Latvian Association Daugavas Vanagi ASV, Inc.
Daugavas Vanagi, A.S.V.
Chairman/Priekšnieks: Andris Kursietis, 3723 S. 75th Street, #4, Milwaukee, WI 53220
a.r.kursietis@gmail.com ● 414-617-4455
2015. gada 8. jūnijā
Maija beigās, Gaŗezerā, notika 65. Daugavas Vanagu ASV delegātu sapulce.
Delegāti pieņēma sekojošās rezolūcijas:
1- 2015. g. 65. DV ASV delegātu sapulce atbalsta Latvijas Okupacijas Muzeja Gunāra Birkerta
izplānoto projektu piebūves “Nākotnes Nams”, tā noraidot R. Gailes priekšlikumu. Daugavas Vanagu
ASV ir bijuši lielākie muzeja atbalstītājiem. Delegātu sapulce atgādina, ka saziedotie līdzekļi ir
izmantojami TIKAI Nākotnes nama” izveidošanai Strēlnieku laukumā.
2- Apzinoties Latvijas drošības jautājumus un vērojot Krievijas agresivo gājienus Ukrainē, 2015. g. 65.
DV ASV delegātu sapulce ieteic Latvijas Republikas Valdībai pēc iespējas ātrāk ieskaitīt 2% no IKP
Latvijas valsts aizsardzības stiprināšanai.
Bez tam, sapulce nobalsoja par sekojošām maiņām biedru maksā sākot ar 2016 darbības gadu:
- Pacelt mūža biedra maksu no $150 uz $210 no kā 1/3 paliek apvienībai
- Pacelt apvienības biedru gada maksu no $15 uz $21.
Par jauniešu stipendijām:
a.
DV ASV “matching funds” stipendijas vasaras sagatavošanas klasēm un vidusskolas
jauniešiem būs 50% apmērā no tā ko vietējā apvienība piešķir.
b.
DV ASV “matching funds” stipendijas vasaras bērnu nometnēm būs 100% apmērā no tā ko
vietējā apvienība piešķir, ar maksimālo summu $100.
Delegāti arī pieņēma sekojošos galvenos lēmumus:
1.

Priekšlikums: tika ierosināts pamazināt dotācijas CV no $11 uz $10
Balsošana: Par 29, pret 2, atturās 4

2.

Attiecīgi uz DV ASV un Kanadas kopsēdes Rezolūcijas #3, kur valdes atgādināja CV
Prezidijam nobeigt CV reģistrāciju Latvijas Uzņēmu reģistrā kā pilntiesīgu organizāciju tika ierosināts balsot turēties pie oriģinālā priekšlikuma, un neatbalstīt CV ieteikumu mainīt
Pārstāvniecības statūtus iekļaut valdē pārstāvjus no katras DV zemes.
Balsošana: Par 33, pret 1, atturās 1

3.

Tika ierosināts izteikt neapmierinātību ar CV Prezidija darbību:
• Prezidijs sniedz lēmumus bez konsultācijas ar CV locekļiem.
• Finančmaskēšanos – nav skaidrības,kur un kā līdzekļi tiek lietoti. CV Prezidijs nevar
atvērt bankas kontu. Tamdēļ nav īstas skaidrības kur ir nauda? Kas notiek ar naudu? Kurš
ir atbildīgs par naudu? DV CV Prezidijam tagad ir trīs bankas konti kuri ir saistīti ar
citiem. DV ASV zemes valdes kontā stāv CV nauda. Pārstāvniecības kontā Rīgā ir CV
nauda un Anglijā ir CV nauda. Visi atbildīgie ir tās zemes bankas kontu uzrādītie.
• Neraugoties uz biežiem atgādinājumiem jau kopš vairākiem gadiem, Prezidijs nav neko
darījis lai reģistrēties Latvijā, lai atbilst uz ASV un Latvijas valsts likumiem.
Balsošana: Par 33, pret 0, atturās 2

4.

Tika ierosināts - Prasība neievēlētiem/pieaicinātiem prezīdījas locekļiem, sekretāram un
kasierim, nodot DV CV balsstiesības legāliem ievēlētiem valdes locekļiem no Latvijas.
Balsošana: Pieņemts vienbalsīgi - par 35

5.

Tika ierosināts izdot DVM tikai elektroniskā veidā ar zemāku abonenta cenu balstota uz
sagatavošanas izdevumiem.
Balsošana: Par 31, pret 4, atturās 0

6.

Tika ierosināts, lai zāles saņemšanas vietas izvēle paliek leģionāriem, ka varētu abās vietās
izdalīt zāles, bet Pārstāvniecība paliktu Rīgas centrā Rados un Draugos.
Balsošana: Par 30, pret 0, atturās 1

Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Andris Kursietis
DV ASV priekšnieks

65. DV ASV delegātu sapulces dalībnieki un viesi, Gaŗezerā

