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Latvijas Valsts atdzimšanas stāsts ir arī mūsu – Amerikas latviešu – stāsts. Amerikas Savienotās Valstis nekad neatzina
Latvijas vardarbīgo inkorporāciju Padomju Savienībā, un Amerikas Latviešu apvienība kopš savas dibināšanas
dienas 1951. gada 24. februārī par savu galveno mērķi izvirzīja cīņu par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Bēgļu
gaitās aizdzītie latvieši, nonākot svešumā, savu stāvokli sākotnēji uztvēra tikai kā pagaidu situāciju un viens otram
teica – drīz brauksim mājās. Kad kļuva skaidrs, ka tas nenotiks tik ātri, šie cilvēki gadu pēc gada ar apbrīnojamu
neatlaidību turpināja pasaulei atgādināt par dzimtenei atņemto brīvību un uzturēja latviešu valodu un vērtības
ārpus Latvijas. Tieši trimdas baltieši 1976. gadā, pirms Helsinku konferences, panāca, ka ASV vēlreiz apstiprināja
neatzīšanas politiku, apliecinot, ka tā rēķinās ar baltiešu prasībām un ka tā ir gatava rādīt piemēru pārējai pasaulei.
Amerikas latvieši ir bijuši kopā ar Latviju visos izšķirošos brīžos – nesavtīgi atbalstot valsts ceļu uz neatkarības
atjaunošanu, pievienošanos NATO, kā arī iestājoties par godīgu politiku, plaukstošu saimniecisko dzīvi, latvisko izglītību
un kultūru. Mūs vieno vēlēšanās saglabāt savas saknes, mēs gribam kopt latviskumu nākamajās paaudzēs abās
okeāna pusēs. Mēs piedalāmies Latvijas likteņa veidošanā un gribam būt daļa no šīs valsts arī nākamos simts gadus.
Lai mums visiem skaisti svētki!
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Sveiks!
Pēteris Blumbergs
ALA Priekšsēdis - ALA President and Board Chair
(Attēlā kopā ar Latvijas prezidentu Raimondu Vējoni With the President of Latvia Raimonds Vejonis)
The Latvian centennial story is also
our story. The story of what LatvianAmericans did to ensure that Latvia
would be able to celebrate its centennial
in 2018 as a free country.
Our adopted nation, the United States
of America, never recognized the illegal
incorporation of the Baltic States into
the Soviet Union. Since the day ALA
was founded on February 24, 1951, its
mission was to work to regain freedom for
the country that ALA members had been
forced to leave. Many Latvian-Americans
understood that their stay in America was
going to be short term and they hoped to
return to Europe in the near future. But
over the years, it became apparent that
a homecoming would not happen all that
soon. Instead, this generation began to
build Latvian schools, churches, social
halls and summer camps to maintain the
Latvian language and culture during this
period of exile.
The flame of Latvian freedom stayed lit
in America throughout the 50s, 60s and
70s. A potential breakthrough occurred in

1975 when at the Helsinki Conference,
Baltic leaders in exile were able to put
pressure on the Soviets. The US and
others reiterated the non-recognition
policy and the Helsinki Accords became a
manifesto for dissident movements in the
Soviet Union.
Latvian-Americans have been with Latvia
in every key moment during the era
of renewed independence, supporting
freedom movements in the 80s and 90s,
leading the effort for NATO expanding
to the Baltics, and encouraging the
restored Latvian government to adhere to
policies of strict ethics, economic growth
and excellent educational standards. At
the same time, we have continued to
maintain vibrant communities here in the
U.S.
Celebrating milestone anniversaries
provides an opportunity to look back at
achievements, but can also give you
a chance to think about and plan for
the future. The Latvian centennial is no
exception. 2018 gave us a chance to
reflect on our homeland and its culture.

But ensuring that our small nation enjoys
another hundred years will require work.
Latvia will have a more successful future
if it continues to have loyal friends here
in America, with ALA members continuing
to serve as its ambassadors. Let’s grow
our local Latvian-American communities
by integrating the talented and energetic
members of the new diaspora who have
entered the country in recent years. Let’s
organize programs and activities that will
interest our younger constituents, such
as business conferences and networking
opportunities like Spotlight Latvia. Let’s
use our American know-how and risktaking style to encourage Latvia to think
big and build Western-style projects like
Rail Baltica.
What unites ALA members is our desire
to maintain our Latvian roots in the U.S.
and in Latvia. We live here but we have
never forgotten Latvia. We participated
in the dream of a free Latvia and will
be part of its future into Latvia’s second
century.
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Tikai daži no daudzajiem Latvijas
simtgades svētku mirkļiem
Ņūdžersijā, Klīvlandē, Denverā,
Ņujorkā, Bostonā, Čikāgā,
(nākošajā lapā) Portlandē,
Saginavā, Priedainē un Detroitā.
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Sveicam!
Amerikas Latviešu apvienība
Valsts svētkos godina labākos

Sagaidot Latvijas simtgadi,
Amerikas Latviešu apvienība
piešķīrusi Atzinības rakstus
izciliem latviešu sabiedriskajiem
darbiniekiem ASV. Kandidātus
apbalvojumiem iesaka vietējās
organizācijas, organizāciju
apvienības, ALA valde vai
atsevišķas personas, un
tos pasniedz 18. novembra
Valsts svētku sarīkojumu
laikā, saņēmēja vārdu iepriekš
neizpaužot.

Amerikas Latviešu apvienības valde apsveic visus, kas
nenogurstoši darbojas latvietības uzturēšanā ASV.

Pēteris Blumbergs un Mārtiņš Zvaners ar pieciem no desmit
XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku ASV
Rīcības komitejas locekļiem

2018. gada ALA Atzinības rakstus saņēma:
•

Ņujorkā - Ilona Vilciņa, Ieva Alversone, Elissa Millere, Linda
Rence, Jānis Mažeiks, Dace Mažeika.

•

Milvokos - Sandra Kalve.

•

Grandrapidos - Juris Dāvis, Ausma Dāvis, Ilze Larsen, Ilze
Runka.

•

Ņūdžersijā - Jānis Lucs, Daina Lucs.

•

Čikāgā - Ināra Sīmane.

•

Sietlā - Aina Uskura, Inta Morusa Wiest, Iveta Vesmane
Felzenberga.

•

Mineapolē - Baiba Olinger, Indra Halvorsone.

•

Trejupēs - Dr. Ilze Schwartz, Dr. Richard Schwartz †.

•

Portlandē - Dr. Rita Sēja.

•

Floridā - Maureen Jūgs.

•

Linkolnā - Aldis Augstums, Rasma Strautkalna, Valdis
Balodis.

•

Vašingtonā D.C. - XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju
svētku ASV Rīcības komiteja.

ALA’s 2018 Recognition Awards
In the year of Latvia’s Centennial, ALA has awarded its
Recognition Awards to noteworthy leaders and organizers in
the U.S. Latvian community. The American Latvian Association
board congratulates all the awardees, who have worked
selflessly to uphold Latvian traditions and communities in the
U.S. The 2019 Recognition Awards were granted to: in New
York - Ilona Vilciņa, Ieva Alversone, Elissa Millere, Linda Rence,
Jānis Mažeiks, Dace Mažeika, in Milwaukee - Sandra Kalve, in
Grand Rapids, MI - Juris Dāvis, Ausma Dāvis, Ilze Larsen, Ilze
Runka, in New Jersey - Jānis Lucs, Daina Lucs, in Chicago Ināra Sīmane, in Seattle - Aina Uskura, Inta Morusa Wiest, Iveta
Vesmane Felzenberga, in Minneapolis - Baiba Olinger, Indra
Halvorsone, in Three Rivers, MI - Dr. Ilze Schwartz, Dr. Richard
Schwartz †, in Portland - Dr. Rita Sēja, in Florida - Maureen
Jūgs, in Lincoln - Aldis Augstums, Rasma Strautkalna, Valdis
Balodis and in Washington, DC - XIV Latvian Song and Dance
Festival Organizing Committee.
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Vašin

ALA 67. kongress

Amerikas Latviešu apvienība
veiksmīgi aizvadīja tās
gadskārtējo 67. kongresu, kas
Latvijas simtgades zīmē notika
Vašingtonā 2018. gada 4. - 6.
maijā.
Kongress pulcēja 76 delegātus no
ALAs biedru organizācijām, kā arī
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virkni prominentu viesu - tajā skaitā
Latvijas kultūras ministri Daci Melbārdi,
Saeimas Ārlietu komisijas vadītāju Ojāru
Ēriku Kalniņu, trīs vēstniekus - Latvijas
vēstnieku ASV Andri Teikmani, Latvijas
vēstnieku ANO Jāni Mažeiku, kā arī
Ārlietu ministrijas īpašo uzdevumu
vēstnieku sadarbībai ar diasporu Ati
Sjanītu.
Tāpat kongresa viesu vidū bija NATO
Stratēģiskās komunikācijas ekselences
centra pārstāve Vineta Mēkone,
PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte un
Mičiganas Nacionālās gvardes pārstāvji.
Dienu pirms kongresa ALA un Apvienotā
baltiešu komiteja sarīkoja Baltic

Advocacy Day un politisku diskusiju
Kapitolija kalnā, bet ALAs Informācijas
nozare, sadarbībā ar Centrālās
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Arni
Cimdaru, novadīja vēlēšanu iecirkņu
ASV vadītāju apmācību kursus.
Kongresa gaitā delegāti atvadījās no
ilggadējā apvienības ģenerālsekretāra
Raita Eglīša un vēlēja veiksmi
nākamajai ALAs izpilddirektorei Marisai
Gudrajai. Tika pieņemtas 11 rezolūcijas
un vairāki ieteikumi jaunievēlētās
valdes turpmākajam darbam. Darbu
valdē atstāja Taira Zoldnere, Filips
Andersons un Jānis Kancāns. Jaunajā
valdē darbosies Tatjana Žagare-Vītiņa,
Dzintars Dzilna un Una Veilande.

ngtona
ALAs 67. kongresa rezolūcijas

ALAs 67. kongresa delegāti, tiekoties Vašingtonā DC, 2018. gada 4. – 6. maijā:
1. Pateicas 67. kongresa Rīcības komitejai, īpaši, tās
priekšsēdim Aivaram Osvaldam par priekšzīmīgi noorganizētu
kongresu, kā arī Vašingtonas, D.C., latviešu sabiedrībai,
īpaši, Anitai Jubertei un Ivetai Gravai par saviļņojošo un labi
apmeklēto Balto galdautu svētku sarīkošanu.
2. Pateicas Latvijas Republikas kultūras ministrei Dacei
Melbārdei, Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam
vēstniekam ASV Andrim Teikmanim, Latvijas Republikas
Saeimas Ārlietu komisijas vadītājam Ojāram Ērikam Kalniņam,
NATO Stratēģiskās komunikācijas un izcilības centra Operāciju
atbalsta nodaļas vecākajai ekspertei Vinetai Mēkonei,
Starptautiskās migrācijas organizācijas Latvijā vadītājam
Ilmāram Mežam, Mičiganas Nacionālās gvardes komandierim
Maj. Gen. Leonard Isabelle, Latvijas Republikas ārkārtējam
un pilnvarotajam vēstniekam ANO Jānim Mažeikam par
saistošajām temām un vērtīgiem referātiem. Pateicas Latvijas
Republikas Speciālo uzdevumu vēstniekam sadarbībai ar
diasporu Atim Sjanītam un visiem paneļdiskusiju dalībniekiem
par dalību un vērtīgo pienesumu kongresam.
3. Pateicas ALAs valdes vicepriekšēdei un Iekšējās informācijas
nozares vadītājai Tairai Zoldnerei, Ārējās informācijas nozares
vadītājam Jānim Kancānam, Biedru nozares vadītājam Filipam
Andersonam, kasieres vietniekam Jānim Grāmatiņam un
Revīzijas komitejas locekļiem Līgai Jēkabsonei un Kārlim
Memenim par lielo darbu un devumu ALAs valdē.
4. Pateicas ALAs biroja darbiniekiem: ģenerālsekretāram
Raitam Eglītim, biroja lietvedei Dacei Eglītei un īpašo projektu
lietvedei Ilzei Garozai par lielo darbu un devumu ALAi.
5. Uzdod ALAs valdei sadarbībā ar Latvijas Republikas
vēstniecību turpināt meklēt risinājumu ASV vīzu politikai
māksliniekiem, kas ir šķērslis kultūras apmaiņai starp ASV un
Latviju un neveicina kultūras projektu attīstību.
6. Uzdod ALAs valdei izplatīt visaptverošu informāciju ASV
dzīvojošiem latviešiem un kopienām par iespējām piedalīties
13. Saeimas vēlēšanās, kā arī objektīvi informēt par vēlēšanās
kandidējošām politiskajām partijām un apvienībām un to
programmām.
7. Aicina Latvijas Republikas Saeimas deputātus neatbalstīt
likumprojektu “Grozījumi Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas likumā”, jo šī likuma pieņemšanas gadījumā
Latvijas valsts iejauktos baznīcas iekšējo jautājumu risināšanā,
nepamatoti ierobežotu Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas
draudžu pašnoteikšanās tiesības, kā arī paredzētu LELB būt
vienīgajai pirmskara Latvijas brīvvalsts evaņģēliski luteriskās
baznīcas tiesību pārmantotājai. Lai to panāktu, uzdod
ALAs valdei gādāt par ASV latviešu informēšanu sakarā ar
iecerētajiem grozījumiem “Latvijas evaņģēliski luteriskās
Baznīcas likumā” un, ja netiks izdarīti grozījumi iesniegtajā
likumprojektā, sagatavot parauga vēstuli, ko ALAs biedri ir
aicināti izsūtīt Saeimas deputātiem.
8. Aicina Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju
izveidot mūsdienīgu Nacionālo saturu un materiālus dažādām
vecuma grupām un valodas prasmes līmeņiem atbilstošā,
saprotamā un uzrunājošā formā, lai latviešu skolu beidzējs
būtu 21. gadsimta latvietis, kas ir lepns par savu vēsturisko
un mūsdienu latviskumu, kam piemīt vajadzīgās prasmes, lai
varētu aizstāvēt savu latvietību un pilnvērtīgi piedalīties Latvijas
un latviskā nodrošināšanā un izaugsmē pasaules kontekstā.
9. Uzdod ALAs valdei un tās Finanšu komitejai paaugstināt
Simtgades Testamentāro novēlējumu fondā sakrāto līdzekļu
mērķi no $5 miljoniem uz $7 miljoniem.
10. Uzdod ALAs Līdzekļu vākšanas nozarei mudināt latviešu
sabiedrības locekļus iekļaut ALA savā testamentārajā
novēlējumā un sniegt padomu novēlējuma noformēšanā.
11. Uzdod ALA valdei izskatīt ALAs kongresa darba gaitas
rulli un sagatavot grozījumu priekšlikumus uz nākošo ALAs
kongresu, lai pielāgotos mūsdienu organizācijas vajadzībām.

Ieteikumi:

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

The American Latvian Association held its 67th
annual congress May 4-6, 2018, with several events

designed to mark and celebrate Latvia’s Centennial. The
Congress drew 76 official delegates from ALA member
organizations, as well as renowned guests, including the Latvian
Minister of Culture Dace Melbārde, the Latvian parliament’s
(Saeima’s) head of the Foreign Relations Committee Ojārs
Ēriks Kalniņš, three ambassadors – the Latvian Ambassador
to the United States Andris Teikmanis, Latvian Ambassador
to the United Nations Jānis Mažeiks, and the Ambassador
for Diaspora Affairs, Atis Sjanīts. Also participating in the
ALA Congress was NATO Strategic Communications center
representative Vineta Mēkone, PBLA (World Federation of Free
Latvians) chair Kristīne Saulīte, and several representatives
of the Michigan National Guard. The Congress delegates bid
farewell to ALA’s longtime executive director, Raits Eglītis, and
further acquainted themselves with the new managing director,
Marisa Gudrā. The Congress decided upon 11 resolutions for
the coming operating year, along with additional suggestions
for the newly elected board. Taira Zoldnere, Filips Andersons,
and Jānis Kancāns left their positions with the ALA board, while
Tatjana Žagare-Vītiņa, Dzintars Dzilna, and Una Veilande joined
the ranks.
The day before the American Latvian Association 67th
Congress, the Latvian presence on Capitol Hill began with
an election seminar for parliamentary polling stations in the
U.S., as well as a “Baltic Advocacy Day”, a series of visits to
congressional offices to gain support for Baltic national security
issues.

Vēlēšanu seminārs
Dienu pirms ALAs 67. kongresa atklāšanas
2018. gada 3. maijā notika Latvijas republikas
Saeimas vēlēšanu ASV iecirkņu komisiju seminārs
Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Arņa
Cimdara vadībā. Praktiskajās apmācībās piedalījās
darbinieki no 14 iecirkņiem.
Šogad ASV Latvijas 13. Saeimas vēlēšanu laikā bija
atvērts rekordliels skaits vēlēšanu iecirkņu - 21.
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“Baltijas aizstāvības diena” veicina Latvijas
drošības intereses un sadarbību baltiešu starpā

2018. gada 3. maijā baltieši no visas
Amerikas satikās ASV galvaspilsētā
Vašingtonā, D.C., lai “Baltijas aizstāvības
dienas” ietvaros tiktos ar ASV Kongresa
deputātu pārstāvjiem un informētu
viņus par jautājumiem, kas ir svarīgi
Baltijas valstu drošības un ASV interešu
aizsardzībai Baltijā. Pasākumā piedalījās
vairāk nekā 70 dalībnieku, apmeklējot
60 ASV kongresmeņu birojus no 18
pavalstīm. Tikšanās laikā tika pārrunāta
virkne jautājumu, tajā skaitā, uzsvērta
nepieciešamība turpināt ASV lomu
NATO kolektīvajā drošībā un atbalstīt
Eiropas Atturēšanas iniciatīvu (European
Deterrence Initiative). Tāpat deputāti
tika aicināti iestāties ASV Pārstāvju
palātā un Senātā izveidotajās Baltijas
atbalsta grupās - House Baltic Caucus
un Senate Baltic Freedom Caucus. Pēc
vizītēm, divi Pārstāvju palātas (House)
locekļi, Stīvs Čabots (Steve Chabot) no
Ohaijo un Džims Haims (Jim Himes) no
Konektikutas, arī iestājās atbalsta grupā.
Pasākums izdevās, pateicoties labai
sadarbībai starp Amerikas baltiešu
organizācijām, tajā skaitā - Amerikas
Igauņu nacionālo padomi, Amerikas
Latviešu jaunatnes apvienību, Amerikas
lietuviešu kopienu, Apvienoto baltiešu
komiteju un ALA. Sevišķs paldies
ALJA politiskajam līdzdirektoram
Ērikam Lazdiņam par lielo darbu
virzīt un organizēt pasākumu un
dienvidkaliforniešiem Ivaram Mičulam
un Dacei un Valdim Pavlovskim, kuri
tikās ar vairākiem birojiem 3. un 4. maijā
un izdalīja oficiālas vēstules no baltiešu
organizācijām Kalifornijā.
Ja Jūs vēlaties piedalīties līdzīgos
pasākumos, kas tiek plānoti ASV pilsētās
un pavalstīs, aicinām Jūs sazināties
ar Amerikas Latviešu apvienības
Sabiedrisko attiecību vadītāju Dzintaru
Dzilnu (dzdzilna@gmail.com).

Baltic Advocacy Day promotes
security and teamwork on Capitol Hill
On May 3, 2018, Baltic-Americans
from across the country converged
in Washington DC, meeting with
Representatives’ and Senators’ offices to
inform Congress of issues important for
protecting U.S. interests in the Baltics.
Dubbed Baltic Advocacy Day, over 70
participants met with over 60 offices
from 18 states, discussing a number of
topics, including strong U.S. ties with
NATO, continued support for European
Deterrence Initiative, and joining the
House Baltic Caucus and Senate Baltic
Freedom Caucus.
In the afternoon, there were two panel
discussions with top experts held in the
Rayburn House Office Building:
Implementing, enforcing and
developing sanctions in 2018 with
panelists Amb. Ojars Kalnins, Latvian MP,
Foreign Affairs Chair; Amb. Daniel Fried,
Distinguished Fellow, Future Europe
Initiative and Eurasia Center at the
Atlantic Council; Rob Berschinski, Senior
Vice President for Policy at Human

Rights First; Kyle Parker, Chief of Staff
of the U.S. Helsinki Commission; and
moderator: Karl Altau, Managing Director,
JBANC.
Information security at home and
abroad: Building resilience to
disinformation with panelists Vladimir
Kara-Murza, Vice-Chairman of Open
Russia; Vineta Mekone, NATO Strategic
Communications Centre of Excellence,
Latvia; Brian Whitmore, Senior Fellow,
Director of Russia Program at CEPA,
author of RFE/RL’s Power Vertical blog;
and moderator: Erik Lazdins, Political
Director, American Latvian Youth
Association (ALYA).
The event was a true Baltic-team effort,
with organizers from the Estonian
American National Council, American
Latvian Youth Association, Lithuanian
American Community, Joint Baltic
American National Committee and ALA.
If you are interested in participating in
a future Baltic Advocacy Day to meet
with representatives in your home state,
please contact ALA’s Director of Public
Affairs Dzintars Dzilna (dzdzilna@gmail.
com) for upcoming information.
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XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētki
Šogad XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā no 43 219 dalībniekiem vairāk nekā
5500 bija diasporas latvieši no 21 valsts. Arī vairāki Amerikas latviešu kori un deju kopas ceļoja uz
Rīgu piedalīties svētku pasākumos.

Sietlas TDK “Trejdeksnītis”. Pretējā lappusē: Ņujorkas TDK “Jumis”, Indianapoles TDK “Jautrais pāris”, Bostonas Latviešu koris,
Čikāgas TDK “Mantinieki” un Ziemeļkalifornijas Latviešu koris. Apakšējā attēlā pa labi: ALA Priekšsēdis Pēteris Blumbergs ar
dalībniekiem no ASV.
Svētkos arī piedalījās Ņujorkas Latviešu koris.
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Pasaules latviešu dienas Rīgā
Pirmo reizi Dziesmu un deju svētku laikā
Latvijā notika Pasaules latviešu dienas.
Tās ietvaros 2018. gada 2. jūlijā Rīgas
Latviešu biedrības namā norisinājās
gadskārtējā konference “Latvieši pasaulē
- piederīgi Latvijai”.
“Latvieši pasaulē - piederīgi Latvijai” ir
ikgadējs notikums, kas jau kopš 2011.
gada ik vasaru pulcē ārvalstīs dzīvojošus
latviešus, ekspertus, Latvijas iestāžu un
sabiedrības pārstāvjus, dodot iespēju
uzklausīt, dalīties ar sasniegumiem,
iezīmēt problēmas un atrast partnerus
kopīgu ieceru īstenošanai. 2018. gadā
konferences dalībnieki pievērsās
tēmām par Dziesmu un deju svētku
tradīciju Latvijā un latviešu kopienās
ārvalstīs. Konferenci atklāja Prezidents
Raimonds Vējonis, diskusijā “Dziesmu
un deju svētku tradīcijas saglabāšana
un attīstība” piedalījās Latvijas Kultūras
ministre Dace Melbārde.
Konferences paneļdiskusijā “Dziesmu un
deju svētki - tilts uz Latviju un latvietību”
piedalījās arī ALA izpilddirektore Marisa
Gudrā, kurai ir unikāla pieredze, vadot
Baltimoras (ASV) XIV Vispārējo latviešu
Dziesmu svētku rīcības komiteju.
“Bija aizkustinoši redzēt, kā mēs
vienojāmies par ārvalstu dziesmu svētku
nepieciešamību un ka Latvijas valdības
pārstāvji saprot mūsu svarīgo lomu
tradīcijas kopšanā un stiprināšanā!” viņa
atzina intervijās pēc konferences.
Pasaules latviešu dienu ietvaros notika
Pasaules latviešu deju kopu un folkloras
kopu koncerts “Cilvēks. Mūžs. Dimd!” un
Pasaules latviešu koru un folkloras kopu
koncerts “Cilvēks. Mūžs. Skan!”, kā arī
bija apskatāma foto un mākslas izstāde
“Pasaules latvieši Dziesmu un deju
svētkos”.
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Paneļdiskusijas dalībnieki, tai skaitā Latvijas Kultūras ministre Dace Melbārde (trešā no labās) un
ALA izpilddirektore Marisa Gudrā (pirmā no labās).

World Latvian Days in Riga

ALA Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe un
PBLA valdes priekšsēde Kristīne Saulīte. Masu
skati no koncertiem XXVI Vispārējos latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētkos.

This year the World Latvian Days took
place during the Latvian Song and
Dance Festival in Riga with a series
of concerts featuring talents from the
Latvian diaspora, as well as a conference
on July 2nd entitled “Latvians in the
World, Belonging to Latvia.” The focus
of the conference this year was the
preservation of the Latvian song and
dance festival tradition outside of
Latvia. The conference featured an
opening keynote by the President of
Latvia Raimonds Vējonis and active
participation of Minister of Culture Dace
Melbārde, as well as song and dance
festival organizers and “activists” from all
over the world.

Pasaules latviešu ekonomikas un attīstības forums Valmierā

No 2018. gada 28. līdz 29. jūnijam Amerikas Latviešu
apvienības priekšsēdis Pēteris Blumbergs kopā ar citiem
uzņēmīgiem tautiešiem piedalījās Pasaules latviešu ekonomikas
un inovāciju forumā (PLEIF) Valmierā, Latvijā.
Foruma mērķis ir Latvijas ekonomiskās izaugsmes veicināšanas
nolūkā stiprināt sadarbību starp dažādās uzņēmējdarbības
nozarēs strādājošiem profesionāļiem Latvijā un pasaulē, un
veicināt inovāciju, finanšu un zināšanu kapitāla piesaisti Latvijai,
kā arī stiprināt ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu piederību
Latvijas valstij. Forumu organizēja Pasaules brīvo latviešu
apvienība, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Valmieras
pilsētas pašvaldība un biedrība “Valmieras Attīstības aģentūra”.
Pēteris Blumbergs vadīja paneļdiskusiju “Biznesa vide ASV,
sadarbība un eksporta iespējas”, kurā piedalījās advokāts
Ēriks Kalniņš no ASV, kompānijas Michelin parstāvis Roberts
Kukainis, Valmieras Stiklšķiedras rūpnīcas pārstāvis Ģirts
Vēveris un Nathan Christensen no uzņēmuma ECCO. Nozīmīga
bija arī paneļdiskusija “Latvijas tehnoloģiju uzņēmumi pasaulē”
- to vadīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA)
pārstāvis ASV Toms Zvidriņš, un tajā piedalījās vairāki pazīstami
Latvijas tehnoloģijas nozares pārstāvji.
Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums norisinājās
jau piekto reizi, līdz šim tas noticis Latvijā, kā arī Austrālijā

un ASV. Forumam bija reģistrējušies aptuveni 235 cilvēku,
un aptuveni 30 firmas izstāžu zālē iepazīstināja ar saviem
produktiem un pakalpojumiem. Turklāt, konferences laikā notika
ekskursijas uz Vidzemes ražīgākajiem uzņēmumiem.

World Latvian Economics & Innovations Forum in
Valmiera, Latvia

ALA President Pēteris Blumbergs, along with other businessminded U.S. Latvians, participated in the World Latvian
Economics and Innovations Forum in Valmiera, Latvia from July
28 – 29. P. Blumbergs moderated a discussion entitled “USA
Business Environment: Establishing Connections and Export
Opportunities.” He claims that “the Valmiera PLEIF was one
of the more successful conferences that ALA has helped to
organize, mainly due to our strong partners, PBLA, the Valmiera
city government and development agency. Over 250 people
attended the two-day event which was held at the elegant
Valmiera Theater House.” The first day featured presentations
by panels of successful business people from the U.S., Asia
and Latvia and a well-organized networking event. The highlight
of the second day was a series of site visits to numerous
successful businesses in Vidzeme, including Aloja-Starkelsen,
one of the world’s largest potato starch manufacturers, Valpro,
a leading maker of metal cylinders for gas tanks and fire
extinguishers, and the famous Valmiermuiza brewery.

Lat v i a n D i men s io n s / 1 5

Sveika, Latvija!
jubilejas brauciens

JANA ANČA -TETERE, SVEIKA,

LATVIJA! 40. GRUPAS VADĪTĀJA

Sveika, Latvija ir izglītojoša ALA
programma un ceļojums 13 - 15
g.v. jauniešiem, kuri apmeklē vai
ir absolvējuši latviešu skolu. Šo
programmu vada Marisa Gudrā no
ASV, cieši sadarbojoties ar Sveika,
Latvija! koordinatori Latvijā - Anitu
Ozolu. Ceļojums jauniešiem ir kā
dzīva ģeogrāfijas, vēstures vai latviešu
literatūras stunda.
Sveika, Latvija! pirmais ceļojums
aizsākās 1997. gadā. Šogad augustā
mums bija īpašs gods apceļot Latviju
simtgades jubilejas gadā kā 40.
“Sveika, Latvija” grupai. Augusta grupā
piedalījās 12 jaunieši no Amerikas un
4 no Kanādas. Amerika tika pārstāvēta
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#
no dažādām vietām: Bostonas,
Vašingtonas, Ņūdžersijas, Pensilvānijas,
Čikāgas un Sietlas. 9 meitenes un
7 zēnus pavadīja audzinātāji - Gints
Grīnbergs un Jana Tetere (ASV),
Krista Treiguts (Kanāda) un projekta
koordinatore Latvijā - Anita Ozola.
Trīs no mūsu grupas Latviju apciemoja
pirmo reizi.
Gatavojoties ceļojumam, jauniešiem bija
uzdots arī mājasdarbs sagatavot nelielu
referātu par kādu īpašu vietu Latvijā, lai
vēlāk, atbilstošajā Latvijas vietā esot,
varētu iejusties gida lomā, iepazīstinot
ar to pārējos.
Sava ceļojuma laikā mēs tik daudz ko

#LV100
redzējām, satikām un piedzīvojām, tik
skaistās vietās nakšņojām un peldējām un
tik garšīgus latviskos ēdienus baudījām!
Ceļojums kā jau ceļojums, arī mums
neizpalika bez īstiem pārbaudījumiem.

tumši sārti ziedi palika gan pie mūžīgās
uguns, gan uz kapteiņa Grundmaņa, gan
ģenerāļa Goppera, gan tēlnieka Kārļa
Zāles, gan nezināmu kareivju un strēlnieku
kapiem.

Pirmais neplānotais pārbaudījums un
kreņķis jau iesākās izlidošanas dienā, kad
lielo lietusgāžu dēļ, viena Sveika, Latvija!
dalībnieka lidojums aizkavējās un Ņuarkā
ielidoja drusku par vēlu, lai paspētu uz
grupas lidmašīnu. Laimīgā kārtā, neveiklo
situāciju izdevās veiksmīgi atrisināt un
četras stundas vēlāk drosmīgais jaunietis
jau sēdēja SAS lidmašīnā, lai ar vairākām
neplānotām pārsēšanās reizēm, lidotu uz
Rīgu.

Jocīgi bija viesoties Mežaparka lielajā
estrādē, kad tur valdīja pilnīgs miers un
klusums, kad skatītāju rindu un soliņu
vietā bija tikai zaļš zālājs un nekas
neliecināja, ka pirms mēneša šeit estrāde
dimdēja un triumfiāli izskanēja mūsu
tautas lielākie svētki Dziesmu svētku
noslēguma koncertā ar 50 000 dziesmu
svētku dalībniekiem un skatītājiem.
Vienīgā rosība, kas notikās, bija “Prāta
vētras” koncerta skatuves iekārtošana
gaidāmajam sestdienas koncertam.

Pirms ceļojuma katrs dalībnieks pa pastu
saņēma arī paciņu ar Sveika, Latvija! zaļo
un tumši sarkano T-kreklu un pelēko jaku,
kā arī zaļos vākus ar detalizētu ceļojuma
programmu un maršrutu, ko visa ceļojuma
laikā vakara sapulcēs viņi turpināja
papildināt kā ceļojuma dienasgrāmatu.
Un tagad neliels ieskats mūsu ceļojuma
kopējā dienasgrāmatā!
1. diena - Pa Vecrīgas ielām
Rīga, pēc nedēļām ilgas tveices, mūs
sagaidīja ar stipri vēsāku laiku, pamatīgu
vēju un lietus brāzmu. Priecājāmies par
Rīgas panorāmu un Rīgas vissenāko
daļu - Vecrīgu. Atrodoties Rīgas sirdī, ļoti
interesantas gides pavadībā, uzzinājām,
ka Vecrīgas bruģētās ielas glabā daudz
noslēpumu un faktu. Pastaiga pa
viduslaiku vecpilsētu bija kā ceļojums
atpakaļ laikā, iepazīstot dažādu gadsimtu
nozīmīgākās arhitektūras celtnes.
Vakarā laimīgi atlidoja Edgars.
2. diena - Dieva dārzā
Ar Brāļu kapu simtgadīgo stāstu mūs pie
Brāļu kapu lielajiem vārtiem iepazīstināja
Emīls Zālīte. Ar asterēm rokās svētā
klusumā devāmies pa liepu gatvi līdz
mūžīgajai ugunij. Brāļu kapus tālāk abās
pusēs godā ozolu birzis un memoriālā
ansambļa centrā “Māte Latvija” ir noliekusi
vainagu pār kritušajiem dēliem. Balti un

Ceļā uz Siguldu ar velnišķīgu apetīti
pusdienojām Raganas ķēķī.
Smilšu studijā piedalījāmies unikālā
piedzīvojumā, kur - Elmārs Gaigalnieks
demonstrēja smilšu izrādi. Mākslinieks,
strādājot ar Gaujas ielejas senajām
smiltīm, acu priekšā ar rokām uzbūra
trīsdimensiju telpisku mākslu un
neparastas krāsainas gleznas smiltīs. Arī
vairākiem no mums palaimējās ieraudzīt
savus smilšu portretus.
Turaida lībiešu valodā nozīmē ”Dieva
dārzs”. Varbūt Dieva dārzs ir Dainu kalns,
kurš vēl pirms 30 gadiem ir bijusi ar garu
zāli un brikšņiem aizaugusi vieta un ko
tagad grezno tautasdziesmu parks ar 26
skulptūrām, radīts par godu Krišjānim
Baronam.
Beidzot arī sasniegts jau no tālienes virs
koku galotnēm redzamais, tumšsarkanais
ķieģeļu tornis - viena no vecākajām
viduslaiku pilīm Latvijā - Turaidas pils.
Bobsleja trasē ieradāmies mazliet par vēlu,
tikai no tālienes vērojot pēdējos Krievijas
sportistu vasaras treniņbraucienus. Vasarā
bobsleja trasē sportisti brauc ar vasaras
bobsleja kamanām, kurām pievienoti riteņi.
3. diena - Draudzības diena Cēsīs
Tikāmies ar Cēsu vidusskolas skolēniem,

iesākumā izmainoties ar dāvanām.
Cēsu skola mūs visus mīļi apveltīja ar
Cēsu T-krekliem, kuri uzreiz bija jāvelk
mugurā. Kopīgi ar Latvijas vienaudžiem
spēlējām dažādas sadraudzības un
komandu spēles, cepām cepumus ”Cēsu
buča”, devāmies pastaigā pa Cēsīm, mini
izbraukumā ar kuģīti, ekskursijā uz Cēsu
pili un PLM Centru, skolojāmies 19. gs.
skolā, kur rakstījām ar tinti pašu gatavotās
burtnīcās. Nobeigumā mielojāmies
Žagarkalna kafejnīcā un Cēsu centrā pie
galvenās strūklakas dziedājām “Nu sveika,
Latvija” dziesmu.
Brakos ne tikai skaitījām “Tālavas taurētāju”, bet Sveika, Latvija! pianisti izmēģināja
arī rakstnieka R. Blaumaņa klavieres.
Braku lauku sētā nogaršojām Braku
cukurīšus.
Mārcienas muižā mums bija gandrīz vai
karaliskas vakariņas, pēc kurām varējām
izpērties īstā lauku pirtiņā.
4. diena - Latgales diena
15. augustā apmeklējām Aglonas Baziliku tieši Vissvētākās Jaunavas Marijas
debesīs uzņemšanas lielajos svētkos.
Pēc svētās Mises devāmies uz pavisam
cita rakstura vietiņu: uz Maizes muzeju,
kur saimniece mūs uzņēma ar latgaliešu
tautas dziesmām un latgalisku uzrunu, ar
visu sirdi godā ceļot Latvijas rudzu maizi.
Mums bija lieliska iespēja nobaudīt latgaliešu ēdienus – špeku, zuoļu čaju ar madu,
supeņu, kļockas, sipesnīku u.c. Pateicībā
saimniecei, nodancojām vairākas tautas
dejas. Un tā jau ir, lai kurā pasaules malā
latvietis arī nenonāktu, visvairāk viņam
pietrūks tieši Latvijas īstās rupjmaizes.
Vakaru pavadījām Kokneses tuvumā,
peldoties Daugavā un baudot skaisto
saulrietu.
5. diena - Gar Daugavu
Ceļš visu dienu veda gar pašu Daugavu.
Likteņupes Daugavas un Latvijas vidū
uz Kokneses salas ar tautas līdzdalību
ir tapis Likteņdārzs, iemūžinot piemiņā
tos, ko latviešu tauta zaudēja karos,
deportācijās un okupācijas režīmos.
Pastaigā pa Likteņdārzu redzējām gan
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Lielo kalnu, gan Sirdsakmeni, gan amfiteātri, gan skatu terasi
utt. Vairāki no grupas arī nolēma piedalīties Likteņdārza draugu
alejas veidošanā, nopērkot bruģakmeni un ierakstot savu vārdu
Latvijā!
Vecākajā konfekšu “Gotiņa” ražotnē Skrīveru Saldumos
uzzinājām, ka, lai gotiņa būtu tik mīksta, konfekšu ražošanu un
ietīšanu papīriņos joprojām neuztic mašīnām. Arī paši varējām
iejusties “Skrīveru Gotiņu” tinēju lomā un radoši izpausties,
un radīt savas labās emocijas, kas paliks atmiņā uz ilgu laiku.
Veikaliņā, iegādājoties svaigās gotiņkonfektes, acis vien
ņirbēja no bagātīgā piedāvājuma klāsta - gotiņas ar riekstiem,
dzērvenēm, rozīnēm, šokolādi, kafiju, sēkliņām, kaņepēm un
citām garšām un piedevām.
Skrīveri vēl ir unikāli ar RADADA radošo darbnīcu, kas ierīkota
senā ugunsdzēsēju depo. RADADA kļuva gandrīz par tādu
kā grupas “marku”, jo viņu veikaliņā daudzi no mums iepirka
T-kreklus un džemperus ar tautumeitām, Lāčplēšiem un
latviskiem rakstiem.
Savukārt A. Pumpura muzejā nu bija iespēja izpausties
aktierspēlē, tēlojot Lāčplēsi, Koknesi, Melno Bruņinieku,
Laimdotu u.c. tēlus.
Viesu namā “Rēzijas” jaunieši gan gāja pirtiņā, gan izmēģināja
garo, ātro ūdens slidkalniņu, kas izvērsās par atrakciju Nr. 1.

neparastiem neaizmirstamiem piedzīvojumiem un arī ar jaukiem
pārsteigumiem. Tas bija grandiozs! 60 tūkstoši skatītāju, ko
uz savu koncertturnejas noslēguma koncertu Mežaparkā
sapulcināja “Prāta Vētra” , saprotams arī prasīja pūliņus gan
nokļūt koncertā, gan atrast labāko skatīšanās vietu, gan
nepazust lielajā pūlī, gan tikt atpakaļ mājās. Mūsu lielākais
piedzīvojums laikam bija brauciens “saspiestajā” tramvajā un
pēc tam 7 km garais gājiens kājām uz Mežaparku.
7. diena - Pārsteigums ar Dziesmu no manas tautas
Rīgas svētkus iesākām Domu laukumā, apbrīnojot apgleznotos
Berlīnes lāčus no visas pasaules, kad burvīgas mūzikas skaņas
mūs aizvilināja uz Krastmalu. Tur, izrādās, tieši tajā laikā notika
lielā svētku vakara koncerta mēģinājums, kurā dzirdējām un
ekskluzīvi tuvplānā skatījām populārus latviešu dziedātājus
kā Goran Goru, Aishu, Raxtu Raxtus, Prāta Vētru, kamerkori
Ave Sol u.c. Ļoti laimīga izdevās mūsu nejaušā un neplānotā
satikšanās ar Prāta Vētras puišiem - Renāru Kauperu un Jāni
Jubaltu, - ar nelielu sarunu, safotogrāfēšanos un pat ar kopā
sadziedāšanos. Skatoties regates sacensības, mūsu grupu
intervēja, un TV Panorāmā Elizabeti un Imantu varēja arī redzēt.
Zemgalē iebraucot, piestājām pie Bauskas pils, kas atrodas
gleznainā vietā starp Mūsas un Mēmeles upi. Tur no vecās
Livonijas ordeņpils vairs palikušas tikai pilsdrupas, bet jaunākā
daļa ir Kurzemes hercogu rezidence.
8. diena - Karaliska diena
Diena sākās ar viena no Latvijas izcilāko arhitektūras
pieminekļu - Rundāles pils - apmeklējumu. Pils ekskursijas
laikā iepazināmies ar baroka un rokoko laikmeta arhitektūru un
mākslu, kā arī ar rožu dārzu, Zaļo teātri utt.
Tērvetē viesojāmies Annas Brigaderes mājā “Sprīdīšos” un
Tērvetes dabas parkā pamatīgi izstaigājāmies pa pasaku mežu,
raganu silā satiekot īstu raganu, kura visiem lika nogaršot “zaķu
spiras”, īstu Princesi un Sīkstuli, kurš cienāja mūs ar maizi, bet
ļaujot “ēst tikai ar acīm”.
Vakarā dobelnieks, Katskiļu nometnes vadītājs Jānis, mūs
izvadāja pa skaistākajām Dobeles takām.

6. diena - Ar “Skārda bungām”
Esot atpakaļ galvaspilsētā, dienu iesākām Stūra mājā ar smagu
un drūmu ekskursiju pa Čekas pagrabiem, gidam stāstot par
cilvēka un varas attiecībām padomju okupācijas laikā.
Viesojoties laikraksta “Laiks” redakcijā, redzējām jau nule kā
nodrukāto jaunāko avīzi ar mūsu foto bildēm. No Pēterbaznīcas
torņa atkal nevarējām vien nopriecāties par pārskatāmo Rīgas
varenumu un skaistumu.
Pēcpusdienā notika gatavošanās koncertam, viesošanās
ar radiem, iepirkšanās un burgeru vakariņas Vecrīgas
restorānā “Sezona”. “Prāta Vētra” koncerts nāca ar pāris
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9. diena - Pārsteidzošie atklājumi Aucē
Sirsnīga un īpaši draudzīga bija tikšanās ar Auces
vidusskolniekiem. Jau ienākot zālē, mūs sagaidīja ar varenu
orķestra maršu. Kopā apskatījām skolu, darbojāmies radošajās
darbnīcās, iepazinām Auces pilsētu, un galveno pilsētas
lepnumu - krāšņo Vecauces pili, kur uzkāpām arī 30 metru
augstajā tornī, kas iekšpusē darināts no vieniem stikliem.
Saldumu ražotnē Dienvidi Plus degustējām dažnedažādus
smilktsērkšķu produktus. Nobeigumā, kopīgi stāvot uz skatuves
podestiem, saviļņoti nodziedājām “Pie Dieviņa gari galdi” un
“Mana dziesma”.
Izrādās, ka Auce ir vienīgā pilsēta Latvijā, kuras vārds ir
atrodams kalendārā un kas 4. martā svin vārda dienu. Esot
Aucē, mēs atradāmies vairs tikai nieka septiņu kilometru
attālumā no Lietuvas robežas. Un kas to būtu domājis, ka
Vecauces pilī, laikā ap 1845. gadu, grāfi Mēdemi darināja
pirmklasīgu mandarīnu liķieri, audzēja fazānus, un lepojās pat

ar saviem persikiem un ananasiem!
Vakarā mūs sagaidīja atkal pirtiņa, sportošana un peldēšanās
Cieceres ezerā. Žēl tikai, ka negaidītais lietus izjauca mūsu
plānoto lielo ugunskuru un “cukurspilventiņu” ēšanu.
10. diena - Pilsētā, kurā piedzimst vējš
Liepājas dienu iesākām ar baisā Karostas cietuma
apmeklējumu, kur Sveika, Latvija! dalībniekus pamatīgi
izdresēja un izkomandēja Virssardzes ēkas galvenais uzraugs.
Visiem bija jāklausa un jāizpilda komandas, jo pie katra mazākā
pārkāpuma vai neatļautas kustības, papildus sods bija jāizpilda
visai komandai. Karostas cietuma spoku - Balto dāmu gan
mums neizdevās pamanīt.
Pēc tāda smaga, tumša cietuma visiem ļoti garšoja zupa no
lielā katla un kurzemniekiem raksturīgie sklandrauši Amatnieku
namā. Turpat radošajās darbnīcās katram bija iespēja kaut
ko jaunu apgūt un radīt unikālus darbiņus pašu rokām.
Meistarīgi darbojoties ar ādas pinumiem, tika gatavotas ādas
rokassprādzes, no šķeltām kārklu klūdziņām tika pīti krūzēm
paliknīši, no dzintara gatavotas rokassprādzes, izšūti rokdarbu
spilventiņi u.c.
Visi Latvijas svelmē tik ilgi bijām gaidījuši Liepāju, lai pēc sirds
patikas izbaudītu jūru. Saprotams, ka pilsēta, kurā piedzimst
vējš, mūs sagaidīja ar pamatīgu vēju un viļņiem. Tomēr starp
mums ir daudz drosminieku un peldētgribētāju.
Pie pludmales bija iespēja arī apskatīt Porziņģa basketbola
laukumu, kā arī iemēģināt nesen atklātās oranžās brīvdabas
klavieres kāpu virsotnē.
Pašā vakarā devāmies skatīties saulrietu. Lielākā grupas daļa
izvēlējās to sagaidīt pludmalē pie skaistā Liepājas uzraksta,
pie reizes draudzīgi uzspēlējot ar bumbu “Kartupeļus”. Tomēr
maza grupiņa, Liepājas aktieru pavadībā, devās vienreizējā
“privātā” ekskursijā uz Liepājas teātri, apskatot teātra aizkulises,
grimmētavas, skatuvi utt., pēc tam baudot saulrietu Karostas
molā un Ziemeļu fortos.

Citi atkal izbaudīja dabīgo SPA, droši nostājoties zem
ūdenskrituma, ļaujot ūdens šaltīm velties virsū un kārtīgi
izmasēt. Gribētos pabūt šeit pavasarī un pašas acīm ieraudzīt
zivis lecot, kad tās mēģina pārvarēt ūdenskritumu. Runā, ka
Hercogs Jēkabs savā laikā tā gaisā esot ķēris lašus.
Nakšņojām burvīgā viesnīcā “Jēkaba sēta” Kuldīgas centrā,
tāpēc vakarā visi kopīgi devāmies pastaigā pa izgaismoto
naksnīgo Kuldīgu.
12. diena - Muzeju diena
Viena no vispiesātinākajām dienām. Pirmā pieturas vieta bija
Draugiem Group, kur bijusī Sveika, Latvija! dalībniece no
Kanādas Nora Ilvesa mūs iepazīstināja ar visiem šīs kompānijas
daudzajiem uzņēmumiem un piedāvājumiem, to skaitā arī
Amerikā popularitāti un slavu ieguvušo Printful. Tā ir kompānija,
kas strauji attīstās ar jaunām idejām, izpētēm un inovācijām,
darbinieku skaitam Latvijā un ASV sasniedzot jau gandrīz 500.
Papildināt savas zināšanas par vēsturiskajiem notikumiem
Latvijā un izjust reālo tā leģendārā laika elpu varējām gan
Barikāžu muzejā Vecrīgā, sēžot pie “īsta” barikāžu ugunskura,
gan pēc tam Okupācijas muzejā.
Pēcpusdienā pavisam citā gaisotnē apmeklējām nesen
restaurēto un atjaunoto Latvijas Nacionālo mākslas muzeju
un baudījām mākslu. Izstaigājām gan muzeju, gan jauno
apakšzemes izstāžu zāli, gan redzējām mākslas darbu krātuvi
un muzeja arhīvu, bēniņu telpu ar kupolu, gan tāpat kā Ņujorkas
Met muzejā varējām iziet ārā uz jumta terases, lai vēl vienu reizi
no augšas papriecātos par skaisto Rīgu.
Vakariņas šoreiz gan neēdām tradicionāli ierastajā “Eglē”, bet
izvēlējāmies jaunu vietu Līvu laukumā “Līvu terase”, kur šovasar
par pavāru strādāja SVLV dalībnieka Emīla Zālītes vecākais
brālis Ēriks (arī kādreizējais SVLV dalībnieks).

11. diena - Tur, kur zivis lido vai kur lašus ķer gaisā
Pirms došanās ceļā uz Kurzemes pērli Kuldīgu apmeklējām
Liepājas tirgu un pamielojāmies ar svaigām meža un dārza
ogām.
Veclaicīgo apburošo Kurzemes hercogistes galvaspilsētu
iepazinām ar gida palīdzību. Visā mirdzumā apskatījām platāko
ūdenskritumu Eiropā, veco sarkano ķieģeļu tiltu, izstaigājāmies
pa šaurajām pilsētas ieliņām un aplūkojām seno namu durvis,
Pilsētas dārzu un Rātslaukumu. Kuldīgas pusē mums notika
arī vizināšanās ar zirgiem, vai nu jājot zirga mugurā vai braucot
karietē.
Saulīte atkal mūs lutināja, tāpēc meklējām peldvietu. Un, kas
gan var būt labāks, kā doties pāri vienam no Eiropas garākajiem
ķieģeļu tiltiem un izpeldēties Ventas rumbā! Varen atspirdzinošs
un sajūsmas pilns piedzīvojums, īpaši drosmīgajiem,
kuri izmantoja izdevību lekt ūdenī no Ventas rumbas. Šo
piedzīvojumu viņi noteikti ilgi vēl neaizmirsīs, galu galā tas ir
spējīgs izkonkurēt pat svešzemju eksotiku.

13. diena - Atvadas
Brauciena izskaņas dienā pulcējāmies pie Saeimas, skaisti
ģērbušies Sveika, Latvija! tumši sarkanajos kreklos. Mums
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piebiedrojās arī Cēsu un Auces jaunie
draugi. Sajutāmies īpaši gaidīti, jo
Saeimas namā mūsu delegāciju
sagaidīja apsardze un laida iekšā ar
īpašām caurlaidēm pa galvenajām
durvīm, kas, kā viņi paši teica, notiek ļoti
reti.
Ar Latvijas Republikas Saeimas
priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci tikāmies
galvenajā reprezentācijas zālē, kurā
no galvenās tribīnes tika dots vārds arī
Imantam. Savukārt vēlāk mums visiem
bija iespēja sasēsties Saeimas deputātu
vietās pie apaļā galda, kur arī ikkatram
bija iespēja ko pavaicāt I. Mūrniecei.
Kopīgi visi nolikām ziedus pie Brīvības
Pieminekļa.

Būt latvietim Latvijā
ILZE GAROZA

Visas trīs grupas pusdienojām
Krastmalas “Lido”, kam sekoja ekskursija
pa Latvijas Nacionālo bibliotēku jeb
Gaismas pili un vasarīgs izbrauciens ar
kuģīti pa Daugavu, baudot 360 grādu
Rīgas panorāmu.
RTU galvenajā ēkā notika mūsu atvadu
ballīte ar latviskiem dančiem, ar Lulū picu
un tikšanos ar picas īpašnieku Elmāru
Tanni. Balles nobeigumā visi mielojāmies
ar Sveika, Latvija! 40. brauciena
jubilejas lielo torti. Atvadīšanās nebija
viegla, jo jaunieši un arī skolotāji tiešām
bija savstarpēji labi iepazinušies un
sadraudzējušies. Par to liecina arī viņu
tagadējā sarakste.
Sveika, Latvija! ir bijis vienreizējs,
pasakains un neaizmirstams ceļojums 13
dienās apkārt Latvijai ar 16 interesantiem
latviešu jauniešiem un 3 vadītājiem.
Burvīgs, krāšņs piedzīvojums!
Es ceru, ka šis brauciens jauniešiem
atstās siltas un mīļas atmiņas par
mūsu tēvu zemi! Es ticu, ka kādu dienu
kāds no šiem jauniešiem atgriezīsies
Latvijā, lai studētu, strādātu, muzicētu,
dejotu, apprecētos vai kļūtu par nākamo
Latvijas biznesmeni, profesoru vai pašu
prezidentu!
Visas grupas vārdā gribu mīļi pateikties
Amerikas Latviešu apvienībai, projekta
vadītājām, koordinētājiem, atbalstītājiem,
dalībniekiem, vadītājiem un šoferītim par
brīnišķīgo ceļojumu!
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Kā ir būt latvietim Amerikā, tā ir pieredze, par kuru varētu izteikties katrs ASV
dzīvojošais latvietis. Bet, kā ir būt latvietim Latvijā? Ar šādu pieredzi bagātāki ir kļuvuši
23 Amerikas Latviešu apvienības izveidotās prakses programmas dalībnieki no ASV
un Austrālijas, kuri augustā noslēdza savu piecas līdz sešas nedēļas ilgušo prakses
darbu Latvijā.
Iespēja pieredzēt dzīvi Latvijā, uzlabot latviešu valodu un iegūt jaunus draugus
ir galvenie ieguvumi, ko jaunieši izceļ, atskatoties uz savu prakses laiku Latvijas
kultūras un izglītības iestādēs, sabiedriskās bezpeļņas organizācijās un uzņēmumos.
Šo programmu jau ceturto gadu koordinē un finansiāli atbalsta Amerikas Latviešu
apvienība (ALA), piešķirot jauniešiem no ASV stipendijas daļējai ceļa un uzturēšanās
izdevumu segšanai.
Jūlija sākumā, XXVI Vispārējo Dziesmu un XVI Deju svētku nedēļā, Kultūras
ministrijas telpās Rīgā norisinājās tikšanās starp prakses programmas dalībniekiem
un Latvijas kultūras ministri Daci Melbārdi, Latvijas vēstnieku ASV Andri Teikmani
un ALAs Kultūras nozares vadītāju un prakses programmas koordinatori Līgu Ejupi.
Sarunas gaitā D. Melbārde atzīmēja, ka jaunieši Latvijā atrodas svētku laikā, kad
gaisā virmo svētku atmosfēra. Bet Latvijā ir arī sava ikdiena un ēnas puses, skaidroja
ministre, paužot cerību, ka jaunieši spēj tās pieņemt. Sarunā praktikanti dalījās savos
iespaidos par dzīvi Latvijā, galvenajiem ieguvumiem un par to, cik iederīgi un pieņemti
viņi jutušies vietējā sabiedrībā. Atbildot uz jautājumu, vai jaunieši apsvērtu iespēju
kādudien dzīvot Latvijā, gaisā pacēlās vairāk nekā puses praktikantu rokas, apliecinot
viņu interesi par atgriešanos Latvijā tuvākā vai tālākā nākotnē.
Laila Lapiņa (19), kura Džordžtaunas universitātē studē starptautisko politiku, šovasar
bija izvēlējusies pieteikties praksei pretkorupcijas organizācijā Delna, jo tas vistuvāk
atbildis viņas studiju profilam. “Strādājot Delnā, man bija iespēja pielietot universitātē
gūtās zināšanas dzīvē,” skaidro Laila. Viņas darba pienākumos ietilpis darbs ar datu
atvērtības jautājumiem un iesaiste likumprojekta par trauksmes cēlējiem izstrādē.
Vērtējot savu pieredzi Latvijā, Laila skaidro, ka viņai bija iedvesmojoši redzēt šeit
notiekošo, kas arī raisījis domas par iespējamu pārcelšanos uz Latviju. Vispirms gan
viņai ir jāpabeidz studijas, jāiegūst bakalaura un maģistra grāds. Pirms tam pēdējo

2018. gada vasaras prakses programmas dalībnieki ar Latvijas kultūras ministri Daci Melbārdi, Latvijas vēstnieku ASV Andri Teikmani un ALAs
Kultūras nozares vadītāju un prakses programmas koordinatori Līgu Ejupi. Attēlā pa kreisi: Līga Ejupe sarunā ar praktikantēm.

reizi Laila savu vecvecāku dzimtenē
bijusi 2013. gadā. Šogad atgriežoties
Latvijā, viņa konstatējusi, ka dzīve šeit
ir laba. Gūtā pieredze arī palīdzējusi
Lailai pašai priekš sevis atbildēt, ka
viņa simtprocentīgi vēlas būt latviete un
piederīgai šai tautai.
Iziet praksi Delnā šovasar bija izvēlējies
arī Ojārs Bērziņš (21) no Indianapoles,
kurš jau ir pabeidzis bakalaura studijas
politikas zinātnēs un kuru Delnā saistījusi
iespēja iepazīt Latvijas politisko vidi un
strādāt ar Latvijas politiķiem. Prakses
laikā indianapolietis bija iesaistīts
kampaņas plānošanā, kuras mērķis ir
veicināt jauniešu līdzdalību šoruden
gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. Ojārs
norāda, ka tā esot plaši novērojama
tendence, ka jaunieši vēlēšanās
nepiedalās. Lai to mainītu, Delnas
komanda strādājusi pie radošiem
risinājumiem, kā šo tendenci mazināt,
plānojot gan reklāmas TV, gan dažādas
akcijas sociālos medijos. Uzturoties
Latvijā, Ojāram īpaši paticis staigāt
pa Vecrīgu, sajust tajā viscaur jūtamo
vēsturi. To neesot iespējams iegūt ASV,
jo pilsētas ir par lielu.

Lūkas Puris (20) no Ņujorkas, kurš
šovasar prakses programmas ietvaros
strādāja Printful uzņēmumā, norāda, ka
tā bijusi viņa pirmā pieredze profesionālā
vidē un pilnas slodzes darbā. Prakses
laikā viņš darbojies satura mārketinga
jomā, rediģējot mājas lapas saturu,
blogus un ierakstus sociālos medijos.
Kopā ar viņu Printful uzņēmumā
strādāja arī Aleksandrs Blumbergs
(19) no Vašingtonas, D.C. Arī viņš ļoti
atzinīgi novērtēja iespēju strādāt šajā
ļoti strauji augošajā uzņēmumā, kura
darbinieku skaits piecu gadu laikā kopš
dibināšanas pieaudzis līdz 500. “Man
bija labi redzēt, kā veidojas šis bizness,”
skaidro Aleksandrs, piebilstot, ka Printful
viņa ieskatā ir ļoti moderna firma. Arī
Lūkas atzīst, ka viņš nebija sagaidījis
redzēt, ka viens Latvijas uzņēmums spēj
tik ātri augt, iekarot ASV tirgu, izveidot
tur ražotnes un gatavoties kotēties ASV
biržā.
Atskatoties uz šovasar gūto pieredzi,
Aleksandrs izceļ, ka ir būtiska atšķirība
starp viesošanos Latvijā kā tūristam un
dzīvošanu un strādāšanu šeit vairāku
mēnešu garumā. Gan Lūkas, gan

Aleksandrs pieļauj iespēju atgriezties
Latvijā, kur aizvadīto nedēļu laikā iegūti
vietējie draugi un ir radusies vēlme
turpināt palīdzēt latviešu biznesam augt.
Jāatzīmē, ka pagājušajā gadā ar
Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu
ALA vadībā tapa dokumentālā īsfilma
“Izmēģinājums“, kas, tuvojoties Latvijas
valsts simtgadei, atspoguļoja 2017. gada
prakses programmas dalībnieku pieredzi
un iespaidus par dzīvi Latvijā. Šogad
ar Kultūras ministrijas, Pasaules brīvo
latviešu apvienības un ALAs atbalstu top
filmas turpinājums, īsfilma “Atgriešanās”,
kas vēstīs ne vairs par pagaidu
uzturēšanos Latvijā, bet gan par apzinātu
lēmumu pārcelties uz dzīvi Latvijā.
Stāsts tiks stāstīts caur ASV dzimušās,
kādreizējās Sveika, Latvija! programmas
dalībnieces Imantas Nīgales skatu
punktu, kura šī gada pavasarī folkgrupas
“ImantaDimanta un draugi“ grupas
sastāvā devās Latvijas valsts simtgadei
veltītā koncertturnejā pa ASV.
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Stiprais Drošais tilts
starp Ameriku un Latviju
LIGITA KOVTUNA

Jau kopš 1994. gada ALAs nozares “Sadarbība ar Latviju” vadītājs vai vadītāja rudens
sākumā ierodas Rīgā, lai padarītu priecīgākus tos Latvijas bērnus, kuriem dzīvē klājas grūtāk.

250
36

tūkstoši dolāru
daudzbērnu ģimenēm

Jau kopš 1994. gada ALAs nozares
“Sadarbība ar Latviju” vadītājs vai
vadītāja rudens sākumā ierodas Rīgā,
lai padarītu priecīgākus tos Latvijas
bērnus, kuriem dzīvē klājas grūtāk un lai
īstenotu vienu no apvienības mērķiem nodrošināt latviešu tautas izdzīvošanu,
palīdzot Latvijas valstij gādāt par savu
nākotni. Pabalstus no ALA saņem
daudzbērnu ģimenes, bāreņi, slimi
un vecāku pamesti bērni; stipendijas
- jauni, centīgi latvieši, kas studē
augstskolās. Šogad saziedotā nauda
ir 250 tūkstoši dolāru, kas ir par 100
tūkstošiem vairāk nekā pērn. Šie līdzekļi
būs labs atspaids un nozīmīga palīdzība
36 daudzbērnu ģimenēm, 11 bērniem ar
īpašām vajadzībām un 27 studentiem.
No kurienes tāda nauda? No Amerikas
labvēļiem, galvenokārt no dažām
ģimenēm, kas nealkst publicitātes, vēl
vairāk - viena no tām pat negrib, lai to
sauktu vārdā. Tā šo cilvēku izpratnē ir
pati par sevi saprotama palīdzība, viņu
reālais devums Tēvzemes nākotnei, ko
neklājas īpaši sludināt. Izjusts paldies
šiem cilvēkiem! Pateicības vārdus,
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ziedus, mīļas dāvaniņas bija sarūpējuši
vai visi atbalstu saņēmušie vecāki
un bērni, kas bija ieradušies Mūzikas
akadēmijas zālē uz svinīgo ceremoniju
2018. gada 22. septembrī.
Visiem par prieku muzicēja leģendārā
latviešu rokgrupa “Līvi”. Uz skatuvi
kroņlukturu un prožektoru gaismās
devās lieli un mazi cilvēki, kam ikdiena
paiet sūrāk, citkārt daudz sūrāk nekā
daudziem viņu līdzaudžiem. Un
noslēgumā bija vēl uzņēmuma Turība
sarūpēts bagātīgs cienasta galds!
Tie patiešām ir svētki - svētki devējiem
un svētki saņēmējiem. Tā tas notiek jau
minētos 24 gadus, kopš ALA ir atradusi
uzticamu sadarbības partneri - Latvijas
Bērnu fondu, ko joprojām vada Andris
Bērziņš, strādājot kopsolī ar savām
kolēģēm Vairu Vucāni, Viktoriju un
Veroniku. Latvijas Bērnu fonds 2019.
gadā svinēs 30 gadu jubileju.
ALAs “Sadarbība ar Latviju” nozares
vadītāja Kaija Petrovska dalās priekā
par lietišķo un sirsnīgo sadarbību:

bērniem ar īpašām
vajadzībām
studentiem
“Šogad, Latvijas simtgades gadā,
vēlējāmies, lai mūsu svētki būtu
krāšņāki. Un gandarījums ir arī tas,
ka šogad bija iespējams atvest lielāku
ziedojuma summu. Aizvadītā gada laikā
arī tapis video, ko izplatījām sabiedrībā,
lai vairāk cilvēku uzzinātu par šīs
ALAs nozares darbību un pateiktos
ziedotājiem, tām ļoti devīgajām
ģimenēm, kas ziedo ik gadu. Pati ik
gadu apciemoju Latvijas ģimenes,
un viņu panākumi ir mans vislielākais
gandarījums.”

ALA Support and Aid for Youth in
Latvia

In September 2018, ALA Vice President
Kaija Petrovskis visited Latvia to present
the aid checks and stipends to 36
families with three or more underage
children, 11 children with special needs
and 27 orphaned students or students
from large families. In total, ALA’s Office
for Support and Aid to Latvia (SAL) is
donating $250,000 this year. Thank
you to all who have participated in this
campaign.

Kopbilde stipendiju
pasniegšanas dienā un daži
no atbalsta saņēmējiem.
Apakšējā rindā pa kreisi:
Kaija Petrovska ar ziediem
un mīļām dāvaniņām, ko
bija sarūpējuši vai visi
atbalstu saņēmušie vecāki
un bērni.
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Valsts valodas prasmes
apliecības 124 ASV latviešiem
ANDRA ZOMMERE, ALA
IZGLĪTĪBAS NOZARES VADĪTĀJA
Jau trešo vasaru ASV ieradās Latvijas
Valsts izglītības satura centra (VISC)
darbinieces, lai veiktu Valsts valodas
prasmju pārbaudījumus (VVPP)
skolēniem Gaŗezera vasaras vidusskolā.
Šovasar valodas speciālistes Anta
Lazareva, Baiba Mūrniece-Buļeva un
Ineta Upeniece arī ceļoja uz Vasaras
vidusskolu Kursa, kur skolēniem
pirmo reizi bija izdevība rakstīt VVPP.
Pārbaudījumos aizgājušajā vasarā
piedalījās 39 jaunieši, iegūstot valsts
apliecības visos zināšanu līmeņos - A,
B un C.
ALA Izglītības nozares uzdevums
ir palīdzēt saglabāt latviešu valodu,
veicināt kultūras jaunradi un gādāt
par skolu programmām un skolotāju
tālākizglītību. Lai ieinteresētu un
motivētu latviešu jauniešus un studentus
apgūt latviešu valodu augstā līmenī,
ALA Izglītības nozare sadarbībā ar
Valsts izglītības satura centru un
Izglītības un zinātes ministriju dod
iespēju skolēniem un studentiem
kārtot Latvijas Valsts valodas prasmes
pārbaudījumus. Ar pozitīvu vērtējumu,
skolēni un studenti saņem valsts
valodas prasmes apliecību. Apliecība ir
svarīga jaunietim, kas vēlas studēt vai
strādāt Latvijā. Tāpat šis dokuments
jebkurā citā valstī apliecina, ka cilvēks
prot vēl kādu svešvalodu – šajā
gadījumā – latviešu valodu.
Latviešu valodas eksāmenu skolēni un
studenti kārto vienā no trim līmeņiem:
pamata (A), vidējā (B) vai augstākajā
(C). Atbilstoši rezultātam pārbaudītais
saņems vērtējumu kādā no sešiem
Eiropas valodu līmeņiem.
Trīs gados, kopš VISC speciālistes
mērojušas tālo ceļu uz ASV, 124
jaunieši un pieaugušie ieguvuši
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Latvijas Republikas Valsts valodas
prasmes apliecības. 2016. gadā Valsts
valodas prasmes apliecības ieguva
44 jaunieši un pieaugušie. 2017.
gadā pārbaudījumus sekmīgi veica 25
jaunieši. Bet 2018. gadā, apliecības
ieguva 55 jaunieši. Ir zināmi studenti,
kas saņēmuši universitātes ieskaites
par svešvalodas zināšanām. Ir zināmi
jaunieši, kas piesakoties darbam Latvijā
ir varējuši uzrādīt latviešu valodas
līmeni. Arī Austrālijā jauniešiem ir
iespējas veikt VVPP Annas Ziedaras
vasaras vidusskolas laikā.
ASV darbojas 21 latviešu skola. 2018. –
2019. mācību gadu uzsākuši 714 skolēni
un 180 skolotāji. Vasaras vidusskolas
šovasar apmeklēja 155 skolēni – 130
Gaŗezera vasaras vidusskolu un 25 Vasaras vidusskolu Kursa. Reizi gadā
ALA Izglītības nozare rīko skolotāju
konferenci. Šoruden tā notika Čikāgā un
tajā piedalījās 25 skolotāji no septiņām
latviešu skolām.
ALA Izglītības nozare arī piestrādājusi,
lai palīdzētu skolām saņemt atbalstu
no Latvijas valdības. Ārlietu ministrija
jau vairākus gadus piešķīrusi līdzekļus,
lai segtu ceļa izdevumus Latvijas
skolotājiem, kuri strādā un māca
Gaŗezera Vasaras vidusskolā (GVV).
Šogad Latvijas Izglītības un zinātnes
ministrija atbalstīja ceļa un dienas
naudas 15 skolotājiem un audzinātājiem
uz GVV un 5 darbiniekiem, kas strādāja
Kursā.
ASV latviešu skolas saņēma līdzekļus
arī no Latviešu valodas aģentūras,
kas izsludināja konkursu atbalstam no
Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta
programmas “Valsts valodas politika
un pārvalde”. Pieteicās 13 skolas,
kas saņēma atbalstu $22,089.71 īres
naudai, telpu iekārtai, remontiem un
mācību materiālu iegādei. ALA Izglītības
nozare saņēma $7377.38 konferences
rīkošanai.

ALA Izglītības nozare pateicas Latvijas
valsts iestādēm un speciālistiem, kas
atbalsta latviskās izglītības darbu ASV
latviešu skolās. Priecājamies par mūsu
izglītību programmu kvalitāti, par ko liecina
Amerikas jauniešu saņemtā Latvijas valsts
atzinība par latviešu valodas zināšanām.

Latvian Language Proficiency
Exams at our Summer High
Schools

For the third year in a row, representatives
of the National Center for Education
of the Republic of Latvia arrived in the
U.S. to administer the Latvian Language
Proficiency Exams at Gaŗezers summer
high school. This summer, 39 students
participated in the test. Anta Lazareva,
Baiba Mūrniece-Buļeva and Ineta
Upeniece, of the National Center for
Education also met with teachers from
Gaŗezers and Latvian schools in the
Midwest to discuss the diaspora’s Latvian
curriculum guidelines. This summer, for
the first time, students of the summer high
school Kursa also took part in the Latvian
language proficiency exams. In addition,
NCE representatives met with teachers of
west coast Latvian schools.

ASV
2018. – 2019.
mācību gadā
21 latviešu skola
714 skolēni
180 skolotāji

Praktisks atbalsts latviešu
skolu skolotājiem
ANDRA ZOMMERE,
ALA IZGLĪTĪBAS NOZARES VADĪTĀJA
2018. gada 8. un 9. septembrī Krišjāņa Barona latviešu
skolas (KBLS) telpās uz gadskārtējo konferenci tikās skolotāji
no septiņām ASV latviešu skolām. Čikāga mūs sagaidīja ar
vēju, toties KBLS pārzines – ar smaidu un lielu siltumu. Vēl jo
skaistāka bija konferences dalībniekiem piedāvātā izdevība būt
klāt KBLS pirmās skolas dienas tradīcijās.
Konferencē piedalījās skolotāji no Ņujorkas, Ņūdžersijas,
Mičiganas, Ilinoisas, Minesotas un Kolorādo pavalstīm, kā
arī lektores Dace Copeland no Kalamazū, Elisa Freimane no
Čikāgas un Dace Anstrate no Jelgavas. Bijām priecīgi jau otro
reizi uzņemt lektori Daci no Latvijas. Pirms gada Dace Anstrate
aizrāva skolotājus ar savu priecīgo pieeju latviešu valodas
mācībām. Šogad viņa atgriezās, lai turpinātu aizsākto darbu.
Konferencē tika piedāvātas vairākas lekcijas, kas palīdzētu
skolotājiem viņu darbā. Skolotāja Dace Anstrate stāstīja par
priecīgām latviešu valodas stundām. Ilggadīgā KBLS skolotāja
Elisa Freimane palīdzēja dalībniekiem saprast skolēnu
dažādos valodas līmeņus, to aprakstus un dažādo valodas
līmeņu īpašības. Dace Copeland ir daudzus gadus strādājusi
Kalamazū latviešu skolā. Dace pašlaik veido lasāmvielu latviski
dažādiem valodas prasmes līmeņiem. Dace un Elisa nedaudz
pārveidojušas ASV latviešiem pazīstamā bērnu žurnāla
“Mazputniņš” lasāmvielu un sagatavojušas daudz desmitu
lasāmo stāstu, kas papildināti ar stundās izmantojamām
nodarbībām.
Dace Anstrate ir latviešu valodas skolotāja un speciālā
pedagoģe Jelgavā, Latvijā. Viņas pieeja skolēniem ir prieka
pilna un pacilāta. Dace vairākkārt atkārtoja, ka valodas apguvei
jānotiek ar prieku. Mācību stundu vēlams sākt ar aktīvām un
jautrām piecām minūtēm, lai skolēni nāktu priecīgi klasē un pēc
tam negribētu to atstāt. Dace Anstrate atgādināja skolotājiem,
cik mūsdienu skolēni ir atvērti. Viņa mudināja ASV latviešu skolu
skolotājus nebaidīties dalīties ar savām zināšanām, prasmēm
un mīlestību, jo katrs ir spējīgs mācīt, ja vēlas. Cik skaisti bija
dzirdēt Daces vārdus, ka mācot ar mīlestību, nevaram kļūdīties!
Skolotājai Dacei ir bagāts darbīgu valoda apguves nodarbību
pūrs. Konferences dalībnieki tika rauti kājās, iesaistīti dziesmās,
likti pie darba grupās un individuāli. Dažādās spēlēs bija
iespējams citam citu labāk iepazīt. Spēlējot spēles, sapratām,
ka visu laiku aktīvi izmantojam valodu, kāda mums katram tā ir.
Tikai vēlāk atklājās, ka, spēlējot šīs spēles, bijām arī apguvuši
valodas likumus!
Pavadījām īpaši skaistu pusstundu, novērojot tālmācības

nodarbību, ko Dace Anstrate vadīja Classflow platformā.
Latviešu valodas aģentūra jau otro gadu izmanto šo programmu
latviešu valodas mācīšanai bērniem ārpus Latvijas. Ap 130
skolēnu visā pasaulē piedalās nodarbībās Classflow grupās,
kuras māca Latvijas skolotāji. Konferences dalībnieki priecājās
ekrānā ieraudzīt Maksi un viņa mammu, kuri pašreiz dzīvo
Francijā, un mamma Karīna savulaik ir beigusi KBLS.
Elisa Freimane un Dace Copeland atgādināja par Eiropas
valodas portfeļa definētajiem valodas līmeņiem. Elisa palīdzēja
saprast, ko katrā valodas līmenī no skolēniem var sagaidīt.
Abas pieredzējušās skolotājas izskaidroja un novadīja atbilstoši
dažādajiem valodas līmeņiem veidotās lasīšanas nodarbības.
Konference bija labi apmeklēta. Atrodot laiku starp pirmās
skolas dienas darbiem, pieredzes apmaiņai pievienojās arī
KBLS skolotāji, un brīžam dalībnieku skaits pārsniedza 30.
Visas skolas iepazīstināja ar dažādiem veiksmes stāstiem.
Daloties pieredzē, skolotāji paņēma līdzi uz savām skolām
projektu un pasākumu idejas. Vienīgi Ņūdžersijas skolai ir
unikāls un neatkārtojams stāsts par draudzību, kas izveidojusies
ar basketbolistu Kristapu Porziņģi.
Paldies lektorēm – Dacei Anstratei, Dacei Copeland un Elisai
Freimanei! Paldies Ciānas draudzei par atvēlētajām telpām! Un
lielu lielais paldies Krišjāņa Barona latviešu skolas pārzinēm par
skaisto uzņemšanu!
Paldies Izglītības un zinātnes ministrijai. Konferenci atbalstīja
Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas
budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.
Kā jau katrā konferencē notiek, arī šoreiz pietrūka laika! Katra
uzruna vai nodarbība beidzās ar vārdiem, “esam jau/vēl/atkal
aizkavējušies!” Tas, kā vienmēr liecina par to, ka, skolotājiem
tiekoties, viņu entuziasms, interese un darbotiesgriba ir
nepārtraukta un nerimstoša. Tāpēc vissirsnīgākie pateicības
vārdi sakāmi mūsu latviešu skolu skolotājiem, kas veltī savu
spēku, laiku, zināšanas, prasmes un mīlestību, lai mūsu
bērniem būtu prieks nākt skolā!

Annual Latvian School Teachers Conference

Teachers from seven Latvian schools in the United States came
together for the annual teachers conference at the Chicago
Latvian School on September 8th and 9th. Latvian schools
in New York, New Jersey, Michigan, Illinois, Minnesota and
Colorado were represented. We heard wonderful lectures
from practitioners Dace Anstrate, Dace Copeland and Elisa
Freimanis. We thank the Ministry of Education of the Republic of
Latvia for its financial support!
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Gaŗezera Vasaras vidusskolas
latviešu valodas mācību
programma laika tecējumā

ANITA BRIEDE-BILSĒNA,
GVV SKOLOTĀJA

Latviešu centrs Gaŗezers sāka savu darbību 1965. gadā. Gaŗezers ir pastāvējis, lai
pulcinātu latviešu sabiedrību, audzinātu un mācītu latviešu jaunatni, lai stiprinātu
latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības, lai veicinātu latvietību un saites ar
Latviju. Gaŗezera vasaras vidusskola (GVV) ir darbojusies kopš 1966. gada vasaras.
GVV ir intensīva latviešu valodas vasaras programma jauniešiem no 14 līdz 17 gadu
vecumam. 2017. gada vasarā mācījās 119 jaunieši. Kādēļ vēl šodien jaunieši ziedo
savu brīvo vasaras laiku, lai dzīvotu sešas nedēļas mežā?
Paši skolēni aptaujās raksta: “Es esmu piedalījusies Gaŗezera nometnēs kopš man
ir bijuši 6 gadi. Man ļoti patīk būt Gaŗezerā, un es vienmēr priecājos, kad es varu
redzēt manus latviešu draugus.” “Es braucu uz GVV, lai turpinātu attīstīt savas
latviskās zināšanas un latviešu valodu, un protams, lai būtu kopā ar draugiem.”
Latviešu paaudze, kas ASV iebrauca pēc Otrā pasaules kara, smagi strādāja un
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valoda
centīgi izglītoja savus bērnus. Viņi izaudzināja divas paaudzes,
kas sevi uzskata par latviešiem un lika stiprus pamatus
latviešu sabiedrībai. Šobrīd sabiedrisko darbinieku aktivitāte
strauji samazinās un atsevišķas organizācijas spriež par savu
pašlikvidāciju. Aktuāls kļūst jautājums - kā saglabāt latviskumu un
nacionālo identitāti? Tāpēc latviešu skolas ir svarīgas diasporas
sabiedrības eksistencei.
Latviešu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 1,5 miljoniem
cilvēku pasaulē. No tiem 1,38 miljoni dzīvo Latvijā. ASV tautas
skaitīšanas dati 2005. gadā rādīja, ka aptuveni 85,300 latviešu
atrodas ASV. Kādas ir viņu latviešu valodas spējas?
Sākuma gados GVV, gan arī citās diasporas latviešu skolās
mācījās bērni un jaunieši, kam mājās dzīvoja dzimtās valodas
runātāji. Arī skolotāji bija dzimtās valodas runātāji, latviešu valodu
viņi mācīja pēc Endzelīna valodas likumiem un lietoja filoloģes
Baltiņas-Bērziņas grāmatu kā mācību grāmatu.
Gadiem ejot, dzimtās valodas runātāju bērnu ģimenēs kļuva
arvien mazāk. Bieži skolēnu valodu nācās ne tikai pielabot, bet
gan mācīt no pašiem pamatiem. Bērniem bija jāmāca latviešu
valodas gramatika, skolotāji izveidoja daudz dažādus valodas
mācīšanas palīglīdzekļus, ko skolēni iemanījās labi izpildīt. Bet
rakstu valoda un runas valoda kļuva arvien nabadzīgāka. Arī
atšķirība dažādu bērnu valodas līmeņos kļuva arvien lielāka. Kā
mācīt vienā klasē, ar vienu skolotāju, vienlīdzīgi labi skolēnam
ar labāku valodas līmeni un skolēnam ar vājāku valodas līmeni?
Sākot sarunas par to, ka bērnus vajadzētu dalīt grupās, balstoties
uz viņu valodas spējām, tās izsauca bažas gan vecākos, gan
skolotājos. Bez valodas mācīšanas svarīga ir arī skolēna
pašapziņa, draudzības, mācīties prieks. Kā lai apvieno skolēnu
vēlmi attīstīt valodu un mīlestību pret Latviju un latviešiem?
Kā zināms, vārdu krājums ir cieši saistīts ar cilvēka mājas un
sabiedrisko dzīvi. Neskatoties uz to, ka latviešu skolas centās
papildināt skolēnu vārdu krājumu, tas tomēr arvien samazinājās.
Grūtākais bija atrast piemērotu lasāmvielu. Ja valodas līmenis bija
piemērots, tad saturs bija bērnišķīgs. Ja saturs atbilda skolēna
vecumam, valodas līmenis bija grūts. ALA centās līdzēt, izdodot
grāmatas, piem. Lidijas Ziemeles “Valodas mācība” un Maijas
Laiviņas “Vēstures grāmatas pamatskolai”. Latviešu valodas
aģentūras (LVA), kas ir Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas
pārraudzībā, mērķis ir veicināt latviešu valodas nostiprināšanu
un attīstību. LVA ir sniegusi palīdzību, bet arvien pietrūkst
mūsdienīgu un diasporas vajadzībām atbilstošu literatūras un
vēstures materiālu.
LVA novēroja, ka latviešu valoda diasporā aizvien vairāk zaudē
savas dzimtās valodas pozīcijas. Bet saukt to par svešvalodu ir
grūti. Lielākai daļai GVV skolēnu latviešu valoda ir pirmā valoda
- viņiem tika dziedātas latviešu šūpuļdziesmas, lasītas latviešu
pasakas un ģimenē kāds runājis ar viņiem latviski. Uzsākot
skolas gaitas amerikāņu mācību iestādēs, 90 procentu laika bērni

pavada vidē, kur runā angliski. Jaunās zināšanas, ko viņi ieguva,
bija angļu valodā, un latviešu valoda kļuva sekundāra.
ALA Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere izmanto
apzīmējumu “mantotā valoda”. Latviešu valodu nevaram saukt
par dzimto valodu, jo dzīvojam angļu valodas vidē. Tai pat laikā,
nevaram to saukt par svešvalodu, jo no bērnības to dzirdam un
runājam. Kā latviešu skolām strādāt? Kādus materiālus izmantot?
Kādas mācību metodes? Galvenais, jāveicina mūsu skolēnos
valodas izaugsmi.
Liels solis uz priekšu tika sperts kad izveidoja latviešu valodas
līmeņu pārbaudījumus. ALA Izglītības nozare sadarbojās ar PBLA
Izglītības padomes locekli, Daci Mažeiku. Par ASV latviešu skolu
vajadzībām piemērotāko tika atzīts pastāvošais Eiropas valodas
portfelis (EVP). EVP ir standartizēta valodas apguves līmeņa
vērtēšanas sistēma Eiropas Savienības valstīs, kas nosaka
personas dažādu valodu prasmi, iedalot to sešos līmeņos Pamata valodas prasmes līmenis (A1, A2), Vidējais līmenis, kas
patstāvīgi spēj lietot valodu (B1, B2), Augstākais līmenis, kas
brīvi pārvalda valodu (C1, C2). Lietojot EVP Eiropas institūcijas
un uzņēmēji var noteikt un izvērtēt potenciāla studenta vai darba
ņēmēja valodas līmeni. Izmantojot šādus valodas pārbaudījumus
ASV latviešu skolās, skolotāji var gūt vajadzīgo informāciju
skolēnu mācīšanai un izaugsmes vērtēšanai. Arī paši skolēni spēj
apzināties valodas prasmju līmeņus un turpināt sekot to izaugsmei
un attīstībai. Valodas pārbaudījums ir lodziņš uz to, kāds ir skolēna
valodas līmenis runāšanas, klausīšanās, rakstīšanas un lasīšanas
prasmēs. Ja skolotājs zina, kāds ir skolēna līmenis katrā prasmē,
tad var labāk piemērot mācību vielu skolniekam.
GVV skolēni raksta Valodas līmeņu pārbaudījumus kopš 2014.
gada vasaras. Šis
ir viens no soļiem
Pa šiem gadiem
virzībā uz katra
atsevišķa skolēna
novērots, ka skolēnu
prasmju novērtējumu,
valodas izaugsme
personiskāku mācību
pieeju un individuālāku
vasarā, sešās nedēļās,
mācību materiālu
pārsniedz ziemas
attīstību. Katru gadu
audzēkņi veic valodas
mēnešu izaugsmi.
pārbaudījumu vasaras
sākumā (formatīvi)
un beigās (summatīvi). Pa šiem gadiem novērots, ka skolēnu
valodas izaugsme vasarā, sešās nedēļās, pārsniedz ziemas
mēnešu izaugsmi. To var izskaidrot ar to, ka GVV laikā skolēni
pavada dienas latviešu valodas vidē, pievēršas mācībām latviešu
valodā un izmanto valodu runājot gan ar pieaugušajiem, gan
ar vienaudžiem. Izņēmumi ir tie jaunieši, kas apmeklē latviešu
vidusskolu mājas pilsētās, kam valodas izaugsme parādās arī
pēc ziemas mēnešiem. Mums, latviešu sabiedrībai, ir jāpiestrādā
atbalstīt ģimenes, kas cenšas uzturēt latviešu valodas līmeni.
Valoda ir dzīves veids, ne tikai mājas darbs. Lai valoda izaugtu,
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attīstītos, tā jālieto mājās un sabiedrībā. Ir jālasa, jārunā,
jāraksta un valoda regulāri jāklausās.
2017. gada vasarā pirmo reizi GVV mācīja latviešu valodu,
sadalot skolēnus pa valodas līmeņu grupām. Vecuma grupas,
klases, netika dalītas, kā arī citos priekšmetos skolēni netika
sadalīti pa valodas līmeņiem. Jauno pieeju izmantoja tikai
Valodas mācībai. Kopā sanāca 12 atsevišķas valodas grupas,
kuras mācīja 8 skolotājas. Atsauksmes par šo sadalījumu bija
pozitīvas, gan no
skolotājiem, gan no
Valoda ir dzīves veids,
skolniekiem. Skolotāja
ne tikai mājas darbs.
Laura Mestere no
Latvijas izstrādāja
pagaidu programmu šīm klasēm. Pamatā valodas līmenis
noteica pārrunājamos tematus, bet klase (I, II, III vai IV) noteica
mācāmo gramatiku. Tie audzēkņi, kuri mācījās A1 vai A2 līmeņu
grupās, izmantoja LVA izdotās A1LAIPA un A2LAIPA grāmatas.
Citos līmeņos izmantoja agrāk lietotus materiālus vai skolotāju
radītus materiālus. LAIPA grāmatas izmanto svešvalodas
mācību metodiku. Materiāli neatbilst pilnībā GVV skolēniem,
kam latviešu valoda ir otrā valoda vai mantotā valoda.
Visbiežāk pietrūka gramatikas vingrinājumu. Dažkārt skolotāji
centās integrēt valodas stundu uzdevumus ar citu priekšmetu
uzdevumiem (piemēram, publiskas runas sagatavošanas II
klases literatūras un valodas grupām, aprakstu veidošanas,
izmantojot mākslas vēstures vielu, III klases vēstures
pētniecības projekts iesaistot rakstu darbu un stāstījumu).
I klasē 20 skolēni mācījās izmantojot integrētu valodas mācības
pieeju, valodu un literatūru. Skolēnus sadalīja divās grupās A1
un A2, un vasarai beidzoties 10 skolēni pārliecinoši sasniedza
A2 līmeni un 9 sasniedza B1 līmeni. II klasē 43 skolēni mācījās
4 valodas grupās, kā arī III klasē 41 skolēns mācījās 4 valodas
grupās. Analizējot Valodas līmeņu pārbaudījumu rezultātus, var
secināt, ka skolēniem, kas mācījās A līmeņa valodas grupās,
notika manāma valodas izaugsme. Vidējā līmeņa grupām, B1
un B2, izaugsme ir grūtāka. Tur rezultātus vērtīgi analizēt pa
prasmēm, lai saprastu, kā skolotāji var efektīvak strādāt par
labu skolēnu valodas izaugsmei. IV klases skolēni mācījās 2
valodas grupās. IV klases skolēni kārtoja Latvijas Valsts valodas
prasmes pārbaudījumus.
Pārbaudījumi apstiprināja, ka skolēnu latviešu valodas prasme
ir pietiekama veiksmīgai saziņai valodas prasmes pamata
un vidējā līmenī. 2017. gadā divas skolnieces saņēma arī
augstākā, C līmeņa apliecības, norādot uz to, ka abas ir
bilingvālas, ka vienlīdzīgi labi pārvalda latviešu un angļu
valodas. Šādu valodas līmeni spēj sasniegt tad, kad ģimene
mājās konsekventi runā latviski, pievēršoties arī klausīšanās,
lasīšanas un rakstīšanas prasmēm.
Noslēgšu šo pārskatu ar ALA izglītības nozares vadītājas
Andras Zommeres secinājumiem, kurus viņa rakstīja “Izglītības
nozares 2014./2015. gada projekts” aprakstā: “Mācoties latviešu
valodu tikai sestdienas un svētdienas skolās, laika gaitā ir
pierādījies, ka nepieciešama no Latvijas skolās izmantotās
vai ASV skolās trimdas sākuma gados izveidotās atšķirīga
metodika. Jāpiepvērš uzmanība arī piemērotu materiālu izvēlei,
kuri situācijas sarežģītības dēļ̧ atšķirtos no līdz šim lietotajiem
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vai Latvijā izdotajiem līdzekļiem dzimtās valodas apguvei.
Pieredze liecina, ka ASV latviešu skolās jāizmanto metodika un
materiāli, kas drīzāk atbilst latviešu valodas kā otrās valodas vai
mantotās valodas apguvei. Izmantojot otrās/mantotās valodas
metodiku un pārbaudījumus, ir iespējams panākt tikpat labus
vai pat labākus rezultātus valodas apguvē. Liela nozīme ir arī
valodas un satura integrētajai apguvei, kas veicina straujāku
valodas attīstību. Vēl jāuzsver vecāku lomas svarīgums bērna
valodas pilnvērtīgā kopšanā. Latviešu skolās izmantotajai
metodikai un materiāliem ir nenoliedzami liela nozīme, tomēr
galvenā loma bērnu valodas apguves motivēšanā un ilgstošā
nodrošināšanā ir ģimenei un vecākiem. Vecākiem noteikti jārod
skolēniem iespējas izmantot un vingrināt visas valodas prasmes
diendienā, lai pilnveidotu valodas izaugsmi. Skolām, savukārt,
efektīvi mācot latviešu valodu, jāsekmē, jāatbalsta un jāmotivē
vecāku vēlme ar bērniem sazināties latviski.”

CEEC aizstāvības pasākums un Call to
Action UNIT veicina Latvijas drošības
intereses un sadarbību baltiešu starpā
2018. gada septembrī Amerikas baltiešu aktīvisti apmeklēja
piecus ASV kongresmeņu birojus, atsaucoties pasākumam,
ko organizēja Vidus un Austrumeiropas koalīcija (Central and
Eastern European Coalition (CEEC)), kurā aktīvi piedalās
arī Amerikas Latviešu apvienība. Apmēram 20 baltieši bija
noorganizējuši iespējas vēlētājiem uz vietas tikties ar saviem
ASV Pārstāvju palātas deputātiem un uzzināt jaunāko
par būtiskiem likumprojektiem Vidus un Austrumeiropas
aizsardzībā, enerģētiskā neatkarībā, Krimas aneksijas
neatzīšanu, kā arī par cilvēktiesību ievērošanu pret Krievijas
agresiju Krimā vērstajos protestos. Tikšanās notika ar Rep.
Barbara Comstock (VA-10) pārstāvi (Vizma Carver, Vizma
Dahncke un Karin Shuey), Rep. Jared Huffman (CA-2) pārstāvi,
Rep. Nancy Pelosi (CA-12) pārstāvi, Rep. Jackie Speier (CA14) pārstāvi, un ar pašu Rep. Brad Wenstrup (OH-2). Vienlaikus
ALA Call to Action UNIT dalībniekiem tika izsūtīta informācija,
kā sazināties ar saviem pārstāvjiem un rakstiski atbalstīt
pasākuma mērķus. Tikšanās rezultātā Rep. Wenstrup arī
pievienojās House Baltic Caucus grupai.

Bostonas svinību dalībnieki aicina savus deputātus aizstāvēt Baltijas intereses.

ALA sagatavo un elektroniski nosūta UNIT grupas dalībniekiem
gan informāciju, gan deputātu kontaktinformāciju. Neatkarīgi no
tā, kam pieder jūsu politiskās simpātijas ASV, nodrošināt
Baltijas aizsardzību ir mūsu kopīgā atbildība. Lūdzam Jūs
pieteikties uz Call to Action UNIT mūsu mājas lapā (www.
alausa.org, uzklikšķinot “Call to Action” zīmi) vai rakstot e-pastu
ar vārdu un pasta kodu ALA Sabiedrisko attiecību vadītājam
Dzintaram Dzilnam (dzdzilna@gmail.com).
Lūdzam padot ziņu par Call to Action UNIT tālāk Jūsu ģimenes
locekļiem un draugiem! Arī viņiem ir iespēja aktīvi atbalstīt
Amerikas intereses - veicināt demokrātiju un nostiprināt drošību
Baltijā.

Security and Human Rights in Eastern Europe Raised
with Congress
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).

2018. gada novembrī, Baltiešu simtgades svinību laikā Bostonā,
(Baltic Centennial), Amerikas Latviešu apvienība noorganizēja
pastkaršu akciju, kā rezultātā ASV kongresmeņiem no 18
pavalstīm tika nosūtīti 500 individuāli adresēti un parakstīti
aicinājumi iestāties ASV Pārstāvju palātā (House) un Senātā
izveidotajās Baltijas atbalsta grupās, House Baltic Caucus
un Senate Baltic Freedom Caucus. Akcijas laikā 130 jauni
dalībnieki pieteicās ALA organizētajā Call to Action UNIT grupā.
ALA Call to Action UNIT grupa ir izveidota ar mērķi regulāri
informēt ASV Kongresa deputātus par jautājumiem, kas svarīgi
Baltijas valstu drošībai un ASV interešu aizsardzībai Baltijā.

In September, Baltic-American activists participated in five
meetings with House representatives in a call to action from the
Central and Eastern European Coalition (CEEC), of which ALA
is a member. Over 20 Baltic-Americans offered to meet with
their representatives in-district, to inform them about current
legislation important for central and eastern European defense,
energy independence, non-recognition of Crimea annexation
by Russia and other provisions, as well as human rights for
protesters of Russia’s aggression in Crimea. Meetings were
held with Rep. Barbara Comstock’s office (VA-10) (Vizma
Carver, Vizma Dahncke un Karin Shuey; thanks to V. Carver. for
organizing!), Rep. Jared Huffman’s office (CA-2), Rep. Nancy
Pelosi’s office (CA-12), Rep. Jackie Speier’s office (CA-14),
and with Rep. Brad Wenstrup (OH-2) himself. At the same time,
ALA Call to Action UNIT provided participants text with which
to contact their respective representatives and reinforce the
meetings’ messaging and goals.
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Latvijas diena Nebraskā
TATJANA ŽAGARE-VĪTIŅA
ALA INFORMĀCIJAS NOZARES VADĪTĀJA

2018. gada 14. septembrī
Nebraskas universitātē Linkolnā
varēja satikt neparasti daudz
latviešu.

Nesen atklātajā, modernajā Biznesa
koledžas ēkā pieminējām Kārli Ulmani
– vienīgo šīs universitātes absolventu,
kurš kļuvis par valsts vadītāju.
Konference “Kārlis Ulmanis. Cilvēki,
kas veidojuši Latvijas simtgadi”, bija
viena no Latvijas simtgades Publiskās
diplomātijas programmas norisēm, kuru,
sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju,
Latvijas vēstniecību ASV un Nebraskas
universitāti Linkolnā, sarīkoja Amerikas
Latviešu apvienības Kultūras nozares
vadītāja Līga Ejupe. Konferencē
piedalījās arī Nebraskas universitātes
viceprezidents Steven T. Duke.
Jau 1954. gadā Nebraskas gubernatora
vietnieks un Kārļa Ulmaņa mentors
Charles Warner uzdāvināja Universitātei
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bronzas plāksni, kas vēsta par tās
pazīstamo absolventu, bet, atklājot
konferenci, Līga - bijusī linkolniete - ar
lepnumu paziņoja, ka 18. novembris
Linkolnā pasludināts par Latvijas dienu.
Klausītāju pilnajā auditorijā šī ziņa
izsauca priecīgus aplausus.
“1918. gada 18. novembrī notikusī
Latvijas valsts proklamēšana bija
notikums, kas uzlika Latviju uz pasaules
kartes,” savā uzrunā uzsvēra Latvijas
ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
ASV Andris Teikmanis. Neskatoties
uz vēsturnieku atšķirībām par, tā
saucamajiem, Ulmaņlaikiem, lielākā daļa
no viņiem piekrīt, ka Kārļa Ulmaņa loma
1918. gada notikumos un Latvijas valsts
proklamēšanā bija “ļoti, ļoti svarīga, viņš

Linkolna
bija mērķtiecīgs, spītīgs un viņam bija
vīzija galvā,” atzīst vēstures doktors,
Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošais
pētnieks Jānis Šiliņš, kurš konferencē
runāja par izcilā valstvīra darbību
pasaules vēstures notikumu gaismā.

“Es uzaugu mājās, kur Ulmanis tika
pieminēts ik dienu,” uzsvēra otrs
konferences runātājs,” vēsturnieks Dr.
Juris Plēsums, kura atmiņas par Latvijas
valstvīru ir ļoti personīgas. Ulmanis
no sava Nebraskā pavadītā laika
pārveda uz Latviju ASV iegūto pieredzi,
stāstīja Dr. Plēsums. Tās bija gan
idejas jaundibināmās valsts labklājības
celšanai, gan ideju par partijas Zemnieku
savienība dibināšanu, kuras nosaukums
atvasināts un struktūra pārņemta no ASV
lauksaimnieku organizācijām Farmers
Union.
Pēc Ulmaņa ierosmes 1929. gadā
Latvijā tika nodibināta arī jaunatnes
lauksaimniecības organizācija Latvijas
Mazpulki, kuras ideja un struktūra balstīta
uz ASV jauniešu organizācijas 4 – H
idejiskajiem pamatiem un saukli - Mācies
darot!
Ja Ulmanis būtu emigrējis, viņš noteikti
trimdā turpinātu darboties Latvijas labā,
pārliecināts Dr. Plēsums. Padomju vara
to saprata, tāpēc nolēma viņu iznīcināt,
jeb, kā uzsvēra vēstnieks Teikmanis,
“tāds bija ne tikai Ulmaņa privātais,
bet visas tautas liktenis, un tā mācība,
kas mums jāatceras – ir bīstami palikt
vienam. Šodien Latvijai joprojām ir
svarīga tā drošības sajūta, ko dod
piederība NATO un Eiropas savienībai.”
Bet ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs,
noslēdzot konferenci, atgādināja: “Ir
svarīgi, ka tautai ir savi varoņi, vajag ar
viņiem lepoties.”
Atceres dienā Universitātes bibliotēkā
notika arī arhīvu izstādes atklāšana par
Kārļa Ulmaņa pavadīto laiku Nebraskā
un viņa lomu Latvijas neatkarības
proklamēšanā 1918. gadā. Īpaši vērtīgi

un interesanti šķita dokumenti, ko
izdevies paglābt, izvedot bēgļu gaitās –
K. Ulmanim adresētā vēstule no ģenerāļa
Baloža, Ulmaņa rakstītas vēstules un
zīmītes no Krasnovodskas cietuma.
Nākamajā dienā, 15. novembra
sestdienā, Linkolnas latviešu
evanģēliski luteriskās draudzes
baznīcas pagrabstāvā Amerikas latviešu
apvienības valde aizvadīja savas
sēdes pirmo dienu un vakarā kopā ar
vēstnieku piedalījās svinīgās vakariņās,
ko linkolnieši bija sarīkojuši turpat ielas
otrā pusē esošajā latviešu namā. Ar
asprātīgu uzrunu viesus sveica draudzes
priekšnieks Kārlis Indriksons. Bija
daudz iepazīšanos un tikšanos ar sen
neredzētiem cilvēkiem, ko īpaši sirsnīgu
padarīja talantīgo jauniešu Karlīnes
Grīnbergas un Alda Stepes muzikālais
priekšnesums.
Vakariņās sēdēju pie viena galda ar
linkolniešiem Antu un Jāni Lipiņiem, un
Jānis man izstāstīja stāstu par to, kā viņu
vecāki būvējuši latviešu namu. Linkolnā
tajos gados nojaukta kāda agrāku godību
zaudējusi viesnīca. Vietējie latvieši
ievērojuši, ka atkritumos izmesti labi
grīdas dēlīši, tikai naglām pilni. Savākuši
dēlīšus, sadalījuši starp visām latviešu
ģimenēm, lai izvelk naglas, un ieklājuši
jaunu grīdu savā namā. Grīda vēl turas,
tāpat kā Linkolnas latvieši – visi vienā
rakstā.

Latvian Centennial Event in
Nebraska

On September 14, 2018 at the University
of Nebraska – Lincoln, a special event
entitled “Kārlis Ulmanis, People that
Have Shaped the Latvian Centennial”
took place as a tribute to the university
graduate who was one of the founders of
the Latvian state, the once Prime Minister
and President of Latvia, Kārlis Ulmanis.
The Kārlis Ulmanis commemorative
conference and celebration was
organized by ALA’s Director of Cultural
Affairs, Līga Ejupe, in cooperation with
the Embassy of Latvia, the University
of Nebraska-Lincoln, and local Latvian
organizations. The event was opened
by the Ambassador of Latvia, Andris
Teikmanis, and the University of
Nebraska-Lincoln Vice President, Steven
T. Duke. Lectures were given by special
researchers Dr. Jānis Šiliņš and Dr. Juris
Plēsums. Closing remarks were given by
the ALA President, Pēteris Blumbergs. As
part of the special event, the university
library also exhibited its collection of
Ulmanis-related special archive material.
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ALA valdes sēde Nebraskā

2018. gada 15. un 16. septembrī Linkolnas Latviešu evaņģēliski
luteriskās draudzes telpās notika Amerikas Latviešu apvienības
valdes sēde.

ALA valdes locekļi pie Kārļa Ulmaņa krūšutēla Nebraskas Universitātē.
No kreisās: Nora Muižniece Steele, Marisa Gudrā, Līga Ejupe, Tanja Žagare-Vītiņa, Kaija Petrovska, Kristīne Ģiga Bauer, Pēteris Blumbergs,
Dace Spanier un Toms Trautmanis. Iztrūkst Dzintars Dzilna, Anita Nagele un Andra Zommere.

2018. gada 15. un 16. septembrī
Linkolnas Latviešu evaņģēliski luteriskās
draudzes telpās notika Amerikas
Latviešu apvienības valdes sēde. Tajā
piedalījās – valdes priekšsēdis Pēteris
Blumbergs, ALA izpilddirektore Marisa
Gudrā, vicepriekšsēde un “Sadarbība
ar Latviju” nozares vadītāja Kaija
Petrovska, Kultūras nozares vadītāja
Līga Ejupe, Izglītības nozares vadītāja
Andra Zommere, Sabiedrisko attiecību
vadītājs Dzintars Dzilna, Informācijas
nozares vadītāja Tatjana Žagare-Vītiņa,
Līdzekļu vākšanas un biedru nozares
vadītāja Kristīne Ģiga-Bauer, Sporta
nozares vadītājs Toms Trautmanis,
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kasiere Dace Spanier un sekretāre Nora
Muižniece Steele.
Piektdienas, 15. septembra sēdē
piedalījās arī Latvijas vēstnieks ASV
Andris Teikmanis, kurš informēja valdi
par vēstniecības un ALA sadarbības
rezultātiem un aktīvi iesaistījās nākotnes
plānu apspriešanā. ALA priekšsēdis,
izpilddirektore, nozaru vadītāji atskaitījās
par padarīto un apsprieda lielākos
projektus, kas realizējami tuvākajā
nākotnē. Kasiere informēja klātesošos
par budžeta situāciju. Valde slēgtā sēdē
apsprieda arī biroja darbu un novērtēja
to kā veiksmīgu. Pēc apvienības sēdes,

sestdienas vakarā linkolnieši savā
namā bija sarīkojuši svinīgas vakariņas,
kurās piedalījās vēstnieks, ALA valde
un vietējā sabiedrība. Uzrunas teica
Linkolnas draudzes priekšnieks Kārlis
Indriksons, vēstnieks Andris Teikmanis
un ALA valdes priekšsēdis Pēteris
Blumbergs. ALA valdei bija iespēja
klātesošos iepazīstināt ar sevi un
pastāstīt, kā darbojas apvienība. Valde
pateicas Linkolnas latviešiem par ļoti
sirsnīgo uzņemšanu.

Linkolna
ALA valdes locekļi pie Kārļa Ulmaņa piemiņas plāksnes Nebraskas Universitātē.
No kreisās: Nora Muižniece Steele, Andra Zommere, Tanja Žagare-Vītiņa, Dace Spanier, Marisa Gudrā, Kristīne Ģiga Bauer, Kaija Petrovska,
Pēteris Blumbergs, Toms Trautmanis un Dzintars Dzilna. Iztrūkst Anita Nagele un Līga Ejupe.

ALA Board Meeting in Nebraska

On September 15th and 16th at the
Latvian Evangelic Lutheran Church
of Lincoln, the American Latvian
Association held its autumn board
meeting. Present were the President
Pēteris Plumbergs, ALA Managing
Director Marisa Gudrā, Vice President
and Office for Support and Aid to Latvia
Director Kaija Petrovska, Director of
Cultural Affairs Līga Ejupe, Director of
Office of Education Andra Zommere,
Director of Public Affairs Dzintars
Dzilna, Director of Information Office
Tatjana Žagare-Vītiņa, Fundraising
and Membership Director Kristīne Ģiga

Bauer, Director of Office of Sport Affairs
Toms Trautmanis, Treasurer Dace
Spanier, and Secretary Nora Muižniece
Steele. On Friday, September 15, the
Ambassador of Latvia, Andris Teikmanis,
also participated in the meeting. After
the meeting on Saturday, the board and
Ambassador took part in a celebratory
dinner organized by the Lincoln Latvian
community. Ambassador Teikmanis,
Kārlis Indriksons of the Latvian Church,
and the ALA President Pēteris Blumbergs
addressed all assembled for the event,
and the members of the board had a
chance to introduce themselves as
well. The ALA board thanks the Lincoln
community for the very warm welcome!
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PBLA valdes sēde

Dalībnieki sēdes svinīgajā atklāšanā Rīgā, Mazajā ģildē.
Attēlā pa labi: ALA priekssēdis Pēteris Blumbergs un citi PBLA pārstāvji sarunā ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni.

No 2018. gada 26. līdz 29. septembrim
Latvijā notika Pasaules brīvo latviešu
apvienības valdes sēde, kurā
piedalījās pārstāvji no ASV, Kanādas,
Eiropas, Austrālijas, Krievijas un
Dienvidamerikas. Sēdes svinīgajā
atklāšanā Rīgā, Mazajā ģildē klātesošos
uzrunāja PBLA priekšsēde Kristīne
Saulīte un PBLA vicepriekšsēdis,
ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs.
Atklāšanā uzrunas teica Saeimas
priekšsēde Ināra Mūrniece, Latvijas
Ministru prezidents Māris Kučinskis,
valdības pārstāvji un žurnālists,
komentētājs Pauls Raudseps. Amerikas
Latviešu apvienību PBLA valdes
sēdē pārstāvēja Pēteris Blumbergs,
Līga Ejupe, Kaija Petrovska, Andra
Zommere un Dzintars Dzilna. Sēdes
laikā delegātiem bija iespēja paviesoties
Ādažu militārajā bāzē, noklausīties
koncertu Mazajā ģildē un piedalīties
apvienības sarīkotajā pieņemšanā
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.
Pasaules brīvo latviešu apvienības
(PBLA) valde, tiekoties Rīgā, 2018.
gada 26. – 28. septembrī:
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1) Pateicas Latvijas Republikas
Saeimas priekšsēdētājai Inārai
Mūrniecei, Ministru prezidentam Mārim
Kučinskim, aizsardzības ministram
Raimondam Bergmanim, kultūras
ministrei Dacei Melbārdei, izglītības un
zinātnes ministram Kārlim Šadurskim
un Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu
vēstniekam Atim Sjanītam par dalību
PBLA gadskārtējās valdes sēdes
atklāšanā;

un latviešu kultūras pieejamībai ārvalstīs
saglabāšanai” no Latvijas Valsts budžeta.

2) pateicas PBLA Kultūras fonda
priekšsēdim Jurim Ķeniņam par PBLA
sēdes ieskaņas koncertu “Augstākā
dzimtene” Rīgas Mazajā ģildē un
Ogres korim diriģenta Jāņa Zirņa un
administratores Kristīnes Briedes vadībā
par saviļņojošo priekšnesumu;

1) PBLA atbalsta Saeimas centienus
izstrādāt Diasporas likumu un aicina
pieņemt to vēl 12. Saeimas sasaukumā
ar mērķi saliedēt Latvijai piederīgos
cilvēkus pasaulē un palīdzēt tiem veidot
noturīgu saikni ar Latviju. Visas PBLA
dalīborganizācijas vienojas par definīciju,
kas nosaka, ka diaspora ir ārvalstīs
pastāvīgi dzīvojoši Latvijas pilsoņi, latvieši
un citi, kam ir saikne ar Latviju, un viņu
ģimenes locekļi.

3) pateicas Kultūras ministrijai un
Latvijas Nacionālajam kultūras centram
par izcili noorganizētajiem XXVI
Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētkiem 2018. gada vasarā un
diasporas kopu iesaisti tajos. PBLA
aicina valsts iestādes turpināt atbalstu
projektam “Dziesmu un deju svētku
tradīcijas ilgtspējas nodrošinājumam

4) pateicas Ziemeļatlantijas līguma
organizācijai (NATO) par tās bruņoto
spēku bataljona uzturēšanu Latvijā un,
sevišķi, Kanādas, ASV, Spānijas, Čehijas,
Albānijas, Itālijas, Polijas, Slovēnijas un
citām sabiedroto valstīm par ieguldījumu
Latvijas Valsts drošības stiprināšanā.
PBLA valde pieņem šādas rezolūcijas:

2) PBLA aicina Latvijas pilsoņus visā
pasaulē piedalīties Latvijas Republikas 13.
Saeimas vēlēšanās 2018. gada 6. oktobrī.
3) PBLA atzinīgi novērtē Latvijas valdības
panākto divu procentu iekšzemes

PBLA
2018 WFFL Board Meeting

kopprodukta piešķīrumu valsts
aizsardzībai un aicina nākamo valdību
pievērst sevišķu uzmanību visa veida
hibrīdkara apdraudējumam, kā arī
stiprināt Zemessardzes un Jaunsargu
kustību un veicināt jauniešu patriotisko
audzināšanu.
4) PBLA aicina Amerikas Latviešu
apvienību, Latviešu Nacionālo apvienību
Kanādā un Eiropas Latviešu apvienību
darīt visu iespējamo, lai turpinātu ASV,
Kanādas un Eiropas Savienības valstu
militāro spēku līdzdalību Baltijas valstu
drošības stiprināšanā.
5) nosoda Krievijas agresīvo politiku,
dezinformācijas kampaņas un militārās
mācības, kas vērstas uz visas pasaules
un, sevišķi, Baltijas un Austrumeiropas
valstu brīvības un demokrātisko procesu
destabilizēšanu.
6) PBLA pieprasa Latvijas Republikas
Saeimai un Ministru kabinetam
nekavējoties risināt jautājumu par
dubultpilsonības saglabāšanu nelielai
daļai Krievijā dzīvojošo latviešu, kas,
būdami nepilngadīgi, kļuva par Latvijas
Republikas pilsoņiem laika periodā no
1992. līdz 1995. gadam.
7) PBLA uzskata, ka, pieņemot likumu
“Grozījumi Latvijas evaņģēliski luteriskās

Baznīcas likumā”, Saeima rīkojas pretēji
Latvijas Republikas Satversmei un
pieprasa, lai Latvijas Republikas Saeimas
deputāti to neatbalsta.
8) PBLA aicina Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministriju un Valsts
izglītības satura centru uzņemt sakarus
ar Eiropas Savienības mītņu zemju
Izglītības ministrijām, lai nodrošinātu
latviešu valodas kā svešvalodas
mācīšanu Eiropas Savienības valstu
skolās un latviešu valodas eksāmenu
akreditēšanu tās izglītības sistēmā.
9) Balstoties uz esošo veiksmīgo
sadarbību, kas izveidojusies starp
Latvijas izglītības iestādēm un PBLA
dalīborganizācijām, PBLA aicina
Latvijas Republikas valdību iekļaut
valsts pamatbudžetā finansiālo atbalstu
izglītības darbam diasporā.
10) PBLA aicina Latvijas Republikas
Kultūras ministriju veicināt sadarbību
un kultūras apmaiņu starp pašdarbības
māksliniekiem un amatieru kopām, kuras
iesaistītu un apmācītu jauniešus.
11) PBLA aicina nākamo Latvijas valdību
veidot valsts politiku, lai mazinātu
iedzīvotāju aizbraukšanu no Latvijas,
veicinātu dzimstību un celtu iedzīvotāju
labklājību.

The 2018 World Federation of Free
Latvians (WFFL) board meeting took
place from September 26-29 in Rīga,
with participants from the U.S., Canada,
Europe, Australia, Russia, and South
America. Opening remarks were made
by the WFFL chair Kristīne Saulīte and
WFFL vice-chair and ALA president
Pēteris Blumbergs. Addresses to the
annual meeting’s participants were also
made by the speaker of the Saeima,
Ināra Mūrniece, Prime Minister Māris
Kučinskis, and other Latvian government
and media representatives. ALA was
represented at the WFFL meeting by ALA
board members Pēteris Blumbergs, Līga
Ejupe, Kaija Petrovska, Andra Zommere,
and Dzintars Dzilna. As part of the week
of events surrounding the WFFL meeting,
delegates had the chance to visit the
military base in Ādaži, attend a concert
at the Mazā Ģilde concert hall and take
part in the official WFFL reception at the
Latvian National Museum of Art.

The World Federation of Free
Latvians Awards Sports Medicine
Doctor

During the Latvian Independence Day
festivities in Minnesota, ALA Sports Office
director Toms Trautmanis presented the
2018 World Federation of Free Latvians
award to prominent sports medicine
doctor of Latvian descent, Visvaldis
Georgs Nagobads. Nagobads worked as
a U.S. national hockey team doctor for
over 20 years and is the first Latvian and
first doctor to be accepted into the U.S.
Hockey Hall of Fame. Nagobads was one
of the LĀZA (Latvian Medical and Dental
Association) founders and after Latvian
independence was known for his selfless
support to development of the sports
medicine field in Latvia.
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2018. gada PBLA balvu saņem ALA kandidāts
Dr. Visvaldis Georgs Nagobads
1958. g. Nagobads uzsāka darbu kā Minesotas Universitātes
hokeja komandas ārsts, bet 1967. gadā kļuva par ASV hokeja
valstsvienības ārstu, kur strādāja līdz 1990. gadam. Viņš bija ne
tikai komandas ārsts, bet arī padomdevējs trenerim. Arī 1980.
gadā, kad ASV hokeja komanda, kuras sastāvā lielākā daļa
bija studenti, uzvarēja pasaules hokejā dominējošo Padomju
Savienības komandu Leikplesidas (NY) Olimpiskajās spēlēs.
Pateicoties sekmīgai karjerai, Nagobads ir pirmais latviešu
ārsts, kurš 1984. gadā ieguvis Fellow American College Sports
Medicine grādu, kā arī pirmais latvietis un pirmais ārsts, kurš
uzņemts ASV hokeja Slavas zālē (Hall of Fame.)

Valsts svētku svinību laikā 18. novembrī Minesotā ALA Sporta
nozares vadītājs Toms Trautmanis pasniedza Pasaules brīvo
latviešu apvienības balvu latviešu izcelsmes amerikāņu ārstam
Visvaldim Georgam Nagobadam. Dr. Nagobads saņēma
2018. gada PBLA balvu par mūža ieguldījumu Latvijas vārda
popularizēšanā pasaulē ar savu darbu hokeja un sporta
medicīnā ASV, kā arī nenogurstošu palīdzību Latvijai, veidojot
Latvijas sporta medicīnas pamatus pēc valsts neatkarības
atgūšanas.
Visvaldis Georgs Nagobads dzimis 1921. gada 18. novembrī
Rīgā tolaik pazīstamā sabiedriskā darbinieka un Rīgas
pilsētas II ģimnāzijas direktora Ernesta Nagobada ģimenē
(Visvalža Nagobada māsa ir ievērojamā latviešu diplomāte
Aina Nagobads-Ābola). Pēc vidusskolas beigšanas Visvaldis
Nagobads uzsāka studijas Latvijas Universitātes Medicīnas
fakultātē. Pēc pirmajiem diviem studiju kursiem sākās karš, un
Nagobadu iesauca leģionā, kur viņš dienēja sanitārajā rotā un
strādāja frontes slimnīcā kopā ar citiem latviešu ārstiem. 1944.
gadā Nagobads nonāca bēgļu nometnē Tībingenā, Vācijā.
1947. gadā kopā ar citiem trimdas mediķiem Eslingenē, Vācijā
nodibināja Latviešu ārstu un zobārstu apvienību (LĀZA), kas
šodien kļuvusi par spēcīgu mediķu organizāciju ārpus Latvijas.
1951. gadā Tībingenas Universitātē Visvaldis Nagobads
pabeidza medicīnas studijas un ieguva ārsta diplomu. Pēc tam
izceļoja uz ASV, kur studēja rezidentūrā Minesotas Universitātē.
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“Būtu grūti nosaukt vēl kādu cilvēku, kurš ASV starptautiskajās
hokeja komandās būtu darbojies vairāk nekā dakteris Visvaldis
Georgs Nabogads. Lai arī piedzimis Rīgā, Latvijā un pirmo
savas dzīves ceturksni pavadījis Eiropā, Dr. Nagobads kļuvis
par vienu no ietekmīgākajām personībām ASV hokeja vēsturē,”
raksta portāls USA Hockey. Nagobads ir sarakstījis grāmatu
“Gold, Silver, Bronze”, ko 2016. gadā pats uzdāvināja arī
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. Dzimtenes mīlestības vadīts,
viņš ilgus gadus centies, cik vien iespējams, palīdzēt Latvijas
sportam un sporta medicīnai. Savulaik iesācis sūtīt uz Latvijas
Traumatoloģijas centru ģipsi, šuves, dažādas ortopēdijas lietas,
palīdzējis organizēt Latvijas ārstu tālākizglītošanos ASV un
sadarbības veidošanu ar kolēģiem Eiropā. Dr. Nagobads arī
palīdzējis likt pamatus sporta medicīnas attīstībai Latvijā pēc
neatkarības atgūšanas, par ko apbalvots ar Triju Zvaigžņu
ordeni.
Dr. Nagobads kā līdzdalībnieks un atbalstītājs darbojies
Trīszvaigžņu spēļu ceļojumos Latvijā. Visvaldis Nagobads
bijis arī Amerikas Latviešu apvienības Sporta valdes loceklis.
“Mēs uzskatām, ka, atbalstot sporta pasākumus, mēs
saglabājam saikni ar nākamo paaudzi un mudinām jaunos
cilvēkus iesaistīties organizāciju darbā un to atbalstīt,” teica
Pēteris Blumbergs, Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdis,
nominējot Dr. Nagobadu PBLA balvai. “Domāju, balvu
pelnījuši daudz krietnu cilvēku pasaulē, bet Amerikas Latviešu
apvienības izvēle šogad ir Dr. Visvaldis Georgs Nagobads. Viņš
reprezentē sporta nozari, kuras pārstāvji ne tik bieži kļūst par
PBLA balvas kandidātiem.”
PBLA balvas apmērs ir $2,500, ko apbalvotajam viņa
mītnes zemē reizē ar diplomu pasniedz Latvijas neatkarības
pasludināšanas aktā 18. novembrī. To piešķir ik gadu kopš
1963. gada, lai apliecinātu cieņu un izteiktu Rietumos dzīvojošo
latviešu pateicību izciliem zinātnes, nacionālpolitiskiem,
sabiedriskiem un mākslas darbiniekiem, kā arī jaunatnes
audzinātājiem un izciliem fiziskās kultūras pārstāvjiem, kas ar
saviem darbiem un sasniegumiem ir palīdzējuši cittautiešiem
izprast latviešu tautas brīvības centienus, ir cēluši godā un
popularizējuši latviešu vārdu, kā arī snieguši paliekamas
mākslas vērtības.

ALA Kultūras fonda
2018. gada atbalstītie projekti
1.

Ilze Raudsepa. “Piesaule 1954-2018”. Grāmatas izdošana.
Iesniedz: Ilze Raudsepa ($2060.-)

2.

“Māris Čaklais. Raksti. 2. sējums” izdošana. Iesniedz Jānis
Oga/SIA “Apgāds Mansards” ($800.- E. Sūnas piemiņas
fonds)

3.

Lalita Muižniece “Pēdas”/”Melitas piedzīvojumi Rīgā” grāmatas izdošana. Iesniedz Jānis Oga/SIA “Apgāds Mansards” ($1400.-)

4.

Alfrēds Stinkuls “Mati sarkanā vējā”. Grāmatas izdošana.
Iesniedz: Juris Zalāns. ($1460.-)

5.

Laima Rita Bērziņš “Cīruļi un dumpinieki”. Grāmatas izdošana. Iesniedz: Ligita Kovtuna/SIA “VESTA-LK ($1400.-)

6.

Ieva Auziņa Szentivanyi “Celmus laida mākoņos”. Grāmatas izdošana. Iesniedz: Ieva Auziņa Szentivanyi. ($1400.-)

7.

Kultūrvēsturiskās informācijas veidošana laikrakstā “Laiks”.
Iesniedz: Biedrība “Laiks-BL”/Ligita Kovtuna. ($3150.-)

8.

Dok. filmas “Valiant!” veidošana (2. posms). Iesniedz: LaPa/
Marianna Auliciema. ($3725.-)

9.

Pilnmetrāžas dok. filma “Klejotāji”. Iesniedz: Matīss Kaža.
($750.-)

14. “Edvarta Virzas biogrāfijas un poēmas “Straumēni” audioieraksts vietnē www.audio-gramata.lv Iesniedz: Vaira
Dundure. ($1450.-)
15. “Pēteris Vasks: Komponista portrets”. Iesniedz: Baltic Arts
Council: Paul Taub, Guntis Šmidchens, Heather McLauglin
Garbes. ($2000.- no A. Okolo-Kulaka piemiņas fonda)
16. Ārzemju latviešu rokgrupu dziesmu izlase “Trimdas roks”,
CD. Iesniedz: Raimonds Lagimovs. ($2000.- no A. Okolo-Kulaka piemiņas fonda)
17. Lucānu ģimenes kapu labiekārtošana. Iesniedz: Daugavpils
Latviešu biedrība/ Genovefa Barkovska. ($325.-)

10. Pilnmetrāžas mākslas filma “On The Farm”. Iesniedz: Alan
Webber ($1275.-)
11. 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)
12. Sanfrancisko Jaunā teātra izrāde “Sprīdītis?” Iesniedz:
Māra Lewis. ($2700.-)
13. Avīzes “Mazpulks” izdošanas atbalsts. Iesneidz: Arvīds
Bļodnieks. ($925.-)
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Iznākusi grāmata par
Amerikas Latviešu apvienību

2018. gada 25. septembrī Latvijas
Nacionālās bibliotēkas 11. stāvā
notika grāmatas “ALA 50 līdz LV 100“
atvēršanas pasākums. Grūti iedomāties
piemērotāku un skaistāku vietu, kur atklāt
grāmatu par ASV lielāko, nozīmīgāko
organizāciju, kuras misija ir apvienot un
pārstāvēt tos, kas jūtas piederīgi Latvijai.
Grāmata aplūko Amerikas Latviešu
apvienības (ALA) darbību pēdējo
18 gadu garumā un apraksta ALAs
ieguldījumu Latvijas ārpolitisko
mērķu veicināšanā un Latvijas un
ASV divpusējo attiecību stiprināšanā.
Amerikas Latviešu apvienības valdes
uzdevumā grāmatu sarakstījusi Ilze
Garoza un Anita Tērauda.
“Amerikas Latviešu apvienības vēsture
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ir daļa no Latvijas valsts simtgades
stāsta. Tā vēsta par Otrā pasaules
kara laikā trimdā devušos latviešu un
viņu pēcteču mērķtiecīgu, neatlaidīgu
un pašaizliedzīgu darbu, uzturot dzīvu
Latvijas neatkarības ideju visus garos
okupācijas gadus un sniedzot atbalstu
Latvijas neatkarības atjaunošanā un
kopš neatkarības atjaunošanas – Latvijas
drošības un izaugsmes veicināšanas
labā,” stāsta grāmatas līdzautore Ilze
Garoza. “Grāmata vēsta par ASV
dzīvojošo latviešu vēl joprojām spēkā
esošo gatavību ziedot un ziedoties
latviešu valodas un kultūras uzturēšanas
mērķa vārdā.”
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.
Grāmatā aprakstīts ALAs ieguldītais
darbs latviešu valodas un kultūras
uzturēšanā ASV. Īpaša vērtība ir
grāmatā izmantotajam plašajam foto
un arhīvu materiālam, pret ko grāmatas
veidotāji izturējušies ar apbrīnojamu
rūpību un precizitāti.
Atvēršanas pasākums izcilā arhitekta
Gunāra Birkerta izlolotājā Gaismas
pilī bija interesants un prieka pilns.
Paneļdiskusijā, ko vadīja bijušais ALA
ģenerālsekretārs Raits Eglītis, piedalījās
politiķis, bijušais diplomāts Ojārs Ēriks

Kalniņš, autore Ilze Garoza un Latvijas Ārpolitikas institūta
direktors, profesors Andris Sprūds. Runātāji dalījās pārdomās
par Latvijas un ASV attiecībām, Amerikas Latviešu apvienības
lomu to uzturēšanā un izteica cerības, ka savstarpējā sapratnē
balstītā sadarbība abu valstu starpā turpināsies. Šajās dienās
Rīgā notika Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes
sēde, un grāmatas atvēršanas pasākumā kopā ar Latvijas
amatpersonām un LNB vadību piedalījās arī PBLA un ALA
valdes locekļi, kā arī, protams, draugi un labvēļi.
Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdis Pēteris Blumbergs
pauž gandarījumu par grāmatas iznākšanu Latvijas simtgadē un
uzsver, ka šis darbs dokumentē nozīmīgu posmu ALAs dzīvē,
bet organizācija turpina aktīvi darboties, uzsver priekšsēdis.
Tā pārstāv vairāk nekā 140 organizācijas un vairāk nekā
piecus tūkstošus individuālo biedru. “Mēs ļoti optimistiski
raugāmies nākotnē - ALA nemainīgi un neatlaidīgi turpina
uzturēt latviešu kultūru un identitāti ASV. Mūsu latviešu skolas
un kultūras organizācijas ir vēl joprojām aktīvas un spēcīgas,
mūsu mecenāti vēl joprojām sniedz dāsnu atbalstu Latvijai, un
Amerikas latviešu sabiedrība vēl joprojām spēj sarīkot lielus
pasākumus, kā piemēram, Dziesmu un deju svētkus ASV,”
norāda Pēteris Blumbergs.
Grāmatas svētkos bija vēl kāds priecīgs notikums. ALA
priekšsēdis Pēteris Blumbergs pasniedza apvienības 50
tūkstošu eiro ziedojuma čeku Latvijas Okupācijas muzeja
direktoram Gunāram Nāgelam. Gan muzeja direktors, gan ALA
priekšsēdis uzsver, ka ALA vienmēr bijusi viena no aktīvākajām
projekta atbalstītājām.

Volume Detailing ALA’s Recent History Released

The opening for ALA’s most recent (organizational) history
book – “ALA 50 to LV100” took place on September 25, 2018
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. “The book tells of Latvians
in the U.S. that still today have a great energy in donating time
and efforts to maintaining the Latvian language and our cultural
traditions.” Latvian government representatives, National
Library of Latvia director Andris Vilks, ALA board members, and
various media representatives took part in the book opening
in Rīga. ALA is planning book openings also in various Latvian
centers in the U.S.
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Saeimas deputātu kandidāti tiekas
ar Latvijas vēlētājiem ASV
TATJANA ŽAGARE-VĪTIŅA
ALA INFORMĀCIJAS NOZARES VADĪTĀJA

Amerikas Savienotajās Valstīs dzīvo
aptuveni 15 tūkstoši balsstiesīgo
Latvijas pilsoņu. Vadoties pēc Centrālās
Vēlēšanu komisijas sniegtās informācijas,
ārpus Latvijas dzīvo 130 702 jeb 8,44%
balsstiesīgo pilsoņu, kas tādejādi tiem
dod iespēju ievēlēt aptuveni astoņus
deputātus. Šogad ASV tika izveidots
rekordliels skaits iecirkņu - 21 iecirknis
16 pavalstīs un Kolumbijas apgabalā.
Tas bija lielākais vēlēšanu iecirkņu skaits
vienā valstī ārpus Latvijas. Amerikas
Latviešu apvienība sadarbībā ar Latviešu
organizācijām Vašingtonā (LOV), Ņujorkas
Latviešu organizāciju padomi (ŅLOP) un
Čikāgas Latviešu organizāciju apvienību
(ČLOA) septembra sākumā sarīkoja
priekšvēlēšanu diskusijas ar 13. Saeimas
deputātu kandidātiem trijās ASV pilsētās –
Vašingtonā, D.C., Ņujorkā un Čikāgā.

Amerikas Latviešu apvienība nosūtīja
vēstules ar aicinājumu apmeklēt Latvijas
balsstiesīgos ASV visiem 16 sarakstu
pārstāvjiem, kas iesnieguši savu pieteikumu
kandidēt Latvijas 13. Saeimas vēlēšanās:
“ Šī gada 6. oktobrī mēs, tāpat kā mūsu
tautieši Latvijā un citās pasaules valstīs,
dosimies vēlēt 13. Latvijas Republikas
Saeimas sastāvu. Mums, ASV dzīvojošiem
vēlētājiem, rūp Latvijas nākotne, jo
daudziem no mums tā ir vieta, kur esam
piedzimuši, uzsākuši biznesu, atraduši otras
mājas vai tur dzīvo mūsu ģimenes. Mums
ir daudz jautājumu jums, kas gatavojaties
kļūt par Latvijas valsts likumdevējiem.”
Aicinājumam piedalīties priekšvēlēšanu
diskusijās atsaucās sešas partijas, kaut
dažādu apstākļu dēļ ne visi seši pārstāvji
varēja piedalīties diskusijās ikvienā no trim
pilsētām.
Diskusijas vadīja pieredzējušais žurnālists,
raidījumu un pasākumu vadītājs Ansis
Bogustovs no Latvijas, nodemonstrējot
lielisku prasmi vadīt sarunu, iedrošinot
klātesošos jautāt un diskutēt.

4 0 / Latv ian Dimens i on s

Saeima
Pirmā tikšanās 7. septembra vakarā notika Vašingtonas latviešu
draudzes telpās Rokvilē, netālu no galvaspilsētas. Neskatoties
uz negaisu un piektdienas vakara lielpilsētas satiksmi, šī
diskusija bija labi apmeklēta. Pēc ALA izpilddirektores Marisas
Gudrās aplēsēm, ieradās aptuveni 60 cilvēku. Šo tikšanos
tiešraidē varēja vērot arī ALA Facebook mājas lapā, kur skatītāji
aktīvi iesaistījās arī domu apmaiņā komentāru sadaļā. (Video
ierakstu joprojām var apskatīt Facebook ALA lapā, līdz 2018.
gada 10. septembrim to bija apskatījuši 3300 cilvēku.) Diskusijā
piedalījās piecu partiju pārstāvji: Rihards Kols no Nacionālās
apvienības, Māris Graudiņš no partijas “Progresīvie”, Vita Anda
Tērauda no politisko partiju apvienības “Attīstībai/Par”, partiju
apvienības “Latviešu Nacionālisti” pārstāvis Andris Rubins un
Zanda Kalniņa-Lukaševica no “Jaunās Vienotības”. Jaunās
konservatīvās partijas kandidāta Gata Eglīša piedalīšanos
izjauca aizkavētie lidojumi. ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs
teica ievadvārdus un aktīvi iesaistījās arī diskusiju norisē.
Patīkami, ka arī Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis ar
kundzi atrada laiku apmeklēt tikšanos.
Diskusija un tiešraide ilga vairāk nekā divas stundas, pēc kuras
Rokvilē, tāpat kā citās pilsētās, turpinājās neformālas sarunas
ar kandidātiem. Ansis Bogustovs atzīst, ka Vašingtonas puses
latviešus visvairāk interesējuši jautājumi par aizsardzību un
korupcijas apkarošanu Latvijā.
Ņujorkā, kur Igauņu namā sestdienas, 8. septembra vakarā
bija sapulcējušies ap 60 cilvēku, saruna starp kandidātiem un
publiku bijusi visai spraiga, atzīst gan ALA izpilddirektore, gan
diskusijas vadītājs. Pirms diskusijas klātesošajiem bija iespēja
iepazīties ar jauno Latvijas Republikas vēstnieku un pastāvīgo
pārstāvi Apvienoto Nāciju Organizācijā Ņujorkā Andreju
Pildegoviču.
Ņujorkiešus visvairāk interesēja jautājumi, kas saistīti ar Latvijas
nodokļu politiku, cīņu pret korupciju un par atbalstu diasporai.
Diskusijā piedalījās piecu sarakstu pārstāvji, šoreiz bija klāt
Gatis Eglītis no Jaunās konservatīvās partijas, aizņemtības dēļ
nevarēja būt klāt Rihards Kols no Nacionālās apvienības.
Svētdien, 9. septembrī uz diskusijām Čikāgā devās tikai četri
kandidāti – Vita Anda Tērauda, Zanda Kalniņa – Lukaševica,
Māris Graudiņš un Gatis Eglītis, bet diskusijas Ciānas draudzes
telpās izvērtās visspraigākās un arī ilgākās – gandrīz trīs stundu
garumā. Čikāgā cilvēki visvairāk interesējušies par izglītības
jautājumiem, bet jautājuši arī par partiju vēsturi un finansējumu.
Cilvēkiem ASV, kas pieraduši pie valstī pastāvošās divpartiju
sistēmas, ne vienmēr ir viegli izsekot Latvijas daudzajām
jaunajām partijām un apvienībām, kas savairojas pirms katrām
Saeimas vēlēšanām.

Diskusiju auditorija
“Cilvēki jūt līdzi
visās trijās pilsētās
bija pārsvarā gados
procesiem Latvijā, bet ne
vecāki cilvēki, kurus
visi saprot, ka tas nozīmē
ļoti interesējis, kas
notiek Latvijā, atzīst
arī saņemties reālai
Ansis Bogustovs.
rīcībai.”
Viņam, tāpat kā
rīkotājiem, būtu
gribējies redzēt vairāk jauno ģimeņu ar bērniem, kuriem drīz
iestāsies balsošanas vecums. Interesanti, ka jautājumi, ko
diskusijās uzdevuši jaunākās paaudzes cilvēki, bijuši ar noskaņu
– “Latvijā viss ir slikti”, kas pēc Anša domām, bieži ir Latvijas
mediju radītais iespaids, pirms vēlēšanām meklējot skandālus
un intrigas par un ap partijām. Vecākās paaudzes klātesošie,
kas, iespējams, retāk lasa Latvijas presi, vairāk interesējušies
par būtiskiem jautājumiem – partiju programmām un stratēģiju.
Un vēl kāds novērojums, kas Ansim radās, vadot tikšanās:
“Varēja redzēt, ka cilvēkiem ir interesanti būt klāt šajās
diskusijās, piedalīties, bet viņu interese izslēdzas, kad vajadzīga
kāda rīcība. Dažiem beidzies pases derīguma termiņš, dažiem
ir tikai personas apliecība (ID karte), ar ko nedrīkst balsot
(tādos gadījumos ir jāizņem vēlētāju apliecība). Cilvēki jūt
līdzi procesiem Latvijā, bet ne visi saprot, ka tas nozīmē arī
saņemties reālai rīcībai.”
Marisa Gudrā, Amerikas Latviešu apvienības izpilddirektore,
kura piedalījās visās diskusijās, atzīst, ka šādi pasākumi ir
ļoti nepieciešami, tie ne tikai palīdz cilvēkiem izvēlēties, par
ko balsot, bet arī informē, izglīto un palīdz saprast, kā notiek
Latvijas attīstība un reformas.
Amerikas Latviešu apvienība pateicas ikvienam, kurš atrada
laiku piedalīties diskusijās un izrādīja interesi par 13. Saeimas
vēlēšanām.

Latvian Parliamentary Candidates Meet with Voters in
the U.S.

The American Latvian Association, in cooperation with local
Latvian organizations, organized parliamentary election debates
in 3 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 –
New Conservative Party, National Alliance, the Progressives,
Latvian Development / The Movement For!, Latvian Nationalists,
and New Unity. The discussion was led by well-known journalist
Ansis Bogustovs from Latvia.
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Amerikas latvieši piedalās
13. Saeimas vēlēšanās

TATJANA ŽAGARE-VĪTIŅA
ALA INFORMĀCIJAS NOZARES VADĪTĀJA
Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī Latvijas
balsstiesīgie iedzīvotāji visā pasaulē
devās uz 13. Saeimas vēlēšanām. ASV
darbojās 21 vēlēšanu iecirknis. Kopumā
iecirkņos un pa pastu ASV nobalsoja
2423 Latvijas balsstiesīgie, kas ir par
187 jeb 8,36 procentiem vairāk nekā
pagājušajās vēlēšanās.
Amerikas Latviešu apvienības (ALA)
priekšsēdis Pēteris Blumbergs, reaģējot
uz vēlēšanu rezultātiem, izsaka
gandarījumu par vēlēšanu procesu un
rezultātu:
“Priecājamies, ka tūkstošiem Amerikas
latviešu nolēma piedalīties 13.
Saeimas vēlēšanās un darīja zināmu
savu redzējumu par Latvijas nākotni.
Esam pateicīgi Centrālajai vēlēšanu
komisijai par piešķirto iespēju Amerikas
Savienotajās Valstīs izveidot 21
vēlēšanu iecirkni, kas ir vislielākais
iecirkņu skaits pēc Latvijas neatkarības
atjaunošanas. ALA piestrādāja, lai vērstu
Amerikas latviešu publikas uzmanību
uz vēlēšanām un informētu mūsu
tautiešus par partiju programmām,
sarīkojot vairākas priekšvēlēšanu
diskusijas ar deputātu kandidātiem,
pasūtot un izplatot neatkarīgas politiskas
analīzes apvienības izdevumos un
sociālos medijos. Apvienība turpinās
strādāt, lai Amerikā dzīvojošie cilvēki,
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kas vēlas savu piederību saistīt ar
Latviju, turpina interesēties par tur
notiekošiem politiskiem procesiem un
rod iespēju kopā ar Latvijas cilvēkiem
darboties demokrātiskas sabiedrības
nostiprināšanā.”
ASV dzīvojošo Latvijas balsstiesīgo
lielāko atbalstu 13. Saeimas vēlēšanās
ieguva Jaunā Vienotība (25%), Attīstībai/
Par! (22%), Jaunā konservatīvā partija
(20%), Nacionālā apvienībā (13%). Kaut
Amerikas Latviešu apvienība oficiāli
neizteica atbalstu nevienai partijai vai
deputātu kandidātam, ALA priekšsēdis
Blumbergs uzsver: “Esam gandarīti, ka
vēlētāji ASV ar savu izvēli atbalstīja arī
mūsu apvienības tradicionālās vērtības
- uz Rietumu demokrātijas vērtībām
balstītu valsts attīstību, izsakot atbalstu
tiem kandidātu sarakstiem, kas redz
Latvijas vietu NATO, Eiropas Savienībā,
iestājas pret korupciju, atbalsta latviešu
valodu un kultūru, kā arī vēlas aktīvu
sadarbību ar diasporu. Mēs ceram uz
stipru, saliedētu valdību, kas turpinās
uzturēt šīs vērtības.”

13th Latvian Saeima Elected

On Saturday, October 6th, 845,196
Latvian citizens showed up at polls all
across the world, which represents only
54.60% of all eligible voters – the lowest
turnout for parliamentary elections since
Latvia’s independence in 1991. Outside
of Latvia there are 130,702 legal voters,
15,000 of which live in the U.S. 31,946
voted outside of Latvia. 2,394 voted
in the U.S., including Washington, DC
(316), New York (346), Houston (24),
Boston (150), Chicago (276), Denver
(61), Philadelphia (59), Freehold, NJ
(74), Grand Rapids (34), Indianapolis
(57), Kalamazoo (77), Cleveland (63),
Los Angeles (215), Milwaukee (63),
Minneapolis (141), Portland (45),
Rochester, NY (26), St. Petersburg, FL
(79), Seattle (110), Detroit (47), San
Francisco (131).
16 political parties vied for seats in the
Latvian Saeima (parliament). Seven
parties made the cut – Harmony
(23 deputies), KPVLV (16), New
Conservative Party (16), Development/
For (13), National Alliance (13), Green
Party (11), New Unity (8).

Paldies

Ziedojumi ALAi 2018. gadā
No $250 līdz $800

Velta Anast, Māra un Edvīns Blumbergi,
Aija Horton, Māris un Anita Juberti, Agris
Pavlovskis, Selga Pētersons, Rasma
un Jānis Priedes, Māris Veidemanis,
Vija Lincis, Maija Ikstrums, Roberts
Blumbergs, Marija Fine, Valda KalniņšLevy, Paulis Lazda, Andrejs Olte,
Andris Ritelis, Milvoku latviešu ev.lut.
Trīsvienības draudze, Apvienotās
Linkolnas latviešu ev.lut draudzes Dāmu
komiteja, Kārlis Ķirsis, Guna Munheim,
Jānis M. Riekstiņš, Sigurds Brīvkalns,
Evarista Bērziņa testamentārais
novēlējums

No $1000 līdz $10,000
Baltiņu ģimenes fonds, Inta un Edgars
Bāri, Vidvuds Celtnieks, Inta Vodopals,
Oregonas latviešu ev.lut. draudze,
Scott Jeffrey, Laimonis Vītols, Uldis
Bērziņš, John Medveckis, Ahmet Oren,
Peter Ragauss, Velga Plate, Linda
Cukurs, Ileana Jones, Andris Lācis, The
Lubrizol Foundation, Kārlis Šteinmanis,
Uldis Sīpols, Andrejs Eglīte, Silvestra
Lamberga testamentārais novēlējums

No $10,000 līdz $50,000
Artūrs Grava, Ināra un Jānis Apiņi,
Manfreds Ziverts †, Mildas Vītols
testamentārais novēlējums

$100,000 un vairāk
Maruta un Leonīds Ratermaņi

Jauni augstākās pakāpes
ALA biedri
Nameja biedri

Jānis Kancāns, Chatham, NJ
Olafs Cimermanis, Palmetto, FL
Aija Cimermane, Palmetto, FL
Olģerts Balodis, Bradenton, FL
Jānis Lucs, North Brunswick, NJ
Uldis Sīpols, Boston, MA

Dzintara biedrs

Dzintars Raits, New Haven, CT

Zelta mūža biedri
Māris Štolcers, Columbia Heights, MN
Skaidrīte Štolcere, Columbia Heights, MN
Kaspars Krēsliņš, Darnestown, MD
Rasma Kraulis, Chicago, IL

Mūža biedri
Laila Lapiņa, Manhasset, NY
Gundars Kokts, Vacaville, CA
Pēteris Dajevskis, Philadelphia, PA
Maija O’Hara, E. Falmouth, MA
Kate Atvare, Redmond, WA
Tija Vilciņa, Royersford, PA
Kevin Casabier, Marietta, GA
Jānis Purgalis, Oakland, CA
Karīna Orle, Oakland, CA
Kārlis Vizulis, Ada, MI
Anda Vizule, Ada, MI
Aleksis Vizulis, Grand Rapids, MI
Māris Kārkliņš, Chicago, IL
Linda Beniķis, Old Bethpage, NY
Larisa Šulca, Seattle, WA
Aina Šulca, Seattle, WA
Guna Reinis, Sherman Oaks, CA
Marta Kanne, Toronto, ON
Amalie Kanne, Toronto, ON
Vineta Kanne, Toronto, ON
Dina Macs, Olympia, WA
Isabelle Gundruma, Northbrook, IL
Māra Gundruma, Northbrook, IL
Nikolas Gundrums, Northbrook, IL
Alyssa Lecky, Middletown, CT
Māra Knochs, Grand Rapids, MI
Pauls Toutonghi, Seattle, WA
Aija Celma Evansa, Annandale, VA
Gabrielle Zaeska, Shorewood, MN
Valters Mārtiņš Zaeska, Shorewood, MN
Jūlija Līga Pone, Minneapolis, MN
Fēliks Jānis Herron, Minneapolis, MN
Andris Kārkliņš, Plainwell, MI
Brian Huff, Orange Beach, AL
Miryam Strautkalna, Sunnyvale, CA
Māra Pelēce, Minneapolis, MN
Jānis Legzdiņš, San Diego, CA
Michael Byron, Suffern, NY
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paldies..
ALA Latvijas Simtgades
kluba biedri
Ābele, Anna
Ābele, Roberts
Āboliņš, Juris
Abuls, Biruta un Dzintars
Anast, Velta
Andersons, Mārtiņš
Aperāns, Dace un Gunars
Apinis, Ināra un Jānis
Apple, Daina
Auers, John un Leslie
Auzenbergs, Biruta un Edvīns
Balodis, Ruta un Olģerts
Baltiņš, Andris
Bārs, Inta un Edgars
Batarags, Anita un Roberts
Bebrekārklis, Guntis
Bēdelis, Andrejs
Bekmans, Gunārs
Berkolds, Pauls
Bērziņš, Andris
Bērziņš, Gunārs
Bērziņš, Inesis
Bērziņš, Ilze un Juris
Bībelnieks, Laila un Jānis
Bilsēns, Elmārs
Birkerts, Silvija
Blāke, Aina
Bļodnieks, Arvīds
Bļodnieks, Juris
Blumbergs, Laura un Pēteris
Blumbergs, Anna un Ēriks
Blumbergs, Roberts
Blūmentāls, Jānis
Briedis, Irēne un John
Broka, Ieva
Bross, Andrejs
Bruns, Diāna un Guntis
Bundža, Maira
Burģelis, Pēteris
Byron, Linda
Camerota, Andris
Capants, Aija un Jānis
Celmiņš, Aivars
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Celms, Jānis
Celtnieks, Vidvuds
Ceriņš, Nora
Christopher, Vaira
Cilnis, Juris
Cimermanis, Olafs
Cīrulis, Astrīda
Civičs, Edīte
Copeland, Dace
Crepeau, Patrīcija
Dajevskis, Pēteris
Dakteris, Juris
Dambergs, Ēriks
Dāvidsons, Arvīds
Dawkrizman, Ilona
Dēliņš, Daris
Delvers, Markus
Dimitrijevs, Walter
Drone, Rita
Duhms, Linda un Mārtiņš
Duņēns, Egons
Eglīte, Andrejs
Eglītis, Arons
Eilands, Iveta un Indulis
Ejups, Līga un Imants
Emkalns, Arvīds
Ennis, Tara
Ermanovičs, Jana
Ernstons, Dagmara
Ertel, Inta
Ezers, Andrejs
Farnham, Malda
Fauser, Ingūna Laimdota
Freimanis, Atis
Galenieks, Valija un Modris
Gauger, Austra
Gendrikova-Bayer, Sandra
Ģiga Bauer, Kristīne
Ģiga, Miķelis
Ģiga, Sarah
Ģiga, Visvaris un Ausma
Gilmore, Kristīne
Golts, Ilze
Gonzales, Līga
Grāmatiņš, Jānis
Graube, Pēteris

Graudiņš, Inese un Ivars
Grendze, Maija
Grots, Inta un Andrejs
Grūbe, Baiba
Grūbe, Gunārs
Gudrā, Marisa
Hāgelis, Skaidrīte
Hartwell, Ieva
Hāzners, Vitauts
Hummel, Nadīne
Hunters, Harijs
Ikstrums, Maija un Imants
Jakobsons, Gunārs
Janavs, Jānis
Jansons, Sonja un Māris
Jauntirāns, Juris
Jēkabsons, Līga un Ilgvars
Jende, Māris
Jergensen, Richard
Jordan, Neal
Juberts, Anita un Māris
Jūlijs, Vilde
Jurēvics, Vitauts
Kalējs, Kārlis
Kalniņš, Velta un Guntis
Kalniņš-Levy, Valda
Kampe, Daina
Karlsons, Justs
Kauls, Ivars
Kay, Margarita
Kazāks, Pēteris
Kelley, Biruta un Herbert
Ķezbers, Dace
Kilkuts, Artūrs
Kīns, Dace un Arnis
Ķirsis, Kārlis
Kiršteins, Andrejs
Ķīsis, Ilona
Kļaviņa, Inese
Klīmanis, Vilnis
Knochs, Samuel
Koch, Ilze
Kopāns, Kārlis
Kraulis, Rasma
Krolls, Martina un Sigurds
Krūmiņš, Aivars

...paldies
Krūmiņš, Christine
Krūmiņš, Tija un Maigonis
Kukainis, Aija un Jānis
Kukainis, Liene un Roberts
Kuplis, Aivars
Lācis, Dagnija un Andris
Lapkass, John
Latviešu ev.lut. Sv. Pētera draudze
Čikāgā
Lazda, Jānis
Lazda, Irēne un Paulis
LePoullouin, Biruta
Lielzuika, Aira
Liepa, Austra
Lincis, Vija
Lucs, Daina un Jānis
Lucs, Jānis E.
Lucs, Laura
Lūsis, Andris
Mačs, Dina
Mačs, Juris
Marasco, Anna
Mateus, Eva
Medne, Laila
Medveckis, John
Mellups, Ivars
Memenis, Māra un Robets
Metlāne, Ilva
Mičuls, Ivars
Morton, Vija
Mundheim, Guna
Munters, Martha
Munters, Manfreds
Neimanis, George
Noriņš, Arvīds
Olshevskis, Vitolds
Olte, Andrejs
Ozols, Andris
Padegs, Māra un Andris
Paegle, Maija un Tālivaldis
Pakalns, Gunta un Ārijs
Pamovskis, Aina
Pencis, Dace
Pētersons, Ilze
Pētersons, Selga Valda
Petraska, Leonija

Petrovskis, Kaija
Petrovskis, Ivars
Phillips, Zaiga
Pīlmanis, Biruta
Platacis, Staņislavs
Plostnieks, Gunta
Plūme, Mārīte
Počs, Māra un Eugēnijs
Priede, Ingrīda un Ēriks
Priedītis, Elmārs
Pumpurs, Āra
Purgalis, Pēteris
Puriņš, Sarma un Uldis
Putenis, Kristīna un Mārtiņš
Ragauss, Pēteris
Ramāns, Andris
Renigere, Sigrida
Riekstiņš, Jānis M.
Ripa, Jānis
Rītelis, Marie un Andris
Ritmanis, Andris
Ronis, Elga
Ronis, Valdis
Roze, Gerda
Rupeiks, Ināra un Arvīds
Rupners, Ints
Rūsis, Tamāra un Edvīns
Rūtiņš, Inta
Saginavas Latviešu klubs
Schnur, Maruta
Sekste, Zigrīda
Shmalcs, Deborah J.
Sīpols, Sandra Kronītis
Sīpols, Uldis
Sliede, V.
Slokenbergs, Ieva
Spanier, Dace
Sperauskas, Maija un Tomas
Spons, Gunārs
Sprenne, Lūcija
Sproģis, Laimonis
Spuntelis, Vija un Valfrīds
Šraders, Inta
Stalis, Ilze
Stam, Līga
Strautnieks, Astrīda un Gundars

Strazdiņš, Edvards
Strēlnieks, Maija un Vilnis
Šūmane, Sanita
Sventeckis, Franciska
Thrasher, Antra
Trautmanis, Toms
Tums, Zaiga un Edvīns
Ūdris, Daina un Andris
Upatnieks, Ilze un Juris
Upmanis, Rasma
Vallis, Dzintris
Varpa, Māra
Vīgants, Alberts
Vijums, Regīna
Vimemsons, Aivars
Vītols, Vitauts
Vītols, Laimonis
Zadvinskis, Paulīne
Zaļais, John
Zandbergs, Rita
Zariņš-Trasher, Antra
Zariņš, Bertrams
Zeidlickis, Imants
Zemesarājs, Valda
Zemzars, Astra
Zīverts, Lilija
Zoldnere, Taira
Zommers, Biruta un Jānis
Zommere, Māra
Zommere, Andra
Zušēvics, Ivars
Zvārgulis, Andra

Atbalsti ALA darbu arī Tu!
•
•
•
•
•

Nameja biedrs $5000
Dzintara biedrs $2000
Zelta mūža biedrs $800
Mūža biedrs $300
Gada biedrs $30
(pensionāriem $20)
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Laiks pieteikties 2019. gada
ceļojumiem un prakses programmai!

2018. gada vasaras “Heritage Latvia” dalībnieki, praktikante Julie Kancāne
un praktikantes Skaidrīte Beķere un Ilga Rūtiņa ar Latvijas Nacionālās bibliotekas mentori Gintu Zalcmani

2018. gada vasara bija zīmīga ar to, ka rekordliels dalībnieku
skaits piedalījās gan ALA izglītojošo ceļojumu programmās
(77 dalībnieki), gan ALA “Pavadi vasaru Latvijā” praktikantu
programmā (23 praktikanti). Aizvadītās vasaras programmu
popularitāte daļēji izskaidrojama ar Latvijas simtgades
notikumiem, it īpaši simtgades Dziesmu un deju svētkiem, bet
jāatzīst, ka ASV dzīvojošo latviešu interese apciemot un iepazīt
Latviju arvien pieaug. Ņemot vērā izteikto interesi, izskatās, ka
2019. gada vasarā būs daudz ceļotāju no ASV. Ja gribat iepazīt
Latviju nākamajā vasarā, sāciet plānot savu ceļojumu jau tagad!
Līdz 2019. gada 31. janvārim var pieteikties uz ALAs 2019.
gada vasaras izglītojošajiem ceļojumiem. Pieteikšanās
veidlapas var atrast ALA mājaslapā www.alausa.org. Pieteikuma
papilddokumentus varēsiet aizpildīt vēlāk, pašlaik nepieciešams
iesniegt tikai pamatinformāciju un samaksāt pirmo iemaksu, lai
ceļojumu plāni var turpināties! 2019. gada vasarā notiks gan
jūnija “Sveika, Latvija!” ceļojums (6. - 20. jūnijs), gan augusta
“Sveika, Latvija!” ceļojums (10.- 24. augusts). Tāpat tiek
plānoti arī izglītojošie ceļojumi angļu valodā – “Heritage Latvia”
13-16 g.v. latviešu izcelsmes jauniešiem 2019. gada jūlijā un
“Hello, Latvia”/”Sveika, dzimtene!” ceļojums pieaugušajiem un
ģimenēm (17. - 30. augusts).
“Pavadi Vasaru Latvijā” prakses programmas pieteikšanās
periods ir no 2019. gada 1. janvāra līdz 28. februārim.
Ja kādas neskaidrības, rakstiet uz e-pasta adresi alaprojects@
alausa.org vai zvaniet 301-340-1914.
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Record-breaking Participation Numbers for ALA’s
Educational Trips in 2018--Plan Now for 2019!

This summer we saw a record-breaking number of participants
in both ALA’s educational trip programs (77), as well as its
“Spend the Summer in Latvia” internship program (23). The
popularity of ALA’s programs this summer is, of course, partially
due to the appeal of Latvian Centennial activities and the song
and dance festival in Riga this summer, but we have seen
evidence that interest in participating in immersive, educational
experiences in Latvia continues to grow among U.S.-based
Latvians. It looks like the summer of 2019 again will have many
travelers. If you and/or your family members are hoping to
participate in one of ALA’s programs next summer, start thinking
about your plans now!
ALA is accepting applications for its educational trips to Latvia
in the summer of 2019 until January 31, 2019. The applications
can be found on the ALA website. Two “Sveika, Latvija!” trips
will be held: June 6-20 and August 10-24. The English-language
trip “Heritage Latvia” (for teens of Latvian heritage, ages 1316) is scheduled for July 13/14 - 27/28 and the “Hello, Latvia”/
“Sveika, dzimtene!” trip for adults and families is scheduled for
August 17 - 30. We invite you apply! Enrollement period: Jan.
1 - Jan. 31, 2019.
“Spend the Summer in Latvia” internship program enrollment
period is Jan. 1 - Feb. 28, 2019.
For more information contact the program director at
alaprojects@alausa.org or 301-340-1914.

ALA valdes sēde Rokvilē

Latvijas valdības Atzinības rakstu par ieguldījumu latviskās izglītības darbā saņem Izglītības nozares vadītāja Andra Zommere, un PBLA Kultūras
fonda Atzinības rakstu par ieguldījumu kultūras darbā ASV saņem Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe. Attēlā pa labi: sēdes dalībnieki. Zemāk:
Pēteris Blumbergs pasniedz grāmatas “ALA 50 līdz LV 100” Latvijas Simtgades fonda ziedotājiem un Latvijas vēstniekam ASV Andrim Teikmanim.

2018. gada 9. decembrī Rokvilē,
Merilandē, netālu no Vašingtonas D.C.
noslēdzās Amerikas Latviešu apvienības
valdes sēde, kurā piedalījās arī Latvijas
ārkārtējais un pilvarotais vēstnieks ASV
Andris Teikmanis un Apvienotās baltiešu
komitejas pārstāvji. Valde pieņēma
nākamā gada darbības budžetu, plānoja
ALA kongresu, kas 2019. gada maija
pirmajā nedēļā notiks Denverā, sprieda,
kā organizēt jaunu biedru piesaistīšanu
un diskutēja par iespēju atbalstīt vairākus
ambiciozus projektus ASV un Latvijā.
Latvijas valdības un PBLA Kultūras
fonda Atzinības rakstus par ieguldījumu
latviskās izglītības un kultūras darbā ASV
saņēma izglītības nozares vadītāja Andra
Zommere un kultūras nozares vadītāja
Līga Ejupe. Pusdienu pārtraukumā bija
iespēja noskatīties Ever Media komandas
veidoto īsfilmu “Atgriešanās”, kas tapusi
pēc apvienības pasūtinājuma. Tā stāsta
par Amerikā dzimušo jaunieti, kura
nolēmusi savu dzīvi saistīt ar Latviju pēc
piedalīšanās vairākās ALA izglītojošās
programmās. Filma tuvākajā laikā,
pēc pirmizrādes LTV, būs pieejama arī
internetā. Sestdienas vakarā pēc sēdes
sirsnīgi un jautri noritēja pirmais ALA
“50 Līdz LV100” grāmatas atvēršanas
pasākums ASV!

ALA Board Meeting in Rockville

The final ALA board meeting for 2018
took place Dec. 7-9 in Rockville,
MD. The board approved next year’s
budget, reviewed funding proposals,
discussed the upcoming ALA Congress
and celebrated outstanding board
members and local supporters of Latvia’s
Centennial Fund.
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Atzīmējiet kalendāros!
ALAs 68. kongress
2019. g. 3. - 5. maijā Denverā
Embassy Suites Denver Downtown
Seko mums un sazinies!
facebook.com/AmericanLatvianAssociation/
instagram.com/AmericanLatvians/
twitter.com/ALA_USA
alainfo@alausa.org
www.alausa.org

