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Mīļie draugi! 
Rakstu šīs pirmās rindiņas samērā “eksotiskos” apstākļos. Pašlaik (29. jūlijā) notiek Eiropas Latviešu 

Kongress, ko rīko Eiropas Latviešu Apvienība (ELA). ELA 
pārstāv 22 latviešu organizācijas 17 zemēs, un arī Daugavas 
Vanagu Fonds ir ELA dalībnieks. Šeit bildē redzams, kā 12. 
Saeimas priešsēde, Ināra Mūrniece, atklāj kongresu. Pēc 
atklāšanas, kongresa gaita turpinājās prāmī, kas kursē starp 
Rīgu un Stokholmu. 
 
Kongresā piedalijās pāris simts latviešu no Eiropas plašās 
diasporas, kā arī pārstāvji no vairākām Latvijas 
organizācijām un ministrijām, lai pārrunātu aktuālas tēmas, 
kas skar diasporu, piemēram: izglītību, kultūru, plašsaziņas 

līdzekļus un tā tālāk. Ir manāma vēlama maiņa valodā: mazāk tiek runāts par “diasporu” un vairāk par 
pasaules latviešu tautu, kas dzīvo vairākās zemēs, bet tomēr ir daļa no vienas kopienas. 

 
DVF valde nolēma atbalstīt viena jauna, DVF biedra, 
piedalīšanos kongresā. Attēlā ir redzams, kā mūsu 
atbalstītais dalībnieks, Kaspars Fridmanis, tur Latvijas 
simtgades karogu, īsā ceremonijā, ar ko iesāka kongresa 
“kuğa posmu”. 
 
Manā uzskatā, mums būtu jāatbalsta biedru piedalīšanās 
līdzīgos sarīkojumos nākotnē. Ir skaidri, ka DVF ir ļoti 
svarīga loma nodrošināt, ka latviešu sabiedrība Lielbritānijā 
ir saliedēta un organizēta – un tas ir tieši tas, ko no mums 

sagaida pārstāvniecības tā kā ELA, kā arī Latvijas valsts pārstāvji. 
 

Dārza māja, Straumēnos 
Šopavasar un vasaru, liels darbs ir bijis paveikts Straumēnu dārza mājā. Būvniecības darbi, lai šo 
mājiņu atjaunotu un sadalītu divos posmos tagad ir pabeigti un, līdz 28. jūlijam, visi iemītnieki ir 
ievākušies Dārza mājas pārbūvētā posmā.  
 
Šajā laikā, arī, Dārza mājās otrajā posmā ir ievākušies jauni īrnieki. Šīs izmaiņas, kopā ar vēl citiem 
soļiem, kas sperti lai ietaupītu tekošos rēķinus, ceram nodrošināt Dārza mājas nākotni un padarīt 
ilgstspējīgāku mūsu saimniekošanu. 
 
Vēlos pateikties Dārza mājas iemītniekiem par viņu iecietību un palīdzību šajā procesā. Šīs izmaiņas 
taupīs Daugavas Vanagu Fondam vairākus tūkstošus mārciņu katru gadu, kā arī palielinās ienākumus. 
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Saimnieciskā darbība 
Saprotu, ka cilvēkiem interesē, kā tagad iet DVF/LWT saimniecībā. Kā zinām, gada sākuma posmā 
draudēja naudas plūsmas problēmas un bija jānodrošina mūsu darbību ar papildus ieguldījumiem. Tas 
ir tagad veikts. Šeit īss pārskats par esošo situāciju, līdzekļiem un saistībām, saimniekošanu un naudas 
plūsmu: 
  
DVF līdzekļi un parādsaistības 

 
 Mūsu parādsaistības ir, manuprāt, pieņemamā 
līmenī: 
- Salīdzinot ar līdzekļiem:  8.09% 
- Salīdzinot ar viena gada apgrozījumu: 61.9% 
- Aizdevumu maksājumi kā procents no 
kopējiem izdevumiem: 4.65% 

 

Līdzek
ļi 
(£m) 

 

Saistīb
as 
(£m) 

Bankas kontos 
(augusta 
sākumā) £0.16 

Privāti 
aizdevumi £0.12 

3 mājas 
Straumēnos 
(lēsts) £0.65 

Notinghamas 
DVF nodaļa £0.10 

Straumeni 
(lēsts) £5.00 

Līdsas DVF 
nodaļa £0.18 

Radi un Draugi £6.00 LNPL £0.28 
Londonas nams 
(£6.2-10.1) £8.15 

Nat West 
Banka £0.95 

Kopā 
£19.9

7m Kopā 
£1.62

m 
 

 
Naudas plūsma: 

 
 
- Zilā (augšējā)  līnija ir mūsu kopējais kontu stāvoklis augusta sākumā, pēc algām (ap £160k) 
- Brūnā (vidējā) līnija ir tas pats konta stāvoklis, bet atņemot jau zināmus izdevumus, piemēram, 
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būvdarbu pēdējais “snagging” maksājums (kas ir ap £38k) 
- Pelēkā līnija (apakšējā) ieskaita jaunos aizdevumus (kā mīnusa skaitļus – lai uzrādītu kur mēs bez 

tiem būtu). 

 
Svarīgi rādītāji saimnieciskā darbībā Straumēnos un Londonā: 
 
Lai DVF/LWT segtu savus izdevumus Lielbritānijā, neieskaitot Radus un Draugus, tad mums jāsasniedz 
sekojošus skaitļus caurmērā, katru mēnesi, jo izdevumi starp Trasta, Londonas un Straumēniem ir, 
caurmērā, ap £122k katru mēnesi. Nedomāju, ka esam tik tālu prom no to sasniegšanas (skaitļi nāk no 
naudas plūsmes datiem, ne no grāmatām): 

 Mērķis Iznākums 
   
Naktsmājas (kopā Londonā un Straumēnos) 60000 47176 
Īres (kopā Londonā un Straumēnos) 17000 17131 
Kāzas (Straumēnos) 15000 7446 
Restorāns (Straumēnos) 25000 27314 
Konferences utt (kopā Londonā un Straumēnos) 5000 4141 

 
Ir vērts pieminēt, ka šī gada pirmajos četros mēnešos nenotika nevienas kāzas, bet tagad tās notiek 
regulāri. Arī, ir vērts pieminēt, ka, kopš maija, visi šie rādītāji ir “zaļi”. Īpaši priecē trīs lietas: 

 Mums pietiek finansējums 2017. gadam un, ceru, ka pietiks arī 2018. gada pirmajiem 
mēnešiem 

 Esam iemācījušies, un vēljoprojām mācamies, kā labāk saimniekot 

 Labā sadarbība ar TradCo un R&D valdēm, kā arī ar mūsu darbiniekiem. 
 
Ar noteiktu, rīcību, pareizā laikā, esam spējuši noturēt Straumēnus, kas, protams, ir ļoti svarīgi latviešu 
sabiedrības nākotnei. Tādēļ, uzskatu, ka laiks tagad ir sākt domāt par nākotni.  
 
DVF valdes sēdē 26. augustā, pārrunāja plānoto konkursu, lai pārbūvētu estrādes laukumu 
Straumēnos, lai tas turpmāk kalpotu latviešu sabiedrības, kā arī viesnīcas vajadzībām. Gribam atsākt 
diskusijas par “latviešu centra” izbūvi patreizējā Baltiešu bloka un Zaļās zāles teritorijā. Pārrunājām 
bijušā peldbaseina teritorijas pārbūvi, kā arī izīrejamo istabu skaitu palielināšanu.  
 
Sakarā ar vēlamību paaugstināt ienākumus no īrniekiem, pilnsapulcē nāksim ar priekšlikumu sākt 
atpirkt mājas, kas ir Straumēnu teritorijā tad, kad tās parādās tirgū. Tas, manuprāt ir vajadzīgs ne tikai 
lai palielinātu ienākumus bet arī lai Straumēnu teritorijas nākotne būtu latviešu rokās. Arī Londonas 
namā ir plānoti kapitālremonti šogad. Tātad – uz priekšu! 
 

Londonas DVF bārs 
Apsveicu visus lielos darba darītājus! Apsaimniekošanas līgums ir tagad parakstīts starp LWT Trading 
UK Ltd un Londonas DVF nodaļu. Ar šo līgumu, Londonas DVF ir nodrošinājusi, ka tā varēs turpināt 
saimniekot Londonas nama pagrabā vēl četrus gadus (un protams, cerams, vēl ilgāk). Īpašs “paldies!”, 
pienākās DVF biedram, Jonathan Speakman-Brown par līguma sagatavošanu un par to, ka viņš tik 
efektīvi spēlēja starpnieka lomu. 

Vispārējā sabiedriskā rosība DVF īpašumos 
Darbība turpina pieaugt Straumēnos un Londonas DVF namā. Londonas namā tagad notiek 
mēğinājumi četrām tautas deju kopām, notiek valodas stundas, skola, koris, koklētāji, kā arī Londonas 
DVF nodaļas rosības DVF nama pagraba bārā. Rudenī darbību tur arī iesāks teātŗa kopa. Straumēnos, 
blakus latviešu kafejnīcai un dažādiem latviešu sarīkojumiem ir notikušas šovasar trīs bērnu un 
jauniešu nometnes (divas 3x3 un igauņu nometne “Tulevik”), Bērzes Strazdu lieliski rīkotie Jāņi. 
Rudenī, atsāksies koris un latviešu skola un jaunas aktivitātes – dambretu pulciņš un tautas deju kopa. 
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Citi darbi, sarīkojumi un sanāksmes 
 17. aprīlī iesniedzu dokumentus sakarā ar Londonas skolas un vidējās paaudzes deju kopas SIF 

(Sabiedrības Integrācijas Fonda) piešķīrumu. Mums izdevās! SIF naudas piešķīrums DVF, bija 
galvenokārt, lai vidējās paaudzes un bērnu tautas deju kopas no Londonas varētu piedalīties 
Eslingenas dziesmu svētkos, kā arī uzlabot tautas tērpus. Bet, tam blakus, esam uzsākuši 
semināru ciklu, kur stāstīs par sabiedriskām organizācijām, par DVF, par bērnu audzināšanu 
latviešu valodā. Pirmajā seminārā, 13. jūnijā, Londonas DVF namā, referātu sniedza 
sabiedrisko organizāciju eksperte,  Lāsma Vaiče. Pats uzstājos nākamā seminārā, 11. jūlijā, 
stāstot par DVF un sabiedrisko rosību Lielbritānijā. Diasporas vēstnieks, Atis Sjanītis, ir man 
teicis, ka atbalstītu vēl šādus seminārus nākotnē. Ceru tos rīkot vairākos centros, kur dzīvo 
latvieši Lielbritānijā. Līdzīgi, Ilze Grickus šādu uzrunu sniedza Korbijā, latviešu skolas vecākiem. 

 22. aprīlī, rīkojām talku Straumēnos. Pāri 
par 100! dalībnieku, galvenokārt no jaunās 
latviešu sabiedrības. Lieli darbi veikti 
Dārza mājā, bijušajā peldbaseina teritorijā, 
dārzā un mežā. Apsveicu visus, kas ņēma 
dalību, bet, it īpaši, valdes locekli Miku 
Vizbuli, par savu lielo darbu, sarunājot 
talciniekus un meistarus.  Nākamā rītā 
izrādija “Savējie Sapratīs”, par rokmūziku 
Latvijā 1960s gados. Filma ieguva labas 
atsauksmes un DVF valde nolēma arī 
atbalstīt nākamās filmas sagatavošanu, 
par 1970iem gadiem.  

 Man bija liels prieks un gods būt klāt veselā rindā latviešu sarīkojumu pavasarī un vasarā, ko 
galvenokārt rīkoja jaunās latviešu sabiedrības pārstāvji. Katrs sarīkojums man deva 
apliecinājumu par to, cik spējīga un spēcīga ir jaunā sabiedrība Lielbritānijā: 

o 18. martā uzrunāju UK Latvian Business Network dalībniekus sanāksmē Bradfordā un 
28. aprīlī Londonā. Liekas, ka sadarbība ar šo gaišo, jaunu cilvēku grupu būs 
pirmklasīga. Pašlaik tiek veiktas sarunas par iespējamu biznesa konferenci Londonas 
DVF namā un, ziemā, par uzņēmēju balli Straumēnos. 

o 19. maijā, Danielas Utānes labdarības ballē un izsolē, Londonā. Uzskatu, ka nākamgad 
DVF būtu šī lieta jāsponsorē kaut kādā veidā – te piedalās entuziastiski, izglītoti 
cilvēki, kas Latvijai un latviešu sabiedrībai Anglijā vēlās palīdzēt. 

o Sinodē, 20. maijā, kur arī sāk arvien lielāku lomu spēlēt jaunā latviešu sabiedrība 

o Burtonas burvīgās teātŗa dienās, 10. jūnijā 

o Londonas latviešu skolas izlaidumā, 11. jūnijā 

o Eslingenas dziesmu svētkos, 17./18. jūnijā, kur piedalījās Londonas skolas bērni un 
vairāki latviešu koŗi un tautas deju kopas no Lielbritānijas  

o Bērzes Strazdu rīkotos Jāņos, 23. jūnijā. Cepuri nost visiem rīkotājiem! Ar Bērzes 
Strazdiem turpināsim sadarbību. 

o Jau minētais Eiropas latviešu kongress. 

Strādājot kopā, vēl vairāk veiksim!  
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“Nāc Līdzās” turneja, no 4.-6. novembrim 
 
Koncerttūres organizēšana iet pilnā sparā, šim ārkārtīgi jaukam korim, kas sastāv no jauniešiem ar 
dažādu veidu īpašām vajadzībām. Provizoriskā dienu kārtība sekojoša: 

Sestdien, 4. novembrī  

 Ielido Lūtonas lidostā – 06:30 

 Ievākšanās istabās, mēğinājums (drošvien Vanagu namā – pusdienas sarunātas), tūrisms 

 Ieeja St Sepulchre’s no 18:00, skaņu pārbaude  

 Koncerts 19:30 
Sunday, 5th November 

 Brauciens uz Straumēniem 

 Brauciens uz Lesteri 

 Koncerts Lesterā 
Pirmdien, 6. novembrī 

 Pašreiz brīvs – varbūt pusdienas laika koncerts, varbūt apciemojums vēstniecībā 

 Izlido – 19:25. 
 

Diskusijas delegātu sapulcē, 10. septembrī 
Daugavas Vanagu Fondam (DVF) notiek divas delegātu sapulces (pilnsapulces) gadā. DVF nodaļas ievēl 
savus delegātus, kam ir balsstiesības, un šajās reizēs lemj par DVF nākotni. Tomēr, DVF delegātu 
sapulces ir atklātas, DVF biedrriem, tādēļ, tā ir iespēja katram biedram atbraukt un piedalīties, 
klausīties, saņemt informāciju un prasīt jautājumus. 10. septembrī notiks rudeņa delegātu sapulce, 
2017. g. svētdien 10. septembrī pulksten 10.00s, DVF īpašumā “Straumēni”, Catthorpe Manor, 
Lilbourne Road, Catthorpe, Leicestershire LE17 6DF. Esiet mīļi gaidīti! Interesanti temati, ko šoreiz 
pārrunāsim ieskaita: jaunās Straumēnu viesnīcas apsaimniekošanu, jaunu ētikas kodeksa pieņemšanu 
un plāni simtgadei (kad notiks virkne interesantu sarīkojumu). 
 
Ētikas kodekss 
Latvijas sabiedriskās organizācijās, ieskaitot Latvijas Daugavas Vanagiem, parasti ir ētikas kodekss un 
ievēlēta ētikas komisija, kas pārskata iesniegumus un iespējamus pārkāpumus. Kaut Daugavas Vanagu 
biedriem no bijušās trimdas šis jēdziens ir varbūt svešs, tas īstenībā neatšķirās no jēdziena “goda 
tiesa”, kas ir paredzēts jau no sākuma gadiem, DV darbības noteikumos, astotā nodaļā.: 

Ētikas kodekss nosaka principus, kas ir pamatā personu iesaistei sabiedriskajā dzīvē: darbs fonda, 
latviešu tautas interesēs. Kodekss nebūtu daļa no statūtiem, bet dokuments, ko pieņem delegātu 
sapulcē un kas apraksta indivīda, nevis nodaļas, attiecību pret savu organizāciju.  
 
Ir tiesa, ka DVF, savos pastāvēšanas gados, ir iztikusi bez goda tiesas vai ētikas kodeksa. Tomēr, 
uzskatu, ka pēdējo 3-4. gadu pieredze ir pierādījusi, ka tāds vajadzīgs. Liekas, ka paaudzēm, kas sekoja 
leğionāru paaudzei, nav tā pašdisciplīna, kas bija mūsu organizācijas pamatlicējiem. Šo lietu 
pārrunāsim delegātu sapulcē un, ja delegāti vēlās par to balsosim. Un ja balsosim, pieņemsim vai nē.  
 
Man būtu jāpiemin tas lielais darbs ko valdes loceklis Miks Vizbulis ir ielicis, lai sagatavotu izsūtīto 
ētikas kodeksa metu. 
 
 

VIII 

DV  goda tiesa 

1. Organizācijas savstarpējo goda un disciplīnas pārkāpumu lietu caurlūkošanai darbojas DV goda tiesas. 

2. Noteikumus par goda tiesām izstrādā zemju valdes, pieņem zemju delegātu sapulces un apstiprina DV CV. 

 

http://www.naclidzas.lv/
http://stsepulchres.org/
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DVF nodaļu un kopu darbības noteikumi 
Šis ir viens no mūsu organizācijas pamatdokumentiem un nav atjaunots vairākus gadu desmitus, un 
tādēļ pilnībā neatbilst šīs dienas vajadzībām. Lielu darbu paveikuši revīzijas komisijas locekļi, 
sagatavojot jauno darbības noteikumu metu. Delegātu sapulce 10. septembrī būs pirmā iespēja šo 
metu pārrunāt.  
 
Pretēji informācijai, ko izsūtīja vienas nodaļas biedriem, nav paredzēts par darbības noteikumu 
maiņām balsot 10. septembrī. Tas notiks 2018. gada martā, DVF pavasaŗa delegātu sapulcē. DVF valde 
uzskatīja par svarīgu, ka ir jau šī pirmā iespēja delegātiem to redzēt un pārrunāt – lai valdītu  
atklātuma princips. 
 

Nobeidzot 
 
Šie pavasara un vasaras mēneši ir bijuši skaisti – latvisku darbību un noskaņu piesātināti. Nav trūcis arī 
darbu, ko valdes locekļi un mūsu darbinieki ir uzņēmušies un veiksmīgi izveduši.  
 
Uz redzēšanos delegātu sapulcē un, lai Jums skaista, šī atvasara! 
 
Aivars Sinka 
2017. gada jūlijā un augustā 
 
Daugavas Vanagi, sasauksimies! 
 

 

Pateicības vēstule 
 
A.god. Daugavas Vanagi Lielbritānijā, 
  

Kad vasara jau tuvojas rudenim, tad vēlamies atskatīties uz vasaru, kur atkal 2x2 nometne 
daudziem jauniešiem bija viens no krāšņākajiem vasaras piedzīvojumiem.  

Jūsu visu komandai vēlamies teikt sirsnīgu paldies, ka tik daudziem jauniešiem devāt šo lielisko 
iespēju - būt Latvijā, būt nometnē un veidot neredzamas saites, jo mēs esam pārliecināti, ka kopā mēs 
varam izdarīt tik daudz. Ir tik ļoti svarīgi, ka dodam iespēju arī jaunajai emigrējušai paaudzei 
atgriezties uz mirkli Latvijā un nepazaudēt saites ar to.  

Pateicoties Jūsu atbalstam nometnē piedalījās 4 lieliski jaunieši: 

 Ilmārs Kehris (Lielbritānija); 

 Emily Mara Buchanan (Lielbritānija); 

 Viktors Andžāns (Vītolu fonda stipendiāts Latvijā); 

 Elīna Sustenberga (Vītolu fonda stipendiāte Latvijā). 
  
Atskatu un pateicības vārdus Jūs variet skatīt 2x2 kopsavilkuma atskatā (klikšķiniet uz saites): 
https://failiem.lv/u/jgucvvjz 
 
Ar vislielāko cieņu  
Pasaules latviešu jaunatnes semināra 2x2 organizatori un padome 
 

Skatiet mūsu mājas lapu: www.daugavasvanagi.co.uk/lv/ 
Sekojiet Feisbukā: @anglijasdaugavasvanagufonds 

Ziedojiet „Nāc līdzās” turnijai:  https://mydonate.bt.com/events/naclidzas/443239 
 

 

 

https://failiem.lv/u/jgucvvjz
http://www.daugavasvanagi.co.uk/lv/
https://mydonate.bt.com/events/naclidzas/443239

