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Pavasara pilnsapulce
Svētdien, 12. martā Lielbritānijas Daugavas
Vanagu Fonda pārstāvji no 11 nodaļām un divām
kopām pulcējās DVF lauku īpašumā „Straumēnos”, lai
piedalītos DVF pavasara pilnsapulcē. DVF pilnsapulces
ir atklātas. Šoreiz pilnsapulci apmeklēja apmēram 50
cilvēku – tajā skaitā gan nodaļu un kopu delegāti, gan
ieinteresēti klausītāji.
Pilnsapulci atklāja DVF priekšsēdis Aivars Sinka,
kurš arī izlasīja DV vispasaules priekšsēža Andreja
Mežmaļa apsveikumu. Vēstniecību pilnsapulcē
pārstāvēja pirmā sekretāre Valda Pastare, kura
pastāstīja par vēstniecības galvenajiem notikumiem
un nākotnes plāniem un aicināja Latvijas valsts
piederīgos informēt vēstniecību par tiesību
pārkāpšanas gadījumiem, kas varētu būt saistīti ar
Brexit. Sveicienus arī nodeva LNPL priekšsēde Lilija
Zobens un Latvijas Izglītības fonda Lielbritānijā
priekšsēde Inese Auziņa-Smita.

Valda Pastare uzrunā pilnsapulci

Liliju Zobens tika ievēlēta par pilnsapulces
vadītāju un, visiem valdes locekļiem sākot ar valdes
priekšsēdi Aivaru Sinku, bija iespējas informēt
klausītājus par saviem darbiem un panākumiem
pēdējā gada laikā. Ir izveidota mārketinga grupa, kas
strādā pie jauniem mūsdienīgākiem materiāliem, ar
kuriem varētu veiksmīgāk uzrunāt latviešu
jauniebraucējus, kam bieži Daugavas Vanagu
organizācija saistītās ar 16. martu un ar to saistīto
propagandu no austrumiem.

Pēc valdes locekļu ziņojumiem varēja noklausīties
nodaļu un kopu ziņojumus. Īpaši aktīvas ir Bradfordas,
Lesteres un Londonas nodaļas. Derbijas nodaļa stingri
piestrādājusi pie jaunu biedru iesaistīšanas, savukārt
Halifaksas nodaļa dāsni ziedojusi gan Anglijā, gan
Latvijā. Liels paldies viņiem! Diemžēl Notinghamas
nodaļa ir nolēmusi, ka ir pienācis laiks savu īpašumu
pārdot. Straumēnu nodaļa ir iesaistīta vai aktīvi
atbalsta Straumēnu kori, skoliņu, 3 x 3 nometnes,
kafejnīcas un rokdarbu grupiņas darbību. Visām
nodaļām nepieciešams piesaistīt aktīvus biedrus, un
cerams ka sekmēs valdes mārketinga darbs un valdes
locekļu palīdzība.
DV CV ir sagatavojusi bukletiņu par 16. martu
(pielikumā). Šogad būs arī vispasaules priekšsēža un
vanadžu priekšsēža vēlēšanas un kandidātu saraksts
tiek sastādīts. DV CV gadskārtējā sēde notiks
septembrī, Austrālijā, Melburnā un Aivars Sinka aicina
pie viņa pieteikties, ja vēlās Lielbritāniju pārstāvēt, jo
pats šoreiz nevarēs turp doties.
Par saimniecisko darbību Aivars Sinka stāstīja savā
ziņojumā, kas arī ir publicēts šajā Apkārtrakstā,
savukārt abi DVF uzņemumu direktori sniedza arī
atsevišķas prezentācijas. Skaidrs, ka visos trijos
īpašumos darbinieki ir neatlaidīgi strādājuši, bet 2016.
gads nav bijis viegls. Paldies visiem darbiniekiem par
ieguldīto darbu!
Pilnsapulce atpstiprināja DVF valdes lēmumu par
direktoriem LWT Trading UK Ltd, kas saimnieko
Londonas namā un Straumēnos, iecelt Pēteri
Pētersonu, Lesliju Īstu (Leslie East) un Rūdolfu Šulcu.

Pilnsapulces dalībnieki

DVF valde no kreisas: Pēteris Pētersons, Miks Vizbulis,
Rudolfs Šulcs, Aivars Sinka, Uldis Reveliņš, Ilze Grickus,
Krišs Ligers, Laimons Ceriņš (iztrūkst Līnīte Zobens-East)

Šogad arī tika ieviesta trīs gadu rotācijas kārtība
valdes locekļiem. Saskaņā ar 2015. gada marta
statūtu grozījumiem, katru gadu trīs valdes locekļi

atkāpjas no valdes locekļu amata ar tiesībām būt
pārvēlēt uz jaunu termiņu. Šoreiz atkāpās Aivars Sinka
un Ilze Grickus un abi tika pārvēleti uz trīs gadu
termiņu, līdz 2020.g. martam. Daniela Utāne atkāpās,
bet nevēlējās kandidēt ģimenes apstākļu dēļ. Liels
paldies viņai par ieguldīto darbu! Kā trešais valdes
loceklis tika ievēlēts Miks Vizbulis.
Lai varētu izpildīt savus labdarības mērķus,
Daugavas Vanagu fondam Lielbritānijā stāv priekšā
daudz izaicinājumi, bet ja strādāsim kopā, tad tos
pārvarēsim.

DVF priekšsēža, Aivara Sinkas, ziņojums, 2017. gada marta pilnsapulcei
Mīļie draugi!
Kopš pirms gada mani ievēlēja par DVF priekšsēdi, varu teikt, ka ir bijis daudz par ko priecāties, arī daudz par ko
rūpēties, bet, visvairāk, ir bijis daudz ko mācīties! Tikai tagad varu īsti saprast, cik liela atbildība nāk ar šo amatu un
varu tikai apbrīnot savus priekštečus, ieskaitot Uldi Reveliņu, par viņu darbu un izturību.
Kā rakstīju apkārtrakstā, šis ir bijis neparasts gads. Tomēr arī ir bijis ražīgs gads. Došu iespēju katram valdes
loceklim izteikties par savu darīto.
Esmu bijis ļoti apmierināts ar komandas darbību un par to, ka katrs valdes loceklis uzņēmies atbildību par savu
nozari. It īpaši par to, ka pārstāvētas vairākas paaudzes un pārstāvēta jaunā diaspora, kā arī mūsu tradicionālās
biedru rindas. Esam atraduši kopēju valodu, kā arī kopējus mērķus. Komandā ieskaitu ne tikai valdi, bet arī revīzijas
komisiju, Daces Dundures-Kluces vadībā. Pie mūsu rindām arī skaitu mūsu protokolisti, Kristīni Cukuri. Viņas labi
rakstītie protokoli mums ļoti palīdz.
Priecājos, par labo sadarbību šogad arī ar LNPL, baznīcu, ar Bērzes Strazdiem, ar latviešu skolām, tautas deju
kopām un plašo Lielbritānijas latviešu publiku. It īpaši vēlos pieminēt labās attiecības ar Latvijas vēstniecību. Šodien
pie mums ir, Latvijas Republikas vēstniecības Pirmā sekretāre, Valda Pastare. Valda ir bijusi viens no galveniem
iemesliem, kāpēc mums ir bijusi tik laba sadarbība. Valda drīz atgriezīsies Latvijā un mums no viņas būs jāatvadās.
Valda – Tu esi vienmēr bijusi atsaucīga un devusi labus padomus. Novēlu visu labāko, nākamā dzīves posmā!

Valdes locekļu pārvēlēšana šodien, delegātu pilnsapulcē
Ar šo pilnsapulci, pirmo reizi pāriesim uz jaunu kārtību, kas paredzēta mūsu darbības nolikumā un kas arī ir
pieņemta prakse daudzās organizācijās Lielbritānijā, proti, katru gadu pārvēlēt trešo daļu no valdes.
Kaut pagājušā gadā valdi ievēlēja uz trīs gadiem, esmu lūdzis lai trešdaļa no valdes atkāpjās un no jauna kandidē
uz valdes amatiem. Tas pats notiks atkal nākamgad.
Tā kā nejutu, ka būtu pareizi šādu lietu tikai uzspiest citiem, esmu nolēmis arī pats atkāpties, bet atkal
kandidēties. Tāpat ir piekritusi darīt Ilze Grickus. Ilze, pašlaik veic milzīgu darbu informācijas nozarē un uztur
attiecības ar LNPL jo ir ievēlēta kā padomes locekle. Viņa ir speciāliste labdarību organizāciju noteikumos un ir pirmā,
kas piesakās pie praktiskiem darbiem.
Ar nožēlu, man Jums jāpaziņo, ka Daniela Utāne atkāpsies no valdes, bet, ğimenes apstākļu dēļ, šogad atkal
nevarēs kandidēties. Daniela ir man ļoti palīdzējusi ar praktiskiem darbiem, padomiem un ar morālu atbalstu. Ļoti
ceru, ka nākotnē viņa atkal piedalīsies valdes amatos. Viņa ir solījusi turpināt strādāt kā padomniece saimnieciskā
nozarē.
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DVF īpašumos Anglijā tagad darbojās divas latviešu
skolas, Straumēnos un Londonā. Jaunā Straumēnu skola
ir bijusi “pareizā lieta, pareizā laikā” – uzreiz ir jauns
devums sabiedrībai šajā, mums tik svarīgā, centrā.
Esmu pateicīgs par labo sadarbību ar latviešu skolām, jo
starp skolu vecākiem un skolotājiem, esmu pārliecināts,
atradīsim mūsu nākotnes sabiedrības vadītājus.
Straumēnos ir arī notikušas trīs nometnes – divas
latviešu 3x3 nometnes un viena igauņu. Turpat darbojās
Straumēnu koris un Latviešu dokumentācijas centrs un
archīvs, kur šogad strādājuši arī bibliotekāri no Latvijas.
Katru sestdienu, Straumēnu kafejnīcā satiekās latvieši,
tajā pašā laikā, kad notiek skola.
2017. gada 4. un 5. februārī, Straumēnos, notika
LNPL sesija. 4. februāŗa vakarā bija koncerts ar saviesīgu
vakaru. Sesijas laikā, sniedzu ziņojumu no DVF. Esmu

ļoti apmierināts par labo sadarbību ar LNPL, kas ir ļoti
palīdzējusi mums, it īpaši sakarā ar Straumēnu
pārbūvēm.
Londonas vanagu namā dejo četras latviešu tautas
deju kopas! Arī turpat mēğinājumiem izmantojuši
igauņu dejotāji. Arī namā, pēc vēstniecības lūguma,
savus sarīkojumus tagad rīko jaunie latviešu uzņēmēji:
“UK Latvian Business network”. Katru nedēļu notiek
latviešu valodas kursi un koris un koklētāji (Kokļu Zapte)
tur satiekās uz mēğinājumiem. 30. aprīlī, namā
noorganizēja koklētājiem meistarklases ar latviešu
koklētāju Laimu Jansoni.
Priecājos, ka Londonas DVF nodaļu arī bijusi
sabiedriski aktīva, mūsu namā, kluba telpās rīkojot
koncertus, kā arī sarīkojumus zālē – piemēram Lāčplēša
dienas sarīkojumu, par ko bija raidījums Latvijas
televīzijā.

Sabiedriskā darbība

dāvanu. 15. jūlijā Londonā notika vēstnieka
diplomātiskais atvadu pasākums, kur arī piedalījos.

Vispārējā sabiedriskā rosība DVF īpašumos

Pēdējā gadā, svarīgi sarīkojumi ir bijuši veiksmīgi
īstenoti:
 Straumēnu 40 gadu jubileja
Atzīmējām Straumēnu jubileju, kā arī DV 70. gadu
jubileju. Piedalījās, Latvijas vēstnieks Andris Teikmanis,
LNPL priekšsēde, kā arī viens no DV dibinātājiemdelegātiem, Eriks Rudzītis. Bija svētbrīdis un koncerts,
kur piedalījās četras latviešu skolas, divi kori un tautas
deju kopa.

Vēstnieks Andris Teikmanis atvadās no Latvijas
vēstniecības Londonā



Prezidenta vizīte Londonas namā

Koristi 40 jubilējā, diriģē Inta Āboliņa



Vēstnieka Andŗa Teikmaņa atvadu sarīkojums
9. jūlijā, Latvijas Republikas vēstnieks Apvienotā
Karalistē, Andris Teikmanis, izvēlējās Londonas DVF
namu, kur rīkot savu atvadu sarīkojumu. Tur arī
apsveicu Vēstnieku no DVF un kopīgi ar LNPL sniedzām
Apkārtraksts 452/3

Tikšanās ar Valsts prezidentu Londonas namā

Mums visiem bija liels pagodinājums, ka Londonas
DVF namu apciemoja Latvijas valsts prezidents
Raimonds Vējonis, oficiālās vizītes Apvienotajā Karalistē
ietvaros, 2016. gada 19.jūlijā. Londonas nama
darbinieki ieguldīja lielas pūles, lai vizīte labi izdotos.
Jāņi Straumēnos
Straumēnos, pirmo reizi piecos gados, notika Jāņu
sarīkojums, Bērzes Strazdu vadībā, kur piedalījās pāri
par 2500 līgotāju.
 DV Centrālās valdes sēde un DVCV saiets
Straumēnos, no 9.-11. septembrim notika DV
Centrālās valdes sēde un saiets, ar plašu sabiedrisku
programmu. Sēdes oficiālā atklāšanā bija apsveikums
no jaunās Vēstnieces Baibas Bražes un rakstiski
sveicieni no Latvijas prominentiem valsts vīriem un

sievām. Referātu sniedza Rūta Dimanta: “Vai Latvijas
valsts pastāvēs bez labdarības?”, bija dziesmu vakars,
teātŗa uzvedumi no Burtonas un Pīterboro, un saviesīgs
vakars, kur uzstājās “Austrumkalns”. Atbrauca plaša
publika no visas Anglijas un pēdējā dienā arī notika DVF
rudens delegātu pilnsapulce.
Par sanāksmi bija arī televīzijas raidījums, kas
atspoguļoja šo notikumu. Tiem, kas nav vēl šo
noskatījuši, pārsūtīšu saiti, kur varēs uzklikšķināt un
paskatīties.
 Straumēnu 18. novembŗa sarīkojums
18. novembŗa sarīkojums Straumēnos notika 20.
novembrī. Ar svētku runu uzstājās Aiva Rozenberga,
kura ir Latvijas Institūta direktore. Piedalījās arī
Straumēnu latviešu koris un Straumēnu latviešu skola.

Citi darbi, sarīkojumi un sanāksmes
Pēdējā apkārtrakstā bija plašs apraksts par
atsevišķiem darbiem, sarīkojumiem un sanāksmēm
pēdejā gadā. Papildus, vēlos paziņot, ka:
 UK Latvian Business Network tagad savas
sanāksmes rīko DVF namā Londonā. Varam
lepoties ne tikai ar to, ka šī jaunā, spējīgā
uzņēmēju grupa satiekās pie mums Londonā, bet,
ka, tā to arī turpmāk darīs Bradfordas DVF namā.
 Kopā ar Londonas vidējās paaudzes deju kopu
esam pieteikušies uz SIF izsludināto projektu



konkursu, lai segtu izdevumus saistītus ar plānu
dejotājiem un Londonas latviešu skolas dejotājiem
braukt un piedalīties Eslingenas svētkos, kā arī
papildinātu tautastērpu kolekciju. Gaidam uz
iznākumu. Projekta pieteikumā ieskatīti mācības
kursi sabiedrisa darba vadībā. Ceru, šādā veidā
ciešāk iesaistīt šo cilvēku grupu Vanagu darbībā.
4. martā pasniedzu ziedus un mazu aploksnīti un
apsveicu Londonas dejotājus viņu 40. gadu
jubilējā. Savukārt dejotāji DVF pasniedza atzinības
rakstu par to, ka mēs visus šos gadus esam deju
kopu atbalstījuši.

Dārza māja
Turpinām mēklēt ceļus, kā ietaupīt izdevumus, vai
atvietot ar ienākumiem. Sarunās ar mājas vadību
pēdējās nedēļās liek man cerēt, ka šos ietaupījumus
arī panāksim.

Esmu sirsnīgi pateicīgs DVF Halifaksas nodaļai, par
nodaļas dāsno, £5 000 ziedojumu veco ļaužu aprūpei.
Ļoti ceru, ka citas DVF nodaļas arī palīdzēs ar
ziedojumiem vecākās paaudzes aprūpei.

Saimieciskā darbība

Te man būtu mazdrusciņ jāieiet vēsturē.
Straumēnus dibināja 1976. gadā, lai būtu vieta
latviešiem kopā dzīvot. Bija laiks, kad Straumēnu mājā
un te ap zviedru zāli dzīvoja sešdesmit iemītnieki,
galvenokārt vieninieki vieninieku istabās, kas maksāja
īri, un tepat arī strādāja, daudzi par brīvu. Anita Sīlis ar
palīgiem attīstīja kāzu biznesu. Kopīgi saimniekojot,
ietaupīja pietiekami lielas naudas summas, lai veiktu
daudzus uzlabojumus un piebūves, kā arī lai veiktu

Saimnieciskā darbība turpina aizņemt lielas pūles,
emocijas un daudz laika. Bez šaubām tas, ka tagad
ievēlēs jaunu TradCo valdi, mums ļoti palīdzēs. Mums
tagad būs stipra komanda, kas kopā strādās ar Radu
un Draugu valdi, lai uzņēmumi tiktu labi vadīti.
Saprotu, ka mums ir milzīga atbildība – mūsu
uzņēmumos strādā pāri par simts cilvēki, un kopējais
apgrozījums tuvojās diviem miljoniem mārciņu.
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lielu ieguldījumu Radu un Draugu iegādāšanai, kā arī
lai izglābtu Londonas namu no posta ar £500,000
ieguldījumu. Uzbūvēja vairākas mājas Straumēnu
teritorijā latviešu ğimenēm. Bija pat zīmējumi gatavi
uzbūvēt atsevišķu koncertzāli!
Tā laika vadībai bija arī stratēğija nākotnei: tam
laikam, kad trimdas latviešu paaudze skaitliski saruktu
un nebūtu vairs šie vieninieki, kas maksātu īri. Mājiņas
Straumēnu teritorija bija iznomātas uz 40 gadiem un
uzbūvētas ar nomnieku naudu. Šīs mājas pēc tam tad
būtu bijušas atgrieztas Straumēniem un būtu bijis
pamats turpmākiem ienākumiem, lai uzturētu
Straumēnus. Arī, bija domas pārvērst Straumēnu
augšējos stāvus par izīrējamiem dzīvokļiem. Tomēr, šis
nenotika. Straumēnu mājiņas pārdeva saviem
nomniekiem, jau pirms 25. gadiem, lai varētu
iegādāties Radus un Draugus.
1993. gads bija lielais rekorda gads Straumēniem.
Tīrā peļņa bija pāri par £200,000. Bet dažus gadus pēc
tam sākās lēna lejupslīde. Ne jau tādēļ, ka cilvēki slikti
strādāja, bet tādēļ, ka trimdas galvenās paaudzes
skaits un darbības spējas lēnām saruka. Jau no 2003.
gada, vajadzēja prāvus ziedojumus no Radiem un
Draugiem, lai Straumēni neieslīdētu zaudējumos.
Gadskārtējie ziedojumi no Rīgas turpinājās bet, ar visu
to, no apmēram 2006. gada, Straumēni sāk zaudēt
naudu. Tad, kad ir bijusi vajadzība pēc lieliem
remontiem – piemēram, lai pārbūvētu kanalizāciju un
glābtu šo zviedru zāli, bija jāpārdzīvo jau īstas krīzes,
ko atkal izglāba, ņemot naudu no Radu un Draugu
krājumiem.
Es pārbaudīju datus. 2008. gadā, kad Straumēni
jau nevarēja iztikt bez Radu un Draugu atbalsta,
ienākumi no iemītniekiem un īrniekiem bija pāri par
£500,000. Pagājušā gadā, ienākumi no iemītnieku un
īrnieku īrēm bija jau zem £100,000.
Es rēķinu, ka, ja mēs gribētu vienkārši paturēt
Straumēnus latviešu sabiedrības vajadzībām, tas
prasītu £300,000 gadā. Un no kā nāktu tās £300,000,
ja ne no saimniekošanas? Tādēļ viesnīcas projekts un
kāzu rīkošana ir tik ārkārtīgi svarīgas mums, lai mēs
varētu paturēt Straumēnus latviešu skolai, korim,
pensionāriem, organizācijām, Jāņiem, 3x3 nometnēm,
kulturāliem un organizāciju sarīkojumiem.
Straumēnu pirmā saimniekošanas gada deficīts,
kopā ar zaudējumiem dārza mājā, nozīme, ka, kopēji,
mums bija liels zaudējums 2016. gadā. No tā mums ir

arī liels spiediens sakarā ar naudas plūsmi. Lai mēs
varētu nokļut uz zaļā zara, 2017. gadā jāaizņemās vēl
nauda, ap £200,000, lai mums būtu gluda naudas
plūsme. Es tomēr ticu, ka mums, ar laiku, būs ļoti
spēcīga saimniecība.
Kopējā prognoze mūsu trīs namiem, nākamiem
trim gadiem, ir:
 2017
o Operatīvā peļna: -£42 435
o Peļņa pēc amortizācijas un aizdevumu
atmaksājumiem: -£155 459
 2018
o Operatīvā peļna: £161 810
o Peļņa pēc amortizācijas un aizdevumu
atmaksājumiem: £48,787
 2019
o Operatīvā peļna: £343,848
o Peļņa pēc amortizācijas un aizdevumu
atmaksājumiem: £230,824
Novembrī, kad palika skaidrs, ka 2017. gadā
Trastam būs vajadzīgs vēl kapitāls, iekams viesnīca sāk
pelnīt, valde rīkojās izšķiroši. Valdes sēdē decembŗa
sākumā nolēmām trīs lietas izdarīt, un ātri:
1. Kā jau ziņoju, dibinājām darba grupu izpētīt īsto
situāciju Dārza Mājā
2. Izpētīt sīkāk financiālo situāciju un atrast, kā
vislabāk iesaistīt jaunu kapitālu
3. Nolēmām dibināt “tīğerkomandu”.
Trasta grāmatvede, kopā ar Pēteri Pētersonu,
pēc vairāku dienu intensīva darba, sagatavoja
detalizētu naudas plūsmes plānu, lai mēs zinātu
tieši kad un cik naudas Trastam būs vajadzīga.
Nolēmām sekojoši:
 Samazināt izdevumus – it īpaši tos saistītus ar
LNPL un bankas aizdevumiem, bet arī
apstādinot kapitāldarbus un samazinot citus
izdevumus
 Meklēt aizdevumus no indivīdiem, kas būtu ar
mieru naudu aizdot uz gadu vai diviem, tādā
veidā lauzdami atkarību no bankas
“Tīğerkomanda”
Sakarā ar to, ka indivīdi ir ieguldījuši savu
personīgo naudu un tādēļ lai apmierinātu mūs visus,
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ka ejam pareizo ceļu, nolēmām no jauna pārbaudīt
mūsu biznesa modeli un darbību, dibinot “tīğeru”
komandu. Tīğeru komanda ir konsultantu grupa.
Sarunājam piecus/sešus neatkarīgus ekspertus:
auditoru, procesu ekspertu, viesnīcu ekspertu,
īpašumu stratēğijas ekspertu, vadītāju konsultantu.
Komandai būs tiesības intervēt jebkuŗu valdes locekli
vai darbinieku un apskatīt jebkuŗu dokumentu. No tā
ceram saņemt ne tikai apstiprinājumu par mūsu
stratēğisko virzienu bet arī konkrētus ieteikumus
labojumiem un jaunas idejas.
Iznākums
Nevaru vēl teikt, ka esam no meža ārā, bet
stratēğija ir labi iesākusies:
 Ar LNPL ir sarunāts, ka aizdevums pāries uz tikai
procentiem, bez kapitāla atmaksājumiem divus
gadus – tas atbrīvoja £13,000 mārciņas un samazina
mūsu izdevumus

Londonas DVF nams
Londonas nams turpina būt veiksmes stāsts. Par
ko priecājos. Paldies visiem darbiniekiem, it īpaši Agitu
Mazlazdiņu ar savu komandu.
Londonas klubs
Līgums joprojām nav slēgts starp TradCo un
Londonas DVF nodaļu, par kluba saimniekošanu.
Mana darbība šajā sakarībā ir bijusi sekojoša:
 Pēc delegātu sapulces 2016. gada martā, es
uzrakstīju tā laika Londonas priekšsēdim Gatim
Klucim ar lūgumu šo vest tālāk, bet nesaņēmu
atbildi
 Augustā es atkal rakstīju Gatim un saņēmu divu
vārdu atbildi “Mēs konsultējamies”

Viesnīca „Radi un Draugi”
Radi un Draugi turpina veiksmīgi darboties un ir
snieguši milzīgu atbalstu Straumēniem.
Operatīvā peļņa 2016. gadā bija 136 000 eiro. Šī
summa nav tik liela kā budžetā bija cerēts, bet
domāju, ka “klusa gadā”, tas tomēr rāda uz cītīgu

 Saņemti ziedojumos un aizdevumos, 2017. gadā:
o
Aizdevumi saņemti: £89,000
o
Ziedojumi saņemti: £1,000
o
Aizdevumi solīti: £10,000
o
Ziedojumi solīti: £2,000
 Kopā jaunais kapitāls sarunāts £115,000 ar zemiem
(vai bez) procentiem un bez ķīla.
 Rēķinu, ka vēl būs vajadzīgas ap £50,000 aprīlī un
varbūt pēc tam vēl mazāku summu vēlāk gadā.
 Banka ir informēta par mūsu pieeju un to
apstiprina, kā labu. Tā ir arī principā, piedāvājusi
aizdot vēl naudu, bet ceram iztikt bez.
 Naudas plūsmes iznākums pēdējos divos mēnešos ir
jau £14,000 labāk nekā bijām prognozējuši.
Domāju, tūlīt, kad bijām uzzinājuši īsto situāciju,
esam pareizi, ātri un izšķiroši rīkojušies. Paldies visiem,
kas palīdzēja ar padomiem un aizdevumiem.

 Septembrī, delegātu sapulces laikā, es vienojos ar
Andreju Rītiņu no TradCo valdes un Londonas
valdes, ka mēs abi šo lietu vedīsim tālāk.
 Tam sekoja intensīvs darbs, kur lielu laiku un
pūles ieguldīja Londonas nodaļas biedrs, un šīs
nozares eksperts, Džons Spīkmans-Brauns.
 Līdz 2016 gada decembrim bija vienošanās
principu līmenī un februārī pat gatavs līguma
mets.
 Tomēr, Londonas nodaļas valde nejuta, ka tā var
parakstīt šo metu, iesaistot juristu.
 Pēdējās trīs dienās šī lieta ir atkal iekustējusies, un
ceru, ka varēsim panākt vienošanos.
Es esmu pacietīgs par visu pūlēm, un ceru, ka drīz
šo lietu varēs nokārtot.

darbību. Domāju, ka Radi un Draugi turpina
saimniekot veiksmīgi, tādēļ, izsaku pateicību
darbiniekiem un valdei.
Es apkārtrakstā pacēlu domu par Radu un Draugu
pārdošanu. Šajā lietā palikšu neitrāls, jo varu saredzēt
abas puses.
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Jaunā TradCo valde
Kā minēju iepriekšējā apkārtrakstā, ir pienācis
laiks ievēlēt valdi “LWT Trading Company Ltd.” (ko es
saucu par TradCo). Kā arī rakstīju, līdz šim, TradCo
darbojās ar trīs pagaidu valdes locekļiem: Uldi
Reveliņu, Pēteri Pētersonu un Andreju Rītiņu. TradCo
nodarbojās ar mūsu saimniecisko īpašumu
apsaimniekošanu un atvieglo darbu DVF valdei. Pēc
mūsu darba nolikuma, TradCo valdi jāievēl ik pa trīs
gadiem un britu likumdošana arī pieprasa, ka to
darām.
Izsludinājām konkursu, kur mums ļoti palīdzēja
LNPL, kas sastādīja izvērtēšanas komisiju. Izvērtēšanas
komisija, kur piedalījās Inese Auziņa-Smith (LNPL), Jon

Par organizācijas atjaunošanu
Priecājos, ka pēdējos mēnešos ir sākušie iestāties
jauni biedri no jaunās latviešu sabiedrības mūsu

Speakman-Brown (no DVF Londonas nodaļas) un Elīza
Zikmane (LNPL) intervēja kandidātus un sagatavoja
ieteikumus DVF valdei. DVF valde pilnībā pieņēma
izvērtēšanas komisijas ieteikumus, ievēlējot sekojošos
kandidātus TradCo valdei: Lezliju Īstu, Pēteri
Pētersonu un Rūdolfu Šulcu. Valde arī pieņēma
komisijas ieteikumu iecelt Uldi Reveliņu par firmas
sekretāru, bez balsstiesībām.
Pēdējais solis pirms valde var sākt savu darbu, ir
mans lūgums DVF delegātiem apstiprināt šo lēmumu
12. marta sapulcē. Esmu ļoti pateicīgs, ka šie DVF
biedri bija ar mieru kandidēties un esmu apmierināts
ar izvirzīšanas komisijas un un DVF valdes lēmumu.

organizācijā. Lai šis būtu tikai sākums! Atkārtoju, ko
rakstīju apkārtrakstā – piecu gadu laikā, mums ir
jānodod DVF jaunai latviešu sabiedrībai.

Koka lustra Straumēnos
Vēlējos paziņot, ka Straumēnu būvdarbu laikā pazudis koka lustra. Lustra bija nolikta sānus, kopā ar stikla
lustrām, bet tagad nav atrodama. Ja kāds zina vai var iedomāties kur tā varētu būt, lūdzu paziņojiet. Tur nav liela
naudas vērtība bet sentimentāla vērtība gan.

Kas plānots 2017. gadā?
22. aprīlī plānojam talku Straumēnos. Lūdzu
pieteikties man vai Rūdolfam Šulcam, ja vēlaties
piedalīties. Tajā vakarā rīkosim ballīti Straumēnos!
Lūdzu praktisku palīdzību paredzētai “Nāc Līdzās”
koŗa apciemojumam Lielbritānijā, novembŗa sākumā.
Tas prasīs sabiedrības ieguldījumu, jo koŗa sastāvs ir
jaunieši, ar īpašām vajadzībām. Iesaku apskatīt filmiņu
šajā saitē internetā:
http://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/87289/labdaribaskoncerts-nac-lidzas-ziemassvetkos/
Šo uzņemties prasīs lielus līdzekļus, un ceru, ka arī
nodaļas un indivīdi biedri uzņemsies atbalstīt šo
projektu. Iespējams datums varētu būt novembŗa
sākums, kā varbūt pirmo Latvijas simtgades
sarīkojumu Anglijā.
Sarunas notikušas par “Puķu bērnu” nometnes
rīkošanu Straumēnos, 2017. gada maijā. Ceru, ka šī
kļūs par gadskārtēju tradīciju.

Marketinga darbs – Līnīte Zobens-East, Pēteris
Pētersons, Dace Dundure-Kluce, Rūdolfs Šulcs, Liene
Abaroniņa un Ilze Grickus sāks šo darbu nopietni vest
uz priekšu šajā gadā.
Jāņi atkal tie rīkoti Straumēnos ar Bērzes Strazdu
palīdzību.
Sadarbosimies ar Vēstniecbu un LNPL sakarā ar
Latvijas valsts 100 gadu jubileju.
Ceram paplašināt sadarbību ar Bērzes Strazdiem,
un vēl citām latviešu organizācijām Lielbritānijā.
Sarunas ar Londonas DVF nodaļu jāizved līdz
galam sakarā ar bāra līgumu.
Saimnieciskie darbi jāturpina, lai visi mūsu
īpašumi nestu peļņu.
Ļoti gribētu stiprināt mūsu darbību arī ārpus
Londonas un Straumēniem un dažas DVF sēdes pārcelt
uz citām pilsētām.
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Nobeidzot
Atgādinu, ka Daugavas Vanagu statūtos ir rakstīts:
„Organizācija atbalsta saskaņotu darbu Latvijas valsts labā un noraida savstarpējo apkaŗošanos.”
Uzskatu, ka pašlaik mums svarīgākais ir darbs un ņemt atbildību par uzņemto darbu. Un, kā curkurgraudiņš klāt:
mīlestība pret Latviju un arī pret latviešu kopienu šeit.
Rainis rakstīja:
„Būt cilvēkam - nozīmē apzināties savu atbildību. Izjust kaunu trūkuma priekšā, kas, varētu pat likties, neskar
tevi. Lepoties ar katru uzvaru, ko guvuši tavi biedri.”
Daugavas Vanagi, sasauksimies!
Aivars Sinka
2017. gada februārī

Aicinājums pieteikties brīvprātīgajiem distances
tulkiem
 no latviešu valodas uz angļu valodu: ar mērķi
atbalstīt labdaribas organizācijas Latvijā un to
informācijas pieejamību angļu valodā, vai
 no angļu valodas uz latviešu valodu: ar mērķi
tulkot angļu valodas labdarības organizāciju
(piemēram padomi vēža slimniekiem) materiālus,
ja tāda informācija nav pieejama latviešu valodā
Aicinām pieteikties latviešus, kuriem ir iespēja
ziedot savu laiku (1-5 stundas mēnesī), palīdzot tulkot
Latvijas labdarības organizāciju interneta mājas lapās
publicēto informāciju no latviešu valodas uz angļu
valodu. Informācijas pieejamība angļu valodā
paplašinātu potenciālo ziedotāju loku organizācijām,
kas Latvijā atbalsta grūtībās nonākušus bērnus,
sirmgalvjus, slimus cilvēkus u.c.

Visa sarakste ar tulkiem notiktu elektroniski. Tulki
reizi mēnesī tiktu uzrunāti un aicināti pieteikties tulkot
Latvijas labdarības organizāciju interneta lapu saturu,
pieteikumus un atskaites ārvalstu institūcijām, kas
izsniedz Latvijas organizācijām grantus, svarīgas
preses relīzes vai juridiskus dokumentus, vai Anglijas
labdarības organizāciju sakopoto informāciju
dažādiem slimniekiem. Ja tulks piesakās ko tulkot,
parasti tiek sagaidīts, ka tulkojums tiek iesniegts pēc
apmēram divām nedēļām. Tulkam nav jāuzņemas
tulkot katru reizi kad viņš tiek uzrunāts, šajā ziņā
noteikti ir brīvība.
Lūgums brīvprātīgos distances tulkus pieteikties,
rakstot Danielai uz info@givingforlatvia.com norādot
no kādas uz kādu valodu dodat priekšroku tulkot.
Milzīgs paldies par jūsu atsaucību.
Daniela Utāne

DVM, mūsu vienīgais DV Centrālās valdes drukas izdevums, turpinās iznākt četras reizes gadā un ir svarīgi to
saglabāt. Aicinam abonēt DVM arī draugiem, radiem un domu biedriem, kā arī mūsu vecajiem
kaŗavīriem/leģionāriem Latvijā. Īpaši pateicīgi ir sirmie leģionāri Latvijā. Abonējiet DVM arī savu dzimto novadu un
skolu bibliotekām.
Abonement likmes ir noteiktas zemei, kur dzīvo saņēmējs, nevis kur atrodas maksātājs, tā ļaujot segt attiecīgos
pasta izdevumus. Likmes Anglijā ⎼ £26; Latvijā – 27 EUR. Anglijas koordinators – L. Ceriņš, 141 Boyer Street, Derby
DE22 3TG Tel: 01332 341287.

Filma par DV CV saieti
Filma, ko Aivars min savā rakstā var uzklikšķināt šeit: https://www.youtube.com/watch?v=L0bJ4qvqORs&t=417s

Ilze Grickus, DVF Informācijas daļas vadītāja
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