Daugavas Vanagu ASV ziņas
Augusta mēnesī, Garezerā, notika 39. DV ASV un DV Kanadā zemju valžu kopsēde.
Valdes kopīgi pieņēma sekojošos lēmumus un rezolūcijas:
Lēmumu uzskaite
a)
Kamēr nav trīs gadu revidēta detalizēta izdevumu atskaite no DV CV kasiera, DV ASV 2016. g.
dotācijas tiks iemaksātas DV CV kontā ASV un tiks iesaldēti DV CV ASV kontā esošie līdzekļi. DVKV
principā piekrīt pieprasīt atskaiti. Vienbalsīgi atbalsta.
b)
Ņemot vērā DV CV reģistrācijas problēmas Latvijā, kopsēdes dalībnieki iesaka reģistrēt DV CV
ASV. Vienbalsīgi atbalsta
c)
Kopsēdes dalībnieki noraida iesniegto Pārstāvniecības statūtu maiņas projektu kamēr DV CV nav
reģistrēta. Vienbalsīgi atbalsta.
Rezolūcijas
2016. g. 39. DV Kanādas un DV ASV kopsēdē tiek pieņemtas sekojošas rezolūcijas:
1. Kopsēdes dalībnieki iesaka DV Centrālajai Valdei pieņemt grozījumus DV CV statūtu 47.
pantam šādā lasījumā:
“DV CV locekļus uz trim gadiem ievēl zemju delegātu sapulces/biedru pilnsapulces. Ikviena zeme,
kurā ir DV Zemes valde, ievēl vienu locekli, bet zemes, kurās biedru skaits lielāks par 1000, ievēl
vēl vienu locekli. Abus priekšsēža vietniekus izrauga DV CV no sava sastāva, ievērojot atsevišķu
zemju biedru skaitu un ģeogrāfisko novietojumu. Priekšsēža vietniekus nevar izraudzīt no vienas
zemes vai no zemes, no kuras ievēlēts DV priekšnieks. DV CV sekretāru un kasieri dod tā zeme,
no kuras ir priekšnieks.
DV CV balsstiesības ir DV priekšniekam, DV organizācijas vanadžu priekšniecei un katram
ievēlētam valdes loceklim. DV CV sekretāram un kasierim ir tikai balsstiesības, ja viņi ir ievēlēti
kā savas zemes DV CV locekļi.” Vienbalsīgi atbalsta.
2. Kopsēdes dalībnieki nosoda DV CV Prezidija pieprasīto DV CV Pārstāvniecības Latvijā revīziju,
kas tika veikta bez DV CV vai Pārstāvniecības valdes zināšanas. Prasām sniegt paskaidrojumu,
kāpēc šāda revīzija bija nepieciešama, kā arī nodot DV CV locekļiem revīzijas rezultātu
protokolu. Vienbalsīgi atbalsta.
3. Kopsēdes dalībnieki atkārtoti atbalsta Latvijas Okupācijas Muzeja pasaules pazīstamā arhitekta
Gunāra Birkerta izplānoto projektu piebūves “Nākotnes Nams”, noraidot Z. Gailes un viņas
kolēģu darbību to apturēt. DV ASV un DV Kanadā ir lielākie muzeja ziedotāji. DV ASV un DV
Kanadā valdes atgādina, ka saziedotie līdzekļi ir izmantojami tikai Nākotnes nama izveidošanai
Strēlnieku laukumā. Vienbalsīgi atbalsta.
4. Kopsēdes dalībnieki atgādina, ka valsts pirmā un vissvarīgākā loma ir aizsardzība un lūdz
Latvijas valdībai un Saeimai iespējami ātrāk paaugstināt aizsardzības budžetu līdz 2% no Latvijas
iekšzemes kopprodukta. Vienbalsīgi atbalsta.

5. Kopsēdes dalībnieki apsveic Latviju valstiskuma de facto atjaunošanas 25. jubilejā. Vienbalsīgi
atbalsta.

39. DV ASV un DV Kanādā zemju valžu kopsēdes dalībnieki un viesi, Garezerā.

********
Atgādinājums: DV ASV ir sava mājas lapa internetā: http://www.daugavasvanagi.org/ . Saturs tiek
atjaunots regulāri ar informāciju par organizācijas darbību. Pēdejā laikā mums arī ir uzstādīta Facebook
lapa: https://www.facebook.com/DaugavasVanagiASV/ - lūdzu nekautrējaties ar jūsu komentāriem!
Lūdzu apvienībām iesūtīt (mājas lapas administratorei, Līgai Nuterei: daugavasvanagiroc@outlook.com)
ziņas par savu darbību, kā arī foto uzņēmumus (ar norādījumu kad un kur uzņēmts, un ar vārdiem no tiem
kuri parādās uz foto), ievietošanai mājas lapā.
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Andris Kursietis
DV ASV priekšnieks

