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Informācijas un polītiskais darbs
• ALA sadarbībā ar Apvienoto baltiešu komiteju uztur sakarus ar ASV polītiskām aprindām. ALA atbalsta 

bezvīzas ceļošanu no Baltijas valstīm uz ASV.
• ALA atbalsta dubultpilsonību ārzemēs dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem un viņu pēctečiem. 
• ALA pārstāvji piedalījās Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes sēdē Rīgā un PBLA rīkotajā konferencē 

par Masu mēdiju lomu Latvijā.
• Lai atvieglinātu ASV latviešu piedalīšanos referenduma balsošanā, ALA palīdzēja izkārtot balsošanas 

iecirkni Indianapolē 12. Vispārējo Dziesmu  svētku laikā un gādāja transportu.
• Trīs reizes gadā ALA izdod žurnālu „Latvian Dimensions” un pēc vajadzības izsūta e-pastā ALA infogram-

mas. ALA uztur tīmekļa mājas lapu www.alausa.org latviešu un angļu valodā.
• ALA pārstāvji piedalījās Komūnistu upuŗu pieminekļa atklāšanā Vašingtonā, 12. jūnijā. ALA gādāja, lai 

divi represēto Latvijas pilsoņu pārstāvji varētu piedalīties atklāšanā un satiktu prezidentu Bušu.

Kultūras, izglītības un labdarības darbs
• ALAs nozare „Sadarbība ar Latviju” izsniedza ikmēneša pabalstus 35 daudzbērnu ģimenēm, kuŗās aug 

vairāk nekā 190 bērni.  Papildus tika piešķirtas 14 augstskolu stipendijas studentiem bāreņiem vai studentiem 
no daudzbērnu ģimenēm.  Ik mēnesi pabalstus saņēma arī 14 smagu apstākļu piemeklēti bērni (invalīdi, 
neredzīgi, nedzirdīgi utt.). Kopā 2007. gadā šo grūtdieņu atbalstam caur Latvijas Bērnu fondu tika nosūtīti 
vairāk nekā $90 000.  Kopš 1994. gada pavisam šo grūtdieņu atbalstam ir nosūtīti vairāk nekā $820 000.

• ALAs Kultūras fonds piešķīra $40 040 divdesmit dažādiem projektiem.
• ALA piešķīra 34 Atzinības rakstus personām par sasniegumiem latviešu sabiedriskajā darbā.
• ALA piešķīra atbalstu vairākiem mazajiem latviešu centriem sarīkojumu rīkošanai. 
• ALAIDD datubaze tiek veidota par ārzemju latviešu organizācijām. Tā ir pieejama tīmeklī.   
• ALA atbalstīja 20 latviešu skolas ASV ar mācību grāmatu un programmu sagādi, rīkoja skolotāju konferenci 

Šeltonā, kā arī organizēja latviešu valodas pārbaudījumus latviešu skolu skolniekiem, piešķirot godalgas 
labākajiem. Tiek gatavota mājmācības programma. Patreiz latviešu skolās ir 450 skolnieki un 150 skolotāji. 
Skolnieku skaits ir pieaudzis vairākās skolās. Grandrapidos atjaunoja pamatskolu.

• ALA organizēja veiksmīgus „Sveika, Latvija!” un „Heritage Latvia” ceļojumus jauniešiem un „Sveika 
Dzimtene!/Hello, Latvia!” tūri pieaugušajiem ar gīdu paskaidrojumiem abās valodas.

• Pateicoties Zvejnieku ģimenes ziedojumiem, ALA piešķīra 57 Vītolu fonda stipendijas studentiem 
Latvijā.

• ALA financiāli atbalstīja 12. Vispārējos Dziesmu svētkus.
• ALA sadarbībā ar TILTS kultūras biedrību sponsorēja „Zeļļu” turneju un pianistes L. Circenes koncertu.
• ALAs Sporta nozare rīkoja meistarsacīkstes Klīvlandē, piedaloties 160 sportistiem no 20 vienībām. 

Atsevišķas sacensības notika arī novusā, golfā, futbolā un volejbolā. 

Citi notikumi un  panākumi 
•     Pateicoties pozitīvam akciju tirgum un devīgiem novēlējumiem, 2007. gadā ALA ienākumi sasniedza 
       $1 052 360, novēlējumi - $317 785 un izdevumi $880 482. Kapitāla pieaugums bija   $489 662. 
• Līdzekļu vākšanas nozare ieņēma $120 776 jeb 143% no uzstādītā mērķa. Biedru maksu ienākumi sasniedza 

$70 936 jeb 146% no uzstādītā mērķa. Patreiz ALA ir 142 aktīvas organizācijas un 5240 individuāli biedri. 
Pagājušajā gadā 128 ALA biedri ir aizgājuši mūžībā.

• ALAs Simtgades testamentāro novēlējumu fonds uzstādīts ar mērķi pavairot ALAs neaizskaramo 
pamatkapitālu par $5 miljoniem, lai sniegtu redzamākus ienākumus un iespēju ALAi darboties vēl daudzus 
gadus nākotnē. Fonds 2007. gadā ir sasniedzis $922 682 jeb 18% no uzstādītā mērķa.

Sasniegumi 2007. gadā
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ALA’s ACCOMPLISHMENTS IN 2007

Policy and Information:
• ALA and Joint Baltic American National Committee (JBANC) support “Visa Waiver” travel from the 

Baltic countries to the United States.
• ALA supports dual citizenship for citizens of Latvia and their descendents who are living abroad.
• ALA Board members participated in the annual Board meeting of the World Federation of Free Latvians 

in Riga and attended a conference on the “Role of Mass Media in Latvia”.
• Three times a year, ALA publishes its magazine “Latvian Dimensions” and throughout the year e-mails 

Infogramms to inform members of important issues. ALA maintains its webpage www.alausa.org in 
both Latvian and English.

• ALA Board members participated in the unveiling of the Victims of Communism Memorial in Wash-
ington, DC.  ALA sponsored two survivors of the Gulag from Latvia to attend the ceremony and meet 
president Bush.

Culture, education and social services:
• ALA’s “Office of Support and Aid to Latvia” provided monthly support to 35 large, economically-

disadvantaged families (totaling more than 190 children), as well as 14 severely handicapped children. 
Fourteen orphans and students from economically-disadvantaged families received scholarships. Since 
1994, a total of $820,000 in assistance has been provided.

• ALA’s Cultural Foundation granted a total of $40,040 to 20 different projects.
• ALA recognized 34 individuals for their contributions to the advancement of Latvian traditions and 

culture in their respective communities.
• ALA subsidized cultural events in several small Latvian communities in the United States.
• ALAIDD on-line database is being created with historical and current information about Latvian orga-

nizations in the USA. 
• ALA supported 20 Latvian schools in the United States with textbooks, teaching materials, program 

development, teacher seminars, and competitive exams. Currently there are about 450 students and 150 
teachers in our schools. Student enrollment has increased in several schools. The school in Grand Rapids 
has started up again. A home schooling program is also under development. 

• ALA organized very successful “Sveika, Latvija” and “Heritage Latvia” tours for young people and 
“Sveika Dzimtene/Hello Latvia” trips for adults with Latvian and English speaking guides.

• Very generous Zvejnieks family donations enabled ALA to grant 57 Vitols Fund scholarships to students 
in Latvia.

• ALA provided financial support to the12th Latvian Song Festival that was held in Indianapolis.
• In cooperation with the Cultural Society TILTS, ALA sponsored the vocal group ZEĻĻI and pianist 

Liene Circenes for a USA tour.
• ALA sponsored the Latvian Championship Tournament with competition in men’s basketball and women’s 

and men’s volleyball.  In 2007 it was held in Cleveland with 160 athletes from 20 teams participating.  
Golf, soccer and novus tournaments were also organized in different cities.

Other accomplishments:
• In 2007, thanks to several generous estate bequests and a positive stock market, ALA had income of 

$1,052,360, bequests of $317,785 and expenses of $880,482.  Our capital base grew by $489,662.
• ALA’s annual fundraising brought in $120,776 or 143% of goal.  Membership dues brought in $70,935 

or 146% of goal. Currently we have 142 active organization members and 5,240 individual members. 
In 2007, 128 of our members passed away.

• ALA’s Century Bequest Fund which was established with the goal to increase ALA’s permanent capital 
base by $5,000,000 has grown to $922,682 or 18% of goal. 
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Kopš Latvijas Valsts dibināšanas ir pagājuši 90 gadi, un 17 gadi - kopš neatkarības 
atgūšanas. Mēs esam lepni un gandarīti, ka tagad Latvija ir brīva un demokratiska 
valsts, ka Latvija ir respektēta dalībniece Eiropas Savienībā, NATO un Apvienotajās 
Nācijās. Tajā pašā laikā ar bažām mēs vērojam Krievijas slīdēšanu atpakaļ totalitārā 
režīmā un tās mēģinājumus lietot enerģētikas piegādi, lai ietekmētu kaimiņu valstis.  
Elektroniskais tīmekļa uzbrukums Igaunijai un sponsorētie grautiņi Tallinā atgādināja 
mums visiem, ka „lielais lācis” spēj postīt daudz un dažādi.
 
ALA joprojām dara visu iespējamo, lai atbalstītu Latvijas Valsts un mūsu tautas intereses. Sadarbībā ar Apvienoto 
baltiešu apvienību mēs uzturam ciešus sakarus ar ASV polītiskām aprindām. Mēs vēlamies panākt bezvīzas ceļošanu 
no Baltijas valstīm uz ASV. Mēs arī apellējam Latvijas valdībai, lai dubultpilsonība tiktu piešķirta Otrā pasaules 
kaŗa bēgļu pēcnācējiem un jauniebraucēju bērniem.  Kā vienmēr ALA ir veicinājusi tautiešu līdzdalību Latvijas 
vēlēšanās.  Lai atvieglinātu ASV latviešu piedalīšanos referendumā, ALA palīdzēja izkārtot balsošanas iecirkni 
Indianapolē 12. Vispārējo Dziesmu svētku laikā un pat piedāvāja transportu ar ALA busiņu.

Bet ALAs daudzpusīgais darbs ietveŗ arī daudz ko citu.  Saglabāt latvietību ASV ir ļoti liels un grūts uzdevums, ko 
latviešu sabiedrība ir veikusi visus šo gaŗos gadus. Gandrīz 32% no ALA budžeta ir veltīts latviešu skolu atbalstam, 
gādājot par mācību programmām, grāmatām, skolotāju kursiem, studentu pārbaudījumiem, studentu stipendijām un 
jauniešu ceļojumiem uz Latviju. Pateicoties Zvejnieku ģimenes ziedojumiem pagājušajā gadā, ALA varēja piešķirt 
57 Vītolu fonda stipendijas universitātes studentiem Latvijā. Ar prieku varu ziņot, ka vairākās latviešu skolās bija 
redzams skolnieku pieaugums, un Grandrapidu skola atjaunoja darbību. 

Sporta nozare turpināja savu sekmīgo darbu ar latviešu jauniešiem. Gadskārtējās meistarsacīkstēs Klīvlandē piedalījās 
160 sportisti no 20 vienībām. 2008. gadā meistarsacīkstes notiks maijā, Čikāgā, un jūnijā ASV sportisti piedalīsies 
Zemgales turnejā un Trīszvaigžņu spēlēs Valmierā. 

Veicinot kultūras jaunradi un saglabājot kultūras mantojumu, ALAs Kultūras fonds
piešķīra $40 040 divdesmit dažādiem projektiem.  ALAs Kultūras nozare atbalstīja sarīkojumu rīkošanu vairākos 
mazākos latviešu centros, piešķīra 34 Atzinības rakstus izciliem sabiedriskiem darbiniekiem un turpināja apzināt 
latviešu mākslinieku darbus ASV. 

ALAs nozare „Sadarbība ar Latviju” izsniedza ikmēneša pabalstus 35 daudzbērnu ģimenēm, kuŗās aug vairāk nekā 
190 bērni.  Papildus tika piešķirtas 14 augstskolu stipendijas studentiem bāreņiem vai studentiem no daudzbērnu 
ģimenēm.  Ik mēnesi pabalstus saņēma arī 14 smagu apstākļu piemeklēti bērni (invalīdi, neredzīgi, nedzirdīgi utt.). 
Kopā 2007. gadā šo grūtdieņu atbalstam caur Latvijas Bērnu fondu tika nosūtīti vairāk nekā $90 000.  Kopš 1994. 
gada šo grūtdieņu atbalstam pavisam ir nosūtīti vairāk nekā $820 000.

Līdzekļu vākšanas un Biedru nozares darbojas ļoti sekmīgi, sasniedzot 143% un 146% no budžetā uzstādītiem 
mērķiem. Sirsnīgs paldies visiem ALA biedriem un labvēļiem par devīgo atbalstu!

Valde ir centusies izpildīt lēmumus, ko pieņēma ALA 56. kongresā.  Par veiktajiem darbiem ir ziņots katras nozares 
pārskatā.  Paldies par lielo un sekmīgo darbu ALAs biroja vadītājam Raitam Eglītim, finanču lietvedei Solveigai 
Švalbei, biedru lietvedei Dacei Eglītei un Latvijas ceļojumu lietvedei Anitai Jubertei.  Biroja darbā daudz palīdz 
arī mūsu brīvprātīgie darbinieki: Valentīna Pradenas, Vita Ramane, Ingrīda Stravinska, Dr. Aina Thomas, Hedija 
Zalāne, Inta Šrāders, Guntis Šrāders, Anita Terauda un Tālivaldis Bērziņš.  Sirsnīgs paldies arī viņiem!  Tas, ka 
Latvian Dimensions ir glīts, informatīvs un labā latviešu valodā, ir Raita un Daces nopelns.

ALAs priekšsēža Mārtiņa Duhma ziņojums
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Personīgi esmu piedalījies vairākās ASV Ārlietu ministrijas un Baltiešu vēstniecību sanāksmēs. Apsveicu Daugavas 
Vanagu 57. delegātu sapulci Gaŗezerā un 12. Vispārējos Dziesmu svētkus Indianapolē. Piedalījos Komūnisma upuŗu 
pieminekļa atklāšanā Vašingtonā un Baltiešu fonda svinībās par godu Igaunijas prezidentam Toomas Hendrik Ilves. 
Rīgā piedalījos PBLA sēdē, konferencē par „masu mēdiju lomu Latvijā” un iepazinos ar Vītolu fonda darbību. Mans 
raksts „Amerikas latviešu apvienības nozīme un darbība” tika ievietots Universitas.

Nobeidzot manu septīto gadu ALA valdē, turpmāk nekandidēšu.  Paldies ALA biedriem par man dāvāto uzticību 
un atbalstu. Paldies visiem valdes locekļiem, Revīzijas komisijas locekļiem, biroja darbiniekiem un brīvprātīgajiem 
par ļoti labo sadarbību.  Esmu gandarīts, ka man bija dota šī iespēja strādāt latviešu tautas labā.

Vēlos izteikt atzinību Dienvidkalifornijas latviešu biedrībai un Daugavas Vanagu apvienībai Dienvidkalifornijā, kas 
kā pirmās organizācijas ieguva organizāciju Dzintara biedra pakāpi un Latv. ev. lut Elizabetes-Nuarkas draudzei, 
kas iegādājās organizāciju Zelta mūža biedra pakāpi. Ceru, ka šim 
piemēram sekos arī citas organizācijas un draudzes.

Nobeidzot savu ziņojumu, vēlos pateikties un cildināt Alfrēdu 
Balodi un Dr. Ievu Grundmani, kas līdzīgi Jānim Puravam, Min-
tautam Vārtiņam un Vilim Karitonam, aizejot aizsaulē, atminējās 
ALAs Simtgades testamentāro novēlējumu fondu. Fonds 2008. 
gada februārī ir sasniedzis $922 682 jeb 18% no sava $5 000 
000 mērķa.  Paldies šiem Latvju tautas labvēļiem par dāsno 
atbalstu!

President’s Report – Executive Summary 

As we celebrate the 90th anniversary of Latvia’s declaration of independence and the 17th year since regain-
ing its independence, we view with growing alarm Russia’s regression toward a totalitarian regime and its 
supply of energy as a means to influence its neighbors.

On the policy front, ALA supports visa-waiver travel between the Baltic countries and United States and we 
support dual citizenship for citizens of Latvia and their descendents living abroad.

Almost 32% of ALA’s annual budget is devoted to supporting Latvian weekend schools for Latvian-American 
children.  ALA develops teaching programs, provides books and materials, runs teacher seminars, conducts 
student examinations and awards scholarships.  ALA organizes bilingual tours of Latvia for young people as 
well as adults. ALA also sponsors amateur sports events.

ALA actively supports Latvian cultural events in the USA such as the large song festivals, as well as subsi-
dizing smaller community events. Our Cultural foundation supported 20 new cultural projects last year.  Our 
humanitarian efforts support orphans and disadvantaged families in Latvia.

Support for ALA comes from bequests, membership dues and donations.  I wish to thank Mr. Alfrēds Balodis 
and Dr. Ieva Grundmanis who remembered ALA in their estate wills, bringing ALA’s Century Bequest Fund 
up to 18% of its $5,000,000 goal.  And thanks go to everyone else who supported our work this past year! 

Savā darbības laikā ALAs valdē M. Duhms ir daudz darījis, lai spodrinātu ALAs tēlu un tauta zinātu, cik daudz ALA  patiesībā 
dara. Šajā foto priekšsēdis pie ALAs reklāmas stenda Indianapoles Dziesmu svētku laikā 2008. gada vasarā.
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ALAs Informācijas nozares vadītāja 
Valda Pavlovska ziņojums

Krievijas uzbrukums Igaunijai

Reaģējot uz Krievijas 2007. gada aprīļa, maija un jūnija vardarbībām un grautiņiem 
saistībā ar Krievijas kareivja pieminekļa pārvietošanu Tallinā, Amerikas latviešu 
apvienības un Pasaules brīvo latviešu apvienība nekavējoties asi nosodīja Krievijas  
iejaukšanos Igaunijas iekšējās lietās.

Sekojot ALAs un Apvienotās baltiešu komitejas (ABK) ieteikumam, Tautas vietnieku nama deputāts John Shimkus 
(R-IL) un 33 līdzsponsori iesniedza kongresā rezolūciju (H. Res. 397), kas pauda solidāritāti ar igauņu tautu un 
valdību un nosodīja Krievijas „vardarbību, vandalismu un izlaupīšanu, kas notika Igaunijā,” kā arī „uzbrukumus 
un draudus pret Igaunijas vēstniecībām Krievijā un citās valstīs.” Rezolūciju pieņēma vienbalsīgi ar 412 balsīm.

Rezolūcijā bija teikts, ka kongress uzskata, ka nežēlīgā un vairākus desmitus gadus ilgā Padomju Savienības 
okupācija Igaunijā bija nelikumīga, un Igaunijas suverenitāte un tiesības uz pašnoteikšanos bija kliedzošs pārkāpums. 
Turklāt kongress „pārliecinoši atbalsta Igauniju kā suverēnu valsti, NATO un EDSO dalībvalsti.” Kongresa deputāts 
Tom Lantos debatēs norādīja: „Šodien mēs kongresā pievienojamies mūsu draugiem Eiropā, paužot mūsu stingro 
nosodījumu nepamatotajiem un nepieņemamajiem Krievijas uzbrukumiem pret Igauniju. [Deputāts Lantos mira 
šī gada 11.  februārī.]

ALA un ABK locekļi apmeklēja vairāk nekā 20 kongresa locekļu kabinetus un informēja viņus par stāvokli 
Igaunijā, kā arī sagatavoja un izsūtīja paraugvēstules baltiešiem, ko pārrakstīt un nosūtīt tālāk kongresa locekļiem. 
Informācijas nozare nepārtraukti publicēja ALAs mājas lapā informāciju par notikumiem Igaunijā. 

ASV bezvīzu ieceļošanas likums

ALA 55. un 56. kongresa 
delegāti vienbalsīgi pieņēma 
rezolūcijas atbalstīt Latvijas 
valdības centienus panākt 
bezvīzu režīma izkārtošanu 
starp Latviju un ASV. Bezvīzu 
režīms (angļu valodā - Visa 
Waiver Program vai saīsināti 
- VWP) ļautu iedzīvotājiem 
apmeklēt ASV bez v īzas 
pieprasījuma, lietojot  Latvijas 
pasi kā vienīgo dokumentu. 

Atbalstot bezvīzu režīma ieviešanu 
starp ASV un Baltijas valstīm, 
ASV balt iešu organizāciju 
pārstāvji  ASV Ārlietu ministrijā 
Vašingtonā tikās ar jauniecelto 
ASV vēstnieku Latvijā Charles 

Larson.
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Lai ASV uzņemtu kādu valsti programmā, ir uzstādīti vairāki priekšnoteikumi, piemēram, jāievieš biometriskās 
pases, jābūt nelielam ceļotāju skaitam, kas pārkāpj ASV vīzas termiņu, un vissmagākais priekšnoteikums Latvijai 
– ASV vīzu noraidījumu skaits nedrīkst pārsniegt 10% no pieprasītāju skaita. Latvijā 2007. gadā no visiem iesnieg-
tajiem vīzu pieprasījumiem ASV konsulātā  11,8% tika noraidītas.  Tātad Latvijai ir gandrīz 2% virs pieprasītā 
līmeņa. 2006. gada atteikšanas procents bija 21,6. Tātad Latvija iet pareizā virzienā.

2007. gada 27. jūlijā pēc septiņu mēnešu gaŗām debatēm ASV kongress pieņēma likumu (H.R. 1), kas bija veltīts 
iekšzemes drošības jautājumiem un ieviesa jaunus robežu drošības pasākumus. Likums vienlaikus arī nosaka 
bezvīzu ieceļošanas normas.

Kongresam vēl ir palikuši divi likumprojekti (S.653 un H.R. 1543), kas dotu Iekšzemes drošības departamentam 
tiesības atcelt 10% vīzas atteikšanas noteikumu. Priekšlikuma autori senātors George Voinovich (R-OH) un deputāts 
Rham Emanuel (D-IL), un vēl citi kongresa locekļi sola turpināt „cīnīties” par desmit  procentu likmes atcelšanu. 
Izskatās, ka likums šogad netiks pieņemts; un nākošajā sesijā būs jāiesniedz jauns likuma projekts.

Informācijas nozare uzskata, ka noteiktais 10% kritērijs ir mākslīgs šķērslis un ka tas neatspoguļo Latvijas – ASV 
attiecību patieso raksturu. Informācijas nozares skatījumā lēmumam par bezvīzu režīma piešķiršanu, pirmkārt, 
būtu jābalstās uz polītisku argumentāciju.

Sakarā ar bezvīzu likuma atbalstīšanu, Informācijas nozare ir veikusi šādus pasākumus:

• Izsūtītas četras e-pasta Infogrammas ap 2000 latviešiem ar aicinājumu rakstīt vai zvanīt saviem kongresa 
locekļiem. Rakstā bija iekļautas kongresa un atbilstošo komiteju locekļu koordinātes, kā arī iemesli kāpēc 
Latvijai vajadzētu piešķirt bezvīzu statusu.

• Nosūtītas 57 vēstules pa faksu kongresa vadībai, Baltic Caucus locekļiem un kongresa komiteju locekļiem, 
kuŗi izskatīja H.R.1 likuma projektu: House Homeland Security Subcommitte on Border, Maritime and 
Global Counterterrorism; House Judiciary Subcommittee on Immigration and Citizenship; un Senate 
Judiciary Subcommittee on Immigration, Border Security and Citizenship; un Senate Homeland Security  
Committee.

ALAs valdes locekļi (no 
kreisās) Kultūras nozares 
vadītāja Sarma Muižniece 

Liepiņa, priekšsēdis Mārtiņš 
Duhms, Biedru  un Līdzekļu 

vākšanas  nozaŗu vadītājs 
Marcis Voldiņš ar senātora 
Ted Kennedy padomnieku . 
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• ASV latviešu sabiedrisko organizāciju vadītāji un polītiski orientētās organizācijas, tādas kā, Midwest 
Baltic Coalition, BAFL, un ABK, kā arī Daugavas Vanagi un ALJA, tika aicināti iesaistīties bezvīzu 
likuma atbalstīšanā.

• Informācijas nozares vadītājs tikās vai runāja ar vairāk nekā 30 kongresa locekļiem vai viņu darbiniekiem 
un citām atbildīgajām personām.

• Informācija, avīžu raksti par bezvīzu režīmu tika ievietoti ALAs un latviešu organizāciju mājas lapās.

• Informācijas nozares vadītājs apmeklēja Heritage Foundation semināru par bezvīzu režīmu.

• ALAs priekšsēdis Mārtiņš Duhms nosūtīja vēstules kongresa vadībai, aicinot viņus atbalstīt Latviju un 
nepieņemt H.R. 1 ievietoto desmit procentu kritēriju. Viņš un valdes locekļi Sarma Muižniece-Liepiņa un 
Marcis Voldiņš šai sakarā apmeklēja senātora Ted Kennedy’s  (D-MA) biroju.

Lai gan pieņemtajā likumā (HR 1) par bezvīzu režīmu mēs neieguvām visu, ko vēlējāmies Informācijas nozares 
skatījumā tas ir solis pareizajā virzienā - soli pa solim Latvija tuvojas mērķim. Sarunas ar ASV kongresu un valdību 
turpinās. ALA uzskata, ka nav jāpaļaujas  tikai uz noteiktu procentu skaitu, bet ka ir vēl citi verā ņemami kritēriji, 
piemēram, Latvijas atbalsts ASV kaŗadarbībai Irakā un Afganistānā. 

2007. gada 21. septembrī ALAs priekšsēdis Mārtiņš Duhms saņēma vēstuli no Latvijas vēstnieka ASV Andreja 
Pildegoviča, kuŗā vēstnieks pateicas ALAi un visiem ASV latviešiem:

„Vēlos izmantot izdevību un izteikt pateicību Amerikas Latviešu apvienībai un visiem tautiešiem ASV, kas līdz šim ir 
snieguši atbalstu Latvijas valdības centieniem panākt bezvīzu ceļošanas režīma ieviešanu starp abām valstīm.”

ASV vēstnieks Latvijā savā preses konferencē, 2008. gada 22. februārī, izteicās, ka pat šī gada beigās varētu tikt 
pieņemts lēmums par bezvīzu režīma ieviešanu starp Latviju un ASV.

Tautas nobalsošana 2007. gada 7. jūlijā

2007. gada 7. jūlijā notika balsošana pa-
saules mērogā par referenduma rīkošanu 
sakarā ar Saeimas ierosinātajiem un prezi-
dentes Vairas Vīķes-Freibergas apturētajiem 
grozījumiem drošības un Valsts drošības 
iestāžu likumos. Atsaucoties uz ALAs un 
PBLA lūgumu, Latvijas Centrālā vēlēšanu 
komitēja nolēma atvērt papildus vēlēšanu 
iecirkni XII Vispārējo latviešu Dziesmu 
svētku laikā Indianapolē. 

Sākumā bija domāts ierīkot vēlēšanu iecirk-
ni Dziesmu svētku galvenajā viesnīcā, bet 
Latvijas vēstniecība ASV to noraidīja, jo 
baidījās, ka šādam izkārtojumam nepiekris-
tu ASV Ārlietu ministrija. ALAi tad bija 
steidzīgi jāsameklē cita vieta. Nolēmām 
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ALAs uzlūgtie Latvijas represēto pārstāvji Benita Eglīte un Ilmārs Knaģis pie Komūnisma upuŗu 
pieminekļa Vašingtonā. Foto nākošajā lapā : latviešu grupa, kas piedalījās pieminekļa atklāšanas 

ceremonijā

iecirkni novietot Indianapoles Latviešu centrā, apmēram 25 minūšu brauciena attālumā no pilsētas centra. ALA 
noīrēja autobusu un gādāja par brīvu transportu no viesnīcas uz vēlēšanu iecirkni un atpakaļ no septiņiem rītā līdz 
desmitiem vakarā. Transports tika nepārtraukti izmantots. Visos reisos bija vairāk braukt gribētāju nekā autobusā 
bija vietu. Papildus tam ALAi izpalīdzēja vairākas personas, vedot balsotājus savās privātajās automašīnās. Uz 
vienu reisu Kanadas latvieši aizdeva ALAi arī savu autobusu.

Pirms balsošanas Informācijas nozare izsūtīja divas Infogrammas, kā arī ievietoja mājas lapā informātīvus rakstus no 
Latvijas avīzēm. Infogrammā bija arī instrukcijas, kā balsot pa pastu, personīgi Latvijas vēstniecībā Vašingtonā vai 
Latvijas ANO misijā Ņujorkā. Nemitīgi tika atgādināts latviešu saimei, ka, piedaloties balsošanā, būs nepieciešama 
derīga Latvijas pase un  ka ar personas koda izziņu vien balsot nevarēs. Dziesmu svētku dalībniekiem tika atgādināts 
neatstāt pases mājās!

ALA saņēma vairākus lūgumus un padomus no tautiešiem Latvijā un ASV, lai ieteiktu Amerikas latviešiem bal-
sot „par referendumu.” Bet ALA palika neitrāla šajā jautājumā. ASV latviešu, kā arī Latvijas viesu atsaucība un 
balsotgriba Dziesmu svētkos Indianapolē bija lieliska. Nobalsoja 307 personas, Vašingtonā - 52 un Ņujorkā - 54, 
pavisam kopā – 497. Sadarbība ar Latvijas vēstniecību, Dziesmu svētku komiteju un Latviešu centra vadību bija 
ļoti laba.

ASV Tautas vietnieku nama Ārlietu komitejas kopējā sēde ar Krievijas valsts Domes Ārlietu komisiju

2007. gada jūnijā pirmo reizi ASV Tautas vietnieku nama vēsturē Ārlietu komiteja rīkoja kopēju sēdi ar Krievijas 
parlamenta Ārlietu komisiju locekļiem, lai pārrunātu: humānitāros jautājumus, reģionālos konfliktus, stratēģisko 
stabilitāti un savstarpējās tirdzniecības attiecības. Informācijas nozare nosūtīja ASV komitejas vadībai un 28 komite-
jas locekļiem vēstules, atgādinot Krievijas nesenās vardarbības Igaunijā, Padomju Savienības brutālo okupāciju 
Baltijā un aizrādīja, ka līdz šim Krievija ir atteikusies atzīt Baltijas valstu okupāciju par nelegālu un ka Krievijas 
uzpūtīgā nostāja apdraud stabilitāti Baltijas reģionā.

No komitejas 50 locekļiem tikai deviņi piedalījās sēdē visu laiku, daži atnāca pateikt savu sakāmo un aizgāja.  
Komitejas locekļi bija diezgan asi un noteikti pret Krievijas deputātiem. Komitejas priekšsēdis, deputāts Tom 
Lantos sēdē pieminēja, ka Krievija uzbāžas ar savu ietekmi reģionā un ka tā izmanto savu bagāto naftas krājumu, 
lai iespaidotu savu ārpolītiku. „Putina attiecības pret demokratiju atgādina daudzos melnos momentus Krievijas 
vēsturē”, teica Lantos. Amerikāņi sarunās pieminēja un nosodīja krievu rīcību Igaunijā.

Komūnisma upuŗu pieminekļa atklāšana Vašingtonā

2007. gada jūnijā Vašingtonas pilsētas centrā atklāja komūnistu upuŗu piemiņai veltītu pi-
eminekli.  Šis ir pasaulē pirmais komūnisma upuŗiem 
veltītais piemineklis. Naudu pieminekļa izveidei ziedoja 
ALA, PBLA, Latvijas valdība un individuāli ASV latvieši. 
No visām tautām, kas piedalījās pieminekļa tapšanā, 
latvieši ir ziedojuši visvairāk.

Pieminekļa atklāšanas ceremonijā Latviju pārstāvēja 
Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Ēriks Zunda, 
Latvijas vēstniecību Vašingtonā - Māris Selga. ALA 
uzaicināja uz atklāšanu kā viesus divas polītiski represētās 
personas no Latvijas – Benitu Eglīti un Ilmāru Knaģi. 
Viņus uz ASV pavadīja PBLA pārstāvniecības vadītājs 
Jānis Andersons. 
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Kā  pusaudži Egl ī te un K naģ is  t ika 
izsūtīti uz Sibīriju. Atklāšanā abi viesi 
tika nosēdināti goda vietās, un I. Knaģim 
izdevās sasveicināties ar prezidentu Bušu. 
Informācija par to, ka ALA un PBLA ielūgusi 
Ilmāru Knaģi un Benitu Eglīti uz pieminekļa 
atkāšanu bija ievietota laikrakstā TheWash-
ington Times un divas dienas ar fotografijām 
- Latvijas Avīzē. Informāciju un bildes lai-
krakstam Latvijas Avīze sagādāja mūsu pašu 
Raits Eglītis. Laikrakstā Diena bija ievietots 
raksts par atklāšanu, bet ne ALA, ne PBLA, 
ne Amerikas latvieši, ne Latvijas valdība 
netika pieminēti šajā rakstā. Ilmārs Knaģis 
un Benita Eglīte arī sniedza interviju Radio 
Brīvā Eiropa reportierei.

Atklāšanā bez prezidenta Buša piedalījās arī vairāki kongresa locekļi. Kongresa deputāts Toms Lantos savā runā 
nosauca Krievijas prezidentu par „ielasmeitu”, tad atvainojās sava vēlēšanas apgabala „ielasmeitām” par to, ka 
nosaucis Putinu par „ielasmeitu”, un apsolīja to vairs nedarīt. Galveno runu teica prezidents Bušs. Savā runā pr-
ezidents atgādināja, ka latvieši, igauņi un lietuvieši tika salādēti lopu vagonos un aizvesti uz nāves nometnēm aiz 
polārā loka. Viņš nobeidza runu ar vārdiem: „...mūsu pienākums nākamo paaudžu priekšā ir atcerēties 20. gadsimta 
noziegumus un gādāt, lai tie nekad neatkārtotos.”

Pieminekli jau ir apmeklējuši un ziedus pie tā nolikuši: Latvijas ārlietu ministrs Artis Pabriks, Igaunijas  prezi-
dents Toomas Ilves un vairāki citu valstu pārstāvji. Tagad Victims of Communism Memorial Foundation strādā, 
lai izveidotu komūnisma upuŗu virtuālo mūzeju internetā.

18. novembŗa apsveikumi  2007. gadā

Pēc Informācijas nozares ierosinājuma Baltiešu atbalsta grupas (Baltic Caucus) līdzpriekšsēži senātori Rich-
ard Durbin (D-IL) un Gordon Smith (R-OR), un Tautas vietnieku nama deputāts John Shimkus nosūtīja ALAs 
priekšsēdim Mārtiņam Duhmam apsveikumu Latvijas Valsts svētkos. Informācijas nozare nekavējoties pārsūtīja 
vēstuli latviešu sabiedriskām organizācijām un aicināja vēstules nolasīt vai pieminēt svētku svinību sarīkojumos. 
Kā zināms, tas tika izdarīts. Kongresa pārstāvju vēstules tika izsūtītas ALAs rīcībā esošajām adresēm kopā ar 
PBLA priekšsēža  Jāņa Kukaiņa un Latvijas vēstnieka Andreja Pildegoviča  apsveikumiem un ievietotas ALAs 
mājas lapā.

18. novembŗa apsveikumi 2008. gadā

Sakarā ar Latvijas neatkarības pasludināšanas 90 gadu jubileju 2008. gadā, pagājušā gada decembrī un šī gada 
februārī kā Informācijas nozares vadītājs satikos ar kongresa Baltiešu atbalsta grupu līdzpriekšsēžu (cosponsors) 
palīgiem un iesniedzu viņiem lūgumu, lai senāts un TVN pieņem kopēju un attiecīgu  18. novembŗa jubilejas 
pieminēšanas (commemorative) rezolūciju latviešu tautai. Ieteicu, lai rezolūcijas tekstā tiek pieminēta: Latvijas 
nelegālā okupācija; aicinājums Krievijai atzīt, ka Latvijas okupācija bija nelikumīga, un nosūtīt rezolūciju ASV 
prezidentam ar ieteikumu, ka viņš 18. novembrī izdos attiecīgu Latvijas jubilejas proklamāciju. Kongresa dar-
binieki atgādināja, ka sakarā ar vēlēšanām un partiju konventiem nav daudz laika palicis, lai iesniegtu rezolūciju 
un to pieņemtu. Lūguma vēstulei pievienota divas lapaspuses gaŗa liste ar iemesliem, kāpēc kongresam vajadzētu 
pieņemt šo rezolūciju.
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Deputāta Shimkus palīdze Greta Hanson lūdza man 
uzrakstīt šīs rezolūcijas uzmetumu.

ALAs Informācijas galds Dziesmu svētkos

2007. gadā pirms Indianapoles Dziesmu svētkiem tika 
iegādāts jauns stends. Vecais bija par daudz noplīsis 
no vadāšanas apkārt, no viena pasākuma uz otru, un 
vairs neatstāja labu iespaidu. Vitrīna tika uzstādīta 
ar attiecīgu informāciju par ALA (fotografijām, 
zīmējumiem, rakstiem, plakātiem) svētku galvenajā 
viesnīcā pie ieejas tirdziņā. Klāt bija pielikts vēl galds 
ar papildus informāciju. Izstāde izskatījās profesionāla, 
uzkrītoša un pievilcīga. Stends bija atvērts visu laiku, 
un pie tā nepārtraukti dežurēja valdes locekļi, ieskaitot priekšsēdi, kas atbildēja uz jautājumiem un pastāstīja 
par ALAs darbību. Stendam bija daudz  apmeklētāju. Simtiem cilvēku piestājās un vismaz iepazinās ar valdes 
locekļiem. Vitrīnu atveda un uzstādīja Juris Mežinskis un Raits Eglītis. Par Raitu ir jāsaka, ka viņš bija liels un 
svarīgs atbalsts ALAi svētku laikā. Viņš bija visur un klāt vienmēr, kur tik vajadzēja.

ALAs mājas lapa

ALAs mājas lapa sniedz informāciju latviešu un daļēji arī angļu valodā par ALAs un ALAs nozaŗu darbību, 
latviešiem svarīgiem pasākumiem, notikumiem, panākumiem, polītiku un ziņas par Latviju.

56. kongress pieprasīja, lai ALA mājas lapā ievieto Amerikas latviešu sabiedrisko kalendāru. Tas tika izdarīts. 
E-pasta vēstules par kalendāru tika izsūtītas 56. kongresa delegātiem un organizāciju vadītājiem. Atsaucība no 
organizācijām uz aicinājumu ievietot ziņas un informāciju par  pasākumiem savās pilsētās ir nulle.

„Šogad mājas lapu apmeklēja ap 54 000 lasītāju, kas ir apmēram 19 000 vairāk nekā pagājušajā gadā. Tas ir ap 4 
500 apmeklējumu mēnesī jeb 150 cilvēku dienā. Skatoties uz „hits,” šogad mums bija 59 000 „hits”, salīdzinot ar 
50 000 pagājušajā gadā.

ALAs mājas lapas adrese ir: www.alausa.org.

Infogramma

Imformācijas nozare, vadoties pēc nepieciešamības, apmēram reizi mēnesi 
izsūta elektroniskas ziņas e-pastā, t.s., Infogrammas. Kopš pagājušā kongresa 
tika izsūtītas vismaz deviņas Infogrammas. Galvenie temati bija: Dziesmu 
svētki Indianpolē; tautas nobalsošana; „Call to Action”—ASV kongresa 
Ārlietu komitejas kopējā sēde ar Krievijas Domes deputātiem; bezvīzu 
režīms; IUMSIL paziņojums par Valsts atbalstu ārzemju latviešu organizācijām; 18. novembŗa apsveikumi; sat-
versmes maiņas petīcija un 18. novembŗa kongresa rezolūcija 2008. gadā.

Infogramma tiek izsūtīta ap 1900 latviešu e-pasta adresēm. Tie, kas vēlētos saņemt Infogrammu, ir lūgti nosūtīt 
savu e-pasta adresi ALAs birojam: alainfo@alausa.org vai Valdim Pavlovskim: ValdisP@aol.com.  Ap 100 latviešu 
Informācijas nozares adrešu sarakstā nesaņem Infogrammu, jo viņi nav ievietojuši ALAs adresi savu pieņemamo 
vēstuļu sarakstā. Līdz ar to ALAs e-pasts tiek automātiski bloķēts. 

 M. Duhms un Ē. Krūmiņš  pie ALAs reklāmas stenda 
Indianapoles Dziesmu svētku laikā 2007. gada vasarā.
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CELEBRATING LATVIAN HERITAGE IN THE U.S. AND STRENGTHENING DEMOCRACY AND FREEDOM OVERSEAS.
DimensionsDimensions

9. jūnija valdes sēdē Latvijas vēstniecības ASV polītiskais darbinieks Juris Pēkalis izteicās, ka viņš atzinīgi novērtē 
ALAs Infogrammas.

Latvian Dimensions

Informācijas nozare turpina izdot ALAs izdevumu Latvian Di-
mensions trīs reizes gadā.   Redaktora un salicēja pienākumus veic 
biroja vadītājs un ģenerālsekretārs Raits Eglītis. Izdevuma mērķis 
paliek nemainīgs – dokumentēt ALAs darbību, jo, izdodot to ik pa 
četriem mēnešiem, nav iespējams ievietot aktuālas ziņas. Izdevumā 
joprojām tiek ievietoti ziedotāju un biedru vārdi.

Pagājušajā gadā izdevums kļuvis mazliet modernāks, jo bijām spiesti sekot līdzi laika gaitai un pāriet uz jaunu 
salikšanas programmu Adobe InDesign. Cenšamies ievietot daudz fotoattēlu ar parakstiem, lai izdevums būtu 
interesantāks un „dzīvāks”.  ALAs birojs izsūta Latvian Dimensions katram ALAs biedram un pat arī tiem, kas 
nav atjaunojuši savu biedra statusu divus gadus. Latvian Dimensions tiek nosūtīts arī vairākām akadēmiskām 
bibliotēkām un valsts iestādēm.

Nobeigums

Informācijas nozares sadarbība ar citām organizācijām, kā piemēram, Apvienoto baltiešu komiteju, Baltiešu 
amerikāņu brīvības līgu, Baltiešu apvienību Apvienoto Nāciju Organizācijās, Daugavas Vanagiem, Midwestbalts 
un Amerikas latviešu jaunatnes apvienību—visās darba jomās bijusi vienreizēji laba un cieša. 

Sirsnīgi pateicos arī visiem, kas atbalstīja Informācijas nozares pasākumus, par viņu veltīto laiku, enerģiju, 
zināšanām, līdztekus rakstot  vēstules kongresa locekļiem un valdībai, zvanot un apmeklējot viņu birojus.  Jūs 
bijāt tie īstie darba rūķi, kas nodrošināja mūsu pasākumu sekmes!

It sevišķi liels paldies šī gada Informācijas nozares darba īstenošanā pienākas manam palīgam Raitam Eglītim un 
ALAs biroja darbiniekiem.

 Informācijas nozares vadītājs Valdis Pavlovskis sarunā ar Latvijas Repub-
likas  vēstniecības Vašingtonā pirmo sekretāri Agnesi Kalniņu  
Filadelfi jas Brīvo Latvju biedrības namā 2008. gada 8. martā.
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ALA INFORMATION BUREAU (IB)
ANNUAL REPORT

EXECUTIVE SUMMARY
To the 57th ALA  Annual Congress, April 25—27, 2008

The main responsibilities of the IB are to inform the American Latvian community about the activities of the 
Association; to advise the U.S. Administration, Congress and the American people of issues and concerns 
important to the American Latvian community; and to assist Latvia to develop as a prosperous, secure, free 
and democratic nation and a supportive ally of the United States.. 

Support for Estonia During  the Russian Attack

The Information Bureau’s activities included providing moral and political support to Estonia against the 
aggressive actions taken by Russia against Estonia last spring resulting from the move of a Russian military 
memorial statue from downtown Tallinn to an Estonian military cemetery. ALA, together with the Joint Baltic 
American National Committee (JBANC) and the World Federation of Free Latvians (WFFL), actively par-
ticipated in gathering support for H. Res.397, introduced on May 17 by Representative John Shimkus (R-IL) 
and supported by 33 cosponsors. A similar resolution (S. Res. 187) was introduced in the Senate by Senator 
George Voinovich (R-OH). The resolutions passed both houses unanimously. They expressed solidarity with the 
Estonian people and condemned violence initiated by Russia in Estonia and Moscow. Speaking on the House 
floor, the late Representative Tom Lantos stated: “Today, we in Congress join our friends in Europe expressing 
our strong disapproval of the unjustified and unacceptable Russian attacks against Estonia.” 

Visa Waiver Program

One of the IB’s major activities was to support Latvia’s inclusion in the Visa Waiver Program (VWP). On 
July 27, 2008 both Houses of Congress approved H.R. 1 to expand the VWP. The bill was signed into law by 
the President. VWP enables nationals of foreign countries to travel to the United States for tourism or busi-
ness purposes for stays of 90 days or less without obtaining a visa. While as of yet Latvia does not qualify for 
membership in the Program, because it does not have a U.S. visa refusal rate of less than ten percent, Latvia’s 
refusal rate is 11.8 percent. Latvia meets or is in process of meeting most of the other requirements. ALA and 
the Latvian government view the approval of H. Res. 1 as a step in the right direction. IB vigorously supported 
the adoption of the resolution. The newly appointed U.S. Ambassador to U.S., stated at a press conference in 
Riga on February 22, 2008 that Latvia might be included in the program as early as the end of 2008.

Vote on Whether to Hold a Referendum

On July 7, 2007, a world wide referendum was held by the Latvian government on whether legislation that was 
vetoed twice by the President should be voted on by the people.  In response to a request by ALA and WFFL, 
Latvia’s Central Election Commission established a voting precinct at the Latvian Community Center in In-
dianapolis, Indiana during the Latvian XII Song Festival so that those attending the Festival could participate 
in the balloting. ALA provided free bus and car transportation to the voting place. A total of 307 people voted 
in Indianapolis.

Joint Mtg.  of House Foreign Relations Committee with Their Russian Counterpart, 6/21

The issues discussed at the meeting by the Parliamentarians were: democracy and human rights, unresolved 
regional conflicts, strategic stability and trade, and economic issues. An ad hoc issue raised by the Americans 
was the Russian attack on Estonia in April and May. ALA submitted a statement to the Committee regarding 
the Russian attack and the Russian failure to acknowledge the illegality of the occupation of Latvia. ALA also 
asked members to contact the members of the Foreign Relations Committee about these issues.
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Dedication of a Memorial in Washington, DC for the Victims of Communism

On June 12, 2007, President George Bush dedicated a memorial in downtown Washington to the  victims of 
communism. Attending the ceremony were Representatives Tom Lantos Chairman of the House Foreign Re-
lations Committee, Dana Rohrabacher and others. Also present as guests of ALA were two actual victims of 
communism from Latvia—Benita Eglīte and Ilmars Knaģis. As children, both were deported to Siberia. ALA, 
WFFL and the American Latvian community were considerably involved in the realization of the project. 
Latvians contributed more funds than any other ethnic group.

Greetings by the Cochairmen of the Congressional Baltic Caucuses to the Latvian People

On November 18, 2007, the President of ALA Martins Duhms received letters of salutation on the occasion of 
Latvia’s 89th anniversary of its declaration of independence in 1918  from the Cochairmen of the Senate and 
House Baltic Caucuses, Senators Gordon Smith (R-OR) and Richard Durbin (D-IL) and Representatives John 
Shimkus (R-IL) and Dennis Kucinich (D-OH). 

Congressional Resolution on Latvia’s 90th  Anniversary of Its Declaration of Independence

Recently, IB requested the Cochairmen of the Congressional Baltic Caucuses to introduce a resolution mark-
ing Latvia’s 90th Anniversary of its declaration of Independence and asked that the resolution be forwarded 
to the President of the United States with a request that he issue a proclamation on the Anniversary November 
18th.
 

Information Display at the Latvian Song Festival in Indianapolis

Organized by the Executive Director, members of the ALA Board of Directors and the Chairman staffed, around 
the clock, an informative display of ALA’s activities at the Latvian Song Festival in Indianapolis.

ALA’s Website

ALAs website provides information about ALA’s activities, news about Latvia and links to other  Latvian or-
ganizations, Congress and U.S. government offices. Last year the site had over 59.000 hits and about 50,000 
visits, a substantial increase from last year,  with about 9,000 more hits and 19,000 more visits. ALA’ s website 
is found at  www.alausa.org 

Infogram

The Infogram is published in Latvian and English as the need arises. This year it was published nine times. It 
is sent by e-mail to about 2000 American Latvian addresses. The main topics this year were the Song Festival, 
the Visa Waiver Program, Latvia’s referendum, the House Foreign Relations meeting with Russian Duma’s 
Foreign Affairs Committee members, Latvian government grants to Latvian organizations abroad and various 
U.S. congressional or governmental actions. Anyone who would like to receive the Infogram, should contact  
the ALA office at alainfo@alausa.org

Conclusion

IB has good working relations with other Latvian organizations including: WFFL, JBANC, BAFL, BATUN, 
ALJA, Midwestbalts and the Latvian Welfare Association (Daugavas Vanagi). Special thanks is extended 
to the Executive Director of ALA Raits Eglītis and members of the staff: Solveiga Švalbe, Dace Eglīte, Tija 
Krūmiņa, Dr. T. Bērziņš, V.Pradenas, I. Stravinskis, Dr. A. Thomas, H. Zalāne, V. Ramane un G. Šrāders for 
their support and hard work throughout the year.  And of course, IB can never thank enough those of you who 
spent your valuable time to write, to call or to visit your congresspersons to ask for their support of legislation 
vital to Latvia’s interests and security.



- ALAs 2007. -  2008. gada darbības pārskats -- 14 -

ALAs Līdzekļu vākšanas nozares vadītāja 
Marča Voldiņa ziņojums

ALAs Līdzekļu vākšanas mērķis 2007. gadā bija sasniegt $75 000. Sirsnīgi pateicos visiem ALAs atbalstītājiem 
un ziedotājiem, kas palīdzēja šo mērķi īstenot, un  īstenot  ar uzviju!  Līdzekļu vākšanas nozare sasniedza 154% no 
uzstādītās summas, un tas ir $115 296.  Kopsummā tiek ieskaitīts arī MBNA-ALA (kredītkarte) lietošanas ienākumi, 
kas bija $3 179.  ALA cer, ka vairāk mūsu biedru un atbalstītāju iegādāsies šo kredītkarti, jo par katru kontu un 
transakciju, ALA saņem līdzekļus.  Kredītkarti (Mastercard vai VISA) var iegādāties zvanot : 1-800-551-0839 vai 
1-866-867-6339 un pieprasot karti ALAs vārdā. Varat arī iegādāties pieteikšanās anketu, zvanot uz ALAs biroju. 
Bez līdzekļu vākšanas ziedojumiem ienākumi tika saņemti arī caur CFC (Combined Federal Campaign – ar konta 
numuru 2620) un dažādiem neparedzētiem ziedojumiem. Kopsummā no visiem ziedošanas avotiem Līdzekļu 
vākšanas nozare realizēja $120 776,  kas ir 143% no uzstādītās budžeta summas ($84 500.).  Tāpēc vēlreiz saku 
lielu paldies visiem ziedotājiem un atbalstītājiem, kas palīdzēja ALAs Līdzekļu vākšanas nozarei 2007. gadā dar-
boties veiksmīgi!
 
ALAs nākotnes cerība un darbs, tāpat kā visus līdzšinējos gadus,  turpina būt Latvijas stiprākais atbalsts ārzemēs. Bet 
tikai ar Jūsu līdzdalību, atbalstu un ziedojumiem mēs varēsim veikt savu daudzpusīgo darbu, atbalstot un vienojot 
latviešu sabiedrību ASV!  Mums jādod iespēja nākamajām paaudzēm saglabāt savu latvietību! Mums jāturpina 
veicināt latviešu valodas lietošanu un latviešu kultūru!  Tas, ka ASV latvieši vairāk un vairāk dzīvo izkaisīti, tālu 
no lielākajiem latviešu centriem, dara ALAs darbu grūtāku un tajā pašā laikā arvien svarīgāku! Tāpēc es aicinu un 
lūdzu Jūsu atbalstu un Jūsu ziedojumus ALAs 2008. gada Līdzekļu vākšanas kampaņai!

Ar izdevumiem mēs pārsniedzām sastādīto budžeta summu par 16%.  Kaut arī  tas ir procentuāli vairāk nekā būtu 
vēlējušies, mēs pazeminājām 2007. gada budžeta izdevumus, vadoties pēc 2006. gada izdevumiem, kad izdevām 
26% mazāk kā paredzējām. Izdevumi 2007. gadā sasniedza $19 781.  Daži izdevumi no 2006. gada ienāca par vēlu, 
un bija jāpieskaita pie 2007. gada izdevumiem.

LĪDZEKĻU VĀKŠANAS 2007. GADA REZULTĀTI

IENĀKUMI: 

Līdzekļu vākšanas akcijas $112 117
MBNA kredītkartes līdzekļi $    3 179
  KOPĀ  $115 296 154% no $75 000 budžetā

Combined Fed. Campaign $    5 480   73% no $  7 500 budžetā
Dažādi citi ziedojumi  $           0     0% no $  2 000 budžetā

IENĀKUMU KOPSUMMA $120 776 143% no $84 500 budžetā

IZDEVUMI:

  KOPĀ  $  19 781 116% no $17 000 budžetā
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ALAs 10 g. līdzekļu vakšanas rezultāti (1998.g. – 2007.g.)

GADS MĒRĶIS REALIZĒTS GADS MĒRĶIS REALIZĒTS 
1998.g. $  60 000 $  37 194 2003.g. $130 000 $131 719
1999.g. $  60 000 $  77 507 2004.g. $100 000 $  77 255
2000.g. $  95 000 $  38 541 2005.g. $  75 000 $  97 305
2001.g. $  60 000 $192 063 2006.g. $  75 000 $  66 041
2002.g. $124 000 $135 779 2007.g. $  75 000 $115,296

Ir vairāki veidi, kā var ziedot ALAs Līdzekļu vākšanas nozarei vai ALAs Simtgades testamentāro novēlējumu fondam, 
un viens tāds veids - ar pajām vai vērtspapīriem (stocks, bonds). Ziedotājam izdevīgi, ka ar šāda veida ziedojumu 
var ietaupīt sev naudu. Piemēram: ja Jūs vēlētos ziedot ALAi $10 000 un Jums būtu vērtspapīrs (stock), kuŗu Jūs 
iegādājāties par $5 000, bet tā vērtība ir uzkāpusi uz $10 000, tad Jūs saņemat IRS nodokļu atvilkumu $10 000 
vertībā, un arī Jums nebūtu jāmaksā „capital gains” uz šo $5 000 pieaugumu.  Ja vēlaties ieguldīt sev vietā jaunu $10 
000 tajā pašā fondā (stock), tad nodokļi nākotnē būtu jāmaksā tikai uz pieaugumiem, kas pārkāpj ieguldītajiem $10 
000.  Ja mēs tālāk pieņemam, ka Jūs iekļaujaties 15% nodokļu grupā ar „long term gains”, Jūs ietaupītu sev $750. 
ALA var pārdot Jūsu ziedotos vērtspapīrus ($10 000 stock) un ALAi nebūtu jāmaksā nodokļi par Jūsu ziedojumu. 
Šāda veida ziedojumu Jūs varat pārrunāt ar grāmatvedi. Dažas financiālās firmas, kuŗas nodarbojas ar  šāda veida 
ziedojumiem, ir Fidelity, Vanguard, T.Rowe Price un Charles Schwab. Ieguvēji būs abi - Jūs un ALA!

ALAs Simtgades testamentāro novēlējumu fonds 2007. gadā

ALA 2004. gadā dibināja Simtgades testamentāro novēlējumu fondu, lai domātu uz priekšu par ALAs nākotni un 
darbību. Atsaucība šim nākotnes fondam, kaut ir bijusi lēna, tomēr tagad sāk atplaukt!  ALA aicina visus biedrus, 
ziedotājus un atbalstītājus nopietni padomāt par novēlējuma uzrakstīšanu, kaut vai mazu daļu savā testamentā, šim 
ALAs Simtgades fondam. Vēlos aicināt arī visas ASV latviešu draudzes un organizācijas padomāt par novēlēšanu, 
arī kaut mazu daļu - ALAs nākotnes fondam! Daudzas mūsu draudzes un īpaši organizācijas sarūk biedru skaitā 
un izbeidz aktīvu darbību. ALA ir un būs mūsu nākotnes lielākā saite ārpus Latvijas, un ar ALAs līdzdalību mēs 
varam turpināt latvietību daudzus gadus. Bet mums vajag līdzekļus un Jūsu līdzdalību! Ar šo ALAs Simtgades 
testamentāro novēlējumu fondu mums nebūtu jāpaļaujas uz gadskārtējām līdzekļu vākšanas akcijām. ALAs Simt-
gades testamentāro novēlējumu fonda novēlējumi būtu vērtīgi ieguldījumi latvietības saglabāšanai ārzemes! No 
cerētās $5 000 000 kopsummas fondam jau ir $930 051. Dariet to šodien, lai mums būtu rītdiena! 

$0

$50,000

$100,000

$150,000

$200,000

1998.g. 1999.g. 2000.g. 2001.g. 2002.g. 2003.g. 2004.g. 2005.g. 2006.g. 2007.g.

M r is
Rezult ts



- ALAs 2007. -  2008. gada darbības pārskats -- 16 -

Vēlreiz vēlos sirsnīgi pateikties visiem ALAs biedriem, atbalstītājiem un ziedotājiem, kas ir palīdzējuši ar 
devīgu sirdi ALAs Līdzekļu vākšanas nozarei sasniegt savus 2007. gada mērķus! Tāpat liela pateicība tiem 
ALAs biedriem un atbalstītājiem, kas ir atcerējušies  ALA savā testementā, un ar savu novēlējumu nodrošina 
ALAs nākotni!

Marcis Voldiņš
ALAs Līdzekļu vākšanas nozares vadītājs

19%

81%

Sasniegts
J sasniedz

Fundraising  Office  Report
Executive  Summary

The generous donations of ALA’s members and benefactors in 2007 allowed the Fundraising Office to 
surpass its budgeted goal. ALA received a total of $120,776., which was 143% of the fundraising budget.  
Although a part of the total budget, the Combined Federal Campaign donation was 27% less than expected. 
Nevertheless, I thank each and every donor for his continued support of ALA. With your participation ALA 
is able to continue its valuable work in Latvia, as well as maintain the Latvian language, Latvian traditions 
and Latvian culture in the United States! The charts in the previous pages depict a summation of our donors’ 
support during the past ten years.

We are happy to see that ALA’s Century Bequest Fund is starting to grow. At the end of 2007 the fund 
had reached 19% of it projected goal of $5,000,000. We are aware of future bequests that have not yet been 
legally finalized, and hopefully we will not only reach our goal, but surpass it. As the Century Bequest Fund 
grows, it assures ALA’s future! 
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ALAs Biedru nozares vadītāja 
Marča Voldiņa ziņojums

Viena no svarīgākajām ALAs nozarēm, kuŗai būtu vēlams redzēt gadskārtējus 
pozitīvus panākumus, tā ir Biedru nozare, jo bez biedriem un biedru organizācijām 
ir grūti darboties un vēl grūtāk - pastāvēt. Biedri ir organizācijas dvēsele un pa-
mats! ALAs 2007. gada biedru skaits samazinājās no iepriekšējā gada par 5%, 
un skaita ziņā tas parādījās kā par 262 biedriem mazāk. Tas ir ļoti straujš kritiens 
un nav visai vēlams skats ALAs nākotnei. Katru gadu ALAi ir krietns skaits, tā 
saukto, ‘pazudušo ‘ biedru.  2007. gadā  tādi bija 316, par deviņiem vairāk kā 

iepriekšējā gadā. Tā kā konkrēts stāvoklis par ‘pazudušiem’ biedriem nav zināms, tie tiek ieskaitīti vēl arvien pie 
aktīviem ALAs kopsummas biedru skaitā. ALA beidza 2007. gadu ar 5 240 biedriem. ALAs biedri, kuŗi aizgāja 
mūžībā 2007. gadā, bija 128. Gadskārtēji mēs zaudējam vairāk biedru nekā iegūstam. Bet tā ir tā reālitāte daudzām 
tautām ārzemēs, un, lai saglabātu mūsu latviešu kultūru, latviešu valodu un latviešu tradicijas nākotnē, mums ir 
ciešāk jāsastrādājas un jāturpina atbalstīt tādas organizācijas kā ALA.  Strādājot, lai uzturētu un vienotu latviešu 
sabiedrību ASV, mēs spēsim saglabāt latvietību Amerikā un būt Latvijas stiprākais atbalsts ārzemēs!

ALAs biedru skaits 10 gadu pārskatā

ALAs biedru sadale pa pakāpēm 2007. gadā

Gada biedri = 1 059 (20%)   Mūža biedri = 2 637 (50%)
Zelta mūža biedri = 753 (14%)   Dzintara biedri = 320 (6%)

Ārpus ASV = 155 (3%)    ‘Pazudušie biedri’ = 316 (6%)

Statistika, kuŗa nav mainījusies ALAs Biedru nozarē,-  katrā ASV pavalstī ir vismaz viens vai vairāki ALAs biedri.  
Tabulā varat redzēt ALAs biedru skaitu ASV pavalstīs (iekavās parādās 2006. gada skaits). Ārpus ASV ALAs 
biedri dzīvo Anglijā, Austrālijā, Francijā, Kanadā, Korejā,Skotijā, Somijā, Tailandē, Vācijā, Venecuēlā, Zviedrijā 
un Latvijā!
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AK – 12 (10) ID – 7 (7) MS – 5 (5) PA – 275 (281)
AL – 5 (7) IL – 476 (490) MT – 3 (3) RI – 10 (11) 
AR – 8 (9) IN – 162 (170) NC – 34 (33) SC – 22 (22)
AZ – 31 (29) KS – 13 (14) ND – 6 (6) SD – 17 (21)
CA – 538 (545) KY – 15 (15) NE – 55 (56) TN – 28 (26)
CO – 103 (104) LA – 6 (5) NH – 35 (38) TX – 69 (67)
CT – 155 (161) MA –352 (361) NJ – 400 (403) UT – 14 (14)
DC – 19 (17) MD –243 (239) NM – 14 (14) VA – 164 (161)
DE – 42 (41) ME – 20 (14) NV – 19 (18) VT – 8 (10)
FL – 184 (191) MI – 547 (542) NY – 598 (610) WA –355 (371)
GA – 28 (28) MN –254 (241) OH –315 (321) WI – 206 (214)
HI – 2 (3) MO – 17 (20) OK – 11 (12) WV – 4 (3)
IA – 50 (51) MP – 1 (1) OR – 108 (101) WY – 3 (3)  

ALAs Biedru nozares 2007. gada ienākumu pārskats

Biedru maksas 2007. gadā ienesa kopsummā $70 935, kas ir 146% no budžetā paredzētās summas. Ļoti sekmīgi 
ienākumi bija Dzintara biedru kategorijā - 278% no budžetā paredzētās summas. Gada biedru ienākumi bija  109%, 
Mūža biedru ienākumi – 125% un Zelta mūža biedru ienākumi – 82%.  2007. gadā tika ieviestas divas jaunas kat-
egorijas organizācijām – Zelta mūža un Dzintara biedru pakāpes. Tagad organizāciju kategorijas līdzinās biedru 
kategorijām. Ienākumi organizācijām visās kategorijās, ieskaitot jaunās - bija $10 475. Ceram, ka nākotnē vairākas 
organizācijas padomās par biedra statusa paaugstināšanu. Daudzas vietējās organizācijas sarūk biedru skaitā un 
lenām izbeidz aktīvu darbību. Vislabākais veids, kā neaktīvām organizācijām turpināt veicināt latvietību ārzemēs, 
- atbalstīt ALAs darbu un ALA kā mūsu vienojošo organizāciju.  Mums jāsāk domāt vairāk par sevi ārzemēs, un 
ALA būs tā jumta organizācija, kas mūs varēs vienot!

Biedru nozares izdevumi 2007. gadā bija daudz mazāki nekā budžetētajā summā. Tie bija $10 920 jeb 68% no 
paredzētajiem izdevumiem. Galvenie izdevumi saistīti ar ALAs informācijas izsūtīšanu, atgādinājumiem biedru un 
organizāciju pakāpes atjaunošanai un paaugstināšanai, informācija jauniem potenciāliem biedriem un Ziemassvētku 
apsveikums visiem ALAs biedriem!

ALAs Biedru nozares 8 gadu ienākumu pārskats

Biedru nozares 2007. gada finanču rezultāti

IENĀKUMI:
 Gada biedru maksas    21,850.
 Mūža biedru maksas 12,570.
 Zelta mūža biedru maksas 6,560.
 Dzintara biedru maksas 19,480.
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 Organizāciju Gada biedru maksas 1,475.
 Organizāciju Mūža biedru maksas 1,000.
 Organizāciju Zelta mūža biedru maksas 4,000.
 Organizāciju Dzintara biedru maksas  4,000.
 KOPĀ $   70,935. 
IZDEVUMI:
 KOPĀ $   10,920.

Nobeigumā gribu tikai atgādināt lūgumu, ka jaunu biedru piesaistīšana ALAi ir ikviena latvieša pienākums, 
ja mēs vēlamies redzēt latvietības, latviešu valodas un latviešu kultūras turpinājumu ārzemēs! Strādājot ar 
kopīgu mērķi, mēs visi varam palīdzēt ALAi turpināt šo plašo un vērtīgo darbu, kuŗu ALA jau ir pildījusi 
57 gadus!

Es sirsnīgi pateicos visiem, kas ir atbalstījuši ALAs darbību 2007. gadā. Tāpat lielu paldies saku ALAs darbvedei 
Dacei Eglītei par viņas cītīgo piestrādāšanu Biedru un Līdzekļu vākšanas nozarēs.  Paldies arī Solveigai Švalbei, 
Raitam Eglītim un visiem talciniekiem, kuŗi veicināja ALAs darbu 2007. gadā!

Marcis Voldiņš
ALAs Biedru nozares vadītājs

Membership  Office  Report
Executive  Summary

The ALA membership decreased in 2007 by 262 members from the preceding year, accounting for a 
loss of 5%. The total membership at year’s end was 5,240.  A major concern for ALA is its so-called “miss-
ing members”. In 2007 this group numbered 316 members with whom ALA has lost contact. As a result they 
are still included in the active membership. Unfortunately, 128 ALA members passed away in 2007.  It is 
interesting to note that ALA has at least one or more members in each of the 50 United States, as well as 155 
members scattered throughout the world! We are asking all Latvian organizations in the United States to help 
track the whereabouts of ALA’s members. Two-thirds of ALA’s members are affiliated with local Latvian 
organizations, and one-third are enrolled as individual members of ALA. 

Financially, we achieved 146% of the membership budget. That was also partially due to two new mem-
bership categories for organizations. I sincerely thank all the members and organizations for their continued 
support, by either joining ALA or increasing their membership status. The charts in the preceding pages 
depict the distribution of ALA’s members and member dues in previous years!

 Dienvidkalifornijas latviešu biedrības kasi-
eris Jānis Taube (otrais no kreisās) pasniedz 
čeku ALAs valdes loceklim Valdim Pavlov-
skim, tādējādi , padarot  savu organizāciju 
par ALAs Dzintara biedru organizāciju 

Nr. 1.
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ALAs Izglītības nozares vadītājas 
Ināras Jansones ziņojums

Izglītības nozares galvenie mērķi ir gādāt un saglabāt mūsu latviešu valodu, latviešu sko-
las ASV, dot iespēju katram ASV latviešu jaunietim gūt latvisko izglītību.

Pārskats par skolu darbību

Pagājušajā gadā ASV darbojās 19 pamatskolas, divas ziemas vidusskolas , divas vasaras vidusskolas, 
sagatavošanas skola un “Stariņš” (pilna laika bērnudārzs). Kopskaitā skolās mācās 500 skolēnu 150 skolotāju 
vadībā.

Lielākās maiņas kopš pagājušā gada:
• 2007. gada septembrī atsāka darbību Ņujorkā Bruklinas  latviešu skola direktores  Ilonas Vilciņas 

vadībā.
• Detroitā atsākta spēļu grupiņa Ilzes Sewruk vadībā. 
• Ņudžersijas latviešu skola ir nodibinājusi vidusskolas semināru. 

Mazliet statistikas:
• Mūsu lielākā latviešu skola ir Čikāgas Kr. Barona skola, kuŗā mācās 88 skolnieki.
• Vašingtonas latviešu skolā mācās 70 skolnieki.
• Mūsu mazākā skola ir Portlandes latviešu skola, kas atsāka savu darbību 2006. gada februārī.
• 70 procentu mūsu skolnieku ir jaunāki par 10 gadiem.
• Pašlaik latviešu skolās vērojams uzplaukums – jaunāko klašu skolēniem ir spēcīgāka latviešu valodas 

prasme, kaut arī daudzi nāk no jauktām  ģimenēm.
• Pagājušajā vasarā GVV beidza 26 skolnieki. 
• Kursas vasaras vidusskolu beidza 6 absolventi. Šajā vasarā abās vidusskolās skolniekiem bija ļoti labas 

latviešu valodas zināšanas.  

Pārskats par nozares darbību

• Pagājušā darbības gada laikā iepazinos ar 15 latviešu pamatskolām un to darbību un  nodibināju sakarus 
ar visu šo skolu vadītājiem. 

• Skolu mācību gadu atklāšanas raksts izsūtīts visām skolām.
• Visām skolām izsūtīts Draudzīgā Aicinājuma apsveikums.
• Bijusi laba sadarbība ar PBLA un IUMSIL.
• Grāmatu apgāds izdevis vēstures grāmatas, literātūras grāmatas, kā arī citus latviešu skolu mācību 

līdzekļus (2007.g. februārī iznāca jaunās vēstures grāmatas pirmā daļa).
• Visām skolām piegādātas jaunās uzdevumu burtnīcas.
• Tiek izdota jaunā ģeografijas grāmata.
• Skolotāju konference notika 2008.gada 7., 8. un 9. martā, ko rīkoja Mineapoles latviešu skola.
• Ceļojošie skolotāju kursi tika atjaunoti Elisas Freimanes vadībā 2006.gada novembrī, Milvoku latviešu 

skolā.
• Mājmācības kursi tiks atjaunoti.
• Filadelfijas un Vašingtonas skolās tika izlietota mutvārdu programma.
• Lasīšanas sacensības izziņotas visām skolām. Apbalvojumi paziņoti Indianapoles Dziesmu svētku laikā.
• Rumaka lasīšanas sacensību apbalvojumi tiek piesķirti skolu 18. novembŗa aktos.
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• ALAs latviešu skolu programma tiks  vairāk atbalstīta.
• Atbalstīt latviešu skolu izglītības iegūšanu jauniebraucēju bērniem no Latvijas.
• 2X2 seminārs tika atjaunots 2006. gada decembrī.
• Sadarbībā ar ALAs Izglītības nozari un Kultūras biedrību “Tilts” tika rīkoti  koncerti Bostonas,  

Vašingtonas, Čikāgas un Ņujorkas skolās, Mineapolē.

Pamatskolu pārbaudījums

2007. gadā 41 skolnieks kārtoja ALAs pārbaudījumu. 14 skolnieki no deviņām skolām tika apbalvoti.
Paldies Čikāgas Kr. Barona skolai par eksāmena izkārtošanu un izvērtēšanu. 2008. gada pārbaudījumu kārtos 
vairākas skolas. 
Prieks bija redzēt, ka tik daudz skolu audzēkņu nopelnīja apbalvojumus. 

Sakari

• Sadarbojos ar Latvijas Republikas izglītības ministri Baibu Rivžu, gādājot, lai 2007. - 2008. mācību 
gadā Latvijā mūsu valsts vēsture tiktu pasniegta pamatskolā kā atsevišķs priekšmets.

• Ministre Baiba Rivža apciemoja Vašingtonas  un Sietlas latviešu skolas, un Vašingtonas Universitāti.
• Ministre Rivža pasniedza ASV latviešu skolas skolotājiem atzinības rakstus no Izglītības ministrijas 

Latvijā. 
• Piedalījos Ņujorkas Salas skolas izlaidumā.
• Piedalījos Indianapoles Draudzīgā Aicinājuma sarīkojumā.
• Piedalījos Milvoku  skolas Draudzīgajā Aicinājumā.
• Piedalījos Dziesmu svētkos Indianapolē ar skolnieku sacensību darbiem.
• Kopā ar Kultūras nozari rīkojām Mākslas dienas Bostonas, Sietlas un Denveras latviešu skolās.
• Pieteicu ALAs Izglītības nozari IUMSILs izsludinātajam skolnieku konkursam “Latvijas Republikai - 

90”, kas tiks rīkots “Tautiešu mēneša 2008” ietvaros.

Stipendiju komitejas darbība

ALAs  Stipendiju fonds 2007. 
gadā piešķīra četriem stu-
dentiem  $1 000. Gaŗezeram 
piešķirti  $3000,  Kursai - 
$1000, ALJAi -  $4 000 - 2 
studentiem strādāt Okupācijas 
mūzejā. Zvejnieku ģimenes 
ziedojums $100 000 apmērā 
tika nosūtīts uz Vītolu fondu 
Latvijā, lai ar stipendijām 
atbalstītu studentus Latvijā.

 Izglītības nozares rīkotā “Heri-
tage Latvia” dalībnieki, tiekoties 
ar Latvijas Valsts prezidentu 

Valdi Zatleru Rīgas pilī .
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2007. gada vasarā  notika viens „Sveika, Latvija!” SLV XVIII ceļojums, kuŗā piedalījās 17 dalībnieki 
-  7 dalībnieki no ASV, 7 dalībnieki no Kanadas un pirmo reiz „Sveika, Latvija!” ceļojumu vēsturē  trīs 
dalībnieku no Austrālijas!  Kopā bija 10 meitenes un 7 zēni.
   
SLV XVIII ceļojuma audzinātāji bija Baiba Crawford, Valda Jefimova, un Andrejs Vītols. Grupa apceļoja 
Latviju no Rīgas līdz Daugavpilij, no Vecpiebalgas līdz Ventspilij, no Jūŗkalnes līdz Jūrmalai un satikās ar 
sava vecuma skolēniem Latvijā. Ceļojums vainagojās ar tikšanos ar Latvijas valsts prezidentu Valdi Zatleru.   
„Sveika, Latvija!” programmas lietvede Anita Juberte sagatavoja un iesniedza pieteikumu Īpašu uzdevumu 
ministrijai sabiedrības integrācijas lietās (IUMSIL) atbalstam.  No IUMSIL 2007. gada ceļojumiem saņēmām 
5,800 LVL pabalstu, kas sedza autobusu īri, kā arī daļu no naktsmītnēm un mūzeju ieejas biļetēm Latvijā.  

2007. gada vasarā otro reizi rīkojām ceļojumu angliski runājošiem latviešu izcelsmes jauniešiem - „Heritage 
Latvia” . IUMSIL atbalstīja šo ceļojumu ar 1600 LVL piešķīrumu.  No 2007. gada 
13. jūlija līdz 26. jūlijam pieci latviešu izcelsmes jaunieši devās pa Latviju maršrutā, 
kas līdzinājās „Sveika, Latvija!” ceļojumam, bet ceļojuma valoda bija angļu valoda.  
Dalībnieki arī pavadīja laiku ar sava vecuma jauniešiem Ilzeskalnā un Jēkabpilī, 
kas savās Latvijas skolās mācās angļu valodu.  Arī šai grupai bija tas gods apmeklēt 
Prezidenta pili un satikt Prezidentu Zatleri.

Rīkojām arī divvalodu ceļojumu pa Latviju pieaugušajiem – „Sveika, 
dzimtene!”/”Hello, Latvia!”. Ceļojumā piedalījās 12 dalībnieki, kas izteica lielu sajūsmu par ceļojuma 
izkārtojumu.
 
Dalībnieki savus iespaidus un vērtējumus par 
ceļojumiem izteica rakstos, kas parādījās ALAs 
„Latvian Dimensions”  2008. gada pavasarī.

Izglītības nozares pienākumos ietilpst arī ceļojumu rīkošana uz Latviju 
ALAs biedriem.

Izglītības nozares vadītāja Ināra Jansone un Valsts 
prezidente Vaira Vīķe Freiberga Vašingtonā.  Foto pa 

labi: 2008. gada skolotāju semināra dalībnieki Mineapolē
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Foto pa kreisi: Kursas vasaras vi-
dusskolas 2007. gada absolventu 
klase dejo tautas dejas.  Apakšējā 
foto pa kreisi Ināra  Jansone tie-
kas ar skolotājām ALAs 56. kon-
gresa laika Čikāgā un apciemo 
Vašingtonas DC  latviešu draudz-
es skolu, pasniedzot  balvas ALAs 
Izglītības nozares pārbaudījumu 
uzvarētājiem.

ASV latviešu papildskolu skolotāji un 
izglītības darbinieki  Indianapolē XII 
Vispārējo dziesmu svētku laikā tikās 
ar  latvijas republikas integrācijas 
lietu ministru Oskaru Kastēnu

Tikšanās dalībnieki: Sēž (no kreisās): 
Baiba Šmite-Kalēja (Kanada), Anita 
Juberte(Vašingtona), Ināra Jansone 
(Ņudžersija), Sarma Muižniece Liepiņa 
(Bostona), Ilze Kancāne (Ņudžersija).

Stāv (no kreisās): Marika Selga 
(Vašingtona), neidentificēta skolotāja, 
Laila Švalbe (Mineapole), Zaiga Dudare 
(Longailenda), ministrs Oskars Kastēns, 
Rasma Kārkliņa (Indianapole), San-
dra Kronīte-Sīpola (Bostona), Silvija 
Mežgaile, (Filadelfija) un Anita Bataraga, 
(Ņudžersija).
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ALAs Kultūras nozares vadītājas 
Sarmas Muižnieces Liepiņas ziņojums

ALAs Kultūras nozares darbs 2007. gadā ir ieplūdis 2008. gada darbā, un man 
šķiet, ka tam nav ne sākuma, ne gala. Un tas ir labi, jo tas nozīmē, ka daudziem 
Amerikas latviešiem latviešu kultūras kopšana un baudīšana ir arvien vēl sirdslieta, 
kam tie ir ar mieru atlicināt laiku un veltīt savu izdomu un līdzekļus.

Gada pārskatos ir paredzēts atskatīties vērienīgi, bet, manuprāt, svarīgi ir arī padomāt par sīkumiem, kas tikpat labi 
atspoguļo mūsu kultūras darbinieku vitālitāti. Septembrī, paagrā rīta stundā, ar palīgu ierados, kā mums likās, tukšā 
Kalamazū latviešu biedrības namā, lai nomērītu un ierakstītu ALAs mākslas inventūrā KLB gleznas. Bet centrs 
nebija tukšs! Uz skatuves, iekārtotas ar vietējo brīvprātīgo vienreizēju izdomu, pustumsā, rūpējoties par pēdējiem 
sīkumiem, rosījās  Laima Kaugara. Pēc pāris dienām ieradīšoties teātŗa izrādes “Dzīvīte, dzīvīte” aktieŗi no Latvi-
jas! Februārī Latviešu organizāciju apvienības Minesotā (LOAM) rīkotajās Kultūras dienās Mineapolē Skaidrīte 
Štolcere man iespieda rokā Mpls-St Paulas lasīšanas pulciņa kopēji izlasīto un pārrunāto grāmatu sarakstu. Sarakstā 
bija 83 grāmatu! Un tas ir tikai viens no  latviešu grāmatu lasīšanas pulciņiem ASV. No Smiltenes pienāk vēstule: 
“...Manās rokās tikko nonāca izdevums Latvian Dimensions Number 1, 2007-2008. Tā 28. lpp. mani ieinteresēja 
Jūsu raksts par forumu Čikāgā. Patiesībā arī man Smiltenē ir liela bagātība un reizē ar to arī liela problēma, ar 
kuru pašas spēkiem vēl neesmu tikusi galā...” 

Kultūras darbā meklējam padomus no līdzīgu darbu veicējiem, dažreiz blakus pilsētā, dažreiz pāri jūŗām Austrālijā, 
Brazilijā, Latvijā. Atbildes dažreiz nāk minūšu laikā, dažreiz jāgaida pusgadu. Lai varētu izrunāties aci pret aci, 
ALAs Kultūras nozare 10. maijā Čikāgā rīkoja informātīvu forumu: Latviešu materiālās kultūras saglabāšana 
ASV. Šogad. Pēc 10 gadiem. Pēc 25 gadiem. 

Šoreiz piedalīšanās forumā bija 
ar ielūgumu. Tika aicināti vairāki 
ASV latviešu mākslas un et-
nografijas mūzeju un krātuvju 
vadītāji, kā arī pārstāvji no 
Amerikas latviešu apvienības 
Imigrācijas dokumentācijas datu 
bazes projekta, ALAs mutvārdu 
vēstures projekta, Okupācijas 
mūzeja atbalsta grupas ASV, 
Latvijas Valsts vēstniecības ASV, 
“Global Society for Latvian 
Art”, projektētā Latvieši pasaulē: 
mūzeja un pētniecības centra, 
IHRC latviešu atbalsta gru-
pas, Vašingtonas Universitātes 

bibliotēkas, Skautu un gaidu  vēstures mūzeja Gaŗezerā un no ALAs biroja. Vairums aicināto varēja piedalīties, 
citi atsūtīja rakstiskus ziņojumus.

Savstarpēji iztirzājot, tieši ko un cik no trimdas materiālās kultūras krāj un uzglabā katra organizācija (un arī to, 
ko darīt ar to, ko neviens nevēlas), pārrunājām vispraktiskākos savstarpējas sadarbības plānus nākotnei. Izskanēja 
doma veidot Latviešu mūzeju asociāciju ASV, arī digitalizēt attēlus no krātuvju kollekcijām. Tad materiālus varētu 
apskatīt arī mājās,  vieglāk izmantojot attēlus bērnu projektiem amerikāņu un latviešu skolās, kā arī krātuves varētu 
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Ints Dzelzgalvis informē ALAs valdi  par “Latvieši pasaulē” 
projekta progresu Filadelfi jas sēdes laikā 

2008.gada 8. martā

savstarpēji sakaņot rokdarbu un tautas tērpu kollekcijas. Meklējām arī praktiskus veidus, kā trimdas mākslas un 
citas materiālās kultūras krājēji, kas veido kollekcijas Latvijā,  varētu nākotnē sadarboties, lai darbaspēks, zināšanas 
un līdzekļi būtu lietderīgi izmantoti.

ALAs latviešu mākslas darbu inventāra datu baze arvien aug. Sevišķi liela  atsaucība bija inventūras veidlapai 
angļu valodā, kas tika ievietota Latvian Dimensions un ko arī var izdrukāt no ALAs mājas lapas. Ceļoju tagad visur 
ar mākslas darbu veidlapām un mēru.

XII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos Indianapolē  ALAs Kultūras nozares mākslas apbalvojumus ieguva trīs 
mākslinieki: Ray Paul par darbu Baltic  ($100), Lelde Vinters Ore par Sala saulē ($75) un Ruta Puriņa par Mēness 
nesējs ($50).

ALAs mutvārdu vēstures projektu turpina vadīt Maija Hinkle. Biruta Abula vadīja Mutvārdu vēstures ievirzi 2007. 
gada 3x3 nometnē Gaŗezerā un Maija Hinkle - 3x3 nometnē Katskilos. Maija Hinkle referēja mutvārdu vēstures 
konferencēs Stokholmā un Krakovā, Polijā un ar Intu Dzelzgalvi pārstāv ALA mutvārdu vēstures projektu Eiropas 
Ziemeļvalstu MV programmā.

Latvieši pasaulē: mūzeja un pētniecības centra 
darba grupa  ir ļoti daudz padarījusi 2007. gadā. 
Pēc vairākām darba grupas sēdēm 25. septembrī 
Rīgā Maijas Hinkles un Inta Dzelzgalvja vadībā 
tika formāli nodibināta biedrība. Biedrības mērķis 
ir: “Latvieši pasaulē: mūzeja un pētniecības centra 
izveide, uzturēšana un tā darbības nodrošināšana 
un sabiedrības informēšana par latviešu izceļošanas 
procesiem un ārzemju latviešu dzīvi, kopienām un 
devumu cauri gadsimtiem”. Oktōbrī biedrība tika 
oficiāli reģistrēta Latvijas Valsts Uzņēmumu reģistrā. Ir 
saņemti sēklas naudas līdzekļi no IUMSILS (1 100 Ls) 
mājas lapas izveidei un no ALAs KF ($2800). Janvārī 

Indianapoles XII Vispārējo latviešu dziesmu 
svētku laikā ALAs Kultūras nozare apbalvoja 
māksliniekus, kas piedalījās mākslas darbu 
izstādē. Foto no kreisās: Sarma Muižniece 
Liepiņa (ALAs Kultūras nozares vadītāja), 
Rūta Puriņa (trešās vietas ieguvēja par kera-
mikas darbu “Mēness nesējs”), Ruta (Barbiņš) 
Paul (saņem pirmās vietas godalgu dēlam Ray 
Paul par gleznu “Baltic I”), Lelde Vinters Ore 
(otrās vietas ieguvēja par gleznu “Sala saulē”), 
Mārtiņš Duhms (ALAs priekšsēdis) un  Ron 
Miller (Dziesmu svētku rīcības komitejas vice-
priekšsēdis).

Foto: Dzidra Trops
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tika iesniegts 100 000 eiro pieprasījums no Norvēģijas fonda līdzekļiem konkursā, ko organizē Latvijas sabiedrības 
integrācijas fonds “Projektu programma”, un martā pieprasīti līdzekļi no LF elektroniskas koferu izstādes DVD. 
Ir izveidotas vērtīgas attiecības ar vairākām Latvijas valsts institūcijām (Valsts Muzeja pārvaldi, KM, IUMSILS), 
starptautiskām organizācijām (AEMI), Latvijas mūzejiem (OM, Madonas) un redzamiem cilvēkiem Latvijā (Anna 
Žīgure, Visvaldis Lācis). Intensīvi turpinās potenciālu mūzeja vietu apskate un izvērtēšana. Priekšā stāv atbalsta 
grupu izveidošana, biedru piesaistīšana un kollekcijas sākumi ASV un citur. 

18. novembŗa sarīkojumos 34 ASV latvieši 
saņēma 2007. gada  ALAs atzinības rakstus. 
Viņu kopējie talanti un neatlaidīgais darbs par labu 
mūsu tautai bagātina mūsu sabiedrību. Sirsnīgs 
paldies viņiem! Pilns sarkasts atrodams presē – 
Latvian Dimensions un ALAs mājas lapā.

Divi mazi ASV latviešu centri 2007. gadā saņēma 
ALAs Kultūras nozares pabalstu sarīkojumu 
rīkošanai. Maijā Luiviles, Kentakijas latviešu 
saime saņēma $250 pabalstu Latvijas prezidentes 
Vairas Vīķes-Freibergas un viņas dzīvesbiedra 
prof. Imanta Freiberga uzņemšanai, un Atlantas 
latviešu pulciņš saņēma pabalstu 18. novembŗa 
sarīkojuma rīkošanai.

Imigrācijas vēstures pētniecības centra (IHRC) archīvi pie Minesotas Universitātes ir pārpildīti, un jaunā 
programas direktore Dr. Elizabeth Haven Hawley veic visu tautību dokumentu kollekciju pārvērtēšanu. Jaunus 
materiālus nepieņems līdz nākošajam janvārim un tad - ļoti selektīvi. ALAs pārstāvji kopā ar Minesotas Universitātes 
pārstāvjiem pārveido ALA Graduate Fellowship in Latvian American Studies stipendijas noteikumus, lai līdzekļi 
būtu plašāk izmantojami arī Trimdas vēstures pētniekiem, kuŗi nav pilna laika universitātes programmā. 

Man bija gods 2007. gadā pārstāvēt Amerikas 
latviešu apvienību Ziemeļamerikas latviešu 
kultūras darbinieku saietā Toronto (rakstiski),  
Ingunas Daukstes-Silaspoģes “Latviešu literārā 
dzīve un literatūra ASV un Kanādā: 1950-1965” 
grāmatas atklāšanas svētkos Okupācijas 
mūzejā, Rīgā, PBLA groziņu vakarā Rīgā 
(pastāstīju par ALAIDD un Mākslas inventūras 
projektiem),  ALJAs Kultūras dienās Gaŗezerā, 
Amerikas latviešu mākslinieku saietā Katskilos, 
Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā 18. novembŗa 
sarīkojumā un LOAM un Mineapoles-St.
Paulas latviešu skolas rīkotajās Kultūras 
dienās un Draudzīgā aicinājuma sarīkojumā. 
Sirsnīgs paldies visām darba grupām, 
sarīkojumu rīkotājiem un individiem par ne 
tikai runāšanu, bet par “ķeršanos pie darba!”

Sarma Muižniece Liepiņa
Kultūras nozares vadītāja

ALAs kasieris Gustavs Plato pasniedz 2007. gada
Atzinības rakstus Vašingtonā DC. Apakšējā foto: tikšnās ar IHRC 

jauno  direktori.
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The Office of Cultural Affairs is committed to supporting current Latvian Cultural events. It also 
provides resources that assist in the documentation of the history of Latvians in the United States. 
Archives of Latvian organizations are scanned and made available to scholars online at ALAIDD 
(American Latvian Association Immigration Documentation Database www.alaidd.org). The office 
compiles an ongoing inventory of all Latvian artwork currently in the United States. Maija Hinkle 
coordinates the extensive ALA Oral History project and heads the board founding the Latvians 
Abroad: Museum and Studies Center concept.  Latvian material culture is collected, preserved, 
and exhibited in Latvian Ethnographic Museums in Priedaine (Freehold, NJ) and Rockville, MD 
and in a collection owned and maintained by Garezers in Three Rivers, MI.  The office serves as 
Latvian-American liaison with the University of Minnesota Immigration History Research Center 
(IHRC) for internships working with Latvian archives and the ALA Graduate Fellowship in Latvian 
American Studies. 
Thirty-four individuals were selected and honored in 2007 with the ALA Lifetime Achievement and 
Distinguished Artistic Merit Awards. The Office supported Latvian cultural events in Louisville, 
KY and Atlanta, GA with its special “small grants” program and organized a forum on Latvian 
Material Culture in the USA  in May in Chicago

Latviešu Institūta vadītāja  Arvīda Bļodnieka ziņojums

Latviešu institūts ir Amerikas latviešu apvienības nozare, kas dibināta pie ALAs valdes 
kultūras un zinātniskam darbam 1974. gada 9. septembrī Ņujorkā Marģera Grīna ierosmē. 
Tā uzdevums ir rosināt latviešu kultūras dzīvi un latvietības uzturēšanu, veicināt latviešu 
kultūras jaunradi, latviskās dzīves pētniecību, dokumentāciju,veikt lielākus pasākumus, 
kuŗi kalpo visiem latviešiem, un pasargāt no iznīcības latviešu kultūras vērtības. Institūtu 
pārvalda ALAs valdes apstiprināta padome. Tā 2007. gadā ir darbojusies šādā sastāvā: A. 
Bļodnieks (padomes priekšsēdis un sekretārs), I. Purva (Kanadā), Lilita Berga un Dr. I. 
Zīversa-Preisa. Vēl padomē ex officio ir ALAs valdes priekšsēdis, Izglītības un Kultūras 
nozares vadītāji (Mārtiņš Duhms, Ināra Jansone un Sarma Muižniece-Liepiņa).

Latviešu institūta padomes sēdes notika 2 reizes gadā, bet pagājušajos gados līdzekļu taupīšanas nolūkā vairāk 
izmantojām tālruni un citus modernās sazināšanās līdzekļus.

Mākslinieka S. Vidberga grafiku mapi “Baigais gads” iespieda 1000 eksemplāros 1996. gadā. Lielākā daļa ir pārdota. 
To ļoti vēlas Okupācijas mūzejs Rīgā. Cena ir $15.00. Čeki rakstāmi ALAs vārdā un nosūtāmi A. Bļodniekam 19 
North Mountain Ave., Montclair, NJ 07042. Grafiku oriģināli ir izstādīti Mākslas mūzejā, Rīgā.

Žurnāla “Latvju Māksla” Nr. 26 ir pasūtināms šajā adresē: Lelde Kalmīte 10830 S. Hale Avenue, Chicago, IL 60643. 
Cena - $20.00, abonentiem - $15.00. Čeki rakstāmi ASV $ ALA vārdā un nosūtāmi L. Kalmītei. Saturā uz 121. 
lpp. ar ALAs KF samaksātām krāsu illustrācijām un daudzām melnbaltām bildēm: A. Sildegs, A. Langmanis, L. 
Eglītis, R. Zusters, E. Dambergs, J. Jablovskis, G. Šenbergs un citi, kā arī saietu un izstāžu apraksti, apbalvojumi 
un nekrologi. Dabūjami arī jaunākie iepriekšējie numuri pie A. Bļodnieka, Montclair, NJ adresē vai ALAs Apgādā: 
Dace Copeland Kalamazoo, MI adrese. Cena $10.00 par eksemplāru.

V. Bērziņas-Baltiņas Latviešu valodas vārdnīcas II iespiedumu sagatavoja 1100 eksemplāros.  Vēl atlikušas ir ap 
15 vārdnīcas. Cena $50. Lūdzam iegādāties tās radiem un draugiem Latvijā. Saskaņā ar Jūsu vēlēšanos grāmatā 
ievietosim Draudzīgā aicinājuma zīmi ar dāvinātāja un saņēmēja vārdiem.
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Dr. Alfrēda Gātera apceres par 21 trimdas rakstnieku saņēmām no Augstuma spiestuves 2000. gadā 500 eksemplāros. 
Līdz šim pārdotas ir 209 grāmatas par $8 163. Cena samazināta uz $25, sūtīšanu uz ASV ieskaitot. Lūdzu, pērciet 
skolām un bibliotēkām Latvijā. Uzdodiet adreses, mēs aizsūtīsim, pasta izdevumi $18. Čeki rakstāmi ALA vārdā 
un nosūtāmi Arvidam Bļodniekam 19 North Mountain Ave., Montclair, NJ 07042.

Dr. Edgara Andersona Latvju enciklopēdijas izsūtīšanas darbi turpinājās. Ir ievietoti atkārtoti sludinājumi latviešu 
laikrakstos ASV, Kanadā un Austrālijā. Par Latviešu institūta izdevumiem, galvenā kārtā Latvju enc. V sējumu, 
2007. gadā ieņemti un uz biroju nosūtīti ir $19,125.00. Grāmatu galdi vēl nav norēķinājušies. V sējuma salikšanas, 
korrektūru lasīšanas, labošanas, iespiešanas, iesiešanas un piegādes izdevumi $16,545.16. Krājumā vēl ir ap 50 V 
sējumu. Kopš 2007. gada maija ir ļoti palielinājušies pasta izdevumi, it sevišķi ārpus ASV. Aprīlī uz Angliju (A. 
Ozoliņam) varēju nosūtīt 23 grāmatas par $42, bet tagad uz Austrāliju par 16 grāmatām bija $135 pastam. Sūtot 
atsevišķas grāmatas ārpus ASV, lūdzam pasūtinātājus piemaksāt: uz Austrāliju un Latviju $17.35, Angliju, Vāciju 
un Zviedriju - $18.40, bet Kanadu - $9.16. Visu piecu sējumu komplekta cena ir $150 ar piesūtišanu ASV vai citur. 
Čekus vai MO lūdzam rakstīt ALA vārdā un nosūtīt A. Bļodniekam 19 North Mountain Avenue, Montclair, NJ 
07042.

Lūdzu, iegādājieties šo grāmatu komplektu sev un nosūtiet uz Latviju savai pirmajai skolai, radiem, draugiem, 
bibliotēkām un valdības iestādēm tur. Uzdodiet adreses, mēs nosūtīsim. Šis izdevums ir laikmeta dokumentācija 
un pierādījums latviešu tautas etniskajam stiprumam pasaules polītisko lielvaru dzirnavās. Neskatoties uz nolaupīto 
patstāvību, tā Brīvās pasaules patvērumu zemēs ir turpinājusi augt savā kultūrā un varējusi palīdzēt Latvijas brīvības 
atgūšanā.

Latviešu Mūzejs Rokvilē ir turpinājis darboties Lilitas Bergas vadībā. Mūzeja vadītāja un iekārtotāja Anna Graudiņa-
Zadiņa (mir. 2007. 21. XII Penfield, N.Y. Bēru sludinājums ievietots laikrakstā LAIKS.) Izsaku viņai pateicību 
par ilggadējo teicami veikto darbu. Mūzejs 2007. gada 24. jūnijā piedalījās vietējā Montgomery County Heritage 
Days pasākumā ar dzintara rotu izstādi, L. Linauta veidoto baznīcas stikla logu apskati, tautas dziesmu un deju 
demonstrējumiem un citām nodarbībām visām vecuma grupām. Pasākums labi izdevās un no apriņķa valdes ir 
saņemta pateicības Proklamācija, kā arī $500 atbalsts jaunas mūzeja brošūras gatavošanai. Pateicība Lilitai Bergai, 
Anitai Tēraudai, Intai Šrāderei un ikvienam, kas piedalījās, lai daudzinātu Latvijas vārdu vietējo iedzīvotāju vidū. 
Sākot ar aprīli, mūzeja darba grupa atvērs mūzeju svētdienu pēcpusdienās. Ir saņemti vērtīgi eksponātu dāvinājumi: 
trīs tautas tērpi, kermikas vāzīte, darināta Eslingenas darbnīcā, kafijas tasīte no Kuzņecova porcelāna fabrikas Rīgā 
1940. g. un citi. Pateicība arī Lilitai Bergai par piedalīšanos 3x3 nometnes programmā Katskilos no 12. līdz 19. 
augustam.

Latviešu kultūras vērtību krātuve ir darbojusies Ņudžersijas latviešu biedrības īpašumā Priedainē. Krātuves īre par 
2007. gadu $1000 ir samaksāti, un $1000 ir paredzēti 2008. gada budžetā. Eksponāti ir ALAs īpašums. 

Dokumentu krājums Patvaļa par Padomju Krievijas okupācijas varas iznīcinātajiem Latvijas zemkopjiem tika 
izdots 1999. gada aprīlī 500 eksemplāros. Daļa ir pārdota, un daļa ir nosūtīta grāmatnīcām Latvijā. Pasūtinājumi 
adresējami A. Bļodniekam. Cena $10. Čeki rakstāmi ALA vārdā.

Palīdzības darbs Latvijas mazpulkiem ir sekmīgi turpinājies. Saņemti un uz Latviju 2007. gadā nosūtīti sēklām, 
stādiem, avīzītes Mazpulks izdošanai, godalgām ražas skatēs un tīras latviešu valodas lietošanas sacensībām ir 
$5092.00. Pociema mazpulks vietējā nometnē atkal sarīkoja prievīšu aušanas kursus. Sedzam izdevumus instruktorei 
un sagādājam materiālus. Lielākie devumi 2007. gadā ir saņemti no: anonima ziedotāja $8000, Laimoņa Lapiņa 
$1000, Arvida Bļodnieka $500, Birutas Kellijas $300, Daumanta Vīķa $100, Arvida un Zintas Kūlīšiem $100, Dr. 
Mirdzas Inveiss-Hoag $100, Vilmas un Anša Jansoniem $100, Monikas Gobiņas $100, Juŗa Bērziņa $50, Zentas 
Pētersons $50, Georga Ivanova $50 un vēl 5 labvēļiem ar mazākām, bet vienmēr lietderīgām summām. Laipni lūdzu 
Jūsu labestību turpināt arī šogad, ziedojumus sūtot A. Bļodnieka vai arī uz Latvian Ev. Luth. Church of New York 
vārdā, un nosūtīt A. Bļodniekam uz augšminēto adresi. Paldies! 
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Latvijas laukos stāvoklis ir bēdīgs. Latvijas valdība un Eiropas Savienība ražošanu Latvijas lauku sētās (kur dzīvo 
liela daļa latviešu) tikpat kā neatbalsta, bet palīdzību sniedz lielsaimniecībām, kur aktīvisti ir piesavinājušies 
lauku sētu zemi un kolchozu inventāru. Pēdējais ir ātri nolietots un tiek atvietots ar modernām Eiropas Savienības 
kreditētām mašīnām. Pirms II Pasaules kaŗa Latvijas valdība atbalstīja lauku ražošanu un centās tikt uz priekšu ar 
saviem spēkiem, samazinot importu, bet vairojot eksportu. Tagad ES iet globalizācijas virzienā. Rezultātā katru 
rudeni tiek slēgtas vairākas lauku skolas bērnu trūkuma dēļ. Arī pilsētās dažuviet bērnus uzskata kā slogu, nevis kā 
tautas un savas nākotnes nodrošinājumu.
Šādos apstākļos arī mazpuku darbs veicās lēnāk. Kopējā Latvijas mazpulku nometne “Visu daru es ar prieku” notika 
no 6. līdz 10. augustam Saldus rajona “Druvā”. Piedalījās vairāk nekā 400 mazpulcēnu no 55 mazpulkiem. Bija arī 
viesi no Dānijas, Somijas un Igaunijas. No Latvijas valdības ieradušies bija četri apsveicēji: zemkopības ministrs 
Mārtiņš Roze, izglītības ministre Baiba Rivža, vides ministrs Raimis Vējonis un ģimeņu un bērnu aprūpes ministrs 
Ainars Baštiks. 2007. gadā mazpulcēni sacentās burkānu audzēšanā. Godalgas piešķīra par gaŗāko burkānu un lielāko 
ražu no platības. Saskaņā ar līgumu burkānus uzpirka “SIA Ezerkauliņi” un pārdeva patērētājiem. Gadskārtējais 
sarīkojums “Mans sapņu stūrītis” notika Kārļa Ulmaņa dzimtajās mājās “Pikšās”. Piedalījās 160 mazpulcēni. Bija 
arī daudz viesu no turienes un tālienes. Rudens ražas skates vai projektu forumi notika: Zemgales novadā 6. oktōbrī, 
Latgales novadā 13. oktōbrī, Kurzemes novadā 20. oktōbrī un Vidzemes novadā 3. novembrī ar labiem panākumiem. 
Ir tomer cerība, ka daļu Latvijas lauku jauniešu, neskatoties uz Īrijas un citu zemju vilinājumiem, izdosies piesaistīt 
Latvijas zemes kopēju un nākotnes veidošanas paaudzei, bet palīdzība jāturpina un jākāpina.

Latviešu institūta budžets 2008. gadam ir paredzēts $28 000 ienākumos un $24 300 izdevumos, tas ir ar $3700 at-
likumu, jo ar V sējuma nobeigšanu varam piedāvāt visu komplektu un pārdot krājumā esošos iepriekšējos sējumus. 
$10 000 ir paredzēti V sējuma II 500 eksemplāru iespiešanai. Vārdnīcas II iespiedums ir atmaksāts un nes līdzekļus 
citiem izdevumiem un ALAs darbībai. LI-a līdzekļi sastāv no kapitāla augļiem, ziedojumiem, novēlējumiem, 
ALAs budžeta aizdevumiem, gadskārtējo atbalstītāju iemaksām un mūža atbalstītājiem. Gadskārtējā atbalstītāja 
devums ir $25, bet par mūža atbalstītāju var kļūt ikviens, kam rūp mūsu kultūras nākotne, ar vienreizēju $500 ie-
maksu. Par to ziedotājs saņem LI-a izdevumus ar 25% atlaidi. Pusi no šīs summas izlieto budžetam, bet otro pusi 
pieskaita pamatkapitālam. To apsaimnieko ALAs finanču nozare. Līdz šim LI-a mūža atbalstītāji ir: A. Dravnieks † 
(ierosinātājs), A. Ķīsis, P. Zeltiņš, V. Pavlovskis, J. Labsvīrs †, M. Munters, K. Garokalns †, V. Dzenis, A. Ozoliņa, 
H. C. Nora †, J. Plūme un J. Deglis. Apsveicam viņus un ikvienu, kas sekos viņu priekšzīmei. Čeki rakstami ALA 
vārdā un nosūtāmi A. Bļodniekam 19 North Mountain Avenue Montclair, N.J. 07042.  Paldies!

Latviešu Institūtam ir krājumā šādas grāmatas:

1. Dr. E. Andersons. Latviju enc. 1962-1990 I, II, III, IV. @ $25, 
komplekts kopā ar V sējumu $150. V sējums atsevišķi $50.00

2. Dr. J. Zušēvics. Zeltas lāpas gaismā. $20.00
3. S. Vidbergs. Baigais gads (grafiku mape). $15.00
4. J. Riekstiņš. Patvaļa (par zemnieku deportācijām). $10.00
5. V. Bērziņa-Baltiņa. Latviešu valodas vārdnīca. $50.00
6. S. Vidbergs, R. Bērziņš. 5 gadi. $25.00
7. Dr. A. Gāters. Apceres par 21 trimdas rakstnieku. $25.00
8. A. Sildegs. Latviju Māksla nr. 26 (abonentiem $15) $20.00
9. A. Sildegs. Latviju Māksla nr. 23, 24, 25 @ $10.00

Pasūtījumus lūdzu adresēt A. Bļodniekam uz augšminēto adresi. Čeki rakstāmi ALAs vārdā.

Arvids Bļodnieks, 
Latviešu institūta padomes priekšsēdis
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ALAs Kultūras fonda vadītājas 
Sarmas Muižnieces Liepiņas ziņojums

ALAs Kultūras fonda valdes vārdā sirsnīgi pateicos organizācijām, 
draudzēm un katram individuālam ziedotājam par devīgo financiālo 
atbalstu ALAs Kultūras fonda darbam. Pateicoties jūsu pārliecībai, ka 
kopējiem spēkiem varam visefektīgāk atbalstīt latviešu kultūras vērtību 
veicināšanu un saglabāšanu, 2007. gadā ALAs Kultūras fonds piešķīra 
$44 040 divdesmit projektiem un vienai goda balvai. 

Komponista Aleksanda Okolo-Kulaka piemiņas fonds (atbalsta 
mūzikas jaunradi) šogad piešķiŗ $4000 goda balvu mūzikologam un 
komponistam, profesoram Oļģertam Grāvītim par mūža ieguldījumu 
latviešu mūzikas pētniecībā, komponēšanā un paidagoģijas darbā, un 
fonds financiāli atbalsta daļu no ASV rietumkrasta komponistu Lolitas 
un Brigitas Ritmaņu dziesmu spēles Vēstule no Losas.  

Edgara Sūnas piemiņas fonds šogad atbalsta divus projektus: Latvju 
Mūzikas redaktora Roberta Zuikas un  mācītāja Leona Vīksnes grāmatu 
Lūgsnas skolu jaunatnei un Aizkraukles Vēstures un mākslas mūzeja 
galvenās speciālistes Lilijas Jakubenokas populārzinātnisku grāmatu par 
latviešu mītoloģiju:  Pērkonam cirvis, Velnam pods, Garā pupa trīs pasaulēs aug.   Pateicoties Augusta Redlicha 
pagājušā gada testamentāram novēlējumam, ALAs Kultūras fondam arī šogad vairāki projekti ir viņa novēlējuma 
augļu saņēmēji.

ALAs Kultūras fonds darbojas Amerikas latviešu apvienības paspārnē kopš 1951. gada. ALAs Kultūras 
fonda prezidijā ir ALAs Kultūras fonda priekšsēdis, ko ievēl ALAs kongress, un viņa vietnieki: Latviešu 
institūta vadītājs Arvīds Bļodnieks, ALAs Izglītības nozares vadītāja Ināra Jansone, ALAs valdes loceklis 
Juris Mežinskis un ALAs padomnieks Tālivaldis Bērziņš.

ALAs Kultūras fonda piešķīrumi 2007. gadā:

1. Lūcijas Garūtas un Olivjē Mesiāna klavieŗmūzikas kompaktdiska ieskaņošanai un izdošanai ($1800)
2. Dailes teātŗa viesturnejai Ziemeļamerikā ar J. Jurkāna komēdiju Dzīvīte, dzīvīte ($2250)
3. Rakstu krājuma kultūrai un brīvai domai Jaunās Gaitas izdošanas izdevumiem ($2000)
4. Stikla Balss: ASV – Latvija. Stikla māksliniecēm Dūdiņai un Auderei izmaiņas programmā Roches-

ter Institute of Technolgy un semināram latviešiem ($1500)
5. Zentas Mauriņas Eiropas kultūras dialogā konkursa balvām ($500)
6. Latviešu dzejas Saskandinot ierakstam kompatdiskā Lailas Saliņas ieskaņojumā ($1600)
7. Latviešu jaunatnes semināram 2x2 2008. gadā Mičiganā ($2600)
8. ALAIDD (Amerikas latviešu apvienības dokumentācijas datu bazei) talku organizēšanai ASV 

latviešu centros ($2000)
9. Mūzejam un pētniecības centram “Latvieši pasaulē”. Sēklas nauda darba grupas administrātīviem 

izdevumiem ($2800)
10. VIII Starptautiskiem latviešu jauno mūziķu meistarkursiem Ogrē 2008. gadā ($2000)
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11. Grāmatai Lūgsnas skolu jaunatnei ($2000 no Sūnas fonda)
12. Mūziķu Medņa un Kīna koncertu tūrei pa ASV ($2200)
13. Hotel Paradiso. Oriģinālai viencēliena komēdijai Ventūras Latviešu dziesmu svētkos ($3000)
14. Jaunai dziesmu spēlei Vēstule no Losas. ($4000; $3500 no komponista Okolo-Kulaka piemiņas 

fonda)
15. Ņujorkas/Bruklinas jaundibinātai “Mazuļu skolai”. Sēklas nauda ($750)
16. Latvijas mazpulkiem avīzītes Mazpulks izdošanai ($2000)
17. L. Jakubenokas populārzinātniskai grāmatai par latviešu mītoloģiju ($1500 no E. Sūnas fonda)
18. Auces latviešu biedrības Krīzes centram “Namiņš” maznodrošināto bērnu ekskursijām uz 

kultūrāliem pasākumiem ($540)
19. Pasaules latviešu mākslas savienības izstādei Diasporas māksla atgriežas ASV mākslinieku darbu 

sūtīšanas izdevumiem uz Valmieru ($2000)
20. Indianapoles Latviešu dziesmu svētku kopkoŗa koncerta programmai ($3000)

2007. gada ALAs Kultūras fonda ienākumi:

ALAs Kultūras fonds vāc ziedojumus atsevišķi no pārējām ALAs līdzekļu vākšanas akcijām un piešķir līdzekļus 
latviešu kultūras un izglītības projektu atbalstam ASV un Latvijā. 2007. gada ziedojumu akcija ieņēma $32 266. 
Ienākums no 2007. gadā pārdotām 2006. gada KF financētam grāmatām bija $215.

Piemiņas fonda augļi 2007. gadā bija $16 967.24 no komponista A. Okolo-Kulaka fonda un $8 078.70 no Edgara 
Sūnas piemiņas fonda. ALA atvelk 3% no kapitāla summas gadā administrācijai, un atlikums no augļiem tiek 
piešķirts projektiem, kas atbilst fondu mērķiem.

Kopā KF ienākums 2007. gadā bija $57 526.94

Sirsnīgi pateicos visiem KF fonda atbalstītājiem, iesniegto projektu vadītājiem, KF valdei un ALAs biroja  
darbiniekiem par labo sadarbību. Saliekot līdzekļus un sapņus kopā veicinām profesionālu, radošu rosību un 
rezultātus.

Sarma Muižniece Liepiņa
ALAs Kultūras fonda priekšsēde

The American Latvian Association Cultural Foundation was founded in 1951. By encouraging and 
enhancing opportunities to experience firsthand the Latvian cultural heritage, the Foundation and its grant 
recipients have contributed for over half a century to the vitality and diversity of culture in America.
 
In 2007 the ALA Cultural Foundation funded twenty projects and one lifetime achievement award 
distributing a total of $44,040 in grants. The Edgars Sūna and composer Okolo-Kulaks Memorial funds 
support special grants. The Foundation is funded entirely from donations large and small. I sincerely 
thank each one of our donors.
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ALAs “Sadarbība ar Latviju”  nozares vadītāja 
Ērika Krūmiņa  ziņojums

Aizvadītajā 2007. gadā Latvija piedzīvoja  jau sešpadsmito (16.) gadskārtu kopš 
savas valstiskās neatkarības atjaunošanas.   Mēs varam būt pateicīgi  Visuvarenam 
Likteņa  Lēmējam par mūsu tautai no jauna piešķirto atdzimšanas un atjaunošanas 
laiku.  Latvieši ir atkal savas tagadnes un nākotnes veidotāji, un mūsu valsts ārējā 
drošība ir garantēta  NATO aizsardzības līgumu ietvaros.  Pirmoreiz Latvijas 
vēsturē mūsu valsts sabiedrotie ir rietumu lielākās demokratijas.  

Tomēr tikpat pozitīvi nevar novērtēt Latvijas līdzdalību Eiropas Savienībā.  Ir gan iegūti dažādi piešķīrumi valsts un 
privātpersonu saimniecisko pasākumu  attīstībai, bet ir izveidojusies arī kāda bīstama negatīva parādība -vairāk nekā 
60 000  jaunu Latvijas pilsoņu aizplūšana uz citām Eiropas Savienības valstīm labāku darbavietu meklējumos. 
 
Jaunais emigrācijas vilnis un jau tā zemā dzimstība nopietni apdraud latviešu tautas izdzīvošanu Latvijā.   Ģimenes 
ar vairāk nekā vienu bērnu lielākā vairākumā dzīvo trūcīgos apstākļos, un daudzbērnu ģimenes visbiežāk dzīvo zem 
valsts noteiktā iztikas minimuma robežas.   Zemie ienākumi neveicina pēcnācēju nākšanu jaunajās ģimenēs, un katru 
gadu mirstība pārsniedz dzimstību par daudziem tūkstošiem.   Kamēr nepieaugs nodarbinātība un minimālās algas, 
nav lielas izredzes uz tautas labklājības un dzīvā spēka pieaugumu.   Tas liek mums, labklājībā dzīvojošajiem, darīt 
visu iespējamo, lai palīdzētu savai tautai šajā grūtajā pārejas laikā.   Tautas nākotnei ir svarīgs un dārgs katrs tās bērns.  
Šīs atziņas ir pamatā “SADARBĪBA AR LATVIJU” nozares palīdzības pasākumiem aizgājušajā darbības gadā.

I IEGULDĪJUMS LATVIEŠU TAUTAS IZDZĪVOŠANAI

 Jau vairāk nekā trīspadsmit (13) gadus mēs aktīvi sadarbojamies ar Latvijas Bērnu  fondu – mūsu palīdzības 
pasākumu galveno starpnieku Latvijā.

 Pagājušajā gadā mūsu ikmēneša pabalstus saņēma trīsdesmit piecas (35) daudzbērnu ģimenes, kuŗās aug vairāk 
nekā 190 bērnu

 (ALAs / LBF  “Drošā Tilta”  programma  Nr. 1- A un 1-B - palīdzība $200 mēnesī, vismaz 24 mēnešus).

 Tāpat varējām sniegt ikmēneša palīdzību četrpadsmit (14) smagu 
 apstākļu piemeklētiem individuāliem bērniem (ALAs / LBF  “Drošā
 Tilta”  programma Nr. 2. – palīdzība $100  mēnesī, vismaz 24 mēnešus).        
      
II IEGULDĪJUMS LATVIEŠU JAUNATNES IZGLĪTĪBAI

 Tautas labklājība šodien un rīt ir atkarīga no tās locekļu izglītības      līmeņa  un zināšanām.   Tāpēc liels uzsvars 
tika likts uz izglītības atbalstu.

 Augstskolu izglītības stipendijas saņēma četrpadsmit (14) studenti bāreņi  vai studenti no daudzbērnu 
ģimenēm.

 (ALAs / LBF “Drošā Tilta”  programma Nr.3. - $2 000 stipendija vienam  mācību gadam).

III PALĪDZĪBAS KOPSUMMAS

 Iepriekš minētām latviešu grūtdieņu grupām 2007.gadā varējām  nosūtīt kopā   $91 862.
 Mūsu ilggadējās sadarbības  laikā (1994. g. dec. –2007. g. dec.) ar Latvijas Bērnu fondu  šiem mērķiem esam 

kopā varējuši nosūtīt skaidrā naudā vairāk nekā   $820 000.
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 Šī nozīmīgā palīdzība ir bijusi iespējama, vienīgi pateicoties nelielam skaitam atsaucīgu ASV latviešu 
draudžu, organizāciju un galvenokārt individuālu tautiešu speciāliem mērķa ziedojumiem un testamentāriem 
novēlējumiem.

IV  „DROŠĀ TILTA” REDZAMĪBA LATVIJĀ UN ĀRZEMĒS

 Pateicoties Latvijas Bērnu fonda pretimnākšanai,  „Drošā Tilta”  palīdzības programma ikgadus ar rakstiem un 
fotografijām plaši  atbalsojas Latvijas galvenajos laikrakstos – „Latvijas Avīzē”,   „Dienā”  un  „Neatkarīgajā 
Rīta Avīzē”.   2007. gada  rudenī pirmoreiz liels krāsu uzņēmums un raksts parādījās  Latvijā visvairāk izplātītākā 
laikraksta  „Latvijas Avīzes”  pirmajā lapā.      (2007.g. 12. sept.) Arī laikraksts „Laiks” šogad bija atvēlējis 
laikrasta pirmo lappusi.  Liela     pateicība par daudzo rakstu  sagatavošanu „Laikam” un „Latvian Dimensions” 
pienākas Astrīdai Jansonei,  agrākajai  ALAs valdes loceklei un tagadējai „Sadarbība ar Latviju”  pārstāvei 
Latvijas Bērnu fondā.         

V JAUNATNES PATRIOTISKĀ AUDZINĀŠANA

 Neviens nepiedzimst par kādas valsts vai tautas patriotu.  Nevar iemīlēt to,    ko nepazīst.  Arī “SAL” mēģina  
veikt savu daļu šajā darbā, darot iespējamo, lai tās atbalstītie bērni un jaunieši iepazītu, iemīlētu un cienītu 
Latviju un latviešu tautu.

 Strādājot šajā virzienā, mēģinām katram studentam vai ģimenei dāvināt kādu grāmatu, kuŗā  atspoguļojas 
Latvijas un latviešu tautas traģiskās

 vēstures gaitas.  Sākumā dāvinājām  U. Ģērmaņa “Latvijas vēsturi”, tad H. Stroda “Latvijas nacionālo partizāņu 
karu” (1944 – 1956), bet pagājušajā laikā -  Dr. T. Puisāna rakstu krājumu  “Okupācijas varu nodarītie postījumi 
Latvijā”  (1940 – 1990).

VI PALĪDZĪBA LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAI

 Nozare kārto un pārvalda ALAs Kleinberga Latvijas Lauksaimniecības Universitātes  stipendiju fondu.  Šīs 
programmas ietvaros 2007.gadā tika piešķirtas divas (2) stipendijas:

1.) LLU  Veterinārmedicīnas fakultātes  2007.g. absolventei
 Ievai Kleinbergai divu (2) mēnešu papildus prakses darbiem Anglijā  (The Wylie Veterinary 

Center).
 Stipendijas summa:  LS 758 (apm. $1 453).

2.) LLU  Veterinārmedicīnas fakultātes subasistentei Evijai Reinei
 pētījumu veikšanai Barselonas Universitātes Veterinārajā  kolledžā, Spānijā (Veterinary College, 

University of Barcelona).
 Stipendijas summa:  LS 341 (apm. $692).

Pie nozares darbojas referents Latvijas lauksaimniecības jautājumos -     agronoms Dr. Juris Plēsums, aktīvs lauk-
saimnieks Viskonsīnas pavalsts ziemeļos.  Ar ALAs daļēju financiālu atbalstu  Dr. Plēsums 2007.gadā vairāk nekā 
sešus (6) mēnešus pavadīja Latvijā. Tur galvenokārt tika sniegtas individuālas konsultācijas daudziem Latvijas 
lauksaimniekiem viņu saimniecībās, kā arī vākti jauni materiāli 2006. gadā viņa izdotajai
mācību grāmatai  „Gaļas liellopi un liellopu gaļas ražošana Latvijas apstākļos”  – otram, paplašinātam izdevumam.  
Grāmata tiek izmantota, kā mācību līdzeklis  Latvijas Lauksaimniecības Universitātē, un zemnieki to lieto kā 
padomdošanas / references materiālu.
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VII  ATBALSTS TĪMEKĻA MĀJAS LAPAI “NOZIEGUMI PRET CILVĒCI”

 Tāpat kā iepriekšējos gados, 2007. gadā “SAL” turpināja segt tīmekļa   savienojuma abonementa maksu ($750 
gadā)  “Latvijas politiski represēto apvienības” (LPRA) izveidotai mājas lapai  par okupantu noziegumiem 
pret latviešu tautu.  Tās nosaukums “Noziegumi pret cilvēci / Crimes Against Humanity / Latvian Site”.  
Tīmekļa  “mājas lapas”   adrese:  www.vip.latnet.lv/LPRA. Informāciju latviešu un angļu valodā caurmērā 
izlieto 200 cilvēku  dienā jeb vairāk nekā 70 000 gadā.   Mājas lapā ir atzīmēts ALAs  atbalsts.         

 Pagājušajā gadā šī mājas lapa izveidoja jaunu pasākumu – „video”  filmu ievietošanu / izrādīšanu „You / Tube”  
pasaules mēroga sistēmā.   Tas ir bijis veiksmīgs jauninājums, un atsevišķas filmas ir jau skatījuši tūkstoši 
no daudzām valstīm.  Piemēram, „June 17, 1989 Mass Demonstrations in Riga Against the  Soviets” – 3,000 
(+),  „Soviet Vorkuta” - 4,000 (+),  „May 8, 2007  Latvia’s Support  for  Estonia” – 8,000 (+),  utt.

VIII LĪDZDALĪBA PBLA DEMOGRAFISKAJĀ DARBA GRUPĀ

       “SAL”  nozares vadītājs kā viens no ALAs  pārstāvjiem PBLA  valdē koordinēja arī PBLA demografiskās darba 
grupas pasākumus.  Kopš darba grupas nodibināšanas, dažādiem demografijas atbalsta   projektiem Latvijā 
septiņos PBLA  budžeta gados kopsummā ir nodoti $74 600.                                                                                                                

IX LATVIEŠU TAUTAS GRŪTDIEŅU ATBALSTĪTĀJI  ASV

Lai gan visi pilno, viena gada palīdzības projektu ziedotāji jau saņem  tiešas pateicības vēstules no saviem 
apgādājamajiem  Latvijā,  tomēr  “SAL”  nozare vēlreiz grib izteikt pateicību latviešu daudzbērnu   ģimeņu, bāreņu 
un smagu apstākļu piemeklēto individuālo bērnu  nozīmīgākajiem  atbalstītājiem 2007. gadā:

a) Ziedojumi no $220 000 līdz  $224 999
 Grundmanes, Ievas testamentārs novēlējums (MN)

b) Ziedojumi no $9 000 līdz  $9 999
 Anonims  (OH)

c) Ziedojumi no $8 000 līdz  $8 999
 Kēmanis Memorial Fund  (CA /CO)

d) Ziedojumi no $5 000 līdz  $5 999
 Eglīte,  Andrejs  (NE)

e) Ziedojumi no $4 000 līdz  $4 999
 Petričeks, Rita / Juris  (WA)

f) Ziedojumi no $3 000 līdz $3 999 
 Klīvlandes latviešu biedrība  (OH)

g) Ziedojumi no $2 000 līdz $2 999
1.) Minneapoles / St. Paulas latv. ev. lut. draudze  (MN)
2.) Oregonas latv. biedrība  (OR)
3.) Bērziņš, Evarists  (CT)
4.) Christmas, Silvija / Larry   (IL)
5.) Ernesta Elmūta  Piemiņas fonds  (MA)
6.) Lucs, Daina / Jānis   (NJ)
7.) Pamovskis, Aina   (OR)
8.) Sīpols, Sandra / Uldis  (MA)
9.) Subak Family Foundation   (IL)
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h) Ziedojumi no $1 000 līdz $1 999
1) Oregonas latv. biedrība  (OR)
2) Jansone, Astrīda  (OH / LV)
3) Krūmiņš,  Ināra / Ēriks  (WI)

 Pateicība tiek izteikta arī ikvienam mazākas summas ziedotājam.  Jūsu ziedojumi tiek apvienoti,  lai sanāktu 
pilns minimāls atbalsts vienai daudzbērnu ģimenei, smagu apstākļu piemeklētam individuālam bērnam vai 
bārenim vismaz vienam gadam.  Šīm apvienotām grupām dodam nosaukumu “Latvietis Latvietim”.  Vienīgi 
apvienojot visus ziedojumus, kā lielos tā arī mazākos, mēs ceram nedaudz uzlabot mūsu tautas grūtdieņu dzīvi 
Latvijā.

X ĪPAŠA   PATEICĪBA

 Īpaša pateicība pienākas lielākam skaitam „Drošā Tilta” grūtdieņu 
 palīdzības programmas ilggadējiem atbalstītājiem.  Jūs esat šīs programmas drošais pamats un bez jūsu atbalsta 

šis pasākums nebūtu varējis sniegt tik ļoti nepieciešamo palīdzību Latvijā nu jau nepārtraukti četrpadsmit (14) 
gadus.  Daudzi jūsu vārdi atkal parādās šī gada nozīmīgāko ziedotāju sarakstā,  bet daži visus šos gadus vēlas 
palikt anonimi.

 Speciāla pateicība un atzinība šogad pienākās nelaiķei ārstei Ievai Grundmanei  no Minneapoles, kas aizgāja 
viņsaulē 2004. gada 14. septembrī,  Latvijā.  Pēc gaŗa un pilnvērtīga darba pilna mūža  viņa vēlējās palīdzēt 
latvju tautas vienīgajiem drošajiem nākotnes garantētājiem – tās bērniem un jauniešiem.  Savā testamentā viņa 
novēlēja nozīmīgu summu tieši trūcīgo daudzbērnu ģimeņu atbalstam,  Amerikas latviešu apvienības „Drošā 
Tilta” programmas prioritātei.  Mēs ceram, ka viņas cēlajam paraugam būs arī citi sekotāji ASV latviešu saimes 
vidū.      

Ēriks Krūmiņš
“Sadarbība ar Latviju” nozares vadītājs                                   

2007. gada septembrī Rīgas Latviešu biedrības 
Zelta zālē sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu ALAs 
priekšsēdis Mārtiņš Duhms un SAL vadītājs Ēriks 
Krūmiņš pasniedz stipendijas un ASV latviešu 
atbalsta veltes studentiem , daudzbērnu ģimenēm 

un bērniem invalīdiem. 
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ALAs Sporta   nozares vadītāja 
Visvaŗa Ģigas  ziņojums

Sporta nozares uzdevums ir turpināt Latvijas sporta tradicijas un tikumus, 
rūpējoties par sporta nodarbībām visu vecumu latviešiem, kā arī par jaunatnes 
un sportistu saimes latvietības saglabāšanu.

Latviešu meistarsacīkstes
ALAs 10. atklātās meistarsacīkstes (54. ASV latviešu) volejbolā un basketbolā notika ASV latviešu Sporta 
dienās, 2007. g. 26. un 27. maijā, Klīvlandes latviešu Atlētikas kluba (LKAK) vadītāja Viļņa Kubuliņa un palīga 
Pēteŗa Gravas izkārtojumā.  Piedalījās vairāk nekā 160 sportistu un 20 vienības: deviņas vīriešu volejbolā, piecas 
sieviešu volejbolā un sešas basketbolā.  Spēles notika Parmas priekšpilsētā, Ohio Nets Sporta kompleksā.

Atklāšana iesākās ar parādi, kur aiz ASV, Kanadas un Latvijas karogiem visas vienības iesoļoja sporta zālē. 
Sacensības atklāja LKAK pārstāvis Vilnis Kubuliņš, apsveikuma vārdus teica ALA Sporta nozares vadītājs 
Visvaris Ģiga, Vidējo valstu sporta pārvaldes priekšnieks Valdis Tums, Austrumu piekrastes sporta pārvaldes 
priekšnieks Jānis Ģiga un Latviešu sporta apvienības Kanadā (LSAK) priekšnieks Oļģerts Kurcigs.  Atklāšanas 
sākumā nodziedāja ASV un Kanadas himnu, un beigās „Dievs, Svētī Latviju!”.  Sacensībās  meistarību basketbolā 
izcīnīja Minesotas „Starts”, sieviešu volejbolā - Detroitas LSK un vīriešu volejbolā - Čikāgas DV.  Draudzības 
spēle hokejā - ASV pret Kanadu izveidojās kā treniņš, jo abām vienībām neieradās pietiekami spēlētāju.

Piektdienas vakarā pirms sacensību iesākšanās notika Amerikas latviešu jaunatnes apvienības (ALJAs) rīkotais 
iepazīšanās vakars restorānā,  pilsētas centrā.  Pēc pirmās dienas spēlēm, sestdienas vakarā, notika sadraudzības 
vakars, ko rīkoja Ohaijo latviešu apvienības (OLA) jaunieši Deutsche Zentrale kafejnīcā.  Svētdienas vakarā, 
pēc meistarsacīkstēm, visi sportisti un viesi, kopā ap 250,  devās atkal uz Deutsche Zentrale kompleksu, kur 
lepni iekārtotā zālē notika sportistu apbalvošanas balle.  Apbalvošanas ceremoniju vadīja Sporta nozares refer-
ents un Minesotas „Starta” basketbolists Miķelis Ģiga. Ceremonijas beigās Sporta nozares referents un Čikāgas 
DV sporta pārstāvis Svens Kīns aicināja visus sportistus un sporta cienītājus piedalīties ALAs 11. atklātajās 
meistarsacīkstēs (55.ASV latviešu) 2008. gada 24. un 25. maijā, Čikāgā.  Šogad arī ir paredzēta futbola spēle 
starp Vidējo valstu un Ņudžersijas „Kursas” vienībām un hokeja spēle starp latviešiem un lietuviešiem.

Sacensības Latvijā
2008. gadā no 11. līdz 24. jūnijam ALAs sporta vienības trenēsies un piedalīsies sacensībās Latvijā.  No 21. 
līdz 23. jūnijam Valmierā notiks Trīszvaigžņu spēļu 15 gadu atceres turnīrs, kuŗā mūsu sportisti sacentīsies 
basketbolā un sieviešu un vīriešu volejbolā. Pirms tam notiks treniņi un sacensības Rīgā, Jelgavā un Jekabpilī. 
Ceļojot notiks ekskursijas uz vairākām Latvijas skaistām un vēsturiskām vietām.

2007. gada sporta sacensību rezultāti

Vīriešu volejbols
10. ALAs meistarsacīkstes Klīvlandē, 26. un 27. maijā, piedaloties 9 vienībām. 
1.v. Čikāgas DV – Aleks Dankers, Andris Līzenbergs, Dainis Matisons, Charlie Veldre, Juris Veldre,        Ēriks 
Zušēvics, Markus Zušēvics.
2.v. Kalamazū LSK – Ē. Krievs, M. Grants, K. Bērziņš, D. Bolšteins, K. Grīnvalds, K. Memenis, A. Krautmanis, 
R. Ķeņģis, Ē. Krautmanis, K. Grants.  
3.v. Klīvlandes LAK– E. Parker, M. Kampe, E. Pelds, V. Kubuliņš, P. Grava, E. Ābols, P. Plūme.
Balvas: Valža Treimaņa balvu labākajam volejbolistam m./s. saņem Dainis Matisons, Čikāgas DV.
Ulža Holandera piemiņas balvu labākajam gremdētājam m./s. saņem Krišjānis Bērziņš, Kalamazū LSK.
Daugavas Vanagu balvu par sasniegumu uz un ārpus laukuma saņem Vilnis Kubuliņš, Klīvlandes LAK.
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Sieviešu volejbols
10. ALAs meistarsacīkstes Klīvlandē, 26. un 27. maijā, piedaloties 5 vienībām.
1.v. Detroitas LSK – Lija Austriņš, Kristīne Kīns, Larisa Kīns, Larisa Līzenbergs, Māra Matisons,                               
Diana Sydlowski, Alīse Tupurītis, Justīne Tupurītis.
2.v. Kalamazū LSK – E. Linebaugh, L. Krautmane, L. Grīnvalde, I. Grīnvalde, L. Galēna, I. Lazdiņa, J. Galēna.  
3.v. Minesotas „Starts”- Kristīne Ģiga, Pamela Nora, Sarah Ģiga, Justīne Rudzīte, Kristīne Kontere, Adriana 
Nora, Leah Rudzīte, Tia Rudzīte, Kristīne Duņēns.
Balvas: Minesotas “Starts” balvu labākajai volejbolistei m./s. saņem Larisa Līzenberga, Detroitas LSK.       
Dr. Irēnes Norgello balvu labākajai gremdētājai m./s. saņem Māra Matisone, Detroitas LSK.
ALAs balvu par sasniegumu uz un ārpus laukuma saņem  Elga Ozola, Klīvlandes LAK.

Jauktais volejbols 
Austrumu piekrastes sacensības volejbolā, Elkhard, MD, 5. maijā, piedaloties 4 vienībām.  
Sacensības vadīja Viesturs Timrots.
1.v. Ņudžersijas „Kursa I” – Ainis Nolendorfs, Kārlis Celle, Mārtiņš Indārs, Ēriks Rencs, Gunārs Foldāts, Juris 
Bļodnieks, Mikus Putenis.
2.v. Vašingtonas DV „Sigulda II”,  3.v. Vašingtonas „Sigulda I”.
Balva: Labākajam turnīra volejbolistam Ainim Nollendorfam, Ņudžersijas „Kursa I”.

Kursas kausa turnīrs volejbolā, Priedainē, Ņudžersijā, 22. septembrī, piedaloties 8 vienībām, vadītāji Juris 
Bļodnieks, Jānis Ģiga un Aivars Bārs.
1.v. Vašingtonas „E iela” – Aldis Bērziņš, Mārtiņš  Ģērmanis, Pēteris Ģērmanis, Ēriks Priede, Dainis Bērziņš, 
Nīls Krūmiņš.
2.v. „Jaunie Vašingtonieši” – Grants Osvalds, Alberts Ozols, Elga Ozola, Roberts Šverns, Pēteris Celms, Viktors 
Bebris, Miķelis Bērziņš.
3.v. Ērgļu fabrika”- Ādams un Ēriks Galuppo, Andra un Inta Ērgles, Aldis Kore, Ēriks Žmuidiņš.
Balvas: Labākā spēlētāja Elga Ozola; labākais spēlētājs Ēriks Priede.

Basketbols
10. ALAs meistarsacīkstes Klīvlandē, 26. un 27. maijā, piedaloties 6 vienībām:
1.v.  Minesotas “Starts” - Chris Braun, Ēriks Duņēns, Kārlis Duņēns, Miķelis Ģiga, Maikls Kauls,
Marcis Pavārs, Vilnis Štolcers, Vilis Zaeska, treneris Zigurds Kauls.
2.v.  Kalamazū LSK – R. Tiltiņš, J. Linebaugh, T. Gonzālez, A. Butlēvics, M. Grants, K. Grants, D. Zadvinskis.
3.v. Ņujorkas „Rakte”- E. Galuppo, M. Rīsbergs, A. Brigis, E. Šenbergs, K. Sniedze, J. Ģiga, G. Star, A. Gal-
uppo, E. Augenbergs, A. Ābeltiņš, A. Trautmanis, treneris M. Trautmanis. 
Balvas: Latviešu korporāciju apvienības (LKA) balvu labākajam basketbolistam m./s. saņem Chris Braun, 
Minesotas “Starts”.
Imanta Štāla piemiņas balvu par sasniegumiem uz un ārpus laukuma saņem Matīss Grants, Kalamazū LSK.

Gadskārtējās jauniešu sacensības Ģaŗezerā, vadītājs Sandijs Baškēvics.
Volejbols, 29. jūlijā
Meiteņu sacensības, piedaloties 6 vienībām:
1.v. “URĀ!” - Kristīne Krautmane, Lāra Ejupa, Marika Racibarska, Ārija Inveisa, Elisa Tupurīte, Lija Krieva.
2.v. „Pērkons:” - Brigita Trenče, Inga Klints, Karīna Pone, Maruta Blatchina, Emma Laure,  Inta Ērgle.
3.v. „Ak, vai!” – Larisa Granta, Emīlija Veinberga, Māra Kore, Kristīne Abula, Zinta Lucāne, Marisa Kaugars, 
Vija Veinberga.
Balva:  sekmīgākajai volejbolistei Marikai Racibarskai.
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Zēnu sacensības, piedaloties 6 vienībām:
1.v. “Crip asins” – Markus Zuševics, Krišs Petrovskis, Aldis Kore, Ēriks Krautmanis, Krišjānis Mackus, Andris 
Jurēvics.
2.v. „Asins lietus līst” – Mārtiņš Trautmanis, Ēriks Žmuidiņš, Ādams Galuppo, Pēteris Celms, Kārlis Beckšteins, 
Krišs Putniņš.  
3.v. „M. Ž. C.” - Aleks  Inveiss, Dainis Bērziņš, Pauls Ejups, Kārlis Dumpis, Andris Grīnvalds, Ēriks Velkme, 
Markus Trenče.
Balva:  sekmīgākajam volejbolistam Markusam Zušēvicam.

4:2 sacensības, piedaloties 32 vienībām:
1.v. “Kīnvalders Bergmanītis” – Aleksis Dankers, Andris Līzenbergs, Pauls Grīnvalds, Roberts Tupurītis, Artūrs 
Kūlāns, Kristīne Kīna, Larisa Līzenberga, Andra Krautmane.
2.v. „Melnās Čūskas”- Krišs Bērziņš, Miks Bērziņš, Ēriks Krievs, Marika Racibarskas, Mrs. Daiga, Maiks 
Daiga.
Balva: labākajam volejbolistam Aleksim Dankeram.

Basketbols, 14. jūlijā
„5 pret 5”, piedaloties 3 vienībām:
1.v. „Rīta koks” – Ādams Galuppo, Pauls Ejups, Lars Dankers, Kristaps Skrodelis, Lūkas Veinbergs, Marks 
Abulis.
2.v. „Trakās vardes” – Mārtiņš Trautmanis, Voldemārs Kalniņš, Kārlis Beckšteins, Vija Veinberga, Dāvis 
Karkliņš, Aleks Grants.
3.v. „Brūnie lāči” – Ēriks Žmuidiņš, Matīss Kaugars, Matīss Putenis, Kārlis Jansons, Kārlis Abuls, Alens Klints, 
Mārtiņš Petrovskis.
Balva:  labākajam basketbolistam Ādamam Galuppo.

„3 pret 3”,  piedaloties 10 vienībām:
1.v. „Auseklīši” – Edgars Kārklis, Juris Pastars, Voldemārs Kalniņš, Sandijs Baškevics.
2.v. „Varavīksnes klubs” – Dāvis Bolšteins, Ēriks Krievs, Matīss Grants, Kaldis Grants.
3.v. „Brūnais cukurs” – Mārtiņš Trautmanis, Ādams Galuppo, Andris Trautmanis, Andris Ābeltiņš.
Balva: labākajam basketbolistam Jurim Pastaram.

Golfs 
ASV m./s.  Detroitas 18. atklātās golfa sacīkstes 19. un 20. maijā, Whispering Willows golfa laukumā,  pieda-
loties 48 vīriešiem un 5 sievietēm.  Golfa apvienības vadītāji ir Modris Ejups, Māris Lenšs un  Uldis Vītiņš.
Meistaru klasē, Latvijas kausa izcīņa, pēc (play off): 1.v.  Edvards Robežnieks (162),  2.v. Andris Runka 
(162),  3.v. Andris A. Runka (164).
A klasē 1.v. Pēteris Grava ( 174),  2.v. Krišjānis Māliņš (180),  3.v. Andris Zariņš (185).
B klasē 1.v. Māris Lenšs (207),  2.v. Egils Krūmiņš (211),  3.v. Modris Ejups (212).  
Senioru A klasē 1.v. Juris Ūdris (192),  2.v. Jānis Eglītis (194),  3.v. Mark Newcomer (194).
Senioru B klasē 1.v. Agris Robežnieks (205),  2.v. Uldis Mednis (213),  3.v. Ugis Augenbergs  (214).
Sieviešu klasē 1.v. Daina Korba (207),  2.v. Edīte Eversa (229),  3.v. Sandra Petrovskis (232). 
L!K!A! sacensībās korporācija Patria bija vienīgā, kas varēja sastādīt nepieciešamo piecu dalībnieku skaitu. 

Ziemeļamerikas golfa 38. m./s. 14. un 15. jūlijā, Grandrapidos, Alpine golfa laukumā,
piedaloties 54 spēlētājiem.  Sacensību vadītāji Jānis Daukšs, jun. un Sandra Daukša. 
Vīriešu meistarklasē 1.v. Matīss Mazutis (157),  2.v. Maiks Knuble (157), 3.v. Jānis Daukšs, jun. (158).
Vīriešu A klasē 1.v. Andris Līzenbergs (162),  2.v. Pēteris Daukšs (168),  3.v. Mičs Braiants (175).
Vīriešu B klasē 1.v.  Džo Tomaševskis (186),  2.v.  Stīvens Knuble (186),  3.v.  Juris Putāns (190).
Vīriešu C klasē 1.v.  Dzintars Abuls (209),  2.v.  Stīvens Tarbūnas (220),  3.v.  Jānis Plāte (222).
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Senioru meistarklasē  1.v. Andris Runka sr. (167),   2.v. Janis Rikāns  (193),  3.v. Jānis Eglītis 196).
Supersenioru klasē 1.v. Eriks Ziediņš (188),  2.v. Tālis Lībants (192),  3.v.  Edvīns Auzenbergs (193).
Sieviešu meistarklasē 1.v.  Dženīna  Grava (196),  2.v. Daina Korba (204).  
Sieviešu A klasē 1.v.  Darlīne Putāne,  2.v. Mārīte Tālberga,  3.v. Ausma Linde.
Junioru klasē 1.v. Mitčs Braiants .
Pilsētu vienību - 1.v. Grand Rapidi,  2.v.  Kalamazū,  3.v. Klīvlande.
 
Vidējo valstu golfa m./s. 19. un 20. augustā, Klīvlandē, piedaloties 48 spēlētājiem.
Meistarklasē 1.v. J. Kīns (79),  2.v. Ā. Tongs (79),  3.v. P. Grava (82).
VīriešuA  klasē 1.v. P. Keršteins (92),  2.v. Ģ. Auzenbergs (95),  3.v. M. Keršteins.
Vīriešu B klasē 1.v. P. Grasmanis (104),  2.v. P. Sockis (107),  3.v. J. Strautnieks (108).  
Senioru klasē 1.v. J. Māliņš (88),  2.v. M. Liepiņš (89),  3.v. J. Eglītis (90). 
Supersenioru klasē 1.v. P. Slārs (91),  2.v. M. Pudists (94),  3.v.  A. Stelmachers (95).
Sieviešu meistarklasē 1.v. D. Tonga (102),  2.v. J. Grava (108),  3.v. A. Liepiņa (114).  
Sieviešu A klasē 1.v.  C. Liepiņa (122),  2.v. I. Zadvinska (128),  3.v.  E. Grasmane (129),  L. Ropa (129).

Sietlas latviešu golfa apvienības (SLGA) scramble turnīrs 8. septembrī, Jackson Park golfa laukumā, pieda-
loties  48 spēlētājiem.  Sacensības vadīja Rolands Abermanis un Edmunds Leitis.
1.v. četrinieks – Kolins Turnbulls, Māris Galiņš, Džīna Galiņa, Ints Luters.
2.v. Džims Baitmens, Brents Jangs, Dans Makklaskijs, Bills Kuks.
3.v. Ivars Bārs, Arturs Siksna, Andris Pružinskis, Lūkas Pētersons.
 
Lansingas scramble golfa sacīkstes 15. septembrī, piedaloties 29 spēlētājiem.
1.v. četrinieks – Janis Kuenieks, Ligita Ķepīte, Jānis Māliņš, Pēteris Oade.
2.v. Jānis Dapkis, Daina Koorba, Valdis Vītols, Aldis Zuika.  
3.v. Ieva Kūle, Atis Markovs, Vija Markova, Dvaits Mikelsons (Dwight Mickelson).

Futbols
Latvijas kausa izcīņa, Indianapolē,  7. jūlijā, Ņudžersijas “Kursa” pret Vidējo valstu DV.
Uzvarēja Vidējo valstu DV 3:1, vadītājs Alberts Legzdiņš.  ”Kursas” vadītājs Jānis Ģiga. 

Novuss
Vašingtonas ALJAs un DV turnīrs 3. februārī,  piedaloties 15 spēlētājiem.
1.v. Valdis Bormanis,  2.v. Imants Timrots,  3.v. Vitolds Bēms

Ņujokas kausa izcīņa novusā, 15. aprīlī, DV namā Bronksā, piedaloties 11 spēlētājiem. 
Turnīru vadīja Ferlands Krūmiņš un Jānis Ērglis.
1.v. L. Meilahs, 2.v. H. Bērmanis, 3.v. F. Krūmiņš.
Dubultspēlēs 1.v. H. Bērmanis un F. Krūmiņš, 2.v. L. Meilahs un K. Salmiņš, 3.v. M. Leikarts un E. Tupurītis.

Rietumu piekrastes novusa sacensībās 2007. gadā, lielākie punktu  ieguvēji:  
1.v. Jimmy Van Dixhorn,  2.v. Vilnis Auziņš, 3.v. Mārtiņš Leikarts, 4.v. Jānis Daugavietis.
Novusa sacensības Losandželosā vada rietumu piekrastes novusa referents Jānis Daugavietis.

Šaušana
Ģaŗezera vasaras vidusskolas sacensības, Gaŗezerā, 12. un 13. jūlijā. 
Sacensības izkārtoja Grand Rapidu DV apvienības šaušanas kopa, vadītājs Maksis Jansons.
A grupa (13, 14 un 15 g. vecumam) ar mazkalibra šauteni 1.v. Anna Ames (77 punkti),  2.v. Astra Dāboliņa 
(71),  3.v. Kristaps Kancāns (69).
A grupa ar pistoli 1.v. Pēteris Rācenis (89 punkti)  2.v. Aldan Brown (77),  3.v. Aleks Vizulis.
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Balva:  Lou Van Koevering dāvātā naudas balva labākajam „A” grupas sportistam Pēterim Rācenim.
B grupa (16, 17 un 18 g. vecumam) ar mazkalibra sauteni 1.v. Kārlis Beckšteins (83 punkti),  2.v. Līna Bat-
araga (81),  3.v. Māris Lucāns (81).
B grupa ar pistoli  1.v. Jānis Lazovskis (77 punkti), 2.v. Inga Klints (76),  3.v. Kārlis Beckšteins (76).
Balva:  Lou Van Koevering dāvātā naudas balva labākājam „B” grupas sportistam Kārlim Beckšteinam.

Vieglatlētika
Sporta svētki Ņujorkas draudzes nometnē Katskiļos, 28. jūlijā
Sacensības, piedaloties 98 bērniem no 6 – 14 gadu vecumā, vadīja Austrumu piekrastes sporta pārvaldes 
priekšnieks Jānis Ģiga un Iveta Eilande.  Meitenes sadalīja piecās un zēnus - sešās vecuma grupās. Sacensības 
notika piecās disciplīnās: 60 metru skrējienā, 200 metru skrējienā, tāllēkšanā, bumbiņas mešanā un 8 mārciņu 
lodes grūšanā.  Pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji saņēma medaļas.  Visi jaunieši saņēma diplomus par spor-
tisku piedalīšanos.

Slēpošana
Čikāgas slēpotāju kluba izbraukums uz Banfu, Kanadā, no 3. līdz 10. martam,  piedaloties 43 slēpotājiem.  
Izbraukumu vadīja kluba priekšnieks Pēteris Plūme.

Visvaris Ģiga,
Sporta nozares vadītājs

1. vieta Čikāgas DV: (no kr.) Ēriks Zuševics, 
Charlie Veldre, Aleks Dankers, Juris Veldre, 
Dainis Matisons, Markus Zuševics, un Andris 
Līzenbergs.

1. vieta Detroitas LSK: (no kr.) Kristīne Kīna, 
Larisa Kīna, Māra Matisone, Lija Austriņa, 
Justine Tupurīte, Larisa Līzenberga, Alise 
Tupurīte, Diāna Sydlowski.
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The Sports Office organizes and supports amateur Latvian individual and team competition in many sports, 
including volleyball, basketball, golf, tennis, soccer, hockey, shooting and novuss.  The Sports Office Board 
consists of the director, two vice-presidents, secretary, treasurer, and three officers who oversee Latvian sports 
activities in the United States in each of three regions: the East Coast, Midstates and the West Coast.  In ad-
dition, the Board appoints coordinators for each sport, who oversee or assist and report the results of the 
competition and other relevant information.  Coordinators are also appointed for other functions, such as ALA 
membership, trophies and awards, senior sports, chess, coordination with Latvia, coordination with Canada, 
sports in Garezers, the sports website and for special assignments.  The Board members and coordinators have 
formal meetings twice a year and communicate regularly by e-mail and telephone.

USA Latvian Championships 
Championship tournaments in basketball and volleyball have been held every year since 1954 in cities across 
the USA and in Toronto, Canada.  Although there was no specified date set for the tournaments, most were 
held on the Memorial Day weekend.  At the 2007 ALA Congress in Chicago, the Sports Office submitted a 
resolution, setting the tournament date to be in May on the Memorial Day weekend and declaring the two days 
of the tournament to be „Latvian Sports Days in the USA”.  The resolution was approved unanimously.

Last year the tournament was held in Cleveland, at the Parma Ohio Nets Sports Complex, where 20 teams, (9 
in men’s volleyball, 5 women’s volleyball and 6 basketball) and over 160 athletes participated.  The tourna-
ment was organized by the Cleveland Latvian Athletic Club, headed by Vilnis Kubuliņš ans assisted by Pēteris 
Grava.  The USA Latvian champions were the Detroit team in women’s volleyball,  Chicago in men’s volley-
ball and Minnesota in basketball.  Other teams participating were from Cleveland, Indianapolis, Kalamazoo, 
New Jersey, New York, Toronto and Washington D.C.  After the completion of the  tournament, the awards 
ceremony, with dinner and dancing, was held in the Deutsche Zentralec, and attended by over 250 people.  An 
ongoing project the last three years has been to add  hockey to the tournament.  An official match could not be 
played in 2007 because there was a shortage of players for both the USA and Canada teams.

 The 2008 tournament will take place in Chicago, on the Latvian Sports Days,  May 25 and 25.   In addition to 
the competition in volleyball and basketball, a hockey match has been scheduled between the newly organized 
Latvian team and a Lithuanian team from Chicago.  Also, for the first time at the Latvian Championships, the 
soccer championship match is planned between the Midstates team and the East Coast’s New Jersey „Kursa” 
team.  Normally, the championship match is held later in the summer, in New Jersey or at Garezers.

Tournament in Latvia in 2008
Since 1993, the Sports Office has organized trips to Latvia every three or four years, in which the men’s 
basketball and men’s and women’s volleyball teams compete against Latvian teams.  The tour will take place 
again this year, from June 11 to June 24.  Prior to taking part in the  „Three Star” tournament in Valmiera start-
ing on June 21, the teams will train and play games in Riga, Jelgava and Jekabpils.  While on the tour, side 
trips and excursions to historical and scenic places have been scheduled. 

Anyone wanting more information on Latvian sports activities can contact the members of the Sports Office 
or the sports division coordinators.  Names and contact information, as well as articles and fotographs from 
the 2006 and 2007 championships, are available on the ALA website, http://www.alausa.org. 

         Visvaris Giga, Director

Sports Offi ce Director’s Report 
Executive Summary
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FINANCES
ALAs kasieŗa Gustava Plato  ziņojums

Sākot ar 2007. g. aprīļa mēnesi, man ir bijusi privilēģija ieņemt Amerikas latviešu 
apvienības  kasieŗa amatu.  Es šo posteni pārņēmu no Jāņa Grāmatiņa, kuŗš veiksmīgi 
pildīja šo amatu piecus gadus.  Protams, sākot darbu kā jaunai amatpersonai, man bija 
daudz kas jāiemācas un jāsaprot.  Viss man bija jauns, bet tas nekas, jo tas mani mudināja 
uzdot jautājumus: „kāpēc?“, „kāpēc tas tā ir?“, „kāpēc mēs to tā darām?“ un tā tālāk.  
Visi šie jautājumi tika prasīti tieši tajā laika posmā, kad pasaulē apkārt ALAs samērā 
izolētajam darba laukam daudz kas mainījās.  Biržas cenas un investīcijas tirgus svārstījās 
vispirms uz leju, tad augšup, tad atkal atpakaļ uz leju; valsts nodokļu likumi mainījās; 
un technoloģija attīstījās.  

Kopš veicu savus amata pienākumus, esam ieviesuši vairākus konkrētus projektus, ko ir vērts pieminēt:

• Mēs veicām plašāko grāmatvedības revīziju, kas līdz šim ir veikta.  Tas tika darīts, galvenokārt, jo valsts 
nodokļu departaments Internal Revenue Service (IRS) mainīja revīzijas noteikumus.  

• Mēs paplašinājām valdes revīzijas pienākumus un uzstādījām jaunu revīzijas komiteju.  Šis solis tika pamatots 
uz ASV Sertificēto grāmatvežu profesionālā institūta (American Institute for Certified Public Accountants 
--- AICPA) ieteikumiem un paraugiem.  Šī komiteja līdzinās mūsu finanču komitejai.  Ir paredzēts, ka tā 
satiksies četras reizes gadā un pārrunās valdes locekļu atbildību, kā arī iekšējo revidentu darbus un ārējo 
revidentu ieteikumus. 

• Mēs izveidojām jaunu darba noteikumu par interešu konfliktu likvidēšanu un atrisināšanas kārtību. 
• Mēs uzstādījām itāļu firmas Panīnī, attālo čeku depozītu aparātu (tas ir pieslēgts pie biroja grāmatvedības 

datora).  Mēs vienlaicīgi atvērām jaunu bankas kontu Congressional Bank, kuŗā tiek elektroniski noguldīti 
ziedojumu čeki.

• Mēs iegādājāmies jaunas iekārtas (piemēram, seifu un grāmatvedības datoru). 
• Mēs pārlikām mūsu Fidelity ieguldījumus no Junk Bond parādzīmēm uz akcijām. 

2007. gada finanču pārskati un pirmo trīs mēnešu pārskats 2008. finanču gadam ir pievienoti kongresa delegātu 
zināšanai. ALAs grāmatvedības revīziju, tāpat kā iepriekšējos gados, pārbaudīja profesionālā firma Gelman, Ro-
senberg & Freedman(GRF). Es kā kasieris ņēmu vērā GRF oficiālo ziņojumu un secinājumus un bieži ar viņiem 
runāju pirms revīzijas, tās laikā un pēc tam, lai atrastu veidus, kā uzlabot un veicināt to darbu ko mēs darām. Šajā 
gadā, kā jau iepriekš minēju, daudz kas mainījās ASV valsts nodokļu sistēmas revīzijas noteikumos.  Šogad mums 
pirms revīzijas bija jāaizpilda 12 samērā komplicētas un laikietilpīgas veidlapas, atbildot sīkumos, kā darbojas 
ALAs finanču sistēma, kontrole, pārbaude un vadība.

Šogad mēs ieplānojām ārējo revīziju agrāk, jo Klīvlandes kongresa datumi arī bija nolikti agrāk.  Šī apstākļu 
kombinācija uzlika lielu darba slodzi mūsu biroja darbiniekiem.  Šogad tas neatkārtosies, bet es vēlos pateikties 
personīgi Solveigai Švalbei, Raitam Eglītim un Dacei Eglītei par grūto un veiksmīgo darbu.
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Kā iepriekšējos gados, Jums ir pievienots profesionālo revidentu ziņojums, lai Jūs varat apskatīt ALAs financiālo 
stāvokli un revidentu ieteikumus. Ja Jums ir vispārēji vai specifiski jautājumi par šiem pārskatiem, mēs tos varam 
pārrunāt gan šeit kongresa laikā vai arī pēc kongresa.

Pagājušajā gadā programmu izdevumi turpinājās kā budžetā paredzēti. Mums bija paredzēts budžeta deficīts.  
Tomēr, kā iepriekšējos gados, mūsu bijušie biedri ir mums uzticējuši vairākus testamentus, un līdz ar to pieauga 
mūsu iespējas veicināt ienākumus, kā arī pieturēties pie mūsu misijas un vīzijas.  

Mēs strādājām un veicām šādu investīcijas stratēģiju, kas mūsu kapitālu vērtību stiprinās:

• Palielinājām ieguldījumus akcijās/pajās par 4%. 
• Izmainījām parādzīmju ieguldījumus no “Junk Bond” parādzīmēm un pārlikām lielos privātos uzņēmumos 

(AAA) un Valsts parādzīmēs, kas skaitās kvalitātīvi ieguldījumi.  
• Pārlikām no ārzemju parādzīmēm (piemēram, Turcijā) uz ārzemju akcijām (Klusā Okeāna zemēm). 
• Pārgājām uz tādiem fondiem, kas ir ieguvuši priekšrocību un atzinību savā investīcijas klasē (piemēram, 

uzdot ASV auto uzņēmumu un enerģētikas uzņēmumu akcijas un pāriet uz technoloģijas uzņēmumiem – 
CISCO/Nintendo utt.) 

Pagājušajā gadā budžets piepildījās ar peļņu, jo ienākumi pārsniedza izdevumus.  Peļņa radās tāpēc, ka mums bija 
veltīti vairāki mantojumi vai speciāli novēlējumi.  Mūsu biedrzinis arī veica rosīgu līdzekļu vākšanu visu cauru gadu.  
Mēs likvidējām fondus, ko uzskatījām par neauglīgiem kā šodien, tā arī nākotnē, un sapratām, ka zaudējumi būtu 
samazināti, ja pārdodam.  Mūsu esošie ieguldījumi un samazinātā eventuālā zaudējumu norakstīšana šinī gadā rāda 
veselīgāku financiālu stāvokli, un pat varējām pārskaitīt līdzekļus ALAs Century Bequest Fund ieguldījumos. 

Tāpat ka citus gadus, mūsu speciālās programmas prasīja daudz atbalsta, un, saprotams, visām kārtējām programmām 
tāpat vajadzēja savu tiesu.

Kopā ar valdi un biroja darbiniekiem mēs esam rūpīgi sastādījuši mūsu 2008. gada budžetu, kuŗu vēlāk šeit kongresā 
pieņemsim. Ar Jūsu palīdzību, domāju, ka šis budžeta projekts reāli atbilst patiesībai. Pārskatot ALAs financiālo 
darbību, redzam, ka vispārējie operātīvie un administrātīvie izdevumi tuvojas paredzētām robežām. Lūdzu, ievērojiet, 
ka šīs budžetā paredzētās summas atkarīgas no ienākumiem. Tām nav  nekāds cits atsevišķs segums, un, ienākumus 
nepanākot, mūs varētu pārsteigt deficīts!

Citi darbi

Es reprezentēju Amerikas latviešu apvienību un piedalījos vairākos pasākumos:

• Vašingtonas, DC latviešu pasākumos, kā piemēram, Latviešu tautas tērpu izstādē, Latvijas vēstniecībā 18. 
novembrī, Komūnisma upuŗu pieminekļa atcerē Ungārijas vēstniecībā un Komūnisma upuŗu pieminekļa 
valdes rīkotajā ceremonijā, kuŗā piedalījās arī  Igaunijas Republikas prezidents 

• Tikos regulāri ar vēstniecības vadītājiem
• Es pārstāvēju ALA Apvienotās baltiešu komitejas valdē, sākot ar 2007.g. decembŗa mēnesi un katru mēnesi 

reprezentēju ALA ABK sēdēs 
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Daži nākamgad iecerētie darbi

No manas pieredzes un prakses es saskatu dažus svarīgus soļus, lai turpinātu attīstīt ALAs grāmatvedības procesu 
un sistēmu:

a) izveidot un izpildīt veiksmīgu ieguldījumu stratēģiju,
b) uzstādīt konkursu grāmatvedības revīzijai (laba prakse ir to darīt ik pa pieciem gadiem),
c) izveidot grāmatvedības rokasgrāmatu (sadarboties ar iekšējiem revidentiem),
d) pāriet no „Sun Trust” uz „Congressional Bank” visām tekošās naudas un naudas plūsmu vajadzībām 

(piemēram, algu izmaksai),
e) apvienot informācijas datu bazi - savienot ziedotāju datu bazi un grāmatvedības „Quick Books” datu bazi, 

ko ieviesām 2006. un 2007. gadā; mana doma ir pāriet uz „Quick Books Premier” for „Non-Profits”, kur 
ir iekļauta ziedotāju datu baze,

f) turpināt veidot ciešus sakarus ar vēstniecību.

Lūdzu, pārdomājiet to, ko esmu Jums pasniedzis un gaidīsim Jūsu palīdzību - pieņemto budžetu īstenot.  Paldies 
par Jūsu atbalstu!

                                                                                                            Gustavs Plato
                                                                                                            Kasieris

ALAs 56. kongresa 
delegātu uzticēto visa 
gada gaŗumā cītīgi 
pildījusi Amerikas latviešu 
apvienības valde šādā 
sastāvā; priekšā no kreisās: 
Izglītības nozares vadītāja 
Ināra Jansone, Biedru 
un Līdzekļu vākšanas 
nozares vadītājs Marcis 
Voldiņš, Revīzijas komisi-
jas locekle Vija Turjāne, 
valdes priekšsēdis Mārtiņš 
Duhms, Kultūras nozares 
vadītāja Sarma Muižniece 
Liepiņa, Informācijas 
nozares vadītājs Valdis 
Pavlovskis; aizmugurē: 
Sporta nozares vadītājs 
Visvaris Ģiga, “Sadarbība 
ar Latviju” nozares vadītājs 
Ēriks Krūmiņš, Revīzijas 
komisijas priekšsēdis Valdis 
Kārklis, valdes sekretārs 
Juris Mežinskis.



- ALAs 2007. -  2008. gada darbības pārskats -- 46 -

ALAs 2007. GADA FINANČU PĀRSKATS  
Mārtiņš Duhms, ALAs valdes priekšsēdis

ALA finances turpina uzlaboties, sasniedzot augstāko līmeni pagājušo deviņu gadu skatījumā.  Pagājušajā gadā ALAs valde 
ir sekmīgi saimniekojusi.  Pateicoties vairākiem devīgiem novēlējumiem un pozitīvam akciju tirgum, 2007. g. ienākumi 
sasniedza $1 052 360, novēlējumi - $317 785 un izdevumi - $880 482. 2007. g. noslēdzām ar $489 662 kapitāla pieaugumu. 
Liels paldies novēlējuma devējiem un visiem biedriem, un labvēļiem, kas ALAu atbalstīja ar biedru naudām un 
ziedojumiem!

Testamentārie novēlējumi un programmas dod 73% no ALAs ienākumiem 2007. gadā.  Programmu ienākumos ir ieskaitītas 
summas, kas nāk no dažādiem saziedotiem fondiem, kuŗi tiek specifiski izlietoti stipendijām, kultūras projektiem un 
„Sadarbības ar Latviju” atbalstam. Tur ir arī ieskaitītas summas, ko ALAs Izglītības, Kultūras un citas pārējās nozares 
iegūst, rīkojot ceļojuma tūres uz Latviju, pārdodot grāmatas un atbalstot sarīkojumus.

Līdzekļu vākšanas nozare ieņēma $120 776 (143% no uzstādītā mērķa).  Biedru maksas ienākumi sasniedza $70 936 (146% 
no mērķa). 2007. g. beigās ALAi ir 142 aktīvas organizācijas un 5240 individuālu biedru. Pagājušajā gadā 128 ALA biedri ir 
aizgājuši mūžībā.
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Kā var redzēt no šīs izdevumu sadales, Izglītības nozare ir lielākais izdevumu postenis ALA budžetā.  Stipendijas domātas 
Latvijas studentiem, un „Sveika, Latvija” ceļojumi sastāda lielu daļu no šiem izdevumiem. Šeit der pieminēt, ka Līdzekļu 
vākšanas un Biedru nozares darbojas ļoti efektīgi, kopsummā izdodot tikai 3% no izdevumiem, bet ieņemot 14% no 
ienākumiem.

Financial 2007 Overview – Executive Summary 

In 2007, thanks to several large estate bequests and favorable stock market performance, ALA’s capital base grew by 
$489,662. ALA’s assets achieved a nine year high, but still fall short of what is needed to sustain our operations without 
depending on bequests, membership fees and annual donations. Various ALA programs accounted for 45% of income.  
Fundraising and membership dues, taken together, achieved 144% of goal.  Fully 32% of ALA’s annual budget was 
devoted to supporting Latvian schools in the USA.  ALA develops teaching programs, provides books and materials, runs 
teacher seminars, conducts student examinations and awards scholarships. ALA organizes bilingual tours to Latvia for 
young people as well as adults. The other ALA departments had a very active year as well.

ALA’s Century Bequest Fund has achieved 18% of its $5,000,000 goal thanks to estate bequests by Mr. Alfrēds Balodis 
un Dr. Ieva Grundmanis.  We thank them and we thank everyone else who supported our work.

ALA 2007. g. ien kumu sadale
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Pēdīgi apskatīsim ALAs pamatkapitāla stāvokli.  40% no ALAs $3 411 915 kapitāla atrodas, t.s., mūžīgi neaizskaramos un 
pagaidām neaizskaramos testamentāros fondos ar ļoti specifiskiem noteikumiem, domāti galvenokārt stipendijām.  Parasti 
ALA nesaņem no tādiem novēlējumiem ne ieguldījumu procentus, ne kapitāla daļu.  Tikai 60% no ALAs kapitāla ir lieto-
jami ALAs vajadzībām.

ALA 2007.g. izdevumu sadale

18%

3%

13%

1%

33%

7%

1%

1%

2%

3%

4%

1%

2%

1%

8% 2%

Administrat vie - 17%

Inform cijas nozare - 3%

Sadarb ba ar Latviju - 13%

Latviešu instit ts - 1%

Izgl t bas nozare un stipendijas
- 32%
Kult ras fonds - 7%

Kult ras nozare - 1%

Biedru nozare - 1%

L dzek u v k. noz. - 2%

ALAs apg ds - 3%

JBANC/ABK - 4%

PBLA - 1%

ALA kongress - 2%

Sporta nozare - 1%

Prog. darb. algas - 8%

Sp. Projekti (ALJA, 2x2, utt.) -
2%



- 49 -- ALAs 2007. -  2008. gada darbības pārskats -

Ņemot vērā ALAs daudzpusīgo un plašo darbu, ALAs pamatkapitāls ir nepietiekami liels.  Patreiz mums katru gadu 
lielā mērā ir jāpaļaujas uz novēlējumiem, ziedojumiem un biedru maksām ar rezultātiem, kas var būt ļoti nenoteikti. Lai 
nodrošinātu ALAs pastāvēšanu nākotnē, pamatkapitālam ir jābūt krietni lielākam – par aptuveni $5 000 000 lielākam, lai 
peļņas procenti varētu segt mūsu darbības izdevumus. 

„ALAs Simtgades testamentāro novēlējumu fonds” tika dibināts 2004. gadā, lai paaugstinātu ALAs pamatkapitālu un dotu 
stabilākus un pārredzamākus ienākumus 

nākotnē. Paldies Alfrēdam Balodim un Dr. Ievai Grundmanei, kuŗu testamentārie novēlējumi pagājušajā gadā deva fondam 
pieaugumu. Paldies šiem latviešu patriotiem, kuŗi, aizejot aizsaulē, atbalstīja savu tautu!

Saprotams, ka paies gadi, pirms šis fonds sasniegs savu $5 000 000 mērķi, bet „ALAs Simtgades testamentāro novēlējumu 
fonds” ir gandrīz vienīgais veids, kā varam garantēt ALAs pastāvēšanu.  Ja katrs ALAs biedrs novēlētu kaut mazu daļu no 
sava mantojuma, šo mērķi mēs sasniegtu.  Tas būs vērtīgs ieguldījums latvietības saglabāšanai ASV nākošajā simtgadē. 
Organizēta latviešu sabiedrība ASV ir svarīga ne vien mums šeit, bet arī Latvijas valstij un latviešiem visā pasaulē.

Informācijas brošūra par šo fondu ir pieprasāma ALAs birojā, 400 Hurley Ave., Rockville, MD 20850. 
Tālr.: 301-340-1914, e-pasts: alainfo@alausa.org

ALAs kapit ls 2007. g. 31. decembr

$952,702

$922,682$402,838

$1,198,954

M žigi neaizskaramie fondi - 27%

ALAs Simtgades testamentaro
nov l jumu fonds - 27%
Paigaid m neaizskaramie fondi - 12%

ALAs lietojamais kapit ls - 34%

 

ALAs Simtgades testament ro nov l jumu fonds 2007. g. 31. dec. 

18%

82%

Sa emtie nov l jumi - $922 682

M r is - $5 000 000
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