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I 

DV Organizācijas Būtība 

1. DV Organizācija ir nacionāla latviešu cīnītāju kopība, kas savā darbībā ietilpina ikvienu latviešu saimi, neatkarīgi no tās ģeografiskā novietojuma. 

 

 

II 

Mērķis un ideja 

2. Atbalstīt latviešu tautas kopības saglabāšanu un kopt un uzturēt varoņgaru, nacionālo vienotību un morālisko stāju. 

3. Sniegt dažāda veida atbalstu un palīdzību visiem tautiešiem, sevišķi kaŗa invalidiem, bāreņiem, atraitnēm, kritušo vai bez vēsts pazudušo 
kaŗavīru piederīgiem, slimiem un veciem ļaudīm. 

4. Stiprināt ticību Latvijas valstij, cilvēku tiesībām un brīvībai. 

5. Stiprināt pārliecību un darbību, ka mūsu tēvu zeme ir un paliek LATVIJAS VALSTS. 

6. Cīnīties par mūsu tēvu zemes brīvības, neatkarības un latviešu valodas nodrošināšanu. 

7. Sadarboties ar citām tautām un starptautiskām organizācijām, ciktāl to prasa un atļauj interešu kopība. 
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III 

Darbības principi 

8. Latviešu vienotības veicināšanai DV sadarbojas ar katru latvieti un organizāciju, ja to stāja un darbība pozitīvi sekmē Latvijas brīvības un 
neatkarības uzturēšanu.  

9. Polītiskajā darbībā DV organizācija nepieslienas nevienai polītiskai partijai vai grupējumam, bet ikreiz atbalsta to, kas rīkojas saskaņā ar DV 
organizācijas idejām un mērķiem. 

10. DV sekmē skolu, jaunatnes organizāciju un visu kultūrālo darbību, jo tā ir nākotnes kapitāls,  uz kuŗu balstīsies latviešu tautas nākotne. 

11. Organizācija atbalsta saskaņotu darbu Latvijas valsts labā un  noraida savstarpējo apkaŗošanos. 

12. Organizācija darbojas Cēdelghēmā pieņemto statūtu garā. Ja kādas atsevišķas zemes likumi ir par šķērsli organizācijas darbības legālizēšanai un 
izveidošanai uz minēto statūtu pamata, tad pieļaujama formāla atkāpšanās no tiem. Atšķirīgo statūtu projektu pieņem attiecīgās zemes 
delegātu sapulce un to apstiprina DV Centrāla valde (DV CV). 

13. DV CV un zemju valdes savā darbā vadās no šiem noteikumiem. 
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IV 

DV organizācijas biedri 

14. Organizācijas biedri ir abu dzimumu personas un iedalās: vanadzēnos (7-15 g.v.) , DV jaunatnē ( 16-30 g.v.), aktīvos biedros, biedros veicinātājos 
un goda biedros. 

15. Par aktīviem biedriem var uzņemt abu dzimumu personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu un aktīvi iestājas par Latvijas brīvību un neatkarību, 
latviešu tautas identitātes, kultūras un valodas saglabāšanu, kā arī par citu DV mērķu sekmēšanu un īstenošanu. Biedriem ir balsstiesības no 18 
gadiem.  

16. Par biedriem veicinātājiem var uzņemt abu dzimumu personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu, kā arī personas, kas nevar būt aktīvi biedri. 

17. Vanadzēnus, DV jaunatni, aktīvos biedrus un biedrus veicinātājus uzņem nodaļu vai apvienību valdes un kopu pilnvarotie, saskaņā ar attiecīgās 
zemes statūtiem. Lēmumu par neuzņemšanu biedru skaitā var pārsūdzēt zemes valdē. 

18. Par biedriem  nevar uzņemt un biedrus no organizācijas var izslēgt, ja viņu darbība apzināti vērsusies pret Latvijas valsti un tās neatkarību, 
kaitējusi latviešu labai slavai vai organizācijas mērķiem 

19. Par goda biedriem var uzņemt personas, kas ar savu darbību izcilā veidā sekmējušas DV mērķus un darbību visas organizācijas mērogā, vai kuŗām 
izcili nopelni Latvijas tautas vai valsts labā. 

20. Par goda biedru uzņemšanu lemj DV CV vai nu uz sava, vai kādas zemes valdes ierosinājuma pamata, bet ievērojot visu zemju valžu atzinumus. Ja 
ierosinātāja ir zemes valde, ierosinājums reizē ar motīvējumu paziņojams visām šīs zemes kopām un nodaļām vai apvienībām, pēc kam goda 
biedra uzņemšanas jautājumu ieliek zemes delegātu sapulces darba kārtībā. Ierosinājums ir pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 klātesošo 
delegātu. Uzņemtajam goda biedram izsniedzams goda diploms un DV krūšu nozīme zeltā, ko izdara DV CV, vai tās uzdevumā attiecīgās zemes 
valde. 

21. Personām, kuŗām izcili nopelni organizācijas labā, DV CV uz sava, vai zemju valžu ierosinājuma pamata var piešķirt DV krūšu nozīmi zeltā, kopā ar 
rakstu. 

22. Personām, organizācijām, vienībām vai zināmām personu grupām, par nopelniem organizācijas labā, DV CV vai zemes valdes var piešķirt atzinības 
rakstus.  
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IV 

DV organizācijas biedri 

23. Aktīvās un pasīvās balstiesības  nosaka attiecīgās zemes statūti. 

24. Ikvienam biedram tiesības nēsāt organizācijas krūšu nozīmi. 

25. Ikviena biedra pienākums ir visiem spēkiem sekmēt organizācijas mērķus un pakļauties tās pārvaldes organu likumīgiem lēmumiem. 

26. Par biedra izslēgšanu lemj attiecīgās zemes valde, bet par goda biedra izslēgšanu DV CV. Zemes valdes lēmumu par biedra izslēgšanu var 
pārsūdzēt attiecīgās zemes delegātu sapulcē, bet DV CV lēmums par goda biedra izslēgšanu ir galīgs, un to revidēt var vienīgi pati DV CV. 

 

 

V 

DV kopas un nodaļas vai apvienības. 

27. Organizācijas mērķu un ideju īstenošanai biedri apvienojas kopās, nodaļās vai apvienībās. 

28. Kopu un nodaļu vai apvienību augstākais pārvaldes organs ir biedru kopsapulce. 

29. Tekošo darbību  kopā vada pilnsapulcē ievēlētais kopas pilnvarotais, bet nodaļās un apvienībās vada pilnsapulcēs ievēlētas valdes. 

30. Tekošo, darbību revidē kopsapulcē ievēlētais kopas revidents, bet nodaļā vai apvienībā, revīzijas komisija. 

31. Nodaļas vai apvienības valde savu uzdevumu labākai veikšanai izveido aprūpes, kultūrāli-sabiedriskās, informācijas un citas nozares, kā arī 
organizē biedru interešu grupas (vanadžu, jaunatnes, sporta u.c.), sekcijas, komitejas un tamlīdzīgi. 
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V 

DV kopas un nodaļas vai apvienības. 

32. Kopas un nodaļas vai apvienības savā darbībā pakļaujas organizācijas  augstākās pārvaldes un vadības organu likumīgiem lēmumiem. 

 

 

VI 

DV zemju pārvaldes orgāni 

33. Kopas un nodaļas vai apvienības katrā atsevišķā zemē veido attiecīgās zemes DV saimi, kuŗas augstākais pārvaldes organs ir zemes delegātu 
sapulce.  

34. Zemes delegātu sapulce sastāv no kopu un nodaļu vai apvienību delegātiem, kuŗus ievēl kopu un nodaļu vai apvienību biedru kopsapulcēs: a) 
katra kopa un nodaļa vai apvienība, vienu; b) bez tam ik pa delegātam no zemes statūtos noteiktā biedru skaita. 

35. Par delegātu var ievēlēt ikvienu aktīvo biedru. Katram delegātam ir viena balss, bet materiālu apsvērumu dēļ viena nodaļa vai apvienība var 
deleģēt, atbilstoši savam biedru skaitam, vienu delegātu ar vairākām balsīm. 

36. Šis darbības noteikumu punkts vairs nav spēkā 

37. Delegātu sapulcei piekrīt zemes valdes un revīzijas komisijas ievēlēšana, goda biedru ierosināšana, darbības plāna un budžeta pieņemšana, 
darbības ziņojuma apstiprināšana, statūtu un noteikumu grozīšana, lemšana par organizācijas likvidēšanu savā zemē un dažādu citu jautājumu 
izšķiršana.  

38. Zemes delegātu sapulce sasaucama ne retāk kā reizi gadā. 

39. Katrā zemē darbojās tikai viena zemes valde, kas ir augstākais zemes izpildorgans. Tā vada zemes saimes tekošo darbību un sadarbojas ar DV 
CV un citu zemju valdēm. Par savu darbību zemes rēgulāri informē DV CV , kā arī pēc katras delegātu sapulces un valdes sēdes piesūta DV CV šo 
sēžu protokolu norakstus.  
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VI 

DV zemju pārvaldes orgāni 

40. Zemes valde savu uzdevumu veikšanai izveido aprūpes, kultūrāli- sabiedriskas, informācijas, vanadžu, jaunatnes un citas nozares vai daļas, un 
savā darbībā vadās no organizācijas statūtiem, noteikumiem, DV CV un zemes delegātu sapulces lēmumiem. 

41. Zemes revīzijas komisija revidē zemes valdes tekošo darbību, un tai ir tiesības revidēt kopu un nodaļu vai apvienību darbību. 

42. Zemes valde un revīzijas komisija ir atbildīgas zemes delegātu sapulcei un ziņo tai par savu darbību. 

 

 

VII 

DV centrāla valde 

Piezīme: neskatoties uz darbību noteikumos rakstītām galotnēm, DV CV locekļu un DV priekšnieka amati ir atvērti abu dzimumu DV biedriem 

43. Ciešai un saskaņotai sadarbībai starp zemju valdēm un organizācijas vienotības uzturēšanai DV saime turpmākajos punktos paredzētājā kārtībā 
izveido DV Centrālo valdi (DV CV). 

Daugavas Vanagu organizācijas administrātīvā uzbūve:  

• Daugavas Vanagu priekšnieks (ievēlē visi biedri); 

• Daugavas Vanagu centrālā valde un tās pārstāvniecība Latvijā -  DV CV sastāv no DV zemēs ievēlētiem valdes locekļiem un DV Vanadžu 
priekšnieces;  

• Daugavas Vanagu zemes valdes; 

• Daugavas Vanagu nodaļas, apvienības, kopas.  

44. DV CV ir augstākais izpildorgans jautājumos par organizāciju kā kopību un koordinācijas organs jautājumos par atsevišķo  zemju saimju darbību. 
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VII 

DV centrāla valde 

Piezīme: neskatoties uz darbību noteikumos rakstītām galotnēm, DV CV locekļu un DV priekšnieka amati ir atvērti abu dzimumu DV biedriem 

45. DV CV sastāv no: 

• priekšsēža, kas reizē ir arī visas organizācijas priekšnieks;  

• DV Vanadžu priekšniece; 

• priekšsēža 1. un 2. vietnieka; 

• prezidija sekretāra un kasieŗa; un 

• locekļiem.  

Organizācijas techniskā darba veikšanai, kā ari DV CV lēmumu iedzīvināšanai pie DV CV pastāv DV CV Pārstāvniecība Latvijā un varētu arī būt 
ģenerālsekretārs, ko uz nenoteiktu laiku izrauga DV CV. Savā darbībā DV CV Pārstāvniecība Latvijā un ģenerālsekretārs pakļauti DV 
priekšniekam. DV CV Pārstāvniecības valdi ieceļ DV CV. 

46. Uz trim gadiem tiešās un aizklātās vēlēšanās ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē DV priekšnieku (visi aktīvie biedri) un DV Vanadžu priekšnieci 
(Vanadzes). Vēlēšanas izdarāmas saskaņā ar atsevišķu instrukciju. 

47. DV CV locekļus uz trim gadiem ievēl zemju delegātu sapulces/biedru pilnsapulces. Ikviena zeme, kuŗā ir DV Zemes valde, ievēl vienu locekli, bet 
zemes, kuŗās biedru skaits lielāks par 1000, ievēl vēl vienu locekli. Abus priekšsēža vietniekus izrauga DV CV no sava sastāva, ievērojot atsevišķu 
zemju biedru skaitu un ģeogrāfisko novietojumu. Priekšsēža vietniekus nevar izraudzīt no vienas zemes vai no zemes, no kuŗas ievēlēts DV 
priekšnieks. DV priekšnieks izvēlas DVCV sekretāru un kasieri, kam jābūt pilntiesīgiem DV biedriem. 

 DV CV balsstiesības ir DV priekšniekam, DV organizācijas vanadžu priekšniecei un katram ievēlētam valdes loceklim.  DV CV sekretāram un 
kasierim ir tikai balsstiesības, ja viņi ir ievēlēti kā savas zemes DV CV locekļi. 

48. Zemes delegātu sapulce ir tiesīga savu ievēlēto DV CV locekli  atsaukt pirms tā pilnvaru izbeigšanās laika. Vēlams, ka DV CV locekļi nāktu no 
zemes valdes sastāva, lai būtu pilnībā informēti par attiecīgas zemes darbību. 
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VII 

DV centrāla valde 

Piezīme: neskatoties uz darbību noteikumos rakstītām galotnēm, DV CV locekļu un DV priekšnieka amati ir atvērti abu dzimumu DV biedriem 

49. Ja DV priekšnieks neparedzētu apstākļu dēļ savu pilnvaru laikā aizkavēts amatu pildīt, tā pienākumus izpilda 1. vietnieks, bet ja amats kļūst 
vakants, DV CV nekavējoties lemj par jaunu vēlēšanu sarīkošanu. 

DV Vanadžu priekšniece izrauga sev vietnieci, kuŗa palīdz ar ikdienas DV Vanadžu darba veikšanu un var pildīt priekšnieces pienākumus, ja viņai 
tas nav iespējams. 

50. Šis darbības noteikumu punkts vairs nav spēkā 

51. Savu uzdevumu veikšanai DV CV izveido nozares pēc vajadzības, piemēram aprūpes, informācijas, vanadžu, jaunatnes un kultūras. 

52. Savu uzdevumu veikšanai DV CV saziņā ar zemju valdēm un saskaņā ar zemju delegātu sapulču lēmumiem var izstrādāt un izdot visu zemju 
valžu, nodaļu, kopu vai apvienību darbībai saistošus noteikumus un instrukcijas. 

53. Ja kāda zemes valde, nodaļa vai apvienība, vai kopa atsakās pakļauties kopējiem noteikumiem, DV CV pēc paskaidrojumu pieprasīšanas un 
stāvokļa noskaidrošanas var nolemt šo zemes valdi reizē ar tai pakļautām nodaļām vai apvienībām un kopām daļēji vai pilnīgi (vai arī atsevišķo 
nodaļu vai apvienību vai kopu) neatzīt par organizācijas sastāvdaļu. 

54. DV CV lēmumus pieņem klātienes un rakstveida sēdēs. Abos gadījumos lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, bet balsīm daloties līdzīgi, 
izšķīrēja ir sēdes vadītāja balss 

55. Šis darbības noteikumu punkts vairs nav spēkā 

56. DV CV kārtējās sēdes izziņo DV CV prezidijs, paziņojot locekļiem sēdes vietu, laiku un darba kārtību vismaz 15 dienas pirms attālinātas sēdes un 
60 dienas pirms klātienes sēdes.  

57. DV CV sēde ir pilntiesīga, ja tajā piedalās DV priekšnieks, vai viens no priekšsēža vietniekiem un vismaz 4 DV CV locekļi. Ja kāds DV CV loceklis 
kavēts sēdē ierasties, tas saziņā ar zemes valdi var savā vietā pilnvarot aizstājēju. 
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VII 

DV centrāla valde 

Piezīme: neskatoties uz darbību noteikumos rakstītām galotnēm, DV CV locekļu un DV priekšnieka amati ir atvērti abu dzimumu DV biedriem 

58. DV CV rakstveida vai attālinātās sēdēs izšķiŗami jautājumi, kuŗus par piekritīgiem atzīst DV priekšnieks vai arī 3 DV CV locekļi: a) dažādi 
principiāli jautājumi, kas radušies sēžu starplaikā un steidzīgi nokārtojami; b) finanču jautājumi ārpus pieņemtā DV CV budžeta; c) goda 
biedra jautājumu izšķiršana. 

59. DV CV sēžu starplaikā DV CV piekritīgo darbību vada DV CV prezidijs, kas sastāv no DV priekšnieka, sekretāra un kasieŗa. Priekšnieks 
drīkst pieaicināt referentus kuri strādā DV mērķu sekmēšanā. Referenti nesastāv DV prezidijā. Prezidijs pieņem lēmumus ar balsu 
vairākumu, dalīšanās gadījumā izšķīrošā balss ir priekšsēdim. Prezidijam piekrīt arī DV CV pieņemto lēmumu īstenošana un uzraudzība 
par DV CV darbvedību. Prezidija lēmumi ar saistošu raksturu protokolējami. 

60. DV CV sēdeklis atrodas zemē, no kuŗas nāk DV priekšnieks. 

61. DV CV revīziju izdara tās zemes revīzijas komisija, kuŗā atrodas DV CV sēdeklis. Revīzijas komisijas sniedz rakstisku ziņojumu DV CV sēdē. 

62. DV organizācijai var būt goda priekšnieks un Vanadžu goda priekšniece. Tos izrauga visu zemju delegātu sapulces, pie kam iepriekš 
izprasāma attiecīgās personas piekrišana un jautājums paredzams delegātu sapulču darba kārtībā. 

 

 

 

VIII 

DV  goda tiesa 

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

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

Līdzekļi un to izlietošana 

65. Šis darbības noteikumu punkts vairs nav spēkā 

66. Šis darbības noteikumu punkts vairs nav spēkā 

67. Šis darbības noteikumu punkts vairs nav spēkā 

68. Šis darbības noteikumu punkts vairs nav spēkā 

69. Šis darbības noteikumu punkts vairs nav spēkā 

70. DV CV līdzekļi sastādās no zemju valžu gadskārtējiem pārskaitījumiem un citiem ziedojumiem. Tos apsaimnieko DV CV prezidijs saskaņā 
ar DV CV sēdē apstiprinātu budžetu. Šie līdzekļi ir organizācijas līdzekļi administrātīvām vajadzībām. Ziedojumi, kas ienāk speciāliem 
mērķiem, izlietojami saskaņā ar ziedotāju norādījumiem. 

DV CV Pārstāvniecības Latvijā līdzekļi arī ir organizācijas līdzekļi lietojami administrātīvām un aprūpes vajadzībām un par tiem atskaitās DV CV 
sēdē. 

71. Līdzekļu uzkrāšanai var radīt atsevišķus fondus 

 

X 

Daugavas Vanagu Mēnešraksts (DVM) 

72. Biedru informācijai, ideoloģiskām un kultūrālām interesēm DV CV izdod Daugavas Vanagu Mēnešrakstu. 
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X 

Daugavas Vanagu Mēnešraksts (DVM) 

73. Mēnešraksta abonēšana obligāta katrai zemes valdei, nodaļai vai apvienībai vai kopai, un vēlams, lai to abonētu ikviens organizācijas 
biedrs. 

74. Mēnešraksta izdošanas izdevumi sedzami no abonentu maksām, bet, ja tās izrādās nepietiekošas, par iztrūkumu segšanu lemj DV CV. 

                                        

XI 

Noteikumu spēkā stāšanas un grozīšana 

75. Šie noteikumi stājas spēkā pēc pieņemšanas zemju delegātu sapulcēs un apstiprināšanas DV CV.  

76. Noteikumu spēkā stāšanās dienu izziņo DV CV ar publikāciju DV Mēnešrakstā un ar apkārtrakstu zemju valdēm. 

77. Šo noteikumu vai to atsevišķo punktu grozīšana var notikt vienīgi saziņā ar DV CV. 

 

Piezīme: Noteikumi DAUGAVAS VANAGU (DV) darbībai apstiprināti 1960. g.2./3. jūlijā DV CV sēdē Stokholmā, un vēlāk daži punkti papildināti 
saskaņā ar DV zemju delegātu sapulču lēmumiem. 

Noteikumu grozījumi un papildinājumi apstiprināti DV CV sēdē, 2004.g. 13./15. septembrī, Adelaidē, Austrālijā.  

Papildināts DV CV sēde Straumēnos Anglijā 2010.g.29./30. augustā.   

Papildināts  DV CV sēdē Melburnā, 2011. gada 14./18. oktobrī.   

Papildināts DV CV sēdē Sidrabenē, Kanadā, 2014. g. 7./8. jūlijā.            

Papildināts DV CV sēdē Rīgā, Latvijā, 2017. gada 23./24. septembrī.  

Papildināts attālināti DV CV sēdē 2021. gadā un apstiprināts zemju sapulcēs arī 2021. gadā                           
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DV priekšnieka un DV organizācijas vanadžu priekšnieces vēlēšanu instrukcija 

1. Gadā, kad beidzās DV priekšnieka pilnvaru laiks, visu zemju delēgātu/biedru kopsapulces līdz 15. maijam no savas vai citu zemju DV vidus 
izrauga un paziņo DV CV izraudzītai vēlēšanu komisijai ne vairāk ka 2. kandidātus (ar pievienotu biogrāfiju un piekrišanu kandidēt) DV 
priekšnieka amatam. 

2. Gadā, kad beidzās DV organizācijas vanadžu priekšnieces pilnvaru laiks, visu zemju vanadžu saimes līdz 15. maijam no savas vai citu zemju DV 
vidus izrauga un paziņo DV CV izraudzītai vēlēšanu komisijai ne vairāk ka 2. kandidātus (ar pievienotu biogrāfiju un piekrišanu kandidēt) DV 
organizācijas vanadžu priekšnieces  amatam. 

3. Pēc kandidātu saraksta saņemšanas DV CV alfabēta kārtībā sastāda  kopēju kandidātu sarakstu un līdz tā paša gada 1. jūlijam to izsūta visu 
zemju DV valdēm.  

4. Zemju valdes DV CV sastādīto kandidātu sarakstu izsūta savas zemes DV nodaļām un tām uzdod laikā no 1. septembŗa līdz 1. oktobrim izdarīt 
vēlēšanas, nodrošinot, ka visi biedri saņem vēlēšanu materiālus un zīmes. Par DV priekšnieku balso visi  DV locekļi, kuŗi ir nokārtojuši saistības 
ar nodaļu, apvienību vai kopu bet par DV vanadžu priekšnieci balso tikai vanadzes. 

5. Vēlēšanu norise: 
a. Atsevišķo nodaļu revīzijas komisijas saskaita nodaļā saņemtās balsis, sastāda protokolu un to nosūta savas zemes valdei.  
b. Zemju valžu revīzijas komisijas sastāda protokolu par savas zemes vēlēšanu rezultātiem un to ne vēlāk kā līdz 15. novembrim iesūta DV 

CV prezīdijam, kas saskaita zemēs saņemtās balsis un nodod rezultātus DV CV revīzijas komisijai pārbaudīšanai.   
c. Vēlēšanu norisi kontrolē attiecīgo zemju DV revīzijas komisijas. 
d. Vēlēšanu rezultātus paziņo 1. decembrī. 

6. Ja kādam no šiem diviem amatiem ir tikai viens kandidāts, tad par šo amatu vēlēšanas neizved, bet amatā apstiprina DV CV, kā ievēlētu. 

7. Jaunievēlētās amatpersonas stājas amatā ar nākamā gada 1. janvāri. 
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DV priekšnieka un DV organizācijas vanadžu priekšnieces vēlēšanu instrukcija 

8. Ja kādas DV zemes revīzijas komisija vai kādas DV zemes valde iesniedz sūdzību par vēlēšanu norisi savā zemē, tam ir jānotiek trīs nedēļu laikā 
pēc vēlēšanu rezultātu pasludināšanas (respektīvi, trīs nedēļas pēc 1. decembŗa). Sūdzību par vēlēšanu norisi kādā zemē arī var iesniegt DV CV 
pēc rakstiskas sēdes. Šādā situācijā DV CV atliek balsojuma rezultāta pasludināšanu uz trīs mēnešiem, un esošais priekšnieks paliek amatā 
kamēr DV CV prezidijs noskaidro faktus un uzraksta ziņojumu, vēlākais divu mēnešu laikā. Divas nedēļas pēc ziņojuma sniegšanas, DV CV, pēc 
viedokļa saskaņošanas ar zemes valdēm, ir jāpieņem lēmums rakstveida sēdē, kur nedrīkst piedalīties amata kandidāti, par sūdzības 
pieņemšanu vai nepieņemšanu. Šo lēmumu iespējams pārsūdzēt vienas nedēļas laikā pie DV CV revīzijas komisijas. 

 

Piezīme: Vēlēšanu instrukcija apstiprināta 2014.g. 7.–8.jūlijā DV CV sēdē „Sidrabenē”, Kanādā. 

Piezīme: Vēlēšanu instrukcija maiņas apstriprinātas DVCV sēdē Latvijā 2018.g. jūlijā 

 


