Daugavas Vanagu gada grāmata 2020.
Daugavas Vanagu Austrālijā dāvinājums Likteņdārzā Latvijas simtgadē.
Piecu karogu dāvinājums veltīts Kurzemei, Latgalei, Vidzemei, Zemgalei un visiem tiem, kas cietuši un
atdevuši savu dzīvību par Latviju.
(Dāvinājumā vienojušās Adelaidas, Balaratas, Brisbenas, Džīlongas, Kanberas, Melburnas, Murbankas,
Northamas, Ņūkāslas, Pērtas, Sidnejas un Tasmanijas Daugavas Vanagu nodaļas. 2018. gada 11.
augustā)
____________________________________________________________
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Pārskats par DVCV pārstāvniecības Latvijā darbību
01.01.2020 – 31.12.2020
DVCV pārstāvniecība Latvijā 2020. gadā turpināja sniegt materiālu palīdzību personām, kam tā bija
nepieciešama un kuras atbilda Daugavas Vanagu organizācijas noteiktajiem kritērijiem.

1 - 2020. ga dā saņemtie ziedojumi

1. Leģionāru aprūpe
2020. gadā palīdzību saņēma 90 bijušie leģionāri un gaisa spēku palīgi, naudu saņēma arī 3 atraitnes.
Kopā izmaksātā summa bija 21 793,- EUR no pārstāvniecībā saņemtajiem ziedojumiem, tajā skaitā pasta
un bankas izdevumi sastādīja 425,- EUR. Pabalsta lielums 240,-EUR gadā (ziedojuma sadale
pārstāvniecības ziņā), pabalstu izmaksājot divas reizes gadā pa 120,-EUR, ja ziedotājs kādu apsvērumu
dēļ neziedo vairāk konkrētam saņēmējam.
Pabalsti tiek sūtīti pa pastu un neliela daļa tiek pārskaitīta uz leģionāra bankas kontu. Pasts par saviem
pakalpojumiem iekasē 2,5% no nosūtāmās summas. Banka iekasē komisiju 0,50 EUR, par katru
pārskaitījumu. Ja naudas saņēmējs ir mainījis adresi vai miris, pasts pēc divu mēneša glabāšanas naudu
ieskaita atpakaļ pārstāvniecības kontā. 2020 g. DV Kanberas nod. Austrālijā ziedoja 2 970,- EUR
Leģionāru apkurei, 74 leģionāriem tika izmaksāti 40,-EUR katram. 2020 g. DV Pertas nod. Austrālijā
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ziedoja 1 770,90 EUR un DV Kanādas valde 2 095,-EUR Leģionāriem Ziemassvētkos. 70 leģionāriem tika
izmaksāts 50,-EUR katram. Ir saņemtas ziņas par 16 mirušiem leģionāriem, tajā skaitā atpakaļ atsūtīti 14
pabalsti. Pabalstu atsūta atpakaļ, ja leģionārs ir miris vai mainījis dzīves vietu un nav paziņojis.
Pārstāvniecībā ir izveidota datu bāze par leģionāriem un saņemtajiem pabalstiem, izmaksu laikā tā tiek
papildināta. 2020. gada 31. decembrī atlikums kontā leģionāru atbalstam, bija 23 805,11 EUR.
2. Daudzbērnu ģimeņu atbalsts
2020. gadā pabalsti izmaksāti 158 daudzbērnu ģimenēm. Katrai ģimenei ir noformēta sava kartīte, kurā
ir norādītas ziņas par ģimenes stāvokli un pabalstu izmaksām. Informācija par pabalstu izmaksu tiek
ievadīta daudzbērnu ģimeņu datu bāzē. Visas izdrukas par veiktajām izmaksām katru gadu tiek nosūtītas
zemju priekšsēžiem, kuri savukārt šo informāciju nosūta savu zemju nodaļām. 2020 gadā 69 ģimenes
palīdzību ir saņēmušas vienu reizi, 68 ģimenes palīdzību ir saņēmušas divas reizes, 14 ģimenes palīdzību
ir saņēmušas 3 reizes un 2 ģimenes palīdzību ir saņēmušas 4 reizes. Lielākus pabalstus saņem ģimenes,
kurām ziedotāji speciāli nosūta naudu. Ar speciālām norādēm naudu ir saņēmušas 5 ģimenes. 2020.
gadā ir izmaksāti 23 880,10 EUR, tai skaitā 83,60EUR pasta un bankas izdevumiem. Daudzbērnu ģimenes
pabalstu var saņemt divas reizes gadā, katru 85,-EUR. Visvairāk nauda nepieciešama maijā, kad bērniem
beidzas skola , septembrī, kad jāatsāk skolas gaitas un decembrī, lai svinētu Ziemassvētkus. 2020. gada
31. decembrī daudzbērnu ģimeņu kontā bija 1 913,82 EUR.
3. Audžubērnu ģimeņu atbalsts
2020. gadā palīdzību saņēma 95 aizbildņu ģimenes. Kopā izmaksāti 15 724,90 EUR, tajā skaitā pabalstos
ģimenēm 5 313,- EUR un 10 411,90 EUR izmaksāts biedrības rīkotajiem sarīkojumiem, saskaņā ar
ziedotāju norādi. Pabalsti tiek izmaksāti sadarbībā ar Latvijas Audžuģimeņu biedrību, tās valde pieņem
lēmumu, kurām ģimenēm maksāt un sarakstu atsūta uz pārstāvniecību, nauda tiek izmaksāta.
4.Privātā aprūpe
Privātajai aprūpei 2020. gadā ir izmaksāti 2 173,55 EUR.
5. Izglītības fonds
2020. gadā studējošo pabalsts tika izmaksāts 5 studentiem no Izglītības fonda konta 1 075,-EUR un
vienam studentam no K. Auziņa stipendiju konta ziedotāja Ieva Szentivanyi atbalsta studentu ar 250,EUR. Pabalsti tiek izmaksāti pēc sesijas nokārtošanas divas reizes pa 215,-EUR mācību gadā.
6. Leģionāru apgāde ar zālēm
2020. gadā par zālēm tika samaksāti 40 883,30 EUR. Zāles tika dalītas Slokas ielā 122, katra mēneša
pēdējā trešdienā. Zāles atved Agris Briedis. Zāļu sadali veic daktere Vija Tīpaine un Maija Cālīte.
Leģionāru zālēm atlikums uz 31.12.2020 g. bija 13 021,72 EUR.
7. Pārstāvniecības darbība un nākotnes ieceres
DVCV Pārstāvniecībā Latvijā ir 3 valdes locekļi Māris Slokenbergs – Latvija, Gunta Reynolds - Kanāda un
Ināra Sīkā – Austrālija. Pārstāvniecībā paliek viens algots darbinieks: Anna Šņuciņa. Gunta Reynolds seko
telpu īres maksām un zāļu pavadzīmēm. Ināra Sīkā turpina sekot pārstāvniecībai uzticēto līdzekļu
kontiem. Māris Slokenbergs risina visus jautājumus, kas rodas birojam strādājot.
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DVCV pārstāvniecības Latvijā birojs ir atteicies no stacionārā telefona un tiek lietots tikai mobilais
telefons: 26003780. Biroja pieņemšanas laiks ir pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien no 10:00 –
13:00. Annas Šņuciņas darba laiks sākot no 01.01.2020 g. ir samazināts par 2 stundām. (no 10:00-15:00)
2020. gadā Pārstāvniecības darbinieki turpina iesākto palīdzības darbu. Uz šo brīdi mums ir kontaktu
saraksts ar 70 leģionāriem. Zāles saņem 33 leģionāri un 32 leģionāru atraitnes.
DVCV Pārstāvniecības Latvijā Valdes priekšsēdētāja Gunta Reynolds
DVCV Pārstāvniecības Latvijā valdes loceklis Māris Slokenbergs
DVCV Pārstāvniecības Latvijā valdes locekle Ināra Sīkais

2 - DV Pā rs tā vniecības ienākumi/izdevumi pārskats 2019.g & 2020.g. i zpilde & 2021 budžets gatavots 2021.g.27. ma rtā - va ldes
l ocekle Ināra Sīka

Kopsavilkums Leģionāru atbalstam
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3 - Kops a vilkums Le ģionāru atbalstam
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Naudas ziedojumi zālēm 2020. gadā
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4 - Na udas ziedojumi zālēm 2020. ga dā

Zāļu dalīšana
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LESTENES BRĀĻU KAPI

''Ak, svētā Lestene!”, tā saka dzejniece Māra Zālīte par Lesteni, tās Dievnamu un zemi, kurā guļ
karavīri.
Lestenes Brāļu kapos Tukuma novadā Lestenē, guldīti karavīri, kuri 2. Pasaules kara laikā krituši Latviešu
leģiona rindās. Tikai pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas radās iespēja pārapbedīt karavīrus no visas
Latvijas un citām valstīm.
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Lestenes Brāļu kapu izveide sākās jau 1998. gadā. Pamatā būvdarbu izmaksas nāca no Daugavas Vanagu
ziedojumiem. Uz kapu plāksnēm iegravēti kritušo leģionāru vārdi, bet centrālo tēlu veidojusi tēlniece
Arta Dumpe. 2000 gadā. 5. novembrī, lietainā dienā Lestenē atklāja pieminekli latviešu leģionāriem.
Šeit izvilkums no V. Plūdoņa 2020. gada rakstu, kas veltīt DV 75 darbības gadiem.
…” DVCV sēde 1997. gadā Klīvlandē, ASV no 22. līdz 24. jūlijam bija mana pirmā kā DV priekšniekam. Vēl
šodien stāv prātā A. Lindena paskaidrojumi par Lestenes Brāļu kapu izveidošanu. Viņš norādīja, ka šī
doma ir DV Austrālijas ieteikums, un to arī atbalstot latviešu uzņēmējs Anglijā E. Gailis, kas šo kapu
izveidošanai jau noziedojis divdesmit tūkstoši angļu mārciņas. Klātesošie tika iepazīstināti ar ļoti
iespaidīgu Lestenes Brāļu kapu plānu un maketa fotogrāfiju. Tomēr, lai projektu iedzīvinātu, bija
nepieciešams izsludināt konkursu. Plāns, kuru pieņēma, ir tas, ko redzam šodien Lestenē. Vienbalsīgs bija
DVCV lēmums – šis projekts jāatbalsta visu iespēju robežās. Daudz un dažādi bija šķēršļi, bet kad
1998. gadā nodibināja Kurzemes Brāļu kapu fondu, kuru vadīja Nikolajs Romanovskis, tad viss sāka
kustēties uz priekšu, bet tomēr prasīja vairāk nekā 9 gadus līdz Lestenes Brāļu kapu iesvētīšanai…
DVCV pārstāvniecības kases grāmatās, ir redzams, ka kopš 1998. gada, DV nodaļas un zemes visā
pasaulē ir ziedojuši pāri EUR 650,000, Lestenes kapa izveidošanā.
2020. gada sākumā, parādījās iespēja nopirkt blakus muzeja īpašuma “Rūķīši” ēkas un zemi. 2. martā tika
parakstīts nodoma protokols starp Latviešu virsnieku apvienību, Latvijas nacionālo karavīru biedrību,
biedrību "Latvijas Ģenerāļu klubs" un Daugavas Vanagu centrālās valdes pārstāvniecību Latvijā.
2020.g. aprīlī, DVCV Priekšsēdis Gunārs Spodris izziņoja visiem DVCV locekļiem, par iespējamo projektu
ar lūgumu atbalstīt īpašuma pirkšanu un Lestenes muzeja paplašināšanu. Projekts tika pieņemts
un DVCV Pārstāvniecība uzņēmās īpašuma pirkšanu un tā dāvināšanu Tukuma pašvaldībai, muzeja
vajadzībām. Īpašuma cena 19,500EUR apmērā sedza no DVCV Gunāra Astras fonda līdzekļiem. DVCV
Pārstāvniecības valdes loceklis Māris Slokenbergs parakstīja pirkuma līgumu 2020.g. 7 septembrī un
svinīgā pēcpusdienā 2020.g. 5. novembrī, Māris parakstīja dāvinājuma līgumu Tukuma novada Domei.

5 - No kr. Tukuma novada Domes priekšsēdis Normunds Rečs, DV pārstāvniecības va ldes loceklis Mā ris Slokenbergs un zvērinātā
a dvokāte Inta Sikora.

Dāvinājuma līgumā. Pie 8.2 punkta ir rakstīts
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“... Saskaņā ar šī Līguma 2.punktā noteikto Apdāvinātā apņemas sadarbībā ar Tukuma novada Domes
padotībā esošu iestādi - Tukuma muzeju, izveidot struktūrvienību - biedrību/nodibinājumu, kura
profesionāli par Apdāvinātās līdzekļiem atjaunos Īpašumu, Īpašumā izveidos publisku muzeju, veiks tā
apsaimniekošanu, organizēs muzeja darbību, apkopos materiālās un nemateriālās liecības par
2.pasaules kara notikumiem un cīņām Kurzemē/Zemgalē. Muzeja izveidošanā un publisku pasākumu
organizēšanā Apdāvinātā vai tās struktūrvienība (biedrība/nodibinājums) sabiedriskā kārtā iesaistīs
Dāvinātāja pārstāvjus....”
Patreiz muzejs ir viena maza telpa, kur nav iespējams pasniegt informāciju visiem Lestenes kapu
apmeklētajiem. Galvenais projekta mērķis ir muzeja paplašināšana, lai būtu iespēja apmeklētājus un
skolēnus informēt par leģionu. Paplašinātais un modernais muzejs palikts uz visiem laikiem Latvijas
tautai par godu kritušajiem karavīriem.
Ināra Sīkā
DV pārstāvniecības Valdes locekle

6 - Foto - Lestenes baznīca un kapi
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1.1. Daugavas Vanagu priekšnieks 2018 - 2020 - Gunārs Spodris

7 - Gunā rs Spodris

DAUGAVAS VANAGU 2020. gads.
Man ir liels prieks, ka iznāk Daugavas Vanagu gada grāmata 2020! Viens no grūtākajiiem un arī
skumjākakiem lēmumiem DVCV sēdē Kanādā 2019. gadā bija lēmums izbeigt DVM izdošanu. Vairs nebija
ne lasītāju, ne abonentu, ne arī intereses par žurnālu, jo tas vairs neatspoguļoja Daugavas Vanagu
aktivitātes. Tagad ir jauns laikmets, ar jaunām iespējām, kā arī ir jaunu DVCV valdi.
2020. gads bija pandēmijas pārņemts, līdz ar to plānoto sēdi klātienē ASV vajadzēja atcelt, un organizēt
neklātienes sēdi no 20. jūlija līdz 8. augustam, izmantojot e-pastus. Manas darbības iespējas bija stipri
limitētas Covid-19 un mana personīgā veselības stāvokļa dēļ.
Tomēr, es gribu uzsvērt, ka vairākas svarīgas lietas tika nokārtotas:
1. Sadarbībā ar citām nacionālām, patriotiskām biedrībām, Daugavas Vanagi nopirka privātīpašumu,
lai paplašinātu Lestenes muzeju, un tad to dāvināja Tukuma pašvaldībai. Daugavas Vanagiem būs
nozīmīga loma jauniešu patriotiskā audzināšanā Lestenē.
2. Ar Paulu Vanagu nokārtoju (1924-2021) DVCV arhīva un finanšu pārvešanu uz Latviju, lai
prezidijs būtu stabilā situācijā.
3. Organizēju DVCV vēlēšanas, lai jaunais DV priekšnieks un DV Vanadžu priekšniece varētu stāties
savos posteņos ar 2021. gada 1. janvāri.
4. Organizēju Mozuļu kaujas atceres dienu 16. jūlijā Krivandā pandēmijas starplaikā.
Man bija skumji, ka DVCV vēlēšanu laikā bija nesaprašanās un uzbrukumi. Mums kā Daugavas Vanagu
biedriem ir jāsaprot, ka mūsu ciņa ir ar ārējo ienaidnieku un mēs nedrīkstam viens otram uzbrukt. Būtu
jādomā, kā labāk organizēt vēlēšanas nākošajā reizē.
Mēs nevarējām svinēt DV 75. gadu jubileju 2020. gada 28. decembrī, turpinām svinēt visu šo
gadu. Daugavas Vanagi, Sasauksimies!
Gunārs Spodris DV priekšnieks 2018-2020
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1.2. Daugavas Vanadžu organizācijas vadītāja 2018 - 2020 - Klāra
Mētra

8 - Kl ā ra Mētra

Daugavas Vanagu organizācijas vanadžu priekšnieces Klāras Mētras darba pārskats par 2018., 2019.,
un 2020. gadu.
Par Daugavas Vanagu organizācijas vanadžu priekšnieci sāku strādāt ar 2018. gada 1. janvāri.
Uzņemoties šo amatu uzskatīju, ka man jāpopularizē Daugavas Vanagu organizācijas vārds skolās un
radnieciskās sabiedriskajās organizācijās, jāskaidro, ar ko nodarbojas Daugavas Vanagi pasaulē, kāds ir
atbalsts Latvijā, kādam mērķim tika dibināta Daugavas Vanagu organizācija. Jāatbalsta un jāpiedalās
dažādu organizāciju organizētos pasākumos.
Mans veiktais darbs 2018. gadā bija:
Kara muzejā
1. 2018. gada 7. februārī piedalījos Salaspils memoriālā jaunās ekspozīcijas atklāšanā.
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2. 17. februārī piedalījos Biedrības ,,Daugavas Vanagi Latvijā’’, sarīkojumā ,,Veltīts Latvijas
simtgadei ‘’. Tika atzīmēti barikādes notikumi , sumināti biedrības biedri par ilggadīgu darbu
biedrībā, pasniegti ,,Atzinības raksti’’ un ,,Krūšu nozīme zeltā’’.
3. 22. februārī Valmierā piedalījos organizētajā 9. klašu konkursā ,,Pazīsti Latviju’’, kurš notika
ceturto reizi, šajā konkursā piedalījās 22 komandas no Valmieras novada vidusskolām un
pamatskolām.
4. 15. martā Kara muzejā Rīgā piedalījos konferencē ,,Trešais ceļš – nacionālā pretošanās kustība
komunistiskajam un nacionālistiskajam okupācijas režīmam Baltijas reģionā’’
5. 2018. gada 16. martā piedalījos ikgadējā 16. marta - Leģionāru dienai veltītos pasākumos :
a. 10.00 no rīta Rīgā Sv. Jāņa baznīcas Dievkalpojumā, kur pirms dievkalpojuma izdalīju
Daugavas Vanagi Latvijā priekšnieka A. Mežmaļa sagatavotās skrejlapas ,,Kas ir Daugavas
Vanagi’’ un ,,Atcerēsimies - Pieminēsim Latvijas brīvības cīnītājus - 16. marts Latviešu
Leģionāru dienu’’
b. Pulksten 11.00 piedalījos Leģionāru gājienā uz Brīvības pieminekli nolikt ziedus,
c. Pulksten 13.oo braucu uz Lestenes brāļu kapiem, kur piedalījos svētbrīdī.
Rīgā
6. 2018. gada 18. martā piedalījos braucienā uz Iles partizānu atjaunoto bunkuru, kur tika pieminēti
kritušie nacionālie partizāni. Svinīgajā Svētbrīdī piedalījās vienīgais vēl dzīvs esošais nacionālais partizāns,
leģionārs, dzejnieks, Liepājas Daugavas nodaļas biedrs Modris Zihmanis. 7. 2018. gada 10 jūlijā DV CV
sēdes laikā tika organizēta diskusija ar Daugavas Vanagu organizācijas zemju vanadžu priekšniecēm un
vietējām vanadzēm. Mans mērķis bija aicināt sadarboties visām DV zemēm. Aicināju visas zemju vanadžu
vadītājas sniegt priekšlikumus, kā mums kopīgi risināt Latvijai svarīgus uzdevumus. Darboties kopā, tas
nekas, ka mēs atrodamies tālu viena no otras, uzturot draudzīgas attiecības mēs varētu paveikt daudz.
Šajā sarīkojumā piedalījās: Ināra Sīkais - Austrālijas Sidnejas nodaļas priekšniece, Dzintra Eglīte - Kanādas
vanadžu priekšniece, Līga Nutere – ASV vanadžu priekšniece, Gunta Reynolde – Kanādas zemes
priekšniece, Ruta Mūrniece – no Aizsardzības ministrijas, Paula Aboliņa – Ābola - biedrība ,,Otrā elpa’’,
Ilze Golvere – “Latvijas Audžuģimeņu biedrība”, Tamāra Kelks – Vanadze no Anglijas.
8. 2018. gada 14. jūlijā piedalījos Vanadžu salidojumā VEF kultūras pilī.
9. 2018. gada no 22. – 23. septembrim piedalījos Okupācijas muzeja rīkotā svinīgā pasākumā Beļģijā
Zēdelhēmā ,,Piemineklis Brīvībai – Zēdelhēmā’’ atklāšanā.
10. Piedalījos Daugavas Vanagu organizācijas 73. gadadienas organizēšanā. 2019. gadā veiktie darbi:
1. 2019. gada 5. janvāra valde sēdē iepazīstināju ar Austrālijas Daugavas Vanadžu priekšnieces Ilgas
Vēveres atsūtīto projektu atbalstīt ,,Pirmās Pasaules Goda priekšnieces Marijas Ķeņģes‘’ stipendiju.
Viena gada stipendija summa 2000.00EUR. Sazinoties ar zemēm, vanadzes šo projektu atbalstīja.
Kontaktējos ar ,,Vītola Fonda’’ vadību, izstrādāju Goda priekšnieces Marijas Ķeņģes dzīves aprakstu.
Stipendija tiek atbalstīta no visām zemēm arī no Latvijas 2019.,2020.g. un 2021. gadā. 2. 2019. gada 6.
jūlijā Aizkrauklē notika kārtējais Vanadžu salidojums.

19

3. 2019. gada 30. augustā Kara muzejā piedalījos grāmatas ,,Pretošanās kustība Latvijā no 1958 –
1986.g.’’ prezentācijā. Notika tikšanās ar tās autoru Bruno Javoish, kurš ir atspoguļojis savas gaitas šajā
kustībā.
4. Šajā pasākumā tika sveikts arī Karavīru biedrības vadītājs Edgars Skreija 90 gadu jubilejā. 5. Viesojos
Biedrības DVL Liepājas nodaļas 25 gadu jubilejā. 6. 2019. gada 2. novembrī VEF kultūras pilī tika godināts
VEF kultūras nama senioru koris ,,Daugavas Vanadzes’’, kora dalībnieces visas ir Daugava vanagi Latvijā
vanadzes.
7. 2019. g.28 decembrī tika atzīmēta Daugavas Vanagu organizācijas 74. gadadiena Latviešu biedrības
namā Rīgā. 8. 2018, 2019., kā arī 2020. gada decembrī tika sagatavota katru gadu 30 kg. paka
Ziemassvētku apsveikumam un ar apsveikumu tika nosūtīta Latvijas karavīriem, kuri atradās misijā
Afganistānā. 9. 2019. gadā saņēmu darba pārskatus no visām zemēm par vanadžu darbu un nosūtīju uz
DV CV sēdi Kanādā. 2020. gadā sakarā ar Covid – 19 pandēmiju, nekādi pasākumi biedrībā netika
organizēti. Organizēju attālināti DV organizācijas vanadžu priekšnieces vēlēšanas Latvijā. Šobrīd uz
2021.g. 1. janvāri Biedrībā ,,Daugavas Vanagi Latvijā‘’ ir 253. vanadzes. Sveicu visu zemju vanadzes
dažādos svētkos. Savā darbības laikā saku paldies tām zemju vanadzēm, ar kurām man izdevās
sadarboties. Turpmākam darbam jaunajai Daugavas Vanagu organizācijas vanadžu priekšniecei Inārai
Sīkai novēlu: ,, Vienota doma, vienota griba, Vienots gars – Tikai tāda var būt mūsu gaita un tālāk
dzīvošana. Nesairt un neizplēnēt Saliedēties! Saliedēšanās ir mūsu visspēcība, mūsu cerības pamatu
pamats.’’ /Alfrēds Putniņš./ Biedrības ,,Daugavas Vanagi Latvijā’’ vanadze Klāra Mētra

1.3. 2020.gada DVCV locekļu saraksts

DVCV valdes locekļi:
Gunārs Spodris (Latvija) priekšnieks
Aivars Sinka (DVF AK) 1.vietnieks
Gunta Reynolds (Kanāda) 2.vietnieks
Andris Kursietis (ASV)
Līga Nutere (ASV)
Jānis Kārkliņš (Austrālija)
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Klāra Mētra (Latvija) Vanadžu priekšniece
Andrejs Mežmalis (Latvija)

1.4. DVCV priekšsēža un DV Vanadžu priekšnieces vēlēšanu rezultāti

2020. gada septembrī tika rīkotas DV priekšnieka un vanadžu priekšnieces vēlēšanas. Pašreizējais DV
priekšnieks Gunārs Spodris un vanadžu priekšniece Klāra Mētra nekandidēja šiem amatiem.
Balsošanas rezultāti pasaules mērogā bija sekojoši:
DV priekšnieka amatam:
·

Andrejs Mežmalis (LV): 613 balsis

·

Aivars Sinka (AK): 720 balsis

Daugavas Vanagu organizācijas vanadžu priekšnieces amatam:
·

Asja Ramate (LV): 268 balsis

·

Ināra Sīkā (Aus): 453 balsi

Par jauno DV priekšnieku, līdz 2023. gadam, DV biedri pasaulē ievēlēja Aivaru Sinku, un par vanadžu
priekšnieci vanadzes ievēlēja Ināru Sīko.

2. DVCV pārstāvniecību darbības pārskati

21

2.1. Daugavas Vanagu Fonda Apvienotajā Karalistē 2020. gada darbību
pārskats

9 - DVF Lielbritānijā valdes priekšsēdis - Aivars Sinka

2020. gada marta sākumā noturējām delegātu sapulci, ievēlējām jaunu DVF valdi. Iecēlām arī jaunu
saimniecības (“TradCo”) valdi, kas sagatavoja jaunu biznesa plānu mūsu īpašumiem. Nepagāja divas
nedēļas un bija jāslēdz īpašumi, jāpārtrauc latviešu skolu, koru un tautas deju kopu darbība, jāatceļ Jāņi
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un pat rudens delegātu sapulce! Šis laiks ir bijis pilns izaicinājumiem un arī saimnieciski smags, jo
ienākumi gandrīz vai apstājušies, kamēr laba daļa izdevumi saistīti ar mūsu īpašumiem nav
samazinājušies.
Nākamā delegātu sapulce notika 2021. gada 2. oktobrī Straumēnos. Jaunā DVF priekšsēde tika ievēlēta Ilze Grickus.
DVF valde tomēr ir bijusi rosīga. Jaunie apstākļi ir likuši mums lietas pārdomāt un pārkārtot, kamēr šis ir
bijis izdevīgs laiks līdzekļu ieguldīšanai mūsu īpašumos tālākai attīstībai. Valdes sēdes notiek regulāri,
reizi mēnesī izmantojot Zoom

10 - DVF del egātu s apulce

•

18. novembrī svinības notika virtuāli, Daugavas Vanagu fonds aicināja tautiešus Lielbritānijā
iesūtīt savas fotogrāfijas ar apsveikumiem Latvijai, apsveikumi tika apkopoti, izveidojot foto
kolāžu un apsveikuma video, kurā piedalījās arī ''Rīgas projektu koris'' (diriģents Kristofers Volšs Sinka) video - apsveikums ir apskatāms šeit: https://www.youtube.com/watch?v=jsZndeI8DeY

•

17. aprīlī Facebook tiešsaistē Daugavas Vanagu Fonds Lielbritānijā piedāvāja vērot un piedalīties
unikālā tiešsaistes diskusiju pasākumā ‘’Diasporas konference II’’. Latviešu kopienā Lielbritānijā
sevišķi pēc 2008. gada izbraukušās latviešu kopienas vidū ir izveidojušās un arvien vairāk
veidojas ģimenes un sāk dzimt bērni, veidojas jaunā latviešu paaudze, kas izglītojas un aug
jaunajā mītnes zemē, daži attālinās no latviešu valodas un kultūras mantojuma izmantošanas,
daži to cītīgi glabā. Viens no galvenajiem mērķuzdevumiem bija veidot interesantas un saistošas
diskusijas jauktajiem pāriem, jaunajām ģimenēm un ģimenēm, kurās jau aug, skolojas bērni un
jaunieši. Ņemot vērā, ka daudzu diasporas pārstāvju ģimenēs otrs dzīvesbiedrs ir sveštautietis,
pasākuma diskusijas kalpoja par lielisku paraugu, iepazīstot latviešu dzīvesziņu, kultūru, tradīciju,
valodu un kopienu

•

Kopš 2020. gada septembra esam pieņēmuši darbā pilna laika administratori. Administratore ir
pārņēmusi un valdei samazinājusi administrācijas slogu, kā arī strādā, lai popularizētu un
paplašinātu DVF darbību.
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11 - A. Si nka tikšanās ar ja uno vēstnieci Ivitu Burmistri

Plānotie pasākumi Daugavas Vanagu un Daugavas Vanagu fonda 75. gadu jubilejas ietvaros:
•

Dokumentālā filma par latviešiem Lielbritānijā, Daugavas Vanagu fonda vēsturi, īpašumiem,
darbību un aicinājumiem tautiešiem līdzdarboties interviju, dialogu un monologu veidā

•

Ekskluzīvi suvenīri ar DVF75 simboliku, kas būs pieejami iegādāties limitētā daudzumā DVF mājas
lapā

•

DVF atvērto durvju diena

•

Labdarības akcija, sadarbībā ar DV CV. Tiek plānots piepildīt vienu kravas auto ar bērnu mantām
un nogādāt tās DV CV pārstāvniecībās Latvijā, lai tālāk tās nodotu atbalstītajās daudzbērnu
ģimenēs.
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Ziņas par notikumiem nodaļās

12 - DVF va l de

Ņemot vērā pandēmijas ierobežojumus, Apvienotajā Karalistē nodaļu darbs bija stipri limitēts.
28. martā notika DVF valdes un nodaļu pārstāvju tikšanās.
Tikšanās notika Zoom platformā, atkal satikšanās prieku nevarēja aizēnot sarunas attālināti. Valdes
locekļi un nodaļu pārstāvji dalījās pēdējā gada notikumos un nākotnes plānos, uzklausīja un dalījās
pieredzē. Tika nolemts organizēt šādas tikšanās regulāri!
DVF aktīvo un mūža biedru saraksts 2020. gadā:
Birminghamas nodaļa - 11 biedru
Bradfordas nodaļa - 107 biedru
Halifaksas nodaļa - 20 biedru
Korbijas nodaļa - 37 biedru
Koventrijas nodaļa - 22 biedru
Lesteres nodaļa - 63 biedru
Līdsas nodaļa - 58 biedru
Londonas nodaļa - 212 biedru
Notinghamas nodaļa - 28 biedru
Stokportas nodaļa - 10 biedru
Straumēnu nodaļa - 65 biedru
Svansijas nodaļa - 32 biedru
Šobrīd organizācijas sastāvā ir 9 nodaļas un 2 kopas, kopskaitā 612 biedri t.i. 340 vanadzes un 272
vanagi, šai skaitā iekļaujot 303 mūža biedrus.
Laikā no 2006 līdz 2020. gadam likvidētas 8 nodaļas.
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•

Koventrijas nodaļa

Koventrijas nodaļas sastāvā ir 20 biedri, bet esam bijuši diezgan pasīvi aizvadītajā gadā. Pandēmijas
dēļ Koventrijas nodaļai pat nebija iespēja šogad noturēt biedru pilnsapulci. Mūsu apkārtnē dzīvo diezgan
daudz tautiešu, kuri vēlētos pievienoties nodaļai, bet tas nav izdevies līdz šim. Esam arī runājuši par
iespēju apvienoties ar tautiešiem Birminghamā.
Straumēnos un Londonā

13 - Ja unais remonts Baltiešu blokā Stra umēnos

•

Esam nopirkuši divas mājas Straumēnos, kuru īrnieku īres turpinās atbalstīt Straumēnu darbību
un attīstību. Ceram turpināt šo virzienu

•

Tika atjaunots “Baltiešu bloka” komplekss, lai mūsu nometniekiem un citiem viesiem būtu ērta
dzīvošana

•

Vīriešu tualešu pārbūvēšana pie Zviedru zāles bāra un pieejamība invalīdiem

•

Straumēnu teritorija sakopta un uzlabota

•

Londonas namā notiek nozīmīgi remonti, arī pagrabā, bibliotēkā, lai novērstu ilggadējās
problēmas ar mitrumu, kā arī citās telpās, piemēram, iekārtojot vienā guļamistabā atsevišķu
vannas istabu

•

Londonas un Straumēnu viesnīcas ir vairākkārt aizvērušas un atkal vērušas vaļā savas durvis
pandēmijas ierobežojumu dēļ. Abas viesnīcas šobrīd darbojas kopš 17. maija, Straumēnos notiek
aktīva kāzu sezona, tomēr, joprojām ar ierobežojumiem, Londonas namā tiek gaidīti atpakaļ
tūristi, tiklīdz tas būs iespējams.
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Londonas nodaļa
„Gads, kurā apstājās pasaule” – tā par iepriekšējo gadu rakstīja Nellija Ločmele, žurnāla „Ir” galvenā
redaktore. Diemžēl atliek viņai piekrist. Pavasarī viss apstājās, praktiski arī visa mūsu darbība.
Nodaļas valde ik pa laikam sazinājās e -pastos un īsziņās Facebook. Pēc mūsu biedres Lienes Abaroniņas
iniciatīvas tika apzināti nodaļas biedri, lai uzzinātu, vai kādam ir vajadzīga palīdzība šajā grūtajā laikā.
Nolēmām atbalstīt 4 bāra darbinieces ar vienreizēju naudas pabalstu katrai. Augustā satikāmies uz pirmo
valdes sēdi klātienē. Apspriedām ideju, kā atsākt bāra darbību. Nolēmām to darīt 23.oktobrī. Tas izvērtās
ļoti veiksmīgi gan apmeklējuma ziņā, gan finansiāli. Taču, palielinoties saslimstībai ar Covid, ierobežojumi
stājās spēkā vēlreiz, un bāra darbība tika pārtraukta. Šis brīdis tika izmantots, lai izremontētu bāra
palīgtelpu. BB darbojās tikai 4 nedēļas nogales līdz 2020.gada beigām. Esam priecīgi, ka to izdarījām.
Cilvēki bija atsaucīgi un priecīgi, ka varēja atnākt uz gardām vakariņām, iedzert latviešu alu, balzāmu vai
vīnu, taču galvenais, ka bija iespēja kaut ar distanci, bet redzēt tautiešus un parunāties.
Mūsu nodaļa decembrī sagatavoja un nogādāja apsveikumu - dāvanu dzejniecei Veltai Sniķerei 100 gadu
jubilejā. Tās bija latviskas vakariņas no Balzāmbāra, ziedu grozs un apsveikumu kartiņa, ko gleznojusi
mūsu māksliniece Vineta Baikova. Dzejniecei bija veltīts arī grandiozs virtuāls pasākums Rīgā, ko varēja
vērot tiešraidē. Aizkustinoši sirsnīgu video apsveikumu no mūsu nodaļas sagatavoja Solvita Jaunkampe.
Vēl pirms pagājušās pilnsapulces, bet pēc Apkārtraksta iznākšanas 8.februārī notika Bradfordas teātra
trupas izrāde. Tas bija ļoti labi apmeklēts un visādā ziņā izdevies pasākums. Noteikti, kad tas būs
iespējams, aicināsim aktierus atkal. Tas ir labs piemērs sadarbībai starp DVF nodaļām. Tāpat
sadarbojoties paspējām noorganizēt Igo koncertu nama zālē 13.martā un pēc tam ballīti Balzāmbārā, kas
arī bija plaši apmeklēti un tika saņemtas labas atsauksmes.
12. martā tikāmies ar apgāda „Pētergailis” vadītāju un grāmatas „Ulsiks” autori Ingūnu Ullu Cepīti. Tā kā
Londonas grāmatu tirgus bija atcelts sakarā ar sākušos epidēmiju, bet darbi turpinājās, tad pēkšņi viņiem
radās laiks apciemot mūs. Šis vakars tika noorganizēts dažās dienās, bet, saprotamu iemeslu dēļ,
apmeklētība nebija liela, lai arī vakars bija jauks un interesants. Tikšanos kuplināja arī operdziedātājs
Ansis Sauka. 14.marts BB uzstājas Pēteris Krišjānis, interesants dziesminieks ar ģitāru. Atmosfēra bija
omulīga, bet cilvēku jau krietni mazāk. Pastiprinās runas, ka būs daudz visādu ierobežojumu Covid dēļ. Tā
arī notiek. Tiek slēgts bārs un kluba telpas izmantotas kā noliktava bibliotēkas bagātībai, jo tur notiek
pamatīgs remonts. Tikai oktobra sākumā varam sākt atbrīvot telpas no grāmatām.
Valdes sēdes ir notikušas arī Zoom vietnē. Pēdējā sēdē mēs apspriedāmies un vienojāmies, ka pilnsapulci,
kas bija paredzēta 28. februārī, pārcelsim uz laiku, kad varēsim droši tikties klātienē. Tā kā nav
paredzams, kad tas būs iespējams, tad par pilnsapulces laiku biedriem tiks laicīgi izziņots. Taču mēs
ticam, ka tāds laiks pienāks, un ceram, ka tas būs drīz. Mums tikai vēl kāds nedaudz jāpaciešas. Bet,
kamēr mēs esam ierobežoti ar tikšanās iespēju, gribam jums visiem lūgt – esiet veseli, mierīgi, pacietīgi
un atbalstoši.
Kā visi ziniet, 2020. gads nodaļai un klubam bija kluss.
Mums tomēr šajā laikā bija daži lieli izdevumi, kurus vajadzēja segt. Ar DVF/TradCo vienojāmies par
samazinātu īri, kamēr klubs nedarbojās, tomēr apdrošināšana nodaļai un klubam bija jāturpina maksāt,
tāpat arī gada licence vietējai Westminster pašvaldībai par alkohola tirgošanas tiesībām.
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Taču atkrita gada maksājums PPL – PRS par mūzikas spēlēšanas licenci.
Tiku pārskaitījis ziedojumu no vanadzēm Marijas Ķeņģes piemiņas stipendijai Latvijā 150 mārciņu
apmērā.
Miruši (par kuriem ir ienākušas ziņas):
Jānis Dambītis (2016.g. jūnijā)
Žanis Hermansons (2020.g. oktobrī)
Aina Rumba (2020.g. martā )
Ausma Schuller née Simsons (2020.g. decembrī)

14 - Bā ra meitenes Līva Aumeistere (priekšplānā) un Lana Podniece gatavas darbam īpašajos a pstākļos

15 - DVF LN va l de (no
krei sās) –
Dā vi s Viļums,
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Si gne Li nde,
Judīte Ka lniņa,
Jā nis Gra venieks,
Ba i ba Freimane,
Sol vi ta Jaunkampe,
Kā rl is Budiņš

16 - 2020. ga da DVF LN pilnsapulces dalībnieku kopbilde

2.2. Daugavas Vanagi Kanādā 2020. gada darbību pārskats.
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17 - DV Kanādas zemes valdes priekšsēde - Gunta Reynolde

Daugavas Vanagu Kanādas zemes valdes darbība
Kad iesākās 2020. gads, bija iecerēts rīkot Daugavas Vanagu Hamiltonas un Toronto nodaļu 70. gadu
atceres dienu Kanādā.
2020. gads ir nozīmīgs, jo Daugavas Vanagu organizācija atzīmēt 75 darbības gadus, uzturot mūsu
mērķus – nepārtrauktā cīņa par Latvijas neatkarības atgūšanu, rūpes par mūsu leģionāriem, jauniešiem,
patriotiskā latviskā gara uzturēšana Kanādā, atbalstot vietējas skolas, kultūru (DV teātra kopu, tautas
deju grupas, korus), utt.
Iecerētā darbība noslēdzās marta vidū, jo pandēmijas dēļ valstī iestājās “lock down”!
Pieradām rīkoties ar jaunu tehniku – Zoom, Vimeo un turpinājām sazināties caur e-pastiem, veicot
nepieciešamos darbus.

18 - Ka nā das va lde un ci emiņi: s ēž - Jā nis Lūsis, Skaidrīte Tērauds, As trīde Sīlis, Tālis Fortmanis; s tāv no kreisās - Ingrīda
Ma cka rs (ciemiņš), Arnis Ma rkitants, Gunta Reynolds, Dzintra Eglītis, Rita Sīlis, Astrid La kats (ciemiņš).
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Ziņas par notikumiem nodaļās
•

Hamiltonas nodaļai izdevās rīkot biedru pilnsapulci februāra sākumā. Lai atzīmētu savu 70. gadu
atceres dienu, tika izveidots video ar uzrunām, apsveikumiem, priekšnesumiem, kā arī tika rīkota
loterija. Cilvēkiem tika piedāvāta iespēja pasūtīt uz mājām vakariņas, sagatavotā video
skatīšanas laikā.

•

Toronto nodaļai izdevās rīkot divas valdes sēdes gada sākuma un vēlreiz rudenī. Nodaļai bija
īpašums Rīgā, ko izdevās pārdot. Šo naudu viņi noziedoja Okupācijas muzeja Nākotnes namam.

19 - Toronto nodaļa: sēž - Zelma Ozols, Astrīde Ja kobsons, Anita Bredovs kis; s tāv no kreisās - La imonis Salnajs, Arnis Ma rkitants,
Ul dis Lote, Atis Bredovs kis, La imonis Ozols.

Daugavas Vanagi Kanādā pilnsapulce
Laikā, kad COVID-19 noteikumi tika atviegloti, 26. septembrī, Sv. Andreja draudzes lauku īpašumā notika
DV Kanādas biedru pilnsapulce. Pilnsapulce notika plašās telpās, lai varētu ievērot sociālo distancēšanos.
Kanādas valde un nodaļas turpināja atbalstīt leģionārus - zāļu iegādei, daudzbērnu ģimenēm,
audžuģimeņu biedrībai. Turpinājām mūsu augstskolu stipendiju atbalstus, kaut studenti mācījās
attālināti.

20 - DV Ka nā das biedru pilnsapulce
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2.3. Daugavas Vanagi ASV 2020. gada darbību pārskats

21 - DV ASV zemes valdes priekšsēdis - Andris Kursietis

Daugavas Vanagu ASV zemes valdes darbība
2020. gada sākumā mums visiem bija lieli plāni, ieskaitot DV ASV. 2020. g. bija gads, kad mēs svinējām
DV dibināšanas 75. jubileju; delegātu sapulce bija paredzēta Vašingtonā; DVCV sēde tika plānota
Klīvlandē. Kā mēs visi zinām, jau martā plāni sāka mainīties. Covid-19 pandēmija sāka plaši izplatīties, un
valdība ieviesa ārkārtas veselības noteikumus. Pa vienam sanāksmes tika atceltas, un mēs visi tika
iepazīstināti ar virtuālām sēdēm, izmantojot Zoom vai līdzīgas platformas.
Delegātu sapulce notika aprīlī, saīsinātā versijā, izmantojot e-pasta korespondenci. DVCV sanāksme jūlijā
notika līdzīgā veidā. Tā kā DV 75 gadu svinības klātienē nebija iespējamas, DV ASV valde lūdza no
apvienībām video iesniegumus un apkopoja vienas stundas koncertu, kas mūsu dalībniekiem un
labvēļiem bija pieejams vietnē YouTube.
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DV ASV delegātu sapulces laikā Andris Kursietis tika pārvēlēts par organizācijas priekšnieku ASV, bet Līga
Nutere - par ASV Vanadzes vadītāju. DV ASV zemes valde jau iepriekš bija nolēmusi samazināt sastāvu uz
pieciem locekļiem (neskaitot priekšnieku un Vanadžu priekšnieci). Tikai pieci locekļi no bijušās valdes
piekrita kandidēt no jauna, tātad šie pieci tika pārvēlēti kā valdes locekļi: Nora Ceriņa, Imants Kalniņš,
Gunārs Kancs, Ildze Rudzīte, Ivars Zušēvics. Tā kā nebija citu kandidātu, iepriekšējie revīzijas komisijas
locekļi tiek pārvēlēti savos amatos: Ilze Hāznere, Ēriks Reineks, Līga Zemesaraja.
2020. gadā notika DV organizācijas un Vanadžu jauno vadītāju vēlēšanas. Sākot ar 2021. gada 1. janvāri,
DV vada Aivars Sinka, bet Vanadzes - Ināra Sīkā, abus kā kandidātus DV ASV atbalstīja savā 2020. gada
delegātu sanāksmē.
Diemžēl līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir konstatējams, ka mūsu rindas paliek retākas un apvienību
darbība sarūk. Ir jāatzīmē ka tāpat kā pēdējos dažos gados, zemes valde nav saņēmusi gada pārskatus no
vairākām apvienībām, tātad darbības pārskats zemes mērogā ir bāzēts uz nepilnīgu informāciju.
Aizvadītājā gadā notika nepārtraukta rakstiska sadarbība ar valdes locekļiem pa elektronisko pastu, kas
ietaupīja ceļa izdevumus, un laiku. Tika izsūtīti septiņi DV ASV priekšnieka apkārtraksti.
2020. gadā apvienībām nebija iespējas turpināt savu kultūras un sabiedrisko darbu ar koncertiem,
izstādēm vai referātiem, taču, uzlabojoties apstākļiem, es vēlos atgādināt visiem, ka mūsu organizācijai ir
pienākums atzīmēt mūsu tautas un organizācijas atceres dienas, rīkot un piedalīties sarīkojumos, kuros
mēs pieminām Latviešu leģionārus, Kurzemes cietoksni, Lāčplēšu dienu, un, protams, Valsts Svētkos.
Normālos laikos ziedojumi vietējai aprūpei ASV lielākoties aiziet jaunatnes atbalstam un latviskai
izglītībai. COVID-19 dēļ 2020. gadā vasaras nometnes jauniešiem notika virtuālā veidā, tamdēļ DV ASV
nepiešķīra stipendijas.
Ziedojumi un pabalsti Latvijai caur DV ASV kasi pārsniedza $22,000. Lielākais pabalsts bija leģionāriem.
Kaut gan leģionāru skaits krīt katru gadu, tiem, kas ir palikuši, ir lielākas vajadzības, tātad mūsu pabalsts
ievērojami nekrīt. DV CV Pārstāvniecība ir ziņojusi ka 2013. g. mēs atbalstījām 469 leģionārus, 2014. g.
skaits bija 388, 2015. g. 328, 2016. g. 271, un 2017. g. 200 leģionārus. 2018. g. sākumā skaits bija 144,
bet vienu gadu vēlāk, 2019. g. janvārī mēs gādājām par zālēm tikai 34 leģionāriem. 2020. gada janvārī
zāles tika izdotas 30 personām, bet decembrī-25 personām. Ir skaidrs, ka pēc pāris gadiem, vai pat agrāk,
šie tautas varoņi būs visi pievienojušies aizsaules pulkiem, un līdz tam mums ir jāizgudro jauns fokuss
mūsu darbiem. Pabalsts Latvijā arī tika izdots daudzbērnu ģimenēm un audžubērnu ģimenēm.
Pateicos DV ASV valdei par sadarbību un viņu lielo darbu, man dotajiem padomiem un palīdzībai. Tāpat
paldies apvienībām un apvienību valdēm par lielo pašaizliedzīgo darbu un sadarbību. Bez mūsu biedriem
un labvēļiem kuri uztic mums savus ziedojumus un atbalsta DV organizāciju, šis darbs nevarētu
turpināties. ASV zemes valde strādās arī turpmāk kopā ar apvienībām lai turpinātu mūsu labdarības
darbu. Daugavas Vanagu organizācija tika dibināta 1945. g. 28. decembrī Cedelgemas gūstekņu
nometnē, Belģijā. 2020. gadā apritēja septiņdesmit pieci gadi, kopš dibināšanas, un vairākas paaudzes
vēlāk mūsu darbs netuvojās beigām. Caur gadu desmitiem Daugavas Vanagu organizācijas biedri ir
turpinājuši savu uzdevumu savākt un apvienot latviešus, lai saglabātu latviešu nācijas vienotību. Mēs
varam būt lepni par visu, kas ir padarīts šajā laika gaitā, un esmu pārliecināts, ka mēs neizvairīsimies no
mūsu pienākumiem arī nākotnē. Kā mēs dziedam DV himnā, mums ir daudz ko vēl veikt.
Daugavas Vanadzes ASV
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Daugavas Vanadzes turpināja pēc iespējas darboties pandēmijas apstākļos, tomēr jāatzīst, ka lielākā daļa
darbības tika apturēta. Uz 2020. gada beigām ASV bija ap 620 vanadzēm – diemžēl vairākas apvienības
nav iesniegušas statistikas datus, tā kā šīs skaitlis ir aptuvens daļējs, balstoties uz datiem no
iepriekšējiem gadiem.
ASV darbojas tikai 1 vanadžu kopa Ņujorkas apvienībā. Visās citās apvienībās vanadzes darbojas kopā ar
vanagiem. Ņujorkas apvienība bija viena no retajām, kas paspēja atzīmēt savu 70. gadu apvienības
dibināšanas jubileju janvārī, īsi pirms pandēmijas ierobežojumiem. Vanadzes ieguldīja lielu darbu, lai šis
pasākums izdotos.
Delegātu sapulce notika attālināti e-pastu veidā. Līga Nutere tika pārvēlēta par DV ASV vanadžu
priekšnieci uz nākamajiem 2 gadiem.
Vanadzes delegātu sapulces laikā vienojās par 3 projektiem:
•

turpināt atbalstīt Okupācija muzeja programmu bērniem “Ceļš skolēniem uz Okupācijas muzeju”
ar naudas ziedojumu

•

tupināt ziedot Marijas Ķeņģes stipendijai, kas ir visas pasaules vanadžu kopprojekts, atbalstot
kādu mājsaimniecības studenti Latvijā

•

izdot Daugavas Vanagu kalendāru, tomēr mainoties situācijai ar Covid, šis projekts netika
realizēts, jo parasti kalendāri tiek izplatīti vietējos pasākumos, bet arī tie lielākoties tika atcelti
vai noturēti attālināti, kas stipri ierobežotu kalendāra izplatīšanu.

Apvienībās vanadzes iespēju robežās turpināja palīdzības darbu vietēji gan apsveicot biedrus jubilejās,
gan apciemojot vai apzvanot vecākus un slimus biedrus. Daudzas vanadzes darbojas arī apvienību valdēs.
Septembrī vanadzes aktīvi iesaistījās DV CV vēlēšanās. Daudzās apvienībās vanadzes ir arī revīzijas
komisijās un palīdzēja organizēt vēlēšanas.
Uz organizācijas 75. gadu jubileju DV ASV noorganizēja virtuālo koncertu ar priekšnesumiem no
vairākām apvienībām. Vanadzes atsaucās aicinājumam un piedalījās vairākos
priekšnesumos. Ročesteras apvienībā pat tika nodibināts jauns vanadžu koklētāju ansamblis “Dvēseles
stīgas”, izveidojot pirmo priekšnesumu koncertam un tad turpinot ierakstus vietējiem pasākumiem.
2020. gads bija grūts, bet vanadzes turpināja tikties attālināti, kad nebija iespējams satikties klātienē,
turpināja vākt ziedojumus un palīdzēt vietējiem biedriem, cik vien bija iespējams.

Ziņas par notikumiem nodaļās
•

Daugavas Vanagu apvienība Vašingtonā

2019. gada beigas Vašingtonas apvienībai bija rosmes pilnas. Īpaši jau gatavojāmies saņemt vanagus un
vanadzes no visas Amerikas gadskārtējā sapulcē. Tā kā tas bija jubilejas pasākums, tad gribējām to
izveidot par reizē svinīgu un arī pacilājošu. Kā visiem jau ir zināms, covid-19 pārvilka svītru visiem
plāniem.
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Tomēr 2019. gada 10. novembrī, kopā ar Latvijas vēstniecību ASV un Latviešu ev. luterisko draudzi,
izkārtojām Lāčplēša dienas svētbrīdi Rock Creek latviešu nodalījumā. Kā katru gadu kopā ar vēstniecību
nolikām ziedus uz šajos kapos gulošo Lāčplēša kara ordeņa kavalieru un Latvijas diplomātu kopiņām. Šai
reizē īpašu svinīgumu piešķīra Latvijas militārā atašeja plkv. Dzintara Rogas viesi no citām vēstniecībām,
jo reizē ar lāčplēšiem atzīmējām 100 gadus Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Brīvības
cīņām.

22 - Pi eņemšanā vēstniecībā.

DV apvienība Vašingtonā pieņemšanā vēstniecībā.
Arī gadu vēlāk, 2020. gada 11. novembrī, tikāmies, lai godinātu brīvības cīnītājus. Pēc prāv. Anitas
Vārsbergas Pāžas svētbrīža saujiņu klātesošo uzrunāja Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga. Bet ziedus arī
nolika jaunais militārais atašejs ģen. Andis Dilāns un mūsu apvienības vanadžu priekšniece Māra Bērziņa.
Stāvējām attālināti ievērojot vīrusa dēļ noteiktos nosacījumus. Bet, kaut lija un pūta dzestrs vējš, bija
ieradušies Latvijas televīzijas pārstāvji, kas intervēja Vašingtonas apvienības priekšnieku Mārtiņu
Zvaneru. Tā pasākumu noskatījās cilvēki Latvijā.
2020. gada sākumā apvienība dāvināja Vašingtonas latviešu skolai Draudzīgajā aicinājumā neparastu
dāvanu. Aicinājām mācītāju Dagu Demandtu, lai stāstītu par “Labdarība 101”. Savā priekšlasījumā māc.
Demandts arī stāstīja par Daugavas Vanagu projektu 100 bērniem.
Un Vašingtonas apvienība paspēja, kā katru gadu, piedalīties draudzes Kalpakam un brīvības cīnītājiem
veltītajā dievkalpojumā.
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23 - Ka l pakam un brīvības cīnītājiem veltītajā dievkalpojumā.

Pēc tam, sadarbībā ar Latvijas militāro atašeju plkv. Rogu, apvienība izkārtoja Mičiganas National Guard
plkv. lt. Ravindra Wagh stāstījumu par šīs vienības ilgstošo partnerību ar Latvijas bruņotajiem
spēkiem. Referātam sekoja apvienības gadskārtējā pilnsapulce, kas gadu vēlāk bija jānotur, kā tagad
saka - virtuāli.
Diemžēl, Vašingtonas apvienība arī cieta smagus zaudējumus. Mūžībā aizgāja trīs apvienības stingri balsti.
2020. gada 14. septembrī mūžības slieksni pārkāpa Vašingtonas DC apvienības valdes loceklis un
ilggadējais biedrzinis Egons Pļavnieks. Dzimis 1953. gada 18. jūlijā viņš uzauga mūsu vidū. Apmeklēja
Vašingtonas latviešu skolu. Pēc Latvijā pavadītiem gadiem viņš atgriezās Vašingtonā, lai dāsni dalītos ar
dāvanām, ar kurām bija tik bagātīgi apveltīts.
Tā par viņa aiziešanu sēro ne tikai ģimene, sieva un trīs dēli, Vašingtonas vanagi, bet visa Vašingtonas
latviešu saime.
2020. gada 19. septembrī Vašingtonas apvienība piedzīvoja vēl vienu smagu triecienu. Aizsaules pulkiem
pievienojās Vašingtonas apvienības biedrs un viens no Daugavas vanagu dibinātājiem Imants
Timrots. Dzimis 1924. gada 7. septembrī, Rīgā. Cīnījās Latviešu leģionā. Savu 21. dzimšanas dienu
sagaidīja gūstā Zedelgēmā. Ar lepnumu viņš atcerējās, ka bijis savas barakas pārstāvis vanagu
dibināšanā. Par to viņš arī stāstīja Latvijas 100 gadu atceres sarīkojumā Vašingtonā, un šis stāstījums ir
daļa par godu Vašingtonas apvienības kopīgajā ASV DV video 70 gadiem.
Imanta pēdās sekoja dēls Viesturs, kas aizgāja mūžībā priekšlaicīgi. Tagad tēva un vectēva uzsāktās gaitas
vanagos turpina mazdēls Nikolajs.
Par Vašingtonas apvienības un vispār Daugavas Vanagu darbu Imants interesējās līdz pēdējam.
Viņš pietrūks ne tikai mazbērniem un vedeklai, bet visai Vašingtonas latviešu saimei. Īpaši tiem, kam
trūks viņa padoma.
Un 2021. gada sākumā 11. februārī šīs zemes gaitas beidza Vašingtonas apvienības ilggadīgs biedrs un
bijušais apvienības priekšnieks Vitauts Hāzners.
Dzīves gaitas sācis Latvijā 1939. gada 8. martā. Jaunību pavadījis Ņujorkā. Bet īsi pirms pensionēšanās
pārnāca dzīvot Vašingtonas pievārtē.
Kopš aiziešanas pensijā viņš bija īpaši aktīvs Vašingtonas latviešu sabiedrībā. Nebija pasākums, kurā
Vitauts nebūtu bijis iesaistīts. Vadīja dievkalpojumus. Centās vanagos ievest jaunas asinis.
Vienmēr smaidīgs un izpalīdzīgs dzīves optimists.
Viņa slimošana bija smags trieciens un aiziešana- vēl lielāks.
Visiem trim ir Daugavas vanagu nozīmīte zeltā. Bet vēl lielāka ir mūsu apvienības pateicība
viņiem. Vitautam Hāzneram notika piemiņas pasākums “virtuāli” . No Egona Pļavnieka un Imanta
Timrota atvadīsimies, kad pandēmija pieļaus.
•

Daugavas Vanagu apvienība Indianapolē

Lāčplēša dienas atcere Indianapolē
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Dzestrā, vējainā, saulainā 1. novembrī (2020.g.) Indianapoles Latviešu centrā pulcējās tautieši, lai
atzīmētu Lāčplēša dienu, vietējo Daugavas Vanagu izkārtojumā. Īsu, bet iespaidīgu programmu sniedza
mūsu jaunā paaudze.
DV mūža biedrs Renārs Šteinbahs atceres brīdi ievadot atgādināja, ka Lāčplēša dienā godinām Latvijas
brīvības cīnītājus, galvenokārt tos, kuri piedalījās 1919. gada izšķirošajās kaujās. Lāčplēša kara ordenis,
ar devīzi “Par Latviju”, piešķirts 2144 personām. Lāčplēša dienu pirmo reizi atzīmēja 1920. g. 11.
novembrī, un ar laiku tā tika plaši svinēta visā valstī.
Šodien, Lāčplēša atceres dienā pieminam ne tikai Brīvības cīņu dalībniekus, bet arī leģionārus, partizānus
Latvijas mežos, un tos, kas stingri stāvēja Barikāžu laikā – visus, kas kā visaugstāko upuri atdevuši savas
dzīvības mūsu valstij. Arī tagad šo dienu Latvijā atzīmē ar lāpu gājieniem un citiem svinīgiem
sarīkojumiem.
Renārs beidza savu uzrunu ar vārdiem: “Godinām tos, kas vēl cīnās pret pārkrievošanos; par latviešu
valodu, kultūru un Latvijas nākotni; kam ir spēks, lai darītu visu, kas darāms Latvijas labā.”
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Daugavas Vanagu apvienības Indianapolē Nora Ceriņa pieminēja mūžībā aizgājušos biedrus: Lieni PūteliTuttle, George Kreili, Mārci Daigu, Loniju Zuicēnu, Pēteri Ķelpi, Jāni Liepnieku un Līviju Jansoni; kā arī
sveica jaunos DV biedrus, pasniedzot Mūža biedra karti: Renāram Šteinbaham, Samantai Šteinbahai,
Molly Overbey un Mark Henderson. Sekoja dziesma “Zibsnī zvaigznes”, kuru iejūtīgi nodziedāja Samanta
Šteinbaha un Laila Goetz, ar Ineses Šteinbahas klavieru pavadījumu. Andra Goetz skandēja Lolitas
Gulbes dzeju par Kurzemi. Pēc tam meiteņu duetam pievienojās Renārs Šteinbahs ar ģitāru, jauki izpildot
dziesmu “Tumša nakte, zaļa zāle”. Sirsnīgs paldies mūsu jaunajiem māksliniekiem! Klātesošie vēl ilgi
pakavējās sarunās pie pusdienu galda, par ko bija rūpējušās apvienības dāmas Rutas Kārkliņas vadībā.
•

Milvoku Daugavas Vanagu apvienība

2021. gada 1. janvārī apvienībā ir 208 biedri (93 Vanagi, 115 vanadzes), no tiem 93 dzīvi mūža
biedri. 2020. gadā miruši 2 biedri: Aivars Krieviņš un Elza Zālītis (Latvijā). Pieminēsim viņus ar klusuma
brīdi. 2020. gadā jauni biedri neiestājās..
Ir jāatzīstas, ka daudzi uzskaitītie biedri nav aktīvi mūsu apvienības darbībā, bet skaitam viņus starp
mūsu apvienības labvēļiem un ceram uz viņu kādreizēju atgriešanos apvienības aktīvo darbinieku lokā.
Apvienības un vanadžu kopas kopējais valdes sastāvs ir: priekšnieks Andris Kursietis, priekšnieka
vietnieks Ēriks Kākulis, kasieri Silvija Hunt un Ivars Zušēvics, un valdē darbojās: Ērika Blija, Vincents
Dindzāns, Kaija Petrovska, Lauris Rožkalns, Līga Strykowski. Revizijā darbojas komisijas priekšsēde Sandra

38

Medne, un locekļi Guntis Lauzums un Vitauts Beldavs. Liels paldies visiem, kas turpina strādāt mūsu
apvienības vadībā un pateicos par izrādīto pacietību, uzticību, un sadarbību nostrādātajā gadā!
Tika noturēta apvienības un vanadžu kopas gada sapulce 2020. gada 9. februārī. COVID-19 dēļ 2020. g.
DV ASV delegātu sapulce un ALA Kongress tika atcelti klātienē, bet notika virtuāli. DV delegātu sapulcē
Milvoku apvienību pārstāvēja Vincents Dindzāns. ALA Kongresā apvienību pārstāvēja Maija Strēlnieks.
Ar to, ka apkārtraksta izdošanai trūkst gan darba spēks, gan līdzekļi, jau septīto gadu esam sarunājuši ar
draudzi apvienot apkārtrakstus un izdot tos, cik vien iespējams elektroniski. 2020. gadā Draudzes vēstīs
tika ievietoti četri raksti par apvienības darbību – izteicu pateicību māc. Jānim Ginteram par biļetena
sagatavošanu. Bez tam tika izsūtīti vairāki e-pasta paziņojumi, lietojot Tijas Abules un Kaijas Petrovskas
sarakstus - liels paldies Tijai un Kaijai par palīdzību!
Vietējai aprūpei izdots $1,675 (ieskaitot $1,500 talciniekiem Latvijā un $100 Pulkveža Kalpaka skolai).
2020. gadā tautieši ziedoja augšup minētajiem mērķiem, bet apvienība izdeva vairāk kā ienāca
ziedojumos, tātad bija jāizdod nauda no kases rezervēm. Skatoties uz priekšu, ceram nākamajā gadā
turpināt apsvērt iespējas turpināt aprūpēt mūsu tautiešus, kuriem dzīves gaitas ir palikušas
grūtākas. Mūsu organizācijas dibinātāji iecerēja aprūpes misiju kā centrālu mūsu mērķi: gan Latvijā, gan
arī šeit. Turpināsim nākošā gadā atbalstīt leģionārus un citus Latvijā, bet arī meklēsim iespējas palīdzēt
mūsu radiem un tautiešiem tepat Viskonsinā. Tas ir, galu galā, aprūpes organizācijas darbs. Arī
mēģināsim ciešāk iesaistīt jauniešus, kuri saņem pabalstu no mūsu apvienības gan nometnes, gan skolas
apmeklējot.
2020. gadā tika rīkots tikai viens pasākums DV Milvoku apvienības rīcībā, pirms COVID vīruss pārtrauca
visas darbības klātienē: martā atcerējāmies leģionārus un citus bijušos karavīrus ar sevišķi veltītu
dievkalpojumu un pusdienām.
Milvoku tautas deju kopa Metieniņš turpina savu darbību Intas Veldres un Sandras Mednes vadībā, bet
2020. gadā neiznāca piedalīties jebkādos pasākumos, vīrusa dēļ.
Vēlos vēlreiz pateikties par valdes lielo palīdzību pēdējā gadā – daudzi kas vēl turpina savu darbību pēc
ilgiem nostrādātiem gadiem. Gribu arī pateikties apvienības biedriem par uzticību pagājuša gadā
ievēlētai valdei, un par lielo tautieša atbalstu apvienībai, tās pasākumiem un mērķiem. Varam būt
gandarīti, ka mūsu apvienība vēl turpina savu rosīgo darbību. Novēlu mūsu apvienībai un tās biedriem
vēl daudzus panākuma pilnus gadus! Cerēsim, ka 2021. gads mums dos atgriešanās pie normāluma.
•

Ročesteras Daugavas Vanagu apvienība

Uz 2020. gada 31. decembri Ročesteras apvienībā bija 43 biedri – 13 vanagi un 30 vanadzes, tai skaitā 1
vanadze, kas iestājās 2020. gadā. Vanagi un vanadzes Ročesterā darbojas kopīgi. Apvienības vadītāja ir
Līga Nutere, valdē darbojas 10 valdes locekļi.
Janvārī Ročesteras apvienība atzīmēja Strēlnieku dienu. Šogad priekšlasījumu lasīja priekšnieces
vietniece Velta Zadiņa un visus klātesošos iepriecināja Ročesteras latviešu skolas bērni ar dziesmu un
deju “Vārām zupu” tērpušies pavāru tērpos. Karstas zupas ir kļuvušas par tradīciju Ročesteras Strēlnieku
dienas atzīmēšanā un arī šoreiz visi bija priecīgi par karstu ēdienu aukstajā janvāra dienā.
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24 - Vel ta Zadiņas priekšlasījums Ročesterā Strēlnieku dienā.

Martā notika biedru gada pilnsapulce – to paspējām paveikt tikai dažas dienas pirms COVID
ierobežojumi stājās spēkā. Ieplānojām dažādus pasākumus, bet diemžēl gads izvērsās savādāk, kā bija
plānots. Apvienības valde turpināja darbību, virtuāli tiekoties video konferencēs attālināti.

25 - Ročes teras a pvienības va lde – no kreisās no augšas: Edīte Jordan, Velta Zadiņa, Maija McLean, Līga Nutere, Skaidrīte
Johnson, Andris Ka rlsons, Inta Erenfelds, Velta Huch (audio), Kri stīne Vega (revīzijas komisija), Rita Cubīns, Ma rģers Cubīns.

Jūnijā apvienība veica 14. jūnija ziedojumu akciju, kuras mērķis šogad bija palīdzēt vecākajai paaudzei,
kas COVID apstākļos nebija varējusi satikties ar citiem, kā ierasts. Izmantojot saziedotos
līdzekļus, oktobra mēnesī vanadzes sadarbībā ar Ročesteras Krusta draudzi sagatavoja paciņas, kas tika
izvadātas pa mājām tuvākajiem un nosūtītas pa pastu attālāk dzīvojošajiem apvienības biedriem un
draudzes locekļiem. Tas bija jauks un negaidīts pārsteigums visiem.
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Septembrī apvienības biedri piedalījās globālajās vēlēšanās. Apvienības biedri bija atsaucīgi un aktīvi
piedalījās jauna DV priekšnieka un vanadžu priekšnieces izvēlē.
Oktobrī radās iespēja apvienības paspārnē nodibināt jaunu vanadžu koklētāju ansambli “Dvēseles stīgas”.
Ansambļa mākslinieciskā vadītāja ir Linda Sniedze Taggart. Ansamblis sagatavoja priekšnesumu DV 75
gadu jubilejas virtuālajam koncertam, kā arī Ročesteras Krusta draudzes Ziemassvētku dievkalpojumam.

26 - Ans a mbļa va dītāja Linda Sniedze Taggart

27 - Kokl ētāju ansambļa “Dvēseles s tīgas” dalībnieces no kreisās: La ura Nutere, Līga Nutere, Kri stīne Vega, Annie Taggart, Velta
Za diņa, Li nda Nutere, Edīte Jordan. Ai zmugurē priekšnesuma s olists Aleks Za diņš.

Apvienības deju kopa “Vanadziņš” šogad saņēma Daugavas Vanagu Centrālās valdes apbalvojumu –
''Januma balvu'', ko dalīja ar Austrālijas sporta kopu “Sparta”. Tas bija liels gods un būs labs atbalsts deju
kopas darbībai nākotnē.
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28 - “Va na dziņš” pēdējā mēģinājumā pirms pandēmijas. No kreisās pirmā rindā: Dace Goodwin, Laura Nutere, Li nda Nutere,
va dītā ja Līga Nutere, Kri stīne Vega, Hina Johnson; otrā ri ndā: Robert Goodwin, Al eks Huck, Artūrs Nuters, Kent Nutter, David
Vega , Dāvids Vega, Pēteris Johnson.

Decembra beigās notika vanadžu eglīte – šoreiz virtuāli pandēmijas ierobežojumu dēļ. Lai arī nebija
ierastās kopā svinēšanas ar loteriju, virtuālā formātā bija iespējams piedalīties mūsu bijušajai vanadžu
priekšniecei Nadīnai Krēsliņai, kas tagad dzīvo Ziemeļkarolīnā. Visiem bija liels prieks satikties kaut vai
virtuāli un pastāstīt, kā gads bija pagājis. Tēma bija “ne viss bija slikts 2020. gadā” un katra vanadze
pastāstīja kaut ko jauku no savas personīgās dzīves, kas noticis šogad par spīti grūtajam gadam.

29 - No kreisās, no augšas uz leju - Skaidrīte Johnson, Edīte Jordan, Ilze Bullwinkel , Nadīna Krēsliņš, Mai ja McLean, Inta Erenfelds,
Vel ta Zadiņa, Līga Nutere, Velta Huck, Kri stīne Vega

Dati par biedru skaitu
Uz 2020. g. beigām DV ASV biedru kopējais skaits ir 1099. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, mēs esam
samazinājušies par 69 biedriem. Tikai Milvoku apvienībai un ASV zemes valdes kopai ir vairāk kā 200
biedri, un tikai Klīvlandes un Indianāpoles apvienībām ir vairāk kā simts biedri. Ir jāatzīmē, ka šie skaitļi ir
aptuveni, ņemot vērā, ka nav saņemti pārskati no Dienvidkalifornijas, Filadelfijas, Kalamazū un
Ņūdžersijas apvienībām.
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2.4. Daugavas Vanagi Latvijā 2020. gada darbību pārskats

30 - DV Latvijas zemes valdes priekšsēdis - Andrejs Mežmalis

Sakarā ar COVID-19 epidēmiju 2020. gadā un COVID-19 valdības izsludinātiem pulcēšanās
ierobežojumiem, līdzdalība sanāksmēs vai pasākumos un sadarbošanās ar nevalstiskajām organizācijām
Latvijā ir pamatā bijusi attālināti, neklātienē un rakstveidā. Tomēr, Daugavas Vanagi Latvijā (DVL) ir
uzturējuši sakarus ar Latvijas Nacionālo karavīru biedrību, Latviešu virsnieku apvienību, Rīgas represēto
biedrību, Latvijas ģenerāļu klubu, Latvijas okupācijas izpētes biedrību (LOIB), Biedrība “Par Latviešu
valodu”, Latvijas Okupācijas muzeju, utt. DVL biedri ir apmeklējuši Lesteni vairākas reizes, kā arī nolikuši
DV vainagus pie pieminekļiem dažādos pasākumos (16.marts, 4. un 8.maijs, 11.un 18.nov., 23./28.dec.,
utt.) un bērēs. Epidēmijas apstākļu dēļ praktiski visi iecerētie saieti nevarēja notikt, izņemot 2020.g.
sākumā. 7.janvārī DVL valdes priekšsēdis piedalījās Kultūras ministrijas rīkotā sanāksmē, kur viņš biju
uzaicināts, lai sniegtu pārskatu par viņa ierosinājumu atjaunot Latvijas karogu vietas pie Brīvības
pieminekļa; pamatā, visi klātesošie, ieskaitot bijušo Valsts Prezidentu Valdi Zatleru, piekrita
ierosinājumam; pašlaik karogu nav, kas kādreiz plīvoja pie Brīvības pieminekļa brīvas Latvijas laikā.
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DVL valdes priekšsēža ierosinājums ir atjaunot karogus, kā tie bija pirms Padomju varas un Otrā pasaules
kara laikiem. Pieminekļa celšanas laikā, četri karogi (lielie standarti, kuri agrāk atradās pieminekļa
pamatu vietā) tika pārcelti aiz pieminekļa, kad
atklāja pieminekli 1935. gadā (skat zemāk) un papildus 8 karogi tika izvietoti pusaplī apkārt piemineklim
(četri karogi katrā pusē).

31 - Pi emi nekļa atklāšana 1935. ga dā: ģenerālis Balodis, Ulmanis un Valsts prezidents Kvi esis.

DVL valde, DVL nozares un nodaļas/kopas turpina savu darbu savu spēju robežās. Lielu darbu un
ieguldījumu DVL palīdzības jomā veic Dr. Vijai Tipaine un Maija Cālite, izdalot zāles vecajiem karavīriem.
DVL valdē ir pievienojušies divi jauni valdes locekļi, DVL kasiere Irēna Mintaute un biedrzine Vineta
Meldere. Jaunās valdes locekles atvietoja mūžā aizgājušo DVL kasieri Laimu Paugu un DVL valdes locekli
Ilmāru Baikovski, kuriem novēlām “vieglas smiltis” un izsakām “lielu paldies” par paveiktiem darbiem un
ieguldījumu DVL darbā. Pārējie DVL valdes locekļi ir Vizma Sīle, Anita Stalidzāne, Daina Roķe, Asja
Ramate (priekšsēža vietniece), Jānis Ozols, Klāra Mētra (Vanadžu vadītāja), Silvija Lauva, Alfons Eferts,
Staņislavs Cakulis un Andrejs Mežmalis. (priekšsēdis). Pēc DVL biedrzines Vinetas Melderes uzskaites
datiern uz 2020.g. beigām DVL biedru uzskaitē darbojās 23 nodaļas un 2 kopas ar 424 biedriem, no tiem
253 Vanadzes. Visa 2020.gada garumā COVID-19 ietekmēja visu nozaru darbu. Kultūras nozares darbs,
Vijas Jansones vadībā, ir aprobežojies tikai ar apsveikumu sagatavošanu un to nosūtīšanu
nodaļām/kopām un valdes/nozaru locekļiem, komisijām un DVL biedriem. Tomēr, Vija Janasone atrada
laiku un enerģiju lai realizētu grāmatas “Laika vārti ir atvērti” sagatavošanu; šajā darbā viņa iesaistīja DVL
vadību, un ar Kanādas DV Toronto nodaļas atbalstu, grāmata tika izdota, par ko esam ļoti pateicīgi DV
Toronto nodaļai. DVL biroja vadītāja Asja Ramate ir tagad DVCV prezidija kasiere; arī viņa ziņo par
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COVID-19 ierobežojumiem, kas ietekmē darbu. Saimniecības nozare Andra Stakļa vadībā turpina savu
darbu, lai uzlabotu DVL īpašumu infrastruktūru; ar Austrālijas DV Sidnejas nodaļas atbalstu ir uzlikts
jauns jumts ēkai 004, kas praktiski izglāba ēku no bojāejas.

32 - Da rbs pie ēkas 004 jumta.

Tāpat Andra Stakļa vadībā tagad ir iekārtota gāzes apkure ēkām 004, 005 un 006; biroja ēkai 001, un,
atsevišķai viena stāva mājiņai (ēkai 002) arī ir veikti uzlabojumi, tur, kur tie bija steidzami vajadzīgi; darbs
arī tika ieguldīts santehnikas notekās, lai tās darbojas, kā arī tiek veikti vairāku dzīvokļu uzlabojami.
Tāpat ar ASV Sv. Pēterburgas DV nodaļas materiālu atbalstu ēkas 003 jumts ir atjaunots, un telpa ir
pilnībā izremontēta; nodaļa arī ir palīdzējusi ar DVL saietu telpas virtuves materiāliem un komplektēšanu
ēkā 004, vairāku logu/durvju atjaunošanu ēkā 007 un divu telpu grīdas atjaunošanu ēkā 001. Ojāra
Tauriņa vadībā ir pievilkta elektrība ēkai 001.

33 - Da rbs pie ēkas 003 jumta.

DVL Aprūpes nozare Dainas Roķes vadībā turpina savu darbu līdzekļu pieejamības robežās; paldies visām
DV zemēm, kuras atbalsta DVL aprūpes nozari ar ziedojumiem, kas ļoti palīdz slimajiem, vecāka gadu
gājuma DV biedriem, kuri atrodas uz slimības gultas. DVL Vanadžu nodaļa Klāras Mētras vadība sastāv no
253 Vanadzēm, no kurām 153 ir 75+ gadu vecumā; DVL Vanadzes turpina būt aktīvas, bet COVID-19 ir
samazinājis nozares darba loku un biedru līdzdalību dažādos pasākumos; mēģinām piesaistīt jaunus,
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jaunāku gadu gājuma biedrus. Pēdējos gados vairākas DVL nodaļas/kopas ir pašlikvidējušās dēļ mazo
biedru skaita un biedru vecuma dēļ. Mums kā DVL biedrībai ir jāmeklē atrisinājums, kā piesaistīt jaunus
biedrus, to starpā arī jaunākos gados. Man ir prieks ziņot, ka ir nodibināta jauna nodaļa Rīgā - “Oskara
Kalpaka nodaļa”, kurā jau tuvākā laikā būs ap 15-20 jauni DVL biedri, lielāka daļa no tiem jaunāki gados,
ieskaitot arī vairākus zemessargus.
Biedrības “Daugavas Vanagi Latvijā” Jaunatnes un Vanadzēnu nozare darbojas Anitas Stalidzānes vadībā.
Vanadzēnu kopu pamatdarbība joprojām ir saistīta ar Latvijai svinamo un atceres dienu pieminēšanu,
dažādu patriotisku pasākumu organizēšanu kopās, veselīga dzīves veida popularizēšanu, latviešu tautas
tradīciju kopšanu; sadarbība notiek ar jaunsargiem, īpaši novembra svētku pasākumos. Visus Vanadzēnu
pasākumus nācās atcelt sakarā ar valstī esošo Covid situāciju. Vasaras periodā vecāki atturējās bērnus
laist uz kopīgiem pasākumiem. Rudenī vanadzēni darbojās savās skolās, drošības apsvērumu dēļ arī
netika rīkoti kopīgi starpnovadu pasākumi. Attālināto mācību laikā ar bērniem darbība notika apmēram
reizi mēnesī tikšanās “Zoom” platformā. DVL ir ļoti laba sadarbība ar kori “Daugavas Vanadzes”; koris
pamatā sastāv no DVL vanadzēm, kas daudzu gadu garumā ir spodrinājis DV tēlu un iepriecinājis DVL
biedrus un tautiešus neskaitāmos DV/DVL un kultūras pasākumos; korī piedalās ap 30- 35 koristes. 2020.
gadā, epidēmijas laikā, kora vadība mani aicināja atbalstīt kori Valsts Kultūrkapitāla Fonda izsludinātā
“Dziesmu un deju svētku kustības amatiermākslas kolektīvu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
projektā. Pieprasītais finansējums no Kultūras ministrijas priekš tautas tērpiem bija 1972.30 EUR; korim
tika piešķirts minētais finansējums. Paldies Kultūras ministrijai un apsveicam godalgoto kori “Daugavas
Vanadzes”.
Biedrības 2021.g. budžets un 2020.g. budžeta izpildījums/pārskats norāda, ka DV zemju remontdarbu
(materiālu) atbalsts ir bijis ļoti vajadzīgs. DVL biedrībai ir bijuši dažādii izdevumi 2019.-2020g. – lielākais,
gāzes vada pievilkšana Slokas ielā 122 un gāzes apkures iekārtošana ēkās 004, 005 un 006. Sevišķa
uzmanība ir jāpievērš budžetu izpildei un jauniem likumu vai Ministru kabinetu noteikumiem, kas
attiecas uz nevalstisko organizāciju “labdarības statuss” saglabāšanu. Izsakam lielu paldies grāmatvedei
Lilijai Ormanei un DVL kasierei Irēnai Mintautei par sarežģītā darba veikšanu.
Krievijas/Maskavas 2020.gada uzbrukumi mūsu vecajiem karavīriem, leģionāriem, ir bez pamatojuma;
tas izraisa sašutumu mūsu tautā. Notikumi 2020.gadā norāda, ka Maskava/Krievija atkal mēģina viltot
vēsturi par Otro pasaules karu, ar nepamatotiem melu uzbrukumiem mūsu vecajiem karavīriem. Atbildi
Krievijai/Maskavai deva jau agrāk: “6. SAEIMAS DEKLARĀCIJA, RĪGĀ, LATVIJĀ” (skat. zemāk).
1998.g. gadā pasaules plašsaziņas līdzekļos, ārvalstu valdībām, kā arī starptautiskām organizācijām
tiek sniegtas aplamas ziņas, ka latviešu leģionāri, kas Otrajā pasaules karā Vācijas bruņoto spēku
sastāvā cīnījās prrt PSRS, ir bijuši hitleriskā režīma atbalstītāji. Vēsturiskās patiesības un latviešu
karavīru labās piemiņas sargāšanas nolūkā paziņojam:
20.gadsimta trīdesmitajos gados Eiropā ieveidojās divas lielas totalitārās valstis. Šo valstu agresīvo
mērķu realizēšana sākās ar, tā saucamā Molotova - Rībentropa, pakta noslēgšanu, kura rezultātā tika
likvidēta Latvijas Republikas valstiskā neatkarība un to pārmaiņus okupēja kā PSRS, tā Vācija.
Okupācijas režīmi pieļāva daudzkārtējus starptautisko tiesību normu un cilvēktiesību pārkāpumus, un
pat kara noziegumus pret Latvijas tautu.
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Abas okupācijas varas pārkāpa 1907. gada IV Hāgas konvenciju par sauszemes kara likumiem un
paražām, kas aizliedz valsts iedzīvotāju mobilizāciju okupētājvalsts armijā vai iesaistīšanu pusmilitāros
darbos (konvencijas 52.pants). Abas okupācijas varas iesauca okupētās Latvijas pilsoņus savos
bruņotajos spēkos un iesaistīja dažādos pusmilitāros formējumos. Par izvairīšanos draudēja
ieslodzīšana koncentrācijas nometnēs vai nāves sods. Rezultātā Latvijas pilsoņiem nācās Otrā pasaules
kara laikā karot vienam pre otru.
Latviešu leģionā tiešām zināma daļa Latvijas pilsoņu iestājās brīvprātīgi, bet tas notika tāpēc, ka PSRS
1940.-1941. gadā realizēja Latvijā genocīdu. Simtiem cilvēku tika nošauti bez tiesas sprieduma,
desmitiem tūkstošu tika deportēti uz PSRS attāliem apgabaliem. Arī Vācija šajā laikā pieļāva kara
noziegumus un genocīdu Latvijā, tomēr tie Latvijas pilsoņus skāra daudzkārt mazākos apjomos. Tāpēc
zināma daļa Latvijas pilsoņu uzskatīja, ka, iestājoties leģionā, viņi aizsargā sevi un savas ģimenes pret
jaunām PSRS masveida represijām, kuras vēlāk tiešām sekoja.
Leģionā iesaukto un brīvprātīgi iestājušos karavīru mērķis bija nosargāt Latviju no staļiniskā režīma
atjaunošanas. Viņi nekad nav piedalījušies hitleriešu soda akcijās pret mierīgajiem iedzīvotājiem.
Latviešu leģions līdzīgi Somijas armijai karoja nevis pret antihitlerisko koalīciju, bet gan tikai pret vienu
tās dalībvalsti – PSRS, kas attiecībā pret Somiju un Latviju bija agresors. Kad Vācijas bruņoto spēku
virspavēlniecība mēģināja sūtīt leģionārus kaujās pret ASV, Lielbritānijas un Francijas bruņotajiem
spēkiem, visi leģiona virsnieki un karavīri no tā kategoriski atteicās. Tāpēc Rietumu sabiedrotās valstis
– ASV, Lielbritānija un Francija – jau 1946. gadā noskaidroja latviešu un igauņu leģiona jautājumu un
piešķīra leģionāriem politisko bēgļu statusu. ASV pārstāvniecība 1950. gadā atkārtoti deklarēja:
“Baltijas Waffen SS vienības (Baltijas leģioni) pēc sava mērķa, ideoloģijas, darbības un karavīru
kvalifikācijas uzskatāmas par īpašām, no vācu SS atšķirīgām vienībām.”
Latvijas kā okupētas valsts tiesības pret okupējvalstu pieļautajiem starptautisko tiesību normu
pārkāpumiem tās teritorijā nodrošina minētā Hāgas konvencija, kas nosaka: “’Karojošai pusei, kas
pārkāpusi šos noteikumus, ir jāmaksā kompensācija.”
Tāpēc Latvijas valdības pienākums ir:
1. prasīt okupējvalstīm un to tiesību pārņēmējām valstīm, lai tās saskaņā ar starptautisko tiesību
normām samaksātu Latvijas pilsoņiem, to ģimenes locekļiem un mantiniekiem kompensācijas
par zaudējumiem, kas viņiem radušies saistībā ar prettiesisku mobilizāciju okupētājvalstu
armijās;
2. rūpēties par latviešu karavīru goda un cieņas aizskārumu novēršanu Latvijā un ārzemēs.
Saeimas priekšsēdētājs A. Čepānis
Deklarācija Par latviešu leģionāriem Otrajā pasaules karā 6. Saeimas 29. oktobra sēdē
tika pieņemta bez debatēm, bez publiskiem iebildumiem.
2020.gads DVL biedriem noslēdzās ar individuāliem pieminekļu apmeklējumiem, ar individuāliem ziedu
nolikšanām un mūsu varoņu godināšanu pie pieminekļiem un kapu vietām.
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34 - 28.dec. Rīgā - A.Mežmalis (DVL), H.Sventeckis (Aizsargu org.) un
E. Skreija (Nac. karavīru biedrība)

35 - Les tene – La tvi ešu leģionāru brāļu kapi.

36 - Les tenē – “Nezināmais karavīrs”.

Daugavas Vanadžu organizācijas vadītājas Klāras Mētras darba pārskats par 2018. 2019 un 2020 gadu.
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Par Daugavas Vanagu organizācijas vanadžu priekšnieci sāku strādāt ar 2018.gada 1. janvāri.
Uzņemoties šo amatu uzskatīju , ka man jāpopularizē Daugavas Vanagu organizācijas vārds skolās un
radnieciskās sabiedriskajās organizācijās, jāskaidro, ar ko nodarbojas Daugavas Vanagi pasaulē, kāds ir
atbalsts Latvijā, kādam mērķim tika dibināta Daugavas Vanagu organizācija. Jāatbalsta un jāpiedalās
dažādu organizāciju organizētos pasākumos.
Mans veiktais darbs 2018. gadā bija:
1. 2018. gada 7. februārī piedalījos Salaspils memoriālā jaunās ekspozīcijas atklāšanā.
2. 17. februārī piedalījos Biedrības ,,Daugavas Vanagi Latvijā’’ sarīkojumā ,,Veltīts Latvijas simtgadei
‘’. Tika atzīmēti barikādes notikumi, sumināti biedrības biedri par ilggadīgu darbu biedrībā,
pasniegti ,,Atzinības raksti’’ un ,,Krūšu nozīme zeltā’’.
3. 22. februārī Valmierā piedalījos organizētajā 9. klašu konkursā ,,Pazīsti Latviju’’, kurš notika
ceturto reizi, šajā konkursā piedalījās 22 komandas no Valmieras novada vidusskolām un
pamatskolām.
4. 15. martā Kara muzejā Rīgā piedalījos konferencē ,,Trešais ceļš – nacionālā pretošanās kustība
komunistiskajam un nacionālistiskajam okupācijas režīmam Baltijas reģionā’’
5. 2018. gada 16. martā piedalījos ikgadējā 16. marta - Leģionāru dienai veltītos pasākumos :
a. 10.00 no rīta Rīgā Sv. Jāņa baznīcas Dievkalpojumā, kur pirms Dievkalpojuma izdalīju
Daugavas Vanagi Latvijā priekšnieka A. Mežmaļa sagatavotās skrejlapas ,,Kas ir Daugavas
Vanagi’’ un ,,Atcerēsimies - Pieminēsim Latvijas brīvības cīnītājus - 16. marts Latviešu
Leģionāru dienu’’
b. Pulksten 11.00 piedalījos Leģionāru gājienā uz Brīvības pieminekli nolikt ziedus,
c. Pulksten 13.oo braucu uz Lestenes brāļu kapiem piedalījos Svētbrīdī. 6. 2018. gada 18.
martā piedalījos braucienā uz Iles partizānu atjaunoto
bunkuru, kur tika pieminēti
kritušie nacionālie partizāni. Svinīgajā
Svētbrīdī piedalījās vēl vienīgi dzīvs esošais
nacionālais partizāns, leģionārs , dzejnieks, Liepājas Daugavas nodaļas biedrs
Modris Zihmanis.
6. 2018. gada 10 jūlijā DV CV sēdes laikā tika organizēta diskusija ar Daugavas Vanagu organizācijas
zemju vanadžu priekšniecēm un vietējām vanadzēm. Mans mērķis bija aicināt sadarboties visām
DV zemēm. Aicināju visas zemju vanadžu vadītājas sniegt priekšlikumus, kā mums kopīgi risināt
Latvijai svarīgus uzdevumus. Darboties kopā, tas nekas, ka mēs atrodamies tālu viena no otras,
uzturot draudzīgas attiecības, mēs varētu paveikt daudz. Šajā sarīkojumā piedalījās : Inese Sīkais
- Austrālijas Pertas nodaļas priekšniece , Dzintra Eglīte - Kanādas vanadžu priekšniece, Līga
Nytere – ASV vanadžu priekšniece, Gunta Reynolde – Kanādas zemes priekšniece, Ruta Mūrniece
– no Aizsardzības ministrijas, Paula Aboliņa – Ābola - biedrība ,,Otrā elpa’’, Ilze Golvere –
Biedrība ,,Audžu ģimenes priekšniece’’, Tamāra Kelks – Vanadze no Anglijas.
7. 2018. gada 14. jūlijā piedalījos Vanadžu salidojumā VEF kultūras pilī.
8. 2018. gada 22. – 23. septembrim piedalījos Okupācijas muzeja rīkotā svinīgā pasākumā Beļģijā
Zēdelhēmā ,,Piemineklis Brīvībai – Zēdelhēmā’’ atklāšanā.
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9. Piedalījos Daugavas Vanagu organizācijas 73. gadadienas organizēšanā.
2019. gadā veiktie darbi:
1. 2019. gada 5. janvāra valde sēdē iepazīstināju ar Austrālijas Daugavas Vanadžu priekšnieces
Ilgas Vēveres atsūtīto projektu atbalstīt ,,Pirmās Pasaules Goda priekšnieces Marijas Ķeņģes
‘’ stipendiju. Viena gada stipendija summa 2000.00eiro. Sazinoties ar zemēm , vanadzes šo
projektu atbalstīja . Kontaktējos ar ,,Vītola Fonda’’ vadību , izstrādāju Goda priekšnieces Marijas
Ķeņģes dzīves aprakstu. Stipendija tiek atbalstīta no visām zemēm, arī no Latvijas, 2019.,2020.g.
un 2021. gadā. 2019. gada 6. jūlijā Aizkrauklē notika kārtējais Vanadžu salidojums.
2. 2019. gada 30. augustā Kara muzejā piedalījos grāmatas ,,Pretošanās kustība Latvijā no 1958 –
1986.g.’’ prezentācijā. Notika tikšanās ar tās autoru Bruno Javoish, kurš ir atspoguļojis savas
gaitas šajā kustībā.
3. Šajā pasākumā tika sveikts arī Karavīru biedrības vadītājs Edgars Skreija 90 gadu jubilejā.
4. 2019. g.28 decembrī tika atzīmēta Daugavas Vanagu organizācijas 74. gadadiena Latviešu
biedrības namā Rīgā.
5. Viesojos Biedrības DVL Liepājas nodaļas 25. gadu jubilejā.
6. 2019. gada 2. novembrī VEF kultūras pilī tika godināts VEF kultūras nama senioru
koris ,,Daugavas Vanadzes’’, kora dalībnieces visas ir Daugava vanagi Latvijā vanadzes.
7. 2018, 2019., kā arī 2020. gada decembrī tika sagatavota katru gadu 30 kg. paka Ziemassvētku
apsveikumam un ar apsveikumu tika nosūtīta Latvijas karavīriem , kuri atradās misijā
Afganistānā.
8. 2019. gadā saņēmu darba pārskatus no visām zemēm par vanadžu darbu un nosūtīju uz DV CV
sēdi Kanādā.
2020. gadā sakarā ar Covid – 19 pandēmiju, nekādi pasākumi biedrībā netika organizēti. Organizēju
attālināti DV organizācijas vanadžu priekšnieces vēlēšanas Latvijā. Šobrīd uz 2021.g. 1. janvāri
Biedrībā ,,Daugavas Vanagi Latvijā ‘’ir 253. vanadzes. Sveicu visu zemju vanadzes dažādos svētkos Savā
darbības laikā saku "paldies" tām zemju vanadzēm, ar kurām man izdevās sadarboties. Turpmākam
darbam jaunajai Daugavas Vanagu organizācijas vanadžu priekšniecei Inārai Sīkai
novēlu:
,, Vienota doma, vienota griba,
Vienots gars –
Tikai tāda var būt mūsu gaita
dzīvošana.
Nesairt un neizplēnēt
Saliedēties!
Saliedēšanās ir mūsu
visspēcība ,
mūsu cerības pamatu pamats.’’

un tālāk

/ Alfrēds Putniņš ./
2021. gada augustā . Atskaiti sagatavoja Biedrības ,,Daugavas Vanagi Latvijā’’ vanadze Klāra Mētra.
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2.5. Daugavas Vanagu Austrālijas zemes 2020. gada darbību pārskats

37 - DV Austrālijas zemes valdes priekšsēdis - Jānis Kārkliņš

2020. gads bija īpatnējs gads, jo lielākā daļa darbības, kā Daugavas Vanagu Austrālijā valdei, tā nodaļām
notika neklātienē COVID-19 pandēmijas dēļ. Darbs sākās kā parasti. Visas nodaļas noturēja savus
paredzētos sarīkojumus. Dažas pat noturēja pilnsapulces. Kā pierasts martā notika gadskārtējā Daugavas
Vanagu Austrālijā delegātu sanāksme un vanadžu salidojums Sidnejā. Sirsnīgs paldies Sidnejas nodaļai,
nodaļas valdes priekšsēdei Inārai Sīkai un vanadžu kopas vadītājai Gundegai Zariņai par viesmīlību un
sekmīgām sanāksmēm. Tomēr, jau būdami Sidnejā redzējām, ka viss nav gluži kā citus gadus. Piesakoties
viesnīcā bija jāparaksta apstiprinājums, ka nav bijis apkārtnē, kur parādījušās COVID-19 pazīmes. Pat
ņemot šo vērā, mēs neviens nevarējām paredzēt, kā pandēmija iespaidos mūs visus, gan ikdienas dzīvē,
gan latviešu un Daugavas Vanagu darbībā. Jau atgriežoties mājās no delegātu sanāksmes, daudzās
pavalstīs tika paziņoti ierobežojumi. Mēs drīkstējām no mājām izkustēties tikai, ja tas bija galīgi
nepieciešams. Ierobežojumi nozīmēja, ka arī latviešu sabiedrības darbība bija apturēta, vismaz
klātienē. Latvieši neatļāva ierobežojumiem galīgi darbību apstādināt un ļoti ātri visi iemācījāmies
izmantot attālināto sazināšanās tehnoloģiju, lietojot datorus. Dažās Austrālijas pilsētās ierobežojumi bija
samērā viegli un tajās pilsētās Daugavas Vanagu nodaļas jau 2020. gada vidū varēja atsākt klātienes
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darbību. Pretēji notika citās pilsētās, kā piemēram Sidnejā, Kanberā un it sevišķi Melburnā. Sidnejas
nodaļa varēja atsākt darbību jau septembrī, Kanbēra drīz pirms gada beigām, bet Melburnas nodaļas
klātienes darbība praktiski 2020. gadā neatsākās. Notika tikai viens ļoti mazs sarīkojums decembra otrā
pusē.
2020. gadā Austrālijā bija 368 biedri, 215 vanagi un 153 vanadzes. No tiem 178 bija mūža biedri un 7
biedri bija zem 30 gadu vecuma. Diemžēl, Daugavas Vanagu biedru skaits Austrālijā turpina kristies.
Daugavas Vanagu Austrālijā valdes priekšsēdis 2020. gadā bija Jānis Kārkliņš, priekšsēža
vietnieks, sekretārs un jaunatnes daļas vadītājs Juris Vīksne, kasiere Gunta Vagare un Vanadžu nozares
vadītāja Ilga Vēvere. 2020. gadā valde noturēja 11 valdes sēdes, kaut vairums sēdes notika e-pasta veidā.
Tika noorganizēta 69. DVA delegātu sanāksme Sidnejā, sadarbībā ar nodaļām izvestas Daugavas Vanagu
priekšnieka un priekšnieces vēlēšanas un uzturēta DV Austrālijā mājas lapa.
2020. gada delegātu sanāksmes delegāti sanāksmes turpinājumā nolēma 2020. gadā nenoturēt
gadskārtējo līdzekļu vākšanas akciju COVID-19 pandēmijas dēļ. Tas nenozīmēja, ka Daugavas Vanagi
Austrālijā neturpināja palīdzības darbu ne Austrālijā, ne arī Latvijā. Kā nodaļas, tā DV Austrālijā valde no
iekrātiem līdzekļiem turpināja gadskārtējos ziedojumus. 2020. gadā Daugavas Vanagi Austrālijā ziedoja
$130,817 vairākiem mērķiem. Starp lielākiem atbalstiem Latvijā tika atbalstīti leģionāri un leģionāru
atraitnes $48,000 apmērā, daudzbērnu un audžu bērnu ģimenes $19,000 apmērā, Nameja Fonds
$7,500 apmērā. Daugavas Vanagi Austrālijā arī atbalstīja jauniešu izglītību Latvijā, atbalstot Vītolu Fondu
un Daugavas vanadzes turpināja atbalstīt mājturības studenti caur Marijas Ķeņģes stipendijas
Fondu. Austrālijā 2020.gadā tika atbalstīta jauniešu latviskā audzināšana un palīdzības mērķi $20,500
apmērā.
Daugavas Vanagus 1945.gada 28. decembrī Zedelghemas kara gūstekņu nometnē dibināja bijušie
latviešu leģionāri. Daugavas Vanagi Austrālijā cerēja šo svarīgo dienu atzīmēt 2020. gada decembrī
Austrālijas latviešu 58. Kultūras dienu ietvaros, bet pandēmijas dēļ kā Kultūras dienas, kā Daugavas
Vanagu 75 gadu jubilejas sarīkojums bija jāatceļ. Ceram, ka šo svarīgo dienu varēsim atzīmēt 2021. gadā.
Tāpat cerams, ka 2021. gadā Daugavas Vanagu darbība Austrālijā varēs pilnīgi atsākties klātienē.
Daugavas Vanagi nepadodas un pašreizējā pandēmija neapturēs mūsu darbību.
Daugavas Vanagi sasauksimies!
Jānis Kārkliņš
Daugavas Vanagu Austrālijā valdes priekšsēdis
Vanadzes Austrālijā COVID ēnā
Neredzamais ienaidnieks nenoliedzami ietekmēja darbību visur. Izņēmums nebija arī vanadžu darbs, kas
nav atdalāms no nodaļu kopējā darba. No DV Austrālijā 5 nodaļām, 3 no tām vada vanadzes. Kā jau
ģimenē pienākas, sieviete ir mājas un dvēseles gars, tāpat arī bez vanadzēm vanagi nespētu izdzīvot.
Vienalga vai tie būtu oficiālie sarīkojumi, vai izklaides, vai vienkārši latviešu kopības uzturēšana.
2020.g. Austrālijā bija 165 vanadzes. Visās pavalstīs, atkarībā no ierobežojumu līmeņa, vanadzes
darbojās. Vanadžu kopas ir Adelaidē - vadītāja Ilze Mūsiņa, Kanberā- Inta Skrīveris, Melburnā- Koidula
Nemiro, Pertā- Rita Džonsons un Sidnejā- Gundega Zariņa. Paldies viņām par siržu siltumu un
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nebeidzamajiem enerģijas krājumiem. Varbūt viņām ir pieejami mūžīgie dzinēji? Sanāksmes, pusdienas,
piparkūkas - ziedojumi, galvenokārt grūtdieņiem Latvijā.
Vissmagāk vīruss skāra Melburnu un Sidneju, kur nami bija slēgti gandrīz vai visa gada garumā.
Galvenokārt kontaktējām biedrus ar moderniem sakaru līdzekļiem, gan organizējot dažādus palīdzības
darbus, ziedojumus un atbalstus, gan iespēju robežās aicinot tikties klātienē.

38 - 2020.g. Va na džu salidojuma Sidnejā va dība: no kr. DV Austrālijas Va nadžu va dītāja Ilga Vēvere, Ka nberas kopas vadītāja Inta
Skrīveri s un Melburnas nodaļas kasiere Gunta Va gars.

Priecājos, ka varējām rast atsaucību vanadžu pirmās vadītājas Marijas Ķeņģes piemiņas stipendijai caur
Vītolu fondu mājturības studentei.
Diemžēl aktīvo biedru skaits sarūk gadu nastas dēļ, bet jaunākas klāt nenāk, aizbildinoties ar bērniem,
darbu vai mācībām. Bet vai pirms 70 gadiem nebija jāstrādā vai jāmācās, vai bērni nebija jāved uz
latviešu skolām?
Ilga Vēvere
DV Austrālijā Vanadžu vadītāja

GADS GANDRĪZ BEZ KLĀTIENES DARBĪBAS
2020. gads Melburnas nodaļā.
2020. gadā darbība, kā visām nodaļām, sākās pilnā sparā. Februārī un martā notika regulārās vanadžu
gatavotās pusdienas, kuras bija pulcinājušas pilnu zāli tautiešu. Martā nodaļas biedri pulcējās kārtējā
Pulkveža Kalpaka un Leģiona piemiņas atceres sarīkojumā DV mītnē un piemiņas svētbrīdī pie karavīru
pieminekļa Fawkner kapsētā. Valdes priekšsēdis Jānis Kārkliņš, kasiere Gunta Vagare un valdes loceklis
Juris Vīksne pārstāvēja nodaļu Daugavas Vanagu Austrālijā delegātu sanāksmē Sidnejā, bet ar to arī
izbeidzās klātienes darbība tikpat kā uz visu gadu. Sakarā ar COVID-19 pandēmiju sākās pavalsts
ierobežojumi, un klātienes darbība Daugavas Vanagu mītnē izbeidzās līdz gada beigām. Atzīmējām
Kurzemes cietokšņa atceri maijā, nodaļas 71. darbības gadu jūlija un Lāčplēša, varoņu piemiņas dienu
novembrī ar rakstiem avīzē un nodaļas mājas lapā. Arī nodaļas pilnsapulce, kas parasti notiek septembrī
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bija jāpārceļ uz 2021. gada februāri, lai būtu iespējams to noturēt klātienē. Laimīgā kārtā decembrī gads
beidzās ar klātienes sarīkojumu - Krodziņa vakaru, uz ko bija ieradušies 12 drošsirdīgi dalībnieki.
2020. gadā valdes priekšsēdis bija Jānis Kārkliņš un vanadžu kopas vadītāja Koidula Nemīro. Valdē
darbojās: Ilze Ābele, Markus Dragūns, Daina Jefimova, Koidula Nemīro, Gunta Vagare un Juris
Vīksne. Kaut pandēmijas dēļ lielākā daļa klātienes darbība bija jāatsauc, nodaļas valde turpināja tikties ik
mēnesi, lai pārrunātu un turpinātu nodaļas darbību iespēju robežās. Valde noturēja 11 valdes sēdes,
kaut visas valdes sēdes, izņemot trīs, notika e-pasta veidā.
Pie Melburnas nodaļas pastāv divas nozares: vanadžu kopa un novusa klubs. Arī abām nozarēm klātienes
darbs apsīka no marta. Vanadzes tomēr turpināja darboties aprūpes laukā, apzvanot mūsu vecākos
nodaļas biedrus un tautiešus un, kad ierobežojumi atļāva, arī tos apciemojot un izpalīdzot, kur bija
vajadzīgs. Sirsnīgs paldies vanadzēm par lielo darbu. Arī pandēmijas laikā vanadzes turpināja aktīvi
darboties un rūpēties par mūsu nodaļas biedriem.

39 - Da ļ a dalībnieki Leģiona dienas svētbrīdī Fawkner kapsētā Melburnas nodaļa

40 - J. Kā rkl iņš un K. Nemīro noliek va inagu pie karavīru pieminekļa Melburnas nodaļa
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41 - Del egāti pie darba. No kreisās I. Vēvere, I. Skrīvere, G. Va gare, J. Kā rkliņš DVAV

Ar to, ka 2020. gadā tikpat kā nenotika klātienes sarīkojumi, arī stingri samazinājās nodaļas
ienākumi. Tomēr, Melburnas nodaļa 2020. gada no saviem līdzekļiem ziedoja aprūpei un atbalstam
Latvijā un Austrālijā gandrīz $33,000 – leģionāru aprūpei, daudzbērnu un audžu bērnu ģimenēm Latvijā,
Okupācijas muzejam un citām vajadzībām. 2020. gada turpinājām uzturēt divas Vītolu fonda stipendijas.
Melburnas nodala arī atbalstīja skolas un jauniešu latvisko audzināšanu Austrālijā, kā arī turpinājām
atbalstīt aprūpes darbu Austrālijā.
Melburnas nodaļas biedru skaits 2020. gada bija 98 biedri: 48 vanagi un 50 vanadzes, no kuriem 4 bija
zem 30 gadiem un 58 ir mūža biedri. Ar skumjām 2020.gadā Melburnas nodaļas šķīrās no deviņiem
biedriem, Ivara Ciraiņa, Roberta Cunska, Ritas Gelbes, Laimas Lindiņas, Vladislava Ņitecka, Nannijas
Priedes, Ellas Rolavas, Modra Strožas un Jēkaba Ziedara. Ar dziļām skumjām pieminam visus mūžībā
aizgājušos biedrus un izsakām visdziļāko līdzjūtību visu aizgājēju ģimenēm.
Ceram, ka 2021. gadā lietas uzlabosies un varēsim pilnā jaudā atsākt klātienes darbību. Klātienes
darbība un tikšanās klātienē ir Melburnas nodaļas galvenais ienākumu avots. Vēl svarīgāks ir tas, ka
Melburnas nodaļa piemiņas sarīkojumos atceras mūsu tautas varoņus - latviešu leģionārus. 2020. gadā
lielāko daļu to darījām ar rakstiem avīzēs un mājas lapās, bet ar daudz lielāku godu to varam darīt, ja to
darām klātienē. Melburnas nodaļas sarīkojumi ir arī vieta, kur visi tautieši Melburnā, gan Daugavas
Vanagu biedri, gan tie, kuri nav organizācijas biedri, var regulāri tikties. Ļoti žēl, ka 2020. gadā tas tikpat
kā nebija iespējams. Ceram, ka 2021. gadā varēsim atkal visi tikties klātienē.
DV Adelaide COVID ēnā 2020
Gada sākums neliecināja, ka turpmāk būs dzīve jaunos, nepierastos apstākļos. Plānojām regulāros un
neregulāros sarīkojumus,
O. Kalpaka piemiņai veltītais sarīkojums notika ar pulkv. Jāņa Hartmaņa piedalīšanos ar referātu
"Nezināmais par O. Kalpaku"; DV vīru koris "Daugava" kā parasti dziedāja spraigās karavīru dziesmas.
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Un kā pērkons no skaidrām debesīm - viss ierobežots vai slēgts. Likās, ka dzīve beigusies. Un tomēr esam
dzīvi vēl šodien, esam pielāgojušies. Neviens no mūsējiem nesaslima.
Mums Adelaidē paveicās, jo jūlijā oficiāli varējām jau sākt darboties. Pavalsts noteica pulcēšanās
ierobežojumus, un mēs gluži kā senos laikos pirmo sarīkojumu - rīkojām ar ieejas kartēm. Interesenti
ātri vien piepildīja atļauto dalībnieku skaitu un laika limitu 2 stundas.
Vanadzes sāka gatavot ik sestdienas pusdienas. Cilvēki bija noilgojušies pēc tikšanās klātienē un
sarunām, pārrunām; čaloja kā strautiņi pavasarī, bet atkal pulcēšanās laika limits.

42 - Jūni jā (Austrālijas ziemā) i erobežotā s kaitā Centennial parkā pie Latviešu a kmens noturējām Aizvesto piemiņas a tceri.
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43 - Noda ļas vīru koris "Daugava" savā 51. da rbības gadā mēģinājumus noturēja ,ievērojot va ldības noteiktos i erobežojumus

44 - Kā rtējā nodaļas pilnsapulce s eptembrī
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45 - Lā čpl ēšu sarīkojums 18. novembrī un La tvijas karogi Adelaides priekšpilsētās
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46 - Tuvojoti es gada beigām nosvinējām, pēdējam dzīvajam no 33 nodaļas dibinātājiem, Jurim Dancim 88. dzimšanas dienu

47 - Un ta d ja u klāt Ziemsvētku noskaņa, kā parasti bez s niega

Gads iesākās uz bēdīgas nots - aizsaules vanagu pulkam pievienojās Miķelis Dancis un Centis Ābols; vēl
šajā gadā zaudējām Gunti Pētersonu, Uldi Gurtiņu, Imantu Rozenbildu, Veltu Pukstu, Liesmu Danci,
Imantu Milicu, Žani Dinsbergu, Olģertu Švāgeri.
Ziemsvētki un Jaunā gada sagaidīšana ir laiks, kad vēlam viens otram vislabāko, kad mācāmies mīlēt un
piedot, kad kļūstam labāki... Lai katrā mājā smaržo piparkūkas, gaiši deg svecītes un sirdī ienāk
Ziemssvētku brīnums!
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Daugavas Vanagu Kanberas nodaļa.
Ko daudz var teikt par 2020. gadu, ir tas, ka Covid-19 ir iespaidojis visu mūsu dzīvi.
Kanbera (Canberra) ir Austrālijas galvaspilsēta, tuvojamies pie 500,000 iedzīvotājiem, Kanberu glezno
daudzi Eiropas koki, pavasaris un rudens ir krāšņi ar ziediem un koku lapu maiņām. Kanberā dzīvo
apmēram apzināti kādi 100 tautieši, bet ir daudzi, kas ieradušies kopš 1991. g., bet nevēlas nākt mūsu
sabiedrībā, no tiem 100 ir 9 DV organizācijas biedri.
Kopš gada sākuma, jau parādījās ierobežojumi, kur var un kur nevar iet, cik var sanākt kopā vienā vietā.
Tā arī bez daudz lielām pārmaiņām. Viss, kas notika, bija pilnsapulce, privātmājā, septiņi no deviņiem
biedriem piedalījās, pa telefonu sazinājās ar biedriem un veciem ļaudīm, kas netika no mājas ārā.
Tā kā Daugavas Vanagu dzīvē nekas nevar notikt, tad pārrunājam, ko varbūt nākotne rādīs, cerējām uz
to labāko. Naudas ziedojumus nosūtījām uz DVAV tālāk sūtīšanai uz Latviju.
D.V. PERTAS NODAĻAS 2020. GADA DARBĪBA
Uz 2020. gada 31. decembri, nodaļā sastāv 32 biedri [13 vanagi, 19 vanadzes (4 mūža biedri)]. 2020.
gada mira Jānis Lūks.
Nodaļas valdes priekšsēdis darbības gadā bija Ilmārs Rudaks un vanadžu kopu vadīja Rita Džonsone.
Diemžēl COVID-19 vīrus ierobežojumi pārtrauca nodaļas darbību gada pirmajā pusē.
Lielākā izmaiņa nodaļas darbā 2020. gadā bija, kad nodaļas klubs uzdeva atļauju pārdot alkoholiskos
dzērienus. Veselības dēļ kluba ilggadīgais vadītājs vairs nebija spējīgs veikt pienākumus, jaunu vadītāju
nevarēja atrast un mazās apgrozības dēl, finansiāli neatmaksājās uzturēt atļauju.
Pagājušā gada notika sekojošie sarīkojumi un sanāksmes: 9. februārī nodaļas pilnsapulce, 8. martā
Pulkveža Kalpaka, Leģiona un Kurzemes cietokšņa atceres sarīkojums, 25. augustā nodaļas gadskārtējais
sarīkojums, 25. oktobrī Pertas nodaļas vanadžu 70. gadu darbības atceres jubilejas sarīkojums un 13.
decembrī ziemassvētku eglīte. Bez šiem sarīkojumiem vanadzes rīkoja divas pusdienas ar filmu izrādēm.
Nodaļas valde 2020.gada turpināja vadīt Pertas nodaļu. Notika trīs valdes sēdes un divas revīzijas
komisijas sēdes. Nodaļa arī tika pārstāvēta DVA delegātu sapulcē martā Sidnejā un izvestas DV
priekšnieka un vanadžu priekšnieces vēlēšanas.
Daugavas Vanagu Pertas nodaļas valde vietējās aprūpes nolūkos apsveica biedrus dzimšanas dienās un
apciemoja slimos biedrus mājās, slimnīcās un aprūpes namos.
Pertas nodaļa 2020.gadā palīdzībai Latvijā ziedoja $10,500. $6000 no tā ziedoti leģionāriem, $4000
daudzbērnu ģimenēm un trūcīgiem un $500 Okupācijas muzejam
Pertas DV nodaļa ļoti tuvu sadarbojas ar citām Pertas latviešu organizācijām ieskaitot Sv. Pāvila draudzi
un Pertas Latviešu biedrību. 6. decembrī nodaļa apsveica Sv. Pāvila draudzi viņas 70. gadu darbības
atcerē. Pertas nodaļa tika pārstāvēta Pertas latviešu organizāciju kopvalžu sēdē un Pertas Latviešu
Centra valdes sēdās. Pertas nodaļa turpina materiāli atbalstīt Pertas Latviešu Centru un nodaļas biedri
turpina ņemt aktīvu dalību centra uzturēšanas talkās. Pertas nodaļa arī materiāli atbalsta Pertas latviešu
radio programmu un ‘Pertas Latviešu Ziņas’ izdošanu. 2020.gada Pertas nodaļa rīkoja Pertas latviešu 18.
novembra aktu un ņēma dalību Kapa Svētkos Karrakattas kapsētā.
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48 - Ka pu s vētku dalībnieki Pertas nodaļa

49 - Pēc Leģi ona dienas atceres sarīkojuma.
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50 - Perta s nodaļas priekšsēdis I.Rudaks un va nadžu kopas va dītāja R.Džonsone Pertas nod. va nadzes

51 - Vi esi Pertas nodaļas va nadžu kopas 70 ga du jubilejā Pertas nod. va nadzes

Daugavas Vanadžu Pertas kopa
Daugavas Vanadžu Pertas kopā 2020. gadā ir 19 vanadzes. Kopas vadītāja ir Rita Džonsone, vietniece
Māra Hope, kasiere Austra Kaģis, saimniecības vadītāja Veronika MacKenzie.
Daugavas Vanadžu Pertas kopa savu jauno darbības gadu 2020. gadā uzsāka ar pilnsapulci. Pandēmijas
dēļ pilnsapulce notika mēnesi vēlāk kā parasts, bet tajā piedalījās tikai 5 vanadzes. Savā uzrunā kopas
vadītāja Rita Džonsone izteica nožēlu, ka minētās pandēmijas dēļ, būs jāatsauc parasto plānoto kopas
darbību. Tā arī plānotās ik mēneša sanāksmes nenotika aprīlī, maijā un jūnijā un līdz ar to arī paredzētie
sarīkojumi.
Pirmā sarīkojuma pēcpusdiena bija paredzēta tikai 9. augustā - filmu pēcpusdiena. Pēcpusdiena gan
notika, bet nebija filmas. Tomēr bija jauki pēc tik ilga laika atkal visiem satikties, iedzert kafiju un
pārrunāt notikušo. Augustā arī nodaļas Daugavas Vanagi atskatījās uz savu nodaļas dibināšanas
gadskārtējo sarīkojumu, kurā arī mēs sniedzām savu palīdzīgo roku.
Liels notikums bija 29. oktobrī, Pertas vanadžu kopas 70 gadu jubilejas pusdienas, par tām gādāja
nodaļas vanagi. Liels paldies nodaļas priekšsēdim Ilmāram Rudakam un nodaļas vanagiem par šo mums
pateicības izrādīšanu.
Decembrī kopīgi pulcējamies, lai sagaidītu Ziemassvētku vecīti ar dāvanu maisu un pakavētos aizgājušā
gada atmiņās.
Atbalstām Marijas Ķeņģes stipendijas fondu.
Sirsnīgs paldies kopas vanadzēm par labo darbu un pretimnākšanu, lai to sekmētu. Mūsu grupiņa paliek
arvien mazāka - bet turēsimies!
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa - 2020. gada pārskats.
2020.g. 31.decembrī DV Sidnejas nodaļā bija 83 biedri. 57 Vanagi un 26 Vanadzes. Pagājušā gadā DV
Sidnejas nodaļā iestājās viens jauns biedrs, Aivars Sidorenko, bet aizgāja mūžībā 4 biedri, Brigita Saiva,
Elmārs Zaļums, Uldis Kalde un Anita Matuzele.
Nodaļas valdē darbojās 3 locekļi, Ināra Sīkā (Priekšsēde un grāmatvede ), Gundega Zariņa (club licensee,
aprūpe, sekretāre un vanadžu vadītāja), Roms Senkēvičs (biedrzinis, bāra pārzinis), un Ilga Nirādīja
piedalās sēdēs kā padomniece. Gadā bija 4 valdes sēdes un viena biedru pilnsapulce. Daudz lēmumi
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pieņemti elektroniskā veidā, jo nevārējām 5 mēnešus noturēt klātienes sēdes, dēļ Covid-19
ierobežojumiem.
DV Sidnejas nodaļa gatavo “DV ziņas”, kas tiek publicētas Sidnejas latviešu biedrības izdevumā “Ritums”.
“Ritums” iznāk reizi mēnesi, izņemot janvārī. “Ritums” tiek izsūtīts apmērām 400 SLB biedriem un, ja
vēlas, var lasīt, ieejot SLB mājas lapā, izvēlies “Ritums”, un DV ziņas atrodas
vidus daļā. (www.slb.org.au2)
Šāda veidā, plašākai Sidnejas latviešu sabiedrībai regulāri pienāk ziņas par Sidnejas DV nodaļu un var
sekot līdzi Daugavas Vanagu darbiem un notikumiem.
2020. gadā vanadzes turpināja aprūpes darbu un rīkoja pusdienas DV biedriem un tautiešiem. Pusdienas
notiek pirmā sestdienā katru mēnesi, izņemot gada vidū, kad bija pārtraukums dēļ Covid-19. Vienmēr
piedāvājam ar gaļu pildītas pankūkas plus vēl vienu ēdienu, cūkas cepetis vai kotletes, vai ko
līdzīgu. Daudz pusdienu apmeklētāji ar lielu sajūsmu pērk pildītās pankūkas, lai vestu uz mājām. 2020.
gadā rīkotas 8 pusdienas, ieskaitot 5. decembrī Ziemassvētku eglīte. Vanadzes uzcepa 15kg
piparkūku. Daļa pārdošanai un daļu Ziemassvētku vecītis izdalīja visiem svētku pusdienu
dalībniekiem. Piparkūku paciņas saņēma arī biedri, kurus apciemoja savās mājās. Esam apmierināti un
priecīgi, ka reizi mēnesī biedri un tautieši var tikties un draudzīgā vidē pavadīt kopā laiku.

52 - DVSN Zi emassvētku vecītis ( Vi ktors Sīkais) apsveic Rūdi Nemmi & Sta nislavu Kašu.

Marta mēnesī Sidnejas nodaļas telpās pulcējās pārstāvji no DV Melburnas, Adelaides, Pertas un
Kanbēras DV nodaļām. DV Austrālijas vanadžu sanāksme notika sestdien 14. martā. Pēc vanadžu
sanāksmes, kopā ar delegātiem, Sidnejas nodaļa atzīmēja Leģiona dienas atcere Rukvudas kapsētā. Pēc
tam, atgriežoties DV namā, sekoja DV Austrālijas vanadžu vadītājas Ilgas Vēveres priekšlasījums “Latvijas
Armijas komandieri”, pusdienas un saviesīga pēcpusdiena.
Austrālijas Delegātu sapulce notika svētdienas rītā 15. martā un delegāti veiksmīgi
noklausījās ziņojumus un izveidojās vērtīgas vispārējas pārrunas. Pēc delegātu sapulces slēgšanas,
dalībnieki sēdās mazā autobusā un devās izbraukumā uz vakariņām pie Viktora un Ināras Sīkās, kas
atrodas netālu no okeāna.

2 http://www.slb.org.au/

66

53 - 2020.g. 15. ma rta , Australijas Delegātu sanāksmes laikā – no kr. DV Aust. Vanadžu vadītāja Ilga Vēvere, DV Kanberas
pri ekšsēde Inta Skrīvere, DVAV kasiere Gunta Vagare un DVAV priekssēdis un DV Melburnas nodaļas priekšsēdis Jānis Kā rkliņš.

54 - 2020.g. Va na džu sanāksmes dalībnieces, no kr. pi rmā ri ndā, DV Austrālijas Vanadžu va dītāja Ilga Vēvere, Ka nbēras
pri ekšsēde Inta Skrīvere, DVAV un Melburnas nodaļas kasiere Gunta Va gare, otrā ri ndā no kr. DV Sidnejas priekšsēde Ināra
Sīkā , DV Sidnejas va nadžu va dītāja Gundega Zariņa, DV va nadžu goda priekšniece Ilga Ni rādija un DVSN biedre Aija Balode.

55 - Izbra ukuma dalībnieki pie “Bald Hill lookout” bauda skatu uz kluso okeānu.

2020.gada februārī, DV namā notika gadskārtējā latviešu dāvināto grāmatu šķirošana un pakošana.
Grāmatas, galvenokārt trimdas autoru darbi, rūpīgi salikti kastēs un sūta uz Latvijas lauku skolām,
muzejiem, bibliotēkām un Daugavas Vanagiem Latvijā. Atsauksmes no grāmatu saņēmējiem ir pozitīva
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un apliecina, ka trimdas rakstnieku grāmatas ir vēlamas sūtīt. DV Sidnejas nodaļa ir ļoti pateicīga Baibai
Harringtonai un viņas palīgiem par viņu uzņēmību šinī darbā, un 2019.gadā, Baiba saņēma DV Austrālijas
Valdes atzinības rakstu kā atzinumu.
DV Sidnejas nodaļas īpašumā jau kopš 2017.g. iznomājam telpas aprūpes organizācijai “Your Aged care
at Home.”( YACAH) Aprūpes organizācija sākuma gados nosaukums bija “LAIMA” un aprūpēja tikai
latviešus. Diemžēl, valdība mainīja līdzekļu noteikumus un, lai turpināt darboties ar valdības finansējumu,
bija jāpaplašina klientu loks, iesaistot ne tikai latviešus. Tagad pie YACAH ir ap 100 klientu, un no tiem ir
apmērām 12 latviešu, kas saņem palīdzību savās mājās, lai nebūtu jāiet aprūpes namā. Sniegtā palīdzība
var būt vienkārši mājas tīrīšana vai ēdiena gatavošana, līdz pilnai palīdzībai ar ikdienas dzīvi. DV Sidnejas
nodaļa ļoti novērtē YACAH mērķus un darbu un tamdēļ mēs gādājam telpas par samazinātu cenu. 2017.
gadā sākās ar vienu telpu un tagad jau aizņem septiņas. Ņemot vērā svarīgo aprūpes darbu, YACAH
valdē ( Board of directors) darbojās Ināra Sīkā un Gundega Zariņa, kā arī Kristaps Zariņš. Sidnejas DV
nodaļas biedrs Andris Drēziņš sekmīgi strādā pilnu laiku pie YACAH, kā “Business manager”.
2020. gadā DVCV Pulk. Januma balvu (ieskaitot EUR1000) piešķīra Sidnejas sporta kopai “SPARS” un tās
ilggadīgajam vadītājam Viktoram Sīkajam par jaunieša audzināšanu. Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļā
ļoti novērtē sporta kopas vadības uzņēmību, kas piesaista ģimenes, jauniešus un bērnus jau 68 gadus.
Tieši tie ar latvisku izcelsmi, bet bieži bez latviešu valodas, ļoti jūsmo un priecājās par aicinājumu
piedalīties draudzīgās spēlēs ar citiem latviešiem, jo grib piedzīvot latvisko piederības sajūtu un
draudzību. Vecāki, kuri paši jaunībā piedalījās, tagad turpina tradīciju un ved savus bērnus un mazbērnus
uz spēlēm un nodarbībām. Ir skaidri redzams, ka sports veicina un uztur latviešu draudzības un
piederības sajūtu. Nodaļa ir lepna, ka sporta kluba SPARS vadībā ir divi DVSN biedri - Viktors Sīkais un
Toms Veidners.

56 - 2020. Pul k. Ja numa balvas saņēmēji - Sporta klubs SPARS peldēšanas dalībnieki.
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57 - DV Si dnejas nodaļas priekšsēde Ināra Sīkā pasniedz Pulk. Januma balvu, sporta kluba “SPARS” priekšsēdim Viktoram
Sīka jam un kasierim Tomam Veidnerim.

DV Sidnejas nodaļas telpās Novusa kopa turpina aktīvi tikties uz spēlēm piektdienas pēcpusdienās, ar īsu
pārtraukumu Covid-19 laikā. Novusa kopu vada DVSN biedri Rūdis Nemme un Imants Graudiņš.

58 - DV Si dnejas nodaļas telpās novusa spēles piektdienas pēcpusdienās.

2020. gadā, Sidnejas nodaļas ziedojumi .
Leģionāriem (naudas atbalsts) $5000, Leģionāriem ( medicīniskā aprūpe) $5000, Daudzbērnu ģimenēm
Latvijā $1000, Audžu ģimeņu biedrībai Latvija $1500, DV Izglītības fondam $1000 un Vīriešu veselības
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biedrībai “Dažas paaudzes par dzīvi” Latvijā $5000. Vanadzes atbalstīja Marijas Kenģes Vītolu fonda
stipendiju ar $500 ziedojumu.
Sidnejas latviešu pamatskolas izlaidumā, nodaļa dāvināja katram absolventam divas grāmatas - Andreja
Mežmaļa grāmatu “The Latvian Legion” un David Kerr grāmatu “Out of Latvia”. Nodaļa it īpaši izvēlas
grāmatas angļu valodā cerībā, ka grāmatas ieņems vietu mājas grāmatplauktā, kur katrs no
iedzīvotājiem varētu paņemt un apskatīt.
Tāpat gada sākumā nodaļa pārsūtīja $2000 ziedojumu Brīvības pieminekļa apgaismošanas fondam, kas
sastāvēja daļēji no biedru un labvēļu ziedojumiem $820 apmērā un nodaļas ziedojuma $1180.
Daugavas Vanadzes Sidnejā
DV Sidnejas nodaļā skaitās 26 vanadzes, no kurām 4 aktīvi iesaistītas nodaļas darbībā. No tām divas Ināra Sīkā un Gundega Zariņa arī sastāv nodaļas valdē, Ināra- kā nodaļas priekšniece un Gundega- kā
sekretāre. Tas vai nu dubulto vanadžu darbu, vai samazina uz pusi, kā katrs uz to skatās! Tāpat vanadze
Ilga Nirādija piedalās valdes sēdēs kā padomdevēja, un Wynne Jumiķa turpina palīdzēt virtuvē.
2020. gadā 22. septembrī apritēja 65 gadi kopš Sidnejas vanadžu kopas dibināšanas. Atzīmējot šo
sasniegumu, DV Sidnejas nodaļas vanadžu vadītāja Gundega Zariņa pasniedza Ilgai Nirādijai ziedu pušķi
un visām klātesošām vanadzēm pa ziediņam. Ilga Nirādija vadīja Sidnejas vanadžu kopu ilgus gadus, un
bija Australijas Vanadžu vadītāja (1991-1993) un DV organizācijas Vanadžu priekšniece (1997-1999).

59 - Il ga Ni rādija a r prieku saņem ziedus vi su va nadžu vā rdā atzīmējot 65 da rbības gadus.

Kaut aktīvo dalībnieku trūkuma dēļ vanadzēm nenotiek atsevišķas sanāksmes, nodaļas valde turpina
vanadžu darbu, organizējot sarīkojumus un vispārīgi vadot nodaļu ar vanadzēm priekšgalā. Bijušās
darbinieces izbauda pelnītu atpūtu no sabiedriskā darba, bet diemžēl nākamās paaudzes nenāk viņu
vietā.
Katra mēneša pirmā sestdienā gatavojam pusdienas ievērojot Covida-19 ierobežojumus.
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60 - 2020. g. ma rta pusdienas. DV Sidnejas nodaļas namā.

Laimīgā kārtā 2020.g. martā, varējām sarīkot Austrālijas DV delegātu sapulci un Leģiona dienas atceri,
pirms negaidītie Covid-19 ierobežojumi stājās spēkā. Par spīti visam varējām pēc īsa pārtraukuma
turpināt aprūpes darbu, apciemot biedrus aprūpes namos vai mājās. Ar Ilgu Nirādiju jūnijā apmeklējām
ilggadējo biedru Elmāru Zaļumu viņas 100. dzimšanas dienā aprūpes namā Sidnejas ziemeļos. Diemžēl,
neilgi pēc tam, Elmārs pievienojās aizsaules pulkiem.
14. augustā Ināra Sīkā un Gundega Zariņa ciemojās pie Alberta Ciņa, atzīmējot viņa 94. dzimšanas
dienu. Jauki pavadījām pēcpusdienu un baudījām Alberta viesmīlību, iedzērām kafiju, ēdām kūku un pēc
tam katrs iedzērām liķieri uz labu veselību!

61 - Gundega Zariņa, Ingrīda Rehbaume & Al berts Ci nis
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62 - Al berts Ci nis ar DV Sidnejas nodaļas priekšsēdi Ināru Sīko. Uz l abu veselību!

Iespēju robežās apmeklējām citus biedrus vai nu jubilejās, vai tā pat ciemojoties. Liela pateicība nodaļas
biedrzinim Romānam Senkēvičam, kurš izsūta apsveikumus visiem biedriem dzimšanas dienās.
Nav jau prieki vien. Pa gadu bija jāsaka atvadu vārdi vairākās biedru bērēs. Gada otrajā pusgadā,
uzmanīgā veidā, atsākām pusdienas, stingri ievērojot valdības Covid - 19 noteikumus. Mūsu saimniecei
un nodaļas priekšniecei Inārai ir liela pieredze ēdiena gatavošanā, un apmeklētāji priecājās izbaudīt viņas
slaveno cūkas cepeti! Uz gada beigām, mazās (divrocīgās) talkās sagatavojām un izcepām piparkūkas,
kopā sniedzām Ziemassvētku eglītē kā arī izdalījām biedriem apciemojumos. Tā nu beidzās īpašs gads!
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