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2020. gada 22. maijā 

 

Sveicināti Vanadzes un Vanagi! 

 

Es ceru ka Jums visiem klājās labi, un ka Jūs tiekat galā ar jebkādiem izaicinājumiem ko izraisa 

COVID-19 krīze. 

 

DV ASV zemes valde turpina savu darbību krīzes laikā, un trešdien, 20. maijā, noturēja virtuālu 

valdes sēdi. Es vēlos Jūs informēt par mūsu diskusijām un lēmumiem. 

 

1. Šogad septembra mēnesī tiks rīkotas DV organizācijas vēlēšanas. DV ASV zemes valde, kopā 

ar Revīzijas komisiju, sagatavos vēlēšanas materiālus un tos izplatīs apvienībām augusta 

mēnesī. Materiāli tiks izsūtīti lietojot e-pastu, kur tas ir iespējams, un par regulāro pastu kur 

nav e-pasta iespēja. Apvienībām būs atbildība izdarīt vēlēšanas no 1. septembŗa līdz 1. 

oktobrim, nodrošinot, ka visi biedri saņem vēlēšanu materiālus un zīmes. Par DV priekšnieku 

balso visi DV locekļi, kuŗi ir nokārtojuši saistības ar nodaļu, apvienību vai kopu bet par DV 

vanadžu priekšnieci balso tikai vanadzes.  

 

 DV ASV valde Jums atgādina ka gan valde, gan delegātu sapulce atbalsta Aivaru Sinku (no 

 Anglijas DV) kā DV priekšnieku un Ināru Sīko (no Austrālijas DV) kā DV Vanadžu 

 priekšnieci. DV Kanādas valde atbalsta šos pašus kandidātus un Austrālija arī izvirzīja Aivaru 

 Sinku. 

 

2. DV ASV zemes valde atzīst ka pašreizēja krīze varētu radīt citas vajadzības mūsu biedriem, 

un nolēma veltīt 2020. gada 14. jūnija ziedošanu akciju palīdzībai tiem biedriem kuri cieš 

krīzes dēļ. DV ASV izsludinās akciju laikrakstos, kā parasti, un aicina apvienībām izvest 

vietēju akciju. Ziedojumi kuri tiek iesūtīti zemes valdes kasierim būs pieejami apvienībām pēc 

vajadzības. Ziedojumi kuri tiek iesūtīti apvienību kasieriem paliks apvienību kontos un tiks 

izmantoti pēc vajadzībām. Mēs uzskatam ka apvienības labāk pazīst vietējās vajadzības. 

 

3. Ņemot vērā ka COVID-19 krīzes dēļ visas vasara izglītības programmas ir atceltas, vajadzība 

stipendijām atkrīt. Vēl nav skaidrība vai programmas tiks piedāvātas virtuāli, bet tādā 

gadījumā programmas cenas būtu visticamāk ievērojami zemākas. DV ASV zemes valde 

nolēma par stipendiju nepiedāvāšanu 2020. gadā.  

 

DV ASV zemes valde novēl visiem mūsu biedriem un ģimenēm turēties droši un veseli! 

 

Daugavas Vanagi, sasauksimies! 

 

 

 

Andris Kursietis 

DV ASV priekšnieks 
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