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2020. gada 28. janvārī 
 
DV ASV 2020. g. delegātu sapulce 
 
 DV ASV 2020. g. delegātu sapulci rīko Vašingtonas apvienība, un tā notiks no 17. līdz 19. aprīļa. 

Pieteikšanas lapiņas tiks izsūtītas drīz.  
 
 Lūdzu atsūtīt man (a.r.kursietis@gmail.com) Jūsu apvienības ieteikumus apbalvojumiem (zelta 

krūšu nozīmei, DV CV atzinības rakstam, DV ASV goda rakstam), ne vēlāk kā 7. aprīlī. 
 
 Šogad delegāti no jauna ievēlēs DV ASV priekšnieku un zemes valdes locekļus. Potenciālo 

kandidātu vārdus jāiesniedz nominācijas komisijas priekšsēdim Gunāram Kancsam 
(gkrunch@aol.com) līdz 10. aprīlim. Sekojot DV ASV Darbības Noteikumu 52. pantam, 
kandidātus delegāti var minēt arī delegātu sapulces laikā.  

 
 Zemes valdei ir paziņots ka valdes sekretāre, Nora Ceriņa, atkāpsies no minētā amata. Zemes 

valde meklē kandidātu valdei kurš vai kura piekristu pārņemt valdes sekretāra/sekretāres amatu. 
Ja kādam ir interese, lūdzu paziņojiet nominācijas komisijas priekšsēdim Gunāram Kancsam 
(gkrunch@aol.com). 

 
 2019. g. Delegātu sapulcē Ročesterā bija garas pārrunas par DV darbību un mērķiem nākotnē. Es 

vēlos atgādināt apvienības vadībai par sekojošo uzdevumu delegātu sapulces delegātiem/ 
apvienībām - iesniegt DV ASV zemes valdei 3 mērķus/idejas par darbu ko vēlamies veikt 
nākotnē ASV līmeni. Ja jūsu apvienība nav vēl pārrunājusi šo jautājumu, lūdzu to nokārtot līdz 
2020 g. delegātu sapulces. Paldies par jūsu atsaucību. 
 

****************************************************************************** 
Sēru ziņas 
 
Ar lielām bēdām esam saņēmuši ziņas ka DV priekšnieka Gunāra Spodra sieva, Viktorija, ir aizgājusi 
Dieva mūžībā, 20.janvārī. Mēs izsakam dziļu līdzjūtību Gunāram un ģimenei, novēlēdami Viktorijai 
vieglas smiltis. 
 
****************************************************************************** 
DV 75. gadu dibināšanas jubileja  
 
Šogad, 28. decembrī, Daugavas Vanagu organizācija atskatīsies uz 75. paveiktiem darbības gadiem. 
Nav par agru jau sākt domāt kā mēs atzīmēsim šo nozīmīgo jubileju savās apvienībās. 
 
****************************************************************************** 
Daugavas Vanagi, sasauksimies! 
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