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APKĀRTRAKSTS 2021-1 

 
2021. gada 13. februārī 
 
 
2020. gada 28. decembrī, Daugavas Vanagi atskatījās uz 75 ražīgiem darbības gadiem, kopš 
bijušie leģionāri dibināja organizāciju Zedelgemas gūstekņu nometnē, Belģijā. Kā jau agrāk tika 
paziņots, DV ASV zemes valde izveidoja un izplatīja svētku video, piedaloties vairākām 
apvienībām. Ierakstam var pieiet izmantojot šo saiti: https://www.youtube.com/watch?v=g0R--
gWcT2I&t=218s 
 
****************************************************************************** 

Daugavas Vanagiem jauna vadība 
Ir pagājuši 75. gadi kopš Zedelgemas gūstekņu nometnē 1945. gada 28. decembrī tika dibināta 
Daugavas Vanagu (DV) organizācija.. 2020. gada decembrī tā laika DV priekšnieks Gunārs 
Spodris pasludināja 2021. gadu par jubilejas gadu.  
 
Dzimusi Beļģijā, DV tagad ir pasaules mēroga organizācija, pārstāvēta arī Diasporas 
konsultatīvā padomē pie Ārlietu ministrijas. Daugavas Vanagu Centrālās valdes loma ir pārstāvēt 
un koordinēt DV darbību visā pasaulē. Tās sastāvā ir locekļi no sekojošām DV zemēm: ASV 
(Andris Kursietis un Līga Nutere), Kanadas (Gunta Reynolds), Austrālijas (Jānis Kārkliņš), 
Latvijas (Andrejs Mežmalis) un Lielbritānijas. Tās mērķi ir apvienot latviešu tautas kopību, kā 
arī sniegt palīdzību, piemēram, bijušajiem leģionāriem, daudzbērnu ģimenēm un audžu 
ģimenēm.   
 
Ar  2021. gada pirmo janvāŗi amatā stājusies jauna Daugavas Vanagu vadība: DV priekšnieks 
(Aivars Sinka), DV vanadžu priekšniece (Ināra Sīkais) un jauns DV CV prezidijs (kasiere: Asja 
Ramate, sekretārs: Pēteris Pētersons). Prezidijam pievienojās arī divi referenti: Mārtiņš Dāle un 
Egons Piķelis. 
 
Darbs ir iesācies jaunā stilā, izmantojot attālināto konferenču tehnoloģijas, lai tikšanās starp 
locekļiem un kontinentiem varētu būt tieša un regulāra. Centrālā valde tiksies uz sēdēm vismaz 
četras reizes gadā: vienu reizi gadskārtējā klātienes sēdē un attālināti trīs reizes. 
 
Pirmās prezidija un valdes sēdes jau notikušas. DV CV sēde 17./18. janvārī vienoja trīs 
kontinentus un sešas dažādas laika zonas! Pirmajā sēdē ar balsojumu apstiprināja jaunus DV 
priekšnieka vietniekus: 1.vietnieks Andris Kursietis, 2.vietniece Gunta Reynolds. Sēdē bija 
iespēja visiem locekļiem iepazīties, kā arī iezīmēt jauno darbības stilu un mērķus. Valdes locekļi 
arī ieteica vairākas izmaiņas organizācijas darbības noteikumos.  
 
Liels izaicinājums šajā jubilejas gadā būs jaunā muzeja iekārtošana Lestenē, kas būs veltīts 
latviešu leģionāru piemiņai. Prezidijs arī uzņēmies sadarboties cieši ar Nameja Fondu, kas 
atbalsta Nacionālo Bruņoto Spēku veterānus un viņu ģimenes.  
 
Ilgus gadus veiktais  aprūpes darbs arī būs jāturpina! 2020. gadā atbalsts leģionāriem sasniedza 
21 793 eiro. Leģionāriem un viņu atraitnēm izsniegti medikamenti 40 883 eiro vērtībā. 
Daudzbērnu ģimenēm sniegta palīdzība 23 880 eiro vērtībā un audžu ģimenēm 15 724 eiro. Tas 

http://www.daugavasvanagi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=g0R--gWcT2I&t=218s
https://www.youtube.com/watch?v=g0R--gWcT2I&t=218s


nebūtu bijis iespējami bez iepriekšējā prezidija gādības, DV CV Pārstāvniecības vadītājas Annas 
Šņuciņas lielā darba un ziedotāju devuma no visām DV zemēm – paldies!  
 
Nākamā Centrālās valdes sēde jau paredzēta aprīlī. Ir vēl cerība, ka septembrī vai oktobrī sēde 
varētu arī notikt klātienē Latvijā, ja ar pandēmiju saistītie  apstākļi uzlabosies.  
 
****************************************************************************** 
 
16. marts ir leģionāru piemiņas diena, kurā godinām mūsu zēnus un vīrus, kas 2. Pasaules kara 
laikā Latviešu leģiona rindās cīnījās pret Padomju savienību, cenšoties nepieļaut Baigā gada 
atkārtošanos. Diemžēl, COVID-dēļ, šogad apvienībām visticamāk nebūs iespējas atzīmēt 
klātienē šo nozīmīgo datumu mūsu tautas militārā vesturē, bet DV ASV zemes valdes ieteikums 
apvienībām ir koordinēt ar vietējām draudzēm un rīkot īpašu dievkalpojumu kas būtu veltīts 
leģionāriem. Neļausim šai briesmīgajai pandēmijai traucēt atcerēties un godināt mūsu Otrā 
pasaules kara varoņus. 
 
Daugavas Vanagi, sasauksimies! 
 

 

 
Andris Kursietis 
DV ASV priekšnieks 


