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APKĀRTRAKSTS 2017-2 

 

2017. gada 1. jūnijā 
 
 

DV ASV 2017. g. delegātu sapulce notika Klivlandē, 7. - 9. aprīlī. Delegāti pieņēma sekojošās 

rezolūcijas: 

 

I. 2017. g. 67. DV ASV delegātu sapulce aicina zemes valdi apsvērt kopā ar ALA valdi 

noorganizēt Latvijas simtgadei veltītu ceļojošu pasākumu kultūras jomā uz DV apvienības 

centriem. 

 

II. 2017. g. 67. DV ASV delegātu sapulce ieteic DV apvienībām palielināt atbalstu 

audžubērnu ģimenēm Latvijā. 

 

III. 2017. g. 67. DV ASV delegātu sapulce aicina DV apvienības izmantot zemes valdes 

paredzēto $1000 pabalstu īpašiem sarīkojumiem veltītiem Latvijas simtgades svinībām. 

 

IV. 2017. g. 67. DV ASV delegātu sapulce izsaka atzinību un dziļu pateicību Solvitai Sekstei, 

Annai Sņuciņai, Dr. Vijai Tipainei, Maijai Cālītei, Agnesei Briedei un Agrim Briedim par 

leģionāru aprūpes darba veikšanu Latvijā. 

 

V. 2017. g. 67. DV ASV delegātu sapulce izsaka pateicību Andrejam Mežmalim par darbu 

sabiedrisko attiecību jomā atspēkojot Krievijas mānīgo Latvijas vēstures interpretāciju un 

skaidrojot leģionāru īsto vēsturi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.daugavasvanagi.org/


______________________________________________________________________________ 

 

2017. g. oktobrī tiks rīkotas DV priekšnieka un Vanadžu priekšnieces vēlēšanas. Pašreizējais DV 

priekšnieks Andrejs Mežmalis nekandidēs uz šo amatu, tātad DV ASV delegātu sapulce 

nobalsoja uzstādīt Austri Grasi no DV Vācijā kā kandidātu DV priekšnieka amatam, un 

pašreizējo Vanadžu priekšnieci Guntu Reynolds ka kandidāti Vanadžu priekšnieces amatam. 

Tuvākas ziņas par kandidātiem un vēlēšanām sekos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Ar prieku ziņojam, ka sākot ar 2017. gadu ir iespējams abonēt DV Mēnešrakstu digitālā formātā 

par $12 gadā. Protams, ja vēlaties parasto papīra formātu, to iespējams abonēt par iepriekšējo 

cenu $45 saņēmēju adresēm ASV. Sīkāka informācija lasāma DV priekšnieka Andreja Mežmaļa 

paziņojumā. 

______________________________________________________________________________ 

 

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 jārīko sevišķu sarīkojumu kam mērķis 

ir atzīmēt Latvijas valsts simtgadi, un jānosūta zemes valdei aprakstu par pasākumu. 

______________________________________________________________________________ 

 

Pēdējos gados diemžēl esam atvadījušies no organizācijas biedriem biežāk un biežāk, jo 

Daugavas Vanagu mugurkauls, leģionāri un pirmās paaudzes imigranti, novecojās un nomirst. 

Mūsu rindas paliek retākas, bet, Daugavas Vanagu organizācijas sarūkšanas iemesls nav tikai jo 

vecās paaudzes biedri pievienojās aizsaules pulkiem, mēs arī zaudējam biedrus tāpēc ka 

apvienības izbeidz darbību un likvidējās. Viens no mūsu uzdevumiem jābūt nodrošināt mūsu 

organizācijas nākotni. Neļausim mūsu apvienībām pazust, plānosim nākotnei, iesaistīsim jauno 

paaudzi mūsu darbā, mūsu valdēs, sagatavosim mūsu organizācijas nākošos vadītājus. Daugavas 

Vanagi ir pastāvējuši 70 plus gadus, darīsim visu iespējamo ka organizācija pastāvēs vēl 70 

gadus. 

 

Bet sliktākajā gadījumā, ja apvienība ir nodomājusi izbeigt darbību, DV ASV zemes valde lūdz 

apvienības vadībai lietot sekojošās Vadlīnijas, kuras valde izstrādāja un apstiprināja savā sēdē 

Klivlandē, 7. aprīlī: 

 

 

 

http://www.daugavasvanagi.org/images/Raksti/2017_DVM_abonesana.pdf


Vadlīnijas DV ASV apvienības darbības izbeigšanas gadījumā 

 

1. Apvienībai, kura plāno izbeigt darbību, būtu jāsasauc ārkārtējo biedru sapulci, lai balsotu 

par ieteikumu izbeigt darbību. 

 

2. Ja biedru vairākums balso par apvienības darbības izbeigšanu, valdei ir jāsastāda sapulces 

protokolu, kur balsojums ir atspoguļots, un jānosūta kopiju zemes valdei. 

 

3. Apvienības biedriem ir jādod iespēju iestāties citā apvienībā vai DV ASV kopā.  

Biedriem arī būtu iespēja izstāties no DV organizācijas. Apvienības Mūža Biedri tiks 

automātiski pārskaitīti uz DV ASV kopu, ja viņi neizvēlās citu apvienību. 

 

4. Apvienības valdei ir jānosūta DV ASV valdes biedrzinei un kasierim sarakstu ar saviem 

biedriem, kas rāda biedru adreses (un e-pasta adreses, ja tādas ir), ar notāciju par katra 

biedra vēlēšanos sakarā ar 3. punktu. 

 

5. Apvienības valdei ir jānosūta DV ASV valdes kasierim vietējās kases Mūža Biedru 

naudu. 

 

6. Ja apvienībām ir citi naudas līdzekļi, ieteikums ir tos pārsūtīt DV ASV zemes valdes 

rīcībai. 

______________________________________________________________________________ 

 

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/

