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DV ASV ziņojumi - Izvilkumi no Zemes valdes sēdes 

 

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 ir  

izsludinājusi akciju laikrakstos un arī 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.)  

 

DV ASV zemes valde turpina savu darbību krīzes laikā un 20. maijā noturēja virtuālu valdes sēdi. 
        

        DV ASV ziņojumi turpinās lapas otrā pusē 

 
 

 

 

 

 

 

 

14. jūnija piemiņas dienas atceri mēs šogad spēsim pieminēt vienīgi savās mājās un savās sirdīs jo 

nebūs iespēja satikties. Kā ir pārrunāts ASV DV delegātu sapulcē, arī Linkolnas apvienības locekļi var 

izvēlēties kā izmantot mūsu apvienības ziedojumus  
 

 

AICINĀJUMS 

Laipni lūdzam ziedot Daugavas Vanagu 14. jūnija ziedojumu akcijai. 
 

Palīdzības darba sekmēšanai, ziedojumus lūdzam nosūtīt DV apvienības kasierim Laimonam 

Iesalniekam klāt pievienotā aploksnē. 

 

------------------------------------------------  lūdzu nogriezt   ------------------------------------------------- 
 

    Ziedoju Daugavas Vanagu 14. jūnija ziedojumu akcijai. 

 

Latvijā Daugavas Vanagi lūdz atcerēties bijušos leğionārus,  

nacionālos partizāņus un daudzbērnu ğimenes. 

 

Ziedojumus izmantot apvienības vietājām palīdzības vajadzībām 

 
 Ziedotāja vārds un uzvārds:  _________________________________ 

  

Ziedojuma summa: $ ___________ naudā/ čeks 
 

Linkolnā, 2020.g. jūnijā 
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DV ASV ziņojumi: turpinājums 

 

DV ASV zemes valdē uz diviem gadiem ir ievēlēti Andris Kursietis, kā DV ASV priekšnieks un Līga 

Nutter, DV ASV vanadžu priekšniece. DV ASV zemes valde jau iepriekš nolēma samazināt 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. 
 

DV ASV delegāti apstiprina izvirzītos kandidātus 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.  DV organizacijas velesanas 

notiks s.g. septembra menesi. DVASV valde un Revizijas komisija sagatavos un iaplatis velesanu 

materialus apvienibam. 

 

 

Lai gan neesam varejusi satikties, tad tomēr ticu un ceru, ka  esat pie labas veselibas un neciesat 

nekadas grutibas  del  COV ID-19 krizes.  Ja Jums ir kada vajadziba un mes varam izpalidzet, ludzu 

giezaties pie jebkura valdes locekla. 

 

 

LIGO VAKARS: COVID-19 ieteikumi ierobezo kopa sanaksanu un “Janisa daudzinasanu”!  Tadel, 

sogad ligosim katris sava māja, sava tuvinieku pulcina.  Novelu  Jums visiem Priecigus Ligo Svetkus, 

lai skan Ligo no visam pilsetas malam!    

 

 

DAUGAVAS VANAGI, SASAUKSIMIES! 

 

 

 

 

 

 


