
DV ASV PRIEKŠNIEKS ANDRIS KURSIETIS IZSŪTA APV. SEKOJOŠAS ZIŅAS 

 

15. maijā 

Pārsūta priekšnieka apkārtrakstu ar ziņām par delegātu sapulci.  

 

17. maijā 

Pārsūta ziņojumu no DV CV priekšnieka Andreja Mežmaļa par leģionāru pārapbedīšanu Lestenes 

brāļu kapos, 8. maijā. 

 

30. maijā  

Pārsūta ziņas no DV CV priekšnieka Andreja Mežmaļa par TZO pasniegšanu ārstēm Vijai un 

Čakstei Tipainēm.  Diemžēl Čakste Tipaine aizgāja mūžībā dienu pēc ordeņa saņemšanas. 

 

20. jūnijā 

Pārsūta e-pastu no DV CV priekšnieka Andreja Mežmaļa ar rakstu par 14. jūnija pasākumiem 

Latvijā. 

 

7. jūlijā 

Pārsūta e-pastu no DV CV priekšnieka Andreja Mežmaļa par ASV 6. flotes komandkuģa viesošanos 

Rīgā 5. jūlijā.  Andris Kursietis piebilst, ka ir pozitīvi, ka DV pārstāvji tiek aicināti uz šādiem 

gadījumiem. 

 

21. jūlijā 

Pārsūta zināšanai, un izplatīšanai vietējai sabiedrībai, e-pastu par pirmajiem Latvijas 100-gades 

svinību pasākumiem 2018. gada novembrī - latviešu populārās mūzikas dižkoncertu “Latvijas 

gadsimts” un rokoperas “Lāčplēsis” iestudējumu ar simfonisko orķestri. 

 

ĀRPUS SĒDES DARBĪBA 

19. aprīlī 

Saņemtas pateicības: 

 no Anitas Bataragas par atbalstu Ņujorkas draudzes nometnes Nākotnes programmas 

fondam. 

 no Maijas Hinkle, "Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs" valdes priekšsēdētājas 

par atbalstu LaPa materialu vākšanas ekspedīcijai ASV. 

 no Baltimoras dziesmu svētku rīcības komitejas priekšsēdes Marisas Gudrās par atbalstu.   

 

10.maijā 

9. maija, Rīgā, kā katru gadu vietējie krievi un krievu līdzskrējēji svinēja savu 

uzvaru pret nacistisko Vāciju, uzvara ar kuru sākās Padomju Savienības okupācija 

Latvijā. Pēdējās nedēļās ir bijis daudz lasīts par to, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji 

neatzīst, ka bija tāda okupācija – viņu uzskats ir, ka sarkanā armija Latviju 

“atbrīvoja” no vācu okupācijas. Tas ir tiešām nožēlojami, jo tādā veidā 

krievu/komunistu propaganda tiek pavairota. Šodienas Vācijā, un vēl vairākās citās 

zemēs, holokausta noliegšana ir noziegums, un noziedznieks varētu nosēdēt cietumā 

līdz 5 gadiem. Līdzīgi Vācijā ir aizliegts lietot kāšu krustu jeb SS simbolus.  Kāpēc 

Latvija nevarētu pieņemt līdzīgu likumu, kas aizliedz Padomju Savienības 

okupācijas noliegšanu?  Varbūt pat aizliegt sarkano zvaigzni un Georga lentītes?  

 

Valde pārrunāja šo lietu, bet izteica šaubas vai būtu kādas sekmes šādai kampaņai. 

 



11. maijā 

No Ilzes Golveres saņemta pateicības vēstule ar fotogrāfijām un atskaiti par DV ASV iepriekšējo 

ziedojumu ar lūgumu atbalstīt 2016. gada LAB skolas akciju. Ar "Skolas bērniem jāiet skolā" akciju 

LAB apvieno apmērām 356 skolas vecuma bērnus visā Latvijā, un meklē 10 Eiro atbalstu katram 

bērnam, lai sagatavotu viņus jaunajam mācības gadam. Audžu bērnu ģimenēm nauda nāk no fonda, 

ne no budžeta.   

 

Andris Kursietis ierosina atbalstīt LAB skolas akciju ar ziedojumu.  Valde atbalsta. 

 

7. maijā  

 

Ivars Zušēvics sniedz akcionāra sēdes pārskatu 

Garezera vadība piedalījās ASV mēroga vasaras nometņu konferencē, un neviena nometne nesedz 

savas programmas ar nometnes maksām - visas gaida atbalstus, ziedojumus un ir grūti dabūt vasaras 

darbiniekus. Garezers nav unikāls šinī ziņā. 

 

Lielākie akcionāri, "Garezera draugi", kuŗiem ir apmērām 40% akcijas (DV ASV apmērām 20%), 

piedāvā ziedot $50,000, ja pārējie akcionāri saziedo tādu pašu summu.  Ir saziedots $15,000; vēl 

vajag $35,000. Vai mēs vēlamies piedalīties?  

 

Ivars Zušēvics ierosina ziedot $5000, ziedojumu Garezeram dalīt sekojoši; $3000 Endowment 

fondam un $2000 Infrastructure fondam.  Valde atbalsta. 

 

Ivars Zušēvics sniedz informāciju par DV zemes gabaliem:   

DV ASV pieder trīs atsevišķi gabali. 

a. uz Day un Hoffman ielas stūra, apm. .53 akri, manā skatījumā piemērots mājas celšanai. 

b. uz Hoffman road, viena sveša māja starpā starp pirmo, apm. .82 akri - grūti izmantojuma, jo ir 

samērā liels kritums no ielas. 

c. uz Hoffman road, blakus b, apm. .43 akri, līdzīgs kā b.  

 

Runājot ar Century 21 - pārstāvis teica, ka līdzīgs gabals kā a, arī uz stūra, ļoti tuvu pie mūsu, ir bijis 

pārdošanā 10 mēnešus par $17500, bez jeb kādas intereses. Acīm redzot cena daudz par augsta. Viņš 

pazīst latviešus, un ierosināja mēģināt pārdot kādam, ko pazīstam. Viņš arī ieteica, ka būtu praktiski 

abus b un c gabalus pārdot kopā, jo tie ir blakus viens otram - jāatrod kādu dabas mīlētāju.  

 

19. maijā 

Andris Kursietis pārsuta e-pastu no Vācijas DV CV locekļa Mārtiņa Bērziņa pieprasot atbalstu 

Gunāra Astras grāmatas tulkošanai un izdošanai angļu valodā. Vācijas DV ziedos 2000 EU šai 

akcijai, kuŗa izmaksātu 10,000 EU.  

DV ASV valde nav pārliecināta, ka būtu kāda interese angļu valodas versijai. Andris Kursietis lūdza 

atsauksmes no citām angļu runājošām zemēm: Kanāda, Anglija, Austrālija, ko šīs zemes valdes 

domā par šo ideju? Nekādas atsauksmes nav saņemtas. 

 

30. maijā 

 

Saņemts lūgums no Solvitas Sekstes palīdzēt segt ārstes Čakstes Tipaines bēru izdevumus.   Bēres 

notiks Krematorijas lielā zālē 03.06 plkst. 14.00.  Krematorijas zāles un ar kremēšanu saistītas 

izmaksas ir apņēmušies segt Anglijas DVF.  Vēl no lielākām izmaksām vajadzīgs ir bēru mielasts.  

Izvadīšanā piedalīsies Elvīra Baldiņa un Maija Cālīte - abas bez atlīdzības. Vijas Tipaines vēlēšanās 

būtu ziedu vietā, ziedojums naudā, ko varētu lietot kapu plāksnītes izgatavošanai.  Droši vien, ka 

radīsies kādi neparedzēti izdevumi, tad par tiem Solvita ziņos atsevišķi. 



 

Andris Kursietis ierosina ziedot mielastam, kapu plāksnītes iegādāšanai un citiem izdevumiem.  

Valde atbalsta. 

 

Ārste Vija Tipaine izsaka paldies par palīdzību un labiem vārdiem. 

 

3. jūnijā 

 

Nora Ceriņa piedalās un pārstāv DV ASV ārstes Čakstes Tipaines bērēs, nolasot Andra Kursieša 

atvada vārdus. 

 

11. jūlijā 

 

Līga Nutere jautā vai mums ir kādas vadlīnijas jaunu DV apvienību/kopu dibināšanai ASV un vai 

DV CV ir kaut kas DV ieviešanai jaunās zemēs? Mums daudzas apvienības ir likvidējušās, bet tas 

nenozīmē, ka nav kaut kur citur izveidojušās jaunas latviešu kopienas, kas gribētu dibināt jaunas 

apvienības. Mēs delegātu sapulcē runājām, ka ASV kopa ir kļuvusi pārāk liela likvidēto apvienību 

dēļ. Varbūt šo cilvēku vidū ir kādi, kas gribētu dibināt jaunu apvienību/kopu viņu dzīves vietās. 

 

Andris Kursietis  - DV ASV statūtos nav nekas specifisks par jaunas apvienības dibināšanu, tikai, ka 

apvienībai jabūt vismaz 20 biedru. Tātad, ja kaut kur atrodas grupiņa 20+ cilvēki, kuri vēlas dibināt 

apvienību, viņš neredz nekādus šķēršļus, bet domā, ka iepriekš viņiem jāgriežas pie ASV valdes.    

Noteikti pārrunāsim šo lietu augusta valdes sēdē. 

 

26. jūlijā 

 

Pārsūta valdei Andreja Mežmaļa e-pastu ar CV Pārstāvniecības statūtu maiņu ieteikumiem (maiņas 

zilā krāsā). Lūdz valdei to izlasīt un atsūtīt domas/ieteikumus līdz 3. augustam.   

 

8. augustā 

 

Saņemts lūgums no Guntas Reynolds atbalstīt Normunda Pūča dokumentālo filmu par 

‘Hernhūtiešiem’ - stāsts par pirmās latviešu tautas atmodas aizmirstajiem 150 gadiem. Ar šo filmu 

Normunds vēlas atklāt, ka brāļu draudžu kustība ir likusi pamatus latviešu modernās nācijas izveidei 

un radījusi virkni būtisku priekšnoteikumu Latvijas valsts nodibināšanai.  Kanādas valde šo projektu 

atbalstīs ar sēklas naudu.   

Valde neatbalsta 

 

 

DV ASV Vanadžu priekšnieces darbība ārpus sēdēm 

5. maijā 

Līga Nutere apmeklē Daugavas Vanagu Centrālās valdes sponsorēto Edvīna Šnores filmas 

“Nezināmais karš: Baltijas pretošanās” pirmizrādi Rīgā. 

8. maijā 

Līga Nutere pārstāv DV ASV valdi un DV ASV vanadzes 2. Pasaules kara beigu un leģionāru 

pārapbedīšanas pasākumā Lestenē 8. maijā. 

5. jūnijā 



Līga Nutere piedalās Klīvlandes vanadžu pavasara sarīkojumā ar īsu uzrunu. Sarīkojumā tika rādīta 

teātra izrāde vietējo vanagu un vanadžu iestudējumā. 

20. jūnijā 

Līga Nutere izsūta pirmo 2016. gada Daugavas Vanadžu apkārtrakstu. Citas kopijas nosūtītas atrodot 

papildus e-pasta adreses apvienībām un viena pa parasto pastu uz Kalamazoo. 

12. jūlijā 

Līga Nutere ar iepriekšējās priekšnieces palīdzību e-pasta adrešu apkopošanai pārsūta Daugavas 

Vanadžu apkārtrakstu no Guntas Reynoldes. Papīra kopija nosūtīta uz Kalamazoo. 

Līga Nutere pārsūta vanadžu apvienībām informāciju no Latvijas vanadžu priekšnieces ar ielūgumu 

uz Latvijas vanadžu salidojumu 16. jūlijā. 

 

 

 

 

 


