ALAs 68. kongresa rezolūcijas
ALAs 68. kongresa delegāti, tiekoties Denverā,
2019. gada 3. – 5. maijā:
1. Pateicas 68. kongresa Rīcības komitejai, īpaši, tās priekšsēdei Raitai Jergensen par
priekšzīmīgi noorganizētu kongresu.
2. Pateicas Latvijas Republikas ekonomikas ministram Ralfam Nemiro, Ārlietu
ministrijas parlamentārajai sekretārei Zandai Kalniņai-Lukaševicai, Latvijas Republikas
ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam ASV Andrim Teikmanim, Kolorado štata
senatoram Cory Gardner, žurnālistam Paulam Raudsepam, Izglītības un zinātnes
ministrijas Valsts sekretāram Dmitrijam Stepanovam, uzņēmējam Jānim Bergam,
politiķei Sandrai Kalnietei par vērtīgiem referātiem par saistošām tēmām. Pateicas
Latvijas Republikas Speciālu uzdevumu vēstniekam sadarbībai ar diasporu Aivaram
Grozam un visiem paneļdiskusiju dalībniekiem par dalību un vērtīgo pienesumu
kongresam.
3. Pateicas ALAs valdes Izglītības nozares vadītājai Andrai Zommerei, Sporta nozares
vadītājam Tomam Trautmanim, kasierei Dacei Spanier, Revīzijas komisijas loceklim
Nikolajam Timrotam par lielo darbu un devumu ALAs valdē.
4. Lai veicinātu sadarbību pasaules latviešu uzņēmēju starpā, uzdod ALAs valdei
sadarboties ar Latvijas Ekonomikas ministriju un Amerikas latviešu tirdzniecības kameru
(LatCham) un izskatīt iespēju noteikt atbildīgo personu valdē par ekonomiskās
sadarbības jautājumiem.
5. Uzskatot energoprojektu Nord Stream2 par politiski motivētu projektu, izsaka stingru
nostāju pret to un aicina ALAs biedrus atbalstīt šo nostāju.
6. Atbalstot latviešu izcelsmes zinātnieku un pētnieku tīkla veidošanu, uzdod ALA valdei
izplatīt Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informāciju par sadarbības
iespējām.
7. Uzdod ALA valdei palīdzēt noorganizēt Kokneses fonda padomes priekšsēdes
Sandras Kalnietes tūri ASV un izplatīt informāciju par “Likteņdārza” projektu, lai
iepazīstinātu ASV latviešus ar šo latviešu sabiedrībai nozīmīgo projektu.

8. Uzdod ALA valdei sagatavot priekšlikumus ALA Statūtu grozījumiem saskaņā ar
Statūtu VII nodaļu, lai veicinātu atsevišķo biedru un organizāciju delegātu skaita
palielināšanu nākotnes kongresos.
9. Uzdod ALA valdei izskatīt iespēju mainīt ALA kongresa norises laiku no maija pirmās
nedēļas nogales uz citu laiku.
10. Uzdod ALA valdei izstrādāt vadlīnijas ALA budžeta veidošanai, kas nosaka attiecību
starp budžeta iztrūkumu no neierobežotajiem fondiem un neierobežotajiem
paredzamajiem ienākumiem.
11. Uzdod ALA valdei izplatīt informāciju par Brīvības pieminekļa izgaismošanas fondu
un iespējām tam ziedot sadarbībā ar PBLA.

Ieteikumi:
1. Uzsākot ALA izsludināto “Sveika, Latvija!” gadu, aicina katru ASV latviešu skolu rīkot
“Sveika, Latvija” atbalsta pasākumus, lai veicinātu jauniešu dalību "Sveika, Latvija!" un
"Heritage Latvia" ceļojumos.
2. Iesaka ALAs kongresa delegātiem, atgriežoties māju pilsētās, personīgi aicināt
cilvēkus kļūt par ALAs biedriem vai atjaunot, vai paaugstināt biedra statusu.
3. Iesaka ALA valdes “Sadarbība ar Latviju” nozarei informēt ALAs biedrus un biedru
organizācijas par iespējām nodot mērķziedojumus gan līdzšinējai SAL programmai
“Drošais tilts”, gan jaunajai programmai “Eņģeļa sirds”.
4. Iesaka ALA biedriem un biedru organizācijām aicināt cilvēkus iestāties ALA
Sabiedrisko attiecību nozares “Call To Action” aktīvistu grupā, lai veicinātu ASV
kongresa locekļu labvēlīgu nostāju Latviju interesējošos drošības un citos jautājumos.

