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DVF Darbība 

 

Vairākiem DVF valdes locekļiem vasaras 

mēneši paskrēja gaŗām, gandrīz nemanot,  

jo bija tik daudz sapulču, lai sagatavotos 

lielam remontam „Straumēnos”,   kā arī 

sakārtotu juridiskos jautājumus un 

attiecības starp Latvian Welfare Trust 

(LWT) un Daugavas Vanagu Fondu. 

 

 
Lai remonta darbus „Straumēnos” 

varētu iesākt jau rudenī ar nodomu 

pavasarī tos nobeigt, bija visdrīzākā laikā 

sīki jāsastāda darbu saraksts izsūtīšanai 

vairākām būvfirmām, lai tās iesniegtu savu 

tāmi. Daudz jau bija agrāk sagatavots, bet, 

gaidot vairākus mēnešus uz bankas 

apstiprinājumu par aizdevumu, bija arī 

daudz kas mainījies. Aicinājums tika izsūtīts 

piecām firmām, no kuŗām četras iesūtīja 

savu tāmi, un pēc to analīzes, viena firma 

septembŗa sākumā tika izvēlēta. Vairākas 

nedēļas  tagad ir pagājušas jautājumu 

noskaidrošanā, lai nerastos liekas 

nesaskaņas un pārpratumi remonta 

veikšanas laikā. Šis remonts ir nepieciešams 

ne tikai tāpēc, ka lielās mājas augšstāvi ir 

gandrīz nelietojami, elektrības piegāde ir 

bīstamā stāvoklī un apkure un kanālizācija 

ir novecojušās, bet arī,  lai varētu palielināt 

peļnu, kas segtu pašreizējos izdevumus, 

dotu iespēju vairāk ieguldīt Londonas 

namos un izveidot Anglijas vidienē latviešu 

centru, kuŗš  spēs kalpot šodienas 

vajadzībām. Šis jautājums ir svarīgs ne tikai 

DVF saimei, bet visiem Anglijā dzīvojošiem 

latviešiem. 

Svētdien, 7. septembrī, DVF noturēja 

savu rudens nodaļas delegātu pilnsapulci, 

kuŗu  vadīja Aivars Sinka un kuŗā piedalījas 

25 delegāti.  Kā vienmēr, delegāti ar 

gandarījumu saņēma DV CV priekšsēža 

Andreja Mežmaļa apsveikumu un ziņojumu. 

Īpasš prieku sagādāja ziņas, ka Tukuma 

pašvaldība uzņemsies sakārtot Lestenes 

kapus. Krišs Ligers, Andrejs Rītiņš un 

Pēteris Pētersons sniedza kopīgu pārskatu 

par „Straumēnu” attīstības projektu, lai visi 

varētu iepazīties ar procesu, ko veikusi  

darba grupa. Delegātiem tika arī ziņots par 

saimnieciskiem panākumiem Londonas 

namos, „Straumēnos” un Rīgas viesnīcā 

„Radi un Draugi”. Londonas un Rīgas 

īpašumi joprojām  nes labu peļņu ar labām 

atsauksmēm, tomēr Rīgā viesnīcas 

darbiniekiem stingri jāpiestrādā jo pilsētā 

arvien pieaug  viesnīcu skaits.  Atsauksmes 

par viesnīcas restorānu „Niklāvs” sāk 

parādīties portālos un vispār ir labas. 

Vasaras mēnešos restorāna galvenie 

apmeklētāji bija tūristi, bet tagad lielāka 

uzmanība  tiek pievērsta vietējiem. 
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„Straumēnos” nākamos mēnešos  telpas būs 

ierobežotas un darbiniekiem būs stingri 

jāpiestrādā arī turpmāk, lai gūtu 

ienākumus.   

Trīs amati ir pēdējā laikā atbrīvojušies  – 

Ādolfa Sīļa aiziešana mūžībā rada vajadzību 

ievēlēt trešo uzticības personu ar atbildību 

par DVF īpašumiem, un  par šo personu 

izraudzīja Astrīdu Balodi. Revīzijas 

komisijā, aizstājot  Māri Irbīti, kas slimības 

dēļ vairs nespēja savus pienākumus veikt, 

pilnsapulces delegāti ievēlēja Unu Torsteri, 

Derbijas nodaļas priekšsēdi. Novēlam 

Mārim Irbītim spēku un izturību. Vanadžu 

vadītājas amats arvien vēl ir  brīvs pēc 

Maritas Grunts atkāpšanos pavasarī. A. 

Sinka lūdz vanadzes padomāt, kas šo amatu 

varētu veikt, un censties atrast vietnieci, jo 

arī pašreiz vanadzes nav  pārstāvētas DVF 

valdes sēdēs. 

Lai sakārtotu Latvian Welfare Trust 

attiecības ar DVF, darba grupai nācās 

ierosināt daudzas maiņas visos attiecīgajos 

statūtos, kā arī vērsties pie angļu advokāta. 

LWT statūti ir tikai angļu valodā un tie  

iesniedzami Angļijas valsts iestādēs. 

Saņemot advokāta apstiprinājumu  un DVF 

valdes atbalstu, darba grupas locekļi 

sniedza prezentāciju DVF biedru 

konferencei 18. oktobrī. Konference tika 

rīkota visiem DVF biedriem, kuŗus šis 

jautājums interesē vai kuŗiem bija 

neskaidrības par labdarības organizācijas 

veidošana. Konference deva visiem laiku 

pārdomāt un saprast šo sarežģīto 

jautājumu. Kopā sanāca 25 biedri, kam tika 

sniegts sīks paskaidrojums par visu 

padarīto darbu. Bija labas atsauksmes, ka 

prezentācija palīdzējusi  dalībniekiem labāk 

saprast DVF un LWT attiecības un ka 

juridiskie jautājumi tiek nokārtoti. 

Rudens un ziemas mēnešiem nākot, lieli 

darbi vēl ir priekšā.  Strādāsim kopā un 

paveiksim! 

 

 

DV CV sēde Kanādā - Pārskats 

Daugavas Vanagu Centrālās valdes (DV 

CV) sēde notika Kanādas Sv. Andreja 

draudzes īpašumā ”Sidrabenē” š.g. 7. un 

8.jūlijā. Š.g. DV CV sēdē ir notikušas 

vairākas DV CV locekļu izmaiņas – Andris 

Kursietis, jaunais ASV DV valdes 

priekšsēdis, ir stājies Imanta Kalniņa vietā 

kā DV CV loceklis no ASV; liels paldies 

Imantam par viņa ieguldījumu un rosību DV 

CV darbā. Klāra Mētra, Latvijas Vanadžu 

priekšniece, tagad ieņem papildus DV CV 

locekļa vietu no Latvijas sakarā ar DV CV 

darbības noteikumiem un Latvijas DV 

biedru skaita pieaugumu, kas tagad 

pārsniedz 1000 biedru. Līdzdalību arī ņēma 

Solvita Sekste, „Fonds DV CV pārstāvniecība 

Latvijā” biroja vadītāja Rīgā, kas deva 

detalizētu pārskatu par leģionāru un citu 

aprūpi Latvijā.  

DV CV iesāka savu gadskārtējo saietu ar 

slēgto sēdi, kurā apstiprināja DV CV 

apbalvojumus – DV CV atzinības rakstus un 

DV CV krūšu nozīmes zeltā, kas bija 

iesniegti DV CV no DV zemēm; 

apbalvojumus paziņos atsevišķās DV zemju 

valdes un priekšnieki, pēc diplomu 

saņemšanas no DV CV prezidija. Šī gada Viļa 

Januma balva tika piešķirta Indianapoles 

(ASV) Tautas deju kopai „Jautrais pāris”. 

Apsveicam visus apbalvojumu un balvu 

saņēmējus! 

Pēc sēdes atklāšanas sekoja apsveikumi, 

to starpā no Latvijas Valsts prezidenta 

Andra Bērziņa, un Latvijas Saeimas 

priekšsēdes Solvitas Āboltiņas; apsveikums 

arī bija no Latvijas Zemessardzes 
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komandiera pulkveža Leonīda Kalniņa, kā 

arī no citiem. Sēdē arī tika pārskatīti 

iesūtītie DV zemju delegātu sapulču 

ieteikumi DV CV darbības noteikumu 

izmaiņām; izmainītos/labotos un 

apstiprinātos darbības noteikumus tuvākā 

laikā izsūtīs DV CV (Aivars Sinka). Jaunie 

darbības noteikumi stājas spēkā ar š.g. 

8.jūliju.  

Tāpat, tika arī pārskatīti š.g. DV 

organizācijas vēlēšanu kandidātu saraksti, 

kurus bija iesūtījušas DV zemes - 

nominācijas DV priekšnieka, Daugavas 

Vanadžu priekšnieces un DV CV Jauniešu 

nodaļas vadītāja amatiem. Andrejs 

Mežmalis bija vienīgais nominētais 

kandidāts DV priekšnieka amatam; saskaņā 

ar DV CV vēlēšanu instrukciju, DV CV 

apstiprināja Andreju Mežmali DV 

priekšnieka amatā uz nākošajiem trijiem 

gadiem sākot ar 2015.g. 1.janvāri. Vanadžu 

priekšnieces amatam ir trīs kandidātes – 

Klāra Mētra (Latvija), Gunta Reynolde 

(Kanāda) un Ilga Vēvere (Austrālija).  

 
Uz š.g. DV CV sēdes laiku, DV CV 

Jaunatnes nozares vadītāja amatam bija 

nominēts tikai viens kandidāts – Guntis 

Brencāns; saistībā ar DV CV Jaunatnes 

nozares likvidēšanu, DV CV pieņēma 

sekojošo lēmumu: „Daugavas Vanagu 

Centrālās Valdes sēde 2014. gada 7. un 8. 

jūlijā lemj pieaicināt DV CV jaunatnes 

nozares vadītāju, bez balsstiesībām, 

piedalīties DV CV darbā un koordinēt 

jaunatnes un vanadzēnu darbību. DV 

priekšnieks izrauga jaunatnes nozares 

vadītāju.” DV priekšnieks ir izraudzījis Gunti 

Brencānu par DV CV Jaunatnes nozares 

vadītāju, kas arī tika paziņots un pieņemts 

DV CV sēdes laikā; novēlam sekmes Guntim 

Brencānam šajā svarīgā DV jaunatnes amatā 

un darbā.  

 

Š.g. pieņemtie DV CV lēmumi ir šādi: 

Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde 

2014. gada 7. un 8. jūlijā:- 

1. uzdod DV CV prezidijam papildināt 

kasiera ziņojumu ar DV Mēnešraksta 

budžetu, kā arī uzstādīt atsevišķu pārskatu 

par Gunāra Astras fondu. 

2. lemj saglabāt zemju dotāciju 2015. 

gadam $11 ASV dolārus. 

3. lemj segt 2015. gada budžetā paredzēto 

iztrūkumu no DV CV rezervēm. 

4. apstiprina, ka kultūras un jaunatnes 

darbs ir nozīmīgs DV CV līmenī un ka pēc 

vajadzības savu uzdevumu veikšanai DV CV 

izveido kultūras un jaunatnes nozares. 

5. lemj pieaicināt DV CV jaunatnes 

nozares vadītāju, bez balsstiesībām, 

piedalīties DV CV darbā un koordinēt 

jaunatnes un vanadzēnu darbību. DV 

priekšnieks izrauga jaunatnes nozares 

vadītāju. 

6. izsaka pateicību DV CV Pārstāvniecības 

vadītājai Solvitai Sekstei un viņas palīdzei 
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Annai Šņuciņai par lielo darbu DV 

organizācijas mērķu labā. 

7. izsaka pateicību Okupācijas Muzejam 

par sadarbību un par tā lielo darbu 

Taisnības augšāmcelšanas veicināšanā. 

8. izsaka pateicību leģionāru zāļu apgādes 

kopai: Agrim Briedim; Agnesei Briedei; Dr. 

Vijai Tipainei; Dr. Čakstei Tipainei; un DV 

CV Pārstāvniecības darbiniecēm par lielo un 

pašaizliedzīgo darbu leģionāru aprūpē. 

9. iesaka DV biedriem piedalīties 12. 

Saeimas vēlēšanās šī gada rudenī, balsot par 

godīgiem, nacionāli noskaņotiem 

kandidātiem un izstrīpot tos kandidātus, 

kuŗi nav cienīgi tapt par Latvijas valsts 

pārstāvjiem. 

10. atbalsta Tukuma domes plānus par 

teritorijas ap Lestenes brāļu kapiem 

iekārtošanu. Sēdes dalībnieki uzdod DV CV 

prezidijam satikties ar Tukuma domi, lai 

pārrunātu plānotos darbus un vienotos par 

darbiem, kas neizmaksātu vairāk par 

$50,000 ASV. Situācijā, kad papildus līdzekļi 

vēl būtu vajadzīgi, sēde iesaka, lai DV CV 

prezidijs griežas pie DV zemēm un lūdz 

papildus ziedojumus. 

11. atbalsta DVL zemes valdes priekšsēža 

J. Vectirāna ieteikumu atbalstīt maģistra un 

doktora darbus Latvijas augstskolās par 

Daugavas Vanagu organizācijas vēsturi un 

DV devumu Latvijas valsts neatkarības 

atgūšanā. Sēde lūdz DVL zemes valdes 

priekšsēdim šo darbu turpināt. 

12. lūdz DV zemēm atbalstīt Latvijas 

Republikas Zemessardzes projektu izdot 

grāmatu par Zemessardzes vēsturi sakarā 

ar Zemessardzes 25. gadu jubileju. 

13. jūlijā lemj piešķirt 2000Ls no Gunāra 

Astras fonda remontdarbiem un piemiņas 

plāksnes uzstādīšanai Gunāra Astras 

bijušajā dzīvesvietā. 

14. izsaka sirsnīgu pateicību DV Kanadas 

vadībai un Sidrabenes īpašuma vadībai par 

sirsnīgu un veiksmīgu 2014. gada DV CV 

sēdes rīkošanu. 

 

12. Saeimas vēlēšanas 

 

Apvienotajā Karalistē vēlētāji visvairāk 

balsu nodevuši par “Latvijas Reģionu 

Apvienību”. 

12. Saeimas vēlēšanu dienā Apvienotajā 

Karalistē darbojās 15 vēlēšanu iecirkņi un 

apkopotie rezultāti liecina, ka savu pilsoņa 

pienākumu steigušies izpildīt 7205 vēlētāji. 

Visvairāk, gandrīz trešdaļa no nodotajām 

balsīm, proti, 27.49% ieguva šo vēlēšanu 

debitante – “Latvijas Reģionu Apvienību”, 

bet tās deputāta kandidāts Artuss Kaimiņš, 

kaut arī sarakstā startēja ar 35. numuru, 

saņēma visvairāk plusu atzīmes no visiem 

deputātu amata kandidātiem. Otro lielāku 

vēlētāju atbalstu izpelnījās partija 

“Vienotība”, saņemot 24,38% balsu, bet 

trešais lielākais atbalsts – 16.99% tika 

Nacionālajai Apvienībai „Visu Latvijai!” – 

„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”. 

Londonas vēlēšanu iecirknī pie vēlēšanu 

urnām devās vislielākais vēlētāju skaits – 

1976 (ieskaitot arī pasta balsotājus), 

Pīterboro – 702, Bradfordā – 520, 

“Straumēnos” – 504, Birminghamā – 469, 

Derbijā – 437,  Bostonā – 416, Mansfīldā – 

368, Mančesterā – 366, Bristolē – 284, 

Gērnsijā – 281, Edinburgā – 281, Ņūrijā – 

222, Aberdīnā – 207 un Rofantā – 172.  

Kopumā 14 Apvienotajā Karalistē 

izvietotajos iecirkņos nodotās balsis 

sadalījušās šādi:  

 

1. „Latvijas attīstībai” 1.09% 

2. “SUVERENITĀTE” 0.14% 

3. Partija „Brīvība. Brīvs no 

bailēm, naida un dusmām” 

0.17% 

4. Partija „VIENOTĪBA” 24.38% 
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5. „POLITISKĀ PARTIJA 

IZAUGSME” 

0.18% 

6. Partija “Vienoti Latvijai” 1.23% 

7. Nacionālā Apvienība „Visu 

Latvijai!” – „Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK” 

16.99% 

8. Latvijas Reģionu Apvienība 27.49% 

9. Jaunā konservatīvā partija 1.45% 

10. “Latvijas Krievu savienība” 0.92% 

11. „Saskaņa” 

socialldemokrātiskā partija 

11.26% 

12. Zaļo un Zemnieku savienība 10.85% 

13. No sirds Latvijai 3.84% 

 

Šie rezultāti tika pieskaitīti Rīgas vēlēšanu 

apgabalam.  

 

 
Latvijas Republikas vēstniecības 
Apvienotajā Karalistē 
 informatīvais materiāls1 

Notikumi, kas saistīti ar Latviju: 

Kopumā vēlēšanās piedalījās 58.85 % 

balsstiesīgo pilsoņu. Saeimā iekļuva 6 

partijas un partiju apvienības.  

1. “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija - 

24  

2. partija “Vienotība” – 23 

3. Zaļo un Zemnieku savienība – 21 

4. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – 17 

5. Latvijas Reģionu Apvienība – 8 

6. No sirds Latvijai – 7 deputātu vietas. 

Latvijas valdības lēmumi par atbalstu 
krīžu punktiem: 

1. atbalsts Ukrainai (2 humānās palīdzības 
sūtījumi 30,000 EUR vērtībā; 10 
ievainoto ārstēšanās izdevumu Latvijā 
segšana; 9 elektrības ģeneratori); 

                                                         
1 Ziņojums sniegts LNPL 1. novembra sēdē 

2. ārkārtas humānā palīdzība Irākas 
iedzīvotājiem, kuri cietuši "Islāma valsts 
Irākā un Levantē" izraisīto kara apstākļu 
dēļ – 50,000 EUR; 

3.  Ebolas vīrusa apkarošanai Āfrikā – 
40,000 EUR. 

 
 
21. oktobrī tika apstiprināts jaunais 

Eiropas Komisijas sastāvs. Valdis 
Dombrovskis ir kļuvis par Eiropas 
Komisijas viceprezidentu un Eiro un sociālā 
dialoga komisāru. 

22. oktobrī Latvijas pirmo reizi tika 
ievēlēta ANO Cilvēktiesību Padomē 
(termiņam 2015.-2017. gads). Latvijas 
prioritātes – dzimumu līdztiesība un vārda 
brīvība digitālajā vidē. 
 
Vēstniecības ziņas: 
 

 
 

7.-18. oktobrī Vestminsteras bibliotēkā 
Londonā bija skatāma Latvijas bērnu 
grāmatu ilustrāciju izstāde „5x5” ar 5 
meistaru (Alekseja Naumova, Anitas 
Paegles, Indras Sproģes, Zanes Lūses un 
Jura Petraškeviča) veidotajām bērnu 
grāmatu ilustrācijām. Izstādi rīkoja 
vēstniecība sadarbībā ar Latvijas Mākslas 
akadēmiju. 

10.-11. oktobrī notika Kembridžas 
Baltijas konference (Cambridge Baltic 
Conference). Tēma - inovācijas izglītībā. 
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Vēstniecība finansiāli atbalstīja konferences 
rīkošanu. 

27. oktobrī notika vēstniecības rīkots 
Latvijas jauno talantu koncerts „Rīga 2014” 
ietvaros. Uzstājās pianiste Aurēlija Šimkus, 
vijolniece Elīna Bukša, akordeoniste Ksenija 
Sidorova, soprāns Elīna Šimkus un baritons 
Rihards Millers koncertmeistares Ērikas 
Apeines pavadībā.  

9. novembrī plānota tikšanās vēstniecībā 
par latviešu kopienas vēsturiskajiem 
īpašumiem. Piedalās LNPL, DVF un LELBL 
pārstāvji. 

9. novembrī 14:00 Zviedru baznīcā 
notiks atceres dievkalpojums, kas veltīts 
1.pasaules kara sākuma 100.gadei. Pēc 
dievkalpojuma vēstniecība sniegs iespēju 
iepazīties ar vēsturiskajām liecībām 
(vēsturisko hroniku fragmenti, fotogrāfijas) 
par latviešiem 1. pasaules karā un karu 
Latvijas teritorijā.  

9. novembrī The Young Baltic Talent 
Concert. 

Latvijas Neatkarības pasludināšanas 96. 
gadadienai veltītie pasākumi Lielbritānijā 
un vēstnieka A.Teikmaņa dalība tajos. 

 
Valsts Svētku Sarīkojumi 
 

 
 

Bradfordā, sestdien, 15. novembrī 
plkst 14.00, DVF Bradfordas nodaļas telpās, 
5 Clifton Villas, Bradford BD8 7BY. 

 
„Straumēnos”, svētdien, 16. novembrī 

plkst 15.00, Catthorpe Manor, Lilbourne 
Road, Catthorpe, Nr. Lutterworth LE17 6DF. 

 

Londonā, sestdien, 22. novembrī plkst 
19.30, St. Columba's Church Main Hall. Pont 
Street, London SW1X 0BD (ieeja zālēi 
atrodas Lennox Gardens, tuvākās 
apakšzemes pieturas: Knightsbridge, Sloane 
Square) 
 

 
 

Anglijā dzimušais un uzaugušais, bijušais 

Satversmes aizsardzības biroja (SAB) 

vadītājs Jānis Kažociņš uzrunās tautiešus 

visos minētajos svētku sarīkojumos.  

 

 

 
Avīze ir Rietumeiropas latviešu 

laikraksts, kas iznāk 48 reizes gadā drukātā 

un digitālā formatā.  Avīzi atbalsta Latviešu 

Nacionālā Padome Lielbritanijā un Anglijas 

Daugavas Vanagu Fonds. 

Lūdzam arī jūs atbalstīt – digitālā avīze 

49 EUR uz 12 mēnešiem, drukātā GBP 67 

(80 EUR) uz 6 mēnešiem, GBP 128 (149 

EUR)  uz 12 mēnešiem.  Vairāk 

informācijas: http://www.brivalatvija.lv 

 
 

Ilze Grickus 
DVF valdes informācijas daļas vadītāja 

 

 
 

http://www.delfi.lv/temas/satversme
http://www.delfi.lv/temas/janis-kazocins
http://www.brivalatvija.lv/

