības vanadžu vadību pagaidām uzņemsies Inese Apelis.  

 

  



Grandrapidu apvienības likvidācija 

Decembrī saņēmām ziņas, ka diemžēl Grandrapidu DV apvienība ir likvidējusies sākot ar 2016. 

gada 1. septembri. Biedru sapulce vienbalsīgi esot nobalsojusi par apvienības likvidāciju. 

Sapulce arī ievēlēja darbības izbeigšanas komiteju – vadītājs ir Jānis Jansons 

(chairmanjot@gmail.com) un sakarnieks biedru lietās ir Sams Knochs III (latviansam@mac.com).  

 

Lūdzu, turpiniet ziņot par pasākumiem jūsu apvienībās. Es tos pievienošu mūsu interneta lapās, 

kur informācija tiek regulāri atjaunota: 

- DV ASV mājas lapā (daugavasvanagi.org) 

- DV ASV Facebook lapā (www.facebook.com/DaugavasVanagiASV)  

Brīvā brīdī ieskatieties šajās lapās – tur ir apraksti par Kāpostu talku Klīvlandē, Indianapoles DV 

apvienības pikniku un Latviešu centra talku, Golfa sacensībām Ročesterā, 18. Novembra 

svinībām un citiem pasākumiem. 

 

Daugavas Vanadzes, sasauksimies! 

Līga Nutere 

DV ASV Vanadžu priekšniece 
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