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ALAs priekšsēža
Pēteŗa Blumberga ziņojums

Pēteris Blumbergs, atklājot Vispārējos ASV latviešu Dziesmu svētkus Bal  morā

Latvijas Valsts simtgades gads ir klāt, un ALA ir tam 
gatava! Jums, iespējams, zināms, ka Latvijas valdība 
plāno Latvijas simtgadi atzīmēt vairāku gadu gaŗumā, 
jo, kā nekā, brīvība arī ne  ka iegūta vienas dienas laikā. 
Līdzīgi arī ALA un Amerikas latvieši Latvijas simtgadi 
atzīmē jau gandrīz vesela gada gaŗumā.

Ofi ciāli Amerikas latvieši Simtgades svinības atklāja 
pagājušā gada jūlijā ar Vispārējiem latviešu Dziesmu 
un deju svētkiem Bal  morā. Tas bija milzīgs panākums, 
pateico  es organizātoru un sim  em dalībnieku - 
dejotāju un dziedātāju ieguldītajam darbam. ALA 
bija liels šo svētku fi nanciāls atbals  tājs un piedalījās 
dažādās ar svētku norisi sais  tās ak  vitātēs. No 
Bal  moras ALA devās tālāk uz Čikāgu, kur mēs oktōbrī 
organizējām “Spotlight Latvia” – lielāko Latvijas un ASV 
biznesa un inves  ciju konferenci, kāda jebkad no  kusi. 
Savukārt, šī gada martā ALA organizēja post-folk grupas 
“ImantaDimanta un draugi” koncer  urneju no viena 
krasta līdz otram 
krastam (šāda 
mēroga tūres ir liels 
retums), aptverot 
18 latviešu centrus 
un koncertvietas. 
Kaut arī 2018. gads 
vēl nav pusē, tā 
augstākais punkts 
 ka sasniegts šī 

gada aprīlī, kad 
trīs Bal  jas valstu 
preziden  , tajā 
skaitā, Latvijas 
Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis 
V a š i n g t o n ā , 
D.C.  kās ar 
ASV prezidentu 
Donaldu Trampu, 
viņa administrācijas pārstāvjiem un Amerikas bal  ešu 
ak  vis  em. Mums vēl daudz kas ir priekšā nākamajos 
mēnešos, kad ir ieplāno   dažādi pasākumi daudzos 
latviešu centros, ASV. Daudzi no Latvijas simtgades 
pasākumiem  ek ievērojami fi nanciāli atbals    no 
ALAs “LV-100” fonda, kuŗā ir savāk   vairāk nekā $100 
000, lai atbals  tu Simtgades svinības visā Amerikā. 

Kā jūs to varēsiet izlasīt šajā gada pārskatā, visas ALAs nozares 
darbojas augstā līmenī, un es vēlos sirsnīgi pateik  es visiem 
nozaŗu vadītājiem!

 Šogad ALA piedzīvos lielas pārmaiņas tās Rokvilles biroja 
darbinieku sastāvā. Mūsu ilggadējais ģenerālsekretārs Raits 
Eglī  s atstās mūs šovasar, lai pārceltos uz Latviju un uzsāktu 
darbu mūsu sabiedrotajā Pasaules brīvo latviešu apvienībā. 
Raits ir pazīstams daudziem no jums kā ALAs seja un balss. 
Raits bija atbildīgs par visām mūsu publikācijām, tajā skaitā, 
par šo gada pārskatu, ko jūs šobrīd lasāt, kā arī nodrošināja 
biroja vadību, kas ir liels uzdevums, ņemot vērā daudzos 
ALAs darbības virzienus. Lai Tev veicas, Rait! 

Mēs arī nesen zaudējām Ilzi Garozu, kuŗa nodrošināja 
nozīmīgu atbalstu dažādu ALAs funkciju izpildē, tajā skaitā, 

palīdzēja man raks  t 
runas un ziņojumus -  
tādus kā šo. Visbeidzot, 
tālākās gaitās dosies 
arī Dace Eglīte, mūsu 
biedru lietvede, kuŗai 
pateicos par meistarību 
mūsu datu bāžu 
uzturēšanā. Bet mums 
ir liela uz  cība mūsu 
komandai, kas turpinās 
darbu, tajā skaitā, 
ALAs programmu 
k o o r d i n a t o r e i 
Marisai Gudrajai 
un grāmatvedei 
Baibai Dolinskai. 
Marisai pienākas 
īpaša atzinība par 
viņas izcilo sniegumu 

pirmajā darba gadā, vadot “Sveika, Latvija!” programmu un 
organizējot “ImantaDimanta un draugi” konce  urneju. 

Mēs ceram uz produk  vu nākamo gadu, turpinot atbals  t 
latviešu kopienu Amerikā un aizstāvot Latvijas intereses šeit 
un ārvals  s. 
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Tālāk ir uzskai    daži no pagājušā gada nozīmīgākajiem 
no  kumiem, kā arī saraksts ar  kšanām un pasākumiem, 
kuŗos es piedalījos.

Dziesmu un deju svētki

• XIV Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku 
laikā ASV ALAs informācijas galds bija labi novietots un 
labi apmeklēts – dažbrīd pat cilvēki stāvēja rindā, lai 
runātu ar dežuran  em.  Cilvēki nāca pie informācijas 
galda, meklējot informāciju par mūsu programmām, 
lai pirktu grāmatas un T-kreklus vai paraks  tu «Call to 
Ac  on Unit» pastkar  tes.  Pateico  es Jānim Kancānam 
un Dzintaram Dzilnam, ASV Kongresa pārstāvjiem 
 ka izsū  tas 1 350 pastkar  tes, kuŗās viņi  ka aicinā   

iestā  es Bal  jas atbalsta grupā (Bal  c Caucus) un 
arī atbals  t likumprojektu, kas ietvēra sankcijas pret 
Krieviju. Šis likumprojekts  ka aps  prināts un stājās 
spēkā 2017. gada 2. augustā. Sagatavojām rakstu 
«Laiks»  avīzei par ALAs ak  vitātēm Bal  moras Dziesmu 
svētku laikā.  
• Dziesmu svētku atklāšanā, kuŗā piedalījās 

gandrīz 1000 cilvēku, sniedzu apsveikuma uzrunu. Runu 
iesū  ju «Laiks» avīzei, kas to nopublicēja avīzes pirmajā 
lappusē. Pirms Dziesmu svētkiem bijām arī iesū  juši manu 
rakstu, ko ievietot speciālā Dziesmu svētku numurā. 
• Dziesmu svētku ietvaros biju aicināts uz vairākiem 
pasākumiem, ieskaitot Latviešu evanģēliski luteriskās baznīcas 
Amerikā (LELBA) pieņemšanu, Latvijas Universitātes fonda 
pieņemšanu, Pasaules latviešu mākslas mūzeja prezentāciju un 
Dziesmu svētku Rīcības komitejas labvēļu (VIP) pieņemšanu.    

Spotlight Latvia

• 26. oktōbrī glaunajā Waldorf Astoria viesnīcā, Čikāgā, 
noritēja Spotlight Latvia biznesa konference, kas ir pirmā un 
vislielākā šāda veida konference ASV un Latvijas a   ecību 
vēsturē.  Konferencē piedalījās vairāk nekā 40 Latvijas 
uzņēmumu vadošie pārstāvji un kopskaitā vairāk nekā 200 
dalībnieku. Konferences novietojums bija ideāls – ērtas telpas, 
laba apkalpošana un biznesa kontaktus veicinoša atmosfaira.

• Diskusiju dalībnieki un viesrunātaji sniedza labas 
prezentācijas. Klausījāmies Latvijas ekonomikas ministra 
Arvila Ašeradena, Latvijas Inves  ciju un a   s  bas aģentūras 
direktora Andŗa Ozola un Latvijas vēstnieka Andŗa Teikmaņa 
uzrunu. Paneļdiskusijas bija sadalītas pa biznesa sektoriem – 
loģis  ka, pār  kas rūpniecība, ražošana, IT u  . Konferences 
laikā sanāca daudz runāt ar A. Ašeradenu un A. Ozolu, kā arī 
ar vairākiem Latvijas un ASV uzņēmējiem.
• Vēl viens panākums bija konferences noslēgumā 
dibinātā Latvian American Chamber of Commerce, kuŗai 
konferences norises dienā pievienojās 50 jauni dalībnieki, 
samaksājot biedra naudu. Šī palāta jau nākamajā dienā 
pēc «Spotlight Latvia» rīkoja savu pirmo  kšanos – biznesa 
broaks  s, kuŗu laikā Latvijas uzņēmēji  ka iepazīs  nā   ar 
ASV likumiem, kas skaŗ kompānijas, kuŗas vēlas ienākt un 
darbo  es ASV  rgū.  
• Paldies visiem rīkotājiem, īpaši, Rīcības komitejas 
vadītājam Robertam Blumbergam!  Paldies arī ziedotājiem – 
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šī pasākuma atbalstam Amerikas latviešu apvienībai  ka 
noziedo   gadrīz $100 000. Protams, bija pārpalikums, 
ko varēsim lietot līdzīgiem pasākumiem nākotnē. 

Latvijas apciemojums
• Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) 
uzdevumā šī gada februāŗa vidū apmeklēju Rīgu, lai 
 ktos ar Latvijas valdības pārstāvjiem. Vissvarīgākās 
 kšanās bija ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu 

Vējoni un Ministru prezidentu Māri Kučinski. Ar Vējoni 

galvenā sarunu tema bija aizsardzība, ar Kučinski – 
šogad Valmierā plānotais Pasaules latviešu ekonomikas 
un inovāciju forums (PLEIF) un ci   ar ekonomiku sais    
jautājumi. Ar abām Latvijas augstākajām amatpersonām 
arī pārrunājām topošo Diasporas likumu, kā arī ziņojām 
par veiksmīgākajiem diasporas projek  em – „Spotlight 
Latvia“, „Sveika, Latvija!“ u.c.
• Turpinām ciešās a   ecības ar Ārlietu ministriju, 

kuŗas apciemojuma laikā piedalījos piecās atsevišķās 
 kšanās ar augsta līmeņa ministrijas pārstāvjiem. 

Galvenā  kšanās bija ar Latvijas ārlietu ministru Edgaru 
Rinkēviču, ar kuŗu pārrunājām dažādas aktuālitātes, 
tajā skaitā, šī gada aprīlī plānoto US-Bal  c Summit, 
banku krizi Latvijā un, kā uz to reaģēt. Tikāmies arī ar 
Ārlietu ministrijas valsts sekretāru Andreju Pildegoviču, 
ar kuŗu pārrunājām ministrijas piešķīrumus diasporas 
projek  em. Tikāmies ar Ārlietu ministrijas parlamentāro 
sekretāri Zandu Kalniņu - Lukašēvicu, ar kuŗu galvenā 

sarunas tema bija darbs pie Diasporas likuma izstrādes, 
kas ie  lpst viņas atbildības jomā. Tikāmies arī ar Ārlietu 
ministrijas par ekonomisko sadarbību atbildīgajiem 
pārstāvjiem, lai pārrunātu Valmieras PLEIF un „Spotlight 
Latvia“. Atsevišķi  kos ar diasporas vēstnieku A   Sjanītu, 
kuŗš piedalījās arī visās iepriekš minētajās  kšanās. Viņš 
ir bijis labs draugs, atsaucīgs partneris un izrādījis lielu 
atbalstu diasporai!

• Tikāmies ar Latvijas kultūras ministri Daci 
Melbārdi un izglī  bas un zinātnes ministru Kārli Šadurski. 
Ar Melbārdi pārrunājām Dziesmu svētkus un Kultūras 
ministrijas atbalstu diasporas projek  em un ministres 
līdzdalību ALAs 67. kongresā šī gada maijā. Ar Šadurski 

Pulksteņrādītāja virzienā: PBLA vadības saruna ar prezidentu Raimondu 
Vējoni Rīgas pilī;  eko  es ar Ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāri 
Zandu Kalniņu Lukašēvicu un speciālo uzdevumu vēstnieku A   Sjanītu 
Ārlietu ministrijā;  eko  es ar kultūras ministri Daci Melbārdi un viņas 
komandu Kultūras ministrijā un,  eko  es ar Ministru prezidentu Māri 
Kučinski Ministru kabineta ēkā Rīgā
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Pēteris Blumbergs ar ALAs projektu lietvedi Marisu Gudro un kasieres palīgu
 Jāni Grāma  ņu pie Komūnistu upuŗu pieminekļa Vašingtonā, un ar ALAs pārstāvjiem,
 sniedzot ziņojumu PBLA sēdē Rīgā 

pārrunājām ierosinātās maiņas Latvijas Izglī  bas likumā, 
kas paredz pilnīgu pāreju uz mācībām latviešu valodā, kā 
arī Šadurska iniciā  vu mainīt vēlēšanu likumu, paredzot 
iespēju ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas pavalstniekiem 
Saeimas vēlēšanās pašiem izvēlē  es, kuŗā vēlēšanu 
apgabalā balsot. 
• Piedalījos šajās sanāksmēs, jo, sākot ar šo gadu, 
esmu uz diviem gadiem ievēlēts PBLA vicepriekšsēža 
amatā. 

PBLA sēde
• 2017. gada septembŗa beigās piedalījos Pasaules 
brīvo latviešu apvienības gadskārtējā sēdē, Rīgā.  Līdzīgi 
kā iepriekšējos gados, izmantojām šo braucienu uz 
PBLA sēdi, lai veiktu ALAs darbu, kā arī lai iepazītos ar 
situāciju Latvijā.  Šogad pēc ALAs iniciā  vas mēs ceļojām 
ar autobusu uz Cēsīm, kur apmeklējām Pasaules latviešu 

mākslas centru un  kāmies ar tā vadību. Pēc tam 
apska  jām Cēsu pils laukumu un pusdienojām  ar Cēsu 
pilsētas galvu  Jāni Rozenbergu.
  
• Kopā ar ALAs ģenerālsekretāru Raitu Eglī   
 kāmies ar Saeimas Ārlietu komisijas vadītāju Ojāru 

Kalniņu, kuŗu uzaicinājām piedalī  es ALAs 67. kongresā. 
Rīgā sa  ku arī citus Saeimas deputātus, tajā skaitā, Lolitu 

Čigāni un Ilmāru Latkovski. Piedalījāmies Ārlietu ministrijas 
diasporas darba grupas darba sesijā, kur centrālais pārrunu 
jautājums bija, kā veicināt ārzemēs dzīvojošo latviešu 
piederību Latvijai un atgriešanos Latvijā. 
• Piedalījos vairākos aktos un pieņemšanās, 
ieskaitot «Latvieši Pasaulē» mūzeja pasākumu un Latvijas 
Zinātņu akadēmijas rīkoto dokumentu krājuma «Latvijas 
neatkarības idejas uzturēšana trimdā» atvēršanu.  Sniedzu 
apsveikumu PBLA pieņemšanā, kur mēs arī sveicām mūsu 
«Pavadi vasaru Latvijā!» programmas sadarbības partnerus. 
PBLA atklāšanas aktā sa  ku ministrus Edgaru Rinkēviču, 
Raimondu Bergmani, Daci Melbārdi un Kārli Šadurski. Rīgā 
sa  ku arī Latvijas vēstnieku ASV Andri Teikmani.  

Tikšanās  
• 2017. gada 18. maijā  kos ar Latvijas Ārlietu 
ministrijas valsts sekretāru Andreju Pildegoviču, 

pārrunājām Latvijas un ALA /JBANC a   ecības ar ASV 
prezidenta Donalda Trampa administrāciju, «Spotlight 
Latvia», Call to Ac  on Unit un Latvijas Valsts simtgades 
pasākumus un iecerētās vizītes.
• 7. jūnijā  kos ar Latvijas aizsardzības ministru 
Raimondu Bergmani vakariņās, kuŗas rīkoja Latvijas 
vēstniecība ASV. Pārrunājām galvenos aizsardzības 

Ar Cēsu mēru Jāni Rozenbergu un PBLA priekšsēdi Kris  ni Saulī   
Cēsīs, Pasaules latviešu mākslas centra apmēklējuma laikā

Ar PBLA valdes kollēgām Dainu Gūtmani (Brazīlija) un Andri Ķesteri 
(LNAK) sarunā ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču
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Tieko  es ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni Vašingtonā

jautājumus (NATO atbalstu, Krievijas agresiju Bal  jas 
valstu pierobežā, vajadzību pēc obligātā iesaukuma), kā 
arī Latvijas Valsts simtgades pasākumus.  
• 15. jūlijā rīkojām mini-sēdi Gaŗezerā, kuŗā 
piedalījos es, Līga Ejupe, Jānis Kukainis un Līga Jēkabsone 
– galvenokārt, pārrunājām Kultūras nozares projektus un 
PBLA nākotni. Tajā pašā dienā es biju aicināts piedalī  es 
Gaŗezera padomes sēdē, kur uzrunāju klātesošos.
• 20. jūlijā  kos ar Latvijas vēstnieku ASV Andri 
Teikmani, viņa padomnieku ekonomikas jautājumos 
Egīlu Leimani, LIAA pārstāvniecības vadītāju ASV Tomu 
Zvidriņu un Latvijas goda konsulu Čikāgā Robertu 
Blumbergu, lai pārrunātu/plānotu «Spotlight Latvia» 
biznesa konferenci. Vēlak  kos ar Ilzi Garozu, lai 
pārrunātu viņas lomu konferences rīkošanā. 
• 11. augustā bijām ASV Valsts departmentā, 

lai pirmo reizi kopš Donalda Trampa ievēlēšanas 
ASV prezidenta amatā  ktos ar jaunās ASV valdības 
pārstāvjiem. Tikāmies ar jauno Nordic-Bal  c nodaļas 
vadītaju Īenu Kempbelu (Ian Campbell) un pārrunājam 
jaunās ASV sankcijas pret Krieviju, ASV viceprezidenta 
Maika Pensa (Mike Pence) vizī   uz Bal  jas reģionu, 
Krievijas militāro mācību Zapad situāciju, kā arī Latvijas 
Valsts Simtgades svinību plānus. 
• Rīkojām ALAs 67. kongresa Rīcības komitejas 
sēdi 12. septembrī, kuŗai sekoja daudzas citas regulāras 
 kšanās līdz pat šī gada pavasarim.

• 16. septembrī Vašingtonā, D.C. noritēja ALAs 
valdes rudens sēde. Sēdes speciālais viesis bija Latviešu 
apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) priekšsēde 
(un tagadējā PBLA priekšsēde) Kris  ne Saulīte. Sēdes 
ietvaros no  ka informācijas vakars, kur priekšlasījumu 
sniedza Saulīte. Pēc ALAs 2017. gada septembŗa sēdes 
sniedzu interviju «Laiks» korespondentei Annai Ūdrei, 

kuŗā stās  ju par mūsu panākumiem un nākotnes 
plāniem.  
• 21. septembrī Latvijas vēstniecībā sa  ku 
Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Piedalījos 
mazā ceremonijā, kuŗā prezidents piešķīra tautas 
apbalvojumus vairākiem ASV valdības pārstāvjiem. Ar 
Vējoni pārrunāju Zapad, “Spotlight Latvia”, Call to Ac  on 
Unit un citus jautājumus. Pieņemšanā man bija iespēja 
sa  kt Valsts prezidenta kancelejas darbiniekus, kā arī 
vairākus ASV Valsts departamenta pārstavjus.  
• 3. decembrī rīkojām ALAs ziemas valdes sēdi 
Vašingtonā, D.C. Sēdē kā goda viesis piedalījās Jānis 
Kukainis, kuŗu godinājām par viņa sniegumu ALA un 
PBLA sakarā ar viņa aiziešanu no PBLA vadītāja amata.   
• 16. janvārī piedalījos pieņemšanā Latvijas 
vēstnieka rezidencē, lai sveiktu bijušo Latvijas Valsts 
prezidentu Gun   Ulmani ar ierašanos Vašingtonā un 
pārrunātu Latvijas un ASV aktuālitātes. Bijušā Latvijas 
Valsts prezidenta vizīte ASV sakrita ar ASV – Bal  jas 
partnerības chartas paraks  šanas 20. gadadienu. 
• Kopā ar Latvijas vēstnieku Andri Teikmani un 
vēstniecības pārstāvi Gundegu Rieks  ņu, ALAs Izglī  bas 
nozares vadītāju Andru Zommeri un Gaŗezera vasaras 
vidusskolas (GVV) vadītāju Sandru Kronī   – Sīpolu 
17. janvārī apmeklējām ASV Valsts departamentu, lai 
 ktos ar atbildīgajām personām, kas uzrauga J-1 vīzu 

programmu. Tikšanās laikā pārrunājām J-1 programmas 
nākotni un Latvijas skolotāju un audzinātāju iespējas 
iegūt šo vīzu darbam ASV vasaras vidusskolās un 
nometnēs.
• Februāŗa sākumā kopā ar Raitu Eglī    kos ar 
Latvijas vēstnieku Teikmani un vēstnieka vietnieku 
Ilmāru Breidaku, lai pārrunātu aktuālitātes Latvijas 
un ASV savstarpējās a   ecībās un gatavotos Rīgas 
apmeklējumam. 

Vadot ALAs valdes sēdi Rokvillē, ar vēstnieku Andri Teikmani un 
ABK izpilddirektoru Karl Altau
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Pēteris Blumbergs sarunā ar aizsardzības ministru Raimondu Bergmani 
(no kreisās) 

• 3. martā rīkojām ALAs pavasaŗa valdes 
sēdi Vašingtonā, D.C.  Sēde  ka koordinēta ar 
„ImantaDimanta un draugi“ koncer  urnejas atklāšanas 
pasākumu Vašingtonā, D.C.  
• Aprīlī piedalījos vairākās  kšanās sais  bā ar trīs 
Bal  jas valstu prezidentu vizī   Vašingtonā, D.C., lai par 
godu Bal  jas valstu simtgadei  ktos ar ASV prezidentu 
Donaldu Trampu. Tajā laikā Vašingtonā, D.C bija 
sabraukuši daudz bal  ešu ak  vistu no visas Amerikas. 
Vienā vakarā es piedalījos JBANC/BAFL rīkotā samitā, 
bet nākamajā - “US-Bal  c Business Summit”, kuŗā runāja 
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs.  ALAs komandai bija iespēja 
 k  es un aprunā  es gan ar Vējoni un Rinkēviču, gan 

ar Latvijas aizsardzības ministru Raimondu Bergmani.  
Pēc samita bija sēde ar Valmieras PLEIF plānotājiem, 
kuŗā piedalījās pārstāvji no Latvijas valdības, Amerikas 
 rdzniecības palātas Latvijā (AmCham) un jaundibinātās 

Latvijas Tirdzniecības palātas ASV (Latvian American 
Chamber of Commerce). 

Pieņemšanas / Uzrunas / Avīžu raks    

• 2017. gada 20. maijā piedalījos JBANC 12. 
konferencē «New Realites – the Bal  c in a Changing 
World», Vašingtonā, D.C.  Galvenie runātāji bija Kurts 
Volkers (Kurt Volker), kuŗš tajā laikā bija McCain 
Ins  tute vadītājs, bet tagad ir ASV valdības speciālais 
vēstnieks Ukrainas jautājumos, un Dens Frīds (Dan 
Fried), kuŗš 30 gadus ir bijis ASV Valsts departmenta 
Austrumeiropas eksperts un  kai nesen devies pensijā. 
Konferences dalībniekus uzrunāja arī Latvijas vēstnieks 
Andris Teikmanis un Latvijas Ārlietu ministrijas pārstāvis 
Māris Rieks  ņš. Mans pienākums bija teikt  konferences 
noslēguma vārdus (closing remarks).  
• 9. jūnijā piedalījos gadskārtējā Vic  ms of 
Communism Memorial Founda  on pasakumā, kuŗā 
 ka pieminē   un godinā   komūnis  skā režīma un 

deportāciju upuŗi. ALAs vārdā pie pieminekļa nolikām 
ziedu vainagu. 
• Septembrī kopā ar Ilzi Garozu sagatavojām 
avīzes rakstu par « Spotlight Latvia» publicēšanai 
laikrakstā  «Laiks», kā arī izpla  jām preses relīzi Latvijas 
masu medijiem, lai populārizētu šo pasākumu.  Vairāki 
portāli pārpublicēja mūsu preses relīzi.  
• 2017. gada oktōbrī piedalījos Dziesmu svētku 
Rīcības komitejas rīkotajā ballē, kuŗas laikā atska  jāmies 
uz labi soarganizētajiem svētkiem. ALAs vārdā apsveicu 
rīkotājus un dalījos ar publiku par maniem svētku 
iespaidiem.   
• 18. novembŗa svinīgajā aktā sniedzu uzrunu 
Arizonas latviešu kopas svinībās Skotsdeilā, Arizonā.  
Tas bija labi apmeklēts sarīkojums. Stās  ju par ALAs 

pašreizējiem projek  em un rādīju Power Point ar 
fotografi jām. Iesū  ju 18. novembŗa apsveikumu avīzei 
«Laiks», ko viņi publicēja avīzes 1. lappusē.  Piedalījos 
Latvijas vēstniecības 18. novembŗa sarīkojumā, kas no  ka 
Cosmos Club Vašingtonā, D.C. Man bija iespēja parunāt 
ar Latvijas vēstnieku un vēstniecības pārstāvjiem, kā arī 
ar ASV valdības pārstāvjiem, kas piedalījās 18. novembŗa 
sarīkojumā.
• 2017. gada novembrī piedalījos Vic  ms of 
Communism Memorial Founda  on rīkotajā līdzekļu 
vākšanas vakarā, kuŗa ietvaros  ka piešķirta Truman-
Reagan Freedom Award Izraēlas polī  ķim un cilvēk  esību 
ak  vistam Neitanam Šaranski (Natan Scharansky) un 
Krievijā bazētajai disidentu organizācijai Memorial 
Society.  Pasākumā galveno runu sniedza pazīstamais 
Stenfordas Universitātes profesors, vēsturnieks Nīls 
Fergusons (Niall Ferguson). 
• 2017. gada 7. decembrī piedalījos ASV Kongresa 
Bal  jas atbalsta grupas (Bal  c Caucus) 20. gadskārtas 
svinībās, kas no  ka ASV Kapitolija ēkā. 
• 2017. gada beigās „Laiks“ avīzē publicēju 
apsveikumu Ziemsvētkos, Latvian Dimensions uzraks  ju 
priekšsēža apsveikumu, palīdzēju Spotlight Latvia raksta 
sagatavošanā, kas publicēts Latvian Dimensions. 
• 2018. gada februārī uzraks  jām rakstu „Laiks“ 
avīzei par manu Rīgas apciemojumu un par  kšanām 
ar Valsts prezidentu un Latvijas valdības pārstāvjiem. 
Aprīlī izpla  jām preses relīzi par ALAs iespaidiem sakarā 
ar ASV un Bal  jas valstu galotņu  kšanos,  kas no  ka 
Vašingtonā, D.C. aprīļa sākumā. 
• Aprīlī sniedzu interviju laikraksta „Laiks“ 
galvenajai redaktorei Ligitai Kovtunai par ALAs 
panākumiem pagājušajā gadā.
• 20.-21. aprīlī piedalījos Daugavas Vanagu gada 
sapulcē, Milvokos.  
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ALA President’s  Report
(Executive Summary)

Pēteris Blumbergs with Latvia’s president Raimonds Vējonis and ALA 
staff  - Marisa Gudrais and Raits Eglī  s, future and current Execu  ve 

Directors  of the ALA, at the Bal  c Business Summit in Washington, D.C. 

The year of the Latvian Centennial has arrived. And ALA is 
ready! As you may know, the Latvian government intends to 
celebrate the Latvian Centennial over a period of a couple of 
years – a  er all, freedom was not achieved overnight. Similarly, 
ALA and Latvian-Americans have been celebra  ng already for 
almost a year as well.  

We had the unoffi  cial kickoff  of the Latvian Centennial with 
the Latvian Song and Dance Fes  val in Bal  more last July. It 
was a huge success, thanks to the work of the organizers and 
the hundreds of dancers and singers who par  cipated. For its 
part, ALA was a major sponsor and par  cipated in many of the 
ac  vi  es surrounding the event. From Bal  more, ALA moved on 
to Chicago, where in October we organized Spotlight Latvia, the 
largest Latvian-American business and investment conference 
ever undertaken. In March, ALA organized a coast-to-coast 
concert tour (a rarity), sending the alt-folk group “ImantaDimanta 
un draugi” on a wonderful tour of Latvian centers. Although 2018 is s  ll at a midpoint, a capstone event occurred in April when 
the three Bal  c presidents met in Washington with President Trump, his administra  on, and Bal  c-American ac  vists. We have 
more to look forward to in the coming months, with events planned all across the country. Many of the Centennial events are 
signifi cantly funded from ALA’s LV100 fund, which has raised over $100,000 in support of celebra  ons na  onwide.  

As you will read in this annual report, all of ALA’s various divisions are func  oning at a high level, and I want to sincerely thank all 
of the division leaders. ALA will undergo major changes this year in terms of our offi  ce staff  in Rockville. Our long  me Execu  ve 
Director, Raits Egli  s, is leaving us this summer to move to Latvia to take a job with our affi  liate, the World Federa  on of Free 
Latvians. Raits was well known to many of you as the day-in and day out face and voice of ALA. He was responsible for all of 
our publica  ons, including the one you are currently reading, as well as offi  ce management- a big task considering ALA’s many 
moving parts. Good luck, Raits! ALA’s team also recently lost Ilze Garoza, who was a key contributor to many of ALA’s func  ons, 
including helping me write speeches and reports, like this one. Finally, Dace Eglite, our membership coordinator, is also moving 
on – thanks to Dace for her mastery of our databases! But we are confi dent in our team going forward, including program 
director Marisa Gudra and bookkeeper Baiba Dolinsky. Marisa in par  cular deserves credit for her excellent performance in her 
fi rst year with ALA, having directed the “Sveika, Latvija!” program and the ImantaDimanta concert tour.  

We look forward to another year of suppor  ng our Latvian community in America and with defending Latvian interests here 
and abroad.

More than 1300 poli  cal ac  on cards to US Senators and representa  ves 
were signed and mailed by the ALA ac  vists during the campaign during the 

Song Fes  val in Bal  more. Pictured are the stacked cards before mailing. 
Thank you to Dzintars Dzilna and Jānis Kancāns who masterminded and 

carried out the project! In all, the number of mailed cards exceeded 2000.
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ALAs Informācijas nozares vadītājas 
Tairas Zoldneres ziņojums

ALAs priekšsēža vietniece un Ziemeļkalifornijas latviešu biedrības priekšsēde 
Taira Zoldnere ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni viņa Silīcija ielejas 

apmeklējuma laikā Kalifornijā 2018. gada aprīlī 

Aizritējis darbīgs, augstas enerģijas pārpilns gads – gan atzīmējot Latvijas dibināšanas 
simtgades pasākumus ASV un Latvijā, gan gatavojo  es 13. Saeimas vēlēšanām, gan 
sadarbojo  es ar Latvijas vals  skajām struktūrām diasporai nozīmīgu jautājumu 
risināšanā. Kopš ALAs 66.kongresa Čikāgā apvienoju Informācijas nozares vadītājas un 
ALAs vicepriekšsēdes amatus, kas ir bijis interesants un pilnvēr  gs darbs, bet arī ir uzlicis 
papildus slodzi.  Liels paldies ALAs priekšsēdim Pēterim Blumbergam par atbalstu un 
ALAs biroja darbiniekiem: Raitam Eglī  m, Ilze Garozai, Marisai Gudrajai, Dacei Eglītei, 
Baibai Dolinskai un Klāvam Rudzī  m par kopīgo darbu! 

ALAs Informācijas nozare turpinājusi labu un produk  vu sadarbību ar LR ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku ASV Andri Teikmani 
un vēstniecības darbiniekiem gan informā  vajā jomā, gan kopīgi strādājot pie dažādiem projek  em.

2017. gadā  ka atjaunota Ārējās informācijas nozare, kas ļāva intensīvāk sadarbo  es ar  Apvienoto bal  ešu komiteju (ABK) un 
Centrālās un Austrumeiropas valstu koaliciju, galvenokārt, vēršot ASV Kongresa, valdības un sabiedrības uzmanību Bal  jas un 
Austrumeiropas drošības jautājumiem.

Projek  

1.Vēlēšanu iecirkņu vadītāju apmācību kursi
2018.gadā no  ks 13.Saeimas vēlēšanas, kuŗām sākām gatavo  es jau kopš 2017.gada rudens. Sadarbībā ar Latvijas vēstniecību 
ASV uzrunājām latviešu sabiedrības pārstāvjus, lai palielinātu vēlēšanu iecirkņu skaitu ASV un dotu iespēju arvien vairāk 
Latvijas pilsoņiem un ASV-Latvijas dubultpilsoņiem piedalī  es vēlēšanās. Šogad ASV ir izveidots 21 vēlēšanu iecirknis agrāko 
15 vietā. Lai nodrošinātu kvalitā  vu vēlēšanu iecirkņu darbu, sadarbībā ar Latvijas vēstniecību ASV esam sarīkojuši Vēlēšanu 
iecirkņu vadītāju apmācību kursus, kas no  ks vienlaicīgi ar ALAs 67.kongresu 2018.gada 3.maijā. Kursus vadīs Latvijas Centrālās 
vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis 
Cimdars. Apmācībām pieteikušies 
četrdesmit dalībnieki.

2. ALAs mājas lapas atjaunošana un 
modernizēšana 
Gadiem ejot, prasības ALAs mājas 
lapai ir mainījušās. Esam centušies 
mājas lapu pielāgot gan ALAs 
nozaŗu vajadzībām, gan sabiedrības 
interesēm, tomēr bija pienācis laiks 
ALAs mājas lapu kardināli pārveidot 
atbilstoši šodienas prasībām. Tas ir 
liels un sarežģīts darbs, jo ALAs darbība 
ir ļo   dažāda un visaptveroša. Pie šī 
projekta strādā līdzšinējais ALAs mājas 
lapas administrātors Klāvs Rudzī  s ar 
lielu biroja darbinieku un ALAs valdes 
locekļu atbalstu. Šobrīd ir izveidota 
mājas lapas sākuma versija, un līdz 2018.gada 
jūnijam ceram pabeigt šo darbu un nākt klajā ar 
jaunu, pievilcīgu, interak  vu ALAs mājas lapu.
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Taira Zoldnere vada diasporas polī  kas diskusiju ALAs 66. 
kongresā Čikāgā, kurā piedalījās (no labās) Saeimas Sabiedrības 

saliedē  bas komisijas vadītājs Ilmārs Latkovskis, Ārlietu 
ministrijas diasporas lietu vēstnieks A  s Sjanīts, ELAs priekšsēdis 

Kristaps Grasis un PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis

3. ASV latviešu mediju aptauja
Kā zināms, pieaugot dažādu sociālo mediju populāritātei, 
tradicionālie mediji – avīzes, žurnāli, vietējie biļeteni, 
arī interneta portāli piedzīvo dziļu krizi. Lai noskaidrotu 
sabiedrības viedokli, paradumus, gatavību sabiedriski 
un fi nanciāli atbals  t latviešu sabiedriskos medijus 
un presi, 2018.gada janvārī/februārī veicām plašu 
aptauju. Aptaujas rezultā   ir apkopo   un  ks 
apspries   Mediju seminārā, Informācijas nozares 
darba grupā, šajā kongresā. Par aptaujas reālizāciju 
un rezultātu apkopošanu paldies Ilzei Garozai!

4. AABS (Associa  on for the Advancement of Bal  c 
Studies) konference 1.-3.jūnijā 
Stenforda universitāte Kalifornijā sadarbībā ar  Bal  jas 
studiju a   s  bas asociāciju (AABS) rīko konferenci, kas 
būs viens no  vērienīgākajiem  Bal  jas valstu simtgadei 
vel   em pasākumiem ASV. AABS ir pasaules vadošā 
akadēmiskā biedrība Bal  jas valstu studiju pētniecības 
jomā. 

Jau divus gadus strādāju konferences atbalsta grupā 
kā latviešu sabiedrības pārstāve. Esmu palīdzējusi 
ar programmas izveidošanu, fi nanciālā atbalsta 
organizēšanu, naktsmāju nodrošināšanu, kā arī  ar 
informā  vo atbalstu. Plašāku informāciju par konferenci 
varat atrast mājas lapā: h  p://aabs2018.stanford.edu/.

5. IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress 18.-20.
jūnijā Rīgā
Kopš 2017.gada rudens strādāju IV Pasaules latviešu 
zinātnieku kongresa darba grupā kā ALAs pārstāve, un 
esmu vairākkār  gi  kusies ar kongresa koordinātori 
Evitu Čiku   un ci  em rīkotājiem. Kongresu organizē 
Izglī  bas un zinātnes ministrija. Vairāk par kongresu 
un reģistrāciju var atrast Izglī  bas un zinātnes 
ministrijas mājas lapā: h  p://www.izm.gov.lv/lv/
zinatne/iv-pasaules-latviesu-zinatnieku-kongress un 
kongresa mājas lapā: h  p://congress.sciencelatvia.lv/

Infogrammas, Facebook, Twi  er, 
Latvian Dimensions

Informācijas nozare turpina regulāro komandas darbu 
ikmēneša infogrammu sagatavošanā un izsū  šanā. 

Arvien paplašinām infogrammas saņēmēju auditoriju. 
Sociālie mediji: ALAs Facebook lapa: h  ps://www.
facebook.com/pages/American-Latvian-Association/, 
Twi  er: h  ps://twi  er.com/ALA_USA un Instagram kopā 
ar ALAs infogrammu: h  p://www.alausa.org/lv/ veido 
„solīdu”, pama  gu ALAs informā  vo bazi. Ir vajadzīgs 
liels, nepārtraukts darbs, lai to uzturētu un katru dienu 
atjaunotu. Paldies biroja darbiniekiem, kas ikdienā veic šo 
lielo darbu. 

Atgādinu – ALAs infogramma palīdzēs jums sekot 
aktuālitātēm Amerikas latviešu sabiedrībā! 

Kā vienmēr, sagatavojam un izsūtām ALAs izdevumu Latvian 
Dimensions, kuŗā divas reizes gadā apkopojam vispārēju 
ALAs darbību, un uz katru kongresu izdodam ALAs Gada 
darbības pārskatu. Par šo izdevumu sagatavošanu paldies 
Raitam Eglī  m un Dacei Eglītei.

Sadarbība ar sabiedriskajiem medijiem

Turpinu regulāras publikācijas presē. Īpaši laikrakstam 
“Laiks” intervēju Latvijas Valsts prezidentu Raimondu 
Vējoni viņa ASV vizītes laikā, apmeklējot Silīcija ieleju 
un Sanfrancisko. Intervēju arī Ritvaru Jansonu, Saeimas 
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedē  bas komisijas 
priekšsēdētāju un Liisi Esse, AABS konferences Stenforda 
universitātē izpilddirektori. Laikrakstam “Laiks” uzraks  ju 
arī preses relīzi par ALAs 66.kongresu un Baltā galdauta 
svētkiem Čikāgā un regulāri nosūtu rakstus par kārtējām 
ALAs valdes sēdēm. Pavisam šī darbības gada laikā laikrakstā 
“Laiks” esmu iesū  jusi astoņus rakstus un intervijas. Žurnālā 
“Ziemeļkalifornijas Apskats” esmu publicējusi divpadsmit  
rakstus.
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Taira Zoldnere un Ziemeļkalifornijas latviešu biedrības delegācija ALAs 
kongresā:  Tairai blakus Una Veilande, stāv (no kreisās) Mār  ņš Andersons, 

Andris Ramāns un Filips Andersons

Taira Zoldnere un Dzintars Dzilna vada Informācijas darba grupu ALAs 66. kongresā Čikāgā. 
Kongresā Dz. Dzilnas vadībā  ka uzsākta ALAs “Call to Ac  on” grupa

PBLA valdes sēde,  kšanās  un konferences 

Septembrī piedalījos PBLA valdes sēdē, Latvijā, kur darbojos 
Statūtu komisijā. Turpinu šo darbu e-pastu sarakstē, it īpaši, 
apspriežot viedokļus par topošo Diasporas likumu.

Latvijas vizītes laikā  kos ar Ritvaru Jansonu, Saeimas 
sabiedrības saliedē  bas un integrācijas komisijas vadītāju, 
runājām par Latvijas valdības un diasporas sadarbības 
virzieniem un paredzamo a   s  bu. Tikos ar CVK priekšsēdētāju 
Arni Cimdaru,  apspriedām iespēju sarīkot Vēlēšanu vadītāju 
apmācību kursus ASV. Tikos ar laikraksta “Laiks” redaktori 
Ligitu Kovtunu, runājām par paplašinātām sadarbības 
iespējām. Strādājot  IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa 
darba grupā,  kos ar Izglī  bas un zinātnes 
ministrijas pārstāvēm Ligitu Kiopu un 
Evitu Čiku  , kā arī ar Latvijas Universitātes 
rektora vietnieku Jāni Stoni. 

ASV piedalījos JBANC (Apvienotās bal  ešu 
komitejas) 12.konferencē 2017.gada aprīlī.

2017.gada jūlijā piedalījos Pasaules latviešu 
konferencē, kur runāju paneļdiskusijā 
par latviešu diasporas sadarbību plašā 
vals  skā un starptau  skā kontekstā.

Nākotnes darbi

Iztekot diviem trīs gadu termiņiem, esmu 
atstājusi  Ziemeļkalifornijas latviešu 

biedrības valdes priekšsēdes amatu, bet turpinu darbu 
tās valdē. 
Vadīšu Sanfrancisko vēlēšanu iecirkni 13.Saeimas 
vēlēšanās.
Turpināšu darbu AABS konferences un IV Pasaules 
latviešu zinātnieku kongresa darba grupās.
Piedalīšos XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI deju 
svētkos Rīgā Ziemeļkalifornijas koŗa sastāvā.
Turpināšu regulāras publikācijas laikrakstā “Laiks”, “ZK 
Apskats” un citos preses izdevumos. Plānoju piedalī  es 
ar diasporas jautājumiem sais  tās konferencēs, kas 
no  ks šī gada vasarā Latvijā.
Šogad aprit sep  ņi gadi, kopš sāku savu darbu ALAs 
valdē -  vispirms biju valdes sekretāre, bet turpmākajos 
gados - Informācijas nozares vadītāja. 
Gribu teikt vislielāko gandarījumu un pateicību par 
ilggadējo sadarbību ALAs valdes un biroja darbiniekiem, 
PBLA valdes locekļiem, Latvijas vēstniecības ASV 
pārstāvjiem un visiem sadarbības partneriem! 
Darbs ALAs valdē ir bijis interesantu izaicinājumu 
un lielisku iespēju piepildīts. Lai veicas mana darba 
turpinātājam!

Taira Zoldnere (no labās) kopā ar kollēgām ALAs pārstāvēm PBLA valdē Andru Zommeri
 un Līgu Ejupi klausās P. Blumberga ziņojumu PBLA valdes sēdē Rīgā
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The year 2017/2018 has been intense and signifi cant with a focus on Latvian Centennial linked 
events in the USA and Latvia, with upcoming 13th Saeima elec  ons in October 2018 and other 
projects. This year I have con  nued to serve as the director of Informa  on Offi  ce, combining it 
with ALA’s Vice-President’s du  es,  as well. I would like to express my gra  tude to ALA’s President 
Peteris Blumbergs, ALA’s Board members and ALA’s offi  ce staff  for great coopera  on and support. 
Working on diff erent projects ALA’s Informa  on Offi  ce con  nued its tradi  onally produc  ve 

collabora  on with Andris Teikmanis, Latvia’s Ambassador to the U.S and with other Embassy of 
Latvia staff  members. 

This year the Informa  on Offi  ce has worked on several signifi cant projects. 

On Saturday, October 6th 2018 the elec  ons to the Parliament of the Republic of Latvia (the Saeima) will be held. In 
coopera  on with the Latvian Embassy, we have reached out to Latvian society to increase the number of polling sta  ons in 
U.S. from 15 to 21 to encourage Latvian ci  zens in the USA and USA-Latvia dual ci  zens to par  cipate in the elec  on. With 
support of Latvian Embassy, Latvian Ministry of Foreign Aff airs, and the Central Elec  on Commission, we have organized 
a Polling sta  on volunteer’s training courses in May 3rd, 2018 as a part of ALA’s 67th Congress. With forty par  cipants in 
training courses, we expect to ensure a high quality of Polling sta  ons in the USA.

ALA’s website re-building and moderniza  on is the next important project I have been working on in coopera  on with Klavs 
Rudzi  s, Ilze Garoza, Marisa Gudra and ALA’s board members. Our goal is to create an a  rac  ve, fetching and interac  ve 
website. The new version of ALA’s website will be ready in June 2018.

The next project the Informa  on Offi  ce has 
been focusing on is Latvian diaspora media 
survey. As social media have overwhelmed 
our precipita  on of informa  on, is there a 
place for other media  - as local press, local 
web sites, what language should they be, and 
are we ready to support our Latvian media? 
These and others issues were addressed in 
ALA’s survey. The results will be discussed 
in the Media seminar in the Informa  on 
Offi  ce workshop at ALA’s Congress. I thank 
Ilze Garoza for implemen  ng the survey and 
summarizing the results.

I also have been involved in a support group of the Associa  on for the Advancement of Bal  c Studies (AABS) conference, 
which will take place at Stanford University June 1-3 and in a support group of the 4th World Congress of Latvian scien  sts 
in Riga, June 18 – 20, 2018.

As the Informa  ve branch of ALA, we will con  nue to reach out to our members through monthly Infograms, the magazine 
Latvian Dimensions, the ALA’s Facebook page, Twi  er and Instagram, which all together make a solid informa  on basis I am 
proud of.

I have served as ALA Board member for seven consecu  ve years, and would like to thank all ALA Board members, ALA 
Offi  ce staff  members, Embassy of Latvia to the US, the World Federa  on of Free Latvians members for great coopera  on 
and mutual support in our work for further advancement of Latvia and support of Latvian diaspora in cultural, social and 
economic aspects.

Information Offi ce Director’s Report 
(Executive Summary)

Taira Zoldnere and President Raimonds  Vējonis delega  on a  er visi  ng the Latvian 
Investment and Development Agency offi  ce in San Francisco
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JBANC in Action 2017-2018

Since 1961, the Joint Bal  c American Na  onal Commi  ee, Inc. (JBANC), represen  ng the American 
Latvian Associa  on and our Estonian and Lithuanian na  onal organiza  ons in the United States, has 
raised key issues of interest and concerns of the Bal  c-American community to advance U.S. policies 
and percep  ons aff ec  ng the Bal  c na  ons. Today, we con  nue to face new challenges which make 
our work as important as ever. Indeed, the past year has seen a steady pace of ac  vi  es in advocacy 
and outreach. 

Following JBANC’s 12th conference in Washington, DC, held in May 2017, we iden  fi ed a handful 
important issues to track and advocate for. None perhaps was more cri  cal than the sanc  ons bill 
targe  ng the Russian Federa  on for its belligerency and a  acks against the West and our democra  c 
ins  tu  ons. 

Sanc  ons, sanc  ons, sanc  ons

JBANC increased its campaign to advocate for the sanc  ons bill through the spring into the summer.  The purpose was to help 
increase the penal  es against the Pu  n regime for their ongoing war in Ukraine and threats against the Bal  c countries. JBANC 
delivered le  ers to the en  re Senate and House during June and July to ask for support for the legisla  on. When H.R.3364 – 
the Countering America’s Adversaries Through Sanc  ons Act (CAATSA) passed in the House on July 25 by a vote by 419-3 and 
two days later in the Senate by 98-2, it was a great signal. President Trump signed the bill into law on August 2. 

We applaud the help of Bal  c-Americans, and Latvian-American eff orts, par  cularly in the successful ALA-generated postcard 
campaign, in which close to 2000 postcards were addressed to Members of Congress. This eff ort was in full swing during the 
Song and Dance Fes  val in Bal  more in July. Together with our Central and East European Coali  on (CEEC) partners, JBANC 
helped organize and take part in a dozen mee  ngs with key House staff ers to push for this. JBANC also organized two Twit-
terstorms together with a wider coali  on of groups to raise awareness about and to urge people to contact Congress. 

Help from a New Genera  on of Young Latvians
 
To help with the eff ort, we had assembled a great team of interns though the summer of 2017, including Latvian-Americans 
Ojars Berzins, Julia Lazdins, and Christopher Evans. They were complemented by two students from Latvia - Elīna Dīce and 
Anete Rožukalne - via the University of Wisconsin at Eau Claire. The summer team became complete with the addi  on of Anna 
Ūdre, JBANC’s third Bal  c American Freedom Founda  on (BAFF) intern from the Bal  cs under their Professional Internship 
Program. Anna has proven herself as a tremendously valuable asset during her s  nt with us. 

In August, a group of over 30 BAFF summer  me Leadership Academy students and supervisors par  cipated in briefi ngs at 
the Lithuanian Embassy and the Vic  ms of Communism Memorial in Washington DC. For the fourth summer, JBANC helped 
organize and coordinate the DC events for the rising high school seniors from Estonia, Latvia, and Lithuania.

On September 27, the CEEC held a  mely policy seminar on Capitol Hill on the topic of “Russia on NATO’s Doorstep: The West’s 
Response to the Kremlin’s Wargames.” The purpose was to examine Russia’s large-scale” Zapad 2017” military exercise, held 
in September. Speakers included Kurt Volker, the Special Representa  ve for Ukraine Nego  a  ons, and others. Close to 60 
guests a  ended the forum. 

On October 14, JBANC’s Karl Altau and Anna Ūdre visited he Lakewood Estonian House in New Jersey, for the annual Bal  c 
Unity Day. Close to one hundred a  endees from the three Bal  c communi  es were addressed by representa  ves from the 
Bal  c diploma  c corps based in New York, along with leaders of the local Bal  c communi  es in New Jersey. Altau and Ūdre 
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stressed the importance of building coali  ons to strengthen our mission, and the importance of working with Congress and 
expanding the Bal  c Caucus.

Later that month, JBANC par  cipated in a Bal  c youth dialogue event, held at the Lithuanian Embassy. A second such event 
was organized by JBANC at the Embassy of Latvia in February for a screening of the Re:Bal  ca documentary fi lm “The Master 
Plan,” in which Pu  n’s imperial ambi  ons are laid bare. 

In November, Karl Altau par  cipated at the 36th Session of the Bal  c Assembly in Tallinn. There, he emphasized the im-
portance of con  nued Bal  c coopera  on, and of expanding the Magnitsky legisla  on in the Bal  cs. That month, Lithuania 
adopted its Magnitsky law. The U.S., Canada, Estonia, and Britain had already done so, and Latvia followed up in early 2018.

Bal  c Caucuses in the House and Senate

On December 7, JBANC, together with the embassies of Estonia, Latvia, and Lithuania hosted a House Bal  c Caucus (HBC) 
recep  on on Capitol Hill, to celebrate the 20th anniversary of the HBC. Remarks were given by parliamentary representa  ves 
from Estonia, Latvia, and Lithuania, including Solvita Ābol  ņa, Chairwoman of the Na  onal Security Commi  ee of the Saeima. 
Four HBC members made remarks at the event, including HBC co-chair John Shimkus (R-IL). Valdis Pavlovskis, President of 
the Bal  c American Freedom League (BAFL), added during his comments that “Bal  c organiza  ons, including JBANC and 
BAFL, have put much eff ort into advoca  ng for the Bal  cs.” About 100 people a  ended the recep  on. 

Our work in Congress has been successful during this 115th Congress. By the end of 2017, the HBC had grown to 74 mem-
bers, including a record 22 who joined last year. Two members have joined in 2018. 
 
In early 2018, Senator Chuck Grassley of Iowa became the Republican co-chairman of the Senate Bal  c Freedom Caucus, 
joining Sen. Richard Durbin of Illinois. The Senate Caucus currently has seven members.  We con  nue to visit with offi  ces 
of the new Caucus members, and to recruit new members to both House and Senate Caucuses, and to ask for support for 
relevant legisla  on.
  
JBANC’s outreach con  nues to grow, par  cularly via social media. We thank Anna Ūdre for focusing our messaging on Twit-
ter and Facebook, and for contribu  ng excellent videos onto YouTube. She helped launch our Instagram account, which is 
growing and pulling in younger followers. Please follow JBANC on these pla  orms and please contact us to fi nd out how 
you can help in our eff orts.   
 
JBANC con  nued offi  ce visits in January, helping to coordinate and deliver le  ers from American Latvian Youth Associa  on 
members. In March, JBANC par  cipated for the third  me in the past year for Ukrainian Advocacy Days, receiving recogni-
 on from the Ukrainian community for suppor  ng the cause. 

In April, the United States-Bal  c Summit was held, with the three Bal  c presidents visi  ng Washington, DC for talks with 
President Trump. Following a White House discussion, and press conference, in which Anna Ūdre asked a ques  on for the 
Latvian media, the Bal  c presidents a  ended a U.S.-Bal  c Business Summit at the U.S. Chamber of Commerce, and a dinner 
at the Atlan  c Council, with outgoing Na  onal Security Advisor Lt. Gen. H.R. McMaster. JBANC also met with BAFL leadership 
on the eve of the summit to discuss be  ering coopera  on and communica  on in advocacy work. Those eff orts are welcome!

To compliment the Bal  cs on their 2018 centennials, both the Senate and House introduced resolu  ons congratula  ng the 
Bal  cs. Senator Ron Johnson (R-WI) introduced S. Re. 432 on March 12, and it passed by unanimous consent on April 9 with 
17 co-sponsors. Congressman Anthony Brown (D-MD) introduced H.Res. 826 on April 13. At the  me of publica  on of this 
report, the resolu  on was s  ll being considered. 

JBANC is gearing up for a Bal  c Advocacy Day on May 3 on the eve of this year’s ALA Congress in Washington, DC. At least 
80 people have signed up to join in congressional visits. The event also features a compelling panel discussion with leading 
experts on the key topics of sanc  ons and disinforma  on. 

Thanks to ALA and the Latvian-American community for your support to the Bal  c cause and JBANC’s mission! 
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ALAs Līdzekļu vākšanas nozares vadītājas 
Krīstīnes Ģigas  ziņojums

ALAs un Līdzekļu vākšanas nozares vārdā sirsnīgi pateicos visiem ALAs labvēļiem, kas 
gadiem ilgi un atkārto   ir atbals  jušī mūsu darbu ar ziedojumiem līdzekļu vākšanas akcijās. 
ALAs darbs turpinās - pieprasījumi jauniem projek  em, atbalstam, palīdzībai, īpaši no 
mūsu jaunatnes tepat, ASV, kā arī no grūtdieņiem Latvijā pieaug. Ar saziedo  em līdzekļiem 
ALA ir spējusi veicināt latvie  bu ārzemēs un atbals  t labdarības darbus Latvijā. ALA ir 
bijusi un nākotnē turpinās būt Latvijas s  prākais atbalsts ārzemēs un turpinās atbals  t un 
veicināt latviešu sabiedrību ASV. Kā lielākā latviešu organizācija ārzemēs, ALA ir latviešu 
kopējā saikne, kas mūsu nākamajām paaudzēm sniegs līdzekļus un morālu atbalstu. Mēs 
 kai ar jūsu līdzdalību spēsim saglabāt latvie  bu, ne  kai pašiem sev un mūsu pēctečiem 
ārzemēs, bet palīdzēt arī mūsu brāļiem un māsām Latvijā! 

 ALAs LĪDZEKĻU VĀKŠANAS REZULTĀTI 2017. GADĀ

“LV-100” līdzekļu vākšanas akcija  $  68,110.80
                   Citas akcijas                                                    $  32,795.19
   
 IENĀKUMU KOPSUMMA $ 100,905.99    26% virs budžeta  

Jau otro gadu pēc kārtas esam pārsnieguši $100 000 saņemto ziedojumu līmeni. It sevišķi laba atsaucība bija mūsu “LV100” 
ziedojumu akcijai, kuŗu uzsākām 2016. gadā, lai atbals  tu Latvijas Valsts simtgadei vel  tus pasākumus.  2016. gadā ievācām 
$81 464.00. 2017. gadā sabiedrība saziedoja $68 110.80.  Šī akcija turpināsies līdz 2018. gada 18.novembrim. Ikviens 
ziedotājs, kuŗš līdz tam laikam būs ziedojis 3 x $100.00 vai vienreiz $300.00 vai vairāk, saņems īpašu, ALAs izveidotu, “LV-
100” piespraudi. Vairāk nekā 300 cilvēku ir jau “Simtgades klubā!”  Vēl vismaz 100 ir ziedojuši $200 un solījuši līdz 18. 
novembrim ziedot pēdējo $100, lai kļūtu par “Simtgades kluba” biedriem. 

ALA 2004. gadā dibināja Simtgades testamentāro novēlējumu fondu, lai domātu par ALAs nākotni un darbību. Fonds ir 
sastādīts ar noteik  em likumiem, ka fonda pamatkapitāls nav aiz  ekams un ka  kai kapitāla procen    ks lieto   ALAs 
darbībai. ALA aicina visus biedrus un labvēļus padomāt par novēlējumu ALAs Simtgades testamentāro novēlējumu fondam 
- kaut vai mazu daļu savā testamentā. Tāpat aicinām visas ASV latviešu draudzes un organizācijas padomāt par novēlējumu 
ALAs nākotnes fondam, jo it īpaši tāpēc, ka latviešu organizāciju skaits sarūk un tās nav vairs spējīgas ak  vi darbo  es. ALA 
ir šodien un būs rītdien mūsu nākotnes lielākā saikne ārpus Latvijas, kas veicinās latvie  bu ārzemēs. Ar šo testamentāro 
novēlējumu fondu mums nebūtu jāpaļaujas  kai uz gadskārtējām līdzekļu vākšanas akcijām. Pateico  es dāsnajiem 
2017. gada testamentāriem novēlējumiem, ALAs valde aizvadītajā gadā varēja papildināt šo fondu ar $550 000.00. Visi 
testamentārie novēlējumi ir augstu novērtē  . Bez  em ALA ne vienmēr spētu segt tekošos izdevumus. 

Ir dažādi veidi, kā ziedot ALAs Simtgades testamentāro novēlējumu fondam vai Līdzekļu vākšanas nozarei.  Daudzas ASV 
kompānijas papildina Jūsu ziedojumu bezpeļņas organizācijām ar līdzīgu ziedojumu, dubultojot ziedojuma summu. To 
varat noskaidrot savās darba vietās caur “Matching Gi   Companies List” internetā. Var arī ziedot ar pajām, akcijām vai 
vērtspapīriem (stocks, bonds), kā arī Specifi c Bequest at Death, Charitable Remainder Trust, Gi   of Insurance Policies, 
Charitable Lead Trust, Pooled Income Funds un Charitable Gi   Annui  es. Varbūt visizdevīgākais veids, kā ziedot, ir no Jūsu 
401K konta – ALA saņems pilnu atvēlēto summu, un Jūsu man  niekiem nebūs jāmaksā par šo summu nekādi nodokļi. 
Lūdzu, pārrunājiet šādu ziedojumu iespējas ar savu grāmatvedi (accountant) vai fi nanciālām fi rmām, kuŗas nodarbojas 
ar labdarības ziedojumiem. Vēlreiz vēlos sirsnīgi pateik  es visiem ALAs biedriem, atbals  tājiem un ziedotājiem, kas ir 
palīdzējuši ar devīgu sirdi ALAs Līdzekļu vākšanas nozarei pārsniegt savus 2017. gada mērķus! 
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 ALAs SIMTGADES TESTAMENTĀRO NOVĒLĒJUMU FONDS

Liela pateicība pienākas visiem ALAs labvēļiem, kuŗi ir atcerējušies 
ALA savā testamentā un ar saviem novēlējumiem ir palīdzējuši 
nodrošināt ALAs nākotni.

ALA sincerely thanks the following donors for their generous 
bequests that will ensure the future of ALA: 

Jānim Puravam, Mintautam Vār  ņam, Vilim Karitonam, Alfrēdam 
Balodim, Dr. Ievai Grundmanei, Harijam Lindem, Alfrēdam Nikmanim, 
Paulam Viķelim, Jānim S  ebram, Edmundam Prauliņam, Olgai Donei, 
Zanei Goldmanis, Lilijai Kleinhofs, Pēterim Ozoliņam, Valijai Bilzēns, 
Irēnei un Kārlim Cīruļiem, Elmāram Freibergam, Jānim Priedī  m, 
Ainai Galējai, Valijai Bilzēns, Irēnai Karlsons, Arthur Knight, Tamārai 
Kalniņai, Kārlim Manteniekam, Pēterim Olšteinam, Mirdzai Puriņai, 
Dzidrai Ozoliņai, Laimdotai Sausais, Arkādijam Strazdiņam, Astrai U. 
Kidd un Silvestram Lambertam.

Fundraising Offi ce Report 2017- 2018 Executive Summary 

On behalf of ALA and the Fundraising Offi  ce, I would like to express sincere gra  tude for your con  nued 
support of our fundraising campaigns. 

The demand for the American Latvian Associa  on’s services con  nues to grow, par  cularly for services 
and support that ALA provides to the Latvian youth, both here in the U.S. as well as in Latvia. As the main 
representa  ve organiza  on for the Latvian American community, we are providing public understanding and 
support for Latvia with renewed focus, through a dedicated distribu  on of informa  on to the public in the 
face of an uncertain poli  cal climate for both the U.S. and Latvia. Again, we thank you for your past support, 
which allows ALA to con  nue its charitable work, and we encourage you to be generous this year as well! 

Your generosity has been par  cularly notable in the great success of the “LV-100” campaign, a campaign 
to fund the “Centennial Celebra  on of the Republic of Latvia” events here in the U.S. This campaign will 
con  nue un  l November 18, 2018, and every person who donates at least $300 before that date will receive 
a special commemora  ve “LV-100” pin. To date, over 300 people have become “Centennial Club” memebers, 
and more than an addi  onal 100 have pledged to donate $300 or more by this coming November.

The ALA Century Bequest Fund was established in 2014 with a targeted goal of $5,000,000. ALA’s intent was 
to use only the interest earned from these funds for our needs and to leave the principal intact. This way, 
ALA’s supporters can provide a steady stream of income for ALA to cover their opera  onal expenses. Due to a 
number of testamentary dona  ons in 2017, we have been able to increase this fund by $550,000.00. Please 
consider naming the American Latvian Associa  on in your will, however small or large the sum may be. 

There are a number of ways to accomplish this- for example: Specifi c Bequest at Death, Charitable 
Remainder Trust, Gi   of Insurance Policies, Charitable Lead Trust, Pooled Income Funds or Charitable Gi   
Annui  es. Please consult with your estate planner or accountant to decide on the most advantageous 
method for you. Doing so could reduce your inheritance tax obliga  on. This form of dona  on from ALA’s 
supporters helps to ensure con  nued funding for ALA’s neverending work and for you – an infi nite impact on 
our beloved American Latvian community.



16  |  ALAs 2017. -  2018. gada darbības pārskats

ALAs Biedru nozares vadītāja 
Filipa Andersona ziņojums

2017.gadā ALAs Biedru nozarē norisinājās dažādi darbi ceļā uz ilgi gaidītā ALAs galvenās 
biedru datu bazes modernizāciju. Jauno datu bazi gatavo jauns Latvijas uzņēmējs 
Klāvs Rudzī  s, kas jau ilgāku laiku palīdz ALAi ar dažādiem informācijas technoloģijas 
pakalpojumiem. Klāvs Rudzī  s, SIA Empty Limits, ieradās no Latvijas, lai nedēļu strādātu ALAs birojā un sadarbībā ar ALAs biedrzini 
Daci Eglī   uz vietas varētu padziļinā   iepazīt, izpē  t līdzšinējo datu bazi un apzināt tās: visbiežāk lietotās funkcijas,  lietojuma 
piemērus, darbības, kuŗas prasa pārāk ilgu laiku, vai sagādā problēmas, funkcijas, kuŗas nav nepieciešamas, funkcijas, kuŗas 
pietrūkst, vai vajadzētu papildināt.

Tika pārrunātas prasības jaunās datu bazes izveidē: vēlamā funkcionalitāte, dizains (user interface), datu struktūra.

Apkopojums ļāva Klāvam Rudzī  m sagatavot precīzu fi nanču tāmi un nākamo soļu grafi ku. ALAs valde novērtēja K.Rudzīša 
detalizēto izpē   un aps  prināja iesniegto tāmi. 2017.gada beigās sākās reālie techniskie darbi jaunās datu bazes izveidē. 

Jāpiemin, ka jaunā biedru datu baze  ks papildināta arī ar jaunu augstākās biedru pakāpes kategoriju – Nameja biedrs, kas 2017.
gada beigās  ka aps  prināta par godu Latvijas simtgadei. Par visaugstākās ALAs biedra pakāpes Nameja biedru var kļūt, veicot 
vienreizēju $5000 maksājumu un saņemot Bal  c Smith rotkaļa Andŗa Rū  ņa gatavoto sudraba piespraudi. 

ALA lepojas un sveic pirmos ALAs Nameja biedrus! 
Tie ir: Jānis Kukainis, Jānis Kancāns, Olafs Cimermanis, Aija Cimermanis.

2018.gadā, kad jaunās ALAs datu bazes izveide  ks pabeigta, tas veicinās augstāku produk  vitā   
ikdienas darbu veikšanā un nākotnes projektu plānošanā. Tie ir darbi, bez kuŗiem ALA nevarētu 
funkcionēt: IRS kvīšu gatavošana un pateicības vēstuļu izsū  šana būs vienkāršāka un prasīs mazāk 
laika. Biroja darbiniekiem būs vieglāk apzināt un sagatavot biedru informāciju un biedru organizāciju 
pārskatus. Ziedojumu informācija būs vienkāršāka. Biedru un biedru organizāciju da   būs pieejami 
neklā  enē caur internetu. Uzlabotā pieejamība valdes locekļiem mazinās noslogojumu biedrzinei. 
Augstāka produk  vitāte ļaus ALAi mazināt administrā  vus izdevumus un palīdzēs uzturēt ALAs teicamo 
novērtējumu revidentu ska  jumā. Nākotnē pieejamākos ALAs biedru datos varēs meklēt tendences un slēptas kopsakarības, kas 
varētu palielināt ALAs izaugsmes potenciālu.

Tādejādi - sadarbībā ar jaunu Latvijas 
uzņēmēju ALAs Biedru nozare veicina 
arī ekonomisku sadarbību starp Ameriku 
un Latviju. Biedru nozares ieguldījums 
datu bazē ir ne  kai drosmīgs solis 
ar ievērojamu  ieguldījumu ALAs 
nākotnē, bet arī  ešs ieguldījums 
Latvijas informācijas technoloģijas 
jomas a   s  bai un Latvijas iekšzemes 
kopprodukta paaugs  nāšanai.
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Es vēlos atbalstīt ALAs darbu, kļūstot par biedru šādā pakāpē:

Vietējā organizācija, ar kuŗas starpniecību vēlaties būt ALAs biedrs/-e:

Mūža biedrs $300 Dzintara biedrs $2,000Gada biedrs $30
Iespējams nomaksāt gada laikâPensionāriem $20
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Dzimšanas gads:

Vārds

Adrese

Tālr. Čeks $

VISA         MASTERCARD    

Exp. date Signature

Iespējams nomaksāt trīs gadu laikâ

 Zelta Mūža biedrs $800
Iespējams nomaksāt piecu gadu laikâ

Lūdzu, izvēlieties biedra pakāpi, izgrieziet šo veidlapu un kopā ar ALAs vārdā rakstītu  čeku vai naudas pārvedumu nosūtiet uz American Lat-
vian Association, 400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850-3121. Ja Jūs jau esat ALAs biedrs kādā pakāpē, tad varat sasniegt augstāku biedra 
pakāpi, piemaksājot starpību starp Jūsu iemaksāto summu un nākamo pakāpi. ALAs biedru maksas ir atvelkamas, aprēķinot valsts nodokļus.

CARD #

MĒS PATEICAMIES PAR JŪSU ATBALSTU - TAS PALĪDZĒS MUMS STIPRINĀT LATVIEŠU SAITES ASV UN VEICINĀS SADARBĪBU AR LATVIJU.    

E-pasts

During 2017, much work was done on the way to the long awaited update for ALA’s main database. Due to a number of 
inherent complexi  es, the new database will need to be custom built. The work will be done by a young Latvian professional 
that has helped ALA with IT projects for a number of years. Klāvs Rudzī  s, Empty Limits, fl ew to the US to spend a week in 
the Rockville offi  ce. In coopera  on with Dace Eglīte, Membership Coordinator and other offi  ce staff , Mr. Rudzī  s was able to 
learn a lot about the database: most o  en used func  ons including real life examples, func  ons which take too much  me 
or are problema  c, unnecessary func  ons, missing func  ons. Collabora  on also included planning for the new database: 
func  onality, user interface, data structure.

The thorough inves  ga  on in Rockville allowed Mr. Rudzī  s to prepare an accurate cost es  mate and schedule for upcoming 
tasks. In light of Mr. Rudzī  s’ thorough prep work, the Board approved the necessary expenditures. Technical work to build the 
database began at the end of the year.

The new database will include a new membership opportunity for those members that have the means to demonstrate a 
higher level of commi  ment. The “Namejs” level of membership, in honor of the ancient Latvian leader, will be awarded 
to members who make a $5000 one  me commi  ment. As a token of apprecia  on, each Namejs member will receive a 
silver brooch, hand made by renowned master silversmith Andris Rū  ņš of Bal  c Smith. The Membership Offi  ce is proud to 
celebrate and congratulate the fi rst four Namejs members: Jānis Kukainis, Jānis Kancāns, Olafs Cimermanis, Aija Cimermanis.

Looking forward, in 2018 when the database will be completed and the transi  on will be complete, the new database will 
allow for higher produc  vity in doing the daily work without which ALA can’t func  on. Prepara  on of IRS receipts and sending 
of thank you le  ers will be easier and will take less  me. It will be easier for offi  ce staff  to see and print member informa  on 
and member organiza  on overviews. Dona  on informa  on will be simpler. Both individual member and member organiza  on 
sec  ons will be accessible online. This ease of access will facilitate projects for all board members who want to include 
membership data. Increased produc  vity will allow ALA to reduce administra  ve expenses which will help ALA maintain its 
high ra  ng from its auditors. In the future more accessible and be  er organized membership data may provide new insights 
into signifi cant tendencies and correla  ons in membership data.

Membership 2017 – Overview
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ALAs Izglītības nozares vadītājas 
Andras Zommeres ziņojums

Rumaka lasīšanas sacensību dalībnieki Ņujorkas ev. lut. draudzes Ņudžersijas pamatskolā; 
Losandželosas un San Diego skolēni kopā ar Latvijas ak  eriem

Aizgājušais gads ASV latviešu skolās bijis ražīgs! Šogad 
mūsu skolās mācās par 8 skolēniem vairāk nekā 
2016./2017. gadā, vairākās skolās darbojas jauna vadība, 
un skolotāju saimei šogad pievienojušies vairāki desmi   
jaunu skolotāju. Pateicos visiem skolu darbiniekiem! 
Jūsu darbs nodrošina latviešu bērniem iespējas kopt 
savu latviskumu, a   s  t latviešu valodas prasmi un 
zināšanas par tēvu tēvu zemi. Paldies skolēnu vecākiem 
un pašiem skolēniem, ka rūpēja  es par latviešu valodu 
un kultūru. 

Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) un tās Izglī  bas 
padome (IP) koordinē latviešu izglī  bas darbu vals  s 
ārpus Latvijas. PBLA IP pārstāv diasporas latviešu skolas 
valsts līmenī un nodrošina valsts atbalstu latviešu skolām 
ārpus Latvijas. Īpaši pateicos PBLA Izglī  bas padomes 
loceklei Dacei Mažeikai, kas pārstāv Ziemeļamerikas 
skolas un ir daudz darījusi ASV latviešu skolu un skolēnu 
labā. 

Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis ak  vi atbalsta 
latviešu skolu darbu Amerikā. Pateicos Teikmaņa kungam 
par sadarbību un par interesi nodrošināt latviešu skolu 
darbību un izaugsmi!

Par latviešu skolām ASV 2017./2018. skolas gadā – ASV 
darbojas 21 latviešu skola. Kopā tajās mācās 743 skolēni, 
kuŗus māca 199 skolotāji.

Pagājušajā gadā skolēni piedalījās vairākos pasākumos. 
Martā no  ka Rumaka lasīšanas sacensības. 163 skolēni 
no astoņām skolām lasīja un apraks  ja savu lasīšanas 

pieredzi. Katru gadu apbalvojam sacensību dalībniekus, 
izmantojot Leonam Rumakam vel  ta fonda līdzekļus. 
Fonds dibināts 1987. gadā, atcero  es lielo grāmatu 
cienītāju Rumaka kungu, kuŗš vēlējās sekmēt bērnu 
lasītprieku. 

12. septembrī PBLA laida klajā jaunu lietotni  
Tautasdziesmas. Tā ir diasporas latviešu skolu bērnu 
dāvana Latvijai tās simtgadē un ir trīs gadu akcijas Man 
dziesmiņu nepietrūka rezultāts. Vairāku ASV latviešu 
skolu skolēni iedziedāja savas mīļākās dziesmas. Akcijas 
video apskatāmi Youtube, un bezmaksas lietotne 
pieejama lejuplādei.

Latvijas valsts simtgades akcijas Latvijas dārgumi, talan   
un sasniegumi pasaulē konkurss noslēdzās 18. novembrī. 
Tajā piedalījās 22 skolēni no trīs skolām. Aicinām ALAs 
delegātus apska  t skolēnu darbus, iepazī  es ar Latvijas 
dārgumiem un talan  em: h  ps://www.facebook.com/
pg/LatvianTreasures/posts/

Diasporas skolu darbs kļūst redzamāks Latvijas Valsts 
līmenī. Saņemam dažādu atbalstu mūsu darbam – 
laiku, darbu un līdzekļus. Priecājamies par iespējām 
skolotājiem izglīto  es un par materiāliem, ko piedāvā 
Latviešu valodas aģentūra. Gaidām tālmācības rīku, kas 
labi noderēs ģimenēm, kuŗas neapmeklē latviešu skolas. 
Pagājušajā gadā 13 skolas pieteicās un saņēma fi nanciālu 
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2015.

atbalstu no Latviešu valodas 
aģentūras Izglī  bas un zinātnes 
ministrijas budžeta programmas 
“Valsts valodas poli  ka un pārvalde”. 
Skolas kopā saņēma 11 525 eiro īres 
naudai, telpu iekārtai, remon  em 
un mācību materiālu iegādei. Trīs 
skolas un Izglī  bas nozare saņēma 
kopā 6880 eiro dažādu pasākumu 
rīkošanai. Jau ceturto gadu Ārlietu 
ministrija ar 5541 dolaru piešķīrumu 
atbals  ja Latvijas skolotāju ceļu uz 
Gaŗezera vasaras vidusskolu.

2017. gada jūnijā un augustā 43 
jaunieši piedalījās “Sveika, Latvija!” 
XXXVII un XXXVIII ceļojumā. 2017. 
gadā sep  ņi angliski runājoši jaunieši 
iepazinās ar Latviju, piedalo  es 
Heritage Latvia programmā. 
Izglītojošie braucieni arvien gūst 
atzinību latviešos ASV, kā arī Kanadā un Austrālijā. Programmu veido un atjauno, ņemot vērā jauniešu intereses un 
dažādās jaunās, Latvijā radušās iespējas. Pateicamies ziedotājiem, kas atbalsta ceļojumus. Katrs ASV latvie  s, kas 
piedalās šajā izglītojošajā braucienā, trešdaļu ceļojuma izmaksu saņem dāvanā no ASV latviešu sabiedrības.

2017. gada 9. un 10. septembrī Denverā no  ka Skolotāju konference. Tajā piedalījās 21 skolotājs, no  em – četras bija 
lektores. Denveras ļaudis bija izcili viesmīlīgi, un konference noritēja labā gaisotnē. Skolotājus uzrunāja Dace Copeland, 
stāstot par lasāmvielu projektu, Kris  na Putene, kas runāja par darbu ar dažādu valodas līmeņu skolēniem, un Dace 
Mažeika – par internetā atrodamiem mācību palīgmateriāliem valodas apguvē. Dace Anstrate no Jelgavas vadīja 
vairākas nodarbības par to, kā izmantot spēles un ak  vus paņēmienus, mācot valodu. Pēc konferences D. Anstrate 

vadīja atsevišķas nodarbības skolotājiem Čikāgā un Ņujorkā.

No 24. līdz 30. septembrim Izglī  bas nozares vadītāja Andra 
Zommere piedalījās PBLA gadskārtējā sēdē Rīgā. Sēdes dienās 
no  ka  kšanās ar Latviešu valodas aģentūras pārstāvjiem un 
Izglī  bas un zinātnes ministrijas ierēdņiem. Nozares vadītāja 
piedalījās arī Ārlietu ministrijas Diasporas darba grupas sēdē 
un Latvijas Universitātes rīkotajā konferencē par valodas 
saglabāšanu diasporā.

2017.-2018. gadā vairākas latviešu skolas kārto ALA Valodas 
līmeņu pārbaudījumus. Vasarā pārbaudījumus raks  ja Gaŗezera 
un Kursas vasaras vidusskolu skolēni. Jau otro gadu ALAs 
Izglī  bas nozare saņēma atbalstu no Sabiedrības integrācijas 
fonda projektam Latviskās iden  tātes saglabāšana – Iegūsim 
valsts valodas prasmes apliecību!. Valsts valodas prasmes 
pārbaudījumus jūlijā raks  ja 15 Gaŗezera vasaras vidusskolas IV 
klases skolēni un 10 pieaugušie, iegūstot valsts valodas prasmes 
pārbaudes apliecības A, B vai C līmenī. 

ALAs gādībā ir vairāki ierobežo   fondi, ko izmantojam studentu 
GVV IV klases skolēni veic Valsts valodas 

prasmes pārbaudījumus

GVV skolēni un vadība kopā ar Latvijas vēstnieku ASV Andri Teikmani 2017. gada jūlijā
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Mazputniņa žurnāli Lasāmvielas un 
nodarbību projektam.
Krišjāņa Barona latviešu skolas skolēni 
izmēģina deju soli

un skolēnu s  pendijām. 2017. gadā ALA 
piešķīra s  pendijas četriem studen  em 
- par kopējo summu $9800. ALA Kursai 
un Gaŗezeram piešķīra kopā 15,800 
dolaru skolēnu s  pendijām. ALA 
atbals  ja ASV jauniešu piedalīšanos 
2x2 pasaulē, sedzot desmit jauniešu 
reģistrācijas maksu. 

ALAs apgāds turpina pasū  t un 
piegādāt latviešu skolām piemērotus 
mācību materiālus. Apgāds piedāvā 
arī daiļliterātūru pieaugušajiem un 
bērniem. ALAs mājas lapā atrodams 
grāmatu saraksts. Ja nepieciešama 
papildus informācija par grāmatu 
iegādi, jāsazinās ar apgāda vadītāju 
Daci Copeland. 

ALAs Izglī  bas nozare šogad pievēršas 
projektam Lasāmviela, nodarbības un 
metodiskie materiāli. Dace Copeland 
un Elisa Freimane ar palīgiem veido 
materiālus, izmantojot Mazputniņa 
lasāmos tekstus. Kopā būs ap 150 stāstu 
dažādiem valodas prasmes līmeņiem. 

Skolotāju konferences 
dalībnieki Denverā 2017. 
gada septembrī
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Education  Offi ce Report (Executive Summary) 
Latvian schools around the country, a full-  me preschool and summer high schools con  nue to do great 
work with our Latvian youth. It has been a busy year with wonderful events, worthwhile conferences 
and student growth. Congratula  ons and thank you to the 21 schools, our 199 teachers working with 
our 743 students.

2017 was busy with a number of events in our Latvian schools. Students par  cipated in the annual 
reading challenge, as well as a contest to iden  fy Latvia’s stars! Students took Language Profi ciency Exams provided by 
the Offi  ce of Educa  on. And 4th year students at Gaŗezers summer high school took State Language Profi ciency Tests 
conducted by the Na  onal Centre of Educa  on of the Republic of Latvia. 15 students and 10 adults earned State Language 
Profi ciency Cer  fi cates at A, B and C levels of language profi ciency. 

The Offi  ce of Educa  on hosted its annual conference for teachers in September. We thank the Latvian community in 
Denver for hos  ng teachers from across the United States. Topics discussed included diff eren  a  ng instruc  on for stu-
dents with diff erent language profi ciency levels, using online materials to supplement classroom instruc  on, as well as 
new reading materials that include ac  vi  es to develop all language acquisi  on skills. The special guest was a teacher 
from Latvia who introduced the teachers to ac  ve and engaging language ac  vi  es. 
 
Nearly $10,000 were distributed in scholarships to university students this past year. The funds for these scholarships 
come from Restricted Funds donated to ALA earmarked for scholarships. In addi  on to suppor  ng students, ALA sup-
ports high school students a  ending Kursa and Garezers. And ALA sponsored 10 students to a  end the 2x2 seminar in 
Latvia, paying their registra  on fees. 

The Offi  ce of Educa  on con  nues to support projects that enhance the educa  on of our Latvian children, as well as host 
educa  onal trips to Latvia for our youth and adults. ALA also provides support to schools through the Publishing House, 
ordering and shipping books from the Publishing House and Latvia to the schools. 

The Offi  ce of Educa  on is grateful to Latvian organiza  ons in all ci  es for their support in educa  ng our children in the 
culture and language of Latvia.



Izglī  bas nozares pienākumos ie  lpst izglītojošo ceļojumu rīkošana uz Latviju 
ALAs biedriem. Programma  ka dibināta 1997. gadā. Vairāk nekā 700 jaunieši ir 
piedalījušies “Sveika, Latvija!” ceļojumos, kas norit latviešu valodā, kā arī ALAs 
rīkotos “Heritage Latvia” ceļojumos angļu valodā latviešu izcelsmes jauniešiem. Bez 
tam, kopš 1998. gada gandrīz 300 dalībnieki ir piedalījušies “Hello, Latvia / Sveika, 
dzimtene!” ceļojumos pieaugušajiem un ģimenēm. 2017. gadā ceļojumu projektu 
vadību pārņēma ALAs jaunā ceļojumu un projektu koordinātore Marisa Gudrā.

2017. gadā no  ka divi „Sveika, Latvija!” ceļojumi, kuŗos kopskaitā piedalījās 43 jaunieši.  Jūnija braucienā (“Sveika, Latvija!” 
– XXXVII) bija 13 meitenes un 8 zēni, kopā - 21 jaunie  s, ieskaitot 7 no Austrālijas. Audzinātāji bija Lija Krievs, Jānis Vītols 
(KAN), Alda Līcis, Lisa Birzulis (AUS) un Daiva Tuktēna (AUS). Dalībnieki – Maksis Beķeris, Astrīda Birzule (AUS), Emilija 
Blumberga, Izabella Brencis, Kaija Briedis, Lilija Briedis, Ingrīda Dārziņa (AUS), Katrīna Dinglija, Magnuss Gislasons, Varis 
Hislops (AUS), Nikolajs Līcis, Kaija More (AUS), Gints Pelēcis, Lilija Pīvovarčeka, Elissa Saliņa (AUS), Tia Sīka, Ingus Sveilis 
(AUS), Larisa Šlesere, Ēriks Tomsons, Kārla Tuktēna (AUS) un Lūkas Werbelow. Jūnija ceļojuma maršruts bija no  kumu 
bagāts, tai starpā, vairāku pils un mūzeju apskate, “go  ņu”  šana, Kolkas raga apskate, sastrādāšanās ar amatniekiem 
Liepājā, Nacionālās bibliotēkas tūre un “Skroderdienas Silmačos” teātŗa izrādes apmeklēšana. Jūnija grupa viesojās divās 
Latvijas skolās – Gaujienas skolā Apes novadā un Alsungas vidusskolā. Ceļojuma beigās “Sveika, Latvija!” grupa kopā ar 
Latvijas skolēniem  kās ar prezidentu Raimondu Vējoni un sarīkoja kopīgu ballī  . 

Augusta “Sveika, Latvija!” – XXXVIII ceļojumā piedalījās 22 jaunieši (14 meitenes un 8 zēni), ieskaitot divus no Austrālijas, 
9 no Kanadas un 11 no ASV. Audzinātāji bija Marisa Gudrā, Lija Krievs, Kalvis Mikelšteins (KAN) un Gints Grinbergs. 
Dalībnieki: Nils Berg, Edijs Blumbergs, Filips Blumbergs, Ma  ss Brants (KAN), Kaiva Eglīte (KAN), Alda Ezera (KAN), Silvija 
Grava, Stella Sveile-Graimsa, Amalie Kanne (KAN), Kaija Lārmane (AUS), Laura Legzdiņa (KAN), Toms Maksiņš (KAN), 
Elizabete Mitenberga, Krusa Neimligere (AUS), Maija O’Hara, Arturs Seng, Sandra Seng, Annele Sīpols, Krista Tora 
(KAN), Miķelis Tums, Emīls Zamurs (KAN) un Karlīne Zubāne (KAN). Augusta maršruts, kā vienmēr, ietvēra daudzus no 
svarīgākajiem tūrisma un vēsturiskiem objek  em visos četros Latvijas apgabalos un piedāvāja īpaši pa  kamu iespēju 

iepazīt Latgali. Braucot uz Krāslavu  k  es ar ģimnazijas skolēniem, 
“Sveika, Latvija!” grupai bija iespēja baudīt atpūtu ezermalā un 
arī apmeklēt svēto misi un Maizes mūzeju Aglonā. Augusta grupa 
viesojās arī Kurzemē- Kalvenes pamatskolā, ar kuŗas skolēniem 
apmeklēja Kalvenes Zoo. Kopā ar šīm skolām augusta grupai bija 
arī iespēja  k  es ar Latvijas Valsts prezidentu priekšpēdējā dienā.

2017. gada “Heritage Latvia” ceļojumā, kas ir līdzīgs “Sveika, Latvija!” 
braucienam, izņemot to, ka tas no  ek angļu valodā, piedalījās 
7 dalībnieki: Paul Harris, Ella Radvany, Julian Rodriguez, Lola 
Rodriguez, Grace Tyson, Margaret Tyson, Sam Tyson. Audzinātāji 
bija Marisa Gudrā, Laura Valdmanis un Vilnis Humeyumtewa. Šī 
gada “Heritage Latvia” grupa īpaši novērtēja – Rīgas architektūru; 
pavadīto laiku Aglonā,vairāku dalībnieku vecmāmiņas dzimtajā 
pilsētā; kā arī Dziesmu svētku noskaņu koncertā, Bastejkalnā, 
un pilsētas svētkus Cēsīs. “Heritage Latvia” grupai bija  kšanās 
ar divām Latvijas skolām – Stacijas pamatskolu un Užavas skolu, 
ar kuŗu skolēniem “Heritage Latvia” grupa ļo   sadraudzējās un 
kopīgi apmeklēja Rīgas Motormūzeju pēc  kšanās ar Latvijas Valsts 
prezidentu.

ALAs Izglītojošie ceļojumi uz Latviju

Heritage Latvia group at the castle of Cēsis (FROM LEFT) Paul Har-
ris, Julian Rodriguez, Sam Tyson, Lola Rodriguez, Grace Tyson, Mag-
gie Tyson, Ella Radvany
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“Sveika, Latvija!”  37. brauciena dalībnieki Rīgas pilī viesos pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un viņa kundzes. No kreisās:  
Lilija Briedis, Kaija More, Elissa Saliņa, Tia Sīka, Kaija Briedis, Lilija Pivovarčeka, Astrīda Birzule, Karla Tuktena, Izabella Brencis, 
Varis Hislops. No labās puses prezidentam Raimondam Vējonim (aizmugurē): Nikolajs Līcis, Lukas Werbelow, Maksis Beķeris, Ingus 
Sveilis. Vidū: Larisa Šlesere, Emīlija Blumberga, Gints Pelēcis, Ēriks Tomsons, Magnuss Gislasons. Priekšplānā: Katrīna Dinglija, 
Ingrīda Dārziņa

“Sveika, Latvija!”  38. brauciena dalībnieki Rīgas pilī viesos pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un viņa kundzes. No kreisās:  
Klāvs Mikelšteins, Lija Krievs, Gints Grīnbergs, Kaija Lārmane, Edijs Blumbergs, Marisa Gudrā, Ma  ss Brants, Stella Sveile-Graimsa,
Emīls Zamurs, Silvija Grava, Maija O’Hara, Kaiva Eglīte, Mika Tums, Elizabete Mitenberga, Toms Maksiņš, Iveta Vējone, Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis, Krista Tora, Arturs Seng, Annele Sīpols, Filips Blumbergs, Karlīne Zubāne, Laura Legzdiņa, Alda Ezera, 
Sandra Seng, Amalie Kanne, Krusa Neimligere, Anita Ozola, Nils Bergs
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ALAs Kultūras nozares vadītājas 
Līgas Ejupes ziņojums

Kultūras nozares mērķis ir nodrošināt, veicināt, atbals  t un saglabāt latviešu kultūras 
daudzveidīgos pasākumus ASV.  Savā gada pārskatā gribu lasītājiem likt saprast, ka ALAi ir 
vēl lielāks uzdevums – būt 21.gs. organizācijai.  ALA turpina savu ilggadējo darbu - tagad ar Latvijas Republikas absolūto 
atzinību.  ALAs Kultūras nozares darbs vairs nav  kai nodrošināt daudzveidīgos pasākumus ASV, bet arī bieži tos saskaņot 
ar latviešiem visā pasaulē. Kultūras nozare cieši sadarbojas ar PBLA, Latvijas vēstniecību ASV un Latvijas Kultūras 
ministriju.  Vislabākais piemērs šādai sadarbībai ir Latvijas Simtgades jubileja.

LATVIJAS SIMTGADE un ASV

Pagājušie 12 mēneši ir bijuši ļo   intensīvi, veicot visu gatavībai lielajam jubilejas gadam.  
ALAs simtgades mērķi ir – informēt, izsludināt un atbals  t atsevišķus pasākumus ASV. 

Informēt:

Lai latvieši ASV varētu svinēt un piedalī  es Simtgades svinībās, vienalga, kur  e 
dzīvo, ALA izveidoja jaunu simtgades mājaslapu: www.latvia100usa.org . Visa 
informācija ir latviešu un angļu valodā, lai visi varētu svinēt. Mājas lapā var atrast 
informāciju par sarīkojumiem, idejas kā svinēt, lasīt par Latviju un latviešiem un 
saites uz pasākumu informāciju Latvijā un Eiropā.  Viss, kas ir sais  ts ar simtgadi 
un simtgades svinībām, ir atrodams mājas lapā.  Aicinu visus apska  t!

Izsludināt: 
- Izmantojot 21.gs. technoloģiju, ALA ceļ Latvijas un latviešu redzamību ASV ar īpaši 
izveidotu sociālo mediju marke  nga kampaņu – “Latvian DNA”.  Atsaucība ir bijusi 
vienreizēja.  Ir bijuši vairāk nekā 70 000 ska  jumu uz kampaņas sludinājumiem - 
ar pierādījumu, ka vismaz 12 500 atsevišķi ska  tāji ir reaģējuši uz to.  Paldies Ilzei 
Garozai par iniciā  vu projektu izdomai un gatavošanai!
-Ceļojošās izstādes “Treasures of Latvia. Outstanding Export Brands and Inspiring 
Talents” un Māras Lindes izgatavotā “Latvian Mi  ens” ir pieejamas visiem un piemērotas „ne-latviešu” auditorijai.  
-Latvijas Ins  tūta izgatavota informācija par Latviju, Latvijas tūrismu ir pieejama visiem dalīšanai un drukāšanai mājas 
lapā.
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Līga Ejupe (no kreisās) kopā ar ALAs priekšsēdi Anitu 
Bataragu un LNB darbinieci Gintu Zalcmani

ALAs Kultūras nozares vadītāja 
Līga Ejupe ar māsām Dimantēm 
pēc koncerta Linkolnā 

Atbals  t: 
Lai varētu visi svinēt, ALA aicināja (aicina!) tau  ešus ziedot $300, lai 
pievienotos “ALAs Simtgades atbals  tāju klubam”.  Visus saziedotos līdzekļus 
ALA piedāvā kā atbalsta naudu Simtgades projektu un pasākumu rīkošanai.  

Līdz šim jau atbals   e projek  :
-“Simtgades svinību pirmsākuma balle” Mineapolē,
- “Simtgades svinību ieskandināšana ar Marinu Rebeku” Čikāgā,
- “Gaisma / Marfa” Otrās latviešu kultūras dienas Teksasā,
- “Putni”, sieviešu ansambļa, koncer   Sietlā un Portlandē,
- AABS konference Stenfordā,
- “Indy MidSommer Fes  val” Eiropiešu kopējās Jāņu svinības Indianapolē,
- “Kārlis Ulmanis. Latvian Heritage Day” Linkolnā.

Bet lielākais no visiem atbals  tajiem projek  em ir bijis ALAs pirmo reizi rīkotais 
valsts mēroga Simtgades pasākums “ImantaDimanta & Draugi” koncer  ūre.  
Uzstājo  es no viena krasta līdz otram, 18 pilsētās - latviešiem un „ne-latviešiem” 
- “ImantaDimanta & Draugi” ir apliecinājums, ka mēs, 21. gs. Latvieši, spējam 
sapras  es, sadarbo  es un radīt kaut ko varenu, kas pasaulē izskandina Latvijas 
vārdu.  Pavisam kopā koncertu būs noklausījuši vairāk nekā 2 000 ska  tāju.  
Vislielākais PALDIES un pateicība Marisai Gudrajai par lielo darbu, organizējot 
tūri!

Otra lielākā Kultūras nozares programma ir “Pavadi vasaru Latvijā”.  Pagājušajā 
vasarā tajā piedalījās 12 jaunieši.  Programma  ka izveidota, lai ārpus Latvijas 
dzīvojošiem studen  em dotu iespēju strādāt prakses darbā kādā Latvijas 
kultūras iestādē vai privātā uzņēmumā.  

Par Latvijas Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes 
uzdevumu veikšanu Latvijas valsts simtgades pasākumu norisei Latvijas 
diasporas mītnes zemēs” līdzekļiem ALA pieteica projektu dokumentālai fi lmai 
“Izmēģinājums” - par trīs prak  kan  em un viņu piedzīvojumiem, dzīvojot un 
strādājot Latvijā.

ALAs “Pavadi vasaru Latvijā” programmas jaunieši gatavojas stādīt kokus Latvijas simtgadei Brīvdabas mūzejā
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“Neviens no fi lmas varoņiem Latvijā līdz šim nav 
pavadījis ilgāku laika posmu. Viņi iepriekš te ciemojušies 
vairāk, kā tūris  , kuri apskata Jūrmalu, Siguldu, Vecrīgu, 
piedalās mūsu kopīgajos nacionālajos svētkos. Šis stāsts 
un apstākļi ir pavisam citādāki. Filmā dokumentējām 
jauniešu ikdienu: cik sarežģī   ir izprast Rīgas transporta 
sistēmu, iekļau  es vidē, kur runā ne  kai latviešu, bet 
arī krievu valodā, kā saprast mūsu  kumus un likumus. 
Tā bija iespēja arī mums, fi lmēšanas komandai, nedaudz 
palūko  es uz sevi no malas. Dzīvojot ASV, Aleksandrs, 
Ina un Dāvis bērnībā apmeklēja latviešu skolas, kā arī 
ģimenē vecāki vai vecvecāki bija cen  gi mācījuši latviešu 
valodu. Biju pārsteigta, cik ātri uzlabojās fi lmas varoņu 
latviešu valodas zināšanas, cik ātri viņi iekļāvās un cik 
bezgala daudz viņiem nozīmē Latvija, lai gan ikdienā 
dzīvo un studē tūkstošiem kilometru a  ālumā.”
Eva Johansone, fi lmas autore 

Filmas pirmizrāde bija ALJA kongresā Filadelfi jā un 
8. februārī to raidīja LTV1.  Visiem fi lma ir pieejama: 
https://www.youtube.com/watch?v=7O73V1vnrQY.  
Aicinu to noska   es un rādīt savos centros!

Kā jau katru gadu, ALAs Kultūras nozare ir atbals  jusi 
latviešu organizācijas un kulturas pasākumus.  
Pagājušajos mēnešos ALA ar vislielāko prieku apsveica 
Filadelfi jas brīvo latviešu biedrību 125. pastāvēšanas 
gadā un Čikāgas Ciānas ev. lut. draudzi 120. jubilejas 
gadā.  Priecājamies, ka varējām būt daļa no mākslinieces 
Ritas Grendzes monumentālo darbu gatavošanas Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā.  Atbals  jām jauniešus Filadelfi jas 
ALJA kongresā, Lieldienu svinības bērniem Priedainē, 
Ročesteras Daugavas Vanagu valsts svētku sarīkojumu, 
Detroitas latviešu apvienības rīkoto Dāvja Sliecāna un 
Aleksandra Kaleja koncertu Knuta Lesiņa balvas laureātu 
sarīkojumā un TILTS biedrības organizētās “Medību pils” 
teātŗa izrādes un TRIO koncer  ūri.  

ALAs organizētās un Latvijas simtgadei vel  tās grupas ImantaDimanta 
koncer  ūres organizatori un dalībnieki (no kreisās): Pēteris Blumbergs 
(ALAs priekšsēdis), Krišjānis Sils (ģitāra, balss), Imanta Nīgale (balss, 
mandolīna), Ma  ss Uškāns (perkusijas, balss), Katrīna Dimanta (balss, 
vijole), Marisa Gudrā (ALAs programmu un “Imanta Dimanta” tūres 
koordinatore); Kristaps Strods (bass)

Dāvis Kārkliņš fi lmā “Izmēģinājums”

Līga Ejupe ar Marinu 
Rebeku pēc koncerta 
Čikāgā; ASV latviešu 
mākslinieces Ritas 
Grendzes izstāde 
Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā, Līga Ejupe 
un LNAK priekšsēdis 
Andris Ķesteris 
Kanadas latviešu 
emigrācijas vēsturei 
vel  tajā izstādē 
Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā
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The mission of the Cultural Aff airs offi  ce is to promote, support, sustain and maintain diverse opportuni  es for the 
expression of Latvian culture in America. From my annual report, I want readers to understand that ALA is a 21st century 
organiza  on that con  nues to fulfi ll its mission and does so today with the absolute recogni  on of the Republic of Latvia. 
The Cultural Aff airs offi  ce does not only promote and support Latvian culture in the U.S., but must o  en coordinate 
cultural events with Latvians around the world, working closely with PBLA (The World Federa  on of Free Latvians), the 
Latvian embassy in the U.S., and the Latvian Ministry of Culture. The greatest example of such coopera  on is Latvia’s 
Centennial celebra  on.

The last 12 months have been spent laying the groundwork for 2018. ALA has three goals for the Centennial – 
informa  on, marke  ng and support of a wide variety of events throughout the U.S.

ALA has created a special webpage, www.latvia100usa.org, just for the Centennial. All of the informa  on is in Latvian 
and English, so that everyone can celebrate. The website has detailed event informa  on, ideas for celebra  ng, 
informa  on about Latvia and Latvians, and links to event informa  on in Latvia and Europe.

Using 21st century technology, ALA has created a social media marke  ng campaign to raise awareness of Latvia and 
Latvians in the U.S. “Latvian DNA” has been a great marke  ng success. Thank you to Ilze Garoza for ini  a  ng the project. 
The travelling exhibi  ons “Treasures of Latvia.  Outstanding Export Brands and Inspiring Talents” and Mara Linde’s 
prepared exhibi  on “Latvian Mi  ens” have been hosted by many Latvian centers and are s  ll available and suitable for a 
non-Latvian speaking audience. 

ALA invites everyone to join the “Centennial Club” by dona  ng $300. All donated proceeds are being used to support 
Centennial projects across the U.S. For informa  on about applying for a project s  pend please visit www.latvia100usa.
org. The largest project to receive support is the ALA-organized “ImantaDimanta and Friends” Centennial-themed 
na  onal concert tour. Crisscrossing the U.S., with performances in 18 ci  es, the tour has been an example of the power 
of 21st century Latvians and a community united in song!

12 students par  cipated in the “Spend Summer in Latvia!” the internship program created for diaspora Latvian 
students. Using grant money from the Ministry of Culture, ALA commissioned a documentary about 3 of the interns 
and their adventures living and working in Latvia. The fi lm is available to everyone at: h  ps://www.youtube.com/
watch?v=7O73V1vnrQY.

As per every year, the Cultural Aff airs offi  ce was pleased to support a variety of cultural events and projects, including 
concerts, events and ar  st Rita Grendze’s monumental work for the Na  onal Library of Latvia.

The mission of the Cultural Aff airs offi  ce is to promote, support, sustain and maintain diverse opportuni  es for the
exprp ession of Latvian culture in America. From my y annual repport,, I want readers to understand that ALA is a 21st centuryy 
organiza  on that con  nues to fulfi ll its mission and does so today with the absolute recogni  on of the Republic of Latvia. 
The Cultural Aff airs offi ce does not onlyyy prpp omote and supppppport Latvian culture in the U.S.,,, but must o en coordinate 
cultural events with Latvians around the world, working closely with PBLA (The World Federa  on of Free Latvians), the 
Latvian embassy y in the U.S.,, and the Latvian Ministry y of Culture. The grg eatest exampple of such coopep ra  on is Latvia’s 
Centennial celebra  on.

The last 12 months have been spent laying the groundwork for 2018. ALA has three goals for the Centennial – 
informa  on, marke  ng and support of a wide variety of events throughout the U.S.

ALA has created a special webpage, www.latvia100usa.org, just for the Centennial. All of the informa  on is in Latvian 
and English, so that everyone can celebrate. The website has detailed event informa  on, ideas for celebra  ng, 
informa  on about Latvia and Latvians,, and links to event informa  on in Latvia and Europep .

Using 21st century technology, ALA has created a social media marke  ng campaign to raise awareness of Latvia and
Latvians in the U.S. “Latvian DNA” has been a great marke  ng success. Thank you to Ilze Garoza for ini  a  ng the project. 
The travelling exhibi  ons “Treasures of Latvia.  Outstanding Export Brands and Inspiring Talents” and Mara Linde’s
prepar ded e hxh bibi  on ““Latvian Mi  ens”” hhave bbeen hhost ded bby many Latvian centers a dnd are s  llll ava lil bablle a dnd suitablble ffor a
non-Latvian speaking audience. 

ALA invites everyone to join the “Centennial Club” by dona  ng $300. All donated proceeds are being used to support
Centenni lal projects across thhe U.S. For infforma  on babout ap lplying ffor a project s  pe dnd pllease visit www.llatvia100usa.
org. The largest project to receive support is the ALA-organized “ImantaDimanta and Friends” Centennial-themed 
na  on llal conce ttrt tttour. CCC iirisscros iising ttthhhe UUU SS.S., wititithhh pe ffrformances iiin 181818 ciii  es, ttthhhe tttour hhhas bbbeen an exam llple ffof ttthhhe power 
of 21st century Latvians and a community united in song!

12 students par  cipated in the “Spend Summer in Latvia!” the internship program created for diaspora Latvian 
tst dudentts. UUsiing grantt money ffrom tthhe MMiiniisttry fof CC lultture, ALALAA commiis ision ded a ddocumenttary abbo tut 33 off ththe iintterns

anandd ththeieirr adadveventnturureses lliviviningg anandd woworkrkiningg inin LLatatviviaa. TThehe fifillmm isis aavavaililabablele ttoo evevereryoyonene aat:t: hh  psps:/://w/wwwww y.youoututubebe c.comom//
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AsAs pperer eeveveryry yyeaearr, tthehe CCulultuturarall AffAffaairirss offioffi  cece wwasas ppleleasaseded ttoo susupppporortt aa vavaririetetyy ofof cculultuturarall evevenentsts aandnd pprorojejectctss, iincncluludidingng 
concerts, events and ar  st Rita Grendze’s monumental work for the Na  onal Library of Latvia.

 Offi ce of Cultural Affairs  Report
(Executive Summary)

Līga Ejups during an interview with  the Vidzeme TV in Cēsis Latvian Art center. Guarding the Centennial fl ag at the Song Fes  val in Bal  more
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ALAs Kultūras fonda vadītājas 
Sanitas Šūmanes ziņojums

Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda valdes vārdā sirsnīgi pateicos katram individuālajam 
ziedotājam, draudzēm un organizācijām par devīgo fi nanciālo atbalstu ALAs Kultūras fonda darbam. 
Pateico  es fonda atbals  tājiem, nu jau vairākās paaudzēs Kultūras fonds ne  k vien kā darbojas, bet 
joprojām veiksmīgi palīdz īstenot radošās ieceres kultūras jomā, katru gadu piedāvājot sabiedrībai 
kaut ko jaunu. 

Ir pietuvojies Latvijas simtgades jubilejas gads un es vēlos katru no Jums apsveikt ar šo vienreizējo no  kumu! Pat esot tālu, ārpus 
Latvijas, mūsu ciešās saites ar savu mazo, mīļo zemi neviļus rosina mūs katru vēlē  es to kā sirmu māmuļu dzimšanas dienā 
apmīļot un tai kaut ko paliekošu dāvināt. Ar prieku varu pavēs  t, ka jaunas, radošas idejas dāvanām jau ir, un aizsāk  e darbi 
rai   rit uz priekšu. Uzņēmīgie darba darītāji šeit un Latvijā ir apņēmības pilni, lai Latvijai vel  tās ieceres stās  tu par Latviju, par 
latviešiem, kuŗiem ir  k liela uzņēmība, spīts un darba spars. 

Pateico  es Jūsu labvēlībai, ALAs Kultūras fonds 2017. gada nogalē sniedza savu atbalstu divdesmit četrām radošām iecerēm, 
kopsummā piešķiŗot $51 115 .- (Daļa no šīs summas ir piešķīrumi no ietaupītajiem A. Okolo-Kulaka un E. Sūnas piemiņas fondu 
augļiem, neskaŗot pamatkapitālu, kā arī no M. Miezītes testamentārā novēlējuma Kultūras fondam, sk. sarakstu). Atbals   e 
projek   šogad ir vērs   uz Latvijas kultūras vēr  bu daudzināšanu un saglabāšanu, kā arī uz jauniešu izglītošanu. Projektu vidū ir 
vairākas dokumentālās fi lmas, kas saturiski atšķirsies viena no otras, un katra sevī nesīs vienreizēju vēsturisko kultūras mantojumu. 
Ir abals  ta vairāku grāmatu izdošana, radošās s  pendijas mūzikas jomā, kā arī mākslas izstādes, kas ciešā sadarbībā daudzinās un 
suminās Latviju. Liels paldies Jums par radīto iespēju!

Vēlos pateik  es arī projektu autoriem par savu nesav  gumu un uzņēmību, strādājot pie darbie  lpīgajiem projek  em, jo īstenot 
kādu ieceri līdz gala rezultātam ir ilgstošs un neatlaidīgs darbs! Tāds darbs prasa izdomu, uzņēmību, pacie  bu un līdzekļus, un 
tam nepieciešami darītāji un atbals  tāji. Bez ziedotāju atbalsta daudzas idejas paliktu  kai idejas, tāpēc esmu gandarīta par 
kopsadarbību, kā rezultātā varam katru gadu izbaudīt kaut ko jaunu latviešu kultūras jomā.

ALAs Kultūras fonds darbojas Amerikas latviešu apvienības paspārnē kopš 1951. gada. ALAs Kultūras fonda prezidijā ir ALAs 
Kultūras fonda priekšsēdis (priekšsēde), ko ievēl ALAs kongresa delegā   un viņa (viņas) vietnieki.  Šajā darbības gadā  e ir: 
Latviešu ins  tūta vadītājs Arvīds Bļodnieks, ALAs Izglī  bas nozares vadītāja Andra Zommere, ALAs Kultūras nozares vadītāja Līga 
Ejupe un ALAs KF padomniece Sarma Muižniece Liepiņa.

ALAs Kultūras fonda 2018. gada projektu līdzekļu pieprasījuma veidlapa atrodama ALAs mājaslapā: www.alausa.org un veidlapu 
var lūgt atsū  t arī pa parasto pastu. Jauni projek   jāpiesaka līdz 2018. gada 31. jūlijam.

ALAs Kultūras fonda 2017. gada ienākumi:

ALAs Kultūras fonds vāc ziedojumus atsevišķi no pārējām ALAs līdzekļu vākšanas akcijām un piešķiŗ līdzekļus latviešu kultūras 
un izglī  bas projektu atbalstam ASV un Latvijā. Pateico  es gadskārtējiem atbals  tājiem, Kultūras fonds 2017. gadā ziedojumu 
akcijā ieņēma $23 245. Paldies! 

Grāmatu izdošanai 2017. gadā no Edgara Sūnas piemiņas fonda  ka piešķirts atbalsts $7 920.- apmērā (sk. sarakstu), un no 
komponista Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonda  ka piešķirtas vairākas radošo darbu atbalsta s  pendijas mūzikas jomā 
$9 980.- apmērā (sk. sarakstu). Atbals   no abiem šiem fondiem  ek  izmaksā   no ietaupītajiem noguldījumu augļiem, neskaŗot 
pamatkapitālu. 

Sirsnīgi pateicos visiem KF atbals  tājiem, iesniegto projektu vadītājiem, KF valdei un ALAs biroja darbiniekiem par veiksmīgo 
sadarbību! Apvienojot līdzekļus un jaunas, radošas idejas, mēs veidojam un bagā  nām latviešu tautas kultūru, reizē iepazīs  not 
plašo pasauli ar mūsu tautas gara mantojuma bagā  bu.Aicinu Jūs atbals  t Kultūras fonda darbību arī turpmāk, lai sadarbībā mēs 
varētu īstenot jaunas idejas un sumināt mūsu Latviju tās simtgades gadā. Paldies! 
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ALAs Kultūras fonda 2017. gadā atbalstītie projekti
1. Grāmatas “Brief History of Latvia” izdošana. 
      Iesniedz: Vilis Inde ($1000.- no ALA KF Edgara Sūnas piemiņas fonda). 

2.    Grāmatas  Edvarts Virza.  Raks  ,  7. sējums   izdošana. 
       Iesniedz: Apgāds “Zinātne”,   proj. vad. Ingrīda Segliņa ($1500.- no ALA KF Edgara Sūnas piemiņas fonda).
3.    Grāmatas “Wit and Wisdom of Ancient Latvian Poetry” izdošana. 

  Iesniedz: Ieva Szen  vanyi ($2000.- no ALA KF Edgara Sūnas piemiņas fonda).
4.    Agates Nesaules grāmatas “Iepērkos radiem” izdošana latviešu valodā. 
        Iesniedz: SIA Vesta-LK, proj. vad. Ligita Kovtuna ($1600.- no ALA KF Edgara Sūnas piemiņas fonda).
5.    Agates Nesaules grāmatas “Shopping for rela  ves” angļu valodā sagatavošana iespējai iegādā  es elektroniskajā     

versijā vai drukātā versijā. Iesniedz: Agate Nesaule ($1820.- no ALA KF Edgara Sūnas piemiņas fonda).
6.    E-grāmata “Maija Einfelde dzīvē un mūzikā: angļu valodas teksta izstrāde.” 

  Iesniedz: Baiba Jaunslaviete ($1320.-).

7. Mūzikas CD “Skaisto melodiju pasaulē” izdošana. 
Iesniedz: Dzinrta Erliha ($1500.- no ALA KF komponista Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonda).

8. Radošā s  pendija CD Soloalbumam “Cerība”.
Iesniedz: Zigmunds Latuškevičs ($2060.- no ALA KF komponista Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonda).

9. Radošā s  pendija mūzikas komponēšanai grupas “Carnival Youth” mūzikas albumam Ņujorkā, ASV. 
     Iesniedz: Edgars Kaupers ($2840.- no ALA KF komponista Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonda).
10. Latviešu mūzikls “Brīnumputns” Latvijas simtgadē. Izrādi plānots uzvest Latvijā.
      Iesniedz: Andrejs Jansons ($3580.- no ALA KF komponista Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonda).
11. Elles ķēķis – odiseja: Ņujorka - Latvija. Iestudējumu plānots izrādīt Latvijā.

Iesniedz: Laila Saliņa ($2500.-).
12. “Stāstu sega Latvijai” 3. posms.  Iesniedz: Aija Abene, LaPa muzejs ($2320.-)
13. XIII Starptau  sko latviešu jauno mūziķu meistarkursi “Bal  jas mūzikas ceļš”. 

Iesniedz: Dace Aperāne ($2000.-)
14. Pilnmetrāžas fi lma pēc Aleksandra Grīna romāna “Dvēseļu putenis” mo  viem.

Iesniedz: Māra Libeka ($4600.-)
15. Dokumentālās fi lmas “Zigfrīds Anna Meierovics” uzņemšana. 

Iesniedz: Matīss Kaža ($2760.-)
16. Latviešu kultūras, vēstures un izglī  bas procesa un norišu atspoguļojums laikrakstā “Laiks”.

 Iesniedz: Ligita Kovtuna ($4000.-)
17. “Māksla nešķir, māksla vieno! - Latvijas simtgades izstāde”.

Iesniedz: Lelde Kalmīte, PLMC (2400.-)
18. Izstādes par latviešu pieredzi pasaulē “Es (arī) esmu latvie  s” izveide. 

Iesniedz: Baiba Bela, LaPa muzejs (3000.-) 
19. Mākslinieka Ģirta Puriņa atcerei vel  tās mākslas lekcijas Amerikas Latviešu mākslinieku apvienības saietā, 

Katskiļos 2017. gadā. 
Iesniedz: Linda Treija ($500.-)

20. Trimda dimd! (daļ a no 3. posma). Iesniedz: Māra Pelēce ($3000.-)
21. „Valiant – Latvian.” Jura Bļodnieka mašīnas atjaunošanas dokumentācija īsfi lmā – dzīvs   stāsts par trimdas jauniešu        
 pretpadomju demonstrācijām. Iesniedz: Laris Krēsliņš ($2640.-)
22. Atbalsts avīzes „Mazpulks“ izdošanai. Iesniedz: Agr. Arvīds Bļodnieks ($925.-)
23. “Īpaša grāmata īpašā plauktā”. Losandželosas Latviešu skolas skolēnu darbu grāmatas veidošana – dāvana Latvijas   
 Nacionālajai bibliotēkai Latvijas simdgadē. Iesniedz: Aija Zel  ņa-Kalniņa ($450.-)
24. Daugavpils Universitātes Jauniešu interešu izglī  bas skolas Humanitārā akadēmija jauniešiem (HAJ) studiju 
programmas „Latvijas jaunatnes intelekts Latvijas nākotnei“ 2017./2018.gada apmācības nodrošināšana.

Iesniedz: Dr. Maija Burima ($800.-)



30  |  ALAs 2017. -  2018. gada darbības pārskats

The American Latvian Associa  on Cultural Founda  on was founded in 1951. By encouraging and enhancing 
opportuni  es to experience fi rsthand the Latvian cultural heritage, the Founda  on and its grant recipients 
have contributed for sixty six years to the vitality and diversity of culture in America.

In 2017 the ALA Cultural Founda  on had $23 245.- in dona  on income. Interest earned from the Edgars 
Sūna and composer Okolo-Kulaks Memorial funds supported special Latvian literature and music grants. The Founda  on 
funded twenty four projects including  several crea  ve scholarships/support in music in year 2017 in the amount of $51 115.

The American Latvian Associa  on Cultural Founda  on is funded en  rely from dona  ons large and small. I sincerely 
thank each one of our generous donors.

Kultūras fonda atbals   e un jau īsteno  e projek  : Tatjanas 
Žagares-Vī  ņas grāmata “Mēs neesam aizbēguši”; kultūras pro-
jekts "Dabā būvē, dabā vieno: Ojārs Feldbergs un Laura Feldber-
ga – kultūras apmaiņas brauciens" un ASV latviešu mākslinieces 

Ritas Grendzes izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
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Latviešu Institūta vadītāja  
Arvīda Bļodnieka ziņojums

Latviešu Ins  tūts (LI) ir Amerikas latviešu apvienības nozare, 
ko dibināja ALAs valde kultūras un zinātniskam darbam. Tā 
uzdevums ir rosināt latviešu kultūras dzīvi un latvie  bas 
uzturēšanu, veicināt latviešu kultūras jaunradi, latviskās 
dzīves pētniecību, dokumentāciju, veikt lielākus pasākumus, 
kuŗi kalpo visiem latviešiem, un pasargāt no iznīcības 
latviešu kultūras vēr  bas. Ins  tūtu pārvalda ALAs valdes 
aps  prināta padome. Tā 2017./18. gadā ir darbojusies šādā 
sastāvā: A. Bļodnieks (padomes priekšsēdis un sekretārs), 
I. Purva (Kanadā), Lilita Bergs un Dr. I. Zīversa-Preisa. Vēl 
padomē ex offi  cio ir ALAs valdes priekšsēdis, Izglī  bas un 
Kultūras nozaŗu vadītāji (Pēteris Blumbergs, Andra Zomme-
re, Līga Ejupe un Sanita Šūmane no ALAs Kultūras fonda).

Dr. E. Andersona Latvju enciklopēdijas inventārs  ek virzīts 
uz visplašāk iespējamo izpla  šanu – nodošanu bibliotēkām 
Latvijā. Latviešu mūzejs Rokvillē un kultūras vēr  bas krātuve 
Priedainē ir darbojusies Lilitas Bergs vadībā. 

Amerikas latviešu apvienības 46. kongress 1997. gadā 
pieņēma rezolūciju, ka ir jāatbalsta mazpulku atjaunošanu 
Latvijā, un katru gadu no agrākajiem mazpulku dalībniekiem 
un labvēļiem esmu savācis un uz Latvijas mazpulku centru 
Saulesdārzā vai arī uz rosīgākiem mazpulkiem nosū  jis 
palīdzību: sēklu, stādu, jaunlopu iegādei, godalgām ražas 
skatēs,  ras latviešu valodas sacensībām, avīzītes Mazpulks 
izdošanai un citām vajadzībām. Palīdzība ir turpinājusies 
2017. gadā – Latvijā saņem   2 699.35 EUR (skat. pilno 
ziņojumu ALAs mājas lapas Latviešu Institūta nodaļā). 

Pateicība ALAs Kultūras 
fondam par 2017. gadā 
piešķirtajiem $925.-!

Februāŗa sākumā (2017. g.) no  ka konference “Mazpulki La-
tvijas simtgadei” ar 240 dalībniekiem no 90 mazpulkiem. Bija 
semināri sīpolu audzētājiem, sporta spēles, jaunu vadītāju 
skola, pē  jums “Graudaugi Latvijā – mieži”, sešas vasaras 
skolas – novadu mazpulku nometnes. Vasaras nometne 
“Visu daru es ar prieku” ar 290 dalībniekiem no  ka Jaunpilī, 
no  ka arī starptau  sks mazpulku un jauno zemnieku salido-
jums ar dalībniekiem no 16 Eiropas dalībvals  m, konkurss 
“Rītdienas sējējs”, apgabalu forumi, jauniešu apmācības 
“Jauns līderis laukos”. (Skat. ALAs mājas lapas LI nodaļā 

plašāku ziņojumu par Latvijas mazpulku darbību 
2017. gadā, kā arī 2018. gada kalendāru.)

U zsva rs  m a z p u l ko s  š o ga d  i r  a r ī  vē rst s 
uzņēmējdarbības apmācībai. Izglītot mazpulcēnus 
par “ražošanu, lai reālizētu” iespējām. Un prak-
 ska apmācība – piemērs sadarbībā ar zemnieku 

saimniecību “Ezerkauliņi” - mazpulcēni var savus 
audzētos produktus reālizēt “Maxima” veikalos. 
Bijušas arī iespējas vieso  es pie uzņēmējiem.

Latviešu Ins  tūtam krājumā ir grāmatas pārdošanai 
(sīkāku aprakstu par katru izdevumu skat. ALAs 
mājas lapas, LI nodaļā).

Pasū  jumus, lūdzu, adresēt A. Bļodniekam uz ad-
resi: 19 North Mountain Ave., Montclair, NJ 07042. 
Čeki adresējami ALAi.
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Pārskats par ALAs Latviešu Pārskats par ALAs Latviešu 
mūzeja darbumūzeja darbu
The Latvian Museum 

Dace Mažeika,  Jānis Mažeiks (vēstnieks un Latvijas misijas 
ANO vadītājs) un Inga Saivare Ņujorkā,  Annie & Company  
Needlepoint and Kni   ng veikalā, kur latviešu cimdi 
atradās decembrī. Izstāde, kuŗu iekārtoja Inga Saivare, 
iepriecināja daudz ASV adītājus. Dace Mažeika  laipni 
sludināja cimdu iztādi tālāk plašakai sabiedrībai

Aizvadītā gada darbi  ka vel   , galvenokārt, Priedaines 
senmantu krātuves slēgšanai. Lilita Bergs turpināja 
kollekcijas inventārizēšanu un fotografēšanu. Drīz 
varēsim piedāvāt ci  em ASV un Latvijas mūzejiem 
priekšmetus no kollekcijas un tos pārsū  t uz jaunām  
mājām.  

Tajā pašā laikā bija iespējas parādīt abu kollekciju 
dārgumus plašākām auditorijām. No XIV Vispārēj 
dziesmu svētku Rīcības komitejas saņēmām ielūgumu 
piedalī  es svētku izstādē, Bal  morā. Izstādes rīkotāja 
Edīte Gudrai izveidoja izstādi ar tradicionāliem tautas 

tērpiem blakus modernās modes tērpiem ar latviskām 
atsauksmēm no Rīgas. Ar Ineses Bērziņas palīdzību 
sagatavojām sešus tērpus un manekenus no Priedaines 
krātuves un piecus no Rokvilles mūzeja. Bal  morā 
Ingrīda Gray palīdzēja tos uzstādīt. Vairāki palīgi pielika 
roku novākšanas darbam svētku beigās.  

ALAs Senmantu krātuvē, Priedainē, atrodas ne  kai 
vēsturiski priekšme  , bet arī pavisam jauni etnografi ski 
pareizi eksemplāri, par piemēram, tautas tērpi, audumi 
un raks    cimdi. Tos krātuves vadītāja  Lilija Tomass 
pasū  nāja izstādes vajadzībām. “Jauno” cimdu adītājas 
1970.-1980. gadā bija Helēne Breņķe un Lidija Bālēna. 
Gada beigās Lilita Bergs izmeklēja 45 viņu cimdus 
ceļojošajai izstādei. 

Kopā ar projekta vadītāju Māru Lindi Sanfransisko 
izveidojam kodolīgu “kofera” izstadi ar vēsturiskiem 
paskaidrojumiem par Latviju un mūsu cimdu tradicijām. 
Saņēmām atļauju no autores Marutas Grasmanas 
izmantot izvilkumus  un illustrācijas no viņas grāmatas 

“Mi  ens of Latvia” (2015.g. Rīgā, Senā Klēts).  
Piedāvājām izstādi visām latviešu kopienām ASV un 
aicinājām parādīt arī plašākai publikai. Atbalsts bija no 
ALAs Simtgades fonda. “Ceļojošos” izdevumus segs 
katra nākošā organizācija, kas vēlas saņemt izstādi. 
Pirmizstāde Sanfrancisko oktōbrī sagaidīja vismaz 
75 viesus. Cimdi ceļoja uz Denveru Valsts svētkos un 
pavadīja decembri adījumu veikalā Ņujorkas pilsētā. 
Pirms gada beigām jau četri ci   latviešu centri pieprasīja 
izstādi 2018. gadā.    
 
Mūzeja kollekcijai šogad nepieņēmām jaunus 
priekšmetus, lai gan vairāki  ka piedāvā  . Noraidām tos, 
jo mūzejam nav profesionālas noliktavas, un izstādes 

ALAs mūzeja vadītāja Lilita Bergs un Edīte Gudrais 
Bal  morā, Vispārējo ASV latviešu dziesmu svētku laikā
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Museum tasks for much of 
the year were devoted to 
comple  ng the collec  on 
inventory at the Priedaine, 
NJ museum in prepara  on 
for closing the site.  The 
collec  on will be dispersed 
to appropriate museums 
and archives in the 
United States and Latvia.   
Concurrently there were 
opportuni  es to showcase 
parts of both collec  ons 
for temporary exhibits for 
new audiences. 

The Museum was invited to 
par  cipate in a major exhibit 
for the XIV Na  onal Latvian Song and Dance Fes  val 
held in Bal  more during the July 4 weekend. Exhibit 
organizer Edite Gudra designed an exhibit contras  ng 
tradi  onal folk costumes with modern styles that 
incorporated tradi  onal mo  fs. These were loaned by 
contemporary designers in Riga, Latvia.  Inese Bērziņa 
and Lilita Bergs prepared eleven folk costumes and 
their manekins for transport, half from Priedaine and 
half from Rockville. Ingrida Gray assisted with the 
installa  on and half a dozen others helped dismantle 
the exhibit a  er the fes  val.   

The Priedaine collec  on contains not just historical 
materials, but ethnographically correct reproduc  ons, 
including folk costumes and kni  ed mi  ens. These 
were purchased by the former director specifi cally for 
exhibi  on.  Many  of the “new” mi  ens were kni  ed 
in the 1970s and 1980s by Helene Brenķe and Lidija 
Bālēna.  We selected 45 pairs of these for a traveling 
exhibit organized by Mara Linde of San Francisco.  

izmēri ir ierobežo  . Nevaram arī uzturēt archīvus, 
fotografi jas, fi lmas un mākslas darbus. Labprāt tos 
nofotografējam, ja varam vēlāk izmantot a  ēlus kādā 
audio-vizuālā veidā. Oriģinālos iesakām un palīdzam 
pārsū  t uz ci  em mūzejiem,  bibliotēkām vai archīviem 
ASV un Latvijā. 

Rokvilles mūzeja izstādes uzlabojumu plāns saņēma 
labas ziņas gada beigās. Esam gandarī   par pro bono 

palīdzību, solītu mūzeja projektam 2018. gadā no 
Interpre  ve Solu  ons. Šo mūzeju konsultantu fi rmu vada 
Pēteris Dajevskis un Ann Clausen. Abiem ir liela pieredze 
izstāžu veidošanā ASV mūzejos.  Pēteris pats “spēlēja” 
svarīgu lomu  Rokvilles mūzeja tapšanā 1978.-1979 
gadā. Tad mūzejam bija iespēja  kai pieņemt vēsturiskus 
materiālus no vecām grāmatām. Tagad būs pieejamas ne 
 kai jaunas illustracijas, bet arī jauna technologija izstādes 

uzlabošanai. 

Permisssion was granted by 
author Maruta Grasmane 
, of “Sena Klets” in Riga, to 
use excerpts from her 2015 
book Mi  ens of Latvia to tell 
the history of Latvia and its 
mi  en tradi  ons.  Funding 
to develop the exhibit was 
provided by ALAs Latvia 
100 Fund; ongoing shipping 
expenses are covered by the 
next organiza  on to book 
the exhibit.

We encourage organiza  ons 
to engage broader 
audiences, such as kni   ng 

guilds, in their home towns.  
The exhibit debuted in San Francisco in October, traveled to 
Denver for their Independence Day celebra  on, and spent 
much of December in a popular kni   ng store in Manha  an, 
NY.  By year’s end, four other Latvian communi  es had 
booked the exhibit for 2018.  

The Museum received welcome news regarding plans 
to upgrade our 39-year old exhibits. The consul  ng fi rm 
of Interpre  ve Solu  ons announced a gi   of pro bono 
assistance for the project. Peter Dajevskis and Ann Clausen, 
IS principals, have extensive experience in developing 
exhibi  ons for American history museums and historic 
sites. Peter, incidentally, was instrumental in helping 
develop the original exhibits in 1978-79. At that  me, under 
the con  nuing Soviet occupa  on of Latvia, our resources 
were restricted to the contents of old history books. Today 
we will incorporate new technologies to engage younger 
audiences with stories of Latvia and Latvians in America. 

Lilita Bergs, ALA Museum Director

The Latvian Museum
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LaPa Mūzeja un pētniecības centŗa vadītājas 
Maijas Hinkles ziņojums

ALAs Mutvārdu vēstures (ALA-MV) projekts un trimdas pieredzes 
dokumentācija: 2017.- 2018. gada aktīvitātes

Pagājušajā gadā ALA-MV projekta līdzdalībnieki sadarbībā ar ārzemju latviešu mūzeju Latvijā “Latvieši pasaulē” gandrīz visu 
enerģiju vel  ja vairākiem lieliem projek  em - Latvijas simtgades svinībām, gatavojot: 1) lielizmēra teks  lmozaīkas (patch-
work quilt) segu Stāstu sega Latvijai, kuŗai gabaliņus iesū  ja ārzemju latvieši; 2) atmiņu stāstu grāmatu Nyet, nyet Soviet 
par pretpadomju demonstrācijām trimdā; 3) izstādi Es (arī) esmu latvie  s par ārzemju latviešu latvisko iden  tā  , dzīvojot 
ārpus Latvijas.

Projekts Stāstu sega Latvijai, šķiet, ieinteresēja un aizrāva latviešus visā pasaulē. Jau no 2016.gada 
rudens ārzemju latvieši  ka aicinā   piedalī  es segas darināšanā, iesūtot izraks  tus kvadrā  ņus, 
kas atspoguļo gatavotāja saikni ar Latviju, kopā ar īsu aprakstu par paša gatavotāja dzīves gājumu 
un kvadrā  ņa vēs  jumu. 2017. gada vasarā segas mākslinieciskā vadītāja Janta Meža vadīja Stāstu 
segas darbnīcas 3x3 nometnēs Katskiļos un Gaŗezerā. Vairākas kopienas Amerikā, t. sk., Milvoku 
kopiena, sarīkoja paši savas darbnīcas. Angliski runājošo bērnu nometnē “Latvian Heritage Camp”, 
Katskiļos, Stāstu segas kvadrā  ņu gatavošana bija visas nometnes mākslas projekts. Līdz ar to 
mūzejs “Latvieši pasaulē” saņēma 91 kvadrā  ņu no šīs nometnes.

Tika saņem   1103 kvadrā  ņi ar saviem stās  em no Ķīnas, Dienvidāfrikas, Taizemes, Dienvidameri-
kas, dažādām Eiropas zemēm, Austrālijas, Kanadas un Amerikas Savienotajām Vals  m. Visvairāk 
kvadrā  ņu bija no ASV. Vienu no re  em kvadrā  ņiem par polī  sku temu iesū  ja Aldis Simsons 
no Sanfrancisko. Viņš raksta: “Piedzimu Daugavpilī 1935.g. septembrī un līdz 1939.gada vidum 
dzīvoju kā ercens pelnos. Tad Krievijas  “Tēvs un Skolotājs” paraks  ja draudzības līgumu ar Vācijas 
“Vadoni” un uzbruka Polijai; sākās Otrais pasaules kaŗš. 1944.g oktōbrī ar kuģi bēgām uz Vāciju. 
Pēc kaŗa sešus gadus maisījāmies pa angļu zonas DP nometnēm. 1951. g. aprīlī izdevās  kt uz 
ASV, kur sākām trimdinieku dzīvi.”

Alda Simsona (Sanfrancisko) kvadrā  ņš Stāstu segai. Mūzeja “Latvieši pasaulē” pārstāvji Stāstu segas atklāšanā Alūksnē.
 No kreisās Kris  ne Jansone, Marianna Auliciema, Aija Abena, Maija Hinkle, Janta Meža
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Amerikā dzimusī Ilze Kancāne savu bērnību un latvisko dzirk-
s   saista ar dziesmu un dziedāšanu: “Mani ar Latviju saista 
dziesma. Bēgot no komūnistu varas un droša izsū  juma uz 
Sibīriju mani vecvecāki kaŗa juceklī nekādu lielu bagā  bu 
sev līdz paņemt nevarēja. Tomēr kopā ar dziļu mīles  bu pret 
savu tēvzemi viņi paņēma dziesmas garu. Mani vecāki, abi 
lieli dziedātāji, šo dziesmas garu kopa un loloja un nodeva 
mums ar māsām un brāli krietnu dziesmas pūru. Mūsu 
ģimene dziedāja tautasdziesmas, ziņģes, koŗa dziesmas 
- visu! Manas bērnības atmiņas s  pri saistās ar gaŗiem, 
dziesmo  em vakariem. Iestājos korī 12 gadu vecumā un 
turpinu dziedāt vēl šodien.”

Sega  ka atklāta 2018.gada 8. februārī Alūksnē. Pašlaik tā 
ceļo pa Latviju - vispirms uz Madonu, pēc tam uz Jēkabpili un 
citām vietām. Kopā ar segu ceļo datori, kur apmeklētāji var 
uzzināt katra kvadrā  ņa stāstu. Sega un ar to sais   e stās  ņi 
ir apskatāmi internetā: h  p://stastusega.lapamuzejs.lv 

Grāmata Nyet, nyet Soviet apkopo atmiņu stāstus par 
piedalīšanos pretpadomju demonstrācijās, lai veicinātu 
Latvijas neatkarības atgūšanu. Grāmatā apkopo   stās   
no vairāk nekā 50 autoriem un bagā  gs fotografi ju klāsts. 
Grāmatā ietvertas intervijas ne  kai ar tādiem trimdas 
milžiem kā Uldis Grava un Māris Ķirsons, kuŗi stāsta par 
savu pieredzi Helsinku konferencēs 1973.gadā Helsinkos 
un 1980. gadā Madridē, bet arī mazāk zināmi piedzīvojumi, 
kā piemēram, Annas Muhtas stāsts par viņas piedzīvoto 
Madrides cietumā un Anitas Tēraudas atmiņas par 
balderijāņu apšpricēto Padomju vēstniecību. Ja viss būs kā 
paredzēts, tad grāmata būs pieejama jau ALAs kongresa 
laikā, Vašingtonā.    

Izstāde Es (arī) esmu latvie  s rosinās ikvienu apmeklētāju 
domāt par to, kas iezīmē latvie   ārpus Latvijas, kas ir 
tas kopsaucējs, kā mēs viens otru pazīstam un kāda ir 
tā dažādība, kas iezīmē latviešus citā vidē, citā laikmetā, 
kā arī ikkatrā sabiedrībā? Kādā veidā izpaužas latviskais 
ārpus Latvijas? Ar valodu? Piederību ārzemju latviešu 
sabiedrībai? Latviskiem spilveniem un grāmatām mājās? 
Ar pīrāgiem, galertu, ķīseli vai to, ka cilvēks ved līdzi 
kartupeļus no Latvijas, jo: “Aizbrauc uz Latviju, ēd vārītu 
kartupeli – tādu miltainu, kas tev izkūst mutē. Atbrauc uz 
šejieni, tev ir kaut kāds tāds bālgani zilganpelēcīgs kartu-
pelis”? Ar ielu, pilsētu un māju nosaukumiem? Ar Latvijas 
pasi? Ar Dziesmu svētkiem, Jāņiem un Lieldienu šūpolēm? 
Vai ir tāds “pareizais” latvie  s? Un ko tas nozīmē mums 
pašiem, mūsu kopienām?  Izstādē mēģinām iezīmēt 
parametrus un aicināsim uz apmeklētāju līdzdalību. 
Aicinām ikvienu uz izstādes Es (arī) esmu latvie  s un 
uz Stāstu Sega Latvijai atklāšanu 21. jūnijā Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3. 

Vairāk par apraks  tajiem no  kumiem, kā arī citām mūzeja 
“Latvieši pasaulē” aktuālitātēm var lasīt: www.lapamuze-
js.lv un par stāstu segu: www.stastusega.lapamuzejs.lv.

Grāmatā Nyet, Nyet Soviet - pakāršanās akcija 1985.g. pie Padomju Savienības konsulāta Ņujorkā. Stāstu sega Latvijai - darbnīca 
3x3 nometnē Katskiļos, stāv: projekta mākslinieciskā vadītāja Janta Meža. Stāstu sega Latvijai - bērnu nometnē Latvian Heritage 
Camp Katskiļos izgatavo  e kvadrā  ņi, izstādī   nometnē nobeiguma dienā 2017.g. augustā. Sarma Muižniece Liepiņa un Maija 
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ALAs “Sadarbība ar Latviju”  nozares vadītājas 
Kaijas Petrovskas  ziņojums

Aizvadītajā 2017. gadā  Latvija piedzīvoja savas atjaunotās neatkarīgās valsts divdesmit 
sep  to gadskārtu kopš drāma  skajiem no  kumiem 1991. gada vasarā. Tas, protams, ir 
sasniegums, par ko katrs latvie  s var priecā  es, jo tagad mūsu otrā brīvvalsts ir pārsniegusi 
Latvijas pirmās brīvvalsts pastāvēšanas mūžu – divdesmit divus gadus. Tomēr vēl nopietni 
ir apdraudēts Latvijas Valsts pastāvēšanas vissvarīgākais garants – pašas latviešu tau-
tas ilgtermiņa fi ziskā izdzīvošana. Etnisko latviešu kopskaits Latvijā katru gadu kļūst par 
vairākiem tūkstošiem mazumā.

Kāpēc? Pirmkārt,  jāvaino ļo   zemā dzims  ba. Katru gadu Latvijā vairāk latviešu nomirst, nekā piedzimst.  Otrkārt, joprojām 
turpinās latviešu emigrācija, galvenokārt, uz Eiropas Savienības vals  m. Emigrācija, protams, ir katras brīvas valsts 
neatņemama sastāvdaļa, un tā turpināsies, kamēr citur ir labāki darba piedāvājumi.

Sevišķi grūts stāvoklis Latvijā šobrīd ir daudzbērnu ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem. Ekonomiskās krizes rezultātā vecāku 
algas ir samazinātas, vai arī  e darbu ir zaudējuši pilnīgi.  Valsts pabals   bērniem joprojām ir zemi.  Jaunie latviešu vecāki šīs 
grū  bas sajūt  eši, un tāpēc jaundzimušo bērnu skaits joprojām  ir mazāks nekā mūžībā aizgājušo veco cilvēku.  Augšminē  e 
apstākļi liek mums, krietni augstākā labklājības līmenī dzīvojošiem, palīdzēt savas tautas nākotnei – tās bērniem šajā grūtajā 
pārejas laikā, jo tautas izdzīvošanai un nākotnei ir svarīgs un dārgs katrs tās bērns.
Šīs atziņas bija un ir pamatā „SADARBĪBA AR LATVIJU” („SAL”) nozares palīdzības pasākumiem Latvijā.

I. IEGULDĪJUMS LATVIEŠU TAUTAS IZDZĪVOŠANAI
Jau vairāk nekā divdesmit (20) gadu mēs ak  vi un nepārtrauk   sadarbojamies ar Latvijas Bērnu fondu  – mūsu palīdzības 
pasākumu galveno starpnieku Latvijā.  Pagājušajā gadā ikmēneša pabalstus saņēma divdesmit astoņas (28) daudzbērnu 
ģimenes, kuŗās aug vairāk nekā 120 mazgadīgi bērni. (ALA/LBF „Drošā Tilta” programma Nr. 1 – palīdzība $380 mēnesī, 
vismaz 24 mēnešus)

Tāpat varējām sniegt ikmēneša palīdzību vienam  individuālam bērnam  ar īpašām vajadzībām (ALA/LBF „Drošā Tilta” 
programma Nr. 2 – palīdzība $180 mēnesī, vēl 12 mēnešus)
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II. IEGULDĪJUMS LATVIEŠU JAUNATNES IZGLĪTĪBAI 
Tautas labklājība šodien un rīt ir atkarīga no tās locekļu izglī  bas līmeņa un zināšanām. Tāpēc liels uzsvars  ek likts uz 
izglī  bas atbalstu.  Augstskolu studiju s  pendijas saņēma desmit studen   bāreņi vai studen   no daudzbērnu ģimenēm. 
(ALA/LBF „Drošā Tilta” programma Nr. 3. - $2,250 s  pendija vienam mācību gadam)

III PALĪDZĪBAS KOPSUMMAS
Iepriekš minētajām  latviešu grūtdieņu grupām 2017. gadā varējām nosū  t kopā $148 931 – viss no ASV latviešu MĒRĶA 
ziedojumiem un testamentāriem novēlējumiem.  
Mūsu ilggadējās sadarbības laikā (1994 g. dec. – 2017 g. dec.) ar Latvijas Bērnu fondu šiem mērķiem esam kopā varējuši 
nosū  t skaidrā naudā vairāk par trīs miljonu (  eši  $3 111 576) ASV dolaru. Šī nozīmīgā palīdzība ir bijusi iespējama, 
vienīgi pateico  es nelielam skaitam atsaucīgu ASV latviešu draudžu, organizāciju un, GALVENOKĀRT, individuālu tau  ešu 
atsaucībai un vajadzības izpratnei.

IV ATBALSTS TĪMEKĻA LAPAI „NOZIEGUMI PRET CILVĒCI”
Tāpat kā iepriekšējos gados, 2017. gadā „SAL” turpināja segt  mekļa savienojuma abonementa maksu ($750) Latvijas 
polī  kas represēto apvienības (LPRA) izveidotai mājas lapai par okupāntu noziegumiem pret latviešu tautu. Tās nosau-
kums „Noziegumi pret cilvēci/Crimes Against Humanity/Latvian Site”. Tīmekļa mājas lapas adrese: www.vip.latnet.lv/
LPRA.  Informāciju latviešu un angļu valodā caurmērā izmanto 200 cilvēku dienā jeb vairāk nekā 70 000 gadā.  Mājas lapā 
ir atzīmēts ALAs atbalsts.

V LATVIEŠU TAUTAS GRŪTDIEŅU ATBALSTĪTĀJI ASV
Lai gan visi pilno - viena gada palīdzības projektu ziedotāji jau saņem  ešas pateicības vēstules no saviem 
apgādājamajiem Latvijā, tomēr „SAL” nozare vēlreiz grib pateik  es latviešu daudzbērnu ģimeņu, bāreņu un smagu 
apstākļu piemeklēto individuālo bērnu nozīmīgākajiem atbals  tājiem 2017. gadā:
 A)  VISU „SAL” 2017. G. ZIEDOJUMU KOPSUMMA: $105 770

 B)  INDIVIDUĀLIE ZIEDOJUMI ($500 +):
1) Apinis, Ināra & Jānis
2) Belte, Osvalds & Linda
3) Eglīte, Andrejs
4) Grava, Arturs
5) Krūmiņš, Ēriks un Ināra
6) Ratermanis, Leonīds & Maruta
7) Vilde, Jūlijs (†)
 C) ORGANIZĀCIJU ZIEDOJUMI
1) Apvienotās Linkolnas latviešu ev.lut.draudzes Dāmu komiteja
2) Oregonas latviešu ev.lut.draudze
3) Klīvlandes latviešu biedrība
4) Mineapoles/St.Paulas latviešu ev.lut.draudzes Dāmu saime
5) Latviešu ev.lut.draudze Viliman  kā
6) Saginavas latviešu klubs
VI ĪPAŠA PATEICĪBA
Īpaša pateicība pienākas „Drošā Tilta” grūtdieņu palīdzības programmas ilggadējiem atbals  tājiem, ziedotājiem un 
ievērojamiem testamentāriem novēlējumiem. Jūs esat šīs programmas „drošais pamats” un bez jūsu atbalsta šī program-
ma nevarētu sniegt  k ļo   nepieciešamo palīdzību Latvijā nu jau nepārtrauk   vairāk nekā divdesmit gadus.  Daudzi jūsu  
vārdi atkal parādās šī gada nozīmīgāko ziedotāju sarakstā, bet daži visus šos gadus vēlas palikt anonimi.

VII DZĪVĀ PIEMINEKĻA CĒLĀJI
Mūsu palīdzības darbā ļo   nozīmīgu vietu ieņem ASV latvieši, kas savos testamentos nozīmīgu daļu no savas laicīgās 
mantas ir novēlējuši savas tautas nākotnes nodrošināšanai – tās bērniem un jauniešiem. Gadu gaitā tādi ir bijuši jau 
vairāki. Mēs ceram, ka šiem „dzīvā pieminekļa” cēlājiem būs vēl daudzi sekotāji ASV latviešu saimē. 

                                             JŪS PALĪDZAT LATVIEŠU TAUTAI DZĪVOT UN IZDZĪVOT!
* Jauns video par „Drošā Tilta” programmu ir ievietots ALAs mājas lapā, „SAL” sadaļā. 
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During the 2017 calendar year, the top priority of the “Support and Aid to Latvia” program was assistance to needy 
Latvian children in our homeland. The underlying reason for this priority was the con  nued demographic crisis in 
Latvia; the ethnic Latvian people are literally on the road to ex  nc  on – each year more Latvians are dying then 
being born. Thanks to the con  nuous dona  ons from American Latvian communi  es in the United States, our three  
“Safe Bridge” (“Drosais Tilts”) programs sent the following aid:

a) Program No. 1 -  Monthly assistance to 36 large needy families with three or more children per family.      
 ASSISTANCE: $380 per month for one or two years.            
b) Program No. 2 -  Monthly assistance to three handicapped individual children.                                               
 ASSISTANCE:  $180 per month for one more year.   
c) Program No. 3 - Annual university scholarships to 16 orphans or students from large families.                  
 ASSISTANCE:  $2,250 per academic year for one to four years.

The funds sent to Latvia for these three programs in 2017 amounted to $148,931. Since the incep  on of these 
programs in 1994, over three million (exactly $3,111,576) US dollars have been sent to our partner organiza  on – 
“The Children’s Fund of Latvia” (“Latvijas Bērnu Fonds”), which administers these programs in Latvia.

For every individual donor in the United States who contributes at least 50% of the full one-year support funds 
needed by one child or family, a separate or shared sub-account is created in his or her name. The donor should 
receive direct “Thank you” le  ers from “his” or “her” child or family in Latvia. These le  ers build “bridges” of 
understanding across the ocean. Those who receive these le  ers be  er understand each family’s/child’s day-to-day 
challenges. 

For our English-speaking friends who might be interested to learn more about the tragic history of Latvia, we 
suggest a visit to the “Crimes Against Humanity/Latvian Site” (www.vip.latnet.lv/LPRA) website. This project is also 
supported by the “SAL” Division.
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ALAs Sporta   nozares vadītāja 
Toma Trautmaņa  ziņojums

Sporta nozares mērķis ir apvienot latviešu sabiedrību Amerikā no sporta viedokļa 
nevis  kai no kultūras, polī  kas vai izglī  bas perspek  vas.  Līdz ar to nozarei ir 
īpaša iespēja sadarbo  es ar jaunāko paaudzi.  Sporta nozare sniedz atbalstu ASV 
meistarsacīkstēm volejbolā un basketbolā, Gaŗezera sportam, Katskiļu nometnes 
sportam un ci  em mazākiem latviešu sporta pasākumiem, kas no  ek visapkārt ASV.  
Mēs raugāmies arī uz latviešu spor  s  em, kas piedalās latviešu sporta pasākumos, 
ko rīko ASV latviešu sabiedrība.  

Sporta nozare darbojas dažādos sporta veidos.  Mums ir atsevišķi referen   14 
dažādos sporta veidos - no novusa līdz golfam.  Sporta nozares referen   darbojas, lai sabiedrība būtu informēta par to, kas 
no  ek Amerikā katrā sporta veidā.  Mums ir pārstāvji katrā pārvaldē: austrumpiekrastē, vidējās vals  s un rietumpiekrastē, 
kas apzina, organizē un informē lokālos spor  stus un sporta cienītājus par sporta nodarbībām savā pārvaldē.  Mēs katru gadu 
rīkojam meistarsacīkstes basketbolā, vīriešu un sieviešu volejbolā un hokejā.  2016. gadā mainījām norises datumu spēlēm 
uz oktōbra sākumu.  Iemesls maiņai bija, lai mēģinātu iesais  t vairāk spēlētāju un ska  tāju, kas iepriekš noteiktajā datumā 
nevarēja ieras  es.

Informāciju par Sporta nozari un darbiniekiem var atrast ALA mājas lapā (h  p://www.alausa.org/lv/alas-nozares/sporta-
nozare/).  Tur ir informācija par meistarsacīkstēm, sporta kalendārs 2018. gadam (kopā ar e-pasta adresēm, kur var saņemt 
tuvāku informāciju par atsevišķām sacensībām), kā arī saraksts ar visiem meistarsacīkšu uzvarētājiem, labākajiem spēlētājiem 
un ceļojošā kausa ieguvējiem kopš 1954. gada.  Sporta nozares darbinieki sa  ekas divas reizes gadā, lai pārrunātu aktuālitātes 
latviešu sportā Amerikā un Kanadā, kā arī Latvijā.   Ja kādam ir interese darbo  es latviešu sportā, lūdzu, nāciet talkā.

2017. gada ALAs meistarsacīkstes  

ALAs 20. atklātās un ASV latviešu 64. meistarsacīkstes basketbolā un volejbolā no  ka 2017. gada 30. septembrī Gaŗezerā.  
Rīkotāji bija Mičiganas spor  s   ar Andru un Ēriku Krieviem priekšgalā.    Spēlēs piedalījās divas basketbola komandas, trīs 
sieviešu un sep  ņas vīriešu volejbola komandas. 

Basketbolā šogad bija divas vienības: Ņujorkas „Rakte”un apvienotā Čikāgas un Kalamazū vienība. Komandas spēlēja divas 
spēles: ja viena komanda uzvaŗ abas spēles, tad  e ir meistari, ja katra uzvar vienu spēli, tad spēlē īsu 10 minūtes spēli, lai 
izvēlētu uzvarētāju. Pagājušajā gadā “Rakte” ieguva trešo vietu, bet šoreiz viņiem atbrauca spēlētāji, kuŗi iepriekšējā gadā 
ne  ka.  „Rakte” uzvarēja pirmo spēli 48:37 un otro spēli 48:38, tādēļ Ņujorkas “Rakte” atkal bija meistari.  „Raktes” komandā 
izcili spēlēja Ādams Galuppo, Ed Alculumbre un Andrejs Rumpēters.  Par labāko basketbolistu izvēlējās Ādamu Galuppo, kas 
saņēma LKA balvu. Imanta Štāla piemiņas balvu  par izcilu darbību uz un ārpus sporta laukuma saņēma Kalamazū spēlētājs 
Kaldis Grants.  Čikagas/Kalamazū kopējai komandai  ka Mār  ņa Stulpiņa balva spor  skākajai vienībai. 

Sieviešu volejbolā pieteicās trīs komandas: Kalamazū, Čikāga un Toronto. Nebija daudz komandu, bet spēles kvalitāte bija aug-
sta. Katra spēlēja pret katru, un pēc priekšspēlēm Kalamazū bija pirmajā vietā, Toronto - otrajā un Čikāga - trešajā.  Toronto un 
Čikāga spēlēja, lai redzētu, kuŗa komanda  ktu fi nālā.  Šoreiz Toronto uzvarēja.  Tad bija sīva cīņa starp Toronto un Kalamazū. 
Kalamazū sīvi cīnījās un uzvarēja meistar  tulu divos setos. Lija Krievs no Kalamazū saņēma šī gada Minesotas Starta balvu 
labākajai volejbolistei. Kris  na Krautmane no Kalamazū ieguva Dr. Irēnas Norgello balvu labākajai gremdētājai.  

Vīriešu volejbolā  bija sep  ņas vienības, kuŗas spēlēja divas grupās.  Pirmajā grupā: 1.v. Čikāga, 2.v. Toronto, 3.v. Klīvlande, 4.v. 
Toronto, TKO.  Otrajā grupā: 1.v. Kalamazū, 2.v. Vašingtonas “Sigulda”, 3. v. Čikāgas Vikingi. Ceturdaļfi nāla Kalamazū uzvarēja 
pret Klīvlandi, Vašingtona uzvarēja pret Čikāgas Vikingiem un Toronto uzvarēja pret Toronto TKO.  Pusfi nālā Čikāga uzvarēja pret 
Kalamazū un Toronto uzvarēja pret Vašingtonu.  Finālā Toronto bija gatavi spēlēt un uzvarēja pret Čikāgu (2:0). Valža Treimaņa 
balvu labākajam volejbolistam saņēma Jon Houston, Toronto.  Ulža Holandera balvu izcilākajam gremdētājam uzvarēja Kārlis 
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Abuls, Čikāga. Daugavas Vanagu balvu par izcilu darbību uz un ārpus sporta laukuma ieguva Marks Abuls, Čikāga.  Vašingtonas 
Siguldai piešķīra Leo Veisa piemiņas balvu spor  skākajai vienībai fi nālspēlēs. 

Šī bija otrā reize kopš 1959. gada, kad meistarsacīkstes no  ka rudenī.  Šķita, ka spēlētāji un ska  tāji bija apmierinā  , un 2018. 
gada 29. septembrī spēles no  ks Indianapolē.

Golfa sacensības

2017. gadā sarīkotas deviņas atklātās golfa spēļu sacensības, kuŗās piedalījās 407 golfi s  : Detroitas 28. atklātās ASV kausa 
un Korporāciju sacensības,  Gaŗezera V.Kores piemiņas turnīrs, 33. Ohaijo kausu izcīņa starp Klīvlandi un Kolumbusu, Čikāgas 
Latvian Happy Hour Club (LHHC) rīkotais pavasaŗa un rudens turnīrs,  Gaŗezera golfa sabraukums kopā ar volejbola sacensību 
nedēļas nogali, Sietlas latviešu golfa apvienības (SLGA) 16. turnīrs, Lansingas Latvian Happy Hour (LHH) golfa spēles un Ročestras 
Daugavas Vanagu golfa turnīrs.  Sīkāki rezultā   apskatāmi ALAs mājas lapā: ALAUSA.org, Sporta nozares sadaļā.  

Futbols

Lielākais no  kums bija Latvijas kausa izcīņa 
futbolā Dziesmu svētku laikā Baltimorā. 
Jāpateicas Andrim un Mār  ņam Ģērmaņiem, 
kas sarunāja futbola laukumu, un arī sporta 
kopai “Kursa”. Bija vairāk nekā 100 ska  tāju, 
kas jūsmoja par spēli starp vidienes pavals  m 
un Ņudžersijas “Kursu”.  Ņudžersijas “Kursa” 
uzvarēja 3-0. Vārtus ieguva Lūkas Pūris (2) un 
Ma  ss Mednis.  Pēc ofi ciālās spēles no  ka 
draudzības spēle bērniem 8-12 g.v. starp VV 
un AP, kur piedalījās ap 40 bērnu.  

Vīriešu volejbolis   Toronto (no kreisās) Jon Houston, 
Pauls Siksna, Zigi Līcis, Māris Jansons, Aldis S  pnieks, 
Aleks Inveiss, Pēters Dionisio, Ēriks Siksna

Basketbola komanda Ņujorkas “Rakte” , (1. rindā no kreisās) 
 Andris Ābel  ņš, Ed Alculumbre, Mār  ņš Trautmanis, Ādams 
Galuppo. 2. rindā:  treneris Toms Trautmanis, Miķelis Risbergs, 
Andris Trautmanis, Pauls Siksna, Jon Houston, Andrejs Rumpēters.
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Sieviešu volejbolā Kalamazū LSK, 1. rindā 
no kreisās: Larisa Grīnvalda, Lija Krievs, 
Natalija Galēna. 2. rindā: Laila Kubuliņa, 
Ina Pružinska, Marisa Ejupa, Lāra Ejupa, 
Kris  na Krautmane, Grace Burkheimer

Novuss

Novusa nozare ir bijusi ļo   ak  va.  Pavasaŗa ikgadējais 
turnīrs Losandželosā jau trīs gadus ofi ciāli ir internacionāls, 
un viens no 11 etapiem, kuŗi no  ek Eiropas vals  s .  ASV 
ir izveidojušies vairāki centri, kur ir no  kušas sacensības: 
Vašingtonā, Čikagā, Ņujorkā, Sanfrancisko, Sandiego un 
Losandželosā, kur ir vislielākā novusa darbība latviešu 
emigrācijā. Tuvāku informāciju var apska  t: www.novus-
susa.com.

Citas sporta nodarbības

Katru gadu sporta nozare atbalsta Gaŗezera sportu un 
piešķiŗ s  pendijas labākajiem spor  s  em/skolēniem.  
Sporta nozare atbals  ja sacensības 2017. gadā volejbolā, 
futbolā un bērnu vieglatlētikā Austrumu piekrastē, 
Katskiļu nometnē, ko vadīja Austrumu piekrastes 
Latviešu sporta pārvaldes (APLSP) priekšnieks Jānis Ģiga 
ar palīgiem.   No  ek „Kos  mu kausa” izcīņa pludmales 
volejbola sacensībās Losandželosā oktōbra beigās/
novembŗa sākumā. 

ASV Sporta nozares valde
 2017 - 2018

Sporta nozares valdes sēde 2017. g. 11. novembrī Detroitā, no kreisās: 
Visvaris Ģiga, vadītāja vietnieks; Jānis Ģiga, austrumu piekrastes 
pārstāvis; Lija Krievs, ALJA pārstāve; Toms Trautmanis, Sporta nozares 
vadītājs; Valdis Ķeris, rietumu piekrastes pārstāvis; Andra Krievs, 
vidējās valsts pārstāve; Andris Trautmanis, kasieris; Ēriks Krievs, 
vīriešu volejbola referents; Dāvids Zadvinskis, golfa referents.

Foto: Pēteris Bičevskis
Latvijas kausa uzvarētāji Ņudžersijas “Kursa” 2017. g. 1.jūlijā Bal  morā,
1. rindā (no kreisās): Valdis Krūmiņš, Māra Ģiga, Marisa Liziņa, Kārlis Kancāns, Krišjānis 
Ule, Andris Perri, Līna Bataraga, 2. rindā: treneris Dr. Vidvuds Celtnieks, vienības vad. Jānis 
V. Ģiga, vārtsargs Kristofers Anūzis, Kristaps Bezbailis, Ansis Ramoliņš, Miķelis Tums, Lūkas 
Pūris, Ma  ss Mednis, kapt. Mār  ņš Jansons, Markus Priede, kapt. Andris Ģērmanis, Pēteris 
Israels, Andis Kancāns, Vilnis Pūris,  Aleks Rācenis, Nikolajs Batarags un Aleks Marģerisons 
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Sports Offi ce Director’s Report 

The goal of the ALA sports offi  ce is to bring together 
Latvians through sports.  We have the opportunity to 
work with the younger genera  on, to whom sports has a 
greater meaning.   The sports offi  ce includes many sports.  
Our individual sports representa  ves work to inform those 
who are interested about what we are doing in the sports.  
We also have representa  ves from each of the geographic 
areas: east coast, midwest and west coast. Every year we 
organize the Latvian championships in men’s and women’s 
volleyball, basketball and hockey.  In 2017 we had our 
64th annual tournament.  We want to involve as many 
young people we can and maybe the change in date will 
help this. More informa  on about the Sports offi  ce can 
be found on the ALA website under the sports division
(h  p://www.alausa.org/en/what-we-do/sports/)

2017 Championships

ALA had their 64th consecu  ve volleyball and basketball 
games on September 30th in Gaŗezers  We moved the 
games to the fall because, the best volleyball players have 
the USA Volleyball Na  onals on Memorial Day weekend and 
could not par  cipate in the Latvian na  onals.  There were 2 
basketball teams, 3 women’s  and 7 men’s volleyball teams.

In basketball, the teams were New York “Rakte” and a 
combined Chicago Kalamazoo team.  New York had most of 
their players back and a had a few addi  ons as well.  They 
played 2 games and New York won both games 48:37 and 
48:38.  Adam Galuppo from New York was named MVP and 
Kaldis Grants from Kalamazoo was given the trophy for the 
best player on and off  the court.

For the women, 3 teams competed: Kalamazoo, Toronto 
and Chicago.  All three teams had high quality players.  They 
played a round-robin and Kalamazoo came in fi rst, followed 
by Toronto and then Chicago.  In the playoff s, Toronto beat 
Chicago and then Kalamazoo beat Toronto in the fi nals 2:0.  
The MVP was Lija Krievs from Kalamazoo, best spiker was 
Kris  na Krautmanis from Kalamazoo. 

For the men there were 7 teams, playing in 2 groups. 
Chicago won the fi rst pool, followed by Toronto, Cleveland 
and Toronto TKO in fourth.  The other pool was won by 
Kalamazoo, followed by Washington DC and Chicago 
“Vikings”.  In the quarterfi nals Kalamazoo beat Cleveland 
and Washington beat Chicago Vikings and Toronto beat 
Toronto TKO.  In the semifi nals Chicago beat Kalamazoo and 
Toronto beat Washington “Sigulda”.  In the fi nals, Toronto 

came back and beat Chicago 2:0.  The MVP was Jon 
Houston from Toronto, the best spiker was Kārlis Abuls 
from Chicago and the best player on and off  the court 
was Marks Abuls, Chicago.

Golf

In 2017, there were 9 tournaments, with over 407 
golfers: the Detroit USA cup and Fraternity games, the 
Ohio Cup between golfers from Cleveland and Columbus, 
the Latvian Happy Hour Club in Chicago spring and fall 
tournaments, The Garezers John’s Day tournament, the 
Annual Gaŗezers 4-2 weekend golf tournament, Sea  le 
Latvian Golf Associa  on 14th Annual tournament, 
the Lansing Annual Latvian Happy Hour (LHH) golf 
tournament and the Rochester DV tournament.  The 
results can be found on the ALA webpage.

Soccer

The Latvia Cup in soccer was played during tha Song 
Fes  val in Bal  more.  A  er a hard fought game, NJ 
“Kursa” won 3-0 over the Midwest team.  The MVP was 
Lūkas Pūrs from “Kursa” who scored 2 goals. In 2017, the 
game will again be played in the Midwest.

Novuss

The novuss sec  on has been very ac  ve in the last 
year.  There have been tournaments in Los Angeles, San 
Francisco, Chicago, New York San Diego and Washington 
DC. Again this year they had a winners tournament in Las 
Vegas. You can fi nd more informa  on about novuss at 
their website www.novussusa.com.

Other sports events

Every year, the sports offi  ce funds a scholarship at the 
Latvian high school for a boy and a girl scholar athlete.  
The sports offi  ce has supported many other events in 
2017, including volleyball, soccer and track and fi eld on 
the East Coast, which was organized by the East Coast 
representa  ve Jānis Ģiga, along with his many helpers.  
In Los Angeles, they held a beach volleyball tournament 
„Costume Cup” which was organized on Halloween 
weekend.  

Toms Trautmanis, 
Sports Offi  ce Director
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ALAs kasieres
Daces Spanier ziņojums

FINANCESFINANCES

Papildus ALAi raksturīgiem darījumiem - 2017. gadā Latvijas simtgades svinību 
gatavošanās darbi ritēja pilnā sparā, un fi nancēs tas izpaudās ar nepieciešamību 
vairāk plānot un  kt galā ar lielāku un daudzveidīgāku darījumu klāstu. Pasākumi, 
kuŗos ALA bija iesais  ta, bieži bals  jās uz vairāku organizāciju un individu sadarbību, 
kas deva mums jaunu pieredzi un atklāja jaunas iespējas. Neskato  es uz palielināto 
darba intensitā   2017.gadā, ALAs vadība un fi nanču komanda ir veiksmīgi  kušas 
galā ar fi nanču resursu pārvaldi, fi nanču procesu nodrošināšanu un akurātu uzskai  . 
Kā iepriekšējos gados, man blakus ar savu gudro padomu vienmēr bija kasiera 

palīgs Jānis Grāma  ņš. Jānim Grāma  ņam ir ļo   svarīga loma ne  kai ALAs fi nanču 
uzraudzīšanā, bet arī ikdienas darba plūsmas nodrošināšanā. Kad vien Grāma  ņa kungs nav izbraucis, viņš katru nedēļu 
ierodas ALAs birojā un noteik   biroja darbiniekiem ir vislabāk pazīstamais valdes loceklis. Ticiet vai ne  ciet, kopš 1992. gada, 
 esa, ar pārtraukumiem Grāma  ņa kungs ALAs fi nances uzrauga jau 16 gadus! 

Sirsnīgs paldies biroja komandai par apzinīgu darbu, it īpaši, fi nanču lietvedei Baibai Dolinskai. 2017. gadā projektu vadītāja 
Marisa Gudrā sāka iepazī  es ar ALAs fi nancēm un sākot ar 2018.gada pavasari viņa vienu dienu sava darba laika velta 
darbam ar ALAs fi nancēm. 
Ar katru gadu ALAs kasieres amatā arvien vairāk novērtēju to dāsnumu un uz  cību, ko ALAs biedri un ziedotāji ir gadiem 
ilgi uz  cējuši ALAi. Esmu laimīga, ka patreizējā valdē ir ļo   darbīgi nozaŗu vadītāji un referen   un ka ALAs līdzekļi intensīvi 
veicina latviskās kultūras uzturēšanu un latviešu iden  tātes saglabāšanu mūsdienās, kad globalizācija un asimilēšanās 
citās kultūrās ir ārkār  gi vilinoša un bieži pārāk ilgi paliek nepamanīta. Mūsu uzdevums ir neatslābt neatkarīgas Latvijas un 
spēcīgas latviešu tautas atbalsta darbā, un ALAi jāturpina būt svarīgai šī uzdevuma veicējai.   
Paldies visiem ALAs labvēļiem! Es ceru, ka ALAs darbs dod labumu ikkatram Amerikas latvie  m!

Līdzekļu avo   (pasīvs)

2017. gada beigās ALAs 
fi nanču līdzekļu vēr  ba 
(liabili  es and net 
assets) bija $7,295,438. 
Tas ir par $767,916 
vairāk nekā 2016.gada 
beigās. Ienākumi bija 
par $287,905 zemāki 
nekā 2016.gadā, bet 
izdevumi palielinājās 
par $39,272. 
Salīdzinājumam - ALAs 
kapitāla vēr  ba kopš 
2009. gada ir apskatāma 
1. a  ēlā.
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Četri lielākie ALAs kapitāla palielināšanās iemesli 2017. gada laikā bija šādi: 

1) fi nanču  rgū nopelnījām $586,636 (kapitāla pieaugums plūs dividendes),
2) saņēmām $404,565 testamentāru novēlējumu no Elmāra un Dzidras Ozoliņiem; 2016.gadā jau bijām saņēmuši $412,542 
novēlējumu no Ozoliņu pāra,
3) saņēmām $110,000 testamentāru novēlējumu no Mildas E. Vītols,
4) saņēmām $95,130 anonimu vērtspapīru ziedojumu.

Saskaņā ar bezpeļņas organizāciju likumiem, mūsu līdzekļi ($7,295,438) ir sadalī   trīs posteņos, kas norāda, kāda ir bijusi 
ziedotāja griba a   ecībā uz ziedojuma izmantošanu. Lūdzu, ska  t 2. a  ēlu “ALAs līdzekļu sadalījums”.

1. Ziedotāju neierobežo   līdzekļi (unrestricted net assets, 2.a  ēlā Other) – $4,617,146 – līdzekļi no šīs kategorijas 
var  kt izmanto   vispārējām organizācijas vajadzībām. ALAs valde lielāko daļu šo līdzekļu ir novirzījusi Simtgades 
testamentāro novēlējumu fondam ($2,928,064); šinī kategorijā ir arī Pamatdarbības rezerves fonds ($100,000) un Latviešu 
Ins  tūta fondi ($63,150). Pārējie neierobežo  e līdzekļi ($1,525,932) ir pieejami budžetā noteiktām ikdienas vajadzībām. 

Jau ziņoju pagājušajā gadā, bet atļaušos atkārtot, ka 2017.gada sākumā valde nolēma ieguldīt  $800,000 
Simtgades testamentāro novēlējumu fondā no vispārējām vajadzībām pieejamajiem līdzekļiem. To darīt 
varējām atļau  es, pateico  es Jāņa Priedīša un Elmāra un Dzidras Ozoliņu testamentārajiem novēlējumiem. 

2. Uz laiku ierobežo   līdzekļi (temporarily restricted net assets/funds – TRNA/TRF) – $1,725,590 -ziedo  e līdzekļi ir 
jāizmanto ziedotāja noteiktajam mērķim. 2017. gadā  ka atvērts jauns, uz laiku ierobežots, fonds “Spotlight Latvia”, kuŗa 
ziedojumi bija paredzē   “Spotlight Latvia” konferences organizēšanai Čikāgā 2017.gada 26.oktōbrī. ALAi ir divdesmit divi uz 
laiku ierobežo   fondi.

3. Mūžīgi ierobežo   līdzekļi (permanently restricted net assets/funds – TRNA/PRF) – $952,702 - ziedoto līdzekļu 
ieguldījuma ienākumi ir jāizmanto konkrēta ziedotāja noteiktam mērķim. Ziedojuma pamatsumma ir mūžīgi neaizskaŗama. 
ALAi ir divpadsmit Mūžīgi ierobežo   fondi, un tajos pagājušo gadu laikā nav bijušas maiņas.

Nākamajā - 3.a  ēlā ir redzama ziedotāju ierobežoto ziedojumu sadale pa ALAs darbības nozarēm. 
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Bez iepriekš minētajām astoņām ALAs nozarēm, kuŗām ir speciāli ziedo   līdzekļi, ALAi ir daudzas citas darbības sfairas 
– administrācija, gadskārtējais kongress, vispārējā nozare (piem., piedalīšanās Pasaules brīvo latviešu apvienībā un 
Apvienotajā bal  ešu komitejā), iekšējā un ārējā informācija, grāmatu apgāds un sports, kam nav speciālu ziedojumu un 
kuŗu izdevumi  ek seg   no vispārējām vajadzībām paredzētajiem līdzekļiem ($1,525,932, kas ir par $80,139 mazāk nekā 
2016.gada beigās). 
Katra nozares vadītāja pienākums ir, pirmkārt, izmantot speciāli viņu nozarei paredzētos, ierobežotos līdzekļus un  kai 
tad, ja nav piemērotu līdzekļu ierobežotajos fondos, nozares vadītājs var iekļaut budžetā izdevumus, kas  ktu fi nancē   
no vispārējiem līdzekļiem. Tā piemēram, 2018. gadā  ks iztukšots “Ceļojumi uz Latviju” (“Sveika, Latvija!”) fonds, un 
turpmāk ceļojumi uz Latviju būs jāfi nancē no vispārējiem līdzekļiem. 

Līdzekļu izlietojums un izvietojums (ak  vs)

4. a  ēlā “ALAs līdzekļu izlietojums un izvietojums (ak  vs)” redzams, kur atrodas ALAs kapitāls ($7,295,438). Lielākā daļa 
līdzekļu - $6,875,422 ir ieguldī   Vanguard fondos, $325,985 - norēķinu kontos un pārējie $94,031 ir apgrozāmie līdzekļi, 
pamatlīdzekļi, grāmatu apgāda un mūzeja inventārs, un kreditori. 
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Ieguldījumi

ALAs valde turpina uzraudzīt mūsu Vanguard ieguldījumus. 
2017. gads ir bijis lielisks gads ALAs ieguldījumiem. Lūdzu, 
ska  t 5.a  ēlu ar ALAs ieguldījumu sadalījumu.

2017. gadā kopējais ienākums no ieguldījumiem bija $586,636; 
no  em dividendēs ieņēmām $153,971, un par $432,665 pieauga 
ieguldījumu vēr  ba. 2017.gadā uz Vanguard pārskai  jām $1,1 
miljonu; $800,000 no  em ieguldījām Simtgades testamentāro 
novēlējumu konta fondos, un $300,000  ka ieguldī   
Vispārējā kontā naudas  rgū un parādzīmēs. Vanguard bilanci 
papildināja arī divi akciju ziedojumi - kopā par $97,811.

2017.gadā no Vanguard uz norēķinu kon  em neko 
nepārskai  jām, jo, pateico  es Ozoliņu un Vītols ziedojumiem, mums bija pie  ekami līdzekļu norēķinu kontos. 

Mār  ņš Duhms, ALAs fi nanču konsultants, komentē mūsu pašreizējo pozīciju fi nanču  rgū šādi: “ALAs ieguldījumu sadalījums 
ir konserva  vs. ALAs agresīvākie ieguldījumi atrodas Simtgades testamentāro novēlējumu kontā, kas ir ilgtermiņa ieguldījumi 
un kas var pārdzīvot  rgus fl uktuāciju. Lielākā daļa ALAs naudas atrodas stabilākos vērtspapīru un naudas  rgus fondos.”

Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka, kā redzams 4.a  ēlā - ALAi Vanguard ir pieci dažādi ieguldījumu kon  ; katrs ar savu 
ieguldījumu sadalījumu atkarībā no konta līdzekļu mērķa – īstermiņa vai ilgtermiņa un tādi, kam jābūt stabilākiem vai tādi, 
kas var uzņem  es lielāku risku. Piemēram, vispārējā kontā ir  kai stabili īstermiņa ieguldījumi - parādzīmes un naudas 
 rgus vērtspapīri, jo līdzekļi šajā kontā ir paredzē   ikdienas norēķinu kontu papildināšanai, kad norēķinu kontos ir zemas 

bilances.  

Budžeta izpilde

2017. gads beidzās ar $737,830 pozi  vu ienākumu. Kopējie ienākumi bija $1,797,787, un izdevumi bija $1,059,957. 
2017. gadam bijām pieņēmuši budžetu ar $697,978 iztrūkumu, sagaidot $467,400 ienākumos un $1,165,378 
izdevumos.

Tātad fak  skie ienākumi bija daudz lielāki, kā plānots, un fak  skie izdevumi bija nedaudz mazāki kā budžetā ieplāno  e. 
Par ienākumu atšķirības iemesliem, lūdzu, ska  e  es augstāk nodaļā “Līdzekļu avo   (pasīvi)”. Sastādot budžetu, mēs 
neplānojam ienākumus no testamentāriem novēlējumiem un neparas   lieliem ziedojumiem, jo  e pēc dabas ir 
neparedzami. Sastādot budžetu, mēs esam ļo   konserva  vi arī a   ecībā uz ienākumiem no ieguldījumiem. 

Neskaitot lielos novēlējumus un fi nanču ieguldījumu pieaugumu, kuŗu kopējā vēr  ba 2017.gadā bija apmēram $1,1 
miljons, ALAs 2017.gads būtu beidzies ar aptuveni $360,000 iztrūkumu.

Lūdzu, ska  t 6.a  ēlu “ALAs budžeta izpildījums pa nozarēm”. Ja vēla  es redzēt detalizētākus budžeta izpildījuma 
pārskatus pa nozarēm un izdevumu veidiem, lūdzu, sazinie  es ar mani, un es jums tos nosū  šu. 



ALAs 2017. -  2018. gada darbības pārskats  |  47

Kā redzams 7. a  ēlā, “2009.-2017. gada izdevumu salīdzinājums”, 2017. gada izdevumu apjoms ir ļo   tuvs vidējam 
pagājušo deviņu gadu laikā. 
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Novēlējumi

Joprojām ienākumi no novēlējumiem ir 
kri  ski ALAs darbības turpināšanai. Mēs 
pastāvīgi izmantojam neierobežotos 
novēlējumus, jo ienākumi no ieguldījumiem 
(neskaitot mūžīgi ierobežoto fondu augļus, 
kas ir jāizmanto ierobežo  em mērķiem) 
kopā ar biedru naudām un ikgadējo 
ziedojumu akciju ienākumiem nesedz 
vispārējās darbības izdevumus un tos 
izdevumus, kam nav speciāli paredzētu 
(ierobežotu) līdzekļu. 

Tabulā ir apkopo   da   par novēlējumiem. 
Kopš 2011.gada esam saņēmuši $4,801,943, 
bet 2017.gadā no novēlējumiem saņēmām 
$573,913. Ozoliņš/Coudrey novēlē  e 
$25,000 ir paredzē   “Sadarbība ar Latviju” 
nozares darbam. 

Mums ir ļo   paveicies, ka kopš 2011.gada 
ik gadu ALA ir saņēmusi testamentāros 

8.a  ēlā ir redzama administrā  vo izdevumu proporcija a   ecībā pret izdevumiem ALAs pamatprogrammām. Mērķis ir 
netērēt vairāk kā 23% administrā  viem izdevumiem.
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novēlējumus. Gadā ienāk divi līdz sep  ņi 
novēlējumi; 2017. gadā saņēmām sešus 
novēlējumus – trīs bija jauni novēlējumi un trīs 
no novēlējumiem (Ozoliņi, Sausais un Bērziņš) ir 
tādi, kas nāca divus gadus pa daļām. Ziedojumu 
summas ir bijušas no pāris tūkstošiem līdz pat 
miljonam, un mēs esam no sirds pateicīgi par 
katru saņemto dolaru. Esam pamanījuši, ka daži 
novēlējumi nāk no labvēļiem, kuŗi ir atsaukušies 
uz jau pirms daudziem gadiem izteikto ALAs 
aicinājumu novēlēt ALAi kaut nelielu daļiņu 
sava īpašuma. Šie mazie novēlējumi mums ir 
īpaši mīļi, jo pierāda, ka mūsu labvēļiem ALAs 
nākotne ir  kpat svarīga kā viņu ģimenes locekļu 
un draugu nākotne. Ceram, ka ar savu darbu 
turpinām iedvesmot labvēļus atstāt kaut nelielu 
daļu viņu mantojuma ALAi.

Papildus informācija

ALAs fi nanču atskaišu kvalitā   pārbauda 
ārējā auditoru fi rma Cli  onLarsonAllen (CLA). 
Neatkarīgu revidentu ziņojums un revidētais 
ALAs fi nanču pārskats par 2017.gadu, kā arī ALAs 
atskaites ASV iekšējam ieņēmumu dienestam 
(IRS) ir dabūjami pēc pieprasījuma birojā. 

Reizi ceturksnī ALAi speciālizētus grāmatvedības 
pakalpojumus sniedz ser  fi cēta grāmatvede 
Maribel Torres no Lumix CPAs and Advisors. 
Maribel Torres, CPA palīdz ar fondu bilanču 
uzskai   atkarībā no izdevumiem un 
ienākumiem katrā fondā; liela uzmanība  ek 
pievērsta arī Vanguard ieguldījumu pelņas/
zaudējumu sadalei starp ALAs fondiem un ALAs 
nozarēm. Bez tam Lumix palīdz ar debitoru un kreditoru uzskai  , kā arī ar informācijas sagatavošanu reviden  em un IRS 
atskaitēm. 
2017.gadā ALA bija ne  kai starpnieks Latvijas valdības piešķirto līdzekļu pārskai  šanai latviešu organizācijām Amerikas 
Savienotajās Vals  s, bet pa   bija Latvijas valdības fi nacējuma saņēmēja. Gaidāms, ka nākotnē ALA turpinās pieteik  es 
Latvijas valdības fi nancējumam vai nu projektu 100%-īgai reālizēšanai no Latvijas valdības piešķir  em līdzekļiem vai aicinot 
Latvijas valdību līdzfi nancēt ALAs projektus. 
Liela ak  vitāte ir bijusi ALAs Latvijas Simtgades fondā, ko atvērām 2016.gadā. 2017.gads iesākās ar $80,118 bilanci, kas 
bija saziedota 2016.gadā. 2017.gada laikā klāt nāca ziedojumi $68,111 vēr  bā un  ka izdo   $36,348 kā atbalsts citām 
organizācijām Latvijas simtgades atzīmēšanai vai ALAs pašas reālizē  em Simtgades projek  em, piemēram, interneta mājas 
lapas www.latvia100usa.org izveidei. Sirsnīgi pateicamies visiem “LV-100” akcijas ziedotājiem, it īpaši, “LV -100 kluba” 
biedriem, kuŗi ir noziedojuši $300 vai vairāk ALAs Latvijas Simtgades fondam. Mēs esam ieplānojuši 2018.gada laikā likt 
lietā visus “LV-100” fonda līdzekļus.

ALAs fi nances ir ļo   labā stāvoklī, un ALAs vadība efek  vi pārvalda tai uz  cētos resursus. 
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Executive Summary - ALA Finances

Assets

The year 2017 ended with ALA’s assets above a new historical high of $7 million with total assets at $7,295,438. 
This jump from $6,527,522 in 2016 is primarily a  ributable to investment income of $586,636, two bequests and 
a large dona  on that we received in 2017, namely a $404,565 second and fi nal payout from Elmars and Dzidra 
Ozolins, a $110,000 bequest from Milda Vitols, and a $95,130 stock dona  on from an anonymous donor. The overall 
accumula  on of assets, however, is the achievement of all us together over many, many years – the generous donors, 
hardworking Board and employees and knowledgeable consultants. As men  oned, the fi nancial markets rewarded us 
with $586,636 investment income in 2017 with $153,971 a  ributable to dividend income and $432,665 a  ributable 
to market gain. ALA’s por  olio is appropriately conserva  ve, however, since we do have a long term Century Bequest 
Fund that can tolerate a higher risk, and since the board designated addi  onal $800,000 for the Century Bequest 
fund in 2017, we increased our investment in stocks by inves  ng all $800,000 in Vanguard equity funds.  

Thanks to the two large bequests, the large stock dona  on and investment income, ALA’s year ended with a $737,830 
posi  ve income. Excluding the two large bequests and the market gain, our year 2017 would have ended with an 
approximate $360,000 defi cit. 

ALA’s net assets of $7,226,842 are categorized as follows: $952,702 – permanently restricted funds, $1,725,590 – 
temporarily restricted funds, $3,091,214 – Board designated funds (Century Bequest, Opera  onal reserve, Latvian 
Ins  tute and Special projects Funds), and $1,457,336 of unrestricted net assets (aka general funds). 

In 2017 a new temporarily restricted fund was opened in order to fund a Latvian business and economic 
development conference “Spotlight Latvia” in Chicago on October 26, 2017. Thanks to the successful fundraising by 
the conference organizing commi  ee, a total of $99,580 was donated to the fund. 

We are very fortunate that $548,913 which ALA received from bequests in 2017 were unrestricted funds. The 
importance of suffi  cient unrestricted funds cannot be stressed enough because the general fund is the only source of 
money for ALA’s various offi  ces which have not received funds specifi cally for their use, i.e. restricted funds, such as 
the internal and external informa  on offi  ce and sports offi  ce. In 2018 we will use up all moneys in the Cirulis Fund, 
the goal of which is to fi nance our extremely popular educa  onal “Trips to Latvia” program, be  er known as “Sveika, 
Latvija!” and “Hello, Latvia!” Star  ng with 2018, these trips will be fi nanced from the general funds. Furthermore, the 
general fund is the only source of money for suppor  ng ac  vi  es such as membership, fundraising, administra  ve 
and general programs, which also include ALAs par  cipa  on and high membership fees in the World Federa  on of 
Free Latvians and the Joint Bal  c American Na  onal Commi  ee. 

ALA Treasurer Dace Spanier presents the 
American Latvian Associa  on’ s budget 
to the delegates of the 
66th Annual Congress in Chicago, May 2017
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Budget

Our well-established fi nancial management system enables ALA to keep detailed track of actual income and expenses 
compared to budgeted income and expenses. I am grateful to our Board members who recognize and respect the 
importance of adherence to the budget as much as it is prac  cally possible. 

During 2017, actual income was $1,797,787 and expenses were $1,059,957 resul  ng in a net income of $737,830. 
This compares to budgeted income of $467,400 and budgeted expenses of $1,165,378 with expected net income 
of nega  ve $697,978. The primary diff erence in the actual versus budgeted income was the receipt of the two large 
bequests and the investment income that totaled $1.1 million.

In 2017, our expenses were right in line with the historical average since 2009 with expenses a li  le over $1 million. 
Approximately 60% of total expenses are paid from the general fund and 40% of expenses are paid from the 
temporarily restricted funds. This propor  on highlights the importance of ALA’s need to increase the general fund 
balance.

Endowments

We received $573,913 from six endowments in 2017. Three of the six endowments were new and three were second 
distribu  ons from endowments for which the ini  al payment was received in 2016. $25,000 of the 2017 endowments 
was dedicated to the Coopera  on with Latvia program. Since 2011, ALA has received two to seven endowments per 
year. We hope that this trend will con  nue and we would like to remind our members and contributors that we have a 
brokerage account and are happy to accept securi  es dona  ons. This is especially benefi cial to those who have highly 
appreciated securi  es. 

Conclusion

ALA’s current fi nances are in a strong posi  on as we con  nuously strive to safeguard and allocate our fi nancial assets 
wisely. We endeavor to spend our money on the most far-reaching and promising projects. However, we do not forget 
that some  mes the best measure of the eff ec  veness of our eff orts is not in the numbers of people served but the 
par  cular need of those served. We keep in mind the need to ensure that we have suffi  cient resources to stay ac  ve in 
near term as well as the distant future. We appreciate and are thankful that ALA’s donors have entrusted ALA with their 
hear  elt and generous dona  ons. We know that your dona  ons have been hard earned and we strive to ensure that 
you are delighted when you see and hear about how your dona  ons are being put to use.

When we have a comfortable balance in the general funds, we immediately consider the opportunity to increase the 
balance of ALA’s board designated Century Bequest Fund, the goal of which is to provide investment income for ALAs 
ac  vi  es now and in the distant future. As I already wrote in my last year’s report, at the beginning of 2017, when two 
large bequest checks were actually received, the board unanimously voted to designate $800,000 of the unrestricted 
funds for the Century Bequest Fund. Similarly, in 2018 $50,000 from bequests in 2017 were designated to the Century 
Bequest Fund. Please keep ALA’s need for unrestricted funds in mind when planning or giving dona  ons to ALA.
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Amerikas latviešu apvienības pārstāvji piedalījās  rdzniecības 
sesijas atklāšanas ceremonijā NASDAQ biržas ēkā Time Square, 
Ņujorkā. ALAs Sabiedrisko a   ecību vadītājs Jānis Kancāns un 
ģenerālsekretārs Raits Eglī  s bija klāt šajā vēsturiskajā no  kumā, 
kad viens no Latvijas vadošajiem uzņēmumiem saņēma šīs 
pazīstamās biržas  "Labāko investoru a   ecību balvu" starp 
obligāciju izdevējiem, iezvanīja atklāšanas zvanu un Time Square 
ekrānos vizēja Latvijas tēli. Vidū Latvenergo prezidents Āris Žīgurs. Latvijas prezidents Raimonds Vējonis un  New York Knicks basketbolists 

Kristaps Porziņģis Latvijas simtgadei vel  tajā spēlē Madison Square Garden 


