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2020. gada 5. maijā 

 

DV ASV 2020. g. delegātu sapulce 

 

Ņemot vērā COVID-19 krīzi, DV ASV zemes valde nolēma atcelt paredzēto tikšanos Vašingtonā, 17.-

19. aprīlī, un noturēt sapulci attālinātā veidā, lietojot e-pastu. Sapulce tika noturēta no 13.-19. aprīļa. 

Piedalījās ar balsstiesībām 8 apvienības ar 16 delegātiem un 9 zemes valdes locekļi. Visi darbības 

pārskati, budžeta plāni un citi ziņojumi jau bija nosūtīti delegātiem pa pastu iepriekš, tā kā visiem bija 

pāris nedēļas laika ar tiem iepazīties un piedalīties sapulcē labi informētiem.  

 
1. Jautājumi par darbības pārskatiem 

Delegāti pieņem 2019. gada protokolu ar labojumiem, un 2019. gada darbības pārskatus. 

 

2.   DV ASV budžeta projekta 2020.gadam pieņemšana 

      Delegāti pieņem proponēto 2020. gada budžetu. 

 

3.   Organizācijas jautājumi 
a. DV priekšnieka, Vanadžu priekšnieces vēlēšanas - Delegāti apstiprina DVF priekšnieku Aivaru Sinku 

kā kandidātu DV priekšnieka vēlēšanās, un Ināru Sīko (no Austrālijas) kā kandidātu DV Vanadžu 

priekšnieces amatam. 

 
b. DV reģistrēšana Latvijā - jauni statūti - Delegāti piekrīt deleģēt CV locekļiem atbildību par jauniem 

reģistrētās DV organizācijas statūtiem. 

 

4.   Vēlēšanas 

a. DV ASV priekšnieka vēlēšanas - amatam bijai tikai viens kandidāts, Andris Kursietis, kurš 

skaitās pārvēlēts priekšnieka amatā. 

 

b. DV ASV Vanadžu priekšnieces vēlēšanas - amatam bijai tikai viena kandidāte, Līga Nutere, 

kura skaitās pārvēlēta Vanadžu priekšnieces amatā. 

 

c. DV ASV zemes valdes vēlēšanas - zemes valde jau iepriekš nolēma samazināat sastāvu uz 

pieciem locekļiem (neskaitot priekšnieku un Vanadžu priekšnieci). Tikai pieci locekļi no 

bijušās valdes piekrita kandidēt no jauna, tātad šie pieci skaitās kā pārvēlēti kā valdes locekļi: 

Nora Ceriņa, Imants Kalniņš, Gunārs Kancs, Ildze Rudzīte, Ivars Zušēvics.   

 

Liels un sirsnīgs paldies Zigurdam Rīderam un Astrai Iesalniecei par viņu darbu valdē visus 

šos daudzos gados, ieskaitot laiku kad Zigurds bija DV ASV priekšnieks un Astra, Vanadžu 

priekšniece. Viņi ir nesavtīgi strādājuši organizācijas un Latvijas labā, un ir nopelnījuši savu 

"pensiju". Ir bijis prieks un privilēģija strādāt ar viņiem kopā. Pateicība arī pienākās Dāgam 

Demandtam, kurš pavadīja pēdejos divus gadus valdē un ieveda jaunas idejas - valde viņam 

novēl visu labāko ar viņa jaunpiedzimušo ģimenes locekli! 

 

Es pateicos visiem valdes locekļiem un delegātiem par viņu uzticēšanos man, un par 

pārvēlēšanu priekšnieka amatā uz nākošiem diviem gadiem. 

 

http://www.daugavasvanagi.org/


d. DV ASV revīzijas komisijas vēlēšanas - tā kā nebija citi kandidāti, pašreizējie revīzijas 

komisijas locekļi tiek pārvēlēti savos amatos: Ilze Hāznere, Ēriks Reineks, Līga Zemesaraja. 

 

e. DV ASV goda tiesas vēlēšanas - goda tiesai ir paredzēti trīs locekļi. Tika iesniegts tikai viena 

kandidāta vārds - Māra Kubuliņš. Māra ir ievēlēta kā goda tiesas locekle, un delegāti pilnvaro 

zemes valdi atrast atbilstošas personas vakanču aizpildīšanai. 

 

f. DV ASV statūtu komisijas vēlēšanas - pieteicās četri kandidāti statūtu komisijai. Tā kā mūsu 

darbības noteikumos nav precizēts locekļu skaits, un visi kandidāti ir piekrituši strādāt kopīgi, 

delegāti piekrīt ka uz nākošiem diviem gadiem komisija darbosies ar četriem locekļiem: Egīls 

Apelis, Māra Bērziņa, Knuts Ozols un Mārtiņs Zvaners. 
 

****************************************************************************** 

Vanadžu ziņas 

 

Tā kā DV ASV vanadzes pagājušogad nolēma turpmāk darboties kopā ar vanagiem, tad arī 

apkārtraksti turpmāk būs kopīgi, iekļaujot atsevišķu sadaļu “Vanadžu ziņas”. 

 
Delegātu sapulce 

Tikko esam aizvadījuši pirmo digitālo DV ASV delegātu sapulci – šī bija gan pirmā reize satiekoties 

attālināti, gan pirmā reize, kad nerīkojām atsevišķu vanadžu salidojumu. Tomēr ar prieku redzēju, ka 

balsojumos par vanadžu jautājumiem piedalījās gan vanadzes, gan vanagi – paldies visiem par to. 

Pateicos par izrādīto uzticību pārvēlot mani DV ASV vanadžu priekšnieces amatā. Turpināšu 

darboties, pārstāvēt DV ASV vanadzes dažādos pasākumos un, lai arī šogad daudzi DV saieti ir 

atcelti, piedalīšos attālināti, kur vien būs iespējams, aizstāvot vanadžu intereses. 

Tāpat man ir liels prieks paziņot, ka mūsu ieteiktā kandidāte pasaules DV priekšnieces amatam Ināra 

Sīkā ir piekritusi kandidēt. Ceru uz visu jūsu atsaucību DV vanadžu priekšnieces vēlēšanās šoruden. 

 

Vanadžu projekti 

Kā katru gadu DV ASV vanadzes izvēlas dažādus projektus. Šogad delegātu sapulce pieņēma trīs 

projektus: 

1. Marijas Ķeņģes stipendija – DV organizācijas vanadžu priekšniece Klāra Mētra aicināja arī 

šogad atbalstīt vanadžu kopējo projektu – piešķirt stipendiju vienam gadam kādai studentei 

Latvijā, kas studē ar mājsaimniecību saistītā mācību programmā. Stipendijas apjoms ir 2000 

EUR katras DV zemes vanadzēm ziedojot 400 EUR. Pagājušogad piedalījās ASV, Kanāda, 

Latvija, Austrālija un Anglija. DV ASV turpinās šīs stipendijas atbalstu arī šogad ziedojot 400 

EUR. 

2. Okupācijas muzejs – akcija “Ceļš skolēniem uz Okupācijas muzeju”. Vanadzes ir 

atbalstījušas šo akciju jau vairākus gadu desmitus. Pēdējos gados mēs esam sūtījuši $500 šai 

akcijai. Arī šogad delegāti nobalsoja turpināt šo atbalstu $500 apmērā. 

3. DV Kalendārs – delegāti vienbalsīgi atbalstīja turpināt kalendāra izdošanu. Tika ieteiktas 

vairākas tēmas. Visvairāk delegātu nobalsoja par tēmu “Jauns un traks”. Ideja ir balstīta uz to, 

ka šis būs 21. gads šajā gadsimtā – ASV 21 nozīmē īstu pilngadību un atļauju darīt trakas 

lietas. Kalendāram lūgtu iesūtīt bildes ar trakām un sportiskām lietām, ko jūs esat darījuši 

agrāk vai darāt tagad. “Jauns un traks” nozīmē trakas lietas atbilstoši vecumam – piemēram 

mūsu DV apvienības Ņūdžersijā priekšnieks Valfrīds Spuntelis danco 90+ gadu vecumā, citi 

spēlē volejbolu 80+ gadu vecumā, lēkšana ar izpletni jebkurā vecumā, jautras balles, 

slēpošana, kalnos kāpšana, laivu braucieni, utt. – parādīsim, ka Daugavas Vanagi ir jautri 

cilvēki, kas dara daudz trakas lietas. Bildēm nav jābūt no DV pasākumiem – vienīgais 

nosacījums, ka vismaz kādam bildē ir jābūt DV biedram. Iepriekšējos gados ir ticis runāts, ka 

cilvēkiem patīk redzēt sevi un sev pazīstamus cilvēkus kalendārā. To tad arī mēģināsim 



panākt – pēc iespējas vairāk individuālas vai nelielu grupu bildes, kur Daugavas Vanagu 

biedri piedalās dažādās jautrās aktivitātēs vai dara ikdienā kaut ko interesantu. Mūsu vecākās 

paaudzes vanagi un vanadzes ļoti labprāt dalās stāstos, ko interesantu ir darījuši gadu gaitā – 

iemūžināsim to kalendārā. Ja domājat, ka redzot bildi citi būs pārsteigti un tas viņiem izraisīs 

smaidu – tā bilde der! Vajadzīga dažādība, lai parādītu, ka DV biedri ir interesanti cilvēki. 

Foto iesūtīšanas termiņš ir 15. augusts. Lūdzu, norādiet attēlā redzamo cilvēku vārdus un 

īsu aprakstu par notiekošo. Pievienojiet arī fotogrāfa vārdu, ja tas ir zināms. Sūtot digitālās 

bildes lūdzam pārsūtīt tās oriģinālajā lielumā nesamazinot – nepieciešamas augstas kvalitātes 

bildes, lai tās labi izskatītos kalendārā. Vecākas papīra bildes var ieskenēt, bet vismaz 

600x600 dpi izšķirtspējā. Lūdzu visu nosūtīt uz daugavasvanagiroc@outlook.com.  

 

Paldies vanadzēm un vanagiem par sadarbību. 
 

Daugavas Vanagi, sasauksimies! 
 

Līga Nutere 

DV ASV vanadžu priekšniece 
 

****************************************************************************** 

Jaunā DV ASV valde satikās konstruēšanās sēdē dažas dienas pēc delegātu sapulces video 

konferencē, lietojot BlueJeans Meetings platformu. Valde nolēma, ka video sēdes ir labs risinājums, 

kas ļaus valdei tikties biežāk un risināt akūtos jautājumus attālināti. Ja kāda apvienība vēlās lietot šo 

platformu savām sapulcēm, lūdzu atsūtiet man e-pastu ar izvēlēto datumu un laiku un es jums 

izveidošu sapulci un nosūtīšu vajadzīgo informāciju lai pievienotos.  

 

****************************************************************************** 

Krīzes stāvoklis nav beidzies, kaut gan mēs visi ceram ka normalitāte atgriezīsies drīz. Līdz tam es 

novēlu visiem mūsu biedriem un ģimenēm turēties droši un veseli, sekojot valdības un ārstu 

instrukcijas par sabiedrības drošības nodrošināšanu. 

 

Daugavas Vanagi, sasauksimies! 

 

 

 

Andris Kursietis 

DV ASV priekšnieks 
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