ALAs 67. kongresa rezolūcijas
ALAs 67. kongresa delegāti, tiekoties Vašingtonā DC,
2018. gada 4. – 6. maijā:
1.

Pateicas 67. kongresa Rīcības komitejai, īpaši, tās priekšsēdim Aivaram Osvaldam par
priekšzīmīgi noorganizētu kongresu, kā arī Vašingtonas, D.C., latviešu sabiedrībai, īpaši,
Anitai Jubertei un Ivetai Gravai par saviļņojošo un labi apmeklēto Balto galdautu svētku
sarīkošanu.

2.

Pateicas Latvijas Republikas kultūras ministrei Dacei Melbārdei, Latvijas Republikas
ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam ASV Andrim Teikmanim, Latvijas Republikas
Saeimas Ārlietu komisijas vadītājam Ojāram Ērikam Kalniņam, NATO Stratēģiskās
komūnikācijas un izcilības centra Operāciju atbalsta nodaļas vecākajai ekspertei Vinetai
Mēkonei, Starptautiskās migrācijas organizācijas Latvijā vadītājam Ilmāram Mežam,
Mičiganas Nacionālās gvardes komandierim Maj. Gen. Leonard Isabelle, Latvijas
Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam ANO Jānim Mažeikam par
saistošajām temām un vērtīgiem referātiem. Pateicas Latvijas Republikas Speciālo
uzdevumu vēstniekam sadarbībai ar diasporu Atim Sjanītam un visiem paneļdiskusiju
dalībniekiem par dalību un vērtīgo pienesumu kongresam.

3.

Pateicas ALAs valdes vicepriekšēdei un Iekšējās informācijas nozares vadītājai Tairai
Zoldnerei, Ārējās informācijas nozares vadītājam Jānim Kancānam, Biedru nozares
vadītājam Filipam Andersonam, kasieres vietniekam Jānim Grāmatiņam un Revīzijas
komitejas locekļiem Līgai Jēkabsonei un Kārlim Memenim par lielo darbu un devumu
ALAs valdē.

4.

Pateicas ALAs biroja darbiniekiem ‐ ģenerālsekretāram Raitam Eglītim, biroja lietvedei
Dacei Eglītei un īpašo projektu lietvedei Ilzei Garozai par lielo darbu un devumu ALAi.

5.

Uzdod ALAs valdei sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecību turpināt meklēt
risinājumu ASV vīzu polītikai māksliniekiem, kas ir šķērslis kultūras apmaiņai starp ASV
un Latviju, un neveicina kultūras projektu attīstību.

6.

Uzdod ALAs valdei izplatīt visaptverošu informāciju ASV dzīvojošiem latviešiem un
kopienām par iespējām piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās, kā arī objektīvi informēt par
vēlēšanās kandidējošām polītiskām partijām un apvienībām un to programmām.

7.

Aicina Latvijas Republikas Saeimas deputātus neatbalstīt likumprojektu “Grozījumi
“Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā”, jo šī likuma pieņemšanas gadījumā
Latvijas valsts iejauktos baznīcas iekšējo jautājumu risināšanā, nepamatoti ierobežotu
Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudžu pašnoteikšanās tiesības, kā arī paredzētu
LELB būt vienīgajai pirmskaŗa Latvijas brīvvalsts evaņģēliski luteriskās baznīcas tiesību

pārmantotājai. Lai to panāktu, uzdod ALAs valdei gādāt par ASV latviešu informēšanu
sakarā ar iecerētajiem grozījumiem “Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā” un,
ja netiks izdarīti grozījumi iesniegtajā likumprojektā, sagatavot parauga vēstuli, ko ALAs
biedri ir aicināti izsūtīt Saeimas deputātiem.
8.

Aicina Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju izveidot mūsdienīgu Nacionālo
saturu un materiālus dažādām vecuma grupām un valodas prasmes līmeņiem atbilstošā,
saprotamā un uzrunājošā formā, lai latviešu skolu beidzējs būtu 21. gadsimta latvietis,
kas ir lepns par savu vēsturisko un mūsdienu latviskumu, kam piemīt vajadzīgās
prasmes, lai varētu aizstāvēt savu latvietību un pilnvērtīgi piedalīties Latvijas un latviskā
nodrošināšanā un izaugsmē pasaules kontekstā.

9.

Uzdod ALAs valdei un tās Finanču komitejai paaugstināt Simtgades Testamentāro
novēlējumu fondā sakrāto līdzekļu mērķi no $5 miljoniem uz $7 miljoniem.

10.

Uzdod ALAs Līdzekļu vākšanas nozarei mudināt latviešu sabiedrības locekļus iekļaut ALA
savā testamentārajā novēlējumā un sniegt padomu novēlējuma noformēšanā.

11.

Uzdod ALA valdei izskatīt ALAs kongresa darba gaitas rulli un sagatavot grozījumu
priekšlikumus uz nākošo ALAs kongresu, lai pielāgotos mūsdienu organizācijas
vajadzībām.

Ieteikumi:
1. Aicina ALAs biedrus un biedru organizācijas atbalstīt gan ASV latviešu sabiedrībai nozīmīgā
laikraksta “Laiks” darbību, gan vietējos medijus ‐ ar mērķi nodrošināt to pastāvēšanu un
attīstību kā latviešu kopienas informētāju, izglītotāju un vienotāju.
2. Aicina ALA un citas ASV latviešu organizācijas veicināt un atbalstīt Latvijas pilsoņu
piedalīšanos 13. Saeimas vēlēšanās, lai panāktu maksimāli lielāku ASV dzīvojošo balsstiesīgo
Latvijas pavalstnieku līdzdalību.
3. Aicina Latvijas valsts iestādes izmantot latviešu medijus, to starpā, “Laiks” un vietējos
drukātos un elektroniskos medijus, lai izplatītu informāciju par līdzdalību 13. Saeimas
vēlēšanās.
4. Iesaka ALAs valdei iespēju robežās rīkot latviešu mākslinieku turnejas ASV, ņemot vērā ALAs
nesen rīkotās “ImantaDimanta” mūzikas grupas tūres labos panākumus.
5. Iesaka ALA valdei organizēt paneļdiskusiju ar 13. Saeimas vēlēšanās kandidējošo reģistrēto
polītisko partiju un apvienību pārstāvjiem ar ALA nozīmētu diskusijas vadītāju un nodrošināt
norises translāciju un video pieejamību ASV latviešu sabiedrībai.

