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ALA priekšsēža
ziņojums
PĒTERIS BLUMBERGS

Aizvadītais, 2018. gads, arī mums,
Amerikas latviešiem, pagāja
Latvijas simtgades zīmē. ASV
latviešu kopienās norisinājās
simtiem svētku pasākumu, jo ir
svarīgi atcerēties savas saknes
un pieminēt tos, kuri uzturēja
neatkarīgās Latvijas ideālus ārpus
dzimtenes.
Arī Amerikas Latviešu apvienībai šis
ir bijis darbīgs gads. ALA nodibinātajā
“Simtgades fonda” ziedojumos tika
savākti vairāk nekā 100 tūkstoši dolāru,
kas tika izlietoti, lai atbalstītu svētku
pasākumus latviešu kopienās. Tika
izveidota simtgades pasākumiem veltīta
mājas lapa, un ALA Kultūras nozare,
sadarbojoties ar Latvijas Kultūras
ministriju, rūpējās par to, lai Amerikas
latvieši saņemtu plašu informāciju par
simtgades svinību gaitu gan Latvijā, gan
ASV.
Simtgades noskaņās darbojās arī citas
ALA nozares. “Sadarbība ar Latviju” jeb
SAL nozare noorganizēja ziedojumu 250 tūkstošus dolāru - trūcīgu ģimeņu
atbalstam Latvijā. Tas ir lielākais
ziedojuma apjoms apvienības vēsturē.
Svētku gada ietvaros notika kopīgas
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sporta sacensības, kurās spēkiem
mērojās jaunieši no ASV un Latvijas, bet
Izglītības nozare bija sarūpējusi īpašas
“Dāvanas simtgades bērniņiem”.
Mēs svinam svētkus, vienlaikus lūkojoties
nākotnē. ALA nolēmusi savu darbību
paplašināt ekonomiskās sadarbības
virzienā, aktīvāk iesaistoties biznesa
forumu “Spotlight Latvia” un Pasaules
latviešu ekonomikas un investīciju forumu
(PLEIF) rīkošanā. Mēs uzskatām, ka
spēcīga un attīstīta tautsaimniecība
ir viens no balstiem valsts drošībai.
Uzņēmēji ASV ir gatavi dalīties savā
pieredzē ar kolēģiem Latvijā, un ALA ir
gatava palīdzēt nodrošināt viņiem iespēju
satikties un dalīties pieredzē.
Visbeidzot, darba netrūka arī ALA
Informācijas un Sabiedrisko attiecību
nozarēm. Attiecību saasināšanās ar
Krieviju un domstarpības starp NATO
valstu vadītājiem lika mums uzmanīgāk
sekot līdzi notikumu attīstībai Vašingtonā
un Rīgā, aktīvāk informēt ALA biedrus
un organizēt kampaņu, kurā aicinājām
sava ASV vēlēšanu apgabala senatorus
iestāties par Latvijas un Baltijas valstu
drošību. Arī turpmāk Amerikas Latviešu
apvienības galvenais mērķis būs atbalstīt
Amerikas latviešu kopienu un cīnīties par
Latvijas interesēm.
Zemāk pievienots nozīmīgāko aizvadītā
darba gada notikumu apraksts, tikšanās
un pasākumi, ko esmu apmeklējis,
pārstāvot apvienības intereses.

Reprezentācijas darbs

No 2018. gada 24. līdz 28. septembrim
biju Rīgā, lai piedalītos PBLA sēdē.
25. septembrī vadīju delegāciju, kas
tikās ar Latvijas Valsts prezidentu
Raimondu Vējoni. Pārrunājām gaidāmo
Latvijas Saeimas un ASV vidustermiņa
priekšvēlēšanu gaisotni. Pārrunājām arī
jautājumus par valsts aizsardzību.

No 2019. gada 17. līdz 23. februārim
atkal biju Rīgā, lai PBLA delegācijas
sastāvā satiktos ar jaunievēlētās
Latvijas valdības vadītājiem. Kopā
ar PBLA priekšnieci Kristīni Saulīti,
PBLA pārstāvjiem Raitu Eglīti un Jāni
Andersonu satikāmies ar premjerministru
un pieciem ministriem. Pats personīgi biju
sarunājis arī vairākas tikšanās ar citiem
ALAs sadarbības partneriem. Ar Ministru
prezidentu Krišjāni Kariņu pārrunājām
banku sektora sakārtošanu un naudas
atmazgāšanas problēmas novēršanu,
diasporas latviskās izglītības centru
vajadzības un aizsardzības jautājumus.
Ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču
pārrunājām nesen pieņemto Diasporas
likumu un jauno diasporas komisijas
sastāvu, drošības jautājumus, Pasaules
latviešu ekonomikas un inovāciju
foruma (PLEIF) un biznesa konferences
“Spotlight Latvia” programmas. Ar
kultūras ministri Daci Melbārdi runājām
par PBLA Kultūras konferenci, kas
notiks šī gada septembrī, kā arī Eiropas
Kultūras dienām un Toronto Dziesmu
svētkiem, kas gaidāmi vasarā. Sarunā
ar izglītības ministri Ilgu Šuplinsku
es uzsvēru diasporas izglītības nozares
vajadzības un piedāvāju ministrei pašai
pārliecināties, kas notiek diasporas
skolās un nometnēs ASV un citur
pasaulē. Ar ekonomikas ministru Ralfu
Nemiro daudz runājām par pasaules
latviešu ekonomikas forumiem PLEIF
un “Spotlight Latvia”. Esam uzaicinājuši
ministru vadīt Latvijas delegāciju uz
Denveras “Spotlight Latvia” biznesa
konferenci. Ar VARAM ministru Juri
Pūci runājām galvenokārt par reģionālo
attīstību un pašvaldību problēmām ārpus
Rīgas. Ar Valmieras domes priekšsēdi
Jāni Baiku pārrunājām PLEIF un citas
sadarbības iespējas.
2018. gada 27. oktobrī biju Londonā,
kur pārstāvēju PBLA un ALA Latvijas
vēstniecības Apvienotajā Karalistē
sasauktajā diasporas organizāciju sēdē.

Kopā ar Latvijas vēstnieku ASV Andri Teikmani 2018. gada decembra ALA valdes sēdē

Bija interesanti iepazīties ar diasporas pārstāvjiem Anglijā
un pavērot atšķirības starp ASV un Angliju. Savā uzrunā
centos uzsvērt Amerikas Latviešu apvienības pieredzi, kas
varētu palīdzēt organizāciju vadītājiem Anglijā. Bija interesanti
satikties uz garāku sarunu ar LR vēstnieci Baibu Braži, kurai
uzdāvināju arī ALA vēstures grāmatu.
2018. gada 3. novembrī piedalījos Amerikas igauņu Nacionālās
komitejas gadskārtējā sēdē Filadelfijā. Bija iespēja pastāstīt par
ALAs darbu un nodibināt jaunus kontaktus ar igauņu kolēģiem.
Bija interesanti iepazīties arī ar Igaunijas vēstnieku ASV
Jonatan Vseviov.
Regulāri tiekos ar Latvijas vēstnieku ASV Andri Teikmani, lai
pārrunātu mūsu sadarbības plānus. Katru ceturksni vēstniecībā
notiek Apvienotās baltiešu komitejas (JBANC) tikšanās ar
baltiešu vēstniecību pārstāvjiem. 2019. gada 1. februārī
piedalījos gadskārtējā Latvijas goda konsulu ASV pieņemšanā
Vašingtonā, kur biju sagatavojis PowerPoint prezentāciju par
ALAs darbu. Mēs esam pateicīgi Teikmaņa kungam par viņa
ieinteresētību ALA darbā. Vēstnieks ir piedalījies visās mūsu
apvienības valdes sēdēs.

13. Saeimas vēlēšanas

Liels un nozīmīgs projekts bija Latvijas 13. Saeimas deputātu
kandidātu priekšvēlēšanu diskusiju sērija trijās ASV pilsētās.
Ierosinājums nāca no ALA 67. kongresa dalībniekiem, un arī es
biju pārliecināts, ka tā ir laba ideja un jādara viss iespējamais,
lai pēc iespējas vairāk Latvijas balsstiesīgo ASV aizietu nobalsot
6. oktobrī.
Izsūtījām ielūgumus visiem 16 kandidātu sarakstiem. Vadīt
diskusijas uzaicinājām pazīstamo Latvijas žurnālistu un
raidījumu vadītāju Ansi Bogustovu. Dažas partijas atsaucās
ātri, ar dažām bija ilgāk jāpārrunā, lai pārliecinātu kandidātus
piedalīties. Kopumā visas sešas partijas, kuras savās
partiju programmās piemin diasporu, bija pārstāvētas mūsu
pasākumos. Diskusijas notika Vašingtonā (7. septembrī),

Ņujorkā (8. septembrī) un Čikāgā (9. septembrī). Katrā pilsētā
piedalījās aptuveni 60 - 75 skatītāju. Vašingtonas diskusija
tika rādīta tiešraidē Facebook Live ALA lapā un tagad to var
noskatīties arī YouTube. Līdz šim vairāk nekā 5700 interesenti
ir noskatījušies video. Liels paldies izpilddirektorei Marisai
Gudrajai un Informācijas nozares vadītājai Tatjanai ŽagareiVītiņai, kas daudz piestrādāja, organizējot diskusijas, kā arī
vietējiem rīkotājiem - Anitai Jubertei (Vašingtonā, DC), Anitai
Bataragai (Ņujorkā), Gundegai Puidzei un Armandam Birkenam
(Čikāgā).
Pēc PBLA pasūtījuma politikas zinātnieks Ivars Ījabs sagatavoja
trīs pārskatus par priekšvēlēšanu situāciju Latvijā un partijām,
kas kandidēs. ALA šos rakstus latviešu un angļu valodā izplatīja
apvienības mājas lapā, sociālos medijos, laikrakstā “Laiks” un
nosūtīja vēlēšanu iecirkņu ASV vadītājiem tālākai izplatīšanai.
Arī Latvijas vēstniecība ASV sagatavoja regulārus ziņojumus, ko
mēs sūtījām tālāk iecirkņiem ASV. ALA mājas lapā tika izveidota
īpaša vēlēšanu Rīkkopa.
Pec vēlēšanām publicējām mūsu reakciju par 13. Saeimas
vēlēšanu rezultātiem avīzē “Laiks” un izdevumos Latvijā. ALA
lepojas, ka ir pieaudzis Latvijas vēlētāju skaits ASV un arī ar to,
ka mūsu vēlētāji atbalstīja galvenokārt Rietumu demokrātijas
virzienu pārstāvošas partijas.

Politiskais darbs

Reaģējam uz notikumiem
Turpinu sazināties ar domubiedru komandu - Dzintaru Dzilnu,
Karl Altau un Ēriku Lazdiņu - par politiskiem jautājumiem un
reakciju uz notikumiem ārpolitikā. Vasarā, pēc ASV prezidenta
Trampa un Krievijas prezidenta Putina tikšanās Helsinkos, kā
arī, ņemot vērā Trampa pausto viedokli NATO samitā Briselē,
nolēmām uzrakstīt paziņojumu presei, kurā atgādinājām par
NATO nozīmīgo lomu un nepieciešamību sadarboties ar
mūsu Eiropas sabiedrotajiem. Vairāki lielie laikraksti Latvijā
nopublicēja šo paziņojumu, kas bija laba reklāma apvienībai un
parādīja, ka mēs sekojam līdzi aktuāliem notikumiem.
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Sadarbība ar Mičiganas Nacionālo gvardi un NATO

Mans spilgtākais iespaids Latvijas braucienā 2018. gada
septembrī bija Ādažu militārās bāzes apmeklējums. Ādažos
sastapām gan latviešu, gan vairāku citu NATO dalībvalstu
karavīrus, tajā skaitā no Kanādas, Spānijas, Itālijas. Bija iespēja
apskatīt arī militāro tehniku un paust mūsu atbalstu NATO
bataljonam, kas atrodas Latvijā. Kad 2019. gada februārī atkal
biju Rīgā, uzaicinājām vakariņās Mičiganas Nacionālās gvardes
(MNG) pārstāvjus. Bija gods tikties ar šiem karavīriem un dzirdēt
viņu domas par Latvijas drošības jautājumiem.
Baltic Advocacy Day 2018
Dienu pirms apvienības 67. kongresa ALA nolēma organizēt
“Baltic Advocacy Day” pasākumu, lai dotu baltiešu aktīvistiem
lielisku iespēju apmeklēt savu pārstāvju birojus un paust mūsu
viedokli par Baltijas valstu drošības jautājumiem. Piedalījās
vairāk nekā 70 dalībnieku no visām trim baltiešu kopienām,
kopīgi apmeklējot ap 60 deputātu birojus no 18 pavalstīm.
Katram baltiešu aktīvistam iepriekš bija sagatavoti sarunu
temati, pirms pasākuma novadījām īsu sagatavošanās
semināru par tiem. Daudzās tikšanās noslēdzās ar semināru
ASV Kapitolija konferenču zālē, kur notika divas paneļdiskusijas
– “Hostile Influences at Home and Abroad; Fighting StateSponsored Disinformation” un “Using Sanctions to Force
Change; Development, Implementation, and Enforcement
Challenges in the Current Climate”. Starp runātājiem bija
pazīstamais krievu disidents Vladimir Kara-Murza un Latvijas
Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Ojārs Kalniņš.
Baltic Caucus
Baltic Caucus jeb Baltijas valstu atbalsta grupa ASV Senātā
un Pārstāvju palātā sastāv no abu Kongresā ievēlēto politisko
partiju pārstāvjiem, kuri pauduši pastiprinātu interesi veicināt
ekonomiskās, politiskās un kultūras attiecības starp ASV un
Latviju, Igauniju un Lietuvu. Mēs esam ļoti gandarīti par to, ka ir
sasniegts jauns slieksnis attiecībā uz līdzdalību ASV Pārstāvju
palātas Baltijas atbalsta grupā, kurai 2018. gada beigās
bija pievienojušies 78 biedri. Krievijas militārā iejaukšanās
Ukrainā un Krimas okupācija, tāpat ar Krievijas acīmredzamā
iejaukšanās ASV vēlēšanu procesā 2016. gadā, ir radījusi lielu
interesi par Baltijas reģionu un auglīgus apstākļus jaunu biedru
rekrutēšanai Baltijas atbalsta grupā. Baltijas atbalsta grupā ASV
Senātā ir astoņi biedri.

Pasaules latviešu ekonomikas un attīstības forums
(PLEIF) Valmierā un Spotlight Latvia Denver

PLEIF konferenci Valmierā rīkoja PBLA kopā ar Ārlietu ministriju
un Valmieras Attīstības aģentūru, un tā notika 2018. gada 28.
un 29. jūnijā. Forumam reģistrējās aptuveni 235 cilvēku, bijām
apmierināti, ka konference bija labi apmeklēta. Bija prieks redzēt
arī pavisam pilnu izstāžu zāli, kur vismaz 30 firmas izrādīja
savus produktus. Turklāt konferences laikā notika ekskursijas uz
Vidzemes ražīgākajiem uzņēmumiem.

Attēlos: Ādažu militārajā bāzē; vakariņās par godu Mičiganas
Nacionālajai gvardei kopā ar PBLA priekšsēdi Kristīni Saulīti un PBLA
izpilddirektoru Raitu Eglīti; nejauša tikšanās ar kultūras ministri Daci
Melbārdi
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Pašā konferencē bija uzrunas, vairāki diskusiju paneļi.
Apsveikuma vārdus teica Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.
Bija vairākas pieņemšanas, man bija gods uzsaukt tostu
ceturtdienas galā vakariņās. Es noorganizēju divas
paneļdiskusijas, kas, manuprāt, ļoti labi izdevās. Tās bija:
“Biznesa vide ASV, sadarbība un eksporta iespējas” (es vadīju
sarunu, piedalījās ASV advokāts Ēriks Kalniņš, Michelin

parstāvis Roberts Kukainis, Valmieras Stiklšķiedras rūpnīcas
pārstāvis Ģirts Vēveris un Nathan Christensen no ECCO)
un “Latvijas tehnoloģiju uzņēmumi pasaulē” (to vadīja LIAA
pārstāvis ASV Toms Zvidriņš, un tajā piedalījās vairāki pazīstami
Latvijas tehnoloģiju nozares pārstāvji). Liels paldies Tomam par
palīdzību.
Pēc konferences kopā ar Kristīni Saulīti tikām intervēti LNT rīta
ziņu programmā “900 sekundes”, kur pastāstījām par konferenci
un mūsu domas par Latvijas ekonomiku. Es sniedzu interviju
arī Valmieras pilsētas avīzei “Liesma”. Arī laikrakstam “Laiks”
iesūtījām rakstu par šo notikumu.
Šinī gadā esam piestrādājuši pie attiecību būvēšanas ar
Amerikas Tirdzniecības kameru Latvijā (Am-Cham). 2018. gada
februārī piedalījos Am-Cham tīklošanas pasākumā Kempinsky
viesnīcā Rīgā. Satikos ar ASV vēstnieci Latvijā Nancy Pettit,
Am-Cham priekšsēdi Arni Kākuli, Am-Cham izpilddirektori
Līgu Bertulsoni, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāru Ēriku
Eglīti un vairākiem uzņēmējiem. Jau vasarā biju viņus visus
saticis, kad apmeklēju Amerikas vēstniecības Neatkarības
dienas pikniku 4. jūlijā, ko viņi rīko sadarbībā ar Am-Cham. Bija
iespēja nobaudīt McDonalds hamburgeru un satikties ar dažiem
vēstniecības darbiniekiem, kā arī uzaicinātajiem amerikaslatviešu “ex-pats”.
Kopš ziemas esmu aktīvi piedalījies Spotlight Latvia Denver
rīkošanā. Šī konference notiks 2019. gada 2. maijā, dienu
pirms ALAs kongresa. Galvenie rīkotāji būs Latvian American
Chamber of Commerce, bet tā kā ALA palīdzēja rīkot pirmo
Spotlight Čikāgā, mēs esam turpinājuši atbalstīt šo projektu.
Esmu mēģinājis veicināt gan Latvijas pārstāvju, gan ALAs
kongresa delegātu piedalīšanos. Cerams, ka pasākums
izdosies!

ALAs grāmata – “ALA 50 līdz LV 100”

Ilgi gaidītā ALAs vēstures grāmata beidzot ir izdota, un tās
atklāšana notika 2018. gada 25. septembrī Rīgā, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas korē. Bijušais ALAs izpilddirektors
Raits Eglītis novadīja interesantu paneļdiskusiju par Amerikas
latviešu ieguldījumu Latvijā pēdējo 20 gadu laikā. Tajā piedalījās
grāmatas autore Ilze Garoza, Latvijas Ārpolitikas institūta
direktors Andris Sprūds un Saeimas Ārlietu komisijas vadītājs
Ojārs Kalniņš. Man bija iespēja apsveikt daudzos klātesošos
viesus, tai skaitā arī toreizējo Aizsardzības ministru Raimondu
Bergmani. Grāmatas izdevēja Ligita Kovtuna apsveica viesus
un uzdāvināja grāmatas eksemplārus tiem, kas strādāja pie
grāmatas, tāpat vairākiem viesiem. Paldies Ligitai Kovtunai,
Ilzei Garozai un Tatjanai Žagarei-Vītiņai par palīdzību grāmatas
atvēršanas sarīkojuma organizēšanā!
Īsi pirms Ziemassvētkiem Tatjana Žagare-Vītiņa un Marisa
Gudrā noorganizēja grāmatas atvēršanas pasākumu arī
Vašingtonā, kur sveicām otru grāmatas autori Anitu Tēraudu.
Uzdāvinājām grāmatas ziedotājiem – Simtgades kluba biedriem
- un jautrā atmosfērā klausījāmies dažus grāmatā neiekļautos
stāstus.

Valdes sēdes, konferences, apsveikumi

Aizvadītajā gadā notika trīs ALA valdes sēdes: 2018. gada
septembrī – Linkolnā, Nebraskā, 2018. gada decembrī – Rokvilē

Attēlos: Ar toreizējo speciālo uzdevumu vēstnieku diasporas
jautājumos Ati Sjanītu PLEIF konferencē; piepalīdzot ar izlozi Amerikas
Tirdzniecības kameras 2018. gadā rīkotajā 4. jūlija piknikā; pasniedzot
“ALA 50 līdz LV 100” grāmatu
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pie Vašingtonas un 2019. gada martā - Portlandē, Oregonā. Kā
tas vienmēr noticis manis vadītajās sēdēs, tās ir publiskas, un
vietējās sabiedrības pārstāvji var piedalīties sēdēs kā klausītāji.
Tas ļauj pacelt ALAs redzamību un dod iespēju iepazīstināt ar
mūsu projektiem, plāniem un pasākumiem.
Sakarā ar Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēdes
Kristīnes Saulītes veselības problēmām, man Rīgā, Latvijā,
nācās vadīt apvienības sēdes visas trīs dienas, no 2018. gada
26. līdz 28. septembrim. Tas zināmā mērā bija izaicinājums,
jo ar PBLA dalīborganizācijām ne vienmēr ātri izdodas atrast
kopīgu valodu dažos jautājumos.
Es apsveicu Okupācijas muzeju 20 gadu jubilejas sarīkojumā
Rīgā, kas notika 2018. gada 27. jūnijā Melngalvju namā un
muzeja telpās. Pieņemšanā piedalījās arī Ministru prezidents
Māris Kučinskis un Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.
2018. gada 25. septembra vakarā Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā es publiski pasniedzu Okupācijas muzeja direktoram
Gunāram Nāgelam Amerikas Latviešu apvienības ziedojuma
čeku 50,000 eiro vērtībā muzeja piebūves celtniecībai. Šis
ziedojums sabiedrībā tika uztverts ar lielu prieku, par to rakstīja
prese Latvijā. Muzeja direktors pasniedza man simboliskas
dāvanas - LOM rekonstrukcijas darbavietas ķiveri un ķelli ar
iemūrētā pamatakmens cementa fragmentiem.
2018. gada 16. novembrī apmeklēju Latvijas vēstniecības
ASV sarīkotu Valsts svētku pasākumu greznajā ASV Kongresa
bibliotēkā. 18. novembrī piedalījos un teicu uzrunu Vašingtonas
D.C. Valsts svētku sarīkojumā.
2018. gada 14. novembrī, kopā ar citiem baltiešiem, Vašingtonā
piedalījos Komunisma upuru Memoriālā fonda (Victims of
Communism Memorial Foundation) svinīgajās vakariņās, kurās
godināja Baltijas brīvības cīnītājus. Augsto fonda apbalvojumu
– Trūmena-Reigana Brīvības medaļu – saņēma arī latviete
Sandra Kalniete. Piedalījos gadskartējā fonda vainagu
nolikšanas ceremonijā jūnijā.
2018. gada 24. novembrī apmeklēju “Boston Baltic Centennial”
pasākumus, kuros bija vairākas interesantas diskusijas.
Noskatījos arī iespaidīgo svētku koncertu. ALA šī pasākuma
sarīkošanai piešķīra $4,000 no LV100 konta, kā arī palīdzēja
rīkotājiem saņemt atbalstu 5,000 dolāru apjomā no LR Kultūras
ministrijas. Liels paldies Dzintaram Dzilnam un Marisai Gudrajai
par to, ka viņi reklamēja mūsu organizāciju šajos pasākumos
speciāli iekārtotos stendos. ALA bija vienīgā baltiešu
organizācija, kas šādā veidā sevi svētkos reklamēja.
No 2018. gada 1. līdz 3. jūnijam piedalījos Association for
the Advancement of Baltic Studies (AABS) konferencē, kas
notika Stenforda universitātē. ALA šim pasākumam ziedoja
$5,000, un tās rīkotāji ielūdza mani kā goda viesi. Es piedalījos
arī paneļdiskusijā: U.S. and Canadian Baltic Diaspora Role
in Securing Baltic Freedom and Security. Biju sagatavojis
informatīvu prezentāciju par Amerikas latviešu politiskajām
aktivitātēm. Par prezentāciju saņēmu labas atsauksmes.
Bija interesanti piedalīties arī citās diskusijās un uzrunās.
Ziemeļkalifornijas latvieši konferences viesiem sarīkoja skaistu
pieņemšanu daktera Kristapa Zariņa mājā. Starp viesiem bija
arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, kas bija viens no
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konferences galvenajiem runātājiem.
2018. gada 2. jūlijā Rīgā apmeklēju Latvijas Kultūras ministrijas
rīkoto konferenci, “Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. Dziesmu
un deju svētku tradīcijas saglabāšana un attīstība”. Man bija
iespēja parunāties ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni,
Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci un Kultūras ministri Daci
Melbārdi. Konferencē bija interesanti referāti un paneļdiskusija,
kurā piedalījās arī ALA izpilddirektore Marisa Gudrā. Vakara
noslēgumā bija pasaules latviešu deju kopu koncerts Rīgas
Latviešu biedrības namā. Nākamajā dienā Rīgas Esplanādē
notika pasaules latviešu koru koncerts. 1. jūlijā noskatījos
Dziesmu un deju svētku atklāšanas gājienu, kas ilga septiņas
stundas. Tā bija iespaidīga, emocionāla diena, ko atcerēšos visu
mūžu. Es mēģināju sasveicināties ar ikvienu Amerikas latvieti,
kas piedalījās gājienā.
2018. gada 14. septembrī Nebraskas universitātē Linkolnā
notika ALA sarīkota konference, kur apskatījām šīs universitātes
slavenā absolventa, Latvijas valstsvīra Kārļa Ulmaņa dzīvi
un politisko karjeru. Piedalījās vēsturnieks Dr. Jānis Šiliņš
no Latvijas Valsts arhīviem, profesors Dr. Juris Plēsums no
Viskonsīnas universitātes, Latvijas vēstnieks ASV Andris
Teikmanis un Nebraskas universitātes pārstāvji. Mēs arī
priecājāmies, ka varējām apskatīt Ulmaņa arhīvus, kas atrodas
universitātes bibliotēkas speciālajos fondos.
Piedalījos Gaŗezera vasaras vidusskolas izlaidumā, kur
apsveicu absolventus. Saņēmu pateicības vēstuli par ALAs
ziedojumu zēnu kabīņu remontam.

ALA President’s
Report
The Latvian centennial has come and gone and LatvianAmericans celebrated for the past year with hundreds of events
throughout the country. It was important for us to reflect on
our heritage and to salute the accomplishments of those who
maintained the idea of an independent Latvia.
ALA had a busy centennial year as well. ALA’s LV-100 Fund
raised and distributed over $100,000 to help local communities
organize centennial events. Our Culture Office developed a
special website for centennial events to make sure information
was distributed and we helped Latvian-Americans coordinate
with the Latvian Cultural Ministry. ALA’s other departments also
made special centennial efforts. For instance, the “Cooperation
with Latvia” Division made its single biggest humanitarian
donation ever this year ($250,000), the Sports Division
organized a centennial youth sports exchange with Latvia,
and the Education Division had special centennial gifts for all
Latvian-American school children.

2018. gadā piedalījos vairākās PBLA sēdēs Rīgā, kur
pārrunājām tobrīd topošo Diasporas likumu, kas nosaka
attiecības starp Latvijas valsti un diasporu. Bija gandarījums,
ka pēc gadu ilgām pārrunām Saeima virzīja likumu tālākai
balsošanai un ka 2019. gada 1. janvārī Latvijā stājās spēkā
Diasporas likums.

Even as we celebrated, much work was done with an eye
to the future. One major new initiative is ALA’s involvement
with Latvian economic development through the organization
of economic conferences like Spotlight Latvia and the World
Economic and Innovation Forum. A strong Latvian economy
deters economic emigration from the country and functions as
a national security safeguard. In addition, sharing our American
know-how with Latvians provides professional development
and networking opportunities for our membership, especially
younger professionals.

Attēlos pa kreisi: Ar PBLA priekšsēdi Kristīni Saulīti; ar Sandru Kalnieti
un Vēstnieka kundzi Ingunu Peniķi; “Latvieši pasaulē - piederīgi Latvijai”
konferences laikā sarunā ar toreizējo Saeimas priekšsēdētāju Ināru
Mūrnieci; Diasporas likuma veidošanas Ārlietu komisijas sēdē Kristīne
Saulīte un Pēteris Blumbergs sarunā ar Saeimas deputātu Rihardu Kolu.
Attēlos augstāk: Vadot paneļdiskusiju PLEIF konferencē; ar ALA valdes
locekļiem pie Kārļa Ulmaņa krūšutēla Linkolnas universitātē.

Finally, Russia and turmoil within the NATO Alliance has
kept our Information Division busy. We have continued to
track developments in Washington and Riga, provided our
membership with the latest news, and organized several grass
roots initiatives to assist Latvia and Baltic countries. We look
forward to another year of supporting our Latvian community in
America and with defending Latvian interests here and abroad.
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Kultūras nozare
LĪGA EJUPE
KULTŪRAS NOZARES VADĪTĀJA
Dažas praktikantu pārdomas, pavadot vasaru Latvijā:
•

Šovasar es ieguvu nepieciešamu pieredzi, strādājot manā
mērķu darba laukā. Esmu ļoti pateicīgs Līnai, Paulam un
visai TechHub komandai par neaizmirstamu, smieklu un
smaidu pilnu vasaru. Man nebūtu bijusi tik vienreizēja
vasara strādājot praksē bez ALAs, kura ne tikai piegādāja
stipendiju un nokārtoja vienreizēju prakses iespēju, bet
rūpējās par to, ka es saprotu savu atbildību kā ārzemju
latvietis, ka es saprotu cik vērtīga ir iespēja būt latvietim un
cik nepieciešami ir tas, ka es uzturu Latvijas garu.
Nīls Veidis, strādāja TechHub Riga

•

Piedzīvojums bija tieši tas: piedzīvojums. Man tik ilgi Latvija
bija bijusi tāda kā romantizēta vieta. Lai gan zināju, ka
Latvijā visi ikdienā nestaigā tautas tērpos un nedzied tautas
dziesmas, nevar īsti saprast, kāda ir vienas vietas ikdiena,
kamēr tur nepavada ilgāku laiku. Šī vasara bija ilgākais
laiks, kuru jebkad biju pavadījusi Latvijā, un tamdēļ sāku
labāk saprast, kāda ir manas tautas zeme. Sāku saprast
politiskās, ekonomiskās un sabiedriskās sfēras, un man
šķiet, ka pavadot daudz laika ar radiem un draugiem,
sapratu, kāda ir ikdiena Latvijā. Citos dzīves posmos biju
iedomājusies, ka pārceltos kaut kad uz Latviju, tomēr gluži
nesapratu, kā tas īsti notiktu. Domāju, ka tagad saprotu,
kāda būtu dzīve Latvijā un ka tas ir iespējams. Esmu ļoti
pateicīga par iespēju šovasar strādāt un dzīvot Latvijā.
Daudz ko iemācījos, ne tikai par sevi kā darba darītāju,
bet arī kā sabiedrības dalībnieci un arī par sevi kā latvieti.
Pēc šīs vasaras saprotu, ka lai cik mana domāšana ir
amerikāniska, mana dvēsele ir latviska, un tāda arī viņa
paliks.
Daiga Cera, strādāja Latvijas Nacionālajā arhīvā

•

Dziesmu svētkiem mani sagatavoja gan svētku dienas,
gan ikdiena Brīvdabas muzejā. Brīvdabas muzeja
gadatirgus noslēgumā man vairākas stundas bija jāpavada
saimniecībā pie vecajām mājām, kurās es iejutos savas
ģimenes un tautas vēsturē. Jūnija beigās muzejā skanēja
tautas dziesmas un rotaļas folkloras festivāla Baltica
ietvaros. Sagaidot dalībniekus un apmeklētājus, man bija
tas prieks izjust piederību muzeja darbnieku saimei - starp
tiem cilvēkiem, kuri ir izveidojuši vidi, kas ļauj latviešiem
iejusties senču dzīvē kaut vai tikai uz dažām stundām.
Gido Kokars reiz teica, ka “Dziesmu svētki ir tā kā pote
latviešiem, ko saņemam ik pa pieciem gadiem”. Šogad man
arī laimējās saņemt Latvijas Brīvdabas muzeja poti.
Kristiana Grīnberga, strādāja Latvijas Etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā

Kultūras nozares darbs 2018. g. bija ļoti intensīvs!
Lai gan uzsvars bija uz Latvijas simtgades
svinību pasākumu atbalstu, tomēr darbs arī
turpinājās citos laukos. Kultūras nozares mērķis ir
nodrošināt, veicināt, atbalstīt un saglabāt kultūras
daudzveidīgos pasākumus 21. gs. latviešu kopienai
ASV. Lai to izpildītu, Kultūras nozares darbs prasa
sadarbību ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju,
Latvijas vēstniecību ASV un PBLA. 2018. gadā visi
projekti, pasākumi, notikumi, lieli vai mazi, tika
īstenoti šinī sadarbības četrstūrī. Lasot tālāk, labāk
sapratīsiet.
ALA prakses programma “Pavadi vasaru Latvijā”

Kopā ar Latvijas Kultūras ministrijas iestādēm un privātajiem
uzņēmumiem ALA izkārtoja prakses darbus 21 jauniešiem no
ASV. Jau ceturto vasaru ASV jaunieši vecumā no 19 līdz 29
gadiem pavadīja savas vasaras brīvdienas nevis kā tūristi vai
ciemiņi Latvijā, bet kā darba ļaudis, tādējādi iemācoties, ko
nozīmē dzīvot un strādāt Latvijā.
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Attēlā: “Pavadi vasaru Latvijā” praktikanti un mentori LNB korē

Dokumentālā īsfilma “Atgriešanās”

mākslinieciskās kopas Pasaules latviešu dienas ietvaros rīkotajā
konferencē, bet atgriezos ASV, lai kopā ar GVV skolas saimi
nodziedātu pēdējās divas dziesmas svētku noslēguma koncerta
tiešraidē no Mežaparka Rīgā.
Attēlā: Dziesmu svētku gājienā kopā ar diasporas vēstnieku Ati Sjanītu
un PBLA priekšsēdi Kristīni Saulīti.

Kārlis Ulmanis Nebraskas universitātē

Ar Latvijas Kultūras ministrijas konkursa projekta līdzekļiem un
PBLA administratīvu atbalstu šogad tika izveidota dokumentāla
īsfilma “Atgriešanās”, kas izseko Imantas Nīgales stāstam,
pārceļoties uz dzīvi Latvijā. “Atgriešanās” seko kā sava veida
turpinājums filmas “Izmēģinājums” stāstam par ASV dzimušo
jauniešu piedzīvojumiem ALA prakses programmā. Ar šo otro
filmu vēlējāmies parādīt, kā tas ir - ne tikai izmēģināt padzīvot
Latvijā pāris nedēļas vai mēnešus, bet pieņemt lēmumu par
pastāvīgu pārcelšanos uz dzīvi Latvijā. Vēlējāmies arī parādīt,
ka saites starp ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem un Latviju ir
dzīvas un ka tās katrs cenšamies veidot, kopt un nostiprināt
savā veidā. Lūdzam visiem noskatīties YouTube vietnē.
Attēlā: Imanta Nīgale

Dziesmu svētki un Pasaules latviešu diena

Priekšdarbi Latvijas XXVI Dziesmu
un XVI Deju svētkiem sākās jau
2017. gadā, sadarbojoties ar Latvijas
Nacionālo kultūras centru (LNKC),
palīdzot izplatīt informāciju ASV koriem
un deju kopām par piedalīšanos un
pieteikšanos Dziesmu svētkiem, kā
arī par biļešu iegādi. Aizlidoju uz Rīgu
pārstāvēt un atbalstīt ASV latviešu

Kā personīgu dāvanu savai dzimtajai pilsētai Linkolnai un savai
Alma Mater, izkārtoju lekciju sēriju Nebraskas universitātē
par Kārli Ulmani – universitātes absolventu, Latvijas brīvības
cīnītāju un 1918. gada 18. novembra Latvijas Republikas
proklamēšanas akta dalībnieku. Paldies Latvijas vēstniecībai
Vašingtonā par sirsnīgo sadarbību!
Attēlā: ASV vēstnieks William Bullitt un Kārlis Ulmanis 1936. gadā Rīgā

Office of Cultural Affairs
LĪGA EJUPE

DIRECTOR OF CULTURAL AFFAIRS
2018 was a very intense year for the Cultural Affairs office.
Though the emphasis was on celebrating Latvia’s Centennial, it
wasn’t the only project.
The mission of the Cultural Affairs office is to promote, support,
sustain and maintain diverse opportunities for the expression of
Latvian culture for 21 st C. Latvians living in the US. In order to
fulfill the mission, the Cultural Affairs Office works closely with
the Ministry of Culture of the Republic of Latvia, the Embassy
for the Republic of Latvia in the United States and PBLA (World
Federation of Free Latvians). Every project and event, large
and small, was orchestrated within the parameters of these 4
institutions.

23 students – 21 from the US, 2 from Australia, participated this
past summer in the “Pavadi vasaru Latvijā” (Spend the summer
in Latvia!) program. 15 cultural institutions, NGOs and private
businesses offered internships. ALA is the only organization to
create a program that systematically offers an authentic and
substantive personal connection to Latvia for diaspora students.
Using grant money from the Ministry of Culture, ALA commissioned its second documentary film called “Atgriešanās” (Returning). The film features Imanta Nīgale who chose to move to
back to Latvia, although born in the US. The film is available to
everyone on YouTube.
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LV100 ASV

LV100 fondam bija 271 ziedotāji = $151,469
ALA izveidotajā LV100 mājas lapā bija izziņoti 128 pasākumi,
sarīkojumi un notikumi. Sekojošais pārskats ir smelts no šīs
vietnes. Vairāk nekā 70% pasākumos piedalījās publika, kura
nerunā latviski.

Multi-pilsētu turnejas:

•

•

•
•
•
•
•

•

*Latvian Mittens, ceļojošā cimdu izstāde – Sanfrancisko,
Denverā, Ņujorkā, Sentluisā, Mineapolē, Klīvlandē,
Milvokos, Sietlā, Vasaras vidusskolā Kursa, Gaŗezerā,
Katskiļu 3x3, Dienvidkarolīnā, Bostonā, divās vietās
Meinā: dziju veikalā un bibliotēkā.
Folkloras ansamblis Vilkači – Sietlā, Portlandē,
Sanfrancisko, Losandželosā, Mineapolē, Čikāgā,
Kalamazū, Detroitā, Klīvlandē, Vašingtonā DC, Priedainē,
Bostonā un Katskiļu nometnē.
Maijas Kovaļevskas simtgadei veltītais koncerts –
Vašingtonā DC, Klīvlandē, Priedainē, Ņujorkā
Jauniešu koris Balsis – Vašingtonā DC, Katskiļu nometnē,
Bostonā
Sieviešu koris Putni – Sietlā, Portlandē
*Dziedātājas Katrīnas Gupalo un pianista Andreja
Osokina koncerts – Bostonā, Klīvlandē, Mineapolē,
Priedainē, Vašingtonā DC, Filadelfijā, Ņujorkā
*Post folkloras grupas Imanta Dimanta & Draugi –
Vašingtonā DC, Greenville SC, Hjūstonā, Losandželosā,
Sietlā, Denverā, Linkolnā, Mineapolē, Milvokos, Čikāgā,
Kalamazū, Detroitā, Klīvlandē, Ņujorkā, Bostonā,
Filadelfijā, Priedainē.
Latvijas Radio koris – Ņujorkā, Durham NC, Vašingtonā
DC
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Attēlos: ALAs LV100 mājas lapa; Latvijas simtgades torte Hjūstonā;
cimdu izstāde Manhetenā

Visu trīs Baltijas valstu koppasākumi:
•
•
•

Baltic Picnic – El Sobrante, CA
Baltic Unity Day – Priedainē
Baltic Centennial in Boston – Bostonā

Filmu festivāli, kurās rādija Latvijas filmas:
•
•

Starring Europe. New Films from the EU – Santa Monica,
CA
New York Baltic Film Festival – Ņujorkā

Mākslas izstādes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Signs for Those Seeking Light, māksliniece Rita Grendze
– Kalamazū
Altars and Myths, māksliniece Sniedze Jansone Ruņģe –
Kalamazū
Rīga Through the Eyes of a San Diegan, fotogrāfs Barry
Carlton – La Jolla, CA
Somewhere on a Disappearing Path, fotogrāfe Iveta
Vaivode Gabaliņa – Hjūstonā
Latvian Book Art – Mineapolē
Under the Black and Baltic Deep, Baltiešu keramikas
mākslas izstāde – Mineapolē
Our Photographs – Latvia – Mineapolē
Latvian Poster Art Exhibit – Filadelfijā
Gaisma / Marfa – Marfa, TX
Atvērtās durvis izstāde Linkolnas latviešu sabiedriskajās
telpās. Bija izstādīti latviešu tēlotāju mākslas darbi, tautas
tērpi, keramika, rotas, kokdarbi, utt. – Linkolnā

Danču vakari:
•
Save the Last Folkdance for Me! – Filadelfijā
•
Latvian Family Dance – Mineapolē
Sarkan-balt-sarkanās krāsās apgaismots:
•
Niagāras ūdenskritums
•
Morrison Tilts – Portlandē
•
Spreckels ērģeļu paviljons – Sandiego
•
Sanfrancisko pilsētas nams
“Billboards” lielceļu malās:
•
Filadelfijā – Interstate 76
•
Indianapolē – Interstate 465
Nelatviešu koru koncerti:
•
A Baltic Heartbeat, Burlington Choral Society –
Burlington, VT
•
A Lenten Reflection and Celebration of Latvian Music and
Culture, Westmorland Festival Choir – Bethesda, Rokvilē,
MD
Akadēmiski pasākumi:
•
*Double Duty “Reflections on Cultural Identity” – Filadelfijā
•
European Literature Night, Eiropas Savienības laureāts
Osvalds Zebris – Ņujorkā
•
Latvian Centennial Arts Weekend in Kalamazoo –
Western Michigan University
•
Pēc dziesmām un dejām, kas šodien notiek Latvijā?, Ģen.
Raimonds Graube – Ņujorkā
•
*Gaisma / Marfa – Second Latvian Art and Cultural Days
– Marfa, TX

Attēlos: Gaisma / Marfa pasākuma dalībnieki; Kaija Petrovska apmeklē
Atvērtās durvis izstādi Linkolnā; Niagāras ūdenskritums Latvijas krāsās;
svētkiem veltīts lielformāta plakāts Indianapolē - Interstate 465
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•
•
•

*AABS Konference – Stanford
University
US, Latvia and the Baltic States
During the Trump Presidency, Karl
Altau, Dir. JBANC – Mineapolē
*Kārlis Ulmanis. People That Have
Shaped Latvia’s Centennial –
University of Nebraska, Lincoln

•

•

Muzikālie viesi no Latvijas:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Māris Briežkalns Quintet - Rothko in
Jazz
Kremerata Baltica
Elīna Garanča
Aleksandrs Antoņenko
Marina Rebeka
*Sieviešu ansamblis Putni
Jauniešu koris Balsis
Maija Kovaļevska
Latvijas Radio koris
*Imanta Dimanta & Draugi
*Katrīna Gupalo
*Andrejs Osokins
Folkloras ansamblis Vilkači
Folkloras ansamblis Iļģi
Etnogrāfiskais ansamblis Suitu
sievas

Dziedāja, dejoja un ballējās:
•
•
•
•
•
•
•

Atvērsim lodziņu uz Latviju –
Gaŗezerā
Trejdeksnītis. Ceļā uz Latvijas
simtgadi – Sietlā
*Daugav’s abas malas – Čikāgā
*Ar Latviju sirdī – St. Pēterburgā, FL
Manas saknes manā zemē –
Katskiļu nometnē
*Augstu laim’ un prieku, no sirds
vēlējam – Indianapolē
Dzintara un medus balle – Ņujorkā

LV100 ceļojošais karogs viesojās:
•
•
•
•

3x3 nometnē Gaŗezerā
3x3 nometnē Katskiļos
Greenville, SC
Hjūstonā

Vienreizēji un neparasti notikumi
un sarīkojumi:
•
•

•
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Jahta Spaniel, piedaloties regatē
“Rendez vous”, viesojās Bostonā un
aicināja tautiešiem izstaigāt laivu.
*Šefpavārs Mārtiņš Sirmais viesojās
Vašingtonā, kulinārijas skolās
Virdžīnijā un Merilandē un latviešu
nometnē.
*Indy Midsommer Festival –
Indianapoles latviešu kopiena
rīkoja saulgriežu svinības kopā ar
vāciešiem, igauņiem, lietuviešiem,
rumāņiem, grieķiem, spāņiem, īriem
un skotiem. Apmeklētāju skaits: 700.

•
•

*Ročesteras Daugavas Vanagu kopa
aicināja tautiešiem izbraukt 100+
jūdzes Latvijai ar jebkādu braucamo,
kam pielikts klāt Latvijas karogs un
simtgades karogs.
Ņujorkas latviešu kopiena izrīkoja
“Latvian Heritage Night”, kad
Ņujorkas Knicks spēlēja pret Milvoku
Bucks Madison Square Garden
sporta hallē. Ņujorkas Latviešu koris
nodziedāja ASV himnu.
Vairākās pilsētās “Izskrēja Latviju”
veidojot Latvijas kontūru savā
pilsētā.
Gaŗezera Vasaras vidusskolas koris
ieskaņoja jaunu mūzikas disku
“Gaŗezers dzied ar...” Diska saturā ir
dziesmas, kas visbiežāk skanējušas
GVV vidē pēdējo desmit gadu laikā.
Tās ierakstītas kopā ar ansambļiem
un grupām, kas kaut kādā veidā
bijušas saistītas ar Gaŗezeru - Iļģi,
Raxtu Raxti, ImantaDimanta un
draugi, Drew Corey Lāčkāja un
mūziķi no ansambļa Čikāgas Piecīši.

17. un / vai 18. novembrī svinēja
Latvijas simtgadi:

Filadelfijā, Bostonā, Ņujorkā, St.
Pēterburgā, Klīvlandē, Atlantā, Grīnvilā,
Ročesterā, Vašingtonā DC (Rokvilē),
Priedainē, St. Louisā, Indianapolē,
Detroitā, Kalamazū, Čikāgā, Mineapolē,
Linkolnā, Denverā, Sietlā, Portlandē,
Sanfrancisko, Losandželosā, Milvokos,
un Hjūstonā.
2015. gadā aicināju visus latviešus
ASV sarosīties nosvinēt godam Latvijas
simtgadi. Paldies jums visiem!
Ailu, manu skaļo balsi,
Kā no tīra zelta lietu!
Kad es savu balsi laidu,
Šķiet tautiņās taurējām!
* Pasākumi, projekti, kurus atbalstīja ar
ALA LV100 fondu ziedotajiem līdzekļiem.

Attēlos: Čikāgas mantiniece un Suitu
sievas “Daugav’s abas malas” pasākumā;
100+ jūdzes Latvijai dalībnieks; Prezidents
Raimonds Vējonis un Kristaps Porziņģis
Latvian Heritage Night at Madison Square
Garden

Latvian Centennial
Celebrations in the U.S
We would like to thank all of the 271 people who donated to
the ALA-created “Centennial Club”. These funds were used
to support events throughout the U.S. The specially created
ALA Centennial webpage announced 128 events and projects.
Among them:
• Eight multi-city tours: Travelling Latvian Mitten exhibition,
the folklore ensemble Vilkači, soprano Maija Kovaļevska
centennial tribute, the youth choir Balsis, the women’s choir
Putni, singer Katrīna Gupalo and pianist Andrejs Osokins,
ALA-organized tour of the post-folklore group ImantaDimanta
& Friends, and the Latvian Radio Choir.
• There were three joint Baltic country events in Boston,
Priedaine NJ, and El Sobrante CA
• Two film festivals: Starring Europe. New Films from the EU
in Santa Monica, CA and the New York Baltic Film Festival.
• 10 Latvian art exhibits ranging from photography, painting,
sculpture and ceramics in Kalamazoo MI, La Jolla CA,
Houston TX, Minneapolis MN, Philadelphia PA, Lincoln NE
and Marfa TX.
• Two folk dance evenings – Philadelphia and Minneapolis
• Four “Red – white – red” illuminated locations: The
Niagara waterfall, Morrison Bridge in Portland OR, Spreckels
Organ Pavilion San Diego and the San Francisco City Hall.
• Two billboards – I76 in Philadelphia and I465 in Indianapolis
• Two events created by non-Latvians to celebrate: A Baltic
Heartbeat, Burlington Choral Society – Burlington VT and
A Lenten Reflection and Celebration of Latvian Music and
Culture, Westmorland Festival Choir – Bethesda MD
• Eight academic events in Philadelphia, New York,
Kalamazoo, Marfa TX, Stanford University, Minneapolis and
the University of Nebraska.
• 15 musical groups or musicians from Latvia visited.
• Some unusual and interesting events included:
• the yacht Spaniel visit to Boston,
• the Indianapolis Latvians celebrated a Midsommer Festival
with 8 other nationalities and 700 guests,
• the Rochester NY Latvians created centennial flags and
tracked how many miles across the US were driven,
• Latvian Heritage Night at Madison Square Garden
featuring the New York Knicks and the Milwaukee Bucks
and everyone’s favorite Latvian basketball player Kristaps
Porzingis. Even the President of Latvia Raimonds Vējonis
was in attendance.
• The Latvian Highschool at Gaŗezers produced a musical
CD singing their favorite songs with artists from Latvia and
US.
• Centennial celebrations on the 17th or 18th of November
were held in: Philadelphia, Boston, New York, St. Petersburg
FL, Cleveland, Atlanta, Greenville SC, Rochester NY,
Washington DC, Rockville, MD, Priedaine NJ, St. Louis,
Indianapolis, Detroit, Kalamazoo, Chicago, Minneapolis,
Lincoln, Denver, Seattle, Portland, San Francisco, Los
Angeles, Milwaukee and Houston.
Thank you everyone!

Pictured: The traveling Latvia’s Centennial Flag in Greenville, SC;
Burlington Choral Society concert poster; #LatvianDNA campaign piece;
Latvians celebrate in St. Petersburg, FL
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ALA Latviešu muzejs

Turpinās izstāžu uzlabošanas darbi
Rokviles muzejā sadarbībā ar muzeju
attīstības kompānijas Interpretive
Solutions dibinātājiem un direktoriem
Pēteri Dajevski un Ann Clausen. Viņi
pro bono statusā strādā pie aprakstiem,
sadarbojas ar dizaineri un izgatavotāju
un vada projektu. Izstāžu koncepcija tika
izveidota kopā ar muzeja direktori Lilitu
Bergu, kas ir iesaistīta visās projekta
stadijās. Daļu no fabrikācijas izmaksām
segs novēlējums, ko atstājis ALA biedrs
Arthur Knight no Centralia, WA.

Daudz laika tika veltīts, lai slēgtu ALAs
Tautas mākslas kolekciju, kas bija
apmetusies īrētās telpās Priedainē,
Freehold, NJ. Kopš iepriekšējā
direktore Lilija Tomass aizgāja pensijā,
nebija izdevies atrast jaunu vadītāju.
Ņūdžersijas Latviešu biedrība secināja,
ka kolekcija tiek reti apmeklēta, tādēļ
lūdza, lai telpas atbrīvo biedrības
vajadzībām. ALAs valde norīkoja
Lilitu Bergu izveidot nozīmīgā apjoma
kolekcijas izsēšanas plānu. Kolekcija
atrodas vairāk nekā trīs stundu brauciena
attālumā no Rokviles, un tās fiziskā un
digitālā inventarizācija prasīja vairāk
nekā gadu. Lilita Berga un brīvprātīgā
palīdze Inese Bērziņa novāca izstādes
un novietoja kolekcijas priekšmetus
noliktavā 2018. gadā.
Kolekcijas priekšmetu tālākās nākotnes
lēmumi tika pieņemti, balstoties uz
vēsturiskiem kritērijiem. Daudzi no
diasporas priekšmetiem, ieskaitot
amatnieku darinājumus, kas radīti pēc
Otrā pasaules kara bēgļu nometnēs,
ASV un citās mītņu zemēs, tika pārsūtīti
Latvieši Pasaulē (LaPa) muzejam un
pētniecības centram Latvijā un Latviešu
tautas mākslas muzejam Čikāgā.

Daudzi priekšmeti, galvenokārt rokām
adīti dūraiņi un rokdarbu tekstīlijas, tika
pirkti jauni 1970ajos un 80ajos gados no
diasporas daiļamatniekiem. Tika izlemts,
ka šie etnogrāfiski pareizie paraugi bez
personīgas vēstures tiks pārdoti. Vairāki
cimdu pāri un jostas tika ziedoti latviešu
skolām. Citus 2018. gada nogalē varēja
nopirkt Rokvilē, Filadelfijā, Sietlā un
Ņujorkā. Ienākumi palīdz segt muzeja
izdevumus.

Atlikušo un lielāko kolekcijas daļu, kurā
iekļauti vēsturiski priekšmeti no 1700.
līdz 1990tajiem gadiem, mantos Latvijas
Vēstures muzejs Rīgā. Liels paldies
Latvijas Vēstures institūta vēsturniecei
Anetei Karlsonei, kas veicināja
vienošanās pārrunas Latvijā, kā arī
Latvijas vēstniecībai ASV, kas palīdzēs ar
pārvešanu.

Šogad muzejs vairākos veidos
centās sasniegt publiku ārpus muzeja
telpām. Atsaucoties uz Māras Lindes
ierosinājumu, muzejs izveidoja ceļojošo
izstādi ar cimdiem no Priedaines
kolekcijas. Māra vadīja šo projektu.
Nācās sūtīt čemodānu ar 45 dūraiņu
pāriem un izglītojošiem materiāliem uz
11 pavalstīm no Kalifornijas līdz Meinai.
Izstādi baudīja vismaz 2,000 apmeklētāju
latviešu centros un adīšanas veikalos.
Organizatori tika aicināti izplatīt ziņas
plašākai publikai, godinot Latvijas
simtgades svinības.
Muzeja komanda uzstādīja apskates
materiālus un informāciju vairākos
reģionālos pasākumos, tai skaitā
Luterāņu palīdzības organizācijas
Vašingtonā 50. gadadienas labdarības
pasākumā. Vislielākais informatīvais
pasākums bija izstāde, kas atradās
ASV Ārlietu ministrijas publiskajā
foajē un kas atzīmēja ASV un Baltijas
valstu diplomātisko attiecību 100.
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gadadienu. Šo izstādi veidoja Joint
Baltic American National Committee
(JBANC) pēc ministrijas uzaicinājuma.
Lilita Berga palīdzēja pārkopēt
vēsturiskas fotogrāfijas no Igauņu arhīva
Lakewood, NJ, kā arī viņa uzstādīja
piemiņas priekšmetus vitrīnā, kas
papildināja grafiski izkārtoto informāciju
uz lielformāta plakātiem. Izstāde bija
atvērta Vašingtonā vienu mēnesi, un pēc
tam ASV Ārlietu ministrija informatīvos
paneļus pārsūtīja uz dažādiem
diplomātiskajiem punktiem Eiropā.

Lilita Berga vēl arvien no dažādām
pasaules malām saņem lūgumus
pēc palīdzības dzimtas ģenealoģijas
pētniecības laukā. Ir arī daudzi jautājumi
no cilvēkiem, kas vēlas atbrīvoties no
vēsturiskiem materiāliem, bet uzskata,
ka tie ir jāatstāj publiskajā mantojumā. Šī
saskarsme ir iespējama ar ALAs - un līdz
ar to, muzeja - klātbūtni digitālajā telpā
ar savu tīmekļa vietni. Visintriģējošākā
saziņa bija ar vēsturnieci un rakstnieci
no Nantucket salas, kas vēlējās ziedot
attiecīgai organizācijai arhīva materiālu
no 1907. gadā iebraukušajiem latviešu
imigrantiem. Šīs nelielās kolekcijas
grāmatas un dziesmu klades tika
pārsūtītas uz Latvijas Nacionālo
bibliotēku.

Attēlos: Lilita Berga piedāvā cimdus un jostas
no Priedaines kolekcijas sietliešiem; cimdi no
Priedaines kolekcijas; Jāņu svinēšana Hannu
bēgļu nometnē; dziesmu klade no Nantucket

ALA Museum

Work is proceeding for exhibit upgrades
at the Rockville museum, thanks to the
significant contribution of Peter Dajevskis
and Ann Clausen, the founders and
principals of Interpretive Solutions,
a museum exhibition development
company. Their pro-bono involvement
includes script development, coordination
with the designer and fabricator, and
project management. The overall
thematic approach for the new exhibits
was developed with museum director
Lilita Bergs, who will be involved at all
stages of the project. Fabrication costs
will be covered, in part, by the bequest
to the museum by ALA member Arthur
Knight, of Centralia, WA.

Much time was devoted to closing ALA’s
Folk Art collection, which is housed in
rented space at Priedaine, in Freehold,
New Jersey. Since the retirement of its
former director Mrs. Lilija Tomass, no new
manager could be found. The NJ Latvian
Association determined the collection
is now rarely visited and asked that the
space be returned to the Association’s
use. The ALA board asked Lilita Bergs
to develop a professional deaccession
and dispersal plan for the sizable
collection. The site is more than a threehour commute from Rockville and the
physical and digital inventory took more
than a year to complete. Lilita Bergs
and volunteer Inese Berzins dismantled
the exhibits and packed much of the
collection for storage during 2018.
Dispersal decisions were made based on
historical criteria. A number of diaspora
artifacts, including the handiwork of
craftsmen in post- World War II DP
camps and in the United States and
Australia were transferred to the Latvians
Abroad (LaPa) Museum and Research
Center in Latvia and the Latvian Folk Art
Museum in Chicago.
A significant number of artifacts, primarily
hand-knitted mittens and handwoven
textiles were purchased new in the
1970s and 1980s from diaspora folk
artists. It was determined that these
ethnographically correct examples,
devoid of personal history, could be sold.
Some mittens and folk costume sashes
were donated to Latvian schools. A large
number were sold at Latvian community

events in Rockville, Philadelphia, Seattle
and New York at the end of the year. The
proceeds support other museum projects.
We are pleased to report that the
remainder of the collection, which
includes historical artifacts from the
1700’s to the 1990’s, will become part
of the National History Museum in Riga.
Many thanks go to Anete Karlsone,
historian at the Latvian History Institute
in Riga, who facilitated negotiations in
Latvia and to the Latvian Embassy in
the United States, which will assist with
shipping.
Museum programs were focused on
outreach this year. At the suggestion of
Mara Linde, we developed a traveling
exhibit on Latvian mittens from the
Priedaine collection. Mara directed the
project which sent a suitcase with 45
pairs of mittens and educational materials
across the country to 11 states, from
California to Maine. They were seen
at Latvian centers and at retail knitting
stores, with organizers encouraged to
publicize their events to the general
public in honor of Latvia’s Centennial
celebration. About 2000 guests enjoyed
the exhibit.

The museum provided a display and
information table at several regional
events, including the 50th anniversary
fundraiser for the Lutheran Relief
Organization of Washington DC. The
largest outreach project was an exhibit
mounted in the public entrance at the US
State Department to mark 100 years of
US and Baltic diplomatic relations. The
exhibit was developed by the Joint Baltic
American National Committee (JBANC)
at the invitation of the State Department.
Lilita Bergs assisted with copying

archival photographs at the Estonian
Archives in Lakewood, NJ, and installing
loaned memorabilia for a case exhibit
that accompanied graphic panels in the
exhibition. Political artifacts from the ALA
museum were included in the display and
the museum contributed to the project
budget. After a month in Washington, the
State Department circulated the panel
exhibit to various diplomatic sites in the
EU.

Lilita Bergs continues to field requests
from many parts of the globe for
assistance in genealogical research
and the disposition of historical Latvian
materials. These requests come via
ALAs, and therefore the museum’s,
presence on the Internet. The most
intriguing inquiry came from a historian
and author on Nantucket Island who
sought to donate archival material from
1907 Latvian immigrants to the Island
to an appropriate organization. The
books and song notebooks in this small
collection were transferred to the Latvian
National Library.

Photos: Latvian mittens exhibit in Cleveland;
political ephemera from the ALA collection;
Mrs. Silins scout leader uniform detail
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Kultūras fonds

Amerikas Latviešu apvienības Kultūras fonda valdes vārdā sirsnīgi
pateicos katram individuālajam ziedotājam, draudzēm un organizācijām
par devīgo finansiālo atbalstu ALAs Kultūras fonda darbam. Pateicoties
fonda atbalstītājiem, nu jau vairākās paaudzēs, Kultūras fonds ne tik
vien kā darbojas, bet joprojām veiksmīgi palīdz īstenot radošās ieceres
kultūras jomā, katru gadu piedāvājot sabiedrībai kaut ko jaunu.
Tā vien šķiet, ka tik tikko esam atzīmējuši Latvijas simtgadi un nu pienācis klusāks
un mierīgāks brīdis, kad pakavēties atmiņās par skaistajiem svētkiem un izvērtēt
Latvijai par godu sarūpēto. Katrs no mums pagājušajā gadā, ar sajūsmu un aizrautību,
lepnumu par Latviju sevī nesot, bijām daļa no Latvijas daudzināšanas. Kāds no mums
bija dalībnieks, kāds cits skatītājs, klausītājs vai kāda svētku sarīkojuma veidotājs, taču
ikviens izjuta mūs visus vienojošo piederību savai mazajai, mīļajai zemei. Katrs vēlēja
Latvijai saules mūžu un ikviens no Jums, ar savu artavu, centās dāvāt līdzcilvēkiem
gandarījuma pilnus mirkļus, lai, piedzīvojot Latvijas simtgadi, mēs sevī sajustu
nepārvaramu vēlmi turpināt strādāt vairāk, vienotāk un sparīgāk, saglabājot, daudzinot
un veidojot Latvijas un mūsu tautas kultūru un tradīcijas.
Jaunas idejas, apņemšanās un domas jau sākušas virmot un, pavisam nemanot, ir
iesācies jauns darba gads, ar jaunām iecerēm, kuras īstenot šogad. Ne mazāk svarīgi
ir to darīt sadarbībā - radot prieku, iemūžinot patīkamas atmiņas un paliekošas kultūras
vērtības. Lai mums veicas šajā sadarbībā!
Pateicoties Jūsu labvēlībai, ALAs Kultūras fonds 2018. gada nogalē sniedza savu
atbalstu septiņpadsmit dažāda satura projektiem, kopsummā $28 320:
•
•
•
•

trīs projektu atbalstam līdzekļi tiks ņemti no A. Okolo-Kulaka piemiņas fonda
noguldījuma augļiem ($5 500.-);
viena projekta atbalstam no E. Sūnas piemiņas fonda noguldījuma augļiem
($800.-);
četru projektu atbalstam no M. Miezītes testamentārā novēlējuma KF ($9 075.-)
pārējo projektu atbalstam līdzekļi tiks ņemti no 2018. g. KF budžeta saziedotajiem
līdzekļiem ($12 945.-)

Atbalstīto projektu vidū ir vairākas filmas, kas saturiski atšķirsies viena no otras, un
katra sevī nesīs vienreizēju vēsturisko kultūras mantojumu. Ir abalstīta vairāku grāmatu
izdošana, kā arī vairākas ieceres mūzikas un teātra jomā (sk. sarakstu). Manis minētie
projekti ir tikai daļējs ieskats atbalstītajās iecerēs, kas, pateicoties tieši Jūsu labvēlībai,
tuvākajā laikā tiks īstenotas. Liels paldies Jums par radīto iespēju!
Vēlos pateikties arī projektu autoriem par nesavtīgumu un uzņēmību strādājot pie
darbietilpīgajiem projektiem, jo īstenot kādu ieceri līdz gala rezultātam ir ilgstošs un
neatlaidīgs darbs! Tāds darbs prasa izdomu, uzņēmību, pacietību un līdzekļus, un tam
nepieciešami darītāji un atbalstītāji. Bez ziedotāju atbalsta daudzas idejas paliktu tikai
idejas, tāpēc esmu gandarīta par kopsadarbību, kā rezultātā varam katru gadu izbaudīt
kaut ko jaunu latviešu kultūras jomā.
ALAs Kultūras fonds darbojas Amerikas Latviešu apvienības paspārnē kopš
1951. gada. ALAs Kultūras fonda prezidijā ir ALAs Kultūras fonda priekšsēdis
(priekšsēde), ko ievēl ALAs kongresa delegāti, un viņa (viņas) vietnieki.
Šajā darbības gadā tie ir: Latviešu institūta vadītājs Arvīds Bļodnieks (sava
cienījamā 97 gadu vecuma dēļ, viņš šogad pirmo gadu nepiedalījās KF projektu
izvērtēšanā), ALAs Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, ALAs Kultūras
nozares vadītāja Līga Ejupe un ALAs KF padomniece Sarma Muižniece Liepiņa.

1 8 / 2018. -2019. GADA DA R B Ī B A S PĀ RS KATS

Attēlos: Meistarkursi - KF 2017. gadā
atbalstītais projekts; P. Vaska koncerts - KF
2018. gadā atbalstītais projekts no komponista
A. Okolo-Kulaka piemiņas fonda

ALA Kultūras fonda 2018. gada atbalstītie projekti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ilze Raudsepa. “Piesaule 1954-2018”. Grāmatas izdošana. Iesniedz: Ilze
Raudsepa ($2060.-)
“Māris Čaklais. Raksti. 2. sējums” izdošana. Iesniedz: Jānis Oga/SIA “Apgāds
Mansards” ($800.- E. Sūnas piemiņas fonda)
Lalita Muižniece “Pēdas”/“Melitas piedzīvojumi Rīgā” grāmatas izdošana. Iesniedz:
Jānis Oga/SIA “Apgāds Mansards” ($1400.-)
Alfrēds Stinkuls “Mati sarkanā vējā”. Grāmatas izdošana. Iesniedz: Juris Zalān.
($1460.-)
Laima Rita Bērziņš “Cīruļi un dumpinieki”. Grāmatas izdošana. Iesniedz: Ligita
Kovtuna/SIA “VESTA-LK ($1400.-)
Ieva Auziņa Szentivanyi “Celmus laida mākoņos”. Grāmatas izdošana. Iesniedz:
Ieva Auziņa Szentivanyi ($1400.-)
Kultūrvēsturiskās informācijas veidošana laikrakstā “Laiks”. Iesniedz: Biedrība
“Laiks-BL”/Ligita Kovtuna ($3150.- M. Miezītes novēlējums)
Dok. Filmas “Valiant!” veidošana (2. posms). Iesniedz: LaPa/Marianna Auliciema
($3725.- M. Miezītes novēlējums)
Pilnmetrāžas dok. filma “Klejotāji”. Iesniedz: Matīss Kaža ($750.-)
Pilnmetrāžas mākslas filma “On The Farm”. Iesniedz: Alan Webber ($1275.- M.
Miezītes novēlējums)
Pirmās 21. gs. Latviešu oriģināloperetes “Trīs zvaigznes. Zigfrīds” radīšana,
iestudējums un pasaules pirmizrāde Rīgā. Iesniedz: Agija Ozoliņa-Kozlovska/
Latvijas operetes fonds ($1500.- no A. Okolo-Kulaka piemiņas fonda)
Sanfrancisko Jaunā teātra izrāde “Sprīdītis?” Iesniedz: Māra Lewis ($2700.-,
atbalsts nav izmaksāts)
Avīzes “Mazpulks” izdošanas atbalsts. Iesniedz: Arvīds Bļodnieks ($925.- M.
Miezītes novēlējums)
“Edvarta Virzas biogrāfijas un poēmas “Straumēni” audioieraksts vietnē www.
audio-gramata.lv Iesniedz: Vaira Dundure ($1450.-)
“Pēteris Vasks: Komponista portrets”. Iesniedz: Baltic Arts Council: Paul Taub,
Guntis Šmidchens, Heather McLauglin Garbes ($2000.- no A. Okolo-Kulaka
piemiņas fonda)
Ārzemju latviešu rokgrupu dziesmu izlase “Trimdas roks”, CD. Iesniedz: Raimonds
Lagimovs ($2000.- no A. Okolo-Kulaka piemiņas fonda)
Lucānu ģimenes kapu labiekārtošana. Iesniedz: Daugavpils Latviešu biedrība/
Genovefa Barkovska ($325.-)

ALAs Kultūras fonda 2019. gada projektu līdzekļu pieprasījuma veidlapa atrodama
ALAs mājaslapā www.alausa.org, un veidlapu var lūgt atsūtīt arī pa parasto pastu.
Jauni projekti jāpiesaka līdz 2019. gada 31. jūlijam.
ALAs Kultūras fonda 2018. gada ienākumi:
ALAs Kultūras fonds vāc ziedojumus atsevišķi no pārējām ALAs līdzekļu vākšanas
akcijām un piešķir līdzekļus latviešu kultūras un izglītības projektu atbalstam ASV un
Latvijā. Pateicoties gadskārtējiem atbalstītājiem, Kultūras fonds 2018. gadā ziedojumu
akcijā ieņēma $20 233.- Paldies!
Grāmatu izdošanai 2018. gadā no Edgara Sūnas piemiņas fonda tika piešķirts atbalsts
$800.- apmērā (sk. sarakstu), un no komponista Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas
fonda tika piešķirtas vairākas radošo darbu atbalsta stipendijas mūzikas jomā $5 500.apmērā (sk. sarakstu). Atbalsti no abiem šiem fondiem tiek izmaksāti no ietaupītajiem
noguldījumu augļiem, neskarot pamatkapitālu.
Sirsnīgi pateicos visiem KF atbalstītājiem, iesniegto projektu vadītājiem, KF valdei un
ALAs biroja darbiniekiem par veiksmīgo sadarbību! Aicinu Jūs atbalstīt Kultūras fonda
darbību arī turpmāk, lai, apvienojot līdzekļus un jaunas, radošas idejas, mēs spētu
veidot un bagātināt latviešu tautas kultūru, reizē iepazīstinot plašo pasauli ar mūsu
tautas gara mantojuma bagātību. Paldies!
Sanita Šūmane, ALAs Kultūras fonda vadītāja

Attēlos: “Elles Ķēķis Ņujorka - Latvija.” - 2017.
gadā KF atbalstītais projekts; “Brīnumputns” 2017. gadā atbalstītais projekts no komponista
A. Okolo-Kulaka piemiņas fonda
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Cultural
Foundation

Latviešu Institūts

The American Latvian Association Cultural Foundation was founded in 1951. By
encouraging and enhancing opportunities to experience firsthand the Latvian
cultural heritage, the Foundation and its
grant recipients have contributed for sixty
six years to the vitality and diversity of
culture in America.
In 2018 the ALA Cultural Foundation had
$20 233.- in donation income. Interest
earned from the Edgars Sūna and
composer Okolo-Kulaks Memorial funds
supported special Latvian literature and
music grants. The Foundation funded
seventeen projects including several
creative scholarships/support in music in
year 2018 in the amount of $28 320.-.
The American Latvian Association Cultural Foundation is funded entirely from
donations large and small. We sincerely
thank each one of our generous donors.

Latvian Institute
The ALA Latvian Institute has ordered
a fifth publication of the Latvian
Encyclopedia 5th volume in order to
provide the National Library of Latvia and
associated libraries with a full collection
of the encyclopedias. In the 2018-2019
operating year, the ALA Latvian Institute
continued its longtime support of 4-H
youth groups in Latvia, sending $5000
in support. The last year was full of
events also for the 4-H groups in Latvia,
because of the Latvian Centennial. The LI
takes great pride in the 4-H organization
in Latvia “Latvijas Mazpulki”, because
in 2018 in a competition called “Best
Cooperation with Youth 2018”, it received
an award from the Ministry of Education
for the “Most active youth organization,
which works with the youth on a national
scale.”

2018. gada nometnes brīvpratīgie

Latviešu Institūts ir Amerikas
Latviešu apvienības nozare, kas
dibināta pie ALAs valdes kultūras
un zinātniskam darbam 1974. gada
9. septembrī Ņujorkā Marģera Grīna
ierosmē. Tā uzdevums ir rosināt
latviešu kultūras dzīvi un latvietības
uzturēšanu, veicināt latviešu
kultūras jaunradi, latviskās dzīves
pētniecību, dokumentāciju, veikt
lielākus pasākumus, kuri kalpo visiem
latviešiem, un pasargāt no iznīcības
latviešu kultūras vērtības.
Institūtu pārvalda ALAs valdes
apstiprināta padome. Tā 2018. gadā ir
darbojusies šādā sastāvā: A. Bļodnieks
(padomes priekšsēdis un sekretārs), I.
Purva (Kanādā), Lilita Berga un Dr. I.
Zīversa-Preisa. Vēl padomē ex officio
ir ALAs valdes priekšsēdis, Izglītības
un Kultūras nozaru vadītāji (Pēteris
Blumbergs, Andra Zommere, Līga Ejupe
un Sanita Šūmane no ALAs Kultūras
fonda).
Tiek sagatavots Dr. E. Andersona
Latvju Enciklopēdijas 5. sējuma
papildiespiedums, lai varētu sagatavot
pilnus enciklopēdiju komplektus Latvijas
Nacionālās bibliotēkas apzinātajām
bibliotēkām, kuras vēlas Latviju
Enciklopēdijas komplektus saņemt.
Tupinot ALA 46. kongresa lēmumu
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atbalstīt Latvijas Mazpulku, līdzekļi
($5000) ir nosūtīti uz Latviju Mazpulkiem.
Šo summu veido ilggadējo Mazpulku
atbalstītāju ziedojumi ASV, ALA Kultūras
fonda atbalsta piešķīrums 2018. gadā
($925,-) un ALA LI atbalsts Mazpulkiem
2018. gadā ($2100.-). Paldies par $3025,
kas ir saņemti no Amerikas latviešu
apvienības šim mērķim un visiem
individuālajiem Mazpulku atbalstītājiem! .
2018. gads Latvijai bija notikumiem
bagāts gads, jo svinējām Latvijas
simtgadi. Latvijas Mazpulkiem tas arī
bija darbīgs, notika ikdienas darbi,
tradicionālie pasākumi un valsts jubilejai
veltītas aktivtātes. Krietni darbi ir labākā
dāvana Latvijai.
2018. gada februārī notika Latvijas
Mazpulku gada konference “Mazpulki
Latvijas simtgadei” Rīgā. Latvijas
Zemkopības ministrijā pulcējās 250
mazpulku dalībnieki no visiem novadiem.
Konferencē noslēdzās projekts “Jaunie
novada saimnieki”, kurā mazpulcēni
dalījās ar atziņām par uzņēmējdarbību
savā novadā un sadarbību ar novada
domi. Maijā notika jauniešu forums
“Jaunās simtgades pavasaris”, kas
vienkopus pulcēja jauniešus no Latvijas,
Igaunijas un Somijas.
2018. gada vasarā mazpulcēni veiksmīgi
audzēja sīpolus Latvijas karoga krāsās

(sarkanos un baltos sīpolus) sadarbībā ar z/s “Ezerkauliņi”, un
lielveikalos tika piegādāti 1500 kg izaudzētās ražas, kas bija
sapakoti īpašā svētku noformējumā. Mazpulcēni piedalījās arī
pētījuma projektos “Kartupeļi – otrā maize” un “Pavairosim lauka
tomātus”. Turpinās “Trušmīļu skolas” darbība un aizvien jauni
dalībnieki sāka audzēt šķirnes trušus.
Džūkstes pamatskolā sportiskā garā notika Sporta spēles
“Zaļais starts”, bet jūlija vidū Ļaudonas vidusskolā izzinoši un
radoši tika aizvadīta lielā vasaras nometne “Visu daru es ar
prieku!”. 2.septembrī “Pikšās” pulcējās ap 150 mazpulcēnu, lai
atzīmētu K. Ulmaņa dzimšanas dienas svinības. Kā ikgadu tiek
veidots mazpulcēnu ziedu paklājs - šogad Latvijas simtgadei
- tās bija zvaigznes Brīvības piemineklī. Šī diena bija īpaša,
jo muzejā atklāja ekspozīciju “Latvijas Mazpulku vēsture”.
Ekspozīcija aptver laiku no mazpulku dibināšanas 1929. gadā
līdz šodienai.
Ražas skates rudenī notika četrās vietās – Jelgavas novadā
(Aizupes pamatskolā), Smiltenē (Smiltenes tehnikumā),
Rogovkā (Nautrēnu vidusskolā) un Ventspilī (Jaunrades namā).
Jau par tradīciju ir kļuvuši rudens tirdziņi, kurā var iegādāties
pašu mazpulcēnu darinātus rokdrabus un audzētus dārzeņus.
Ražas skatēs tika godinātas 36 ģimenes, kuras īpaši atbalsta
Mazpulku darbu savā pagastā un skolā. Katra ģimene dāvanā
saņēma ābelītes stādu, kas iegādāts par ASV saziedotajiem
līdzekļiem. Ir saņemtas skaistas pateicības vēstules no
ģimenēm, no mazpulcēniem, kuri priecājas par ābelītēm.
2018. gada decembrī Latvijas Mazpulki rīkoja konferenci “Koki
mājas nepamet”, kurā piedalījās bijušie mazpulcēni, kas dzīvo
un strādā ārpus Latvijas robežām vai ir atgriezušies mājās.
Lepojamies, ka Latvijas Mazpulki LR Izglītības un zinātnes
ministrijas konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2018” saņēma
balvu nominācijā “Aktīvākā jaunatnes organizācija, biedrība vai
nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni nacionālā mērogā”.
Mūsu kopīgais darbs Latvijas lielās jubilejas gadā augstu
novērtēts.
2018. gada pavasarī pēc Dr. Visvalda Dzeņa ierosmes doties uz
LR Saeimu un iesniegt priekšlikumu par Saulesdārza, kādreizējā
mazpulku centra teritorijas, nodošanu Latvijas Mazpulku
īpašumā, šobrīd LR Saeimā ir izskatīšanā likumprojekts “Par
nekustamo īpašumu Rīgā, Ezermalas ielā 24/26 un Ezermalas
ielā 28, nodošanu biedrībai “Latvijas Mazpulki””. Šobrīd svarīgs
ir jebkurš atbalsts, kas pārliecinātu Latvijas Saeimas deputātus,
ka Latvijas Mazpulkiem ir jāsaimnieko to vēsturiskajā mītnes
vietā Saulesdārzā.

ALA aicina
2019. gada rudenī
svinēt
“Sveika, Latvija!”
gadu visā Amerikā!
Sīkāka informācija sekos.

Sirsnīgs paldies par Jūsu labestību un ziedojumiem! Laipni
lūdzam šo labestību turpināt un čekus rakstīt uz A. Bļodnieka
vārdu vai arī uz Latvian Ev. Luth. Church of New York vārdu un
nosūtīt uz adresi:
Arvids Blodnieks, 19 N Mountain Avenue, Montclair, NJ 07042.
Paldies!
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Izglītības nozare

ANDRA ZOMMERE
IZGLĪTĪBAS NOZARES VADĪTĀJA

ASV latviešu skolas ar
sajūsmu nosvinēja Latvijas
simtgadi. Dalāmies ar
stāstiem un fotogrāfijām.
Filadelfijas latviešu skolas skolēni
“apceļoja” Latviju. Katrs bērns gatavoja
plakātu par kādu Latvijas pilsētu un
attēloja teiku par šo pilsētu. Sarīkojums
noslēdzās ar V. Inglesias Alvarez
komponētu dziesmu “Latvija mūsu
sirsniņā”.

Gandrīz kā pirms 100 gadiem Latvijā,
Krišjāņa Barona latviešu skolas skolēni
savā Latvijas simtgadei veltītajā
pasākumā iejutās senlaicīgās noskaņās.

Par godu Latvijas simtgadei Kursas 43.
mācību gada noslēgumā skolēni dejoja,
dziedāja un izveidoja koncertuzvedumu
“Sprīdītis” pēc Annas Brigaderes lugas
motīviem.

Bostonas latviešu skola ar lielākiem
un mazākiem pasākumiem pagājušo
gadu aizvadīja simtgades zīmē. Skolēni
dziedāja, dejoja, cepa pīrāgus, gatavoja
vitrāžas, kala latvju zīmes un izbaudīja ik
mirkli, ko dod latvietības apziņa.

Ikvienai Gaŗezera vasaras vidusskolas
klasei tika nozīmēts viens no Latvijas
novadiem. Par to bija jāapkopo
informācija (ģeogrāfija, vēsture, apskates
objekti, ievērojami cilvēki u.tml.) un
jāizveido meistarklases (ar viktorīnu,
galda spēli, radošām darbībām).
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Losandželosas Latviešu skola uzstājās
ar dziesmām un dejām Latvijas valsts
simtgades svinībās latviešu namā kopā
ar citām organizācijām.

2018. gada Izglītības nozares darbi
un projekti

Minneapoles - St. Paulas Latviešu
skolas bērni visu rudeni cītīgi gatavojās
un no sirds piedalījās Minnesotas
latviešu organizētajā Latvijas Simtgades
pasākumā “Celebrate Latvia”.

Ročesteras Krusta Draudzes Svētdienas
skolas bērni septembra sākumā
ar plīvojošiem Latvijas simtgades
karodziņiem rokās kāpa vietējā
slēpošanas kalnā Bristol.

Jonkeru pamatskola Latvijas simtgades
svētkos plēta “rokas kā spārnus”,
lai apliecinātu godu un lepnumu par
Latvijas veikto un vienlaicīgi celtu savas
vislabākās domas un cerības nākamā
gadsimta gaismā.

Latvijas simtgadi Sandiego skolā svinēja,
rīkojot un piedaloties trīs sarīkojumos –
Mākslas dienā, Dzejas dienā un Valsts
svētku sarīkojumā kopā ar Sandiego
draudzi.

Ņūdžersijas latviešu pamatskolā oktobris
un novembris tika pasludināti par
patriotiskajiem Latvijas mēnešiem, kurus
vainagoja Latvijas simtgades svinības
skolā, cildinot latvisko mantojumu.

Oregonas Latviešu skolas bērni izveidoja
Latvijas simtgades apsveikumus sociālās
aprūpes centra “Tērvete” iedzīvotājiem.
Katrs skolas bērns uz cimdiņa formas
kartītes izšuva latviskus ornamentus un
tajā ierakstīja novēlējumu svētkos.

Sietlas Latviešu ev. lut. draudzes skola
Latvijas simtgadi svinēja ar garšīgu
kliņģeri!

Vašingtonas DC ev. lut. draudzes skola
Simtgadi svinēja ar vērienu: skaisti
rotātas klašu telpas, svinīga karoga
uzvilkšana, Latvijas kontūra sveču
gaismā, videovēstījumi, kopīga skaitīšana
līdz 100, svētku kliņģeris un “Daudz baltu
dieniņu!’’ Latvijai.

Aizvien paplašinās sadarbība ar Latvijas
iestādēm. 2018. gada vasarā Izglītības
un zinātnes ministrija atbalstīja ceļu, vīzu
iegūšanas izdevumus un dienasnaudas
15 skolotājiem/audzinātājiem uz
Gaŗezera vasaras vidusskolu un pieciem
skolotājiem/audzinātājiem uz Vasaras
vidusskolu Kursa.
Vasarā 13 skolas pieteicās un saņēma
finansiālu atbalstu no Latviešu valodas
aģentūras, Izglītības un zinātnes
ministrijas budžeta programmas “Valsts
valodas politika un pārvalde”. Skolām
piešķīra USD 22,089.71 īres naudai,
telpu iekārtai, remontiem un mācību
materiālu iegādei. Izglītības nozarei
piešķīra USD 7377.38 skolotāju tālākai
izglītībai. No šīs atbalsta naudas tika
segti izdevumi Izglītības nozares
gadskārtējai skolotāju konferencei,
skolotāju īsajiem kursiem un vienas
skolotājas ceļa izdevumiem uz diasporas
skolotāju konferenci Latvijā. Izglītības
nozares konference Čikāgā pusotru
dienu pulcēja 25 skolotājus no ASV
latviešu skolām. Galvenā lektore
Dace Anstrate no Jelgavas nedēļā
pēc konferences tikās ar skolotājiem
Kalamazū un Sanfrancisko. Lektores
Dace Copeland un Elisa Freimane devās
tikties ar Vašingtonas, DC skolotājiem.
Izglītības nozare turpina uzlabot Valodas
līmeņu pārbaudījumus, lai efektīvāk
atbalstītu ASV latviešu skolu darbu.
Pamatskolas un vasaras vidusskolas
izmanto Valodas līmeņu pārbaudījumus,
lai izvērtētu skolotāju darbu un izsekotu
skolēnu valodas prasmes izaugsmei.
Tiek piestrādāts pie Valodas līmeņu
pārbaudījumu digitalizēšanas, lai nākotnē
pārbaudījumus varētu veikt elektroniski.
2018. gada vasarā 38 Gaŗezera vasaras
vidusskolas IV klases skolēni un 21
vasaras vidusskolas Kursa skolēns,
kā arī seši pieaugušie kārtoja Latvijas
Valsts valodas prasmes pārbaudījumus,
iegūstot Latvijas Valsts valodas prasmes
apliecības.
Izglītības nozare atbalsta studentus un
skolēnus arī ar 11 stipendijām. 2018.
gadā nozare izmaksāja USD 18,000
astoņiem universitātes studentiem:
reģistrācijas naudas 10 jauniešiem
2x2 pasaulē nometnei un USD 16,000
stipendijās abām vasaras vidusskolām 42
jauniešiem.
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2018./2019. gada latviešu skolu statistika

21 skola

714 skolēni
(557 no bērnudārza līdz 8. klasei)
(157 vasaras vidusskolu audzēkņi)

ALA valde un Izglītības nozare pateicas Dacei Copeland par
ALA Apgāda uzturēšanu daudzu gadu garumā. 2019. gada
janvārī Apgāds oficiāli beidza darbību. Tagad ASV latviešu
skolas izmanto lielākoties Latvijā izdotos mācību materiālus.
ALA turpinās pārdot Maijas Laiviņas veidotās tēvzemes
mācības, ģeogrāfijas un vēstures mācību grāmatas. Izglītības
nozares mājas lapā, www.alausa.org/musu-darbiba/izglitiba/,
tagad elektroniski pieejami jauni un adaptēti, agrāk veidotie
mācību materiāli. Mājas lapā atradīsiet pie simts Mazputniņa
stāstu ar nodarbībām, Ivetas Grīnbergas Runā ar mani latviski,
Līgas Gēmūtes Kas ir kas? un Kam ir kas?, Santas Iesmiņas
un Ilzes Jēgeres Integrētā valodas mācības programma, kā
arī Jāzepa Leļļa Latviešu valodas mācība un Latviešu valodas
mācība iesācējiem.
Ar ALA Izglītības nozares atbalstu drīzumā būs pieejama mobilā
lietotne 100 Latvians You May Know, kurā ir minēti simt latvieši,
godinot Latvijas simtgadi 2018. gadā. Lietotne iepazīstina
skolēnus, studentus un vēstures entuziastus ar latviešiem
un citu tautību cilvēkiem, kas dzīvojuši vai dzimuši Latvijā, ar
viņu devumu pasaulei. Slavenību sarakstā iekļauti zinātnieki,
inženieri, pedagogi, filozofi, radošie mākslinieki un mūziķi, kā
arī daudz citu izcilu un populāru cilvēku. Saraksts pierāda, ka
Latvija ir izcila vieta, lai attīstītu savus talantus un varētu kļūt
pazīstams ar savu darbu un talantu visā pasaulē.
Pēc ALA 67. kongresā Izglītības nozares pieņemtās 8.
rezolūcijas, kas tika nosūtīta Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrijai, aicinot izveidot diasporas skolām
mūsdienīgu Nacionālo saturu un materiālus dažādām vecuma
grupām un valodas prasmes līmeņiem atbilstošā, saprotamā
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180 skolotāji

un uzrunājošā formā Valsts izglītības satura centra speciālistes,
Nacionālā satura autores vasarā tikās ar astoņu skolu
pārstāvjiem un pārrunāja topošās vadlīnijas. Ceram jau topošo
Nacionālo saturu sākt izmantot no 2019./2020. mācību gada.
ALA, sadarbībā ar Nīgestes amatniecības namu, apdāvināja
Latvijas simtgadē ASV dzimušus mazuļus. 56 latviešu bērniņi
saņēma sudraba monētu ozolkoka kastītē ar apsveikumu no
Latvijas, ka viņi ir skaistākā dāvana valstij simtgadē.
68. kongresā atvados no ALA Izglītības nozares vadīšanas.
Pateicos visiem labajiem cilvēkiem gadu garumā par sadarbību!
Pateicos PBLA valdei, sevišķi PBLA Izglītības padomes
darbiniekiem, par milzu paveikto darbu, sekmējot diasporas
skolu darbu redzamību Latvijas valsts institūcijās. Sadarbība
ar Latviešu valodas aģentūru un Valsts izglītības satura
centru ir bijusi sevišķi saistoša. Latviešu pamatskolas un
vasaras vidusskolas daudz guvušas no LVA un VISC devuma
diasporas latviešu izglītībai. Uzmanība un atbalsts no Izglītības
un zinātnes ministrijas un vairākiem speciālo uzdevumu
vēstniekiem diasporas jautājumos palielinājis mūsu skolu
pašapziņu un lepnumu par labi veikto darbu. It īpaši pateicos
Latvijas vēstniekam ASV Andrim Teikmanim par nenogurstošu
atbalstu latviešu skolām!
Vislielākā pateicība pienākas skolu pārziņiem, skolotājiem,
skolēniem un viņu vecākiem! Latviešu skolas ASV ir dāvana
mūsu valstij, kas nodrošina nākotnes paaudzēm iespēju uzturēt
latviešu valodu un kultūru ārpus Latvijas. Vēlu visiem prieku
darbā! Vēlu latviešu skolām Dieva svētību!

Education Office

ANDRA ZOMMERE

EDUCATION OFFICE DIRECTOR

Teacher conference participants in Chicago, October 2018

Office of Education News in Brief
•

21 schools with 714 students and 180 teachers continue
to do great work in 2018/2019.

•

Our greatest joy in 2018 is the birth of 56 children of
Latvian descent. These children were born across the
United States and received a special gift from “Latvia”
reminding them that they are a gift to Latvia in its
Centennial year.

•

Our schools continue to enjoy a great working
relationship with many institutions in Latvia. Schools
received financial support from the Ministry of Education
and Science and its subsidiary, the Latvian Language
Agency. The National Centre for Education of the
Republic of Latvia offers Latvian Language Proficiency
Exams each summer, and is now engaged in establishing
written curriculum for Latvian schools in the diaspora.

•

ALA distributed USD 18,000 in scholarships to
universities, as well as USD 16,000 in scholarships to our
summer high school students. ALA supported 10 youth to
attend the seminar 2x2 pasaulē.

•

The Office of Education continues to offer teacher
conferences and workshops. New resources are now
distributed electronically via the ALA website.

I extend a heartfelt thank you to the many people who have
supported the education of our children. Most importantly, I
thank the administrators, teachers, volunteers and students in
our Latvian schools for your extraordinary work in supporting
and preserving of our Latvian language and heritage in the
United States.
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ALA izglītojošie ceļojumi
2018. gadā

39. “Sveika, Latvija!” grupa pirms izlidošanas

Amerikas Latviešu apvienības izglītojošo ceļojumu
programma tika dibināta 1997. gadā. Kopš tā
laika vairāk nekā 665 jaunieši ir piedalījušies
ALAs rīkotajos “Sveika, Latvija!” ceļojumos un 99
jaunieši - “Heritage Latvia” ceļojumos (angļu valodā
latviešu izcelsmes jauniešiem). Turklāt, kopš 1998.
gada vairāk nekā 300 dalībnieku ir piedalījušies
“Hello, Latvia / Sveika, dzimtene!” ceļojumos
pieaugušajiem un ģimenēm. Programmu vadītāja
kopš 2017. gada ir Marisa Gudrā.
2018. gadā notika divi “Sveika, Latvija!” ceļojumi, kuros
kopskaitā piedalījās 39 jaunieši. Jau vairākus gadus skolotāja
Anita Ozola izveido “Sveika, Latvija!” ceļojumu maršrutus un
brauc līdzi, lai vadītu šos ceļojumus.
Jūnija ceļojumā (39. “Sveika, Latvija!” ceļojums) piedalījās
10 meitenes un 13 zēni, kopā - 23 jaunieši, ieskaitot astoņus
no Austrālijas. Audzinātāji bija Līga Dārziņa (AUS), Māra
Gundrum, Mārtiņš Jansons, Alberts Ozols. Dalībnieki – Elsa
Brecko, Aksels Ceplītis (AUS), Andrejs Cīrulis (AUS), Maija
Dārziņa (AUS), Alina Dimants, Karmena Drēziņa (AUS),
Oskars Eimanis (AUS), Michelle Gončare, Olivers Gross
(AUS/LV), Nikolas Gundrum, Jancis Hounihan, Annalia
Jansons, Viktors Kalniņš, Krišjānis Kaugars, Vilis Kuškēvics,
Māra Knocha, Aleksandra Lipace, Maksis Lipacis, Roberts
Meiberlijs (AUS), Stefāns Pone, Čiekurs Priedītis, Jana Ronis
(AUS), Lija Vīgante. Pirmo reizi “Sveika, Latvija!” grupa devās
uz Daugavpili – tur grupa baudīja tikšanos ar folkloras kopu
“Dyrbini”, apciemoja Raiņa mājas muzeju Berķenelē, satika
Daugavpils skolēnus. Visspilgtāko atmiņu skaitā – līgošana
Dzegužkalnā, skati pār Vecrīgu no Pēterbaznīcas torņa,
Turaidas pils un bobsleja trase Siguldā.
Augusta (40.) “Sveika, Latvija!” ceļojumā piedalījās 16
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2018. gada “Heritage Latvia” grupa

jaunieši (9 meitenes un 7 zēni), ieskaitot 4 no Kanādas.
Audzinātāji bija Jana Anča Tetere, Gints Grinbergs, un Krista
Treiguts (KAN). Dalībnieki: Nikola Karona, Edgars Cers, Anna
Damratoski, Simona Gaide (KAN), Elizabete GrigalinovičaLeja, Anika Grinberga, Vilnis Jātnieks, Līze Kaļiņa (KAN),
Vizma Kaļiņa (KAN), Kristofers Ozoliņš (KAN), Ērika Skulte,
Imants Šmidchens, Edgars Sūrītis, Emīls Teteris, Kīra Walker,
Emīls Zālīte. Augusta grupa priecājās, ka starp vēsturisko
un kulturnozīmīgo vietu apmeklēšanu bija iespēja arī aiziet
uz “Prāta Vētras” koncertu. Ceļojuma beigās grupa devās
uz Saeimu iepazīties ar priekšsēdētāju un uzzināt vairāk par
Saiemas darbu.
2018. gada “Heritage Latvia” ceļojumā, kas notiek angļu
valodā, piedalījās 19 dalībnieki: Juliet Berzins, Olivia Berzups,
Danielle Dumoulin, Konrads Dzelzgalvis, Kristian Eglitis,
Kelly Harris, Alexis Kirgan, Arabella Kuplins, Alyssa Lecky,
Ella McAuliffe, Neil McAuliffe, Aidan McCaul, Aedan O’Hara,
Kristin Osika, Sofia Pocs, Tanya Sichling, Karl Surmanis, Aven
Webb, Edison Webb. Audzinātāji bija Laura Valdmanis, Vilnis
Humeyumtewa, Claire McAuliffe. “Heritage Latvia” maršrutu
koordinēja ilggadējā ALAs partnere Polīna Šķiņķe (Latvijā),
un ceļojumu pavadīja Madara Vičiule, skolotāja un gide no
Liepājas. “Heritage Latvia” grupai laimējās, ka ceļojums tika
ieplānots jūnija beigās – grupa tika uz lielo Deju svētku izrādi
Daugavas stadionā un uz kopkora koncerta ģenerālmēģinājumu
Mežaparkā. Tas visiem bija neaizmirstams piedzīvojums. 2018.
gada vasarā “Heritage Latvia” grupai arī bija iespēja tikties ar
Prezidentu Raimondu Vējoni.
“Sveika, dzimtene!” / “Hello, Latvia” ceļojums, kas domāts
pieaugušajiem un ģimenēm, netiek rīkots katru gadu, bet 2018.
gadā - Latvijas simtgadē - piedalījās īpaši liela grupa. Kopā 19
dalībnieki – Hosp / Galasso / Burrow ģimene (11), Schmalcs
ģimene (3), Ina Brolis un Māra Silinski (2 - māsas), Harry un Inta
Eckerson (2), un Tinuviel Sampson. Šim ceļojumam 2018. gadā
pievienojās divi jauni darbinieki – maršruta koordinatore Laura

Hatsone (dzimusi Latvijā, dzīvo Norvēģijā) un ceļojuma vadītāja
Dagnija Purmale (dzimusi Latvijā, dzīvo ASV). Skaidrs, ka
jaunajai “Sveika, dzimtene!” komandai veicās – laba savstarpējā
sadarbība un svaigas idejas radīja neaizmirstamu piedzīvojumu
šīs vasaras grupai. “Sveika, dzimtene!” arī apmeklēja Dziesmu
svētku kopkora koncerta ģenerālmēģinājumu.
Attēlos pa labi: “Sveika, Latvija!” 40. ceļojuma
vadītāja Anita Ozola (autore: Jana Anča
Tetere); mirklis no “Sveika, Latvija!” 40.
ceļojuma (autors: Gints Grinbergs); “Sveika,
Latvija!” 40. grupa ar “Prāta Vētru” (autore:
Jana Anča Tetere)

ALA’s Trips to Latvia in
2018:
Sveika, Latvija! June 2018 – 23 participants (including 8 from
Australia)
Sveika, Latvija! August 2018 – 16 participants (including 4 from
Canada)
Heritage Latvia 2018 – 19 participants
Hello, Latvia 2018 – 19 participants
Highlights for 2018 trip participants included meeting the
President of Latvia, experiencing the Song and Dance Festival
folk dance and combined choir performances, and attending the
popular Latvian pop/rock band Prāta Vētra’s concert.
ALA thanks its colleagues in Latvia who spend countless hours
each year to build and lead the most unforgettable journeys
through our ancestors’ homeland, as well as the chaperones,
teachers, and parents that help make it possible for Latvians in
the U.S. to have this experience.
2018 ALA Trips Team:
Program Coordinator – Marisa Gudrā
“Sveika, Latvija!” Tour Coordinator & Leader – Anita Ozola
(Latvia)
“Heritage Latvia” Tour Coordinator – Polīna Šķiņķe (Latvia)
“Heritage Latvia” Tour Leader – Madara Vičiule (Latvia)
“Hello, Latvia” Tour Coordinator – Laura Hatsone (Latvia /
Norway)
“Hello, Latvia” Tour Leader – Dagnija Purmale (Latvia / U.S.)
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Sporta nozare
TOMS TRAUTMANIS
SPORTA NOZARES VADĪTĀJS
2019. gadam (kopā ar e-pasta adresēm,
kur var saņemt tuvāku informāciju
par atsevišķām sacensībām), kā arī
saraksts ar visiem meistarsacīkšu
uzvarētājiem, labākajiem spēlētājiem un
ceļojošā kausa ieguvējiem kopš 1954.
gada. Mūsu darbinieki satiekas divas
reizes gadā, lai pārrunātu aktualitātes
latviešu sportā Amerikā un Kanādā,
kā arī Latvijā. Ja kādam ir interese
darboties latviešu sporta lauciņā, lūdzu
nāciet talkā!

Sporta nozares mērķis ir apvienot
latviešu sabiedrību Amerikā ar
kopīgiem sporta pasākumiem, ne
tikai ar latvisko kultūru, izglītību
un mākslu, līdz ar to nozarei ir
sevišķa iespēja sadarboties ar plaši
pārstāvēto jaunāko paaudzi. Mēs
katru gadu rīkojam meistarsacīkstes
basketbolā, vīriešu un sieviešu
volejbolā un hokejā. Sporta nozare
sniedz atbalstu Gaŗezera sportam,
Katskiļu nometnes sportam un
citiem mazākiem latviešu sporta
pasākumiem, kas notiek visapkārt
ASV. Nozare arī seko latviešu
sportistiem, kas piedalās latviešu
sporta pasākumos, ko rīko ASV
latviešu sabiedrība.
Sporta nozare darbojas dažādos sporta
veidos, ko pārstāv 14 referenti, no
novusa līdz golfam. Viņi ir atbildīgi, lai
sabiedrība būtu informēta par to, kas
notiek Amerikā katrā sportā. Mums ir
pārstāvji katrā pārvaldē: austrumkrastā,
vidienē un rietumkrastā, kas apzina,
organizē un informē vietējos sportistus
un sporta cienītājus par sporta
nodarbībām savā pārvaldē.
Informāciju par sporta nozari un
darbiniekiem var atrast ALA mājas
lapā. Tur ir informācija par pēdējām
meistarsacīkstēm, sporta kalendārs
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vispārējo aizņemtību ap Dziesmu svētku
laiku, lielās spēles bija jāsamazina, un
spēles notika pret vietējām vienībām.
Pēc Kokneses mēs devāmies tālāk
uz Kuldīgu un tad beidzot uz Jelgavu.
Katrā pilsētā vietējās sporta kopas mūs
uzņēma ar lielu draudzību. Arī starp
spēlēm bija iespējas apskatīt Latviju un
uzsākt jaunas draudzības.

2018. gada ALAs meistarsacīkstes

Latvijas brauciens

Ik pa trim, četriem gadiem sporta nozare
organizē braucienu ar sportistiem uz
Latviju. Tā ir laba iespēja iepazīstināt
Latvijas sportistus ar Amerikas latviešu
sportistiem. Sportisti ceļo pa visu Latviju,
ne tikai pa Rīgu. Mazajās pilsētās
latviešiem nav tik lielas iespējas satikties
ar amerikāņiem. 2018. gada brauciens
notika pirms Dziesmu svētkiem jūnijā.
Piedalījās sieviešu un vīriešu volejbola
un vīriešu basketbola vienības.
Ceļojums tika plānots kopš 2014.
gada, un sākumā bija lielas cerības
uz globālām spēlēm, kas būtu rīkotas
Likteņdārza apkaimē. Tomēr sakarā ar

ALAs 21. atklātās un ASV latviešu 65.
meistarsacīkstes basketbolā un volejbolā
notika 2018. gada 29. septembrī
Indianapolē. Galvenais rīkotājs bija
Andris Bērziņš, kopā ar vairākiem
bijušajiem sportistiem un sporta
darbiniekiem. Spēlēs piedalījās divas
basketbola komandas, divas sieviešu un
piecas vīriešu volejbola komandas.
Basketbolā šogad bija divas vienības:
Ņujorkas “Rakte” un iepriekšējā gada
uzvarētāju apvienotā Čikāgas un
Kalamazū vienība “Čikazoo”. Tā kā
vairāki spēlētāji spēlēja gan basketbolu,
gan arī volejbolu, tad izlēma spēlēt tikai
vienu spēli. Ņujorkas komandai bija tikai
divi spēlētāji no pamatsastāva, bet viņi
bija priekšā gandrīz visu spēli. Puslaiks
noslēdzās 22:17 Ņujorkiešiem pa labu.
Tomēr Čikazoo nepadevās un pie beigām
uzlika spiedienu. Oficiālā laikā spēle
nobeidzās neizšķirta 36:36. Ar piecu
minūšu pagarinājumu Čikazoo turpināja
uzbrukumu, un likās, ka ņujorkieši bija
noguruši un vairs nevarēja turēties līdz.
Spēle noslēdzās 42:38 par labu Čikazoo.

Ņujorkas komandā labākais spēlētājs
bija Mārtiņš Trautmanis, un par labāko
basketbolistu izvēlēja Čikazoo spēlētāju
Paulu Ješinski, kas saņēma Latvijas
Korporāciju apvienības balvu. Ņujorkas
“Rakte” komandai toties tika Mārtiņa
Stulpiņa balva kā sportiskākajai vienībai.
Arī sieviešu volejbolā piedalījās tikai

divas vienības - Čikāga un Mineapoles
“Starts”, kas, spēlējot līdz diviem
uzvarētiem 25 punktu setiem, sacentās
savā starpā divas reizes - kvalifikācijas
spēlē no rīta un finālspēlē vēlā
pēcpusdienā. Visai vienlīdzīgās cīņās
abos gadījumos uzvarēja čikāgietes kvalifikācijas spēlē 2:1 setu, bet finālspēlē
2:0 setus. Tika pasniegtas individuālās
balvas sieviešu volejbolā: Mineapoles
“Starta” ceļojošo balvu finālspēļu
labākajai volejbolistei - Emmai Velkmei
(Čikāga); Dr. Irēnes Norgello ceļojošo
balvu finālspēļu labākajai gremdētājai Adrianai Norai (Mineapoles “Starts”).
Vīriešu volejbolā piedalījās piecas

pusfinālā, satiekoties Nr. 2, Kalamazū,
ar Nr. 3, Čikāgu, taču divos setos pārāki
nenoliedzami bija Kalamazū spēlētāji —
25:21, 25:18. Finālā redzējām saistošu,
skaistu, itin augstas klases volejbolu.
Pirmajā setā uzvarēja Kalamazū ar
25:22, bet nākamajos divos setos
savas spējas lieliski nodemonstrēja
torontieši, uzvarot 25:18, 15:8. Valža
Treimaņa balvu labākajam volejbolistam
saņēma Ēriks Siksna no Toronto. Ar
Ulža Holandera balvu izcilākajam
gremdētājam tika apbalvots Pauls Ejups
no Kalamazū. Daugavas Vanagu balvu
par izcilu darbību uz un ārpus sporta
laukuma ieguva Juris Veldre no Toronto.
Klīvlandes Latviešu atlētiskais klubs
(KLAK) saņēma Leo Veisa piemiņas
balvu kā sportiskākā vienība finālspēlēs.

Vasarā Gaŗezerā notika Latvijas kausa
izcīņa starp Ņūdžersijas “Kursa” un
vidienes pavalstu sastādīto komandu.
Pēc fiziskas spēles uzvarēja vidienes
pavalstis 3:1. Nākamgad spēle atkal
notiks austrumkrastā.

Novuss

Šī bija trešā reize kopš 1959. gada, kad
meistarsacīkstes notika rudenī. Spēlētāji
un skatītāji bija ļoti apmierināti ar telpām
un spēļu norisi. Tomēr spēles notiek visas
vienā dienā un liekas, ka viss laiks paiet
spēlēs, un tad uzreiz jābrauc mājās.
Kad ir divu dienu turnīrs, spēlētājiem ir
vairāk laika atpūsties un pavadīt laiku
kopā ar citiem spēlētājiem un draugiem.
Tādēļ 2019. gadā spēles atkal notiks
“Memorial Day” nogalē 25. un 26. maijā
Grandrapidos, Mičiganā.

Golfa sacensības
vienības: Čikāga, Toronto, Klīvlande,
Kalamazū un Vašingtonas “Sigulda”,
kvalifikācijas spēlēs sacenšoties katrai
ar katru divos 25 punktu setos. Pēc
izspēles 1.v. bija Toronto, 2.v. Kalamazū,
3.v. Čikāga, 4. v. Klīvlande un 5. v.
Vašingtona. Pusfinālos vispirms sacentās
kvalifikācijas spēļu Nr.1, Toronto, ar
Nr. 4, Klīvlandi. Spēlējot līdz diviem
uzvarētiem 25 punktu setiem, samērā
viegli triumfēja torontieši - 25:17, 25:14.
Krietni sīvāka bija cīņa bija otrajā

Futbols

2018. gadā tika sarīkotas septiņas
atklātās golfa sacensības, kurās
piedalījās vairāk nekā 300 golfisti:
Detroitas 29. atklātās ASV kausa un
Korporāciju sacensības, Gaŗezera V.
Kores piemiņas turnīrs, Latvian Happy
Hour Club (LHHC) rīkotie pavasara un
rudens turnīri, Gaŗezera golfa salidojums
kopā ar voleja nogali, Sietlas latviešu
golfa apvienības (SLGA) 17. turnīrs,
un Ročestras DV golfa turnīrs. Sīkākus
rezultātus varat atrast ALAUSA.org
vietnes sporta nodalījumā.

Novusa nozare ir bijusi ļoti aktīva.
Pavasara ikgadējais turnīrs
Losandželosā jau trīs gadus oficiāli
skaitās kā starptautisks un ir viens no
11 etapiem, kuri notiek Eiropas valstīs.
ASV ir izveidojušies vairāki centri, kur
ir notikušas sacensības: Vašingtonā,
Čikāgā, Ņujorkā, Sanfrancisko, Sandiego
un Losandželosā, kas ir vislielākais
novusa centrs latviešu emigrācijā.
Tuvāku informāciju var apskatīt www.
novussusa.com.

Citas sporta nodarbības

Katru gadu Sporta nozare atbalsta
Gaŗezera sportu un piešķir stipendijas
labākajiem sportistiem/skolēniem. Sporta
nozare atbalstīja sacensības 2018. gadā
volejbolā, futbolā un bērnu vieglatlētikā
austrumu piekrastē Katskiļu nometnē,
ko vadīja Austrumu piekrastes latviešu
sporta pārvaldes (APLSP) priekšnieks
Jānis Ģiga ar palīgiem. Notiek “Kostīmu
kausa” izcīņa pludmales volejbola
sacensībās Losandželosā oktobra
beigās/novembra sākumā.

In Memoriam

2018. gadā mūžībā aizgāja trīs ievērojami
sportisti un sporta darbinieki: Vitauts
Grīnvalds, ilggadējais Ņujorkas LSB
volejbolists un sporta darbinieks; Indulis
Raņķis, Ņujorkas “Rakte” ilggadīgais
spēlētājs un treneris; un Edgars Bedrītis,
tenisa vadītājs un bijušais ALA sporta
nozares priekšnieks un kasieris.
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Sports Office

TOMS TRAUTMANIS

SPORTS OFFICE DIRECTOR
The goal of the ALA Sports Office is
to bring together Latvians through
sports. We have the opportunity to
work with the younger generation, to
whom sports has a greater meaning.
The Sports Office includes many sports.
Our individual sports representatives
work to inform those who are interested
about what we are doing in the sports.
We also have representatives from each
of the geographic areas: east coast,
midwest and west coast. Every year we
organize the Latvian championships
in men’s and women’s volleyball,
basketball and hockey. In 2017 we had
our 64th annual tournament. We want to
involve as many young people we can
and maybe the change in date will help
this. More information about the Sports
Office can be found on the ALA website
under the sports division.
Trip to Latvia
Every three or four years, the Sports
Office organizes a trip for athletes to
visit Latvia. This is a good opportunity
to introduce the Latvian athletes to
our American Latvian athletes. These
trips usually don’t stay in Riga, but
travel all over the country to meet
athletes who have had very little to do
with Americans. This gives us a wider
opportunity to spread our message.
This time the trip occurred right before
the Song Festival. We had women’s
volleyball, men’s volleyball and a men’s
basketball team. The organization of
this trip started already in 2014, when
there was a hope that these would turn
out to be global games recognizing
Latvia’s centennial. But due to the many
events during the centennial year, the
games moved down to a local level. The
players still enjoyed themselves visiting
Koknese and the “Garden of Destiny”
(Likteņdārzs). Later they travelled to
Kuldīga and Jelgava. Between playing,
the athletes were able to enjoy the sites
and meet and become friends with other
Latvian athletes.
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2018 Championships
ALA had their 65th consecutive
volleyball and basketball games on
September 29th in Indianapolis. The
main organizer was Andris Bērziņš,
along with his army of former athletes
and sports enthusiasts. There were two
basketball teams, two women’s and five
men’s volleyball teams.
In basketball, the teams were New
York “Rakte” and a combined Chicago
Kalamazoo team. New York was the
reigning champion, but they were
missing many of their starters. The
game ended in regulation in a 36:36 tie,
but in overtime, the Chicago/Kalamazoo
team prevailed at the end. Pauls
Ješinskis from Chicago was named
MVP.
For the women, two teams competed:
Chicago and Minneapolis. The teams
were well matched, but Chicago showed
that they had the depth to become
the champions. The MVP was Emma
Velkme from Chicago, best spiker was
Adrianna Nora from Minneapolis.
For the men there were five teams:
Chicago, Cleveland, Kalamazoo,
Toronto and Washington DC. They
played a round robin and in the playoff
semifinals, 1. Toronto beat 4. Cleveland,
and 2. Kalamazoo beat 3. Chicago.
Washington DC stayed in 5th place.
In the finals, after a hard 3 set match,
Toronto beat Kalamazoo. The MVP
was Ēriks Siksna from Toronto, the best
spiker was Pauls Ejups from Kalamazoo
and the best player on and off the court
was Juri Veldre, Toronto.
Golf
In 2018, there were 7 tournaments,
with over 300 golfers: the Detroit USA
cup and Fraternity games, the Latvian
Happy Hour Club in Chicago spring and
fall tournaments, The Garezers John’s
Day tournament, the Annual Gaŗezers

4-2 weekend golf tournament, Seattle
Latvian Golf Association 14th Annual
tournament, and the Rochester DV
tournament. The results can be found on
the ALA webpage.
Soccer
The Latvia Cup in soccer was played in
Garezers during the volleyball weekend.
After a physical game, the Midwest
team won over NJ “Kursa” 3-1. In 2019,
the game will again be played on the
east coast near the Latvian camp in the
Catskill Mountains.
Novuss
The novuss section has been very
active in the last year. There have
been tournaments in Los Angeles, San
Francisco, Chicago, New York San Diego
and Washington DC. Again this year they
had a winner’s tournament in Las Vegas.
You can find more information about
novuss at their website www.novussusa.
com.
Other Sports Events
Every year, the Sports Office funds a
scholarship at the Garezers Latvian
summer high school for a boy and a
girl scholar athlete. The Sports Office
has supported many other events
in 2018, including volleyball, soccer
and track and field on the east coast,
which was organized by the east coast
representative Jānis Ģiga, along with his
many helpers. In Los Angeles, they held
a beach volleyball tournament “Costume
Cup” which was organized on Halloween
weekend.
In Memoriam
In the last year, we have lost three
prominent former athletes and
organizers: Vitauts Grinvalds, longtime
New York volleyball player, coach and
sports organizer; Indulis Raņkis, longtime
New York basketball player and coach;
and Edgars Bedrītis, former tennis
coordinator, ALA sports director and
longtime ALA sports treasurer.

“Sadarbība ar Latviju” nozare
KAIJA PETROVSKA
“SADARBĪBA AR LATVIJU” NOZARES VADĪTĀJA

joprojām ir zemi. Jaunie latviešu vecāki
šīs grūtības sajūt tieši. Augšminētie
apstākļi liek mums, krietni augstākā
labklājības līmenī dzīvojošiem, palīdzēt
savas tautas nākotnei – tās bērniem
šajā grūtajā pārejas laikā. Tautas
izdzīvošanai un nākotnei ir svarīgs un
dārgs katrs tās bērns.
Šīs atziņas bija un ir pamatā “Sadarbība
ar Latviju” (“SAL”) nozares palīdzības
pasākumiem Latvijā.

Aizvadītajā gadā, kad tika svinēta
Latvijas simtgade, mēs centāmies
iepriecināt Latvijas ģimenes, ko
piemeklējušas grūtības. Bija liels
gandarījums, ka šogad uz Latviju
varēju aizvest lielāku ziedojuma
summu nekā pērn un palīdzēt
lielākam skaitam daudzbērnu
ģimeņu, vairāk bērniem ar īpašām
vajadzībām un vairāk studentiem
bāreņiem vai studentiem no
daudzbērnu ģimenēm. Daudzie
ziedojumi liecina, ka Amerikas
labvēļiem rūp Latvijas nākotne.
Vēl arvien nopietni ir apdraudēts Latvijas
valsts pastāvēšanas vissvarīgākais
garants – pašas latviešu tautas
ilgtermiņa fiziskā izdzīvošana. Etnisko
latviešu kopskaits Latvijā katru gadu
sarūk par vairākiem tūkstošiem. Ne tikai
jaundzimušo bērnu skaits joprojām ir
mazāks nekā mūžībā aizgājušo, bet arī
joprojām turpinās latviešu emigrācija,
galvenokārt uz Eiropas Savienības
valstīm. Emigrācija, protams, ir katras
brīvas valsts neatņemama sastāvdaļa,
un tā turpināsies, kamēr citur ir labāki
darba piedāvājumi.
Sevišķi grūts stāvoklis Latvijā šobrīd ir
daudzbērnu ģimenēm ar trīs un vairāk
bērniem. Ekonomiskās krīzes rezultātā
vecāku algas ir samazinātas vai arī viņi
zaudējuši darbu. Valsts pabalsti bērniem

Ieguldījums latviešu tautas
izdzīvošanai

Jau kopš 1994. gada mēs aktīvi un
nepārtraukti sadarbojamies ar Latvijas
Bērnu fondu – mūsu palīdzības
pasākumu galveno starpnieku Latvijā.
Pagājušajā gadā mūsu ikmēneša
pabalstus saņēma 36 daudzbērnu
ģimenes, kurās aug vairāk nekā 120
mazgadīgo bērnu. (ALA/LBF “Drošā
Tilta” programma Nr. 1 – palīdzība $380
mēnesī, vismaz 24 mēnešus)
Tāpat varējām sniegt ikmēneša
palīdzību 11 bērniem ar īpašām
vajadzībām. (ALA/LBF “Drošā Tilta”
programma Nr. 2 – palīdzība $180
mēnesī, vismaz 24 mēnešus)

Atbalsts tīmekļa vietnei
“Noziegumi pret cilvēci”

Tāpat kā iepriekšējos gados, 2018. gadā
“SAL” turpināja segt tīmekļa savienojuma
abonementa maksu ($750) Latvijas
Politiski represēto apvienības (LPRA)
izveidotai tīmekļa vietnei par okupantu
noziegumiem pret latviešu tautu. Tās
nosaukums “Noziegumi pret cilvēci /
Crimes Against Humanity/Latvian Site”;
adrese: http://lpra.vip.lv/. Informāciju
latviešu un angļu valodā caurmērā
izmanto 200 cilvēku dienā jeb vairāk
nekā 70,000 gadā. Tīmekļa vietnē ir
atzīmēts ALAs atbalsts.

Latviešu tautas grūtdieņu
atbalstītāji ASV

Ieguldījums latviešu jaunatnes
izglītībai

Tautas labklājība šodien un rīt ir atkarīga
no tās locekļu izglītības līmeņa un
zināšanām. Tāpēc liels uzsvars tika likts
uz izglītības atbalstu. Augstskolu studiju
stipendijas saņēma 27 studenti bāreņi
vai studenti no daudzbērnu ģimenēm.
(ALA/LBF “Drošā Tilta” programma Nr.
3. - $2,250 stipendija vienam mācību
gadam)

Palīdzības kopsummas

Mūsu ilggadējās sadarbības laikā (1994.
g. dec. – 2018 g. dec.) ar Latvijas Bērnu
fondu šiem mērķiem esam kopā varējuši
nosūtīt skaidrā naudā vairāk par trīs
miljoniem (precīzi $3,361,576) ASV
dolārus. Šī nozīmīgā palīdzība ir bijusi
iespējama vienīgi pateicoties nelielam
skaitam atsaucīgu ASV latviešu draudžu,
organizāciju un, galvenokārt, individuālu
tautiešu atsaucībai un vajadzības
izpratnei.

Iepriekš minētajām latviešu grūtdieņu
grupām 2018. gadā varējām nosūtīt
kopā $250,000 – viss no ASV latviešu
MĒRĶA ziedojumiem un testamentāriem
novēlējumiem.

Lai gan visi pilno, viena gada palīdzības
projektu ziedotāji jau saņem tiešas
pateicības vēstules no atbalsta
saņēmējiem Latvijā, tomēr “SAL”
nozare vēlreiz grib pateikties latviešu
daudzbērnu ģimeņu, bāreņu un bērniem
ar īpašām vajadzībām nozīmīgākajiem
atbalstītājiem 2018. gadā:
Visu “SAL” 2018. g. ziedojumu
kopsumma: $210,853
Individuālie ziedojumi ($500 +)
Apinis, Ināra & Jānis
Bowels, Vija
Cukurs, Linda
Eglīte, Andrejs
Grava, Arturs
Jones, Ileana Z.
Krūmiņš, Ēriks un Ināra
Lācis, Andris un Dagnija
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Grupas foto no 2018. gada 22. septembra ALA/SAL pabalsta pasniegšanas pasākuma, kas notika Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā

Ozoliņa, Māra piemiņai
Plāte, Austris un Velga
Rankis, Austris
Ratermanis, Leonīds & Maruta
Schwartz, Ilze
Organizāciju ziedojumi
Linkolnas Dāmu komiteja
Oregonas Evanģēliski luteriskā draudze
Oregon Latvian Society
Klīvlandes Latviešu biedrība
Latvian Evangelical Lutheran Church of
Minneapolis – Dāmu saime
Latvian Evangelical Lutheran Church of
Willimantic
Saginavas Latviešu klubs
Sietlas Latviešu biedrības locekļi

Dzīvā pieminekļa cēlāji

Mūsu palīdzības darbā ļoti nozīmīgu
vietu ieņem ASV latvieši, kas savos
testamentos nozīmīgu daļu no savas
laicīgās mantas ir novēlējuši savas
tautas nākotnes nodrošināšanai – tās
bērniem un jauniešiem. Gadu gaitā tādi
ir bijuši jau vairāki. Mēs ceram, ka šiem
dzīvā pieminekļa cēlājiem būs vēl daudzi
sekotāji ASV latviešu saimē.
JŪS PALĪDZAT LATVIEŠU TAUTAI
DZĪVOT UN IZDZĪVOT!
Apskatiet video par “Drošā Tilta”
programmu, kas ievietots ALA tīmekļa
vietnē “SAL” sadaļā.

Īpaša pateicība

Īpaša pateicība pienākas “Drošā Tilta”
grūtdieņu palīdzības programmas
ilggadējiem atbalstītājiem, ziedotājiem
un ļoti nopietniem testamentāriem
novēlējumiem. Jūs esat šīs programmas
drošais pamats, un bez jūsu atbalsta
šis pasākums nebūtu varējis sniegt tik
ļoti nepieciešamo palīdzību Latvijā nu
jau nepārtraukti vairāk nekā 20 gadus.
Daudzi jūsu vārdi atkal parādās šī gada
nozīmīgāko ziedotāju sarakstā, bet daži
visus šos gadus vēlas palikt anonīmi.
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Attēlos: Jāņa un Irinas Vilcānu daudzbērnu
ģimene Riebiņu novadā; Līgas un Ilmāra
Zagorsku daudzbērnu ģimene Upmalas
pagastā. Kaija piebilst: “Abas ģimenes
apciemoju, kad biju rudenī Latvijā. To cenšos
darīt katru gadu, kad tur esmu, lai varu redzēt
viņu dzīves apstākļus”.

“Support and Aid to Latvia”
2018 Activity Report
KAIJA PETROVSKA
“SUPPORT AND AID TO LATVIA” DIVISION DIRECTOR
In 2018, we sent one of the largest sums of money for
assistance to needy Latvian children and families in our
homeland. This was important because we wanted to bring
joy and a feeling of well being to more families during Latvia’s
centennial. Helping these families is the top priority and main
focus of this division. The underlying reason for this priority is
the continued demographic crisis in Latvia where the ethnic
Latvian people are literally on the road to extinction – each
year more Latvians are dying than are being born and many
are leaving the country to find higher paying jobs. To provide
some relief, and thanks to the continuous donations from the
American/Latvian communities in the United States, our three
“Safe Bridge” (“Drosais Tilts”) programs sent the following aid:
a) Program No. 1 - Monthly assistance to 36 needy families
with three or more children per family. ASSISTANCE: $380 per
month for one or two years.
b) Program No. 2 - Monthly assistance to 11 children with
special needs. ASSISTANCE: $180 per month for one more
year
c) Program No. 3 - Annual university scholarships to 27
orphans or students from large families. ASSISTANCE: $2,250
per academic year for one to three years.
The funds sent to Latvia for these three programs in 2018
amounted to $250,000. Since the inception of these programs
in 1994, over three million (exactly $3,361,576) US dollars
have been sent to our partner organization – “The Children’s
Fund of Latvia” (Latvijas Bērnu Fonds), which administers
these funds from the programs, in Latvia.
For every individual donor in the United States, who
contributes at least 50% of the full one year support funds
needed by one child or family, a separate or shared subaccount is created in his or her name. The donor should
receive direct “Thank you” letters from “his” or “her” child or
family in Latvia. These letters build “bridges” of understanding
across the oceans. Those who receive these letters better
understand each family’s/child’s day to day challenges.
For our English speaking friends, who might be interested
to learn more about the tragic history of Latvia, we would
suggest a visit to the internet web page entitled “Crimes
Against Humanity/Latvian Site” (http://lpra.vip.lv/). This project
is also supported by the “SAL” Division.

Atbalstiet Latvijas nākotni!

Ziedojiet pēc jūsu iespējām, lai palīdzētu
maznodrošinātajām daudzbērnu ģimenēm
un studentiem. Ziedojumu veidlapa ir
atrodama ALA mājas lapā SAL nozares
sadaļā.

Please consider supporting the future of
Latvia by donating by your financial abilities
to disadvantaged families and students.
Please Look for the form letter on ALA
website under “Support and aid to Latvia.”
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Informācijas nozare
TATJANA ŽAGARE-VĪTIŅA
INFORMĀCIJAS NOZARES VADĪTĀJA
simtgades bērniņam”, Dziesmu svētki Rīgā, fotogalerija no
simtgades svinību mirkļiem ASV latviešu centros, reportāžas
no “Sveika, Latvija!” ceļojumiem. Mūsu ziņas regulāri publicē
arī interneta medijs latviešiem ārpus Latvijas www.latvieši.com
un Facebook lapa Latvieši Amerikā https://www.facebook.com/
groups/LatviesiAmerika/.
Pastāstīt par notikumiem, cilvēkiem, projektiem un
nākotnes plāniem mums palīdz kolēģi un sadarbības
partneri.

Pirms 13 gadiem Amerikas Latviešu apvienības 55.
kongresā delegāti vienojās, ka apvienības sauklis
būs “ALA dara daudz!” Oficiālās un ikdienas
sarunās tas turpmākajos ALA darbības gados
lietots bieži, jo visprecīzāk raksturo apvienības
daudzpusējo darbību.
Informācijas nozares uzdevums ir pastāstīt par paveikto,
apliecinot, ka tās biedru un atbalstītāju uzticība nav pievilta Amerikas Latviešu apvienība tiešām dara daudz. Bet mūsu
uzdevums nav tikai informēt par paveikto un stāstīt veiksmes
stāstus, mēs gribam, lai mūsu ziņas veicina vienotību un
sapratni ASV latviešu sabiedrībā, lai tās palīdz mums sajusties
piederīgiem latviešu kultūrai un Latvijas zemei.
2018. gads mums, līdzīgi kā latviešiem visā pasaulē, pagāja
Latvijas simtgades zīmē. Bija daudz pasākumu, svinību,
ko ALA atbalstīja un par ko stāstījām mūsu izdevumos.
Turpinājām pēc iespējas plašāk atspoguļot visās nozarēs
paveikto, sekojām līdzi notikumiem Latvijā un mūsu mītnes
zemē – ASV.
Turpinājām publicēt mūsu drukātos izdevumus “Latvian
Dimensions”, Gada pārskatu latviešu un angļu valodās, reizi
mēnesī izplatījām ALA elektroniskās ziņas “Infogrammas”,
kurās īsumā informējam par jaunumiem un projektiem.
Rēķinoties ar sabiedrības mediju lietošanas paradumiem,
pieaugošo sociālo mediju lietošanu informācijas
apmaiņas un saziņas procesā, esam uzsākuši aktīvu
komunikāciju ar saviem biedriem un sekotājiem sociālo
mediju platformā Facebook (https://www.facebook.com/
AmericanLatvianAssociation/)
ALA Facebook lapas populārākās ziņas – reportāža
no apvienības kongresa Vašingtonā 2018. gada maijā,
priekšvēlēšanu debates ASV pilsētās, akcija “Dāvana
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Paldies par sadarbību ALA valdes locekļiem un biroja
darbiniekiem. Īpaši – izpilddirektorei Marisai Gudrajai,
mūsu izdevumu redaktorei Aijai Moellerei un mājas lapas
administratoram Klāvam Rudzītim.
Paldies mūsu ilggadējam sadarbības partnerim – laikrakstam
“Laiks” un galvenajai redaktorei Ligitai Kovtunai.
Paldies par padomiem un palīdzību PBLA birojam Rīgā un
Latvijas vēstniecībai ASV, kuras darbinieki nekad neliedz
padomu, aktīvi piedalās mūsu rīkotajos pasākumos un palīdz
sūtīt ALA ziņas tālāk pasaulē.
Daži no spilgtākajiem aizvadītā darba gada mirkļiem
nozares darbā.
1. Izpildījām ALA 67. kongresā pieņemto rezolūciju Nr.7 “Par
iecerētajiem grozījumiem “Latvijas Evaņģēliski luteriskās
baznīcas likumā”. Sadarbojoties ar LELBāL arhibīskapi
Laumu Zušēvicu, prāvesti Anitu Vārsbergu-Pāžu un LELBāL
pārstāvi Latvijā, sagatavojām un izsūtījām vēstules Latvijas
valsts amatpersonām un individuālo parauga vēstuli, kurā
aicinājām nepieņemt ierosinātos grozījumus, kas nozīmētu
iejaukšanos baznīcas iekšējo jautājumu risināšanā un
ierobežotu ārpus Latvijas esošās baznīcas tiesības. 2018.
gada 28. novembrī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko
lietu komisija lēma neturpināt darbu pie pretrunīgi vērtētajiem
grozījumiem.
2. Reaģējot uz notikumiem starptautiskajā politikā - NATO
samitu Briselē, ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas
prezidenta Vladimira Putina tikšanos un tiem sekojošiem
paziņojumi medijos, 2018. gada jūlijā sagatavojām
paziņojumu presei angļu un latviešu valodā, kurā
atkārtoti uzsvērām Amerikas latviešu sabiedrības stingru
atbalstu Ziemeļatlantijas līguma organizācijai – NATO un
ciešai sadarbībai starp ASV un Eiropas sabiedrotajiem.
Paziņojumu nopublicēja vairāki ietekmīgi mediji Latvijā.
3. 2018. gada 25. septembrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā kopā ar izdevēju Ligitu Kovtunu sarīkojām

ALA vēstures grāmatas “ALA 50 līdz LV100” Atvēršanas
svētkus. Apvienības uzdevumā grāmatu sarakstīja Ilze Garoza
un Anita Tērauda, izdevniecība - “SIA VESTA-LK”, redaktore
Dace Eglīte, māksliniece maketētāja - Zane Neimane. Grāmatas
uzmanības lokā ir pēdējo 18 gadu notikumi, kas ietver ALAs
īstenotos pasākumus, lai panāktu ASV Kongresa atbalstu NATO
paplašināšanai un Latvijas uzņemšanai Ziemeļatlantijas līguma
organizācijā, Latvijas okupācijas vēstures skaidrošana, latviešu
kopienas interešu aizstāvība un sniegtais atbalsts Latvijas
ārpolitisko mērķu veicināšanā. Tāpat grāmatā aprakstīts ALAs
ieguldītais darbs latviešu valodas un kultūras uzturēšanā ASV.
Atvēršanas svētkos skaistajā bibliotēkas korē piedalījās autore
Ilze Garoza, grāmatas veidotāji, Nacionālās bibliotēkas direktors
Andris Vilks, Latvijas valdības pārstāvji, Pasaules brīvo latviešu
apvienības valdes locekļi, politiķi, diasporas sabiedriskie
darbinieki, draugi un tuvinieki.
Grāmatas svētkos bija klāt arī Latvijas Okupācijas muzeja
direktors Gunārs Nāgels, kura vadītajam muzejam ALA
priekšsēdis Pēteris Blumbergs pasniedza apvienības 50
tūkstošu eiro dāvinājuma čeku. Muzeja direktors pateicās
par dāsno ziedojumu un norādīja, ka ALA ir regulāri atbalstījusi
muzeju ne tikai finansiāli, bet arī praktiski.
2018. gada 7. decembrī kopā ar ALA valdes locekļiem un
Vašingtonas latviešiem sarīkojām grāmatas Atvēršanas
pasākumu arī ASV, Rokvilē. Pasākuma laikā ALA priekšsēdis
Pēteris Blumbergs uzdāvināja grāmatas Simtgades kluba
biedriem un Latvijas vēstniekam ASV Andrim Teikmanim.
Grāmatu joprojām var iegādāties ALA birojā Rokvilē.
4. Izpildījām ALA 67. Kongresā pieņemto rezolūciju, kas uzdeva
ALA valdei izplatīt visaptverošu informāciju ASV dzīvojošiem
latviešiem un kopienām par iespējām piedalīties 13. Saeimas
vēlēšanās, kā arī objektīvi informēt par vēlēšanās kandidējošām
politiskajām partijām, apvienībām un to programmām.
Sadarbojoties ar Latviešu organizācijām Vašingtonā
(LOV), Ņujorkas latviešu organizāciju padomi (ŅLOP)
un Čikāgas latviešu organizāciju apvienību (ČLOA) un
Latvijas vēstniecību ASV, 2018. gada septembrī sarīkojām
priekšvēlēšanu diskusijas ar 13. Saeimas deputātu
kandidātiem trijās ASV pilsētās – Vašingtonā D.C., Ņujorkā
un Čikāgā. Nodrošinājām arī iespēju diskusiju Rokvilē vērot
tiešraidē ALA Facebook lapā. Aicinājumu apmeklēt Latvijas
balsstiesīgos ASV nosūtījām visiem 16 sarakstu pārstāvjiem,
kas bija iesnieguši savu pieteikumu kandidēt Latvijas 13.
Saeimas vēlēšanās. Atsaucās sešas partijas, kas atsūtīja
uz ASV savus pārstāvjus. Diskusijas vadīja pieredzējušais
žurnālists un raidījumu vadītājs Ansis Bogustovs no Latvijas.
Vēlēšanu dienā 6. oktobrī izveidotajā 21 (rekordliels iecirkņu
skaits ASV) vēlēšanu iecirknī un pa pastu kopumā nobalsoja
2423 balsstiesīgie Latvijas pilsoņi, kas ir par 187 jeb 8,36
procentiem vairāk nekā 12. Saeimas vēlēšanās 2014. gadā.
5. 2018. gada 14. novembrī piedalījāmies Komunisma upuru
piemiņas fonda rīkotajā konferencē un galā pasākumā
Vašingtonā, kur Trūmena-Reigana Brīvības medaļu

Attēlos: ALA grāmatas atvēršana LNO. No kreisās – PBLA
izpilddirektors Raits Eglītis, Saeimas deputāts Ojārs Ē.Kalniņš, autore
Ilze Garoza, Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūds;
Priekšvēlēšanu debates ASV. No kreisās – Ansis Bogustovs, Gatis
Eglītis (JKP), Māris Graudiņš (“Progresīvie”), Vita Tērauda (“Attīstībai/
Par!”), Andris Rubīns (“Latviešu nacionālisti”), Zanda LukaševicaKalniņa (“Jaunā Vienotība”); ALA un Apvienotās baltiešu komitejas
pārstāvji kopā ar Sandru Kalnieti un LR vēstnieku ASV Andri Teikmani
Trūmana-Reigana Brīvības medaļas pasniegšanas galā pasākumā
Vašingtonā.
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saņēma trīs Baltijas valstu
sabiedriskie darbinieki - latviešu
politiķe, sabiedriskā darbiniece,
publiciste Sandra Kalniete, igauņu
politiķis Tunne Kelam un Lietuvas
eksprezidents Valdas Adamkus.
6. Informējām par Latvijas simtgades
pasākumiem Latvijā un ASV latviešu
kopienās. Simtgades svinību
noslēgumā 2018. gada novembrī
aicinājām latviešu sabiedriskos
centrus ASV piedalīties fotokonkursā,
kas atspoguļotu spilgtākos svētku
iespaidus. Uz aicinājumu atsaucās
deviņi centri – Čikāga, Denvera,
Klīvlande, Ņujorka, Ņūdžersija, Priedaine,
Portlande, Sietla, Saginava. Iesūtītās
fotogrāfijas vērtēja ALA valdes locekļi.
Visatzinīgāko vērtējumu saņēma trīs
autoru darbi – Kristina Rathod no
Ņūdžersijas par foto sēriju “Valsts svētki
Ņūdžersijas latviešu skolā”, Edgars Zālīte
par fotogrāfijām no simtgades svinībām
Ņujorkā un Thao Zang no Čikāgas par
foto sēriju no Kr. Barona latviešu skolas
sarīkojuma “Kādā sestdienas dienā pirms
100 gadiem”.
7. 2019. gada 1. janvārī Latvijā
stājās spēkā Diasporas likums.
Esam sekojuši līdzi likumprojekta
pieņemšanas gaitai, kopš tā
izvirzīšanas un ceram, ka tas sasniegs
mērķi - stiprināt diasporas kā Latvijas
sabiedrības daļas latvisko identitāti
un piederību Latvijai, veicināt tās
pilsonisko un politisko līdzdalību.
Likums paredz arī sistēmisku Latvijas
valsts atbalstu diasporas latviešu valodas
un kultūras saglabāšanai diasporā
un labvēlīgu apstākļu nodrošināšanu
reemigrācijai.
Amerikas Latviešu apvienības
Informācijas nozares vārdā pateicos
ikvienam, kas sadzird mūsu vēstījumu
un ir gatavs dalīties ar savu pieredzi un
pārdomām.

Communications
Office
TATJANA ŽAGARE-VĪTIŅA
DIRECTOR OF COMMUNICATIONS

The most engaging ALA Facebook posts represent the past year in brief:
ALA Support for NATO
In response to the recent NATO Summit in Brussels, President Trump’s meeting in
Helsinki with Vladimir Putin and various statements made in the press afterwards, the
American Latvian Association seeks to reiterate our organization’s strong support for
NATO and the transatlantic relationship between the United States and its European
allies. ALA also thanks the leadership in Congress for fulfilling its role in U.S. foreign
policy and reacting quickly to international developments.
(July 2018)
Book Opening
The opening for ALA’s most recent (organizational) history book – “ALA 50 to
LV100” took place on September 25 at the National Library of Latvia in Rīga. The
book details ALA’s activities for the past 18 years. The book was co-authored by
Ilze Garoza and Anita Tērauda. “The American Latvian Association’s history is part
of Latvia’s Centennial story. The story tells of Latvians in exile during World War II,
and their descendants’ determination and hard work to uphold the idea of Latvian
independence during the Soviet occupation, those descendants assisting Latvia in
the reestablishment of independence, and since 1991 – providing assistance in new
capacities-Latvian national security and development,” explains the book’s co-author
Ilze Garoza.
On the evening of December 8, ALA held its first history book opening event in the
U.S. at the Washington, DC Latvian Lutheran Church in Rockville, Maryland. At the
Rockville event, ALA president Peteris Blumbergs presented books to Ambassador
Teikmanis and ALA’s Latvian Centennial club members.
(December 2018)
Election Debates
The American Latvian Association, in cooperation with local Latvian organizations,
organized parliamentary election debates in three cities: Washington, DC, New York
and Chicago. ALA invited all 16 parties registered in the 13th Saeima elections to
meet with voters in the U.S. Six parties decided to send a representative to participate
in the ALA-sponsored events. The discussion was led by well-known journalist Ansis
Bogustovs from Latvia.
(September 2018)
Truman-Reagan Award
November 14, 2018 in Washington, D.C. Latvian Member of the European Parliament
and former Minister of Foreign Affairs of the Republic of Latvia Sandra Kalniete
recieved the Truman-Reagan award. She was honored alongside former Lithuanian
President Valdas Adamkus and Estonian politician Tunne Kelam. The TrumanReagan Medal of Freedom is awarded each year by the Victims of Communism
Memorial Fundation to individuāls and institutions that have demonstrated a life-long
commitment to freedom and democracy and opposition to communism and all others
forms of tyranny.
(November 2018)
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Biedru un Līdzekļu
vākšanas nozares

KRISTĪNE ĢIGA BAUER
BIEDRU UN LĪDZEKĻU VĀKŠANAS NOZARU VADĪTĀJA

LĪDZEKĻU VĀKŠANAS NOZARE
ALAs un Līdzekļu vākšanas nozares vārdā sirsnīgi pateicos
visiem ALAs labvēļiem, kas gadiem ilgi un atkārtoti ir atbalstījuši
mūsu darbu ar ziedojumiem līdzekļu vākšanas akcijās.
ALAs darbs turpinās - pieprasījumi jauniem projektiem,
atbalstam, palīdzībai, īpaši no mūsu jaunatnes tepat ASV, kā
arī no grūtdieņiem Latvijā, pieaug. Ar saziedotiem līdzekļiem
ALA ir spējusi veicināt latvietību ārzemēs un atbalstīt labdarības
darbus Latvijā. ALA ir bijusi un nākotnē turpinās būt Latvijas
stiprākais atbalsts ārzemēs un turpinās atbalstīt un veicināt
latviešu sabiedrību ASV. Kā lielākā latviešu organizācija
ārzemēs, ALA ir latviešu kopējā saikne, kas mūsu nākamajām
paaudzēm sniegs līdzekļus un morālu atbalstu. Mēs tikai ar
jūsu līdzdalību spēsim saglabāt latvietību, ne tikai pašiem sev
un mūsu pēctečiem ārzemēs, bet palīdzēt arī mūsu brāļiem un
māsām Latvijā!
Jau trešo gadu pēc kārtas esam pārsnieguši $100,000 saņemto
ziedojumu līmeni. It sevišķi laba atsaucība bija mūsu “LV100”
ziedojumu akcijai, kuru uzsākām 2016. gadā, lai atbalstītu
Latvijas Valsts simtgadei veltītus pasākumus. Akcijas norises
trijos gados ziedojumos tika savākti $194,750.80. Pateicoties
ziedotājiem, varējām atbalstīt daudz dažādus pasākumus
latviešu centros ASV. Ziedojumi no citām akcijām ieskaita
“annual fund drive”, pajas un akciju ziedojumus, piemiņas
ziedojumus, novēlējumus, u.c.
2004. gadā ALA nodibināja Simtgades testamentāro
novēlējumu fondu, lai domātu par ALAs nākotni un
darbību. Fonds ir sastādīts ar noteiktiem likumiem, ka fonda

LĪDZEKĻU VĀKŠANAS 2018. GADA REZULTĀTI
“LV-100” līdzekļu vākšanas akcija
Citas akcijas				
IENĀKUMU KOPSUMMA			
				

$45,176.00
$133,295.17
$178,471.17
123% virs budžeta

pamatkapitāls nav aiztiekams un ka tikai kapitāla procenti tiks
lietoti ALAs darbībai. ALA aicina visus biedrus un labvēļus
padomāt par novēlējumu ALAs Simtgades testamentāro
novēlējumu fondam - kaut vai mazu daļu savā testamentā.
Tāpat aicinām visas ASV latviešu draudzes un organizācijas
padomāt par novēlējumu ALAs nākotnes fondam, jo it īpaši
tāpēc, ka latviešu organizāciju skaits sarūk un tās nav vairs
spējīgas aktīvi darboties. ALA ir šodien un būs rītdien mūsu
nākotnes lielākā saikne ārpus Latvijas, kas veicinās latvietību
ārzemēs. Ar šo testamentāro novēlējumu fondu mums nebūtu
jāpaļaujas tikai uz gadskārtējām līdzekļu vākšanas akcijām.
Viena no 2018. gada kongresa rezolūcijām bija paaugstināt šī
fonda mērķi no $5 miljoniem uz $7 miljoniem. Visi testamentārie
novēlējumi ir augstu novērtēti. Bez tiem ALA ne vienmēr spētu
segt tekošos izdevumus.
Ir dažādi veidi, kā ziedot ALAs Simtgades testamentāro
novēlējumu fondam vai Līdzekļu vākšanas nozarei. Daudzas
ASV kompānijas papildina Jūsu ziedojumu bezpeļnas
organizācijām ar līdzīgu ziedojumu, dubultojot ziedojuma
summu. To varat noskaidrot savās darba vietās caur “Matching
Gift Companies List” internetā. Var arī ziedot ar pajām, akcijām
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vai vērtspapīriem (stocks, bonds), kā arī Specific Bequest at
Death, Charitable Remainder Trust, Gift of Insurance Policies,
Charitable Lead Trust, Pooled Income Funds un Charitable
Gift Annuities. Varbūt visizdevīgākais veids, kā ziedot, ir no
Jūsu 401K konta – ALA saņems pilnu atvēlēto summu, un Jūsu
mantiniekiem nebūs jāmaksā par šo summu nekādi nodokļi.
Lūdzu, pārrunājiet šādu ziedojumu iespējas ar savu grāmatvedi

(accountant) vai finansiālo pakalpojumu firmām, kuras
nodarbojas ar labdarības ziedojumiem.
Vēlreiz vēlos sirsnīgi pateikties visiem ALAs biedriem,
atbalstītājiem un ziedotājiem, kas ir palīdzējuši ar devīgu sirdi
ALAs Līdzekļu vākšanas nozarei pārsniegt savus 2018. gada
mērķus!

Liela pateicība pienākas visiem ALAs labvēļiem, kuri ir
atcerējušies ALA savā testamentā un ar saviem novēlējumiem ir
palīdzējuši nodrošināt ALAs nākotni.
ALA sincerely thanks the following donors for their generous
bequests that will ensure the future of ALA:
Jānim Puravam, Mintautam Vārtiņam, Vilim Karitonam,
Alfrēdam Balodim, Dr. Ievai Grundmanei, Harijam Lindem,
Alfrēdam Nikmanim, Paulam Viķelim, Jānim Stiebram,
Edmundam Prauliņam, Olgai Donei, Zanei Goldmanis,
Lilijai Kleinhofs, Pēterim Ozoliņam, Valijai Bilzēns,
Irēnei un Kārlim Cīruļiem, Elmāram Freibergam,
Jānim Priedītim, Ainai Galējai, Irēnai Karlsons,
Arthur Knight, Tamārai Kalniņai, Kārlim Manteniekam,
Pēterim Olšteinam, Mirdzai Puriņai, Dzidrai Ozoliņai,
Laimdotai Sausais, Arkādijam Strazdiņam, Astrai U. Kidd,
Silvestram Lambertam un Valdai Jaunzemei.
KĻŪDAS LABOJUMS. Iepriekšējā Latvian Dimensions izdevumā (Fall/Winter 2018-2019) sekojošie vārdi netika nopublicēti LV100
kluba sarakstā: DAILONS UN IRINA STAUVERS. Atvainojamies par kļūdu. Ja kādam ir jautājumi par īpašiem ziedojumiem ALAi,
lūdzu sazinieties ar ALA biroju.
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BIEDRU NOZARE
locekļiem ir vieglāk apzināt un sagatavot biedru informāciju
un biedru organizāciju pārskatus. Pieejamākos ALAs biedru
datos tagad varam meklēt tendences un kopsakarības,
kas varētu palielināt ALAs izaugsmes potenciālu. Līdzekļu
vākšanas akcijas vai citu informāciju varēs sagatavot un izplatīt
mērķauditorijām, kas arī samazinās sūtīšanas izdevumus.

2018. gadā vispārējais ALAs biedru skaits līdzās latviešu
vispārējiem demogrāfiskajiem datiem pamazām samazinājās,
tomēr ALAs biedru dāsnums un degsme turpinās. Pēdējos
gados arvien vairāk t.s. “trimdas” latvieši ir aizgājuši mūžībā.
Mēs varam pateikties šiem dibinātājiem par lielo darbu
apvienojot latviešu sabiedrību ASV. Skatoties uz nākotni, mūsu
darbs ir uzturēt un turpināt jau iesākto darbu, iesaistīt gados
jaunākus cilvēkus, tai skaitā, arī latviešus, kas uz dzīvi ASV
pārcēlušies pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā.

Galvenie nākotnes mērķi Biedru un Līdzekļu vākšanas nozarēm
ir iesaistīt gados jaunākus cilvēkus un izveidot vieglāku,
lietotājam parocīgu iespēju elektroniski iestāties biedru kārtā,
paaugstināt biedra statusu vai ziedot ALAi, ko pievienot pie
atjaunotās mājas lapas.

2018. gadā ALA sadarbojās ar Latvijas uzņēmēju Klāvu Rudzīti,
kas jau vairākus gadus palīdz ALAi ar dažādiem informācijas
tehnoloģijas pakalpojumiem. K. Rudzītis uzbūvēja jaunu ALA
datu bāzi pēc mūsu pieprasījumiem. Viņš 2018. gada aprīlī
atbrauca uz ALA biroju sastrādāties ar biroja darbniekiem
un apmācīt, kā izmantot jauno datu bāzi. Jaunā datu bāze ir
saglabāta “mākonī”, tātad ir pieejama jebkur, kur ir interneta
savienojums, ne tikai ALA birojā. Ikdienas darbiņi ir iebūvēti
programmā, kas ietaupa laiku biroja darbniekiem, piemēram,
IRS kvīšu un pateicības vēstuļu sagatavošana un izsūtīšana.
Biroja darbniekiem, biedru nozares vadītājai un citiem valdes

ALA kā organizācija lepojas ar ikkatru no mūsu biedriem!
Laikā, kad daudzām vietējām latviešu biedrībām arvien grūtāk
ir nosegt izdevumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu
uzturēšanu vai izmaksām, ALA vēl arvien piedāvā saviem
biedriem stabilu organizāciju un daudzas iespējas aktīvi uzturēt
latviešu kultūru, valodu un sportu, satikt draugus un izjust
piederību latviešu sabiedrībai. Pateicamies arī visām ALAs
biedru organizācijām par atbalstu!

2018. gada 31. decembra dati

Biedri, kas
paaugstināja biedru
pakāpi 2018. gadā

Kopējais biedru skaits
datu bāzē

Aktīvais biedru skaits
2017. gadā

Aktīvais biedru skaits
2018. gadā

Gada biedri

3085<?>

1019

657

Mūža biedri

2346

2466

2346

40

Zelta mūža biedri

527

564

527

4

Dzintara biedri

248

273

248

1

Nameja biedri

8

2

8

6

Kopā:

6214

4324

3786

51
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Membership and
Fundraising Offices
KRISTĪNE ĢIGA BAUER
CHAIR, MEMBERSHIP AND FUNDRAISING OFFICES
On behalf of ALA and the Fundraising
Office, I would like to express sincere
gratitude for your continued support of
our fundraising campaigns.
The demand for the services provided by
American Latvian Association continues
to grow, particularly for services and
support that ALA provides to the Latvian
youth, both here in the U.S. as well as
in Latvia. As the main representative
organization for the Latvian American
community, we are providing public
understanding and support for Latvia
with renewed focus, through a dedicated
distribution of information to the public in
the face of an uncertain political climate
for both the U.S. and Latvia. Again, we
thank you for your past support, which
allows ALA to continue its charitable
work, and we encourage you to be
generous this year as well!
Your generosity has been particularly
notable in the great success of the “LV100” campaign, a campaign to fund the
“Centennial Celebration of the Republic
of Latvia” events here in the U.S. ALA
received almost $200,000 in donations
for this campaign over the three-year
drive. The success of this campaign
resulted in many, many celebratory
events taking place all over the U.S.,
even in smaller Latvian communities, all
honoring Latvia’s centenary.
The ALA Century Bequest Fund was
established in 2004 with a targeted goal
of $5,000,000. One of the resolutions
passed at the 2018 Annual Congress
was to increase the target goal to
$7,000,000. ALA’s intent is to use only
the interest earned from these funds
for our needs and to leave the principal
intact. This way, ALA’s supporters can
provide a steady stream of income for
ALA to cover their operational expenses.

Please consider naming the American
Latvian Association in your will, however
small or large the sum may be.
There are several ways to accomplish
this--for example: Specific Bequest at
Death, Charitable Remainder Trust, Gift
of Insurance Policies, Charitable Lead
Trust, Pooled Income Funds or Charitable
Gift Annuities. Please consult with your
estate planner or accountant to decide on
the most advantageous method for you.
Doing so could reduce your inheritance
tax obligation. This form of donation
from ALA’s supporters helps to ensure
continued funding for ALA’s neverending
work and for you – an infinite impact on
our beloved American Latvian community.
In 2018, our overall number of members
continued to decline, in line with the
demographic statistics of the Latvian
population. However, the commitment
and passion of our members continues
in a truly Latvian style. Unfortunately,
we are losing more of the members who
immigrated to the U.S. after World War
II every year. We offer our prayers to
those who passed away in 2018 and their
families. We are forever grateful to these
founders who built the Latvian society
in the U.S. Looking to the future, our
mission is to maintain and continue their
work, involving the younger generations,
including those who have emigrated
since 1991.
In 2018, ALA worked with Klāvs Rudzītis,
a young Latvian professional that has
helped ALA with IT projects for a number
of years. ALA contracted with Mr. Rudzītis
to build a customized database to meet
our changing needs and keep with
the latest technologies. Mr. Rudzītis
traveled to the ALA offices to work with
office staff and give a tutorial on the
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new database before going “live.” The
new data base is housed in the “cloud,”
so that it is accessible anywhere there
is internet. Daily tasks such as printing
and sending IRS receipts and thank
you letters have been simplified by
being programmed into the software,
saving time for staff. The new database
is more user-friendly, making it easier
for staff and the membership officers
to run queries and prepare a variety of
reports. The more accessible and better
organized membership data will allow us
to look for insights into tendencies and
correlations in the data. Fundraising or
other informational mailings can be sent
to target audiences as needed, reducing
printing and mailing expenses.
The goals and priorities of the
membership and fundraising offices
will be to attract younger members to
ALA and to develop more user-friendly
methods of becoming a member,
increasing membership or donating
online.
ALA takes great pride in every single
one of our members, as well as our
member organizations! We are proud
that we are able to provide our members
with opportunities to actively maintain
the Latvian culture, language and sport,
to meet with fellow Latvians and feel a
sense of belonging.

Kasieres ziņojums
DACE SPANIER
KASIERE

Kas par burvīgu Latvijas
simtgades gadu aizvadīts! Un
šo burvību radīja latvieši, kuri
2018. gadā gatavošanos Latvijas
simtgadei un tās svinēšanu bija
nolikuši visu pārējo interešu un
darbu priekšgalā. Šo burvību
radīja mūsu radi un draugi
nelatvieši, kuri saprata, cik
ļoti Latvijas simtgade mums
ir svarīga, un atbalstīja mūsu
darbošanos ja ne ar sirdi, tad ar
prātu. Šo burvību jutām arī no
ALAs finansu skatpunkta, jo jūsu
ziedojumi ļāva gan dalībniekiem,
gan organizētājiem izbaudīt
dāsnu ALAs atbalstītu simtgades
notikumu klāstu!
Neskatoties uz palielināto darba
intensitāti 2018. gadā sakarā ar Latvijas
simtgades svinībām, ALAs vadība un
finansu komanda ir veiksmīgi tikušas
galā ar finansu resursu pārvaldi, finansu
procesu nodrošināšanu un akurātu
uzskaiti. Par to man, protams, jāpateicas
varenajai ALAs finansu komandai.
Gada pirmajā pusē līdz jaunās valdes
ievēlēšanai man blakus ar savu gudro
padomu un atbalstu bija kasiera palīgs
Jānis Grāmatiņš. Paldies ALAi, ka tā
iepazīstināja mani ar šo brīnišķīgo
cilvēku! Grāmatiņa kungs bija svarīgs
ALAs jaunās maksājumu sistēmas

ideju laboratorijas dalībnieks un viņš
mums joprojām pēc vajadzības izpalīdz.
Paldies, Grāmatiņa kungs!
Maija kongresā kasiera palīga amatu
pārņēma Anita Nagele, un viņa ļoti
ātri iemanījās orientēties ALAs 17
darbības virzienu, ap 40 fondu un ap
170 kontu labirintā. Esmu ļoti pateicīga
Nageles kundzei par viņas precizitāti
un nesavtīgajām pūlēm, ik nedēļu
atradot laiku biroja vizītei un nodrošinot
pienācīgu finansu darījumu plūsmu un
uzraudzību.
Ļoti svarīgu lomu ALAs finansu
procesos ieņem arī mūsu konsultants
Mārtiņš Duhms. Duhma kunga padoms
neklātienē tiek uzklausīts ikvienā valdes
sēdē un ļoti palīdz valdei diskutējot un
pieņemot lēmumus par darījumiem ar
ieguldījumiem. Sirsnīgs paldies Duhma
kungam par viņa padomu!
Sirsnīgs paldies biroja vadītājai Marisai
Gudrajai un finansu lietvedei Baibai
Dolinkai par apzinīgo darbu. It īpašs
paldies abām darbiniecēm par sapratni
un atsaucību ārkārtas situācijās. Esmu
laimīga par Marisas Gudrās dziļo izpratni
par ALAs finansu sistēmu, jo tas ir ļāvis
man veltīt mazāk laika ikdienišķiem
darbiem un vairāk pievērsties augstāka
līmeņa uzdevumiem.
Papildus ALAi raksturīgo darījumu
uzraudzīšanai, 2018. gadā daudz laika

veltīju darbam pie ALAs finansu procesu
automatizēšanas. Darbs vainagojās ar
panākumiem, kad 2019. gada sākumā
bijām gatavi pāriet uz elektronisku
maksājumu dokumentācijas arhivēšanu
un apstrādi, neskaitot pašu maksājuma
veikšanu. Elektronisko ALAs maksājumu
platformu izstrādājām sadarbībā ar Klāvu
Rudzīti, un esmu pateicīga Rudzīša
kungam par viņa efektīvo darbu. No sirds
pateicos ALAs valdei, ka tā uzticējās man
un atbalstīja šī projekta realizēšanu.
Paldies, dārgie ALAs biedri un labvēļi, par
jūsu dāsnumu un uzticību. Esmu lepna
un laimīga, ka man ir bijusi iespēja būt
līdzgaitniecei ALAs valdē un ka mūsu
kopīgās pūles nes augļus un veicina
latviskās kultūras uzturēšanu un latviešu
identitātes saglabāšanu ārpus Latvijas.
Mūsu uzdevums ir neatslābt neatkarīgas
Latvijas un spēcīgas Latviešu tautas
atbalsta darbā.
Es ceru, ka ALAs darbs dot labumu
ikkatram Amerikas latvietim!

Līdzekļu avoti (pasīvs)

2018. gada beigās ALAs finansu līdzekļu
vērtība (liabilities and net assets) bija
$6,924,264. Tas ir par $371,174 mazāk
kā 2017. gada beigās. Ienākumi bija
par $774,668 zemāki kā 2017. gadā,
bet izdevumi palielinājās par $371,157.
Salīdzinājumam, ALAs kapitāla vērtība
kopš 2009. gada ir apskatāma 1. attēlā.
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1. attēls

Galvenais ALAs kapitāla samazināšanās iemesls 2018. gada laikā bija lielie izdevumi Latvijas simtgades svinību sakarā.
Saskaņā ar bezpeļņas organizāciju jaunajiem grāmatvedības noteikumiem (FASB ASU 2014-16), kas stājās spēkā sākot ar 2018.
gada finansu pārskatiem, mūsu līdzekļi, neskaitot saistības ($6,818,647 = $6,924,264-$105,617) ir sadalīti divās kategorijās, kas
katra norāda, kāda ir bijusi ziedotāja griba attiecībā uz ziedojuma izmantošanu – ziedojumi bez ierobežojumiem un ziedojumi ar
ierobežojumiem. Līdz 2018. gadam šis sadalījums bija trīs kategorijās – līdzekļi bez ierobožojumiem, uz laiku ierobežotie līdzekļi
un mūžīgi ierobežotie līdzekļi. Lūdzu skatīt 2. attēlu “ALAs līdzekļu sadalījums”.

2. attēls
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1.

Bez ziedotāju ierobežojumiem (without donor restrictions, 2.attēlā Bez ziedotāju ierobežojumiem) – $4,088,299 – Līdzekļi
bez ziedotāju ierobežojumiem ir sadalīti divās apakšgrupās:
i) līdzekļi valdes noteiktiem mērķiem ($3,142,114; board designated) un,
ii) līdzekļi vispārējām vajadzībām ($946,185; undesignated).

Līdzekļi ar ALAs valdes noteiktiem mērķiem ir Simtgades testamentāro novēlējumu fondā ($2,983,064), pamatdarbības rezerves
fondā ($100,000) un Latviešu Institūta fondā ($59,050). Pārējie neierobežotie līdzekļi ($946,185) ir pieejami budžetā noteiktām
ikdienas un ilgtermiņa vajadzībām.
2.

Ar ziedotāju ierobežojumiem (with donor restrictions) - $2,730,348. Šie līdzekļi apvieno divas iepriekšējo gadu pozīcijas tikai
ar citu nosaukumu:
i) ar mērķa ierobežojumiem ($1,631,644; purpose restrictions; agrāk saukti “uz laiku ierobežoti līdzekļi/temporarily
restricted funds”). ALAi tagad ir divdesmit viens fonds ar mērķa ierobežojumiem. 2018. gadā tika aizvērts Irēnas un Kārļa
Cīruļu fonds, jo 2012. gadā saņemtais novēlējums $90,000 apmērā sešu gadu laikā ir iztērēts “Sveika, Latvija!” ceļojumu
atbalstam saskaņā ar Kārļa Cīruļa norādījumu.
ii) ziedojumi mūžīgas peļņas gūšanai ($1,098,704; endowments, agrāk saukti “mūžīgi ierobežotie līdzekļi/permanently
restricted funds”). ALAi ir divpadsmit ziedojumi mūžīgas peļņas gūšanai un kā jau virskategorija “Ar ziedotāju
ierobežojumiem” norāda, šo līdzekļu ieguldījuma ienākumi ir jāizmanto konkrētā ziedotāja noteiktam mērķim. Šo
ziedojumu sastāvā pēdējo gadu laikā nav bijušas maiņas. Oriģinālā mūžīgas peļņas ziedojumu vērtība bija $952,702.

Nākamajā, 3. attēlā ir redzama ierobežoto ziedojumu sadale pa ALAs darbības nozarēm.

3. attēls

Bez augšminētajām septiņām ALAs nozarēm, kurām ir speciāli ziedoti līdzekļi, ALAi ir vairākas citas darbības sfēras – ļoti aktīvās
iekšējās un ārējās informācijas nozares, administrācija, gadskārtējais kongress, vispārējā nozare (piem. piedalīšanās Pasaules
brīvo latviešu apvienībā un Apvienotajā baltiešu komitejā), un sports, kam nav speciālu ziedojumu un kuru izdevumi tiek segti no
vispārējām vajadzībām paredzētajiem līdzekļiem ($946,185, kas ir par $511,151 mazāk kā 2017. gada beigās).
Katra nozares vadītāja pienākums ir, pirmkārt, izmantot speciāli viņu nozarei paredzētos, ierobežotos līdzekļus un tikai tad, ja
nav piemērotu līdzekļu ierobežotajos fondos, nozares vadītājs var iekļaut budžetā izdevumus, kas tiktu finansēti no vispārējiem
līdzekļiem. Tā piemēram, 2018. gadā tika iztukšots Irēnas un Kārļa Cīruļu “Ceļojumi uz Latviju” (Sveika, Latvija!) fonds un turpmāk
ceļojumi uz Latviju būs jāfinansē no vispārējiem līdzekļiem.
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Līdzekļu izlietojums un izvietojums (aktīvs)

4. attēlā “ALAs līdzekļu izlietojums un izvietojums (aktīvs)” redzams, kur atrodas ALAs kapitāls ($6,924,264). Lielākā daļa līdzekļu $6,145,184 - ir ieguldīti Vanguard fondos, $345,762 ir norēķinu kontos, $378,673 ir saņemamās iemaksas (contributions receivable,
ieskaitot $115,000 Rimšu, $140,000 Freiberga, un $100,000 Jaunzemis novēlējumus) un pārējie $56,563 ir apgrozāmie līdzekļi,
pamatlīdzekļi, grāmatu apgāda un muzeja inventārs un kreditori.

4. attēls

Ieguldījumi

ALAs valde turpina uzraudzīt mūsu Vanguard ieguldījumus. Lūdzu skatīt 5. attēlu ar ALAs ieguldījumu sadalījumu 2018. gada 31.
decembrī.
2018. gadā beigās Vanguard fondos bija ieguldīti $6,143,267.
Dividendēs ieņēmām $191,863. Ieguldījumu vērtība kritās
par $299,248, tātad kopējais ienākums no ieguldījumiem bija
negatīvi $107,385.
2018. gadā pārskaitījām $55,000 no Vanguard Vispārējā
konta uz Simtgades Testamentāro novēlējumu kontu, jo bijām
saņēmuši Simtgades Testamentārajam fondam paredzētu
$5,000 novēlējumu. Turklāt ALAs valde nolēma nozīmēt
papildus $50,000 no vispārējiem līdzekļiem Simtgades
Testamentāro novēlējumu fondam. 2018. gadā no Vanguard
uz norēķinu kontiem pārskaitījām $750,000. Vanguard bilanci
papildināja trīs akciju ziedojumi, kopā par $118,082.

5. attēls

Summējot 2018. gada finansu tirgu, ALAs finansu konsultants
Mārtiņš Duhms rakstīja, ka “Ilgi gaidītā akciju korekcija
beidzot notika”, un, tupinot Duhma kunga domu, 2019. gada
sākumā tirgus augšupeja bija straujāka un lielāka, un finansu
tirgus neprognozējamāks. 2019. gada martā ALAs valde
ņēma vērā finansu konsultanta ieteikumu un nolēma pārlikt
$400,000 Simtgades testamentāro novēlejumu līdzekļu mazliet
konservatīvākos fondos.
Kā redzams 4. attēlā, ALAi Vanguard ir pieci dažādi ieguldījumu
konti, katrs ar savu ieguldījumu sadalījumu atkarībā no konta
līdzekļu mērķa – īstermiņa vai ilgtermiņa un tādi, kam jābūt
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stabilākiem vai tādi, kas var uzņemties lielāku risku. Piemēram, Vispārējā kontā ir tikai stabili īstermiņa ieguldījumi - parādzīmes un
naudas tirgus vērtspapīri, jo līdzekļi šinī kontā ir paredzēti ikdienas norēķinu kontu papildināšanai, kad norēķinu kontos ir zemas
bilances.
Ņemot vērā ALA 67. kongresa rezolūciju Nr.9, 2019. gada martā ALAs valde nolēma paaugstināt Simtgades Testamentāro
novēlējumu fondā sakrāto līdzekļu mērķi no $5 miljoniem uz $7 miljoniem.

Budžeta izpilde

2018. gads beidzās ar $408,195 iztrūkumu. Kopējie ienākumi bija $1,022,919 un izdevumi bija $1,431,114. 2018. gadam bijām
pieņēmuši budžetu ar $955,170 iztrūkumu, sagaidot $549,000 ienākumos un $1,504,170 izdevumos. Tātad ienākumi bija daudz
lielāki nekā plānots, un izdevumi bija nedaudz mazāki kā budžetā ieplānotie. Lielās atšķirības ienākumos ir galvenokārt pateicoties
veiksmīgām ziedojumu vākšanas akcijām un testamentāriem novēlējumiem ar kopējo vērtību $406,798. Sastādot budžetu, mēs
neplānojam ienākumu no testamentāriem novēlējumiem un neparasti lieliem ziedojumiem, jo tie pēc dabas ir neparedzami.
Sastādot budžetu, mēs arī esam ļoti konservatīvi attiecībā uz ienākumiem no ieguldījumiem. Tomēr 2018. gadā finansu tirgus
kritiens bija dziļāks nekā bijām plānojuši mūsu konservatīvajā budžetā.
Lūdzu skatīt 6. attēlu “ALAs budžeta izpildījums pa nozarēm”. Ja vēlaties redzēt detalizētākus budžeta izpildījuma pārskatus pa
nozarēm un izdevumu veidiem, lūdzu sazinieties ar biroju, un mēs jums tos nosūtīsim.

6. attēls

Kā redzams 7. attēlā “2009.-2018. gada izdevumu salīdzinājums”, 2018. gada izdevumu apjoms ir daudz augstāks nekā vidējais
pēdējo deviņu gadu laikā. Tas atspoguļo ALAs lielo aktivitāti par godu Latvijas simtgadei.
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7. attēls

8. attēlā ir redzama administratīvo izdevumu proporcija attiecībā pret izdevumiem ALAs pamatprogrammām. Mērķis ir netērēt vairāk
kā 23% administratīviem izdevumiem.

8. attēls
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Novēlējumi

Joprojām ienākumi no novēlējumiem ir kritiski ALAs darbības turpināšanai. Mēs pastāvīgi izmantojam neierobežotos novēlējumus,
jo ienākumi no ieguldījumiem (neskaitot ienākumus no dāvinājumiem pastāvīgas peļņas gūšanai, kas ir jāizmanto specifiskiem
mērķiem) kopā ar biedru naudām un ikgadējo ziedojumu akciju ienākumiem nesedz vispārējās darbības izdevumus un tos
izdevumus, kam nav speciāli paredzētu līdzekļu.
1. tabulā ir apkopoti dati par novēlējumiem. Kopš 2011. gada novēlējumos esam saņēmuši $5,208,741, bet 2018. gadā no
novēlējumiem saņēmām $406,798. Tā kā ALAs grāmatvedība seko uzkrāšanas principam, saskaņā ar kuru darījumi un notikumi
tiek atzīti tad, kad tie notiek, nevis tad, kad tiek saņemta vai samaksāta nauda, 2018. gada novēlējumos esam iekļāvuši divus
novēlējumus (Valdas Jaunzemis novēlējumu par $100,000 un Elmāra Freiberga novēlējuma atlikumu par $140,000), kas ir zināmi,
bet vēl nav saņemti.
Mums ir ļoti paveicies, ka kopš 2011. gada ik gadu ALA ir saņēmusi testamentāros novēlējumus. Gadā ienāk divi līdz septiņi
novēlējumi, 2018. gadā saņēmām septiņus novēlējumus – trīs bija jauni novēlējumi un četri no novēlējumiem (Bērziņš, Vītols,
Winters un Freibergs) ir tādi, kas nāca divus vai vairākus gadus pa daļām. Ziedojumu summas ir bijušas no pāris tūkstošiem līdz pat
miljonam, un mēs esam no sirds pateicīgi par katru saņemto dolāru. Esam pamanījuši, ka daži novēlējumi nāk no labvēļiem, kuri
ir atsaukušies uz jau pirms daudziem gadiem izteikto ALAs aicinājumu novēlēt ALAi kaut nelielu daļiņu sava īpašuma. Šie mazie
novēlējumi mums ir īpaši mīļi, jo pierāda, ka mūsu labvēļiem ALAs nākotne ir tikpat svarīga kā viņu ģimenes locekļu un draugu
nākotne. Ceram, ka ar savu darbu turpinam iedvesmot labvēļus atstāt kaut nelielu daļu viņu mantojuma ALAi.
1. tabula
Novēlētājs

Ierobežotā summa, $

Bez ierobežojuma summa, $

Mērķis

2011
Donis

51,522

Goldmanis

75,000

Kleinhofs

123,842

Prauliņš

Sadarbība ar LV
202,382

Znotiņš

15,000
Gada summa

138,842

Sadarbība ar LV
328,904

467,746

2012
Goldmanis

25,000

Cīrulis

90,000
Gada summa

90,000

Ceļojumi
25,000

115,000

2013
Miezītis

250,000

Bilzēns

281,450

Ozoliņš

KF un izglītība
93,816

Sadarbība ar LV

5,000
Gada summa

531,450

98,816

630,266

2014
Bilzēns

2,171

Priedits

6,514

Sadarbība ar LV

250,000

Galējs-Dravnieks
Freibergs

30,586
1,100,000

Gada summa

1,102,171

Kultūra un izglītība
287,100

1,389,271

2015
Kalnins

100,000

Olsteins

41,171

Purins

Simtgades fonds
100,391

Mantenieks

44,368
Gada summa

41,171

244,760

285,931

2016
Cirulis

98,243

Simtgades fonds

Priedits

720,000

Ozoliņš, E & Dz

412,542

Berzins

40,811

Strazdins

5,000

Sausais

20,000

Ledet

43,220
Gada summa

98,243

1,241,573

1,339,816

2017
Ozoliņš Coudrey
Ozoliņš E. & Dz.
Sausais
Vitols

25,000

Sadarbība ar LV
404,565

2 0 120,751
8 .- 2 0 1 9 . GA DA DA R B Ī B A S PĀRS KATS / 4 7
110,000

Abolins

10,000

Berzins

3,597

Novēlētājs

Ierobežotā summa, $

Bez ierobežojuma summa, $

Mērķis

2017
Ozoliņš Coudrey

25,000

Sadarbība ar LV

Ozoliņš E. & Dz.

404,565

Sausais

20,751

Vitols

110,000

Abolins

10,000

Berzins

3,597
Gada summa

25,000

548,913

573,913

2018
Berzins

957

Vitols

44,841

Lambergs

5,000

Simtgades fonds

Winters

1,000

Izglītība

Rimsa Family Trust

115,000

Sadarbība ar LV

Jaunzemis (vēl nav saņemts)
Freibergs (vēl nav saņemts)

100,000
140,000

Kultūra un izglītība

Gada summa

261,000

145,798

406,798

Kopsumma

2,287,877

2,920,864

5,208,741

Papildus informācija

ALAs finansu atskaišu kvalitāti pārbauda ārējā auditoru firma CliftonLarsonAllen (CLA). Neatkarīgu revidentu ziņojumu un revidētos
ALAs finansu pārskatus par 2018. gadu, kā arī ALAs atskaites ASV iekšējam ieņēmumu dienestam (IRS), var saņemt pēc
pieprasījuma birojā.
Reizi ceturksnī ALAi specializētus grāmatvedības pakalpojumus sniedz sertificēta grāmatvede Maribel Torres un viņas palīdze no
Lumix CPAs and Advisors. Maribel Torres, CPA palīdz ar fondu bilanču uzskaiti atkarībā no izdevumiem un ienākumiem katrā fondā.
Liela uzmanība tiek pievērsta arī Vanguard ieguldījumu pelņas un zaudējumu sadalei starp ALAs fondiem un ALAs nozarēm. Bez
tam Lumix palīdz ar debitoru un kreditoru uzskaiti, kā arī ar informācijas sagatavošanu revidentiem un IRS atskaitēm.
Tāpat kā 2017. gadā, arī 2018. gadā ALA bija ne tikai starpnieks Latvijas valdības piešķirto līdzekļu pārskaitīšanai latviešu
organizācijām Amerikas Savienotajās Valstīs, bet pati bija Latvijas valdības finansējuma saņēmēja. Turklāt ALA sadarbībā ar Latvijas
valdību bija iesaistījusies Smithsonian Institution projektā, kur abām pusēm bija paredzēts piedalīties gan kā finansētājām, gan kā
organizatorēm. Kaut gan ASV valdības slēgšanas dēļ Smithsonian Institution pasākums tika pārcelts uz 2020. gadu, ļoti iespējams,
ka ALA un Latvijas valdība 2019. gadā realizēs kādu citu sadarbības projektu. ALAs atbildībā esošais Latvijas valdības finansējums
ALAs bilancē redzams kā $77,980 atmaksājams avanss (refundable advance).
ALAs finances ir ļoti labā stāvoklī un ALAs vadība efektīvi pārvalda tai uzticētos resursus.

Treasurer’s Report
DACE SPANIER
TREASURER
Assets

The year 2018 ended with ALA’s total assets at $6,924,264.
This is a decrease of $371,174 from the $7,295,438 that we
had at the end of 2017. The decrease is primarily attributable
to the historically high expenses of $1,431,114 compared to
approximately $1M in expenses in average years. The additional
expenses were planned and necessary to accommodate the
increased level of activities related to the celebrations of Latvia’s
centenary.
The overall accumulation of assets, however, is the combined
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achievement over many years – the generous donors,
hardworking Board and employees, and the knowledgeable
consultants. The financial markets rewarded ALA with
$191,863 attributable to dividend income, however the
investments experienced a $299,248 market loss resulting
in net investment loss of 107,385 for 2018. After the market
correction and investment loss in 2018 and the rapid market
growth at the beginning of 2019 and upon consultation with
our finance advisor ALAs board decided to transfer $400,000
of the Vanguard Century Bequest Fund into somewhat more
conservative investments.

2018 was a very successful year with regard to fundraising.
ALA received seven bequests, ranging from $957 to $140,000.
Please see table 1 for a full list of bequests. Even though
ALA recorded the seven bequests as income in 2018, two
larger bequests ($100,000 from Jaunzemis and $140,000 final
distribution from Freibergs) have not yet been received. The
reason for this treatment is because ALA keeps its books on
accrual basis of accounting – in other words, ALA’s revenues
and expenses are recorded when a transaction happens and
not when the cash is received or paid.
Effective for fiscal years beginning after December 15, 2017,
the Financial Accounting Standards Board had issued an
Accounting Standards Update (ASU 2016-14) regarding the
presentation of financial statements of not for profit entities. The
standard applies also to ALA; therefore, you will see a change in
some elements of ALAs financial statements.
One of the more important changes is the classification of Net
Assets. There are two classes of net assets instead of the prior
three classes – i) without donor restriction and ii) with donor
restrictions.
ALA has net assets without donor restrictions of $4,088,299.
This amount includes Board designated funds (Century Bequest
($2,983,064), Operational Reserve ($100,000) and Latvian
Institute ($59,050) fund) and $946,185 are undesignated funds.
ALA’s net assets with donor restrictions total $2,730,348. This
amount includes Endowments of $1,098,704 and assets with
purpose restrictions of $1,631,644.
In 2018, ALA spent all the funds from and subsequently closed
one of its funds with donor restrictions – The I & K Cirulis
Fund whose purpose was to provide assistance to youth trips
to Latvia within one of ALA’s most popular programs “Sveika,
Latvija!” and “Hello, Latvia!”
Out of the $406,798 which ALA received from bequests in 2018,
$261,000 were with donor restrictions and $145,798 were
without donor restrictions. While ALA is very thankful for any
kind of donation to ALA, the importance of sufficient unrestricted
funds cannot be stressed enough. The unrestricted funds are
the only source of money for ALA’s various offices which have
not received funds specifically for their use, i.e. restricted funds,
such as the internal and external information office, the sports
office, and now our extremely popular educational “Trips to
Latvia” program, better known as “Sveika, Latvija!” and “Hello,
Latvia!”. Furthermore, the unrestricted funds are the only
source of money for supporting activities such as membership,
fundraising, administrative and general programs, which also
include ALA’s participation and high membership fees in the
World Federation of Free Latvians and the Joint Baltic American
National Committee.
When there is a comfortable balance in the general funds, we
immediately consider the opportunity to increase the balance
of ALA’s board designated Century Bequest Fund, the goal of
which is to provide investment income for ALAs activities now
and in the distant future. In 2018, $50,000 from bequests in
2017 were designated to the Century Bequest Fund. Please

keep ALA’s need for unrestricted funds in mind when planning or
giving donations to ALA.
Furthermore, in March 2019 taking into account Resolution Nr. 9
from the 67th ALA Congress, ALA’s Board resolved to raise the
fundraising goal of the Century Bequest Fund from $5 million to
$7 million.

Budget

Our well-established financial management system enables
ALA to keep detailed track of actual income and expenses
compared to budgeted income and expenses. I am grateful to
our Board members who recognize and respect the importance
of adherence to the budget as much as it is practically possible.
During 2018, total revenue was $1,022,919 and expenses were
$1,431,114 resulting in a net loss of $408,195. This compares
to budgeted income of $549,000 and budgeted expenses of
$1,504,170 with expected net income of negative $955,170. The
primary difference in the actual versus budgeted income was
the receipt of the bequests totaling $406,798.
In 2018, our expenses of $1,431,114 were much higher than
the historical average since 2009 of a little over $1 million. As
mentioned before, this was due to the increase in activities
related to the celebration of Latvia’s centenary. Approximately
64% of total expenses were paid from the unrestricted funds
and 36% of expenses were paid from the restricted funds. This
proportion highlights the importance of ALA’s need to increase
the unrestricted fund balance.

Bequests

ALA received $406,798 from seven bequests in 2018. Three of
the seven bequests were new and four were second or higher
distributions from bequests for which the initial payment was
received in prior years. $115,000 of the 2018 bequests were
dedicated to the Cooperation with Latvia program, $5,000 were
for the Century Bequest Fund, and $141,000 for Education
and Culture. Since 2011, ALA has received two to seven
bequests per year. We hope that this trend will continue and
we would like to remind our members and contributors that
ALA has a brokerage account and is happy to accept securities
donations. This is especially beneficial to those who have highly
appreciated securities.

Conclusion

ALA’s current finances are in a strong position as we
continuously strive to safeguard and allocate our financial
assets wisely. ALA endeavors to spend its money on the most
far-reaching and promising projects. However, we do not forget
that sometimes the best measure of the effectiveness of our
efforts is not in the numbers of people served, but the particular
need of those served. We keep in mind the need to ensure that
we have sufficient resources to stay active in near term as well
as the distant future. We appreciate and are thankful that ALA’s
donors have entrusted ALA with their heartfelt and generous
donations. We know that your donations have been hard earned
and we strive to ensure that you are delighted when you see
and hear about how your donations are being put to use.
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Sabiedriskās
attiecības

DZINTARS DZILNA
SABIEDRISKO ATTIECĪBU NOZARES VADĪTĀJS

Sabiedrisko attiecību nozare
turpina ALAs ilgstošo politisko
darbību, pārstāvot Amerikas
latviešu intereses un informējot
par tām ASV Kongresa deputātus
un politikas veidotājus. Šogad
birojs piedalījās vairākos
pasākumos un iesaistījās
aktivitātēs, atbalstot
mērķus, kas ir svarīgi Amerikas
latviešiem.
2018. gada septembrī, drīz pēc
veiksmīgās “Baltijas aizstāvības
dienas”, kas noritēja iepriekšējā
ALA Kongresa laikā maijā, birojs
palīdzēja organizēt vizītes Vidus un
Austrumeiropas koalīcijas (Central and
Eastern European Coalition) ietvaros.
Atsaucoties uz Call to Action, ko
izsūtījām augustā, apmēram 20 ASV
baltiešu piedāvāja tikties ar saviem
Tautas vietnieku nama deputātiem
uz vietas savos novados, lai viņus
informētu par būtiskiem likumprojektiem,
kas skar Vidus un Austrumeiropas
aizsardzību, enerģētiku, Krimas
aneksijas neatzīšanu, utt., kā arī
saistībā ar cilvēku tiesībām Krimas
aneksijas protestētājiem. Tikšanās
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notika ar Rep. Barbara Comstock
pārstāvi, Rep. Jared Huffman pārstāvi
(CA-2), Rep. Nancy Pelosi (CA-12)
pārstāvi, Rep. Jackie Speier pārstāvi
(CA-14), un ar pašu Rep. Brad
Wenstrup. Īpašs paldies Vizmai Karverai
(Carver) un Jurim Mežinskim, vadot
sanāksmi ar savu vēlēšanu apgabala
pārstāvi. Vienlaikus ALA Call to Action
UNIT dalībnieki sazinājās ar saviem
deputātiem un rakstiski lūdza atbalstīt
pasākuma mērķus. Tikšanās rezultātā
Rep. Wenstrup pievienojās House Baltic
Caucus kā dalībnieks.
2018. gada novembrī organizējām
pastkaršu akciju Baltiešu simtgades
svinībās Bostonā. ASV kongresmeņiem
no 18 pavalstīm tika nosūtītas 500
individuāli adresētas un parakstītas
pastkartes ar aicinājumu iestāties ASV
Pārstāvju palātā (House) un Senātā
izveidotajās Baltijas atbalsta grupās,
House Baltic Caucus un Senate Baltic
Freedom Caucus. Rezultātā
Sen. Susan Collins (ME) un Rep.
Chellie Pingree (ME-1) iestājās savās
respektīvajās atbalsta grupās.
2019. gada janvarī izsūtījām Call to
Action ar mudinājumu ASV Kongresam
atbalstīt stiprinātu ASV līderpozīciju
NATO, enerģētikas neatkarību Eiropai,
aizsardzību navigācijas brīvībai Melnajā
jūrā (atsaucoties uz to, ka Krievijas
Federācija nesen sagūstīja trīs Ukrainas
jūras kuģus un apkalpi), kā arī par
Baltic Caucus. Drīz pēc tam Rep. Brian
Fitzpatrick (PA-1) iestājās Baltijas
atbalsta grupā. Martā Sen. Tom Cotton
(AR) un Sen. John Boozman (AR) arī
iestājās Baltijas atbalsta grupā.
Laikā, kad top šis izdevums, plānojam
izsūtīt Call to Action 2019. gada aprīlī,

Tikšanās ar Rep. Brad Wenstrup (OH-2). No
kreisās puses: Jonas Matulaitis, Ģirts Krūze, Rep.
Wenstrup, Māra Vanags, Kārlis Šteinmanis (Latvijas
goda konsuls Ohaijo), Mary Nippert (Igaunijas goda
konsuls Ohaijo un Kentuki), Juris Mežinskis (bijušais
ALA priekšsēdis).

atkārtojot mudinājumu stiprai ASV
vadībai NATO, enerģētikas neatkarībai
Eiropā un stiprākām sankcijām pret
Krievijas agresivitāti ASV un Baltijā. Arī
plānojam vizītes pie kongresmeņiem
ar Centrālās un Austrumeiropas
koalīcijas grupām jūnijā un vizītes pie
kongresmeņiem ar baltiešiem novembrī.
Visa gada gājumā mēs arī rakstījām
oficiālas vēstules, ieskaitot Senāta
Ārējo attiecību komitejai (Senate
Foreign Relations Committee) jūlijā,
lai apliecinātu senatoriem ALA
atbalstu NATO, un vēstuli Valsts kases
departamenta Ārējo īpašumu kontroles
birojam (Treasury Department’s Office
of Foreign Assets Control) februārī,
lai mudinātu uzlikt stingras sankcijas
pret Krievijas agresiju. Mēs arī
turpinājām attīstīt labas attiecības ar
mūsu partneriem Apvienotajā baltiešu
komitejā (JBANC), Amerikas baltiešu
brīvības līgā (BAFL), Centrālās un
Austrumeiropas koalīcijā (CEEC),
Amerikas igauņu nacionālajā padomē
(EANC) un Amerikas lietuviešu kopienā
(LAC). Paldies mūsu partneriem par
viņu darbību un koleģialitāti.

Public
Relations
DZINTARS DZILNA
DIRECTOR OF PUBLIC AFFAIRS

Logo used by permission from the University of Oregon’s
Department of Political Science

The Public Relations office
continues ALA’s long-standing
political advocacy work,
representing the interests of
Latvian Americans to elected
officials in Congress and U.S.
policy makers. This year, the office
participated in a number of events
and actions in support of issues
that are important for Latvian
Americans.
In September 2018, on the heels of
the successful Baltic Advocacy Day
just before the last ALA Congress
in May, the office helped organize
the Central and Eastern European
Coalition (CEEC) Advocacy Week.
In response to a Call to Action we
issued in August, approximately 20
Baltic Americans volunteered to meet
with their representatives in-district, to
inform them of important bills enabling
Eastern European security and energy
independence, non-recognition of
Crimea’s annexation by the Russian
Federation, etc., as well as about
protecting human rights of dissenters of
Crimean annexation. Meetings occurred
with liaisons of Rep. Barbara Comstock
(VA-10), Jared Huffman (CA-2), Nancy
Pelosi (CA-12), Jackie Speier (CA-14)
and with Rep. Brad Wenstrup (OH-2)

himself. Special thanks to Vizma Carver
and Juris Mežinskis for leading their
respective meetings. Concurrently, ALA
Call to Action UNIT participants contacted
their representatives online, expressing
support for the bills via a Call to Action
we issued. As a result of the meetings
and communications, Rep. Wenstrup
joined the House Baltic Caucus.
In November 2018, we organized a
postcard signing at the Baltic Centennial
in Boston. Over 500 postcards were
sent to senators and representatives in
18 states, urging them to join the Baltic
Caucus. As a result of the postcards and
some follow-ups, Sen. Susan Collins
(ME) and Rep. Chellie Pingree (ME-1)
joined the Senate Baltic Freedom Caucus
and House Baltic Caucus, respectively.
In January 2019, we issued a Call
to Action, to urge Congress for
strengthened U.S. leadership in NATO,
energy independence for Europe,
support for freedom of navigation in the
Black Sea (in response to the Russian
Federation’s recent capture of three
Ukrainian naval ships and crew), and
for joining the Baltic Caucus. Soon
after, Rep. Brian Fitzpatrick (PA-1)
joined the House Baltic Caucus. Later
in March, Sens. Tom Cotton (AR) and
John Boozman (AR) joined the Senate

Freedom Baltic Caucus.
At press time, we plan to issue a
Call to Action in April, to continue
to urge Congress for strengthened
U.S. leadership in NATO and energy
independence for Europe, as well as
stronger and more effective sanctions
against Russian aggression in the
U.S. and the Baltics. We also plan
to participate in CEEC visits with
Congressional officials in June, as
well as joining other Baltic groups in
Congressional visits in November.
During the year, we also authored a
number of official letters, including
one to the Senate Foreign Relations
Committee in July reiterating ALA’s
support of NATO, and a letter to Treasury
Department’s Office of Foreign Assets
Control in February urging strong
sanctions against Russian aggression.
We also continued to build relationships
with our partners at the Joint Baltic
American National Committee, the Baltic
American Freedom League, the Central
and Eastern European Coalition, the
Estonian American National Council and
the Lithuanian American Community.
Thanks to our partners for their efforts
and collegiality.
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JBANC in Action
KARL ALTAU
MANAGING DIRECTOR, JBANC

Since 1961, the Joint Baltic American National
Committee, Inc. (JBANC), representing the American
Latvian Association and our Estonian and Lithuanian
national organizations in the United States, has
raised key issues of interest and concerns of the
Baltic-American community to advance U.S. policies
and perceptions affecting the Baltic nations. During
the past year, we’ve had a successful increase in our
advocacy and outreach, with many positive results.
Advocacy and other events in 2018-2019
On May 3, 2018, JBANC held a Baltic Advocacy Day on
the eve of last year’s ALA Congress in Washington, DC. 80
people participated in over 40 congressional visits. The event
also featured a compelling panel discussion with leading
experts on the key topics of sanctions and disinformation. The
event was a success and set the stage for future activities.
During the summer additional targeted advocacy events were
organized, including in coordination with the Central and East
European Coalition and a core team of young Baltic activists in
Washington, DC. Also, coordination with the ALA Call to Action
Unit intensified, especially in coordinating targeted outreach in
increasing membership in the Baltic Caucuses and in support
for legislation.

The CEEC is planning its annual Hill advocacy day on June
13, 2019. Please contact JBANC if you are interested in
participating. JBANC’s 2019 conference will be held November
8-9 at the Marriott Wardman Park hotel in Washington, DC.
Baltic Caucuses in the House and Senate
By the end of March 2019 there were 67 members of the House
Baltic Caucus. A record 29 members joined the HBC during
the 115th Congress (2017-2018). Since then, the Caucus has
lost 14 members due to retirements, resignations, and election
losses. Three members have joined during the new 116th
Congress in 2019 – Reps. Brian Fitzpatrick (R-PA), Chellie
Pingree (D-ME), and David Trone (D-MD) to get the HBC back
up to 67 members, which is likely the best starting off position
ever for the start of a session of Congress.
The Senate Baltic Freedom Caucus (SBFC) has grown to
eleven members with three Republican Senators joining
in March 2019 – Sens. Tom Cotton and John Boozman of
Arkansas, and Susan Collins of Maine. SBFC hosted an event
with the NATO StratCom Centre of Excellence on February 14,
2019 with Caucus co-chair Sen. Chuck Grassley giving remarks.
The SBFC issued a Dear Colleague letter on February 27 to
invite Senators to join the Caucus.

JBANC organized a panel discussion and reception on March
27, 2019, that was co-hosted by the House Baltic Caucus
and co-chairs Rep. Adam Schiff (D-CA) and John Shimkus
(R-IL). Congressman Schiff spoke at the opening of the event
with Estonian Defense Minister Jüri Luik giving concluding
remarks. The panel on “What can the Baltics offer for a
Stronger NATO Alliance,” was to help launch the Baltic Security
Strategy Report, with editors Olevs Nikers and Otto Tabuns.
Congressman Steve Chabot (R-OH), who joined the House
Baltic Caucus in 2018, was honored at the event for his role in
supporting the Baltic countries.
JBANC delivered letters January-February 2019 to the
approximately 100 new members in House and Senate, urging
them to join their respective Caucuses. We plan on following
with a wider delivery in April. We continue to visit with offices of
the new Caucus members, and to help identify and recruit new
members to both House and Senate Caucuses, and to ask for
support for relevant legislation.
Legislation
Both the Senate and House introduced resolutions in 2018
congratulating the Baltics on their centennials. Senator Ron
Johnson (R-WI) introduced S. Re. 432 on March 12, and it
passed by unanimous consent on April 9 with 17 co-sponsors.
Congressman Anthony Brown (D-MD) introduced H.Res. 826
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on April 13, and it gained 43 co-sponsors, including 30 from the
HBC. However, the resolution was not considered before the
end of the session.
As the 116th Session of Congress gets underway, JBANC
will continue to track the appropriations process, particularly
with regards to funding for the Baltics through the Defense
and Foreign Operations/State Department bills, including the
National Defense Authorization Act. Particularly of interest is
bolstering funding for the European Deterrence Initiative and
Foreign Military Financing.
Also, of great importance is the new sanctions package
introduced in the Senate (DASKAA, S. 482), and legislation to
deter the completion of the Nord Stream 2 pipeline; along with
legislation to counter Russian disinformation, and to support
Ukraine/Crimea and Georgia. A bill to prohibit United States
recognition of the Russian Federation’s claims of sovereignty
(the “Crimea Annexation Non-recognition Act, H.R. 596) passed
in the House on March 12 by a 427-1 vote.
Baltic Centennial Exhibit
JBANC helped produce an exhibit which was displayed at
the U.S. Diplomacy Center at the State Department in June,
including with an opening reception on May 30, 2018. From
there, the exhibit traveled to Estonia and was on display at
the National Library in Tallinn, and the Estonian Parliament,
including with an opening event on September 18. It then went
to Riga where it was featured prominently at the National Library
through the end of November.

Paper has been updated to reflect new legislation. The CEEC’s
Advocacy Day is scheduled for June 13, 2019. We continue
to reach out to engage with the U.S. Department of State
regarding issues of concern.
Interns and Outreach
Our current professional intern Yeoun Choi hails from Seoul,
Korea. She will be with JBANC until July. In September, we
expect to receive a new professional intern from Latvia via the
Baltic American Freedom Foundation. Previous BAFF intern
Anna Ūdre is back in Latvia working as a journalist, and our
2018 summer interns included Kate Kanasta from Latvia, who
had studied for a year at the University of Wisconsin at Eau
Claire.
JBANC Managing Director Karl Altau spoke at the AABS
conference at Stanford University on June 3, 2018, for a
group of Fulbrighters going to the Baltics on July 19, and
at a Hill briefing on J-1 visas for the Congressional Caucus
on International Exchange and Study on September 14. In
November, he spoke at three locations in Minnesota, including
at an event to discuss U.S. policy towards Latvia and the
Baltics, organized by the Twin Cities Latvian community at
the Landmark Center in St. Paul. He also moderated a panel
discussion with the Baltic ambassadors during the Boston
Baltic Gala on November 23, 2019 and spoke at American
Scandinavian Association meeting in the Washington, DC area
on February 11, 2019.
Thank you to ALA and the Latvian-American community for
your generous and continued support to the Baltic cause and
JBANC’s mission!

Photo by Peter Alunans

Central and East European Coalition
The CEEC wrote to Andrea Gacki, the Director of the Office of
Foreign Assets Control, on February 15 to raise concerns about
removal of sanctions against Oleg Deripaska. Our 2016 Policy
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ALA helped the U.S. accept
Latvia into NATO; now let’s
help keep NATO strong!

© NATO

Please join the ALA
Call to Action UNIT
Coming into its third year, the Call to Action UNIT is ALA’s
non-partisan, grassroots political-action group. The UNIT’s
mission is to inform U.S. Government-elected officials and
policy makers on an ongoing basis about American interests
in the Baltics, especially on matters of security and stability.
Governed by ALA’s Call to Action UNIT Management
Committee, the Public Relations office administers the group
and its communications, working closely with its partners
including the Joint Baltic American National Committee
(JBANC) to identify relevant legislation and develop
appropriate texts for each Call.
Since 2017, the UNIT has issued several Calls to Action,
including information on legislation key for NATO support,
sanctions against Russian oligarchs, and congratulations for
the Baltic nations’ 100-year anniversaries, as well as requests
for Congress members to join the Baltic Caucus.
We urge you, your relatives and your friends to please
participate! You do not need to be a member of ALA or any
other organization to join, and this service is free of charge.
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Please pass the word to friends and family—especially your
children who are of voting age—to join the Call to Action
UNIT and participate. Ensuring that new generations of
Baltic-Americans are politically active takes time, care and
effort, and STARTS WITH YOU. It is a responsibility and a
power that we as Baltic-Americans should continue to develop
for the benefit of the United States and its Baltic allies.
Please go to our homepage, www.alausa.org, and click the
Call to Action UNIT banner to provide your email address
and zipcode. Based on your zipcode, we will then send you
Calls to Action via email, including the online contact page
and customized text for each of your representatives.
We value your time! Calls to Action are limited to four per year.
Just click, copy and paste. We make it very easy for you to
participate. If you have any questions, please contact Dzintars
Dzilna, ALA Director of Public Relations, at dzdzilna@gmail.com
or alacalltoaction@alausa.org.
As friends of the Baltics, it is up to us to give them a voice in
Congress. Every voice in a chorus is important, especially this
one. Contacting our elected officials is free, quick and easy, and
enables one of the most significant things we can do for the
Baltics: Ensure their security.

PBLA nostāja Latvijas
valsts politikas
jautājumos un darbības
virzieni 2019. gadam
– ziņojums ALAs 68.
kongresam Denverā
Pasaules brīvo latviešu apvienība, kā ASV reģistrēta
pasaules latviešu nevalstiska, bezpeļņas “jumta”
organizācija ir veiksmīgi darbojusies Latvijā
2018. gadā, caur tās pārstāvniecību Rīgā un
dalīborganizācijām pasaulē, aizstāvot un iestājoties
par ārvalstīs dzīvojošo latviešu interesēm.
Aizvadītajā gadā esam bijuši iesaistīti Latvijas simtgades
pasākumu rīkošanā, piedalījušies XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku programmā un veikuši
administratīvas funkcijas, kas veicināja svētku norisi. Tāpat
esam piedalījušies Diasporas likuma izstrādē Saeimā,
palīdzējuši organizēt 13. Saeimas vēlēšanu procesu ārvalstīs
un veiksmīgi koordinējuši diasporas latviešu skolu tīkla
attīstību sadarbību ar Izglītības ministriju un Latviešu valodas
aģentūru. PBLA pateicas Latvijas valdībai un tās vadītājam
Mārim Kučinskim, Kultūras, Izglītības un Zinātnes, Aizsardzības
un Ārlietu ministrijām, kā arī 12. Saeimas deputātiem par
sadarbību un atbalstu. PBLA vēl 13. Saeimas deputātiem
strādāt vienoti un gudri, vienmēr liekot Latvijas valsts intereses
pirmajā vietā! Esam uzsākuši veiksmīgu sadarbību ar jauno
Latvijas Republikas valdību un tās vadītāju premjeru Krišjāni
Kariņu. (Sīkāku informāciju lasiet ALAs priekšsēža un PBLA
vice priekšsēža Pētera Blumberga ziņojumā).
Caur savām dalīborganizācijām PBLA ir bijusi aktīva visā
pasaulē, uzturot latviešu kultūru un izglītības sistēmu, gādājot
par Latvijas valsts drošību un popularizējot Latvijas vārdu
neskaitāmos valsts simtgades pasākumos. Kā galvenos varam
uzskaitīt: ASV – 2018. gadā aizvadīti desmitiem Latvijas
simtgadei veltītu pasākumu, tai skaitā ALAs 67. kongress
Vašingtonā Latvijas simtgades zīmē. Efektīvi darbojas “Call
to Action Unit” politiski informatīvam darbam ASV kongresā.
Notiek atbalsta darbs Latvijas ekonomiskajai attīstībai. PBLA
sveic ALAs 68. kongresa dalībniekus un viesus Denverā un
novēl produktīvu un informatīvu darbu!
Kanādā – notiek aktīva sadarbība ar NATO bataljona
karavīriem pirms tie dodas uz Latviju. Simtgades zīmē Kanādā
tika veiksmīgi rīkota “Baltic 100 Week” un “Baltic Conference”
un tautieši nopietni gatavojas XV Dziesmu un deju svētkiem
Toronto. Dienvidamerikā – aizvadīts Dienvidamerikas un
Karību latviešu apvienības kongress un 1. Latviešu Kultūras

festivāls Brazīlijā. Krievijā – notika Krievijas latviešu biedrību
konference Sanktpēterburgā, Austrālijā – gadu mijā aizvadītas
labi apmeklētas 57. Kultūras dienas Adelaidē, kurās piedalījās
kultūras ministre Dace Melbārde un grupa “Prāta Vētra”.
Latvijas simtgades ietvaros Eiropā kā vietējo organizāciju,
tā arī ELAs paspārnē aizvadītas liela vēriena kultūras dienas
un daudzi citi kultūras un izglītības pasākumi. Jāizceļ Eiropas
kultūras svētku kustība, kura izveidojusies 2011. gadā un
iesakņojusies daudzās tautiešu kopienās Eiropā, kļūstot par
tradīciju, un vasaras nometnes Eiropā.
2019. gadā PBLA valde izvirza vairākas darba prioritātes,
kas, neatkāpjoties no organizācijas pamatvērtībām, noteiks
nākamā gada galvenos darbības virzienus:
1. Valdība un budžets. PBLA sveic un vēl izturību un spēku
Latvijas jaunizveidotās valdības vadītājam Krišjānim
Kariņam! Novēlam valdībai kopumā un katram no jaunajiem
enerģijas pilnajiem ministriem raženu darbu valsts labā
nākamajos četros gados! PBLA uzskata, ka tālredzīgs
skatījums un stratēģisks plānojums valsts budžeta izveidē
palīdzētu kliedēt priekšstatu, ka Latvija spēj strādāt tikai
īslaicīgu, viengadīgu projektu līmenī. PBLA aicina nākamo
valdību valsts budžetā finansēt Diasporas likumu un iekļaut
valsts pamatbudžetā atbalstu izglītībai un kultūrai diasporā.
2. Valsts drošība. Latvijas drošības saglabāšana ir un vienmēr
būs PBLA augstākā prioritāte. PBLA atzinīgi novērtē Kanādas
izveidoto stratēģisko partnerību ar Latviju un pastāvošo
sadarbību ar ASV un NATO Latvijas drošības garantēšanā.
Kanādā notiek intensīva sadarbība ar NATO bataljona
karavīriem un ar attiecīgajām valsts iestādēm un ministrijām.
PBLA uzteic ALAs politisko darbu ASV Senātā un Pārstāvju
palātā. PBLA iesaka jaunajai valdībai: dot signālu tautiešiem
pasaulē, ka jebkāda veida PBLA dalīborganizāciju un to biedru
darbs tiek novērtēts un jāveicina – vai tā būtu sadarbība ar
Michigan National Guard virsniekiem gan ASV, gan Latvijā, vai
civilo partnerattiecību būvēšana starp pavalstīm un pilsētām.
PBLA pārstāvniecība Rīgā uztur sakarus un regulāri tiekas
ar Michigan National Guard pārstāvjiem Latvijā. PBLA patiesi
priecājas par ASV latviešu sabiedrības veikto darbu, veicinot
Baltic Caucus lomu ASV kongresā un Kanādas latviešu
organizāciju darbu ar Kanādas bruņoto spēku pārstāvjiem un
valsts Ārlietu ministriju.
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PBLA uzskata, ka Latvijas vēstniecību atvēršana kā Austrālijā,
tā arī Brazīlijā veicinātu Latvijas drošību, stiprinot šajās valstīs
dzīvojošās latviešu kopienas un veicinot ekonomisko sadarbību.
3. Kultūra un latviskā izglītība ārpus Latvijas. Tas ir viens no
PBLA darbības stūrakmeņiem. PBLA ir labi iestrādāta struktūra,
kas darbojas jau 63 gadus lielākajās dalīborganizācijās. PBLA
uzskata, ka nākotnē jācenšas veicināt Latviešu biedrību un
skolu ārpus Latvijas apvienošanās - nevajadzētu turpināt dibināt
jaunas. PBLA uzskata, ka apvienošanās tikai veicinātu t.s.
jaunās “diasporas” darbību. Šādu modeli vairākkārt publiski
ir atbalstījis Latvijas ārlietu ministrs Edgards Rinkēvičs, kura
vadītā ministrija ir PBLA sadarbības partneris. PBLA iesaka
Latvijas valdībai un atbildīgajām ministrijām turpināt stiprināt
latviešu vidusskolu darbspēju aizokeāna valstīs – Garezera
vasaras vidusskolā, Vasaras vidusskolā Kursa (ASV), Annas
Ziedares vasaras vidusskolā Austrālijā. PBLA aicina valsti
atbalstīt “2x2” un “3x3” kustības kā Latvijā, tā ārpus tās un
pateicas par plānoto valsts atbalstu XV Dziesmu un deju
svētkiem Toronto.
PBLA iestājas par diasporas skolu izglītības atzīšanu Latvijas
izglītības sistēmā. Aicinām arī pieturēties ne tikai pie valodas
standarta, bet arī nodrošināt īpaši diasporai izstrādātas
vadlīnijas, metodiskos materiālus, skolotāju sagatavošanu un
zināšanu vērtēšanas kritērijus, sākotnēji veicot to izmēģināšanu
un apstiprināšnu atbilstošajās skolās, kas atvieglotu diasporā
iegūto valodas zināšanu un prasmju atzīšanu. Tas uzrunātu
daudzus potenciālos remigrantus un veicinātu jauniešu vēlmi
izvēlēties studijas Latvijā.
PBLA uzskata, ka Eiropas valstīs, latviskā izglītība (vasaras
vidusskolu līmenī un vasaras nometnes) pēc iespējas jācenšas
virzīt uz Latviju. PBLA atbalsta pamatizglītības nedēļas nogales
skolu tīkla veidošanu Eiropas valstīs un to mācību kvalitātes
celšanu, kā arī Latvijas Valodas aģentūras veidotās tālmācību
programmas. PBLA uzskata, ka jāturpina aizejošas valdības
uzsāktā izglītības reforma Latvijā - visās mācību iestādēs - gan
satura, gan pieejas ziņā.
PBLA atzinīgi vērtē lielisko sadarbību ar Latvijas Republikas
Kultūras ministriju šajā aizvadītajā simtgades gadā un pateicas
kultūras ministrei Dacei Melbārdei par PBLA piešķirto Pateicības
rakstu par PBLA ieguldījumu Latvijas valsts simtgades svētku
tapšanā! Tas ir paldies visiem tautiešiem pasaulē par ieguldīto
darbu Latvijas valsts simtgades pasākumu rīkošanā!
4. Diasporas likums. PBLA atzinīgi novērtē Ārlietu ministrijas
un citu nozaru ministriju iesaisti un lomu Diasporas likuma
izstrādē un valsts vēlmi veidot skaidras un prognozējamas
ilgtermiņa attiecības ar tautiešiem ārpus Latvijas, uzklausot arī
PBLA un citu organizāciju viedokli. PBLA saprot, ka likums visus
izaicinājumus neatrisinās, un aicina valsti domāt tālredzīgi un
stratēģiski, plānojot ārvalstīs dzīvojošo tautiešu lomu Latvijas
drošības un tautsaimniecības stiprināšanā. PBLA aktīvi
darbosies jaunizveidotajā Diasporas konsultatīvajā padomē
līdz ar citām pārstāvētajām organizācijām, ministrijām un
valdības iestādēm. PBLA atbalsta valsts centienus veicināt
remigrāciju – tautiešu atgriešanos dzimtenē. PBLA uzskata,
ka remigranti nedrīkstētu būt priviliģētākā stāvoklī kā Latvijas
iedzīvotāji.
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Attēlos: PBLA pārstāvji vizītē Ādažu militārajā bāzē, tiekoties ar Kanādas
NATO bataljona karavīriem; Diasporas izglītības darbinieku seminārs
Rīgā – paneļdiskusijas dalībnieki; PBLA vadītāji Kristīne Saulīte un
Pēteris Blumbergs saņem Latvijas Republikas Kultūras ministrijas
Atzinības rakstu par PBLA “nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Valsts
simtgades svētku tapšanā”.

5. Valsts ekonomikas un tautsaimniecības attīstība. PBLA
šajā sfērā darbojas jau kopš Latvijas neatkarības atgūšanas,
iesaistoties gan dalīborganizāciju līmenī, gan arī PBLA, kā
“jumta organizācijas” līmenī. Pasaules latviešu ekonomikas
un inovāciju forumi un pārējie satelīta pasākumi visā pasaulē,
kā “Spotlight Latvia” ASV un forums Austrālijā, saveda kopā
biznesa pasaules pārstāvjus no daudzām pasaules valstīm.
PBLA atzinīgi vērtē un atbalsta “Spotlight Latvia” forumu
Denverā, dienu pirms ALAs kongresa. PBLA valde atbalsta
nākamā PLEIF rīkošanu Valmierā 2019. gada rudenī un
pateicas Ārlietu ministrijai par plānoto atbalstu.
6. Baltiešu sadarbība. PBLA uzskata, ka Latvijai un tās
Ārlietu ministrijai maksimāli jāveicina Baltijas valstu sadarbība
politiskajā, kultūras un ekonomiskajā līmenī. Sadarbība Baltijas
valstu organizāciju un vēstniecību starpā ārpus Latvijas, sevišķi
Ziemeļamerikā, ir laba. Vēlamies uzsvērt The Joint Baltic
American National Committee, BAFL un ALA Call to Action
politisko darbu ASV un censties šo pieredzi pārnest uz citām
valstīm. LNAK, Kanādas Baltiešu federācija un Central and
Eastern European Council in Canada kopējā darbā uztur aktīvu
saiti ar valdības un valsts pārstāvjiem. PBLA iesaka arī izcelt
Baltijas un Skandināvijas valstu (Baltic-Nordic) sadarbību, kā
drošības ziņā, tā citos laukos un iespējami veicināt Zviedrijas un
Somijas pievienošanos NATO.
7. Latviskās vērtības, ģimene un patriotiskā audzināšana.
PBLA iestājas par tradicionālo latvisko vērtību saglabāšanu un
cienīšanu, stiprām ģimenēm un aicina sabiedrību un ģimenes
pievērst lielāku uzmanību jauniešu patriotiskajai audzināšanai.
PBLA sadarbosies ar līdzīgi domājošām organizācijām,
kā Daugavas Vanagu apvienību, fondu “Namejs”, Latvijas
“Ģenerāļu klubu”, lai šos principus atbalstītu. PBLA sadarbībā ar
Daugavas Vanagiem, fondu “Namejs” un arī Latvijas “Ģenerāļu
klubu” plāno izsludināt 2019. gadu par “Latvijas varoņu gadu”,
aicinot Latvijas sabiedrību un tautiešus pasaulē godināt visu
laiku Latvijas karavīru un brīvības cīnītāju veikumu. PBLA aicina
arī Latvijas valsti iestāties par šo vērtību saglabāšanu.
8. Korupcija, tiesiskums un preses brīvība. PBLA iestājas
par to, lai Latvija turpinātu attīstīties par tiesisku valsti, kurā
tiek apkarota korupcija un atbalstīta preses brīvība. PBLA
uzskata, ka korupcija bremzē tautsaimniecības attīstību, valsts
izaugsmi un samazina ārvalstu ieguldījumu potenciālu Latvijā.
PBLA aicina Latvijas valdību iestāties par šiem principiem arī
starptautiskajās organizācijās un gādāt arī par Latvijas banku
sistēmas sakārtošanu un attīrīšanu no naudas atmazgātāju
shēmām.
9. Veselības aprūpe. PBLA atzīst, ka Latvijas iedzīvotāju bažas
par veselības sistēmas kvalitāti ir pamatotas. Trūkumi veselības
aprūpē var kļūt par tautas izdzīvošanas un drošības jautājumu,
kā arī bremzēt remigrāciju. PBLA sadarbībā ar tādām ārpus
Latvijas organizācijām kā Latvijas Ārstu un zobārstu apvienība
(LĀZA) centīsies palīdzēt jautājuma risināšanā, veicinot
sadarbību starp pasaules latviešu mediķiem, lai uzlabotu ne tikai
medicīnas operāciju, bet arī veselības sistēmas kvalitāti Latvijā.
10. Informēta sabiedrība un atvērta valsts. PBLA iestājas par
caurspīdīgumu valsts pārvaldē un aicina valdību un ministrijas
labāk komunicēt savus labos darbus ar sabiedrību. Patiesi
informēta sabiedrība ir vesela sabiedrība. Atklātība informācijā

izraisa veselīgu domu apmaiņu sabiedrībā visās sfērās. PBLA
tic, ka veicinot informācijas apmaiņu un atklātību visos līmeņos,
uzlabosies sabiedrības sapratne un iecietība vienam pret otru.
2019. gadā PBLA turpinās darbu, vienojot tautiešus un
organizācijas pasaulē un pārstāvot tos Latvijā. Apvienības
šī gada lielākie notikumi būs – Pasaules latviešu kultūras
konference Cēsīs no 29. septembra līdz 1. oktobrim,
gadskārtējā valdes sēde no 2. līdz 4. oktobrim Rīgā un
Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums, kas tiek
plānots Valmierā, 2019. gada 21. novembrī.
Attēlos: Latvijas Republikas Ārlietu komisijas sēde – Diasporas likuma
izstādāšanai; Austrālijas pārstāvji PLEIF konferencē; PBLA atbalstīja
piecu Latvijas armijas veterānu bērnu dalību patriotiskajā nometnē
“Namejs”. Nometni Īvandes muižā atbalstīja arī ASV vēstniecība Latvijā,
Aizsardzības ministrija un Latvijas finieris. Tā notika sadarbībā ar
Latvijas Gaidu un skautu kustību.
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ALAs atbalsts organizācijām
2018.-2019. gadā ALA ir atbalstījusi astoņas organizācijas ar ziedojumu vismaz $5,000 apmērā vai vairāk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Čikāgas tautas deju kopu “Mantinieki”,
Gaŗezeru,
Muzeju “Latvieši pasaulē”,
Ņujorkas Draudzes īpašumu Katskiļos,
Okupācijas muzeja atbalsta grupu (OMFA),
Rietumkrasta Latviešu izglītības centru,
Sabiedrības līdzdalības fondu,
Latviešu kultūras biedrību TILTS.

Te ir iespēja uzzināt nedaudz vairāk par četrām no šīm organizācijām un kā ALAs devums tika izmantots.

Muzejs “Latvieši pasaulē”

Katskiļu nometne

ALA Mutvārdu vēstures projekts (ALA-MV) - Trimdas un
ārzemju latviešu pieredze un stāsti iet pie sabiedrības
2018.-2019. gadā ALA-MV projektā savāktie stāsti un intervijas
ieguva plašu rezonansi Latvijā. Tie veidoja svarīgu daļu
vairākos lielos, Latvijas simtgadei veltītos muzeja “Latvieši
pasaulē” (LaPa) projektos un pasākumos - 1) izstādē ES (ARĪ)
ESMU LATVIETIS par ārzemēs dzīvojošo latviešu latvisko
identitāti; 2) izstādē DZIESMU SVĒTKI ĀRPUS LATVIJAS,
par latviešu dziesmu un kultūras svētkiem ārpus Latvijas; un 3)
atmiņu stāstu grāmatā NYET, NYET SOVIET, par pretpadomju
demonstrācijām trimdā. Visplašāko un emocionālāko rezonansi
Latvijā un ārpus tās ieguva lielizmēra tekstilmozaīkas sega,
STĀSTU SEGA LATVIJAI¸ kurai gabaliņus iesūtīja ārzemju
latvieši un kas visu gadu apceļoja Latviju.
Vairāk par šiem notikumiem, kā arī citām muzeja “Latvieši
pasaulē” aktualitātēm var lasīt www.lapamuzejs.lv vai meklēt
Feisbukā “Latvians abroad - museum and research centre”.
Maija Hinkle
Attēlos: Apmeklētāju grupa no Facebook vietnes Old Latvian Photos
klausās kuratori Prof. Baibu Belu izstādē Es (arī) esmu latvietis; Stāstu
sega Latvijai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
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Latvijas simtgades ietvaros ALA piešķirtie $20,000 līdzekļi
Ņujorkas Draudzes īpašumam Katskiļos tika izmantoti, lai
gādātu par drošību mūsu viesiem, bērniem un darbiniekiem.
Summa ir ļoti nozīmīga apmēra un nāca tieši pareizā
laikā, jo Ņujorkas pavalsts drošības likumi pieprasīja ēku
modernizēšanu, bet lauku īpašuma budžetā nemētājās lieki
tūkstoši, lai to veiktu.
Ezermājā, kur pa vasaru iekārtojas nometnes medmāsa,
mākslas istaba, mācītāji un personāls, bet citos gadalaikos viesi, ievilka jaunu uguns drošības signalizācijas tīklu. Sistēmu
ievilka arī Atpūtas namā, kur cauru gadu dzīvo īpašuma
saimnieki un uzturas viesi, bet vasarā uzturas Īkšķīšu ģimenes,
“Senči” un nometnieku vecāki. Naudas piešķīrums tika izlietots
sekojoši: $6,224.00 - Ezermājas signalizācijas sistēmai;
$223.80 - elektrības darbi signalizācijai Ezermājā; $9,605.00 Atpūtas nama signalizācijai. Kopsumma: $16,052.80
No $20,000 vēl atliek $3,947.20, kurus lauku īpašuma komiteja
plāno pielietot ļoti vajadzīgajai Ezermājas interneta uzlabošanai,
jo signalizācija darbojas ar interneta savienojumu. Ņujorkas
draudzes un Katskiļu nometnes saimes vārdā - liels paldies
ALAi!
Anita Bataraga
Foto no katskilunometne.org

Rietumkrasta latviešu izglītības centrs

Latviešu kultūras biedrība TILTS
Šogad paiet 50 gadi, kopš tika dibināta Latviešu kultūras
biedrība TILTS. Sākumā tās vārds bija Pokipsijas latviešu
biedrība, bet darbība drīzi kļuva plašāka, un vārds bija jāmaina,
lai precīzāk raksturotu tās jauno (un tagadējo) misiju: TILTS
ir bezpeļņas organizācija ar mērķi atbalstīt latviešu kultūru un
izglītību un spodrināt Latvijas tēlu.

Rietumkrasta Latviešu izglītības centrs (RKLIC) un tā
programmas pateicas par Amerikas Latviešu apvienības
atbalstu RKLIC kapitālremonta projektam un skolēnu
stipendijām.
2018. gada ALAs stipendiju piešķīrums palīdzēja pieciem
skolēniem apmeklēt Vasaras vidusskolas “Kursa” programmu.
ALAs Izglītības nozares vadītāja Dr. Andra Zommere apmeklēja
programmu kopā ar Latvijas Valsts izglītības satura centra
darbiniekiem, veicot latviešu valodas eksāmenus un pārrunājot
diasporas izglītības plānu. 2018. gadā Kursā bija vislielākais
skolēnu skaits pēdējos 10 gados. Uz 2019. gada programmu
sagaidām vēl vairāk skolēnu. Pateicamies par ALAs atbalstu
Kursas atjaunošanas periodā.
Ar ALAs palīdzību RKLIC veic nepieciešamos labierīcību
remontdarbus. Pirms gada remontējām mītņu dušas.
Pārveidojām tumšas, vecas un grūti pieejamas dušu telpas
par spilgtām un funkcionālām, kuras ir pieejamas arī cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām. Šogad mērķis ir pārveidot pārējās
labierīcību telpas par ērtām vidēm un pievienot funkcionalitāti,
lietojot kvalitatīvus materiālus, kas ir izturīgi, viegli tīrāmi un
uzturami. Nomainīsim vecās izlietnes, tualetes un tualetes
kabīnes, kas savu laiku jau ir nokalpojušas un ko ir grūti
salabot. Segsim grīdu ar neslīdošu epoksīda pārklājumu, kas
pastiprinās drošību, kas ir īpaši svarīgi bērniem. Līdz š.g. Jāņu
svinībām ceram projektu pabeigt. ALAs un sabiedrības atbalsts
šim projektam ir ļāvis RKLIC veikt nepieciešamos uzlabojumus
centram, kas palīdzēs tam kalpot vēl ilgi.

TILTS ir būvējis un turpina būvēt tiltus kultūras jomā starp
Latviju un Ziemeļameriku, veicinot latviešu tautas kultūras un
identitātes saglabāšanu. Savā mūžā tas ir noorganizējis pāri
par 300 kultūras sarīkojumus vai turnejas, nosūtījis latviešu
skolām Latvijā un Sibīrijā datorus un mācību līdzekļus ap $350
000 vērtībā, devis finansiālu pabalstu un profesionālu palīdzību
skolām, bibliotēkām un muzejiem Latvijā un turpina atbalstīt
jauno latviešu mākslinieku profesionālo izglītību (pāri par
$200,000 stipendijās un pabalstos).
Galvenā TILTA aktivitāte pēdējos gados ir bijusi teātra, lekciju
un muzikālu priekšnesumu turneju noorganizēšana. 2018. gadā
bija trīs:
•

•

•

Ar $5,000 ALAs atbalstu sešos latviešu centros aprīlī
uzstājās divi jauni izcili mākslinieki - dziedātāja un pianiste
Katrīna Galupo un pianists Andrejs Osokins. Skanēja
latviešu un amerikāņu vokālā un klaviermūzika. Turneju
vadīja Dace Aperāne.
Septembrī notika bijušā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
komandiera atvaļinātā ģenerālleitnanta Raimonda Graubes
lekciju turneja septiņos latviešu centros, kā arī amerikāņu
sabiedrībai. Lekcijas bija ilustrētas ar slīdītēm un aptvēra
vairākus tematus, ieskaitot hibrīdkaru un informatīvo telpu.
Turneju vadīja Ingrīda Erdmane.
Oktobrī-novembrī notika folkloras un seno cīņu kopas
“Vilkači” koncertu turneja “Ak, Latvija, kur Tavi dēli?”. Šī
bija viena no plašākajām TILTA turnejām, iekļaujot 14
vietas un 15 pasākumus, un skatītāju kopējais skaits
bija ap 1,600. Priekšnesums sajūsmināja skatītājus,
un vilkačus pārsteidza, kā ārzemju latviešu kopiena ir
saglabājusi latvisko identitāti. Turneju atbalstīja Latviešu
Fonds ($10,000), Valsts Kultūrkapitāla fonds ($3,000) un
Rīgas Dome ($3,420), bet, neskatoties uz to, TILTAM bija
jāpiemaksā ap $7,500. Turneju vadīja Tija Kārkle.

Indra Ekmanis

2019. gada sarīkojumu programma vēl nav droša, bet oktobrī
ir paredzēts pianistes Dzintras Erlihas koncerts un novembrī Valdim un Rūtai Muktupāveliem.

Attēlā: Kursas saime

Andris Padegs

In 2018-2019, ALA has supported
the following organizations with
donations of $5,000 or more:
TILTS, Inc. www.tilts.org - A. Osokins &
K. Gupalo concert
Chicago Latvian Dance Group
Mantinieki www.facebook.com/
mantinieki/ - “Daugav’s abas malas”

Latvian Diaspora Museum Fund http://
www.lapamuzejs.lv - fundraising initiative
- matching
Sabiedrības Līdzdalības Fonds donation to Latvian non-profit ManaBalss
http://manabalss.lv
West Coast Latvian Education Center
http://www.rklic.org/en/ - WCLEC building
renovation project
Garezers https://garezers.org - Garezers

facilities optimization project
Latvian Ev. Luth. Church of NY
- Catskill’s church camp capital
improvements www.katskilunometne.org
Latvian 50 Year Occupation Museum
Fund Support Group (OMFA) http://
okupacijasmuzejs.lv/en/donate/donate-inthe-usa/ - Latvian Museum of Occupation
donation
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