DV ASV Vanadžu apkārtraksts
2018. gada sākumā

Mīļās vanadzes un apvienību vadītāji,
Man ir prieks jūs atkal uzrunāt jaunajā 2018. gadā – Latvijas simtgades gadā. Tik daudz darbu ir
padarīts Latvijas labā gadu gaitā. Novēlu šo simtgades gadu pavadīt īpaši patriotiski, rādot sev
un pasaulei, ka mēs esam latvietes.

DV ASV Vanadžu projekti
Pagājušā vanadžu salidojumā tika pieņemti pieci projekti. Te būs īss apraksts par to, kā ar katru
no tiem ir veicies līdz šim un kas vēl darāms.
1. A. Graša nometne – vanadzes bija saņēmušas lūgumu ziedot naudu A. Graša nometnei –
gultām, darbarīkiem, transportam un bērnu dalības maksai. Vanadžu salidojumā tika
nolemts ziedot $500 nometnes dalības maksas segšanai 3 bērniem. Diemžēl saņēmām
atteikumu no nometnes – ja neziedojam gultām vai darbarīkiem, tad bērnu dalības
maksas ziedojumu viņi nevarot pieņemt. Šī nauda tiks izlietota citiem mērķiem nākotnē.
2. “Ceļš skolēniem uz Okupācijas muzeju” – šis ir Latvijas Okupācijas muzeja projekts, kas
daļēji finansē transporta izdevumus lauku skolām atbraukt uz Rīgu apskatīt muzeju.
Ekskursija vienmēr ir ar papildus mācību aktivitātēm, kas palīdz skolēniem labāk izprast
vēsturi. Mēs nolēmām ziedot $500 no vanadzēm. Ziedojums tika nosūtīts augustā caur
OMFA. Esam saņēmuši pateicības vēstuli no OMFA, kas ir pievienota, kā arī te ir
pateicība tieši no muzeja izglītības nodaļas:
From: Inguna Role
Sent: Monday, September 11, 2017 5:44 AM
To: 'Daugavas Vanagi'
Subject: RE: Ziedojums skolu atbalsta programmai
Labdien, Līga!
Paldies par Jūsu dāsno ziedojumu, kas ir ļoti noderīgs skolu ceļa naudas daļējai atmaksai. Iepriekšējā mācību gadā,
tas ir no septembra līdz maijam šo iespēju izmantoja vairāk nekā 1000 skolēnu no 40 Latvijas skolām, kopā saņemot
atbalstu vairāk nekā €4000 apmērā.
Ar cieņu,
Inguna Role
Izglītības nodaļas vadītāja

3. Karogi motociklu braucienam – ideja bija uzšūt nelielus Latvijas karogus (6x12 collu
lielumā), ko lietot motociklu braucienā Latvijas simtgadei. Es pašreiz vēl plānoju, kā tieši
realizēt braucienu, tā kā papildus informācija vēl sekos par karogu darināšanu.
4. Vanadžu kalendārs – šis projekts tika ļoti veiksmīgi realizēts. Pateicos visām vanadzēm
un vanagiem, kas atsūtīja skaistās fotogrāfijas kalendāram. Tāpat pateicos visiem, kas
pielika roku kalendāru izplatīšanā. Izdrukājām 575 kalendārus, kas ievērojami pārsniedza
paredzētos 250-300. Kalendāri ir izplatīti pa visu ASV, Kanādu, daudzas vanadzes
personīgi sūtīja kopijas radiem un draugiem Latvijā, un mums arī ienāca pasūtījums no
Austrālijas. Esmu dzirdējusi daudz labas atsauksmes un arī ieteikumus nākamā gada
kalendāram. Ja jums ir kāda laba ideja par tēmu, lūdzu, paziņojiet. Izrunāsim un
izvēlēsimies labāko vanadžu salidojumā aprīlī. Pāris no ieteikumiem, ko jau esmu
saņēmusi, ir atjaunot vārda dienu alfabētisko sarakstu un ielikt baznīcas svinamās dienas
kalendārā, kā tas bija iepriekš.
5. Leģionāru diena – speciāls simtgades apsveikums vanagiem-leģionāriem. Lūdzu visām
apvienībām paziņot, cik jums ir biedru-leģionāru, ko būtu jāapsveic. Es plānoju izveidot
apsveikuma kartiņas visiem šajā Latvijas 100-gades gadā uz Leģionāru dienu 16. martā.
Nosūtīšu apvienībām un tad tālāk tās nododiet leģionāriem kopā ar kādu dāvanu no jūsu
apvienības – pēc pašu izvēles, kas ir vairāk piemērots tieši jūsu leģionāriem.
Atgādinājumam, doma bija tērēt ap $100 no katras apvienības dāvanām saviem
leģionāriem. Ja apvienībā nav leģionāru, lūdzam līdzvērtīgu summu nosūtīt kasierim
Ivaram Zuševicam, lai no šī kopējā fonda mēs varētu apsveikt tos Daugavas Vanagu
biedrus-leģionārus, kas nav nevienā apvienībā. Ja jums ir zināma kontaktinformācija
kādiem no šiem biedriem, kas nav apvienību biedri, lūdzu, nododiet to man, lai varu
nosūtīt apsveikumu pa tiešo.

Gada pārskati, nākamā delegātu sapulce un vanadžu salidojums
Jau atkal gads ir apritējis un laiks gatavoties delegātu sapulcei un vanadžu salidojumam, kas
notiks no 2018. gada 20. – 22. aprīlim Milvokos. Lūdzu, atsūtiet aprakstu par savu vanadžu
darbību pagājušā gadā (vai nu kā atsevišķai kopai, vai arī apvienības sastāvā) līdz 28. februārim,
lai varu apkopot datus par vanadzēm ASV. Paši apraksti tiks apkopoti un publicēti delegātu
sapulces grāmatā. Neaizmirsiet iekļaut ziņas par vanadžu skaitu apvienībā.

ASV Vanadžu priekšnieces vēlēšanas
Neticami, bet tūlīt jau būs apritējuši divi gadi, kopš esmu DV ASV vanadžu priekšnieces amatā.
Pateicos visiem, kas pa šiem gadiem ir man palīdzējuši gan ar darbiem, gan padomu.
Pagājušā gada vanadžu salidojumā mēs ievēlējām nominācijas komisiju 3 cilvēku sastāvā Inese Apele, Velta Didrichsone un Astra Iesalniece. Tuvākajā laikā komisija sazināsies ar visām
apvienībām kandidātu uzstādīšanai nākamajam DV ASV vanadžu priekšnieces termiņam.
Lūdzu, esiet atsaucīgi.

Tautastērpu projekts
Man ir radusies ideja tautas tērpu saglabāšanai. Pēdējos gados esmu dzirdējusi daudz
gadījumu, kur cilvēkiem vairs neder vecie tautastērpi, vai tie tiek saņemti mantojumā un netiek
izmantoti. Tāpat ir otra puse, kas meklē tērpus – sevišķi jaunāko paaudžu atbraucēji no
Latvijas, deju kolektīvi, u.c. Vai vanadzes varētu darboties kā starpnieces – saglabājot un
uzturot pilnus tērpus, pārkomplektējot tautastērpus no atsevišķām daļām, un piedāvājot tos
tiem, kam vajag – vai nu izīrēt uz īsu laiku, vai pārdot, vai vienkārši nodot pastāvīgā lietošanā,
ja tas ir Daugavas Vanagu grupai? Padomājiet, kāda ir tautastērpu situācija jūsu pilsētās,
pārrunāsim vanadžu salidojumā.
Ja kādam ir pieejami, pašreiz meklējam vairākus Rucavas tautastērpus pastāvīgai lietošanai
(bērnu un sieviešu), kā arī vienus Zemgales brunčus aizdošanai uz Latvijas Dziesmu un Deju
svētku laiku ar šo rakstu:

.
Lūdzu, sazināties ar mani daugavasvanagiroc@outlook.com, ja jums ir lieki kādi no šiem
tautastērpiem.

Darbība kopsēdēs
No 2017. gada 8.-10. septembrim mēs kopā ar citiem DV ASV valdes locekļiem un DV Kanādas
valdi tikāmies Sidrabenē pārrunāt organizācijai svarīgos jautājumus. Piektdien pa dienu notika
DV ASV valdes sēde, bet jau vakarā tika atklāta kopsēde ar Kanādu. Pārsvarā runas bija saistītas
ar gatavošanos DV Centrālās valdes sēdei Latvijā.

DV ASV un DV Kanādas valdes un viesi

Savukārt no 2017. gada 22.-24. septembrim es piedalījos organizācijas Vanadžu salidojumā
kopā ar vanadžu vadītājām no citām valstīm, kā arī pārstāvēju mūsu DV CV locekli Zigurdu
Rīderu DV Centrālās Valdes sēdē.
Vanadžu salidojumā priekšniece Gunta Reynolde apsveica visas zemju vanadžu vadītājas, kas
bija ieradušās no ASV, Kanādas, Anglijas, Vācijas un Latvijas. Referāta daļā uzstājās Kanādas
latviete Margrieta Langins, stāstot par Pasaules Veselības organizācijas sadarbību ar Latvijas
valsts un izglītības iestādēm. Viņa iepazīstināja klātesošos ar projektu par medmāsu klīnisko
vadlīniju izstrādāšanu un ieviešanu Latvijā.

Vanadžu salidojums 2017.gada 22. septembrī

DV CV sēde – 2017. Gada 22. – 24. Septembris

Abās sēdēs pieņemtos lēmumus un rezolūcijas DV ASV priekšnieks Andris Kursietis jau iepriekš
izsūtīja savā apkārtrakstā:
http://daugavasvanagi.org/images/Raksti/DV_ASV_prka_apkartraksts_2017-3.pdf
Sīkāk par DV CV sēdes norisi var lasīt šajā informācijas nozares publikācijā:
http://www.laikraksts.com/raksti/7599

Daugavas Vanagu globālās vēlēšanas
Šogad beidzās pilnvaru laiks Daugavas Vanagu organizācijas priekšniekam Andrejam Mežmalim
un vanadžu priekšniecei Guntai Reynoldei. Vēlēšanas notika no 2017. gada 1. oktobra līdz 1.
novembrim visās zemēs, kur ir Daugavas Vanagi – ASV, Kanādā, Vācijā, Anglijā, Latvijā,
Austrālijā un Zviedrijā.
Par jauno priekšnieku tika ievēlēts vanadzēnu kustības vadītājs Latvijā Gunārs Spodris. Par
vanadžu priekšnieci tika ievēlēta Latvijas vanadžu priekšniece Klāra Mētra. Viņi ir ievēlēti uz
nākamajiem 3 gadiem.

Gunārs Spodris

Klāra Mētra

