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APKĀRTKASTS 2017-3 

 

2017. gada 19. decembrī 
 

DV ASV - Kanādas 2017. g. zemju valžu kopsēde notika Sidrabenē, 8. - 9. septembrī. Tika 

pieņemtas sekojošās rezolūcijas: 
 

1. Kopsēdes dalībnieki iesaka izveidot komiteju 5 cilvēku sastāvā DV CV darbības 

noteikumu pārstrādāšanai atbilstoši mūsdienu vajadzībām un jaunajām tehnoloģijām. Komitejā 

iesakām iesaistīt cilvēkus ar ilgstošu pieredzi organizācijas darbībā, kam ir zināšanas par DV 

dibināšanu un pamatmērķiem, kā arī jaunākās paaudzes pārstāvjus, kam vajadzēs turpmāk 

darboties šo noteikumu ietvaros. Komitejas locekļiem nav jābūt DV CV locekļiem.  
 

2. Kopsēdes dalībnieki izsaka pateicību Agrim Briedim par viņa ilggadīgo darbību “Fonds 

DV CV pārstāvniecība Latvijā” valdē un par viņa piekrišanu turpināt palīdzēt ar zāļu izdali 

leģionāriem.  
 

3. Kopsēdes dalībnieki iesaka DV CV Pārstāvniecības valdei veikt iepriekš nepieteiktas 

pārbaudes pie zāļu  izdalīšanas vismaz 3 reizes gadā atbilstoši mūsdienu uzņēmumu prasībām un 

likumiem.  
 

4. Kopsēdes dalībnieki pieprasa veikt ārkārtas profesionālas revīzijas “Fonds DV CV 

pārstāvniecība Latvijā” un DV CV prezidija darbībai sakarā ar pārstāvniecības un gaidāmo 

prezidija vadības maiņu.  
 

5. Kopsēdes dalībnieki iesaka “Fonds DV CV pārstāvniecība Latvijā” valdei izanalizēt 

pārstāvniecības darbību DV organizācijas uzdevumu īstenošanai Latvijā.  Noteikt darbinieku 

pienākumus, atbildību, un tiem atbilstošu darba slodzi un atalgojumu, kas ietverts darba līgumā.  

Reizi gadā jāveic darba novērtējums ar iespēju veikt izmaiņas pēc nepieciešamības. 
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______________________________________________________________________________ 

 

2017. g. 22. - 24. septembrī, Rīgā, notika DV Centrālās Valdes sēde. DV ASV pārstāvēja 

priekšnieks Andris Kursietis un Vanadžu priekšniece Līga Nutere. Lēmumi, kuri visi tika 

pieņemti vienbalsīgi, bija sekojošie: 
 

1. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2017. gada 23./24. septembrī, lemj 2018. gada 

DVCV valdes sēdi rīkot Latvijā, DVL izkārtojumā. 

2. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2017. gada 23./24. septembrī, lemj turpināt izdot 

DV Mēnešrakstu 2018. gadā, bet lūdz DV zemēm nākt ar ieteikumiem, sakarā ar tā izdošanu, 

apsveŗot vai: 1)turpināt izdot kā līdz šim; 2)turpināt izdot retāk, nekā četras reizes gadā; 

(piemēram, divas reizes gadā vai kā gadagrāmatu); 3)vairs neizdot. Arī, lūdz ieteikumus kā 

samazināt izdevumus (piemēram, to izdodot kā pielikumu rietumu latviešu avīzēm), paaugstināt 

ienākumus vai abonementu skaitu. 

3. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2017. gada 23./24. septembrī,  lūdz DV zemēm 

papildus līdzekļus “Laiks, Telpa, Ļaudis” sestā grāmatas sagatavošanai. Grāmatu paredzēts izdot 

nākamā gada laikā un papildus izdevumi varētu pārsniegt 8000EUR. 

4. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2017. gada 23./24. septembrī, sakarā ar to, ka 

būvatļauja tagad piešķirta, lūdz DV zemēm pārsūtīt un papildināt DV zemju solītos ziedojumus, 

no kā sastādīs DV organizācijas ziedojumu, 50 000EUR apmērā, lai iekārtotu Nākotnes nama 

auditoriju.  

5. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2017. gada 23./24. septembrī, aicina DV nodaļas 

un to biedrus ziedot mākslinieka Kristapa Gulbja veidotajam “Piemineklim Brīvībai”, ko, 

Latvijas simtgadē, atklās Beļģijas pilsētas Zedelgemas Brīvības laukumā (Brivibaplein), par 

piemiņu Zedelgemas kaŗagūstekņu nometnē 1945./46. gada ziemā ieslodzītajiem latviešu 

leģionāriem -  DV organizācijas dibinātājiem. Zedelgemas pilsētas iniciatīvā veidotā pieminekļa 

izmaksu pusi, EUR 50 000, segs pilsēta. Otru pusi no ziedojumiem, segt solījis Latvijas 

Okupācijas muzejs. Ziedojumi Okupācijas muzejam atzīmējami “Piemineklim Zedelgemā”. 

6. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2017. gada 23./24. septembrī, lemj dzēst 2016. 

gada otro DVCV sēdes lēmumu, sakarā ar administrācijas izmaksu noņemšanu no pārsūtītiem 

ziedojumiem, jo tas būtu pretrunā ar darbības noteikumiem, ja tos attiecinātu uz DV organizāciju 

ziedojumiem. 

7. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2017. gada 23./24. septembrī, lemj lūgt DV 

zemēm, kas neatbalstīja lūgumu paaugstināt dotācijas uz $14, atkārtoti par šo jautājumu lemt 

savās delegātu sapulcēs, jo, biedru skaitam mazinoties, vajadzīgā summa procentuāli pieaug, kad 

to attiecina uz biedru skaitu.  

8. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2017. gada 23./24. septembrī, lūdz DV zemju 

valdēm pārrunāt un vērtēt ieteikumu reģistrēt Daugavas Vanagu organizāciju, kā arī sniegt savus 

ieteikumus par reģistrācijas formu līdz 2018. gada februāŗa sākumam. Projekta mērķis būtu, lai 

DV vārdā Centrālā valde varētu rīkoties kā juridiska persona. DVCV saprot, ka šis ir pragmātisks 

solis, un nedrīkstētu ierobežot DV nākotnes darbību. Par to, kuŗā zemē notiktu reġistrācija, 

DVCV lemtu, ņemot vērā ieteikumus no DV zemēm. 

9. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2017. gada 23./24. septembrī, lūdz DV biedriem 

finansiāli atbalstīt grāmatas “Gunārs Astra, Un citi” izdošanu angļu valodā. 

10. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2017. gada 23./24. septembrī, lūdz DV zemēm 

ziedot Pulkveža Viļa Januma balvai, lai Centrālā valde varētu turpināt atbalstīt jaunatnes darbu. 



11. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2017. gada 23./24. septembrī, lemj piešķirt 

Pulkveža Viļa Januma balvu, 2000USD apmērā, Lūcijas Rancānes Amatu vidusskolas 

vanadzēnu kopai. 

12. Daugavas Vanagu Centrālā Valde, 2017. gada 23./24. septembrī izsaka sirsnīgu pateicību 

DV Latvijā, DVCV Prezidijam un viesnīcas Radi un Draugi valdei un darbiniekiem, par 

veiksmīgu 2017. gada Centrālās valdes sēdes darbības sekmīgai norisei. 
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2017. g. oktobrī tika rīkotas DV priekšnieka un Vanadžu priekšnieces vēlēšanas. Pašreizējais DV 

priekšnieks Andrejs Mežmalis nekandidēja uz šo amatu, tātad DV ASV delegātu sapulce 

nobalsoja atbalstīt Austri Grasi no DV Vācijā kā kandidātu DV priekšnieka amatam, un atbalstīt 

pašreizējo Vanadžu priekšnieci Guntu Reynolds ka kandidāti Vanadžu priekšnieces amatam. 

 

Pirms pāris dienām DV CV Prezidijs izsludināja vēlēšanas rezultātus: 

 

Austris Grasis:    697 balsis 

Gunārs Spodris:  866 balsis 

 

Klāra Mētra:       386 balsis 

Gunta Reynolds: 269 balsis 

Ilga Vēvere:        200 balsis 

 

Pēc rezultātu izsludināšanas, DV Vācijā iesniedza sūdzību par vēlēšanu norisi Latvijā - galvenais 

jautājums ir par DVL balsstiesīgo biedru skaitu. Kamēr šis jautājums nav bijis izpētīts, vēlēšanas 

rezultāti nav oficiāli un esošais priekšnieks (un Vanadžu priekšniece) paliek amatā kamēr DV 

CV prezidijs noskaidro faktus un uzraksta ziņojumu. Tuvākas ziņas sekos. 

 

______________________________________________________________________________ 

 



2018. gadā turpināsies iespēja abonēt DV Mēnešrakstu digitālā formātā, par $12 gadā. Protams, 

ja vēlaties parasto papīra formātu, to iespējams abonēt par iepriekšējo cenu $45 saņēmēju 

adresēm ASV. Lūdzam abonentiem sazināties ar Imantu Kalniņu, 42 Hackensack St., Wood-

Ridge, NJ 07075, USA epasts: kimants@aol.com; tel: (201) 933-8234. 

______________________________________________________________________________ 

 

Lūdzam ikvienu pievienoties                                                                                 

Daugavas Vanagu  

Ziemasvētku ziedojumu vākšanas akcijai, 
Lai atbalstītu slimos un nespēcīgos bijušos legionārus invalidus 

Ziedojumi atskaitami no valsts nodokļiem un lūgti nosūtīt līdz 2018, gada 1. janvārim  

DV ASV kasierim: 

Ivars Zušēvics, PO Box 511249, Milwaukee, WI  53203-0211                                                                                         

Čeki rakstāmi uz: Latvian Welfare Assn. DV ASV, Inc. 

______________________________________________________________________________ 

 

ATGĀDINĀJUMS:  Daudzi no mums lieto Amazon lai iepirktu grāmatas, CD jeb DVD, un vēl 

citas lietas. Amazon piedāvā iespēju DV organizācijai pelnīt papildus ziedojumus katru reizi ka 

kaut ko nopērkam - ja iepērkas no saites  http://smile.amazon.com/, tad 0.5% no pirkuma 

summas Amazon ziedo paša izvēlētai labdarības organizācijai - DV ASV jau ir viņu sarakstā. Es 

lūdzu Jums visiem, ja Jūs pērkat kaut ko caur Amazon, tad lietojiet augšminēto saiti – es pats 

izmēģināju un procedūra nav grūta. Katrs cents palīdzēs mums ar mūsu atbalsta mērķiem. 

______________________________________________________________________________ 

 
Daugavas Vanagu ASV zemes valdes vārdā 

novēlu Jums visiem priecīgus Ziemassvētkus, 

un laimīgu, veselīgu un ražīgu Jauno Gadu! 

Lai Dievs Jūs sargā, un arī lai sargā mūsu 

Tēvu zemi! 

 

Daugavas Vanagi, sasauksimies! 

 

 

 

Andris Kursietis 

DV ASV priekšnieks 

http://smile.amazon.com/

