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DV ASV 68. Delegātu un 64. Vanadžu salidojuma Milvokos dalībnieki.  (Foto: E. Erkmanis) 

 

     Delegāti bija ieradušies no DV apvienībām Čikāgā, Dienvid Kalifornijā, Filadelfijā, Floridā, Klīvlandē, 

Linkolnā, Milvokos, Nudžersijā, Nujorkā, Ročesterā,Vašingtonā DC, un DV ASV kopas.  Piektdien, 2018. gada 

20. aprilī, notika DV ASV Zemes Valdes sēde, Daugavas Vanadžu salidojums, dievkalpojums, atklāšanas akts, 

un saviesīgs vakars.  DV ASV priekšnieks Andris Kursietis ziņoja ka Zemes valdes sēde sākās piektdienas rīta, 

kurā locekļi pārrunāja un balsoja par saņemtiem atbalsta lūgumiem, un apsprieda jautājumus kurus bija 

paredzēts virzīt pārrunām delegātu sapulcē.  Zemes valdes slēgtā sedē tika pieņemti lēmumi par apbalvojumu 

piešķiršanu. 

 

 
DV ASV 64. Daugavas Vanadžu salidojuma dalībnieces. (Foto: E. Erkmanis) 



 

     ASV Daugavas Vanadžu salidojumā 20. aprilī Milvokos, Līga Nutere, kura tika pārvēlēta kā DV ASV 

priekšniece, ziņoja pa trīs galvenajiem padarītiem projektiem kopš pēdēja salidojuma pagājušā gadā Klīvlandē.  

Šie trīs galvenie projekti bija (1) “Ceļš skolēniem uz Okupācijas Muzeju” – kur Vanadžu ziedojumi palīdzēja 

segt ceļa izmaksu skolēniem no lauku skolām Muzeja apmeklējumam, (2) DV kalendāra izdošanu – kuru 

pagājušā gadā uzņēmās Vanadzes, un (3) DV Leǧionāru un gaisa izpalīgu sveikšanu Leǧionāru Dienā.  L. 

Nutere pastāstīja ka visi trīs projekti labi izdevās, un tika nospriests šos pasākumus turpināt nākamajā gadā. 

     Tika apspriesta 100 gadu akcija – motocikļu, mašīnu, un citu braucamo ceļojums par dažādām ASV vietām – 

akcija “100+ jūdzes Latvijai”.  DV ASV Vanadzes aicināja arī DV Kanādas grupu pievinoties “100+ km 

Latvijai”.  Tika paskaidrots ka akcija norisināsies visu sezonu līdz 18. novembrim, un jebkurš kam interesē, var 

piedalīties braucienos ar Latvijas un simtgades karogiem, kas tiks apvienoti vienā simtgades kartē.  Akcijas 

dalībnieki tiks aicināti ziedot DV ASV simtgades projektam “Ziedosim 100” – ziedosim $100 uz 100 gadiem 

100 bērnu vajadzībām.  Tuvāku informāciju: Līga Nutere,  DaugavasVanagiROC@outlook.com . 

     Piektdienas vakarā delegāti un viesi pulcējās Milvoku Latviešu Ev. Lut. Sv. Trīsvienības draudzes baznicā 

uz dievkalpojumu, atklāšanas aktu, un koncertu.  Dievkalpojumu vadīja māc. Dags Demandts, un kuplināja Dr. 

Benjamiņa Aļļes trompetes solo, lektora Āra Peniķa lasījumi, un Čikāgas Vīru Kora dziesmas, diriǧentes Māras 

Vārpas vadībā.  Māc. Demandts savu svētrunu “Mīlestības kalpošana Latvijai” balstīja uz Jēsus Kalna Sprediķi, 

uzsverot ticības, cerības, un kalpošanas lielo nozīmi cilvēku dzīvē un DV organizācijā.  Sprediķa tēmes izvēle 

sķita īpaši zīmīga, atceroties ka latviešu Legionāri dibināja DV organizāciju 1945. gada 28. decembrī, 

Zedelheimā, Belǧijā, kad latviešu Leǧionāri bija zaudējuši savu dzimteni un brīvību, bet nesa savu nesalaužamo 

mīlestību un gribu kalpot Latvijai.  Māc. Demandts atgādināja ka Jēzus māca mums cits citam palīdzēt, un 

uzsvēra ka Vanagi un Vanadzes atbildēja Viņa aicinājumam kalpot, un to jau ir darījuši vairāk kā 70 gadus.  

Māc. Demandts stāstīja kā bērnībā viņš ir piedalījies šādā kalpošanā, palīdzot savai mātei, Montreālas kopas 

Vanadzei, pakot pakas sūtīšanai uz Latviju.  Viņš uzsvēra ka vēl šodien DV organizācija aktīvi darbojas 

atbalstot nevien Leǧionārus, bet arī bāreņus, trūkuma cietušos, daudzbērnu ǧimenes, un trimdas vecāko paaudzi 

šeit.  Māc. Demandta svētruna “Mīlestības kalpošana Latvijai”, trīsos vārdos raksturoja DV mērķus un lielo 

padarīto darbu.  Viņa noslēguma vārdi mudināja “Daugavas Vanagi, Vanadzes, latvju tauta, sasauksimies!  Ejiet 

un kalpojiet Tam Kungam ar prieku!” 

     Atklāšanas aktu vadīja Vincents Dindzāns. 

     Ildze Rudzītis, Rīcības komitejas priekšsēde, atklāja DV ASV 68. Delegātu sapulci un DV ASV 64. Vanadžu 

salidojumu, un godināja 

Nudžersijas delegātu 

Valfrīdu Spunteli, kurš 

bija 19. un 15. Divīzijas 

Leǧionārs, un bija arī 

klāt Zedelheimā, Belǧijā, 

gūstekņu nometnē kad 

tika dibināta Daugavas 

Vanagu organizācija.  

Neskatoties uz saviem 

gadiem un attālumiem, 

V. Spuntelis ir bijis klāt 

visās DV ASV delegātu 

sapulcēs.  I. Rudzīte 

ziņoja ka Vanadze 

Laima Rožkalns darināja 

skaisto logo kurš 

dekorēja visas 

programmas vākus. 

 

  DV Delegāts Valfrīds Spuntelis, 19. un 15. Divīzijas Leǧionārs, Zedelheimas, Beļǧijā, bijušais gūsteknis, kurš ir 
piedalījies visās DV ASV delegātu sapulcēs. (Foto: E. Erkmanis) 

mailto:DaugavasVanagiROC@outlook.com


     Andris Kursietis, DV ASV priekšnieks, atklāšanas akta ievada runā ziņoja ka ir pavadīts vēl viens sekmīgs 

darba gads, bet norādīja ka apstākļi redzami mainās.  Mums ir jābūt gataviem turpināt DV darbu citos virzienos.  

Viņš uzsvēra ka šogad svinot mūsu tēvzemes neatkarības simtgadi, DV ir jābūt aktīviem un jāturpina darīt visu 

iespējamo lai pasargātu latviešu identitāti, kurtūru, un valodu ārpus Latvijas robežām.  A. Kursietis noslēdza 

runu ar mudinājumu “. . . strādāsim kopīgi, būsim modri, būsim vienoti, neļausim nevienam mūs šķelt – 

vienotība ir mūsu spēks”.   

     Pēc ievada vārdiem, klātesošie vienojās himnā “Dievs, svētī Latviju”. 

     Atklāšanas uzrunā, Ilmārs Breidaks, Latvijas Republikas vēstnieka vietnieks ASV, nodeva sirsnīgus 

sveicienus no vēstniecības un vestnieka ASV, pieminēja Latvijas valsts simtgades svinības Latvijā un Amērikā, 

un informēja par 3. apriļa ASV prezidenta un Baltijas valstu prezidentu “summit” Vašingtonā, un tā 

sasniegtajiem resultātiem drošībā, ekonomiskajā, un kultūras jomās.  

     Pirmais no apsveicējiem, ALAs valdes priekšsēdis Pēteris Blūmbergs augsti novērtēja DV uzņemto galveno 

lomu gadāt par trūkuma cietējiem, ieskaitot bijušiem karavīriem un pensionāriem, un līdztekus arī par bērniem 

un jaunatni par ko it seviski ir pateicīgi paaudze kura sūta savus bērnus uz Garezeru un programmām kā 

“Sveika Latvija” un “Heritage Latvia”.  Viņš arī pieminēja Baltimorā rīkotos Vispārejos Dziesmu Svētkus un 

Deju Svētkus, kā milzīgu panākumu kur mūsu vecā trimda un jaunā diaspora strādāja kopā, bet arī norādīja ka 

viena no Latvijas lielākām problēmām ir emigrācija.  Pēc P. Blūmberga domām, ir jādara visu iespējamo lai 

veicinātu reimigrāciju.  Viņš dalījās ar vairākiem priekšlikumiem lai palīdzētu šādu reimigrāciju veikt.  

Noslēgumā, P. Blūmbergs novēlēja labus panākumus delegātiem spriežot kā visefektīgāki izmantot DV 

resursus, lai palīdzētu Amērikas latviešiem un Latvijai. 

     Gunta Reynolds, DV Kanādas valdes priekšsēde, uzsvēra ka ir svarīgi ka kaimiņi, draugi uztur ciešas saites 

un sadarbojas, lai veiksmīgāki DV organizācijas mērķi tiktu sasniegti, “jo vairumam ir spēks”.  Viņa arī izteica 

lielu cieņu pret Leǧionāriem un atgādināja “kamēr vēl elpu ieraus viens Leǧionārs”, organizācijas pienākums ir 

domāt par “mūsu visvairāk cietušajiem cīņu draugiem”.   

     Dzintra Eglīte, DV Kanādas Vanadžu priekšniece, nodeva sveicienus no Kanādas Daugavas Vanadzēm, un 

atgādināja ka ņemot vērā DV organizācijas vairāk kā 70 gadu pastāvēšanu, jānotiek maiņām un jāpsver kā to 

realizēt.  Viņa mudināja kopīgi strādāt, viens otru uzklausīt, un turpināt kopīgu darbu. 

     Līga Nutere, DV ASV Vanadzu priekšniece, atklāšanas runā vairākas reizes pieminēja divus vārdus – ticību 

un cerību – ko, pēc viņas uzskatiem, šodien var viegli zaudēt - brīžos kad liekas ka nav spēka visu padarīt kā 

agrāk, ziedojumi samazinājas, un jauniešu piesaistīšana nav izdevusies ka gribētos.  Var zaudēt ticību ka 

varēsim daudz ko vairs paveikt, un ticību ka jaunākā paaudze varēs pārņemt un turpināt mūsu organizācijas 

darbu.  L. Nutere uzsvēra ka ir no svara ticēt, mācīt, un uzticēt pienākumus jaunākai paaudzei, saprotot un 

pieņemot ka viņi kļūdīsies.  Bet ja jaunākai paaudzei uzticēsimies, tad viņi iemācīsies darīt DV darbus un mums 

būs nākotne un cerība.  L. Nutere vēlreiz atgādināja “kāpēc mēs šo darbu darām?  Lai palīdzētu citiem, uzturētu 

latviskumu, lai uzaudzinātu jaunu latviešu paaudzi te”.   

     Vakara vadītājs Vincents Dindzāns nolasīja rakstiskos apsveikumus, no DV priekšnieka Gunāra Spodra;  DV 

Goda priekšnieka Jura Augusta;  DV Latvijā priekšsēža Andrēja Mežmala;  LELBĀL Archibīskapes Laumas 

Zušēvicas;  Milvoku Ev. Lut. Sv. Trīsvienības draudzes priekšnieces Sandras Kalves;  un DV CV 

pārstāvniecības Latvijā bijušā vadītāja Valda 

Kursieša. 

     Atklāšanas akta noslēgumā tika nodziedātā 

Daugavas Vanagu himna. 

     Atklāšanas aktam sekoja koncerts, kurā 

piedalījās Čikāgas Vīru Koris, Māras Vārpas 

vadībā, ar pavadītāju Unu Strodu, un trompetists 

Dr. Benjamiņš Aļļe ar pavadītāju Sarmīti Aļļu.  

Čikāgas Vīru Kora karavīru un patriotiskās 

dziesmas, un trompetista B. Aļļes atskaņoti G. 

Puccini, W. A. Mozarta, un A. Jansona darbi radīja 

svinīgu, bet arī spraigu un brašu noskaņu.  Šāda 

pacilāta noskaņa vēlāk turpinājās saviesīgā vakarā, 

pie vīna glāzes un uzkodām. 
Trompetists Dr. Benjamiņš Aļļe.  (Foto: E. Erkmanis) 



 
Čikāgas Vīru Koris, ar direǧentu Māru Vārpu (pa kreisi) un pavadītāju Una Stroda. (Foto: E. Erkmanis) 

 

     DV ASV delegātu sapulce sākās sestdienas rītā.  Delegāti pārrunāja iepriekšējā gada notikumus, kā arī 

plānoja nākotnes darbību.  Aprūpes darbs Latvijā turpināsies kā līdz šim, bet delegāti arī atzina vajadzību 

turpināt atbalstīt vietējos (ASV) latviešu jauniešus, un ar tādu nolūku nobalsoja paaugstināt vairākās kategorijās 

stipendijas kuras DV ASV piešķir jauniešiem kuri vēlas apmeklēt vasaras vidusskolas un sagatavošanas skolas, 

jeb ceļot uz Latviju caur ALA programmām “Sveika Latvija” un “Heritage Latvia”. 

     Šogad izbeidzās DV ASV priekšnieka mandāts, kā arī zemes valdes locekļu mandāti.  Ar aklamāciju kā DV 

ASV priekšnieku uz nākošiem diviem gadiem tika pārvēlēts Andris Kursietis, kurš vada DV ASV kopš 2014. 

gada.  Zemes valdē darbosies Līga Nutere (DV ASV Vanadžu priekšniece), Zigurds Rīders, Gunārs Kančs, 

Nora Ceriņa, Ivars Zušēvics, Ildze Rudzīte, Imants Kalniņš, un Astra Iesalnieks, kuri visi darbojās valdē 

iepriekšējos gados, kā arī jaunievēlētais valdes loceklis mācītājs Dags Demandts.  Ilggadīgais valdes loceklis, 

sporta nozares vadītājs Jānis Jansons nekandidēja.  Priekšnieks Andris Kursietis sirsnīgi pateicās viņam par visu 

ko viņš ir paveicis darbojoties visus šos gadus kā valdes loceklis.  Kā DV Centrālās Valdes locekļi no DV ASV 

tika ievēlēti Andris Kursietis un Līga Nutere. 

     Sestdienas vakarā delegāti un viesi baudīja vakariņas un musikālo uzvedumu “Evita” apdari, Rosemarie 

Kursietis režijā.  Izrādē izcēlās vijolnieka Kristiana Brusubārda sniegums.  Piedalījās arī Tango ansamblis, un 

Kathy Williams “Evita” lomā.  Pēc tam sekoja balle. 

     Svētdienas rītā DV ASV delegātu sapulce ievēlēja nākotnes vīzijas komisiju, ar uzdevumu izstrādāt plānus 

nākotnes darbībai.  

 

Maija Strēlnieks 


