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2019. gada 24. oktobrī
2019. gads ir aizskrējis ļoti ātri un tuvojas novembra
mēnesis kad latvieši visās pasaules malās svinēs Lāčplēša
dienu, un valsts svētkus. Vai tiešām gads ir pagājis kopš
mēs ar tik lielu sajūsmu svinējām Latvijas gadsimti? Gan
personīgi, gan DV ASV zemes valdes vārdā novēlu jums
visiem priecīgus svētkus!

******************************************************************************
Sēru ziņas
Ak, retākas rindas ik gadus mums tiek,
Viens biedrs pēc otra galvu kapenēs liek –
Cits, vārgodams lēni, kā svece vēl kūst,
Cits pēkšņi kā koks, vētrai brāžoties lūzt.
Daugavas Vanagi sasauksimies,
Kas vēl dzīvi, kas vēl dzīvi esam palikušies.
Ar lielām bēdām esam saņēmuši ziņas ka bijušais zemes valdes loceklis,
DV CV loceklis, un ilggadīgais Kalamazū apvienības priekšnieks Zigfrids
Jirgens ir aizgājis Dieva mūžībā, 5. oktobrī, 89. gadu vecumā. Mēs
pateicamies viņam par DV veltīto darbu un par viņa patriotismu; viņa enerģija un entuziasms par
visu kas ir saistīts ar Daugavas Vanagiem, un ar Latvijas labklājību, iztrūks mums visiem.
Izsakam dziļu līdzjūtību Zigfrida ģimenei un draugiem, novēlēdami viņam vieglas smiltis.
******************************************************************************
Valsts aizsardzības un patriotisma fonds „NAMEJS”.
Biedrība „Latvijas ģenerāļu klubs” 2015.gada 21. jūlijā izveidoja nodibinājumu Valsts
aizsardzības un patriotisma fondu „NAMEJS”. Fonda galvenie mērķi ir atbalstīt Nacionālo
bruņoto spēku veterānus un viņu ģimenes, uzturēt starptautiskajās operācijās bojā gājušo
karavīru piemiņu, kā arī veicināt patriotismu Latvijas sabiedrībā.
Fondā darbojas bijušie Nacionālo bruņoto spēku komandieri – valdes priekšsēdētājs Raimonds
Graube, valdes locekļi Juris Dalbiņš, Dainis Turlais, un sabiedrībā zināmas personas – Valsts
Prezidenta padomnieks Nacionālās drošības jautajumos Jānis Kažociņš, SIA “LMT” prezidents
Juris Binde un Latvijas Zinātņu akadēmujas prezidents Ojārs Spārītis. Goda padomē ir
eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga un bijušais PBLA valdes priekšsēdētājs Jānis Kukainis.

2017. gada 10. novembrī Fonds NAMEJS atbilstoši nolemtajiem mērķiem uzsāka līdzekļu
vākšanu veterānu, karavīru/zemessargu un viņu ģimeņu atbalstam. Tā Latvijā ir jauna ilgtermiņa
akcija, kur pirmais solis ir ziedojumu vākšana bojā gājušo karavīru ģimenēm, starptautisko
operāciju un visu veterānu sociālajam atbalstam. Apmeklējot gandrīz visas bojā gājušo ģimenes
un, tiekoties ar veterāniem, un veterānu organizācijām, ir apzinātas pirmās nepieciešamības.
Akcijas vadmotīvs ir Atceries savējos!, un tas ir visu Latvijas sabiedrību vienojošs aicinājums, jo
Irākā un Afganistānā ir krituši karavīri gan no latviešu, gan no krievu valodā runājošām
ģimenēm.
Šādi labdarības fondi ir ļoti daudzās pasaules valstīs. To mērķis ir sniegt visa veida sociālo
atbalstu jomās, kuras nav paredzētas valsts likumos un citos normatīvos aktos. Piemēram, Latvijā
bojā gājušo karavīru tuviniekiem tiek izmaksāta vienreizēja kompensācija, un to saņem sieva
(vīrs), bet gadījumos, kad karavīrs nav reģistrētā laulībā, viņa vecāki. Tas vairākos gadījumos ir
radījis situāciju, kur vecāki nav saņēmuši valsts atbalstu. Īpaša grupa ir kritušo karavīru bērni.
Programma paredz tiem sniegt atbalstu skolas, sporta (hobiju) un nākotnē arī augstskolu studiju
finansēšanā. Daudz nepieciešamību ir arī atvaļinātajiem starptautisko operāciju veterāniem un
pārējiem karavīriem un zemessargiem, kuri riskējot ar savu veselību un dzīvību veidoja
Nacionālos bruņotos spēkus un stiprināja Latvijas drošību.
Pateicoties ziedotāju atbalstam, jau pusotra gadā laikā fonds ir paveicis vairākus labus darbus:
• Apmaksāti veselības rehabilitācijas vairākām bojā gājušo karavīru ģimenēm (vecākiem)
• Dažādu medicīnas izdevumu apmaksa t.sk. karavīru bērniem
• Jau otrā (2018. un 2019. g.) vasaras nometne 100 starptautisko militāro misiju veterānu
bērniem
• Apmaksāta ārkārtas operācija ievainotam jaunsargam
• Viestura ordeņa zīmes gravēšana uz kritušā karavīru kapa pieminekļa
• Divu lustru dāvinājums Lestenes baznīcai un apmaksātas vairākas citas nepieciešamības
DV ASV zemes valde nav vēl nākusi pie lēmuma vai jeb kādā veidā sadarboties ar Nameja
fondu, bet apvienībām ir brīva roka atbalstīt fondu ja tās vēlās. Var ziedot jebkuru summu
jebkurā laikā, t.sk. atbalstot konkrētas akcijas, (piemēram, norādot ziedojumu bērnu vasaras
nometnei). Seko informācija par fonda bankas kontu un kā var saņemt tuvākas detaļas par
Nameja darbību:
Valsts aizsardzības un patriotisma fonds “Namejs”, reģ. nr. 40008240249
Konta nr. LV45HABA0551040447334
Fonds “Namejs” un akcija #Atceriessavējos! sociālās saziņas tīklos:
Facebook https://www.facebook.com/FondsNAMEJS
Valdes priekšsēdētājs Raimonds Graube, tālr.: +37128686120
raimonds.graube@gmail.com
******************************************************************************
Ir izdota grāmata par partizāņu karu Latvijā, no 1959.līdz 1986.gadam
“Nacionālā pretošanās kustība Latvijā no 1959.līdz 1986.gadam” var iegādāties no izdevniecības
“Pētergailis” (http://www.petergailis.lv/peter/index.php?route=product/product&product_id=662).
******************************************************************************

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 novembra
mēneša beigām. Paldies par jūsu atsaucību.
******************************************************************************
Saglabājiet datumu DV ASV 2020. g. delegātu sapulcei!
DV ASV 2020. g. delegātu sapulci rīko Vašingtonas apvienība, un tā notiks no 17. līdz 19.
aprīļa. Tuvākas ziņas sekos.
Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Andris Kursietis
DV ASV priekšnieks

