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2019. gada 3. septembrī
Tūlīt pēc Toronto Dziesmu svētkiem, 9. – 11. jūlijā tika noturēta gadskārtējā Daugavas Vanagu
Centrālās Valdes sēde. DV ASV pārstāvji bija Līga Nutere (DV ASV Vanadžu priekšniece) un
Zigurds Rīders, DV ASV zemes valdes priekšnieka vietnieks.

Sēdes lēmumi un rezolūcija seko:
Lēmumi
Daugavas Vanagu Centrālā Valde, sēdē 2019. gada 11. jūlijā, lemj
1. atlikušos līdzekļus DV CV pārstāvniecības kontā 531018 (1921,31EUR), kas bija nozīmēta
studentu stipendijām, pārskaitīt DV Latvijā, lai veicinātu jaunatnes radošo konkursu rīkošanu.
2. samazināt dotācijas summu sākot ar 2020. gadu uz 9 eiro par katru biedru DV zemēs ārpus
Latvijas. DVL dotācijas līmenis paliek 5 eiro par katru biedru. Šis lēmums atceļ iepriekšējus
lēmumus par dotāciju līmeni.
3. sākot ar 2020. gadu neizdot DV Mēnešrakstu esošā formātā. Tā vietā izdot vienu elektronisku
eksemplāru gadā, ar iespēju izdrukāt. Valde uzdod DV CV prezidijam rast praktisku
izkārtojumu un vadlīnijas šai izmaiņai.
4. rīkot 2020. gada DV CV sēdi no 5. līdz 7. jūnijam Klīvlandē, ASV.
5. turpinot 2018. gadā pieņemto 6. lēmumu, izdot papildinātas vēlēšanu instrukcijas DVCV
rakstiskā sēdē un izsūtīt DV zemēm informācijai.
6. izsaka sirsnīgu pateicību DV Kanādā, DV CV prezidijam par sēdes rīkošanu, kā arī Sv.
Andreja draudzes lauku īpašuma "Sidrabene" darbiniekiem un vadībai par laipno uzņemšanu.

Rezolūcijas
Daugavas Vanagu Centrālā Valde
1. sveic Latvijas valsts prezidentu Egilu Levitu un novēl viņam laimi, veselību un spēku turpināt
darbu Latvijas labā.
2. lūdz DV zemēm atbalstīt jauno Brīvības pieminekļa apgaismošanas labdarības kustību
“Gaisma mūsu brīvībai!” (http://www.brivibaspiemineklis.lv/), ziedojumus sūtot DV CV
pārstāvniecībai.
******************************************************************************
DV CV priekšnieks saņēma sekojošo pateicības vēstuli no jaunievēlētā Valsts prezidenta, Egila
Levita kungu.

******************************************************************************
Delegātu sapulcē Ročesterā bija garas pārrunas par DV darbību un mērķiem nākotnē. Es vēlos
atgādināt apvienības vadībai par sekojošo uzdevumu delegātu sapulces delegātiem/ apvienībām iesniegt DV ASV zemes valdei 3 mērķus/idejas par darbu ko vēlamies veikt nākotnē ASV
līmeni. Ja jūsu apvienība nav vēl pārrunājusi šo jautājumu, lūdzu to nokārtot līdz oktobra mēneša
beigām. Paldies par jūsu atsaucību.
Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Andris Kursietis
DV ASV priekšnieks

