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2017. gada 9. janvārī 
 
Novēlu visiem Daugavas Vanagu ASV biedriem, Vanagiem un Vanadzēm laimīgu un ražīgu 
Jauno Gadu!   
 
Ir noslēdzies DV ASV vēl viens sekmīgs darbības gads, bet diemžēl, līdzīgi kā iepriekšējos 
gados, ir konstatējams ka mūsu rindas paliek retākas, un apvienību darbība sarūk. Ja mēs 
negribam ka mūsu septiņdesmit gadu veca organizācija lēnām aiziet mūžībā, mums ir jāatrod 
veids kā piesaistīt jaunus biedrus. Lūdzu izlasīt DV ASV Organizācijas atjaunošanas komisijas 
ziņojumu kurš atrodās DV ASV mājas lapā:  
http://www.daugavasvanagi.org/images/Raksti/DV_ORG_ATJAUNOSANA.pdf . Ja katra 
apvienība pierakstītu piecus jaunus biedrus 2017. gadā, tas būtu solis pareizā virzienā. 
______________________________________________________________________________ 
 
† 2016. gadā DV ASV saime zaudēja divus bijušos zemes valdes locekļus: Vanadžu priekšniece 
(2014-2016) Marija Maher aizgāja mūžībā 9. oktobrī, un bijušais kasieris Marģers Caune atstāja 
mūsu saimi 24. oktobrī. Bez tam, starp Ziemassvētkiem un Jaungada tika saņemtas ziņas ka 
bijušais DV Kanadas priekšnieks un DV CV loceklis Arvīds Kalupnieks pievienojās aizsaules 
pulkiem 29. decembrī.  Novēlu visiem šiem izciliem DV organizācijas darbiniekiem vieglas 
smiltis! 
______________________________________________________________________________ 
 
2016. gada DV CV sēdē Anglijā tika pārrunāta iespēja piedāvāt DV Mēnešrakstu digitāli, ja būtu 
pietiekami liela interese - abonēšanas cena būtu 12 EUR (apmēram ASV $13) gadā. Lūdzu 
visām apvienībām izdarīt aptauju starp biedriem, un paziņot man rezultātus (lietojot e-pastu). Šī 
ir lieliska iespēja atbalstīt DV organizācijas informācijas orgānu par pieejamu cenu, bet projekts 
tiks realizēts tikai ja būs pietiekoši liela atsauksme. 
______________________________________________________________________________ 
 
DV ASV delegātu sapulce 2016.g. sēdē Indianapolē nolēma atbalstīt Latvijas Kultūras 
Ministrijas Simtgadu akciju, piešķirt katrai DV apvienībai $1000 atzīmēt simtgadu svinības sākot 
ar 2017.g. Lai saņemtu šo $1000 stipendiju, apvienībai ir jarīko sevišķu sarīkojumu kam mērķis 
ir atzīmēt Latvijas valsts simtgadi, un janosūta zemes valdei aprakstu par pasākumu. 
______________________________________________________________________________ 
 
Vēlos Jums informēt ka DV ASV 2017. g. delegātu sapulce notiks Klivlandē, 7. - 9. aprīlī. Ja 
Jūsu apvienība nav vēl iesūtijusi gada pārskatus, lūdzu to darīt pirms marta beigām. Pārskati ir 
sūtami zemes valdes kasierim, Ivaram Zušēvicam (ivarsvz@yahoo.com).  
 
Tuvākas ziņas par viesnīcu kur notiks delegātu sapulce sekos. 
______________________________________________________________________________ 
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ATGĀDINĀJUMS:  Daudzi no mums lietojam Amazon lai iepirktu grāmatas, CD jeb DVD, un 
vēl citas lietas. Amazon piedāvā iespēju DV organizācijai pelnīt papildus ziedojumus katru reizi 
ka kaut ko nopērkam - ja iepērkas no saites  http://smile.amazon.com/, tad 0.5% no pirkuma 
summas viņi (Amazon) ziedo paša izvēlētai labdarības organizācijai - DV ASV jau ir viņu 
sarakstā. Es lūdzu Jums visiem, ja Jūs pērkat kaut ko caur Amazon, tad lietojiet augšminēto saiti 
– es pats izmēģināju un procedūra nav grūta. Katrs cents palīdzēs mums ar mūsu atbalsta 
mērķiem. 
 
Daugavas Vanagi, sasauksimies! 
 

 

 
Andris Kursietis 
DV ASV priekšnieks 

http://smile.amazon.com/

