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2018. gada 4. jūnijā 
 
DV ASV 2018. g. delegātu sapulce notika Milvokos, 20. - 22. aprīlī. Rakstus par sapulci un par 

Vanadžu salidojumu var atrast sekojošā saitē:  

http://daugavasvanagi.org/61-dv-asv-68-delegatu-sapulces-un-64-vanadzu-salidojuma-norise 

 

Sapulces lēmumi ir sekojošie: 

 

1. Iesaldēt 2017. g. un 2018.g dotācijas līdz DV ASV zemes valde saņem DV CV darbības 

plānu un dod DV ASV valdei tiesības atcelt. 

Balsošana:  par 33 pret 1 atturas 0 

 

2. Atbalsta Andra Kursieša ierosinājumu sniegt priekšlikumu DV CV mainīt CV 

priekšnieka un vanadžu priekšnieces vēlēšanas procedūru, lai katrai zemei ir vienlīdzīga 

reprezentācija.   

Balsošana; par 24 pret 5 atturas 3 

 

3. Ar 2019. gada 1. janvāra DV ASV nepieņems DVM abonementus un neizplatīs DVM 

ASV mērogā.  DVM abonementus varēs kārtot tieši ar DV CV. 

Balsošana:  27 par; 0 pret , 3 atturas 

 

4. Mainīt vidusskolas un sagatavošanas skolas “matching funds” stipendijas summu “līdz 

$500” katram bērnam 

Balsošana:  vienbalsīga 

 

5. Mainīt Heritage Latvia un Sveika Latvija atbalst uz $500 katram jaunietim 

Balsošana:  vienbalsīga 

 

6. Paaugstināt DV ASV pamat stipendijas jauniešiem, kuriem nav apvienības, summas 

vidusskolai no $250 uz $400 un sagatavošanas skolai no $150 uz $200 

Balsošana:  vienbalsīga 

______________________________________________________________________________ 

 

100+ jūdzes Latvijai 

 

Daugavas Vanagi ASV aicina visus interesentus piedalīties braucienos pa ASV ar Latvijas un 

simtgades karogiem, tā popularizējot Latvijas vārdu ASV. 

 

• Akcijas nosaukums “100+ jūdzes Latvijai” – aicinām nobraukt 100 vai vairāk jūdzes 

ASV. Tas var būt gan vienā braucienā, gan vairākos. 

• Piedalīties var ar jebkuru braucamo – motocikliem, mašīnām, laivām, ūdens motocikliem, 

zirgiem, velosipēdiem, utt. Pie katra braucamā jāpiesprauž 2 karogi – Latvijas un simtgades. 

http://www.daugavasvanagi.org/
http://daugavasvanagi.org/61-dv-asv-68-delegatu-sapulces-un-64-vanadzu-salidojuma-norise


• Pasākums noritēs no 1. jūnija līdz 18. novembrim. Braucienus var organizēt gan grupās, 

gan braukt individuāli. 

• Lūdzam katrai grupai/indivīdam pēc brauciena caur e-pastu 

daugavasvanagiroc@outlook.com iesniegt ceļa maršrutu, dalībnieku skaitu, kādi braucamie 

piedalījušies, ko liksim kopējā Google kartē, lai var redzēt visus ceļus, ko karogi ir izbraukuši 

simtgades zīmē. Šī karte būs visiem apskatāma Daugavas Vanagu ASV mājas lapā. 

• Katrai grupai lūdzam iesūtīt fotogrāfijas no braucieniem, ko visi varēs apskatīt mājas lapā 

un Facebook lapā. 

 

Aicinām dalībniekus arī atbalstīt Daugavas Vanagu akciju “Ziedosim 100” - ziedosim $100 uz 

100 gadiem 100 bērnu vajadzībām. Visi iegūtie līdzekļi tiks ziedoti bērniem Latvijā. 

Pasūtot simtgades karogus lūdzam norādīt nepieciešamo karogu skaitu un uz kādu adresi tos 

sūtīt. 

 

Kontaktpersona papildus informācijai un simtgades karogu pasūtīšanai: 

Līga Nutere – daugavasvanagiroc@outlook.com 

 

 

Daugavas Vanagi, sasauksimies! 

 

 

 

Andris Kursietis 

DV ASV priekšnieks 


