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ALA

68. kongress Denvera-

AIJA ZELTIŅA-KALNIŅA, SANITA ŠŪMANE-KARAMI

Amerikas Latviešu apvienības 68. kongress šogad norisinājās Denverā, tajā piedalījās 62 delegāti ar
64 mandātiem. Kongresa tēmu loks bija visai plašs: politika, ekonomika un kultūra. Par to spriedām
gan paneļdiskusijās, gan darba grupās un prezentācijās.
Kongress sākās ar svētbrīdi, kuru vadīja
mācītājs Mārtiņš Rubenis. Kā vienmēr,
pirmajiem tika dots vārds kongresa rīkotājiem.
Raita Jergensen novēlēja delegātiem un
viesiem sekmīgu kongresu. Atklājot kongresu,
ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs uzsvēra
apvienības tradīcijas un spēju mainīties:
“Amerikas Latviešu apvienība bijusi ar Latviju
visos izšķirīgos brīžos. Nesavtīgi atbalstot valsts
ceļu uz neatkarības atjaunošanu, pievienošanos
NATO, kā arī iestājoties par godīgu politiku,
plaukstošu saimniecisko dzīvi, latvisko izglītību
un kultūru.” Blumbergs papildināja, ka ALA
nākotnes vīziju spēsim realizēt sadarbojoties
talantīgiem un aktīviem Amerikas latviešiem.
Kongresa dalībniekus apsveica arī Latvijas
Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
ASV Andris Teikmanis, Latvijas ekonomikas
ministrs Ralfs Nemiro, Ārlietu ministrijas
parlamentārā sekretāre Zanda KalniņaLukaševica un speciālo uzdevumu vēstnieks
diasporas jautājumos Aivars Groza, kurš atzina,
ka “ALA vārds ir ierakstāms zelta burtiem
vēstures mācību grāmatās”, akcentējot, ka
apvienība, neapšaubāmi, ir uzskatāma par
latviešu trimdas organizāciju stūrakmeni.

valdības veidošanu Latvijā” ar pārskatu par
dažādo politisko grupējumu ievēlēšanu
Saeimā dalījās žurnālists Pauls Raudseps, kurš
dzimis un uzaudzis ASV, bet kopš 1991. gada
dzīvo un strādā Latvijā. Iestājoties par brīvu,
neatkarīgu presi, viņš turpina rakstīt un runāt
par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem.
Raudseps bija arī paneļdiskusijas “Partnerība
sarežģītos laikos: kā attīstīt ASV un Latvijas
sadarbību?”
vadītājs.
Diskusijā,
kurā
piedalījās
Latvijas vēstnieks ASV Andris
Teikmanis, politiķe, autore un sabiedriskā
darbiniece Sandra Kalniete, ALA priekšsēdis
Pēteris Blumbergs, tika pārrunāti jautājumi
kas skar ASV un Latvijas partnerattiecību
nostiprināšanu; kā labāk cīnīties pret Krievijas
agresiju un kiberdraudiem un citus jautājumus.
LR vēstnieks ASV Andris Teikmanis, uzsvēra, ka
pretēji sabiedriskajos ziņu avotos izplatītajai
informācijai, ASV prezidents Tramps nav
zaudējis apņemšanos atbalstīt un stiprināt
sadarbību ar NATO dalībvalstīm, tai skaitā
Latviju. Vēstnieks aicināja tautiešus Amerikā
turpināt iesākto darbu, aicinot savus pārstāvjus
ASV Kongresā atbalstīt Baltijas valstis, kā arī

Priecīgs pārsteigums bija ALA Sabiedrisko
attiecību nozares vadītāja Dzintara Dzilnas
sarūpētais video apsveikums no Kolorādo
pavalsts senatora Korija Gardnera (Cory
Gardner). Klātesošos apsveica arī Pasaules
brīvo latviešu apvienības priekšsēde Kristīne
Saulīte, Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā
vadītājs Andris Ķesteris un Daugavas Vanagu
pārstāvis Imants Kalniņš.
Uzrunā “Ko mēs esam ievēlējuši? Pārdomas
par 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem un
Kolorādo pavalsts senatora Korija Gardnera (Cory Gardner) apsveikums.
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reemigrācijas esot cita attieksme un prasības
pret dzīves apstākļiem, kas, savukārt, liek domāt
par piedāvājumu, kas palīdzētu reemigrantus
ieinteresēt palikt uz dzīvi savā valstī. Tāpat
diskusijas dalībnieki uzsvēra Valmieras
veiksmes stāstus, ekonomisko attīstību,
jauniešu vēlmi palikt uz dzīvi Valmierā un
lepoties ar to. Jāpiebilst, ka gan Valmieras
pilsētas mēra, gan Vidzemes augstskolas
rektora stāstītajā bija jūtams liels entuziasms,
gandarījums par jau paveikto un kaislīga vēlme
nesavtīgi darboties Valmieras turpmākās
attīstības labā.
uzsaukumu rīkoties - Call to Action, pie kā
dedzīgi un neatlaidīgi strādā ALA Sabiedrisko
attiecību nozares vadītājs Dzintars Dzilna.
Paneļdiskusijā “Par Latvijas ekonomikas
attīstības vīziju”, kuras moderators bija ALA
valdes loceklis Mārtiņš Andersons, piedalījās
Latvijas ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro,
Valmiers pilsētas mērs Jānis Baiks, Izglītības
un zinātnes ministrijas ārštata padomnieks
izglītības un zinātnes jautājumos, Vidzemes
augstskolas rektors Dr. Gatis Krūmiņš. Ar
veiksmes stāstiem par Valmieras progresīvo
attīstību iepazīstināja pilsētas mērs Baiks,
kurš uzsvēra vajadzību attīstīt reģionus un
radīt tādus apstākļus, lai apkārtnes iedzīvotāji
varētu vieglāk un ātrāk nokļūt uz darbu
pilsētā, nodrošinot pastāvīgus ienākumus
un iespēju bērniem saņemt labāku izglītību.
Jautāti
par
reemigrācijas
jautājumu,
paneļdiskusijas dalībnieki atzina, ka ģimenes,
kuras iesakņojušās ārvalstīs, visticamāk, Latvijā
uz pastāvīgu dzīvi neatgriezīsies. Tomēr
emocionālais aspekts veicina reemigrāciju,
īpaši ģimenēs ar maziem bērniem. Kā
atzina diskusijas dalībnieki, cilvēkiem pēc
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Dr. Krūmiņš arī pieminēja, ka tieši pašlaik
Saeimā ievēlēti jauni cilvēki, kuriem nav saiknes
ar pašvaldībām, kas atvieglotu pašvaldību
reformu īstenošanu tieši šobrīd. Ministrs
Nemiro uzsvēra, ka teritoriālās un izglītības
reformas plānotas tieši uzņēmējdarbības
atbalstam.
Šeit jāpiemin, ka dienu pirms ALA kongresa
Denverā, 2. maijā, tika rīkota Latvijas
uzņēmumu pārstāvju tikšanās ar Amerikas
uzņēmējiem
“Spotlight
Latvia
Denver”
Gateway to Business in Europe and Beyond.
Šo biznesa konferenci rīkoja Amerikas latviešu
tirdzniecības kamera (Latvian American
Chamber of Commerce) kopā ar ALA un Latvijas
vēstniecību ASV. Konferences tēma šogad
bija “Veselīgs dzīvesveids” (Healthy living), un
tika akcentēti veidi sadarbībai, kas veicinātu
Latvijā ražotajām precēm atrast eksporta tirgu
ASV. Eksportpreču piedāvājumā dominēja
veselīga,
“bioloģiski
dabīga”
pārtika,
tehnoloģija un “ideju” tirgus. Kā norādīja
Nemiro, Latvijas ekonomiskās attīstības
iespējas ir jāpaplašina un jānostiprina
investīciju piesaistē, ražošanā, veselības
tūrisma popularizēšanā, kā arī jāpiestrādā

pie latviešu izcelsmes zinātnieku intelekta
piesaistīšanas dažādās programmās un jomās.
Tieši par Latvijas un diasporas zinātnieku
sadarbības iespējām, viņu potenciālo devumu
un iespējamo sadarbības paplašināšanu savā
uzrunā stāstīja Izglītības un zinātnes ministrijas
(IZM) Augstākās izglītības, zinātnes un inovācijas
departamenta pienākumu izpildītājs Dmitrijs
Stepanovs. Augstākās izglītības, zinātnes un
inovācijas departamenta vecākā eksperte
zinātnes politikas plānošanas jomā Lana
Frančeska Dreimane. Viņas kolēģi kongresa
laikā piedāvāja izstādi, kas ļāva apskatīt un
tuvāk iepazīt 12 mūsdienu Latvijas zinātnieku
portretus un viņu pārstāvēto zinātnes nozari.
Balstoties uz ministrijas pasūtītā pētījuma
rezultātiem, ārpus Latvijas darbojas ap 600
latviešu izcelsmes zinātnieku.
Vēl viens no pārrunātākajiem tematiem bija
latviešu izcelsmes uzņēmēju tīkla veidošana
ASV, ko jau 4 gadus ASV veido uzņēmējs un
informātikas (IT) speciālists, šobrīd Denverā
mītošais Jānis Bergs no Latvijas, kuram ir
vairāk nekā 20 gadu pieredze informācijas
tehnoloģiju industrijā. Dzimis un uzaudzis
Latvijā, viņš Denverā vada uzņēmuma “SAF
Tehnika” Ziemeļamerikas nodaļu un brīvajā
laikā raksta aizraujošu blogu www.bergsblogo.
com par latviešu uzņēmēja piedzīvojumiem
ASV.
Paneļdiskusijā “Vecā trimda, jaunā diaspora – kā
mēs viens otru sadzirdam?”, diskusijas vadītāja,
ALA Informācijas nozares vadītāja Tatjana
Žagare-Vītiņa rosināja diskutēt par latviešu
dažādu paaudžu sadarbību, savstarpējām
attiecībām, kopīgo un atšķirīgo, dzīvojot
ārpus Latvijas. Spriežot pēc paneļdiskusijas

ALA valde kopā ar aizejošajiem valdes locekļiem

dalībnieku un delegātu paustajiem viedokļiem,
atšķirības izzūd un sadarbība starp dažādu
paaudžu latviešu iebraucējiem kļūst labāka.
Diskusijā piedalījās Latvijas Ārlietu ministrijas
parlamentārā sekretāre Zanda KalniņaLukaševica, PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte
un Latviešu Fonda priekšsēde Valda Grinberga.
Par atsevišķiem ALA fondiem un par ALA
atbalstītajiem projektiem Latvijā ziņojumus
sniedza fondu un projektu vadītāji: Kultūras
fonds – Sanita Šūmane, “Call to Action” –
Dzintars Dzilna, “Latvijas Bērnu fonds un
biedrība “Eņģeļa sirds” – ALA “Sadarbība
ar Latviju” koordinatore Kaija Petrovska.
Detalizētāka informācija par visu ALA nozaru
darbībām atrodama ALA 2018.-2019. gada
darbības pārskatā.
ALA darbības un līdzekļu vākšanas ziņojumos,
galvenokārt, dominēja ar “LV 100” saistīto
projektu līdzekļu izmantošana: koncerti,
izstādes un 18. novembra atzīmēšana, par
ko ziņoja ALA Kultūras nozares vadītāja Līga
Ejupe. Darba grupas ietvaros viņa mēģināja
apzināt, cik un kādas idejas dažādos latviešu
centros ASV tika īstenotas, kā arī salīdzināt, kas
palīdzejis un kas bremzējis dažādu pasākumu
rīkošanā. Darba grupas dalībnieki labprāt
dalījās savā pieredzē, kas, neapšaubāmi citos
radīja interesi un jautājumus.
Kongresa dalībnieki baudīja vairākus kultūras
pasākumus. Vispirms, dzejnieka Kārļa Vērdiņa
dzejas lasījumus un mūziķa Jāņa Ozoliņa
uzstāšanos Denveras Latviešu kultūras centrā
piektdienas vakarā. Rūpīgi piemeklēta dzeja un
mūzika ļāva katram dalībniekam saklausīt kaut
ko sev saistošu. Jāsaka, ka šis pasākums bija
vareni izdevies, to apliecināja gan kongresa
dalībnieku neretās smieklu šaltis klausoties
dzeju, gan klusums, gremdējoties Jāņa
Ozoliņa kompozīcijās. Īpašo gaisotni radīja
arī tas, ka šis sarīkojums notika dievnamā, par
kura unikālajām vitrāžām pirms mākslinieku
uzstāšanās izsmeļoši pastāstīja mācītājs Mārtiņš
Rubenis. Pēcāk lejas stāvā gaidīja Denveras
latviešu sarūpētās vakariņas, izcili garšīgas
desiņas, skābētie kāposti, alus un vīns visām
gaumēm.
Kongresa otrajā dienā, atceroties Latvijas
neatkarības deklarācijas pieņemšanas 29.
gadadienu, pie balti klātiem galdiem, ar
pacilājošu, visaptverošu un patriotisku uzrunu
“Mana Latvija” uzstājās Sandra Kalniete politiķe, sabiedriskā darbiniece, publiciste.
Dzimusi Sibīrijā, kur viņas vecākus, tāpat kā
tūkstošiem citu nevainīgu Latvijas cilvēku,
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izsūtīja padomju okupācijas vara. Kalniete aktīvi
iesaistījusies Latvijas Tautas frontes dibināšanā
un, pēc Latvijas neatkarības atgūšanas,
turpinājusi darboties “komunisma sakropļotās
valsts atjaunošanā”. Būdama Kokneses fonda
padomes priekšsēdētāja pastāstīja arī par šī
fonda lielā, emocionālā projekta – Likteņdārza
- veidošanu uzsverot, ka “Likteņdārzs ir gaišas
atceres dārzs, jo mēs (kā tauta) esam izturējuši.
Tas ir kopības simbols klātbūtnē un garā”. Par
Sandru Kalnieti un Likteņdārzu vairāk var izlasīt
speciālā izdevumā, kas pieejams ALA birojā.
Pēc svinīgajām vakariņām visi varēja izbaudīt
Denveras “Jūrmalnieku” piedāvāto deju mūziku
un mums tik labi pazīstamās latviešu dziesmas.
Tam sekoja iepazīšanās ar jaunievēlēto ALA
valdi.

Pie kongresa reģistrācijas galda - Ērika D’Carlo, Marisa Gudrā, Gundega Dance

Svētdienas rītā kongresa delegāti turpināja
darbu pie ALA kongresa rezolūcijām, ALA 69.
kongresa norises vietas izvēles, ziņojumiem
par ALA valdes darba komisiju sastāviem un
vairākiem citiem jautājumiem. Pēc kongresa
noslēguma ALA jaunievēlētā valde sapulcējās
tās pirmajai sēdei.
The 68th Congress of the American Latvian
Association in Denver brought together 62
delegates. The topics of the congress included
politics, economics, and culture, which were
discussed in panel discussions, workshops and
presentations.
A lecture entitled “Who have we elected?
Reflections on the Results of the 13th Saeima
Elections and Formation of the Government in
Latvia” was given by Paul Raudseps, a journalist
born and raised in the U.S., who has lived in
Latvia since 1991.
During the panel discussion “Partnership in
Difficult Times: How to Promote U.S.-Latvian
Cooperation?”, the Latvian Ambassador to the
United States, Andris Teikmanis, Member of
the European Parliament Sandra Kalniete, and
ALA President Peteris Blumbergs discussed
issues related to the strengthening of the U.S.Latvian partnership, and how to better stand
up to Russian aggression and cyber threats.
During the discussion Kalniete stressed
the need for Latvian voters to participate in
European elections in order to prevent the
predominance of pro-Russian parliamentarians
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and to avoid an unwanted change in the political
environment in the European Parliament.
In the panel discussion “The Latvian Vision for
Economic Development”, moderated by ALA
board member Mārtiņš Andersons, the Latvian
Minister of Economics Ralfs Nemiro, Mayor of
Valmiera Jānis Baiks, and advisor to the Ministry
of Education and Science, Gatis Krūmiņš
discussed how to facilitate remigration.
In the panel discussion “Old Exile, New
Diaspora - Do We Hear Each Other?” moderator
Tatjana Žagare -Vītiņa, director of ALA’s
Information Office encouraged discussion on
cooperation, interrelations, and differences
between Latvians living inside and outside
of Latvia. Judging by the views expressed by
the panelists and delegates, the differences
diminish and cooperation between generations
of Latvian emigrants are improving. Zanda
Kalniņa-Lukaševica, Parliamentary Secretary of
the Ministry of Foreign Affairs of Latvia, Kristine
Saulīte, Chairman of the World Federation of
Free Latvians (PBLA), and Valda Grinberga,
Chairman of the Latvian Foundation, from
Boston, participated in the discussion.

ALA priekšsēža
Pētera Blumberga uzruna
Augsti godātie Amerikas Latviešu apvienības 68. kongresa delegāti un viesi!
Sirsnīgi sveicu jūs Denverā, mūsu kongresā, kas ir pirmais, uzsākot Latvijas nākamo simtgadi!
Latvijas valsts pirmās simtgades stāsts ir arī
mūsu – Amerikas latviešu - stāsts. Mūsu mītnes
zeme - Amerikas Savienotās Valstis - nekad
neatzina Latvijas vardarbīgo inkorporāciju
Padomju Savienībā, un Amerikas Latviešu
apvienība kopš savas dibināšanas 1951. gadā
par savu galveno mērķi izvirzīja cīņu par Latvijas
neatkarības atjaunošanu.
Amerikas Latviešu apvienība bijusi kopā
ar Latviju visos izšķirīgos brīžos – nesavtīgi
atbalstot valsts ceļu uz neatkarības atjaunošanu,
pievienošanos NATO, kā arī iestājoties par
godīgu politiku, plaukstošu saimniecisko dzīvi,
latvisko izglītību un kultūru.
Bet mūsu apvienībai ir arī skaidra nākotnes
vīzija. Mums ir viss nepieciešamais, lai turpinātu
veiksmīgi darboties. Pats galvenais – mums
ir daudz talantīgu, aktīvu Amerikas latviešu,
kas gatavi nesavtīgi strādāt latviešu kultūras
centros, skolās, dibinot biznesa kontaktus un
iesaistoties politiskās aktivitātēs, lai aizstāvētu
Latvijas intereses. Apvienības darbā ir iesaistīti
dažādu paaudžu cilvēki, un tā ir mūsu bagātība.
Kopā darbojas gan vecās trimdas pārstāvji un
viņu pēcteči, gan jaunās diasporas pārstāvji.
Ir cilvēki, kas atsvešinājušies no latviešu
sabiedrības un tomēr meklē ceļu atpakaļ pie
savējiem.
Mūsu bagātība ir arī organizācijas, kuras pārstāv
kongresa delegāti.
Pagājušajā gadā es piedalījos kādā konferencē
Eiropā. Pārstāvēju Amerikas Latviešu apvienību,
ko tautieši trimdā nodibināja īsi pēc Latvijas
okupācijas 1951. gadā. Konferencē piedalījās
pārstāvji arī no jaunām diasporas organizācijām,
kas nāca no vietām, kur latvieši, iespējams, dzīvo
pavisam nesen. Man bija gods būt vienam no
pirmajiem runātājiem, jo pārstāvēju, kā mūs
mēdz saukt, “vēsturisku organizāciju”. Tas man
likās nedaudz divdomīgs raksturojums, es to
pārtulkoju kā tradīcijām bagātu organizāciju
vai angliski - “legacy organization.” Mums ne
vienmēr patīk apzīmējums “vēsturisks”. Tādas

kompānijas kā General Electric vai Dupont
Chemicals varētu uzskatīt par vēsturiskām,
bet Google, Apple, Facebook ir startapi, tās
pārstāv jauno ekonomikas attīstības vilni. Tās
noteikti nevarētu saukt par vēsturiskām.
Tāpēc es gribu uzsvērt, ka ALAi ir bagāta vēsture,
bet tā nav vēsturiska organizācija. Mums ir
pietiekams cilvēku un finanšu resursu krājums,
lai realizētu jaunus, interesantus projektus, kas
izraisītu diasporas jaunākās paaudzes interesi.
Pat runājot par mūsu vēsturisko misiju attiecībā
uz Latvijas nacionālo drošību, mēs spējam
piedāvāt jaunus, mūsdienu pasaulei atbilstošus
risinājumus. ALA un mūsu sadarbības partneris
Apvienotā baltiešu komiteja jeb JBANC vienas
no pirmajām brīdināja par Krievijas uzsākto
dezinformācijas kampaņu un kiberdraudiem.
Pateicoties ASV baltiešu aktīvistiem, esam
panākuši, ka ASV Kongresa sadarbības grupai
ar Baltijas valstīm “Baltic Caucus” pievienojies
rekordskaits kongresmeņu. Tādu aktivitāti
atceramies vien no gadiem, kad Baltijas valstis
gatavojās pievienoties NATO aliansei.
Tāpat vienmēr esmu apbrīnojis cilvēkus, kas
uztur Amerikas latviešu skolas, nometnes un
kultūras organizācijas. Vairums no viņiem
strādā kā brīvprātīgie. Simtgades gadā mūsu
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latviešu centros notika 128 pasākumi. Daudzus
no tiem finansiāli atbalstīja arī ALA.
Mans mērķis,
panākt, lai šīs
mūsu draugi
atver latviešu
organizācijas.

kā apvienības priekšsēdim, ir
zināšanas un pieredzi pārņem
un domubiedri Eiropā, kas
skolas un dibina diasporas

Pavisam nesen esam iesaistījušies arī
ekonomiskās sadarbības projektu rīkošanā,
tādos kā “Spotlight Latvia”. Ceram, ka
apvienības dalība biznesa saišu veidošanā
starp pasaules latviešiem veicinās jaunu
cilvēku interesi par mūsu organizāciju.
Gribu izmantot arī izdevību un pateikties par
finansiālo atbalstu, ko Latvijas valsts sniegusi

ārzemēs dzīvojošiem tautiešiem, atbalstot
ekonomikas konferences, Dziesmu un deju
svētkus, latviešu skolas un kultūras centrus.
Šajās dienās es jūs visus aicinu iesaistīties,
piedāvāt jaunas idejas un risinājumus, lai mēs
apliecinātu, ka Amerikas Latviešu apvienība
nav tikai vēsturiska organizācija.
Tā būs lieliska iespēja – visiem kopā
pārrunāt jautājumus par Latvijas drošību,
tautsaimniecības attīstību, diasporas nākotni.
Un saprast, cik ļoti mēs visi esam saistīti un
viens otram nepieciešami, lai Latvijas valsts
pastāvētu vēl daudzus gadu simtus. Strādāsim
kopā, lai nodrošinātu Latvijas un Amerikas
Latviešu apvienības nākotni!
Dievs Svētī Latviju!

Address of the ALA President
Pēteris Blumbergs welcomed the guests
of the 58th ALA Congress, stating that over
the years the Association and its members
have been unwavering in their resolve to
support Latvia on its path to freedom, NATO
membership, and economic, cultural and
educational prosperity.
ALA’s vision for the future will become a
reality with the help of the many talented
people who work in Latvian centers and
schools, establish business contacts and
remain politically active in order to defend
Latvia’s interests. In addition to being a multigenerational organization, ALA’s strength lies
in its ability to bring together the members
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of the Latvian community in exile, their
descendants and the new diaspora.
Last year Blumbergs participated in a
conference in Europe whose guests included
members of the organizations of the new
diaspora. Blumbergs was introduced as a
representative of a “historical organization”,
which he countered by saying that it
would be more fitting to call ALA a “legacy
organization.” In addition to its rich history,
ALA today is a vibrant organization with a
wealth of human and financial resources
to carry out new, interesting projects that
can capture the interest of the younger
generations of the diaspora.

K

Kongresa
viesu uzrunas

Sandras Kalnietes uzruna
« Mana Latvija » Amerikas
Latviešu apvienības kongresā
2019. gada 4. maijā,
Denverā.
Tikko esam krāšņi nosvinējuši Latvijas
simtgadi, taču ir skaudri apzināties,
ka no mūsu valsts pastāvēšanas
100 gadiem tikai puse patiešām ir
piederējusi mums. Pārējie pagājuši
zem svešas varas. Arī 50 brīvības
gadi ir bijuši smaga darba un
trūkuma gadi, jo mūsu tautai trīsreiz
ir nācies atjaunot izpostīto valsti pēc Pirmā un Otrā pasaules kara
un pēc neatkarības atjaunošanas.
Tātad Latvijas cilvēki ir piedzīvojuši
labi ja pāris desmitgades atelpas,
kad beidzot iespējama vairāk vai
mazāk normāla dzīve, kādu daudzas
citas valstis ir pieredzējušas gadu
desmitiem. Ir liels atvieglojums zināt,
ka šodien, drošāk nekā jebkad agrāk,
mūsu tauta var skatīties nākotnē: nu
jau ir pagājuši 15 gadi kopš esam
atgriezušies Eiropā un mūs sargā
NATO drošības vairogs.
Ir sācies mūsu valsts 101. gads,
Latvijas varonības gads. Iepriekšējā
gadsimtā sveši kari un svešas varas
atkal un atkal daudziem cilvēkiem
atņēma dzīvību vai salauza dzīvi,
kāda tā būtu varējusi būt. Tā cita,
kurā iesvieda, bija nežēlīga, bet daļai
– arī necilvēcīgu ciešanu pilna. Un
tomēr, daudzi ne tikai izdzīvoja, bet
prasmīgi izmantoja katru mazāko
iespēju, lai izrautos no citu lemtās
bedres. Tā bija ikdienas varonība.
Tie ir nepadošanās stāsti, kas atkal
un atkal jāstāsta, lai tie iedvesmo
mūsu bērnus un bērnu bērnus. Mēs
neesam bāreņu un sevis žēlotāju

tauta! Mēs esam sīksti izdzīvotāji –
čakli, strādīgi un gudri. Un par mūsu
tautas dziļākās būtības saglabāšanu
un
nodošanu
tālāk,
vislielākā
pateicība pienākas mūsu vecākiem un
vecvecākiem. Lai kur arī dzīve viņus
būtu aizvedusi – Vācijā, ASV, Sibīrijā, vai
atstājusi Padomju Latvijā - viņi sargāja
un kopa savos bērnos latvietību.
Es esmu dziļi pateicīga saviem
vecākiem, jo kaut arī dzimusi Sibīrijā,
es vienmēr esmu zinājusi, kur piederu
un kur iederos. Es piederu Latvijai. Es
iederos Latvijā un Eiropā. Šī apziņa
mani vienmēr ir pildījusi ar milzīgu
lepnumu un saviļņojusi līdz asarām.
Kopā ar tūkstošu tūkstošiem es
esmu dziedājusi Dziesmu svētkos un
raudājusi par bez vainas nomocītajiem
Sibīrijā un pazemotajiem Vācijas
bēgļu nometnēs. Kopā ar tūkstošu
tūkstošiem es esmu atdzimusi cerībai
un brīvībai. Kopā ar visu tautu es esmu
gavilējusi atgūstot mūsu valsti. Mūsu
Latviju!
Es sevi uzskatu par īpaši laimīgu
cilvēku, jo liktens man vairākkārt ļāvis

piedzīvot un piedalīties izšķirīgu
vēstures pagriezienu veidošanā. Lai
arī es biju lemta nebrīvei, taču vēsture
to izkārtoja citādi. Četrdesmit gadus
pēc atgriešanās no Sibīrijas man
bija tā laime būt starp Latvijas Tautas
frontes vadītājiem un strādāt valsts
neatkarības atjaunošanai. Balansējot
uz naža asmens, Tautas fronte izdarīja
neiespējamo - parlamentārā ceļā,
saskaņā ar Padomijas vēlēšanu
likumu un svešam karaspēkam
piedaloties vēlēšanās, ieguva 2/3
Augstākās Padomes mandātu, kas bija
nepieciešami, lai pieņēmtu Deklarāciju
par Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanu. Tā bija laimīgākā diena
manā mūžā!
Līdz ar neatkarības atgūšanu sākās
Latvijas atgriešanās ceļš Eiropā, ar
to saprotot gan iestāšanos Eiropas
Savienībā, gan NATO. Tas bija milzīgs
process, kurā līdzdarbojāmies mēs
visi, kā skudras pa krikumiņam vien, pa
smilts graudiņam būvējot šo Latvijas
sasniegumu. Vēlos sirsnīgi pateikties
ALA biedriem par lielo lobija darbu, ko
jūs veicāt, atkal un atkal pierādot ASV
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administrācijai, valsts sekretāram
un
Prezidenta
padomniekiem,
ka Latvijas vieta ir NATO. Tolaik
man bija uzticēts pienākums būt
Latvijas vēstniecei un strādāt
tuvu epicentram, kurā pēc Dzelzs
priekškara krišanas Rietumeiropas
ietekmīgākie politiķi sprieda, kādai
būt jaunajai, apvienotajai Eiropai.
Citiem vārdiem, kur būs ES un NATO
nākamās robežas. Vai tai būt aiz
Polijas vai aiz Baltijas valstīm? Tas,
ka ES austrumu robeža tika novilkta
aiz Baltijas valstīm ir liels Latvijas,
Igaunijas un Lietuvas politiķu un
diplomātu nopelns.
Man bija tas gods kā ārlietu
ministrei piedalīties NATO Prāgas
paplašināšanās samitā un Atēnās
parakstīt
Latvijas
Republikas
pievienošanās
līgumu
Eiropas
Savienībai. Ar šiem parakstiem
simboliski noslēdzās Latvijas un
mana atgriešanās Eiropā. Kad
skatījos, kā pie NATO un ES mītnes
uzvijās sarkanbaltsarkanais karogs,
tad es zināju, ka mūsu tautai ir
beidzies 2. Pasaules karš.
Lai arī statistiski Latvijas izaugsmes
rādītāji ir tik labi kā nekad agrāk,
taču šī izaugsme neatspoguļo
patieso tautas labklājības līmeni, jo
bagātība arvien vairāk koncentrējas
nelielas sabiedrības grupas rokās.
Savukārt nabadzībai pakļauta arvien
lielāka sabiedrības daļa. Sabiedrība
ir
nogurusi
no
skandāliem,
nejēdzībām, korupcijas un šķietamas
vai īstas nesodāmības. Cilvēkiem, kas
godīgi dara savu darbu un audzina
bērnus no savas pieticīgās algas, tas
nav saprotams. Viņi alkst pārmaiņas,
kas atjaunotu ticību taisnīgumam un
valstij. To pārliecinoši atspoguļoja
13. Saeimas vēlēšanu rezultāti vēlētāji Saeimā ir ievēlējuši vairāk
nekā pusi jaunu deputātu. Tas bija
protesta balsojums un skaļi pateikts
nē līdzšinējiem politikas pīlāriem un
tās taisīšanas paņēmieniem.
Uzticības krīzei padziļinoties, gluži
kā padomju laikā sabiedrībā ir
iezīmējies dalījums „viņi” un „mēs”.
Tikai toreiz padomju „viņi” bija
„svešie”, kamēr „mēs” bijām „savējie”,
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un tas mūs atbrīvoja no morālas
atbildības par „svešo” pastrādātajām
nejēdzībām. Mūsdienu Latvijā visi
it kā būtu „savējie”, jo valsts ir mūsu
pašu, bet daļa „savējo” – politiskā
elite, augstākā ierēdniecība, uzņēmēji
- nu daudzu acīs kļuvuši par „viņiem”
jeb „svešajiem”, kuri vainojami pie
visām nebūšanām un grēku darbiem.
Tikmēr „mēs” jeb tie godīgie un
pareizie nejūtās līdzatbildīgi par tām
nejēdzībām, kas valstī notiek.
Šis pilsoniskās iesaistes trūkums
ir Latvijas demokrātijas Ahileja
papēdis, kas atspoguļo ilgstošu
vilšanos tiesiskumā. Tiesiskā nihilisma
pārvarēšana ir Latvijas sabiedrības
nākamās desmitgades uzdevums
un es esmu pārliecināta, ka mēs
to spēsim. Atcerieties, Mozus savu
tautu vadāja četrdesmit gadus pa
tuksnesi, lai izaugtu divas paaudzes,
kas nav piedzīvojušas verdzību. Pēc
desmit gadiem mēs būsim sasnieguši
bībelisko četrdesmit gadu robežu un
Latvijā būs izaugušas divas paaudzes
brīvā valstī dzimušu brīvu cilvēku.
Viņus vairs nevajās totalitārisma ēnas
un viņi būs atvērti Eiropas un pasaules
labākajai pieredzei. Tieši viņiem būs
jāpārvērš Latvija par patiesi modernu
valsti.
Ar ko 21. gadsimtā moderna nacionāla
valsts atšķiras no 19. un 20. gadsimta
redzējuma? Saturā pārsteidzoši maz.
Mums ir tie paši nacionālie svētumi –
himna un karogs. Mūs vieno valoda,
vēsture, kultūra un tradīcijas. Šodien,
tāpat kā toreiz, mums jāprot apvienot
Krišjāņa Valdemāra idejas par brīvas
attīstības radītu pārticību un Kronvaldu
Ata vīzija par patstāvīgu latviešu nāciju,
kas celta uz savas īpatnas valodas un
kultūras pamata. Vien 21. gadsimtā
latviešiem ir jākonkurē daudz plašākā
pasaulē nekā 19. gadsimtā.
Konkurētspēja nav iedomājama bez
atvērtības pasaulei. Šis latviešiem
ir liels izaicinājums, jo esam pārāk
uzmanīgi, aizdomīgi un noslēgti. Ja
gribam kļūt par modernu eiropeisku
nāciju, mums ir jāmainās! Jāmācās
pieņemt jauno, to iekļaut sevī, padarīt
par savu, attīstīt tālāk, tajā pašā laikā
nezaudējot neko no tā vienreizējā, kas
veido latvisko un kas mūs atšķir starp

citām tautām. Tieši latviešu prasme
sadarboties, atvērties noteiks Latvijas
nākamo vietu Eiropā un pasaulē.
1862. gadā “Pēterburgas Avīzēs”
Valdemārs uzsvēra, ka latviešiem
vajadzīgas trīs lietas: pirmām kārtām
skolas, otrām kārtām skolas un trešām
kārtām skolas. Un 160 gadus vēlāk
tieši šīs pašas trīs lietas būs latviešu
panākumu - vai panīkuma - pamatā.
Mūsdienu pasaulē konkurētspēja
nozīmē zināšanas un izcilību. Padarīt
Latviju par globāli konkurētspējīgu
valsti ir mūsu eksistenciāls uzdevums,
kas var vienot visu sabiedrību, visas
partijas un politiķus. Tā sasniegšanai
būtu jāpakārto Latvijas turpmākā
attīstība: tautsaimniecība, finanses,
zinātne, izglītības sistēma, jāmazina
sociālā
nevienlīdzība.
Citādi
modernas rītdienas Latvijas nebūs.
Latvija nav vientuļa sala, kas peld
okeānā, bet gan Eiropas Savienības
Austrumu robežvalsts, kurai ir tieša
sauszemes robeža ar Krieviju un
Baltkrieviju, kurās valda autokrātiski
režīmi. Viens no tiem ir agresīvs, un
diemžēl daļa Latvijas iedzīvotāju
dzīvo Putina režīma dezinformācijas
un manipulāciju telpā. Dalība
Eiropas Savienībā un NATO ir mūsu
valsts
pastāvēšanas
jautājums.
Atšķirībā no ES centra valstīm, Latvija
un pārējās Baltijas valstis nekad
nedrīkst atļauties riskantus politiskus
eksperimentus ar populismu un
radikālismu. Tas mūs atsvešinātu
no ES kodola un apdraudētu valsts
demokrātiju. To dziļi un pamatīgi
ir jāapzinās Latvijas pilsoņiem kā
Tēvzemē, tā pasaulē, lai kas arī viņi
būtu – uzņēmēji, intelektuāļi, tiesneši,
studenti, lauksaimnieki, strādnieki,
Saeimas deputāti vai valdības locekļi.
Mūsu ģeopolitiskā situācija nosaka
mūsu valsts politiskās, ekonomiskās
un drošības izvēles. Tāpēc es no sirds
vēlos, lai otrajā Latvijas gadsimtā
mūsu tautas izvēles būtu gudras,
izsvērtas un tālredzīgas.
Es biju nolēmusi šogad beigt savu
aktīvo politisko darbību un pievērsties
rakstīšanai. Tomēr nemierīgā situācija
Latvijas kaimiņos man lika mainīt savu
lēmumu. Es piekritu atkal kandidēt
Eiropas Parlamenta vēlēšanās, jo

vēlos izmantot savu atpazīstamību un ietekmi, lai vērstos
pret agresīvo Krievijas ārpolitiku, atbalstītu Ukrainu, kuras
eiropeiskā nākotne ir svarīgs drošības atbalsts Latvijai.
Rakstīšana man dod līdzsvaru, gandarījumu par taustāmu
rezultātu. Politika ir ļoti grūta un iztukšojoša nodarbošanās.
Reizēm ir sajūta, ka ieguldītais darbs ir kā smiltis, kas iztek
starp pirkstiem. Bet tad atskatos noietajā ceļā un redzu, ka
ir palikušas ceļa zīmes. Tas dod spēku turpināt.
My Latvia. Sandra Kalniete’s Address to the ALA Congress
In her speech addressing the ALA Congress, Sandra
Kalniete, a member of the European Parliament, said:
“We have just celebrated Latvia’s centenary, yet for only
half of this time has our country actually belonged to
us. Fifty years of freedom have been years of hard work,
as our nation has had to rebuild the devastated country
three times.
Today Latvia is more secure than ever and our people can
look to the future with confidence. 15 years have passed

since we rejoined Europe and have been protected by
the NATO security shield.
We are a nation of survivors – hardworking, diligent
and intelligent. Our parents and grandparents deserve
our deepest gratitude for keeping the very essence of
Latvian identity alive and for passing it on to the next
generations wherever fate took them - to Germany, the
U.S., Siberia, or Soviet Latvia.
In the future Latvians should become more active in civil
society and become more supportive of the rule of law.
Latvians should also be more open to new influences
and ways of doing things.
Being a politician can be a demanding experience.
At times it may seem that the effort that is invested
disappears like sand between your fingers. But when I
look back on the path I have traveled, I see the evidence
of things accomplished. This gives me the strength to
continue.”

Speciālo uzdevumu vēstnieka diasporas jautājumos Aivara Grozas
uzruna ALA 68. kongresā
Atskatoties uz Latvijas vēsturi, varam secināt, ka ALA vārds
ir ierakstāms zelta burtiem vēstures mācību grāmatās.
Pēc 2. pasaules kara, sākoties latviešu izceļošanai
uz Rietumvalstīm, mēs parādījām pārsteidzošas
pašorganizēšanās spējas, īsā laikā spējot izveidot stabilas,
darbotiesspējīgas organizācijas. ALA, neapšaubāmi, ir
uzskatāma par latviešu trimdas organizāciju stūrakmeni.
Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas ALA
sniedza ievērojamu, daudzveidīgu palīdzību neatkarīgas
valsts institūciju atjaunošanā un veidošanā. Personiski
kontakti, jaunas idejas palīdzēja uzsākt reformu procesu,
palīdzēja pārvarēt “pēcpadomju sindromu”.
Sākoties jaunajam gadu simtenim, Latvijai ir jāsastopas ar
jauniem izaicinājumiem. No savas, kā speciālu uzdevumu
vēstnieka diasporas jautājumos, puses gribētu apliecināt,
ka sadarbība ar ALA ir un būs viena no Latvijas Valsts
prioritātēm, lai latvieši visā pasaulē nepazaudētu savu
valodu, kultūru, Valsti, lai nepazaudētu viens otru.
Novēlu ALA jaunajā simtgadē saglabāt enerģiju savā
darbībā, lai Latvijas vēsturē ar zeltu ierakstītie trīs burti
ALA turpina spoži spīdēt.

Speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos
Aivars Groza

Aivars Groza, Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary for the Diaspora, Greets the Delegates.
“The name of ALA should be written in gold letters in the
Latvian history textbooks. Without a doubt, ALA is the
bedrock of Latvian exile organizations.”
“After the restoration of independence, ALA provided
significant assistance for the reconstruction and
establishment of our independent state institutions.
Personal contacts and new ideas launched the reform
process and helped overcome the “post-Soviet
syndrome.”
“I hope that ALA will continue its activities so that its three
gold letters may always shine brightly.”
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Rezolūc

ALA 68. kongress

ALA 68. kongresa delegāti, tiekoties Denverā, 2019. gada 3. – 5. maijā:

1.

Pateicas 68. kongresa Rīcības komitejai,
īpaši tās priekšsēdei Raitai Jergensen par
priekšzīmīgi noorganizētu kongresu.

2.

Pateicas Latvijas Republikas ekonomikas
ministram Ralfam Nemiro, Ārlietu ministrijas
parlamentārajai sekretārei Zandai KalniņaiLukaševicai, Latvijas Republikas ārkārtējam
un pilnvarotajam vēstniekam ASV Andrim
Teikmanim, Kolorado štata senatoram Cory
Gardner, žurnālistam Paulam Raudsepam,
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts
sekretāram Dmitrijam Stepanovam, uzņēmējam
Jānim Bergam, politiķei Sandrai Kalnietei par
vērtīgiem referātiem par saistošām tēmām.
Pateicas Latvijas Republikas Speciālu uzdevumu
vēstniekam sadarbībai ar diasporu Aivaram
Grozam un visiem paneļdiskusiju dalībniekiem
par dalību un vērtīgo pienesumu kongresam.

3.

Pateicas ALA valdes Izglītības nozares
vadītājai Andrai Zommerei, Sporta nozares
vadītājam Tomam Trautmanim, kasierei Dacei
Spanier, Revīzijas komisijas loceklim Nikolajam
Timrotam par lielo darbu un devumu ALAs
valdē.

4.

Lai veicinātu sadarbību pasaules latviešu
uzņēmēju starpā, uzdod ALA valdei sadarboties
ar Latvijas Ekonomikas ministriju un Amerikas
latviešu tirdzniecības kameru (LatCham) un
izskatīt iespēju noteikt atbildīgo personu valdē
par ekonomiskās sadarbības jautājumiem.

5.

Uzskatot energoprojektu Nord Stream2
par politiski motivētu projektu, izsaka stingru
nostāju pret to un aicina ALA biedrus atbalstīt
šo nostāju.

6.

Atbalstot latviešu izcelsmes zinātnieku
un pētnieku tīkla veidošanu, uzdod ALA
valdei izplatīt Izglītības un zinātnes ministrijas
sagatavoto informāciju par sadarbības
iespējām.
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7.

Uzdod ALA valdei palīdzēt noorganizēt
Kokneses fonda padomes priekšsēdes Sandras
Kalnietes tūri ASV un izplatīt informāciju par
“Likteņdārza” projektu, lai iepazīstinātu ASV
latviešus ar šo latviešu sabiedrībai nozīmīgo
projektu.

8.

Uzdod ALA valdei sagatavot priekšlikumus
ALA Statūtu grozījumiem saskaņā ar Statūtu
VII nodaļu, lai veicinātu atsevišķo biedru un
organizāciju delegātu skaita palielināšanu
nākotnes kongresos.

9.

Uzdod ALA valdei izskatīt iespēju mainīt
ALA kongresa norises laiku no maija pirmās
nedēļas nogales uz citu laiku.

10.

Uzdod ALA valdei izstrādāt vadlīnijas
ALA budžeta veidošanai, kas nosaka attiecību
starp budžeta iztrūkumu no neierobežotajiem
fondiem un neierobežotajiem paredzamajiem
ienākumiem.

11.

Uzdod ALA valdei izplatīt informāciju par
Brīvības pieminekļa izgaismošanas fondu un
iespējām tam ziedot sadarbībā ar PBLA.
Ieteikumi:

1.

Uzsākot ALA izsludināto “Sveika, Latvija!”
gadu, aicina katru ASV latviešu skolu rīkot
“Sveika, Latvija!” atbalsta pasākumus, lai
veicinātu jauniešu dalību “Sveika, Latvija!” un
“Heritage Latvia” ceļojumos.

2.

Iesaka ALA kongresa delegātiem,
atgriežoties māju pilsētās, personīgi aicināt
cilvēkus kļūt par ALAs biedriem vai atjaunot, vai
paaugstināt biedra statusu.

3.

Iesaka ALA valdes “Sadarbība ar
Latviju” nozarei informēt ALA biedrus un
biedru organizācijas par iespējām nodot
mērķziedojumus gan līdzšinējai SAL

cijas
programmai “Drošais tilts”, gan jaunajai
programmai “Eņģeļa sirds”.

4.

Iesaka ALA biedriem un biedru
organizācijām aicināt cilvēkus iestāties ALA
Sabiedrisko attiecību nozares “Call To Action”
aktīvistu grupā, lai veicinātu ASV kongresa
locekļu labvēlīgu nostāju Latviju interesējošos
drošības un citos jautājumos.

For the next operating year, the ALA Congress has passed 11
resolutions and 4 recommendations for the newly elected
board.

Atzīmējiet kalendāros!
Amerikas Latviešu Apvienības
69. kongress St. Paulā, 2020. gada pavasarī
InterContinental Saint Paul Riverfront
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ALA veicina kontaktus starp
uzņēmējiem un sadarbību ar
diasporas zinātniekiem
Jānis Bergs, uzņēmējs, SAF Tehnika Ziemeļamerikas
filiāles vadītājs
Šodien pēc ilgiem laikiem aizgāju
uzspēlēt
skvošu.
Sportiskās
aktivitātes vajadzēja iepauzēt, jo visa
pagājušā nedēļa pagāja Spotlight
Latvia
konferencē
uzņemot
ciemiņus, izrādot SAF Tehnika
Denveras biroju, apciemojot štata
gubernatoru un runājoties ar tik
daudz cilvēkiem.

latviskās saknes mani vienmēr
grauž, kņudina un liek meklēt
trūkumus,
nepilnības
un
iemeslus, par ko pažēloties.

Bet atgriežamies pie skvoša. Ieeju
pierastajā 4. stāva ģērbtuvē, kurai
blakus ir gan sausā, gan arī slapjā
pirtiņa, un ar iepīkumu secinu, ka pirts
puse ir izārdīta un aizklāta ar plēvēm
– norisinās remonts. Pirtis, starp citu,
Denverā ir samērā liels retums, tāpēc
latviešu pirtniekiem šeit būtu lielas
iespējas amerikāņus iepazīstināt ar
mūsu izmeklētajiem rituāliem un
plašajiem pirts aksesuāriem.

Man par konferenci bija
dubults prieks, jo tā ļāva gan
“iezīmēt” kartē pagaidām Latvijā vēl
maz zināmo Denveru, kura ir lieliska
vieta biznesam un atpūtai, gan
arī pārliecināties, ka latvieši ASV ir
nozīmīgs spēks, un Latvijas – Amerikas
tirdzniecības kamera ir gana jaudīga,
lai spētu sarīkot šādu konferenci un
piesaistīt pietiekamu skaitu teicamu
latviešu izcelsmes uzņēmēju.

Kamēr domāju par pirtīm un pukojos
par remontu, ģērbtuvē ienesas
Andrew, kāds mūsu kluba regulārs
apmeklētājs, kuram pieder saldētu
“Fast Food” ēdienu ražošanas
kompānija. “Kas šeit notiek”, mundri
iesaucas Andrew, “izskatās, ka viss ir
izārdīts.” Rādu skumīgu ģīmi un saku,
ka pirtēšanās mums nespīd. “Tas
gan ir lieliski,” jautri dudina mans
sarunu biedrs – “beidzot mums būs
izremontētas pirtis, un tad gan mēs
redzēsim, par ko īsti maksājam savas
biedru naudas!”

Konference notika īpaši veiksmīgā
laikā, jo Latvijā arī politiķi ir pacēluši
prioritārā līmenī sakarus ar ārzemju
tautiešiem un cenšas stiprināt kultūras
un ekonomiskās saites, kas, manuprāt,
ir pareiza un tālredzīga rīcība. Teju
katrā ASV štatā ir organizēta vietējo
latviešu sabiedrība, un visi tikai būtu
ieguvēji, ja rosīgākie šīs sabiedrības
pārstāvji
palīdzētu
Latvijas
uzņēmumiem ieiet lielajā ASV tirgū,
konsultējot šos uzņēmumus vai nu
brīvprātīgi, kā algoti darbinieki vai kā
akcionāri. Tādējādi augtu gan Latvijas
valsts labklājība, gan arī diasporas
latviešiem būtu iemesls apciemot tēvu
zemi biežāk nekā tikai uz Dziesmu
svētkiem.

Šī mazā ainiņa man lika aizdomāties
par kultūru. Esmu ASV jau krietnu
laiku, un man pašam liekas, ka
esmu pozitīvs un laipns. Tomēr
šajā epizodē sapratu, ka kārtīgs
amerikāņu uzņēmējs vienmēr būs
nesatricināmi pozitīvs, kamēr manas
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Kā jau minēju, skvoša spēle
pagājušajā nedēļā izpalika, jo
tā pagāja Spotlight Latvia un
ALA kongresa zīmē.

Spotlight Latvia konference atklāja
arī ko jaunu par vietējo sabiedrību.
Uzzināju, ka vietējai latvietei ir gluži

labas izredzes šī gada jūnijā tikt
ievēlētai par Denveras piepilsētas
Auroras – kurā atrodas arī SAF birojs,
mēru. Iepazinos ar kādas milzīgas
vairumtirdzniecības firmas darbinieci,
kuras vārds un uzvārds nekādi
neliecināja par saitēm ar latviešiem,
kādas nu atklājās. Pie viņu durvīm
bez panākumiem tiku klauvējis kādu
gadu. Šādu sarakstu ar interesantiem
jauniem kontaktiem varētu turpināt
vēl un vēl.
Manuprāt, ļoti pareiza ideja bija rīkot
Spotlight Latvia kopā ar Amerikas
Latviešu
apvienības
ikgadējo
kongresu. Tas ļāva nokomplektēt
nopietnāku
Latvijas
oficiālo
delegāciju, kas ļāva piesaistīt arī
nopietnus
uzņēmējus
gan
no
Latvijas, gan arī no ASV, un visa šī
rezultātā Denveru gandrīz nedēļu bija
pārņēmuši latvieši. Pat tādā apmērā,
ka mūs pieņēma štata gubernators!
Jau pēc konferences saņēmu “follow
up” e-pasta vēstules gan no Denveras
mēra, gan Kolorado gubernatora
ofisiem, kuri pauda pateicību par
atvesto latviešu pulku un interesi
turpināt iesākto sadarbību, kaut vai
apmainoties ar tūristu grupām.

Jāņa Berga blogu lasiet www.bergsblogo.com

Vēl esmu novērojis, ka ir gandrīz izzudusi atšķirība starp Latvijas un ASV latviešiem. To savā runā atzīmēja arī Sandra
Kalniete. Ja laikā, kad Latvija tikai atguva neatkarību, mēs bijām kā no dažādām pasaulēm, tad tagad mēs esam gandrīz
vienādi, nu varbūt akcents dažreiz nodod, un “amerikāņi” ir smaidīgi optimisti, bet “latvieši” drūmu rūpju rievu pesimisti,
bet kopumā mēs visi esam vienādi un viena tauta. Un kā teica Maija no Ohaijo, jā, mēs pulcējamies baznīcā vai dejojam
tautas dejas, bet tiešām, kāpēc gan latvieši nevarētu cits citam vairāk palīdzēt arī biznesā? No tā iegūtu mēs visi.
Jānis Bergs, President, SAF North America Praises Spotlight Latvia
“The conference “Spotlight Latvia” has allowed me to put Denver on the map for Latvians. It proved that this is a great
place for business and leisure, that Latvians in the U.S. are a force to be reckoned with, and that the Latvian-American
Chamber of Commerce has the resources to organize a successful conference and attract a good number of excellent
Latvian entrepreneurs.”
“The conference was well-timed, as it encouraged politicians in Latvia to make contacts with Latvians living abroad and
to strengthen cultural and economic ties, which I believe is a correct policy focused on the future.”
“In my opinion, it was a very good idea for the Spotlight Latvia conference to be held simultaneously with the ALA
Congress. This made it possible to assemble an impressive official Latvian delegation, which in turn attracted serious
businessmen from both Latvia and the United States.”
“If we, Latvians, can dance together, why not also help each other in business? That would benefit us all!”

Izglītības un zinātnes ministrijas
pārstāvju vizīte ASV
EVITA ČIKUTE

Izglītības un zinātnes ministrijas
Augstākās izglītības, zinātnes un
inovāciju
departamenta
vecākā
eksperte
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)
pārstāvju delegācija no 29. aprīļa līdz
7. maijam atradās vizītē ASV.
Konferencē “Spotlight Latvia”, kuras
mērķis ir ekonomiskās sadarbības
veicināšana starp Latviju un ASV,
Latvijas uzņēmumiem jau otro gadu
bija iespēja prezentēt savus produktus
un pakalpojumus ASV uzņēmējiem,
iepazīties ar ASV uzņēmumiem, kuri
darbojas līdzīgās biznesa jomās, kā
arī satikties ar diasporas uzņēmējiem,
kuri potenciāli varētu iesaistīties to
biznesa attīstībā. Šogad konferences tēma bija „Veselīgs dzīvesveids”: aktīvā atpūta, ekotūrisms, uztura bagātinātāji,
dabīgie pārtikas produkti un dzērieni, veselības aprūpes tehnoloģijas un fitnesa pakalpojumi.
IZM valsts sekretāra vietnieka – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora pienākumu izpildītājs
Dr. Dmitrijs Stepanovs piedalījās panelī, prezentējot Latvijas sasniegumus, augstskolas un zinātniskās institūcijas, kas
strādā biomedicīnas jomā, izceļot Latvijas augstos sasniegumus šajā jomā.
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zinātnē un pētniecībā iestrādāta Diasporas likumā. Tieši
ASV ir visvairāk Latvijas izcelsmes zinātnieki - 26,5% no
600 apzinātajiem zinātniekiem ārvalstīs, un lielākā daļa
no tiem ir gatavi sadarboties ar pētniekiem Latvijā. Mūsu
mērķis ir saprast, kādā veidā šo sadarbību stimulēt –
kopīgi projekti, apmaiņas vizītes, vai, iespējams, citos
veidos. Arī turpmāk strādāsim ar ALA un gatavosimies
dalībai nākamā gada ALA kongresā. ALA kongresa laikā
apzināti vairāki zinātnieki un akadēmiskā personāla
pārstāvji, ar kuriem turpināsim uzturēt saikni un
kontaktus turpmākai sadarbībai. Plānojam veikt Latvijas
izcelsmes zinātnieku ASV kompetenču kartēšanu, kas
būs ļoti noderīga ekspertīzes veidošanai un potenciālo
sadarbības projektu noteikšanai.

Vizītēs Kalifornijas Universitātē Bērklijā un Stenforda
Universitātē IZM delegācija tikās ar augstskolu zinātņu
prorektoriem. Galvenais sarunu temats bija pieredzes
apmaiņa par to, kādā veidā šajās universitātēs tiek
definētas pētniecības prioritātes un jautājumi par
zinātnes pārvaldību šajās universitātēs.
Tiekoties ar Stenforda Universitātes bibliotēkas Baltijas
studiju programmas kuratori Dr. Liisi Esse un Baltijas
kolekcijas vadītāju Mimi Calter, tika pārrunāts Stenforda
Universitātes piedāvājums veidot kopīgu Baltijas un
Ziemeļvalstu pētniecības centru. Programma būtu veltīta
reģiona izpētei. Jau šobrīd vairāki Latvijas zinātnieki
aktīvi sadarbojas un strādā ar Kalifornijas Universitāti
Bērklijā un Stenforda Universitāti.
ALA 68. kongresā IZM delegācijai bija iespēja iepazīstināt
dalībniekus ar Latvijas Universitātes Diasporas un
migrācijas pētījumu centra veiktā diasporas sadarbības
tīkla pētījuma galvenajiem secinājumiem, zinātnes Latvijā
sistēmu, Latvijas piedāvātajām līdzdalības iespējām un
sadarbības potenciālu; sniedzām informāciju par Latvijas
zinātniekiem un zinātniskajām institūcijām, pētniecības
konkursu programmām, kā arī ar lielākajām Latvijas
augstskolām. Pirmo reizi ārpus Latvijas ALA kongresā
bija apskatāma #ZinātneLatvijai kalendāra izstāde
un zinātnieku video stāsti. Tā vēsta par 12 mūsdienu
Latvijas zinātniekiem un viņu sasniegumiem. Interaktīvi
zinātnieku portreti ļauj ielūkoties katra zinātnieka stāstā
un tuvāk iepazīt gan zinātnieku, gan viņa pārstāvēto
zinātnes jomu. Izstāde visa gada garumā būs apskatāma
arī vairākās Amerikas Latviešu biedrībās – Denverā,
Sanfrancisko, Losandželosā un citviet ASV.
Uzrunājot kongresa dalībniekus, Dr. D. Stepanovs uzsvēra
diasporas ASV neatsveramo nozīmi saiknes stiprināšanai
un kontaktu veidošanai ar Latvijas izcelsmes zinātniekiem
un akadēmisko personālu ASV. Sadarbība ar diasporu
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Vizītē ASV valsts departamentā, pārstāvji dalījās ar īsu
ASV zinātnes sistēmas ietvaru un informēja par iespējām
sadarbībai ar citām valstīm, tostarp Latviju, pamatojoties
uz konkrētu valstu izcilības jomām. Tāpat tika pārrunāti
zinātnes komunikāciju jautājumi un sadarbība ar Eiropas
Savienības dalībvalstīm programmas “Apvārsnis 2020”
ietvaros.
ASV Nacionālajā zinātnes fondā (NSF) tikāmies ar NSF
pārstāvjiem un Prof. M. Kukļu, Latvijas izcelsmes zinātnieci,
NSF programmu vadītāju, kura jau 20 gadus strādā NSF
un atbild par programmām Eiropā, t.sk. Latvijā un citās
Austrumeiropas valstīs. Prof. Kukļa uzsvēra zinātnieku
Latvijā potenciālu un ir gatava sniegt nepieciešamo
atbalstu, aicināja informēt Latvijas zinātniskās institūcijas
par iespējām piedalīties NSF programmās interesējošās
jomās, īpaši programmā Zinātnes tehnoloģiju centri,
kā arī izmantot iespēju pieteikties par ekspertiem NSF
programmu projektu vērtēšanā.
Noslēgumā tikāmies ar Latvijas vēstnieku ASV Andri
Teikmani lai pārrunātu vizītes rezultātus un turpmāko
sadarbību ar Latvijas vēstniecību ASV Latvijas izcelsmes
zinātnieku ASV apzināšanā un kontaktu veidošanā.
Vēstniecība turpinās sniegt atbalstu IZM iniciatīvu
virzīšanai un sadarbības ar ASV valsts departamentu
un NSF stiprināšanā, kā arī kontaktu veidošanā ar ALA
un citām diasporas organizācijām un Latvijas izcelsmes
zinātnieku un akadēmiskā personāla apzināšanā.
Zinātnes Latvijā sistēmas galvenās priekšrocības ir
kompakta un efektīva pētniecības sistēma. Nesen tika
iesāktas nozīmīgas reformas zinātnes konkurētspējas
veicināšanai, galvenokārt samazinot institucionālo
fragmentāciju, kā arī ieviešot uz izcilību vērstu
finansējuma piešķiršanas instrumentāriju. Zinātnes Latvijā
un augstākās izglītības starptautiskā konkurētspēja un
zinātnes finansējuma sistēmas pilnveidošana, t.sk. valsts
finansējuma palielināšana ir viennozīmīgi IZM galvenā
prioritāte arī turpmākajos gados.
During their recent visit to the US, representatives of the
Ministry of Education and Science participated in the

conference “Spotlight Latvia” organized by the Latvian
American Chamber of Commerce (LatCham); visited
Stanford University and the University of California,
Berkeley; attended the 68th Congress of the American
Latvian Association (ALA); met with representatives of
the US Department of State and the National Science
Foundation (NSF); and discussed further cooperation
with the Latvian Ambassador to the United States Andris
Teikmanis.
The US has the highest number of scientists and
researchers of Latvian extraction – 26,5% of the 600
registered worldwide. ALA continues to be instrumental
in facilitating contacts and cooperation.

Palīdzība Latvijas ģimenēm
Nozares “Sadarbība ar Latviju” vadītāja Kaija Petrovska
Amerikas Latviešu apvienības nozare “Sadarbība
ar Latviju” dibināta 1994. gadā ar mērķi atbalstīt
maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes, bērnus
ar īpašām vajadzībām, studentus no daudzbērnu
ģimenēm un bāreņus. Programmas “Drošais
tilts” ietvaros pieejami pabalsti, kas paredzēti,
lai atvieglotu trūcīgu ģimeņu ikdienas rūpes un
palīdzētu studentiem segt izdevumus, lai viņiem
būtu laiks koncentrēties studijām. Programmas
mērķis ir panākt, lai šie bērni izaug par Latvijas
patriotiem un paliek uz dzīvi Latvijā. Tā kā Latvijā
vēl arvien mirušo skaits pārsniedz dzimušo
skaitu, un kopš 1991. gada iedzīvotāju dabiskais
pieaugums ir negatīvs, Amerikas Latviešu
apvienība meklē iespējas, kā palīdzēt uzlabot
demogrāfisko situāciju un iedzīvotāju labklājību
Latvijā.

iespēju kaut ko būtiski mainīt, ja nav, kas viņiem
sniedz informāciju, izglīto un palīdz izrauties no
bezcerības un nolemtības.
Šādu palīdzību piedāvā biedrība “Eņģeļa
Sirds” Latvijā, kas bērniem un jauniešiem no
mazturīgām ģimenēm palīdz izkopt un attīstīt
viņu spējas un talantus ar izglītojošu programmu
un pasākumu palīdzību.

2019. gadā uzsākām sadarbību ar biedrību
“EŅĢEĻA SIRDS”. Programma “Drošais tilts”
atbalsta rūpju māktās ģimenes ar īslaicīgu
finansiālu palīdzību, bet ir jādomā arī par to, ka
bez dienišķās maizes šiem cilvēkiem bieži trūkst
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Kā darbojas biedrība
“Eņģeļa sirds”?
Biedrība organizē:
• Izglītojošas ekskursijas
pa Latviju, palīdzot apgūt
Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju,
kultūru.
• Izglītojošus pārgājienus,
lai uzlabotu bērnu, jauniešu
fizisko stāvokli un veicinātu
vēlmi izzināt Latviju, satikt
amatniekus, iepazīt Latvijas
dabas daudzveidību.
• Motivējošu runu ciklus Latvijas lauku skolās,
piesaistot sabiedrībā cienītus un veiksmīgus
uzņēmējus, sportistus, māksliniekus un
ražojošo nozaru pārstāvjus.
• Izstrādā jauniešu talantu noteikšanas
programmas sadarbībā ar Latvijā sertificētiem
psihologiem.
• Sadarbībā ar Rīgas Valsts tehnikumu
organizēt nometnes, kurās bērni iepazīst
iespējamo nākotnes profesiju.
• Individuāls atbalsts Latvijas bērniem.
Izvērtējot bērnu talantu: piesaistīt
profesionālus pedagogus un speciālistus,
apmaksāt kursus/mācības, apmaksāt
nometnes, apmaksāt privātskolotājus,
nodrošināt turpmāko mācību iespēju un
talantu izkopšanu.
• Nodrošināt bērnus ar mācību procesā
nepieciešamo: grāmatas, datori, skolēnu
rakstāmgaldi u.c.
• Veicināt savstarpējo jauniešu un uzņēmēju
sadarbību. Palīdzēt atrast prakses un
iespējamās darba vietas Latvijas uzņēmumos.
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info@engelasirds.lv
Facebook: Eņģeļa Sirds
Ziedojot rakstīt čekus “ALA” ar memo Eņģeļa sirds
New Partnership Between ALA and a Latvian NGO
“Eņģeļa sirds” („Heart of an Angel“)
ALA’s Office for Support and Aid to Latvia (SAL) was
established in 1994 to provide support to low-income
families, children with special needs, students from large
families and orphans the “Safe Bridge” program helps
students cover their living expenses in order to be able
to stay focused on studies. The aim of the program is
to help these children grow up to be patriots of their
country and to remain in Latvia to work.
In 2019, ALA started cooperation with a Latvian NGO
“Heart of an Angel.” In addition to the short-term
financial assistance that is provided by the “Safe Bridge”,
the “Heart of an Angel” offers educational tours and
excursions in Latvia. In addition, “Heart of an Angel”
manages a motivational speaker series in rural schools
aimed at encouraging future athletes, artists, and
entrepreneurs. It helps to identify gifted and talented
students. In cooperation with the Riga State Technical
School, it sponsors camps where children learn about
future profession opportunities, helps find internships
and jobs in Latvian companies, and provides study aids
such as books and computers.
If you are interested in supporting the work of this
organization, please make checks payable to ALA with
“Heart of an Angel” noted in the memo section.

Jaunā

ALA valde un birojs

Pēteris Blumbergs

Priekšsēdis/President and Board Chair
Piedzimu un uzaugu Čikāgā, kur piedalījos latviešu sabiedrība kopš agras
bērnības. Vēlāk pārcēlos uz dzīvi Vašingtonā D.C., kur dzīvoju jau vairāk nekā
20 gadus. Savu latvisko izglītību saņēmu Čikāgas Krišjāņa Barona skolā un
Gaŗezera vasaras vidusskolā. Pēc Ilinoisas Universitātes absolvēšanas, kur ieguvu
bakalaura grādu ekonomikā, izstudēju jurisprudenci un strādāju par advokātu.
Patlaban rit mana otrā tūre ALA, jo apvienības valdē pildīju dažādus amatus arī
no 1997. līdz 2003. gadam. Kopš 2015. gada esmu ALA priekšsēdis. Esmu bijis
arī Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdē no 2000. līdz 2003. gadam
un vēlreiz no 2014. gada. Pašlaik esmu PBLA priekšsēdes vietnieks. Manu sievu
sauc Laura, un mums ir četri dēli - Aleksandrs, Grants, Eduards un Filips, kas arī
uzauguši latviskā sabiedrībā, apmeklējuši Vašingtonas latviešu skolu, Katskiļu
nometni un Gaŗezera vasaras vidusskolu.

Mārtiņš Andersons

Priekšsēža vietnieks/Vice President
Es pievienojos Amerikas Latviešu apvienības valdei, jo degsme aktīvi piedalīties
sabiedriskajā dzīvē laikam ir manos gēnos - man ir bijuši vairāki piemēri un
“ceļa rādītāji” ģimenē. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā mani senči biji aktīvi
politikā, pagasta valdībās un biedrībās. Arī mani vecāki agrāk darīja to pašu.
Šo ģimenes tradīciju esmu turpinājis vairākās latviešu saimēs gan ASV, gan
Latvijā. Mana izglītība ir biznesa un diplomātijas sfērās. Bakalaura grādu ieguvu
Ziemeļrietumu Universitātē Čikāgas tuvumā un maģistra grādu - Kolumbijas
Universitātē Ņujorkā. Šobrīd es dalu savu laiku starp Rīgu un Silīcija ieleju, kur
palīdzu plānot korporāciju tirdzniecības stratēģijas.

Anita Grīviņa

Kasiere/Treasurer
Uzaugu Čikāgā, kur mācījos Krišjāņa Barona latviešu skolā, piedalījos gaidās,
un deju kopā Dzelmieši. 1985. gadā absolvēju Gaŗezera vasaras vidusskolu
(GVV). Garezerā iepazinos ar savu vīru Raimondu, mums ir divi dēli – Markus
un Lūkas - arī GVV absolventi. Es absolvēju Rietummičiganas Universitāti,
kur ieguvu grāmatvedes izglītību. Sāku strādāt uzņēmumā Plante & Moran
veselības nozares revīzijas un konsultantu praksē, ieguvu grāmatvedes
sertifikātu (CPA), un nostrādāju uzņēmumā 16 gadus. Paralēli darbam ziedoju
savu laiku Gaŗezeram, 12 gadus pildīju kasieres, vēlāk prezidentes pienākumus.
Pēc darba Plante & Moran, aizgāju strādāt par finanšu direktori pie Pokagon
Band of Potawatomi indiāņiem. Šogad man ir liels prieks atgriezties tautas
darbā kā ALA kasierei.
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Anita Nāgelis

Kasieres palīdze/Assistant Treasurer
Piedzimu un uzaugu Čikāgā, patlaban jau 9 gadus dzīvoju Vašingtonā un
strādāju uzņēmumā, kas saistīts ar ASV nodokļu informāciju. Bērnībā un
jaunībā mani bieži brīvprātīgi, bet dažreiz paciešot manu čīkstēšanu, veda uz
visām latviešu standarta nodarbībām: Čikāgas sestdienas skolu, Gaŗezeru.
Izlūdzos iespēju gadu pavadīt Minsteres Latviešu ģimnāzijā, tad pagarināju
studijas, divus gadus mācoties Rietummičiganas Universitātes Latviešu studiju
programmā. Un tad… izņemot pavadīto laiku korporācijā Dzintra, nebiju aktīva
latviešu sabiedrībā. Esmu laimīga, ka šobrīd varu būt noderīga kā ALA kasieres
palīdze.

Nora Muižniece-Steele
Sekretāre/Secretary
L

Uzaugu Čikāgas apkārtnē, absolvēju Krišjāņa Barona latviešu skolu. Kopš 1990.
gada dzīvoju mazā latviešu centrā Sentluisā, Misūri štatā un aktīvi piedalos
vietējās sabiedrības darbā, izpildot draudzes priekšnieces un kasieres lomas.
Man ir trīs meitas. Visas trīs apmeklēja Katskiļu Īkšķīšu un bērnu nometnes, kā
arī Gaŗezera vasaras vidusskolu. Pati esmu astoņus gadus strādājusi Katskiļos kā
vadītāja un vēlāk virtuvē. Ikdienā jau 11 gadus strādāju bezpeļņas organizācijā
Ready Readers par programmas direktori.

Kristīne Ģiga Bauer

Biedru un līdzekļu vākšanas nozares vadītāja/
Membership and Fundraising Office
Esmu dzimusi un augusi Sentpolā, Minesotā. Absolvēju Sentpolas Latviešu
skolu, kā arī Gaŗezera vasaras vidusskolu. Izglītību turpināju Minesotas
Universitātē, kur ieguvu bakalaura grādu būvinženiera izglītību. Strādājot kā
inženiere, aktīvi piedalījos latviešu sabiedrībā, dziedot, dejojot un sportojot.
15 gadus vadīju mūsu tautas deju grupu Pērkonītis. Kopš 2015. gada rudens
dzīvoju Ņujorkā, Bruklinā. Mani tur diezgan ātri iesaistīja latviešu sabiedrības
darbiņos: dejoju deju grupā Jumis, dziedu Ņujorkas Latviešu korī un palīdzu tur,
kur mani liek pie darba. Darbojos arī bezpeļņas organizācijā Brooklyn Bridge
Animal Welfare Coalition, kas uztur Brooklyn Cat Café. Tā ir vieta, kur cilvēki var
pakavēt laiku un iepazīties ar adoptējamiem kaķiem brīvākā atmosfērā, nekā
dzīvnieku patversmē.
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Dzintars Dzilna

Sabiedrisko attiecību vadītājs/Director of Public Affairs
Par savu galveno uzdevumu uzskatu - veicināt ALA politisko aktivitāti.
Apvienībā vadu Call to Action UNIT projektu, kura mērķis ir mobilizēt Amerikas
baltiešus, lai informētu ASV Kongresu par jautājumiem saistībā ar Baltiju.
Amerikas Latviešu apvienības darbā nolēmu iesaistīties, uzzinot, ka pēc
Krievijas iebrukuma Ukrainā 2014. gadā viens mans draugs Latvijā iestājies
Zemessardzē. Dzīvojot ASV, nolēmu palīdzēt ALA pielietot potenciālo spēku,
kas dots ASV latviešiem kā šīs valsts balsstiesīgajiem, lai turpinātu aizsargāt
Amerikas intereses Latvijā. Kopā ar sievu dzīvoju Ņujorkā, kur arī uzaugu.
Esmu darbojies žurnalistikā un informāciju tehnoloģiju jomā.

Tatjana Žagare-Vītiņa

Informācijas nozares vadītāja/Director of Communications
Līdz 2005. gadam dzīvoju un strādāju Latvijā. Pēc Latvijas Universitātes
absolvēšanas 13 gadus mācīju kultūrvēsturi un filozofiju vidusskolā, pēc tam
darbojos žurnālistikā – radošajās apvienībās Mistrus Media, Labvakar un
Latvijas Televīzijā. Pēc pārcelšanās uz dzīvi ASV desmit gadus sadarbojos ar
preses izdevumiem Latvijā, rakstot par ievērojamām un interesantām latviešu
izcelsmes personībām Amerikā, par notikumiem, kas saista Latviju un ASV.
2015. gadā iznāca mana pirmā grāmata Sadzirdēti. Zvannieku stāsti par
mājām, ko bez aprūpes atstātiem bērniem izveidojuši Sandra un Juris Cālīši.
2017. gadā sadarbībā ar žurnālu IR tika publicēta mana otrā grāmata Neesam
aizbēguši. Deviņi stāsti par atgriešanos Latvijā. Tajā apkopota deviņu cilvēku
pieredze, kuri piedzimuši vai dzīvo ASV, bet Latvijai viņu dzīvēs ir nozīmīga
vieta. 2018. gadā apvienības kongresā Vašingtonā saņēmu piedāvājumu
uzņemties Informācijas nozares vadību. Piekritu, jo uzskatu, ka manas
zināšanas un pieredze ļauj pildīt šo atbildīgo pienākumu.

Elisa Freimane

Izglītības nozares vadītāja/Education Office
Atsaucos uz iepriekšējās Izglītības nozares vadītājas, Andras Zommeres,
aicinājumu iesaistīties ALA darbā, jo caur viņas acīm esmu redzējusi, kā ALA
būvē tiltus - uz Amerikas latviešu centriem, uz Eiropu, Austrāliju un Latviju.
ALA būvē tiltus starp latviešiem Amerikā, saistot mazākus latviešu centrus ar
lielākiem, domubiedrus ar domubiedriem. Izglītības nozares uzdevums ir
veidot ciešāku sadarbību starp bērniem un jauniešiem, starp skolotājiem un
skolu vadītājiem, lai viņi saprastu, ka viņi nav vieni, aiz viņiem stāv pagātnes
pieredze un nākotnes izredzes. Pēc izglītības esmu angļu valodas skolotāja,
bet savu laiku esmu veltījusi latviešu valodas un literatūras skolotājas darbam.
Esmu vadījusi Gaŗezera vasaras vidusskolu (GVV) un Krišjāņa Barona latviešu
skolu Čikāgā un pēdējos gados esmu iesaistījusies valodas un literatūras
materiālu gatavošanā ASV un Latvijā. Turpinu strādāt kā latviešu valodas
skolotāja un meklēšu veidus, kā celt un stiprināt tiltus latviešu skolu labā ALA
Izglītības nozares darbā.
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Kaija Petrovska

,,Sadarbība ar Latviju” nozares vadītāja/Cooperation with Latvia
Pirms četriem gadiem biju pagodināta, kad mani aicināja pārņemt Sadarbība
ar Latviju nozares vadību un darboties ALA valdē. Turpinu darbību valdē, jo
esmu gandarīta, ka varu palīdzēt maznodrošinātām ģimenēm un studentiem
Latvijā. Man ir svarīgi turpināt un uzturēt latviešu sabiedrību un būt informētai
par politiskiem notikumiem Latvijā. Esmu ieguvusi grādu lietišķā bioloģijā
un esmu pašnodarbināta, kas man dod vairāk iespēju darboties latviešu
sabiedrības labā. Ģimenē esam trīs - vīrs Eduards un dēls Mārtiņš, kuru
uzaudzinājām latviskā vidē. Dēls apmeklēja vietējās latviešu nometnes, skolas,
kā arī piedalījās ALA piedāvātajos ceļojumos un prakses programmā Latvijā.

Līga Ejupe

Kultūras nozares vadītāja/Office of Cultural Affairs
Piedzimu un uzaugu Linkolnā, Nebraskā, mazā, bet rosīgā latviešu saimē.
Uzaugot mazā latviešu centrā, agri iemācījos novērtēt savu latvietību. Dzīvojot
tālu no lieliem latviešu centriem, mēs nenogurām no lielā latviešu sabiedrisko
pasākumu piedāvājuma, bet priecājāmies par to, ko paši varējām sarīkot.
Gaŗezerā atradu savas otrās mājas, kur varu apvienot savu latviešu identitāti
un iegūto izglītību mākslas vēsturē. No 1995. gada mācu mākslas vēsturi un
kopš 2004. gada vadu Klinklāva mākslas galeriju. Kad mani aicināja kandidēt
ALA Kultūras nozares darbam, ilgi nebija jāgudro. Darbojoties apvienībā,
mana latviešu pasaules pieredze ir dubultojusies. Mūžam būšu pateicīga, ka
man ir iespēja palīdzēt organizēt ne tikai kultūras dzīvi ASV, bet bieži to darīt
arī roku rokā ar Latvijas Kultūras ministriju.

Miķelis Ģiga

Sporta nozares vadītājs/Sports Office
Piedzimu Minesotā, uzaugu Sentpolas un Mineapoles latviešu sabiedrībā.
Mācījos vietējā latviešu pamatskolā, absolvēju Gaŗezera vasaras vidusskolu.
Ieguvu bakalaura grādu matemātikā Minesotas Universitātē un vairāk nekā
20 gadus strādāju apdrošināšanas nozarē. Patlaban kopā ar sievu Sāru
dzīvoju Roseville, Minesotā. Minesotas latviešu sabiedrībā esmu sporta kopas
Starts priekšnieks, Minesotas korporāciju kopas kasieris, darbojos vietējās
latviešu kredītsabiedrības valdē, Mineapoles Sentpolas latviešu Ev.luteriskās
draudzes valdē, revīzijas komisijā, un dziedu draudzes korī. ASV latviešu
sporta aktivitātēs esmu bijis iesaistīts 30 gadus, gan kā spēlētājs, gan kā
dalībnieks. Denveras kongresā tiku ievēlēts par ALA Sporta nozares vadītāju.
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Gundega Dance

Revīzijas komisija/Audit Committee
Esmu dzimusi un augusi Rīgā. Pašreiz jau piecus gadus ar ģimeni dzīvoju
Boulderā, Kolorādo, kur audzinu bērnus, vadu latviešu skolu un iesaistos
latviešu kultūras dzīves aktivitātēs. Rīgā es ieguvu bakalaura grādu
tekstilmākslā, vizuālajā un plastiskā mākslā. Pēc tam 8 gadus nostrādāju Rīgas
Uzņēmējdarbības koledžā par vizuālās reklāmas un mārketinga skolotāju,
kā arī pasniedzu privātstundas mākslā un dizainā. Mana radošā būtība un
pieredze mudināja mani atvērt Denveras Latviešu skolu, organizēt latviešu
valodas kursus pieaugušajiem un arī vadīt Gaŗezera sagatavošanas skolu.
Dzīvojot ASV, man ir ļoti svarīgi, lai es un mana ģimene saglabātu latvietību
un latviskās tradīcijas. Par ALA revīzijas komisijas locekli kļuvu 2019. gada
pavasarī.

Una Veilande

Revīzijas komisija/Audit Committee
ALA valdei pievienojos, kad radās vakance Revīzijas komisijā. Jau vairākus
gadus apmeklēju apvienības kongresus un tādējādi man ir bijusi laba iespēja
iepazīties ar tās darbu. Astoņus gadus aktīvi darbojos Ziemeļkalifornijas
latviešu sabiedrībā gan biedrības valdē, gan skolas un kora administrācijā,
gan arī rīkojot dažādus sarīkojumus. Biju Rietumkrasta XVI Dziesmu
svētku Rīcības komitejas administratore un Latvijas simtgades sarīkojumu
koordinatore. Pirms kopā ar ģimeni pārcēlāmies uz dzīvi ASV, Latvijā strādāju
dažādās ministrijās, mana pēdējā darba vieta bija Latvijas institūts. Izglītību
esmu ieguvusi Latvijas Universitātē, man ir maģistra grāds vadībzinātnē. Gan
studiju gados, gan pašlaik attālināti darbojos studenšu korporācijā Dzintra.

Andrejs Kancs

Revīzijas komisija/Audit Committee
Es piedzimu un uzaugu Indianapolē; absolvēju Indianapoles latviešu skolu
un Gaŗezera vasaras vidusskolu. 2006. gadā pabeidzu studijas Indiānas
Universitātes finanšu fakultātē. Kopš 2017. gada strādāju uzņēmumā Milhaus
Development par vecāko finanšu analītiķi. 2012. gadā apprecējos un kopā ar
sievu Dīnu dzīvojam Indianapolē. Esmu aktīvs latviešu sabiedrībā un ieņemu
amatus vairākās vietējās organizācijās. ALA kongresā Denverā 2019. gada
maijā mani ievēlēja ALA valdē, kur darbošos Revīzijas komisijā.
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Sanita Šūmane

ALA Kultūras fonda vadītāja/Cultural Foundation
Man ir tas gods jau 6 gadus darboties Amerikas Latviešu apvienībā, vadot
Kultūras fondu. Ar savu vīru un diviem dēliem dzīvoju Dienvidkalifornijā un
ļoti priecājos par iespēju darboties sabiedrības labā savā dzimtajā valodā,
esot tālu prom no Latvijas.

Marisa Gudrā

ALA Ģenerālsekretāre/Executive Director
Savu darbu Amerikas Latviešu apvienībā iesāku 2013. gadā, kad tiku ievēlēta
valdes sekretāres amatā. Dzīvojot Vašingtonas apkārtnē un bieži apmeklējot
apvienības valdes sēdes, pārstāvot ALJA, es vienmēr ar interesi sekoju ALA
darbībai. Trīs gadus nostrādāju ALA valdē, bet tad man tika uzticēta Baltimoras
Latviešu Dziesmu un deju svētku komitejas vadība. Man vienmēr gribējies
savu maizes darbu saistīt ar kultūras nozari un projektiem. 2016. gadā ieguvu
maģistra sertifikātu mākslas menedžmenta studijās (man ir arī bakalaura
grāds mūzikā un maģistra grāds ekonomikā). 2017. gadā, kad tika izsludināta
ALA izglītojošo ceļojumu vadības darba vakance, pieteicos un priecājos, ka
man pirmo reizi bija iespēja iedziļināties pastāvīgā pilna laika atmaksātā
darbā latviešu sabiedrības un Latvijas kultūras labā. Kopš 2018. gada
jūnija esmu uzņēmusies arī ALA izpilddirektores pienākumus, bet joprojām
esmu iesaistīta arī ALA izglītojošo ceļojumu un citu projektu organizēšanā,
piemēram, mūzikas grupas ImantaDimanta ASV koncertturnejas un 13.
Saeimas kandidātu priekšvēlēšanu mini-turnejas organizēšanā.

Baiba Dolinska

Grāmatvede un biedru nozares lietvede/
Bookkeeper and Membership Office Assistant
Esmu dzimusi Latvijā. Studēju tērpa un interjera dizainu un ieguvu biznesa
administrācijas grādu. ASV, Merilandē, dzīvoju kopš 2000. gada. Amerikā
strādāju arhitektūras kompānijā. 2013. gadā sāku strādāt ALA kā brīvprātīgā,
vēlāk man piedāvāja darbu apvienības birojā. Brīvajā laikā man patīk aktīvā
atpūta.
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Bijušo ALA

valdes locekļu atmiņas par darbu
apvienībā un latviešu sabiedrībā

Bijušajiem valdes locekļiem lūdzām atbildēt uz trim jautājumiem:
1. Kāpēc Tu piekriti darboties ALA valdē?
2. Priecīgākie notikumi Tavos valdē nostrādātajos gados?
3. Vai Tavi nākotnes plāni saistīti ar darbošanos latviešu sabiedrībā?
ko, sākot ar 1946. gadu piešķir pasaules
latviešu trimdas visizcilākajiem sportistiem un
sporta darbiniekiem. Dzīvojot Ņujorkā, trīs
gadus biju arī korporācijas Lettonia globālais
seniors. Ilgus gadus biju L!K!A! sporta vadītājs.
Pēc pārcelšanās uz dzīvi Mičiganā mani ievēlēja
par Korp! Kopas Detroitā senioru. Mičiganā
esmu bijis gan Detroitas draudzes priekšnieks,
gan darbojies Garezera padomē. Kad ALA
sporta nozarei vajadzēja jaunu vadītāju, es
atkal atsāku darbību sporta jomā.

Toms Trautmanis

Sporta nozares vadītājs 2012. - 2019.
Latviešu sabiedrībā esmu darbojies gandrīz
visu mūžu. Uzaugu Ņujorkā, mani vecāki bija ļoti
sabiedriski cilvēki, sevišķi Ņujorkas draudzē.
Pateicoties ģimenei, man nekad nebija šaubu,
ka iesaistīšos sabiedriskā darbā.
Mana sirdslieta vienmēr bijusi sports un
Latviešu sabiedrībā iesāku darboties kā sporta
darbinieks, kad vēl biju sportists Ņujorkas
Latviešu sporta birojā (ŅLSB) vidusskolas
gados. Latviešu sporta padome ārzemēs
(LSPĀ) man 1994. gadā piešķira Lielo nozīmi,

Esmu priecīgs, ka varēju sadarboties ar
spējīgiem cilvēkiem ALA valdē. Citās
sabiedriskās organizācijās cilvēki skatās
uz priekšnieku un bieži paši neko negrib
uzņemties. ALA valdes locekļi katrs savā nozarē
paveic daudz. Arī ir interesanti tieši dzirdēt,
kas notiek citās ASV pilsētās un laukos. Man
patika arī uzzināt informāciju par Latviju tieši
no vēstnieka vai vēstniecības darbiniekiem
Vašingtonā. Lielākais prieks man bijis par
veiksmīgajiem Sporta nozares braucieniem
un sacensībām, ko organizēju 2014. un 2018.
gadā.
Kā minēju, esmu visu mūžu darbojies latviešu
sabiedrības labā un tagad vēlos nedaudz
atpūsties. Tomēr turpināšu darbu Sporta nozarē
kā priekšsēža vietnieks un sekretārs. Tagad, kad
vairs neesmu Sporta nozares vadītājs, noteikti
kāds man lūgs kaut kur pielikt palīdzīgu roku.
LATVIAN DIMENSIONS / 25

pateicīga Anitai, jo gūtā pieredze, izaicinājumi,
daudzās
profesionālās
un
personiskās
draudzības man ir dāvana visam mūžam.
Septiņos gados radās tik daudz iespēju un
iespaidu. Priecīgie notikumi ir daudzu lappušu
garumā. Nav iespējams tos sarindot.
ALA valdes locekļi, sadarbība ar valdi, tikšanās
valdes sēdēs, iespēja apciemot dažādas
latviešu kopienas, mācīties no citu pieredzes,
sarunas un draudzības, tas ir daudz.

Andra Zommere

Izglītības nozares vadītāja 2012. - 2019.
Labi atceros, kā atbildēju zvanu no Anitas
Bataragas. Tas bija 2012. gada vēls pavasaris
un zināju, ka Anita vairākus gadus darbojās
kā ALA Izglītības nozares vadītāja. Anita mani
lūdza nākt talkā, pārņemt Izglītības nozares
darbu. Ilgi nedomājot, atbildēju, ka nākšu, kas
Anitā izraisīja smieklus. Viņa bija sagatavojusies
mani pārliecināt un smējās, ka nebūs iespēju
izmantot visu manis pārliecināšanai sagatavoto
tekstu.
Pirms tam nebiju aizdomājusies, ka darbošos
ALA valdē, kaut darbs nebija svešs.
Astoņdesmitajos gados mana mamma bija
Izglītības nozares vadītāja. Es bieži viņai
rakstīju dokumentus un vēstules, dzīvoju līdzi,
konferences rīkojot. Darbs latviešu skolās
un nometnēs mani interesēja un interese
nav pārgājusi. Esmu absolūts trimdas bērns.
Izbaudīju latviešu skolas un nometnes, vasaras
vidusskolas, 2x2 nometnes, Minsteres Latviešu
ģimnāziju, Rietummičiganas Universitāti, nemaz
nerunājot par tautas dejām, koriem, dziesmu
svētkiem, dziesmu dienām, vasaras skolām,
demonstrācijām, ansambļiem, koncertiem,
teātriem, ekskursijām, svētkiem un sēņošanu!
Kad radās iespēja piedalīties ALA darbā,
uzaicinājumu pieņēmu nedomājot. Un esmu
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Sarakstes ar latviešu skolu vadītājiem un
skolotājiem,
tikšanās
skolās,
skolotāju
konferencēs, vērot viņu pašaizliedzīgo darbu,
sadarboties dažādos projektos, pamanīt
skolēnus izaugam daudzajās fotografijās - tā ir
laime.
Tāpat arī sajūta par kopējiem mērķiem ar
Latvijas iestādēm, iepazīšanās ar vēstniecības
darbu, sadarbība ar Pasaules Brīvo Latviešu
apvienību (PBLA), Latvijas valodas aģentūru
(LVA), Valsts izglītības satura centru (VISC). Ir
tik patīkami saņemt atzinību un atbalstu no
Latvijas Izglītības ministrijas. Tas apstiprina, ka
tas ko veicam izglītības jomā ASV, ir vērtīgs
darbs mūsu valstij.
Pazemīgi pateicos par sadarbību ar tiem,
kas ir dedzīgi rūpēs par valodas un kultūras
nodošanu nākamajām paaudzēm.
Aprakstīju to, ko esmu ieguvusi profesionāli.
Nav iespējams aprakstīt to, kas iegūts
personiskā līmenī. Tas ir tas, ko cilvēks dod
cilvēkam. Rakstu un dzēšu uzrakstīto, jo nekādi
nesanāk pateikt vārdos to, ko glabā sirds.
Dzīvošana man saistās ar latvietību. Tā ir
lakoniska atbilde, bet patiesa. Atkāpjos no
nozares vadīšanas, bet nekur nepalikšu.
Būs jāgatavo Garezera Vasaras Vidusskolas
skolotājiem vakariņas, jāsagatavo finanšu
atskaites, jāpalīdz ar valodas līmeņu
pārbaudījumiem. Ja radīsies jaunas iespējas pieteikšos palīgā.‘

Mani nākotnes plāni saistīti ar darbošanos
latviešu sabiedrībā. Bez tā sevi nemaz nevaru
iedomāties. Pie tam, ar latviešiem sadarbošos
gan brīvprātīgā, gan profesionālajā darbā.
Tuvākajā nākotnē mana prioritāte būs izcilā
un mīļā Ņūdžersijas latviešu pamatskola, kur
mācās mans dēls Tālivaldis, un, kā sertificēta
grāmatvede
un
nodokļu
konsultante,
apkalpošu krietnu pulku latviešu klientu.

Departing Board Members Reflect on Their
Tenure at ALA

Dace Spanier

Kasiere 2015. - 2019.

Uzaicinājums pievienoties ALA valdei bija
liels pagodinājums un iespēja sadarboties
ar lielākajiem latviešu sabiedrības talantiem
un censoņiem. No manas puses darbošanās
apvienībā bija pateicības izrādīšana tiem, kas
darbojās pirms manis un tiem, kuri darbojas
vietējās organizācijās. Tā kā esmu jaunās
diasporas pārstāve un izskatās, ka Amerikas
Savienotajās Valstīs pavadīšu lielu daļu savas
dzīves, darbošanās ALA kā centrālajā ASV
organizācijā bija arī visefektīvākais veids kā
iepazīties ar pa visu Ameriku izkaisīto latviešu
sabiedrību, tās tradīcijām un ietekmi uz latviešu
tautu visā pasaulē.
Katra valdes sēde bija svētki, kad atskaitījāmies
par iepriekšējā darba posmā paveikto un kalām
jaunus plānus. Kaut gan darba bija bezgala
daudz, gandarījums par ALA kopīgi sasniegto
aizkustināja līdz sirds dziļumiem.
Arī ikdienas darbā bija daudz laimīgu brīžu
- nekad neaizmirsīšu tos atvieglojuma pilnos
mirkļus, kad ar uztraukumā strauji pukstošu sirdi
cēlu telefona klausuli, lai zvanītu un pārrunātu
sarežģītu jautājumu ar kādu ALA kolēģi vai
padomdevēju un klausules otrā pusē sadzirdēju
atsaucīgu balsi un lielu pretimnākšanu.

Toms Trautmanis, Andra Zommere, Dace Spanier and
Niks Timrots retired from the ALA board this year. When
asked if they plan to continue their involvement with
Latvian organizations, all answered with a resounding
“Yes!”
Toms praised his fellow board members for their hard
work in their respective areas of responsibility. He has
enjoyed traveling to various Latvian centers and has
gained a better understanding of current affairs in Latvia.
Professionally he is proud of the sporting events that he
organized in 2014 and in 2018.
When Dace came to the U.S. recently, joining the ALA
board seemed like the best way to meet Latvians and to
get to know American Latvian organizations. The board
members were very helpful to each other and she loved
the board meetings, where she could report on what has
been accomplished, and together the board could plan
what needs to be done in the future. Now she will focus
her attention on the New Jersey Latvian School, where
her son is a student, and on her accounting business.
Andra followed in the footsteps of her mother, who also
used to head ALA’s Education Office. Her time at ALA has
been very fulfilling and she can see the fruit of her labor
when visiting Latvian centers, meeting with teachers
and collaborating on projects, witnessing younger
generations of Latvians grow up in front of her eyes,
and establishing ongoing contacts with the government
institutions in Latvia. On a personal level, she says that
living is being a Latvian! There is no other way.
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Nodibinā
AIVARS OSVALDS
Latviešu dziesmu un deju svētku fonda priekšsēdis
Pirmie Latviešu dziesmu svētki Amerikā notika
1953. gadā Čikāgā. Svētkos piedalījās 23 kori un
ansambļi ar 650 dziedātājiem, 6 deju kopas ar
80 dejotājiem. Svētku kopējais apmeklētāju un
dalībnieku skaits bija apmēram 6,500.
Padomāsim par šiem skaitļiem! Tautieši no bēgļu
gaitām Eiropā iebrauca Amerikā sākot ar 1948.
gadu un vēlāk. Strādāšana, dzīvošana, pelnīšana
bija kā nu kuram. Tomēr, jo dziesmu svētku tradīcija
latviešiem ir tik stipra, šie jaunie atbraucēji atrada
iespēju izplānot, izsludināt un savest kopā tik
lielu skaitu tautiešu no tuviem un tāliem Amerikas
nostūriem. Ir apbrīnojami, kā viņi to paveica ar to
laiku sazināšanās līdzekļiem. Varam tikai iedomāties,
ka tad liela daļa jauniebraucēju abonēja laikrakstu
“Laiks”, kur bija jaunākās ziņas. Man tad bija četri
gadiņi, un mana ģimene arī mēroja to tālo ceļo
no Virdžīnijas uz Čikāgu. Es to neatceros, bet varu
iedomāties, ka 700 jūdžu ceļojums prasīja vairākas
dienas un noteikti pārnakšņošanu pa ceļam pie
latviešu ģimenēm.
Kopš pirmajiem svētkiem ik pa pieciem gadiem
ir notikuši vēl 12 Vispārējie dziesmu svētki ASV
(izņemot 1993. gadu, kad svētki nenotika). Amerika
ir tik plaša, tādēļ rietumkrasta latvieši sāka rīkot paši
savus svētkus, un kopš 1962. gada to ir bijis 16. Un
neaizmirsīsim arī par sešiem Jaunatnes dziesmu
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Latviešu dziesmu

svētkiem, kas notika gan ASV, gan Kanādā.
Kā jau teicu, pēc Vispārējiem dziesmu un deju
svētkiem Milvokos 2012. gadā neviena pilsēta
nepieteicās rīkot nākošos svētkus ASV. Pat svētku
karogu Rietumkrasta dziesmu svētkos Sanhosē
2015. gadā nodeva Kanādas 2019. gada dziesmu
svētku organizatoriem! Vai bija pārtrūkusi svētku
rīkošanas tradīcija?
2016. gada rudenī maza grupa Vašingtonas, DC,
draugu, kuri dejoja tautas deju kopā “Namejs”,
uzskatīja šo situāciju par nepieņemamu, un kopīgi
nolēma - kāpēc gan par svētku norises vietu
nevarētu būt Vašingtona, kur svētki nekad nav
bijuši? Neatturēja tas, ka parasti svētkus rīko tur, kur
ir aktīvs koris, lai gan tāds Vašingtonā nebija. Līdz
šim šie entuziasti bija rīkojuši ALAs sporta spēles un
ALJAs kongresus, kuros piedalās nedaudz vairāk kā
simts dalībnieku. Bet viņus vadīja ideja un degsme,
un tā tika dibināta rīcības komiteja ar Marisu Gudro
priekšsēdes postenī. Kad sāka apsvērt rīkošanas
iespējas tapa skaidrs, ka Vašingtonas, DC,
sarīkojumu zāles un viesnīcu īres ir pārāk dārgas.
Tad nolēma izpētīt kaimiņpilsētu Baltimoru, kur
situācija bija labāka.
No idejas līdz svētkiem bija tikai 22 mēneši.
Parasti svētku plānošana un rīkošana notiek piecus

āts

un deju svētku fonds
gadus. Rīcības komitejā iesaistīja vairākus nozares
vadītājus no citām austrumkrasta pilsētām, kā arī
citus Vašingtonas aktīvos latviešus. Reti kad bija
sēdes, kur visi bija pie viena galda. Bet tās notika
ar jaunāko sazināšanās tehnoloģiju palīdzību, lai
tiešām svētkus varētu plānot neskatoties uz dienu,
nakti vai vietu!
Bija liela neziņa un nervozēšana par svētku finansiālo
izdošanos. Vai būs pietiekoši liels skaits dalībnieku
un apmeklētāju? Dziesmu svētki austrumkrastā
nebija rīkoti 39 gadus kopš pēdējiem Bostonā 1978.
gadā. Lai nevajadzētu ievērojami celt sarīkojumu
biļešu cenas, rīcības komiteja nolēma nopietni
piestrādāt pie dažādām ziedojumu vākšanas
akcijām. Atbalsts no organizācijām, uzņēmumiem
un indivīdiem bija ievērojams. Dalībnieku un
apmeklētāju skaits pārspēja visas prognozes.
Svētki izdevās, par tiem atsauksmes bija jūsmīgas,
pozitīvas, daudz un pelnītas.
Kad savilka visus galus kopā, atklājās ka arī
finansiāli svētki izdevušies tik labi, ka palika pāri
ievērojams naudas atlikums. No citiem svētkiem
parasti finansiālie atlikumi bija nelieli, un tos
nodeva vai nu nākošajiem rīkotājiem, vai sadalīja
pa vietējām organizācijām. Bet tagad, ar tik prāvu
atlikumu, rīcības komiteja nolēma dibināt fondu,
kas palīdzētu nodrošināt tālāko svētku rīkošanu un
atbalstītu dziesmu svētku kopienu ikdienā.
Šo ideju pārrunāja ALA 67. kongresā Vašingtonā,

DC, kad kopā sanāca vairāki bijušo svētku rīkotāji,
koru un deju kopu vadītāji, ALAs un Latvijas
Kultūras ministrijas pārstāvji. Ideju atbalstīja un
2019. janvārī Baltimoras svētku rīcības komitejas
sēdē nolēma oficiāli dibināt Latviešu dziesmu un
deju svētku fondu. Pirmie darbi bija rakstīt statūtus,
pieteikties uz 501 c3 bezpeļņas statusu un ievēlēt
pirmo valdi.
Fonda valdē ievēlēja sešus bijušos Baltimoras
rīcības komitejas locekļus (Iveta Grava, Marisa
Gudrā, Aija Moellere, Imants Mohseni, Juris
Mohseni, Aivars Osvalds), Baltimoras un Minesotas
dziesmu svētku mūzikas un tautas dejas nozares
vadītājus (Astrīda Liziņa, Krisīte Skare), iepriekšējo
svētku rīcības komitejas priekšsēdi (Andris Kursietis),
nākošo dziesmu svētku rīcības komitejas priekšsēdi
(Ansis Vīksniņš), Rietumkrasta dziesmu svētku
padomes priekšsēdi (Pauls Berkolds), Latviešu
koru apvienības priekšsēdi (Ernests Brusubārdis
III) un ALAs deleģētu valdes locekli
(Līga Ejupe). Valdes vadībā ievēlēja
priekšsēdi Aivaru Osvaldu, vietnieces
- Ivetu Gravu, Astrīdu Liziņu, Krisīti
Skari, sekretāri Aiju Moelleri un finanšu
nozares vadītāju Juri Mohseni.
Drīz pēc tam valde izsludināja
konkursu Fonda logotipam, jo katrai
organizācijai ir svarīga atpazīstamības
zīme. Slēgtā konkursā piedalījās
mākslinieki ar astoņiem darbiem. Izvēle
krita uz mākslinieces Māras Spalviņas
Auseklīša logo dizainu un tam klāt
pievienoto aprakstu: “Dziesmu un
deju svētkiem ir dvēsele, ko tikai var
sajust un redzēt tieši svētku laikā.
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vietnē www.latviansongfestfund.com var atstāt
epasta adresi, lai saņemtu fonda informāciju.
Lūdzam dziesmu un deju svētku rīkotājus, koru
un deju kopu vadītājus, un visus kam rūp dziesmu
svētku tradīcijas saglabāšana ASV reģistrēties kā
Fonda biedriem. Dalība fondā ir bez maksas.
To, cik fonds būs aktīvs un darbīgs noteiks katra
fonda biedra attieksme. Fonds būs tāds kādu mēs
to veidosim, tādēļ lūdzam iesaistieties, dalieties ar
idejām un ieteikumiem. Dziesmā un dejā visi esam
vienoti!
Latviešu dziesmu un deju svētku fonds, tāpat kā
izvēlētā Ausekļa zīme, pasargās, palīdzēs un kops
svētku dvēseli. Ausekļa zīmes vidū ir trīs kvadrāti,
kuri pārstāv dziedātājus, dejotājus un skatītājus.
Kad visi trīs sanāk kopā, svētku dvēsele ir dzimusi.
Savukārt zilganā krāsa simbolizē radošumu, prieku,
mīlestību, gudrību un draudzību - visu, ko mēs kopā
sajūtam dziesmu un deju svētku laikā.”
Fonda valdes vārdā gribu iepazīstināt ar mūsu
darbības stūrakmeņiem - saglabāt, kopt un
attīstīt latviešu dziesmu un deju svētku tradīciju
ASV. To vēlamies panākt finansiāli, ar pieredzi
un uzkrātiem materiāliem, palīdzot nākotnes
svētku rīkotājiem. Tuvākā nākotnē Fonds sāks
uzkrāt svētku rīkotāju pieredzi speciāli izveidotajā
“Rīkotāju rokasgrāmatā” un turpināsim pilnveidot
jau izveidoto dziesmu svētku kopienas epastu
datubāzi, kas ir neatsverams palīgs svētku
reklamēšanā un informācijas izplatīšanā. Ar Fonda
finansiālu un organizatorisku līdzdalību ir iesākts
ļoti nozīmīgs projekts “Ziemeļamerikas latviešu
tautas deju choreografiju digitālā krātuve”, kurā
būs vienkopus savāktas un plašākai publikai
pieejamas Ziemeļamerikā radītās un dejotās tautas
deju choreografijas. Esam arī saņēmuši atbalstu no
Latviešu Fonda šī projekta īstenošanai.
Vēlamies uzsākt ciešāku sadarbību ar ASV latviešu
koru un deju kopu saimi, kā arī palīdzēt veicināt un
atbalstīt viņu darbību. Jau esam finansiāli atbalstījuši
diriģenta dalību kora meistarklasēs Latvijā un
dosim arī savu atbalstu deju kopu vadītājiem, kas
vēlas piedalīties deju kopu vadītāju kursos Latvijā
šovasar.
Svarīga loma Fonda darbībā ir arī ciešākai
sadarbībai ar dziesmu svētku kopienu Latvijā un
ārpus tās. Dibināsim kontaktus, rīkosim tikšanās,
palīdzēsim ar arhīva materiāliem LNB, piedalīsimies
PBLA Kultūras konferencē Cēsīs.
Latviešu dziesmu un deju svētku fonda tīmekļa
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Latvian Song and Dance Festival Fund Invests in the
Future
The first Latvian Song Festival in the U.S. took place
in Chicago in 1953. It brought together 23 choirs
and ensembles with 650 singers, and 6 dance
groups with 80 dancers. The total number of visitors
and participants was approximately 6,500.
Since then 12 national Song Festivals and 16 West
Coast Song Festivals have taken place in the U.S. In
addition, Canada and the U.S. have hosted 6 Youth
Song Festivals.
In 2016, a group of like-minded people from the
Washington D.C. area came together and formed
an exploratory committee. They concluded that
Baltimore would be a suitable site for the festival
in 2017 and with a little over a year left set to work.
Not only was the festival an artistic success, but it
was also a financial success. Instead of distributing
the proceeds to the local organizations or the
hosts of the next festival, a more long-term solution
was proposed. The Latvian Song and Dance
Festival Fund will provide support for professional
development to choirs and dance groups in the
interim between the festivals when most of the
work is done in preparation for the next festival. For
more information and to become a member, visit
the fund’s website: www.latviansongfestfund.com.

C

Ceļojumi

uz Latviju 2019. gada vasarā

Heritage Latvia jauniešu grupa, kurā saziņa
notiek angļu valodā, Latviju apmeklēja no
13. - 27. jūlijam.
Iepazīstinām ar uzrunu, ko grupa sagatavoja,
tiekoties ar Latvijas Valsts prezidenta Egila
Levita ārlietu padomnieci Solveigu Silkalnu.
The minute we arrived, we were welcomed with
open arms. Everyone we have met here has
been endlessly kind to us and even if we can’t
speak the same language they very quickly feel
like family. We came on this trip to see firsthand
what our families always talk about and to be
able to inform our friends back home more
about our country and heritage. As we visited
the people and many different places in Latvia,
we have learned and experienced so many
different things. From swimming in Jūrmala, to
relaxing in a pirts, zip-lining over the Gauja, to
listening to Prāta Vētra live, we have seen and
done so much in our short time here. One of
the things we found fascinating was that there
is a different way of life, and it is interesting to
compare and contrast differences. The schools
are smaller and people live farther apart.
Some of the things we rely on at home, like
rideshare programs are not as present here.
Secondly, almost everyone speaks two or more
languages and we are constantly surprised by
their bravery to speak English with us, which is
usually their second or third language. Thank
you for welcoming us everywhere we have
been in Latvia and allowing us to learn more
about our heritage and Latvian culture. This
has been an experience of a lifetime!
Mirklī, kad šķērsojām Latvijas robežu, mēs
tikām uzņemti atplestām rokām. Ikviens, ko
satikām, bija bezgala laipns, neskatoties, ka
runājām dažādās valodās. Jutāmies kā vienas
ģimenes locekļi. Mēs devāmies ceļojumā uz
Latviju, lai savām acīm ieraudzītu to, par ko
tik daudz stāstījuši mūsu ģimenes locekļi.

Gribējām paši to visu redzēt un pastāstīt
draugiem ārpus Latvijas par mūsu pagātni un
kultūras mantojumu. Mēs apciemojām cilvēkus
dažādās Latvijas vietās un piedzīvojām tik daudz
ko - peldējāmies Jūrmalā, atpūtāmies pirtī,
braucām ar vagoniņu pāri Gaujai, klausījāmies
grupas “Prāta vētra” koncertu. Tik daudz
paspējām piedzīvot īsā Latvijas apmeklējuma
laikā, un tas bija tik aizraujoši – redzēt un
salīdzināt mūsu dažādās dzīves pieredzes
Latvijā un ārpus tās. Skolas ir mazākas, cilvēki
nedzīvo tik cieši kopā, un rideshare netiek tik
plaši izmantots kā pie mums. Bijām tik patīkami
pārsteigti, ka gandrīz ikviens Latvijā runāja
vismaz divās valodās. Cilvēki gribēja ar mums
runāties angliski, kaut gan tā viņiem bija otrā,
vai pat trešā, svešvaloda.
Pateicamies ikvienam Latvijā, kurš mūs laipni
uzņēma, ļaujot vairāk uzzināt par mūsu pagātni
un Latvijas kultūru! Tā ir bijusi vienreizēja un
unikāla pieredze.
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Ceļojumu vasaras aptauja
Kopš 1997. gada, kad uz Latviju devas pirmā “Sveika, Latvija!” grupa, Latviju apmeklējuši 710 jaunieši.
Vēlāk tiem pievienojās “Heritage Latvia”, kuras ietvaros Latviju apceļojuši jau 109 jaunieši.
Ieskats šī gada “Sveika, Latvija” (SL) un “Heritage Latvia” (HL) dalībnieku aptaujas rezultātos.

Vai Tu ieteiktu “Sveika, Latvija!” braucienu
saviem draugiem?
Would you recommend the “Heritage Latvia”
trip to your Latvian friends?

SL Yes 100%

Vai brauciena laikā ieguvi jaunus draugus?
Did you make any new friends on the trip?

SL Yes 100%

HL Yes 60%
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HL Yes 80%

Kas no piedzīvotā visvairāk iespiedies atmiņā?
What was your favorite experience?

SL: Redzēt Latviju un kur mani vecvecāki
dzīvoja, Skroderdienas Silmačos, vecās
baznīcas, pirts un peldēšana, Kuldīgas
apmeklējums, Liepājas karostas cietums,
pastaigas pa Rīgu
HL: Zip-lining across Gauja, escape room,
Riga, trip to Aglona, folk dancing, and
meeting kids from Latvia
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Vai Tavas latviešu valodas prasmes brauciena laikā uzlabojās?
Did your Latvian language skills improve while you were in Latvia?

SL 70% Yes HL: 80% Yes
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ALA

Call to Action

Sabiedrisko attiecību nozare

ALA politiskās darbības ietvaros 2019. gadā turpināja
aicināt Amerikas latviešus un citus atbalstītājus
pastāvīgi informēt ASV Kongresu par jautājumiem, kas
skar ASV intereses Baltijā, it īpaši saistībā ar Baltijas
valstu drošību un stabilitāti.

Calls to Action četras reizes gadā
Janvārī, maijā un jūlijā, izsūtījām calls to action
mūsu augošajai Baltic Call to Action UNIT grupai, ar
mudinājumu ASV Kongresam atbalstīt pastiprinātu
ASV vadošo lomu NATO, sankcijas pret Krieviju sakarā
ar tās agresiju Austrumeiropā, Eiropas enerģētisko
neatkarību, un citus jautājumus. Ceturto call to action
plānots izsūtīt novembrī. Janvāra akcijā izsūtījām 30
teksta variācijas, maija akcijā 28, bet jūlija akcijā 15 teksta variācijas. Dažādie aicinājumi tiek izsūtīti
atkarībā no tā, vai deputāts ir Baltic Caucus (Baltijas
atbalsta grupas) dalībnieks, vai ir sponsorējis attiecīgos
likumprojektus, utt.

Sadarbība ar goda konsuliem
Martā un aprīlī, sadarbībā ar Estonian American
National Council un Lithuanian American Community,
ALA palīdzēja vairākiem Baltijas valstu goda
konsuliem ASV kontaktēt senatorus un kongresmeņus
ar aicinājumu iestāties ASV Pārstāvju palātā (House) un
Senātā izveidotajās Baltijas atbalsta grupās - House
Baltic Caucus un Senate Baltic Freedom Caucus. Kopā
tika nosūtas 72 oficiālas vēstules.

Viduseiropas un Austrumeiropas koalīcijas
“Aizstāvības diena”
13. jūnijā, ALA un ASV baltieši piedalījās Viduseiropas
un Austrumeiropas koalīcijas (Central and Eastern
European Coalition (CEEC)) “Aizstāvības dienā”. Deviņu
tikšanos laikā CEEC informēja ASV deputātus par
būtiskiem likumprojektiem saistībā ar Viduseiropas
un Austrumeiropas aizsardzību, enerģētiku, Krimas
aneksijas neatzīšanu un citiem jautājumiem.

Tikšanās ar Rep. Tom Malinowski (NJ-7) biroju, fotogrāfijā (no kreisās):
Marta Blumberg, Renāta Blumberg, Gunta Ģiga, John Marshall (Rep.
Malinowski biroja darbinieks), Sarma Dindzāne-Van Sant, Dzintars Dzilna.

Pastkartiņas Toronto Dziesmu svētkos
Toronto Dziesmu svētkos jūlijā, ALA sadarbībā ar
savu ziemeļu māsas organizāciju - Latviešu Nacionālo
apvienību Kanādā (LNAK), organizēja pastkaršu akciju.
Svētku dalībnieki no abām NATO valstīm kontaktēja
savus ievēlētos pārstāvjus. Akcijas rezultātā ASV
deputātiem no 26 štatiem tika nosūtītas gandrīz 400
personīgi parakstītas pastkartiņas ar aicinājumu iestāties
House Baltic Caucus un Senate Baltic Freedom Caucus.
Akcijā arī pieteicās vairāk kā 100 jaunu ALA Call to
Action UNIT dalībnieku. Kanādieši parakstīja gandrīz
200 pastkartiņas Kanādas Parlamenta deputātiem,
pateicoties par Kanādas līdzdalību NATO un mudinot
deputātus veidot ciešākas saites starp Kanādu un
Baltijas valstīm. Kanādas pastkartiņas tiks nosūtītas pēc
vēlēšanām oktobrī.

Novembrī plānota “Baltijas aizstāvības diena”
Ņemot vērā lielo atsaucību ASV baltiešu organizāciju
rīkotajai “Baltijas aizstāvības dienai”, kas notika 2018.
gada maijā ALA kongresa priekšvakarā, tiek plānots
līdzīgs pasākums pirms Estonian American National
Council (EANC) gadskārtējās svinīgās pieņemšanas
Vašingtonā šī gada 8. novembrī. Dalībnieki tiksies ar
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ASV deputātiem, lai pārrunātu ar Baltijas valstīm saistītus
jautājumus.

online contact page and customized text for each of
your representatives.

ASV Kongresam jādzird no JUMS par Baltiju!
Lūdzam pieteikties Baltic Call to Action UNIT
grupā!

We value your time! Calls to Action are limited to four
per year. Just click, copy and paste. We make it very easy
for you to participate. If you have any questions, please
contact Dzintars Dzilna, ALA Director of Public Relations,
at dzdzilna@gmail.com or alacalltoaction@alausa.org.

ALA Baltic Call to Action UNIT ir dalībnieku grupa, kuras
mērķis ir četras reizes gadā informēt ASV Kongresu
par jautājumiem, kas svarīgi Baltijas valstu drošībai un
ASV interešu aizsardzībai Baltijā. ALA sagatavo un pa
e-pastu nosūta UNIT dalībniekiem tekstu un deputātu
mājas lapas adresi, kurā ierakstīt tekstu. Vienalga kāda
ir Jūsu politiskā pārliecība, mums visiem ir kopēja
atbildība nepārtraukt nodrošināt Baltijas aizsardzību.
Lūdzam jūs pieteikties Call to Action UNIT mūsu mājas
lapā www.alausa.org, uzklikšķinot uz “Call to Action”
zīmes, vai rakstot e-pastu ar adresi un pasta indeksu
ALA Sabiedrisko attiecību vadītājam Dzintaram Dzilnam
(dzdzilna@gmail.com). Lūdzam arī informēt par Call
to Action UNIT jūsu ģimenes locekļus, pilngadīgos
jauniešus un draugus, un aicināt piedalīties! Ja viņi
nav aktīvi iesaistīti latviešu vai baltiešu sabiedrībā, šī
ir iespēja atbalstīt Amerikas intereses un vienlaicīgi
veicināt demokrātiju un drošību Baltijā. Kontaktēt jūsu
ievēlētos deputātus ir viegli – tas neprasa līdzekļus un
neaizņem daudz laika, bet dod iespēju realizēt vienu no
mūsu vissvarīgākajiem uzdevumiem - nosargāt Baltijas
drošību.

Congress needs to hear from YOU about the
Baltics! Please join the ALA Call to Action UNIT
Now in its third year, the Call to Action UNIT is ALA’s nonpartisan, grassroots political-action group. The UNIT’s
mission is to inform U.S. Government-elected officials
and policy makers on an ongoing basis about American
interests in the Baltics, especially on matters of security
and stability.

As friends of the Baltics, it is up to us to give them a
voice in Congress. Every voice in a chorus is important,
especially this one. Contacting our elected officials
is free, quick and easy, and enables one of the most
significant things we can do for the Baltics - to ensure
their security.

Pie ALA stenda Toronto, Dzintars Dzilna, Tatjana Žagare-Vītiņa,
Marisa Gudrā, Pēteris Blumbergs

We urge you, your relatives and your friends to please
participate! You do not need to be a member of ALA
or any other organization to join, and this service is free
of charge. Please pass the word to friends and family—
especially your children who are of voting age—to join
the Call to Action UNIT and participate. Ensuring that
new generations of Baltic-Americans are politically
active takes time, care and effort, and STARTS WITH
YOU. It is a responsibility and a power that we as BalticAmericans should continue to develop for the benefit of
the United States and its Baltic allies.
Please go to our homepage, www.alausa.org, and click
the Call to Action UNIT banner to provide your email
address and zipcode. Based on your zipcode, we will
then send you Calls to Action via email, including the
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Toronto svētku dalībnieki raksta saviem ievēlētajiem pārstāvjiem aicinot
atbalstīt Baltijas valstis.

Baltic Caucus
House Baltic Caucus un Senate Baltic Freedom Caucus ir grupas ASV Kongresā, kas apvieno kongresmeņus un
senatorus, kuriem ir interese par Baltijas valstīm. Baltic Caucus dod iespēju ASV baltiešu organizācijām, tādām kā
ALA, Joint Baltic American National Committee, Baltic American Freedom League un citām, runāt par jautājumiem un
likumprojektiem, kas saistīti ar Baltiju.
Līdz šī izdevuma tapšanai, šajā gadā House Baltic Caucus ir iestājušies Brendan F. Boyle (PA-2), Brian Fitzpatrick (PA1), Ron Kind (WI-3), Chellie Pingree (ME-1), Guy Reschenthaler (PA-14) un David Trone (MD-6). Savukārt Senate Baltic
Freedom Caucus ir iestājušies John Boozman un Tom Cotton (Arkansas), un Susan Collins (Maine).

SENATE BALTIC FREEDOM CAUCUS

Arkansas

Connecticut

Iowa

Michigan

California

Illinois

Maine

New Jersey

John Boozman
Tom Cotton

Dianne Feinstein

Chris Murphy

Richard Durbin
-Co-chair

Chuck Grassley
- Co-chair

Susan Collins

Gary Peters
Debbie Stabenow

Oregon

Jeff Merkley

Robert Menendez

HOUSE BALTIC CAUCUS

Arizona

Ruben Gallego

California

Julia Brownley
Ken Calvert
Salud Carbajal
Tony Cardenas
Judy Chu
Paul Cook
Lou Correa
John Garamendi
Ted Lieu
Alan Lowenthal
Grace Napolitano
Devin Nunes
Nancy Pelosi
Lucille Roybal-Allard
Adam Schiff
- Co-chair
Brad Sherman

Colorado

Doug Lamborn

Connecticut

Jim Himes
John Larson

Florida

Mario Diaz-Balart

Georgia

Buddy Carter

Illinois

Adam Kinzinger
Daniel Lipinski
Bobby Rush
John Shimkus
- Co-chair

Kentucky

Andy Barr

Maryland

Anthony Brown
Jamie Raskin
David Trone

Massachussets

William Keating
James McGovern

Lori Trahan

Maine

Chellie Pingree

Michigan

Bill Huizenga
Fred Upton
Tim Walberg

Nebraska

Don Bacon

New Jersey

Frank Pallone
Bill Pascrell
Chris Smith

New York

Peter King
Carolyn Maloney
Gregory Meeks
Paul Tonko
Nydia Velazquez

North Carolina
David Price

Ohio

Steve Chabot
Marcy Kaptur
Bob Latta
Michael Turner
Brad Wenstrup

Pennsylvania

Brendan Boyle
Brian Fitzpatrick
Guy Reschenthaler
Glenn Thompson

Virginia

Don Beyer
Gerry Connolly
Rob Wittman

Washington

Puerto Rico

Jenniffer
Gonzalez-Colon

Denny Heck
Rick Larsen

Washington DC

Rhode Island

Eleanor Holmes Norton

David Cicilline

Wisconsin

Tennessee

Ron Kind

Steve Cohen

Texas

Lloyd Doggett
Bill Flores
Kay Granger
Sheila Jackson Lee
Randy Weber

Utah

Rob Bishop
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Pavadi

vasaru Latvijā programmas
dalībnieku iespaidi

LĪGA EJUPE, Kultūras nozares un programmas “Pavadi vasaru Latvijā!” vadītāja
2019. gada vasarā ALA prakses programmā
“Pavadi vasaru Latvijā!” piedalījās deviņi
jaunieši no ASV. Viņu prakses vietas bija LR
Saeima, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas
Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūra (LIAA), Amerikas
Tirdzniecības palāta Latvijā (AmCham), Latvijas
Universitātes fonds, muzejs LaPa (Latvieši
pasaulē), uzņēmumi Printful un Aerodium.
11. jūnijā biedrība “Ar pasaules pieredzi
Latvijā” uzaicināja prakses programmas
dalībniekus piedalīties biedrības rīkotajā
pasākumā restorānā “Trompete”, kura galvenais
notikums bija remigrantu tikšanās ar Latvijas
Republikas Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu.
Tikšanās laikā bija klāt arī Pasaules brīvo latviešu
apvienības pārstāvji – priekšsēde Kristīne
Saulīte, izpilddirektors Raits Eglītis un PBLA
pārstāvniecības vadītājs Jānis Andersons.
“Šīs prakses programmas manāmi ietekmē
trimdas jauniešu ilgtermiņa pietuvināšanos
Latvijai un latviešu valodai. Kariņš daudz un
tieši uzrunāja mūsu jauniešus… un jaunieši
ieklausījās. Tas bija tik pacilājošs vakars!” pēc
pasākuma atzina Kristīne Saulīte.
Pagājušajā vasarā pirmo reizi programmas
vēsturē prakses vietu piedāvāja arī Latvijas
Republikas Saeima. Talia Tomson Latvijas
parlamentā nostrādāja četras nedēļas. Talia
uzaugusi Čikāgas priekšpilsētā un absolvējusi
Krišjāņa Barona latviešu skolu. Talias māte ir
latviešu izcelsmes, tēvs- igauņu. Talia studē
Starptautiskās attiecības un jurisprudenci
Alabamas universitātē. Piedāvājam meitenes
iespaidus par pavadīto laiku Latvijā, kuros viņa
dalījās ar programmas vadītāju Līgu Ejupi.
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25. maijā
Mana pirmā nedēļa Saeimā nevarēja būt labāka!
Man bija iespēja apmeklēt divas komisijas
sēdes un Saeimas kārtējo sēdi. Vislabāk man
aizgājušajā nedēļā patika tikšanās ar Saeimās
priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci! Es nevaru
sagaidīt nākamo nedēļu!
3. jūnijā
Es nevaru noticēt, ka mans prakses darbs būs
vēl tikai divas nedēļas. Šonedēļ bija svarīga
nedēļa. Trešdien tika ievēlēts jaunais prezidents,
tas tiešām bija vienreizējs piedzīvojums!
Šodien Saeimā viesojās Korejas Republikas
Nacionālās
asamblejas
priekšsēdētājs.
Mans mīļākais notikums šodien bija ziedu
nolikšanas pie Brīvības pieminekļa. Es to nekad
neaizmirsīšu!
8. jūnijā
Šonedēļ, atšķirībā no pēdējām divām nedēļām,
man darbā bija vairāk brīva laika. Man bija
iespēja apmeklēt dažas (Saeimas) sēdes.
Es satiku arī deputāti Vitu Tēraudu un bija forši
runāt ar kādu no Amerikas. Ceturtdien satiku
Starpparlamentu attiecību biroja vadītāju, un
mēs jauki izrunājāmies par gandrīz visu, ko vien
jūs varētu iedomāties!
16. jūnijā
Nespēju noticēt, cik ātri pagāja manas prakses
darba dienas! Es nekad neaizmirsīšu iespējas,
kas man tika dotas Saeimā. Šonedēļ man bija
iespēja apmeklēt Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu parlamentu starptautisko nodaļu
vadītāju tikšanās. Es biju vienīgā, kas to
apmeklēja. Tā bija arī patīkama pārmaiņa,
es varēja pilnīgi visu saprast, jo sēde notika
angļu valodā. Tur satiku Ojāru Kalniņu un mēs
parunājām par Čikāgu un par to, kā prakses
pieredze Saeimā ir bijis piedzīvojums, kas
papildinājis manu pasaules un Latvijas pieredzi.

Ļoti interesanta bija praktikantu tikšanās ar
Latvijas Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu.
Restorānā, kur pasākums notika, gan bija tik
karsti! Kariņš kavēja apmēram 15 minūtes,
bet mēs tikmēr satikāmies ar Kristīni Saulīti
no PBLA un bija ļoti jauki ar viņu parunāties.
Man ļoti patika Kariņa uzruna, viņš teica, ka
mūsu, latviešu, darbs ir rūpēties par Latviju
un Latvijas nākotni. Es tiešām pievienojos
arī viņa stāstītajam par to, ka jaunībā viņš
vienmēr juties, ka viņā ir it kā divas puses latviešu un amerikāņu. Es daudzreiz jūtos, ka es
neesmu pietiekam latviska, lai būtu latviete, ne
arī pietiekam igauniska, lai būtu igauniete, un ir
grūti atrast līdzsvaru starp abām pusēm.
Mans Latvijā pavadītais laiks nevarēja būt
labāks! Es esmu tik pateicīga par visiem
brīnišķīgajiem cilvēkiem, kurus satiku Latvijā un
par lielisko pieredzi, ko ieguvu!

Last summer nine American-Latvian college
students took part in the ALA internship
program “Spend the Summer in Latvia!”
Their internships included the Saeima, the
National Library, the National Museum of
Art, Investment and Development Agency
(LIAA), the American Chamber of Commerce
(AmCham), the University of Latvia Foundation,
and the LaPa Museum. This program offers
unique opportunities to strengthen ties with
Latvia through work and living experience, as
well as meetings with key people, such as Prime
Minister Kariņš, and others. In her diary, Talia
Tomson gives an account of her experience as
an intern in the Saeima.

Talia Tomson Latvijas parlamentā nostrādāja četras nedēļas.
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Kultūras
afiša

Latvian Voices viesojas ASV

Amerikas Latviešu apvienība, ar Latvijas Republikas
Kultūras ministrijas atbalstu, 2019. gada oktobrī piedāvās
interaktīvu programmu par dziesmas un dziedāšanas
lomu Latvijas vēsturē.
Akadēmiskās programmas ietvaros profesors Dr. Guntis
Šmidchens un a cappella grupa Latvian Voices sniegs
lekcijas, meistarklases un koncertus studentiem un
mūzikas cienītājiem.

Latvian Voices ir profesionāla a cappella grupa, kas
tika izveidota 2009. gada rudenī Rīgā. Savas darbības
laikā Latvian Voices ir kļuvušas par vairāku konkursu
laureātēm un izdevušas sešus mūzikas albumus un
klausāmgrāmatu “Sounds of Latvian Nature”, kas 2013.
gadā saņēma Latvijas mūzikas ierakstu Gada balvu.
Grupas īpašo skanējumu veido pašu dalībnieču,
īpaši Lauras Jēkabsones, veidotās aranžijas un
oriģināldziesmas a cappella. Lielākais Latvian Voices
dziedātāju iedvesmas avots ir latviešu tautasdziesma, kas
grupas repertuārā ieņem visnozīmīgāko vietu. Latvian
Voices nebaidās eksperimentēt un ir sadarbojušās
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ar elektroniskās mūzikas lietpratējiem un dīdžejiem,
tādējādi sapludinot vairākus žanrus un mūzikas stilu
robežas.
Grupa ar koncertiem un meistarklasēm regulāri uzstājas
Eiropā, Āzijā, ASV, savās mājās – Latvijā, kā arī citviet
pasaulē. Kopš grupas izveidošanās, tās sastāvs vairākas
reizes ir mainījies, bet neskatoties uz to, “Latvian Voices”
ir kļuvis par zīmolu, kas vienmēr asociējas ar sešām
profesionālām dziedātājām no Latvijas.

Latvian Voices koncertu kalendārs:
6. -7. oktobris, California Institute of the Arts, Valensija
10.-12. oktobris, Western Michigan University, Kalamazū
13. oktobris, Marquette University, Milvoki
15. oktobris, Kennedy Center, Vašingtona D.C.
16. oktobris, Temple University, Filadelfija
19.-20. oktobris, University of Washington, Sietla

“MANI BALTI BĀLELIŅI”
Valdis un Rūta Muktupāveli

Koncertprogramma „Mani balti bāleliņi“ ir veltījums senajām un mūsdienu baltu tautām – latgaļiem,
sēļiem, zemgaļiem, lietuvjiem, jātvingiem, kuršiem un prūšiem. Skaņdarbu pamatā ir vokālā un
instrumentālā mūzika no baltu zemēm – Latvijas, Lietuvas un Austrumprūsijas: rituālu, ieražu un
mitoloģiskās dziesmas, instrumentālas meditācijas un saspēles. Rūta un Valdis Muktupāveli dzied
un spēlē dažādus instrumentus – kokles, dūdas, vargānu, svilpi, baubenu un dziedošos zvanus. Viņu
mūzikā ir apvienojušās gan senas tradīcijas, gan pašu jaunrade. Koncertturneju organizē Latviešu
Kultūras biedrība TILTS ar ALA un Ziemeļamerikas latviešu centru atbalstu.

Koncerti:
2. novembris Čikāga
3. novembris Kalamazū
6. novembris Detroita
8. novembris Klīvlande
9. novembris Mineapole
10. novembris Priedaine
11. novembris Vašingtona, DC
15. novembris Bostona
16. novembris Ņujorka
17. novembris Filadelfija
18. novembris Toronto
20. novembris Portlande
21. un 22. novembris Sietla
23. novembris Sanfrancisko
24. novembris Losandželosa
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Ziedotāji
Pateicamies ALA ziedotājiem!
(norādīti visi, kas ziedojuši virs $250 kopš 2019. gada 1. janvāra)

$250
- $499
Andris Baltiņš, Ināra Kalniņš, Ellen Kick,

Aivars Krūmiņš, Ivars Sproģis, Andris Sprūds,
Jodi Weyhrich, Rita Nuķis, Sandra GendrikovsBayer, Dzintars Abuls, Mārtiņš Līdacis

$500
- $999
Marija Fine, Maksis Grīns, Ilmārs Kalniņš,

Kārlis M. Ķirsis, Sandra Kronīte Sīpola,
Vaida Nikolic, Lilija Zīverts, Milvoku latviešu
ev. lut. Sv. Trīsvienības draudze, Apvienotās
Linkolnas latviešu ev.lut. draudzes Dāmu
komiteja, Paulis un Irēne Lazdas

$1000
- $14,000
Gunārs Bērziņš, Austris Ranķis,

Annemarie Linares, Ileana Jones,
Ieva Szentivanyi, Andrejs Eglīte,
Vilimantikas latviešu ev. luteriskā draudze

$46,000
un vairāk
Astra U. Kidd testamentārais novēlējums
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Let’s support opportunities for our youth to
experience
Latvia for
themselves!
Kopš programmas pirmssākumiem 1997. gadā, ALA “Sveika, Latvija” programmas ietvaros Latviju
apmeklējuši 710 jaunieši (42 ceļojumi), “Heritage Latvia” programmā - 109 jaunieši (10 ceļojumi)!

Since the founding of the program in 1997, 820 teens of the Latvian diaspora have traveled to Latvia
with either “Sveika, Latvija!” or “Heritage Latvia”. ALA has decided to call the 2019-2020 school
year - “Sveika, Latvija!” year, because this year we would like to embark on a special initiative towards
SVEIKA,LATVIJA!.Izglītojošs ceļojums latviešu valodā
guaranteeing
a future
jauniešiem no 13
- 15 g.v. for this educational program.
ALA
has supported
educational
participants for many years by providing a
HERITAGE
LATVIAour
Izglītojošs
ceļojums angļutrip
valodā
latviešu izcelsmes
vecumā nofor
13 - those
16 g.v. participants who have spent a number of years in
scholarship
of jauniešiem
up to $1000
Latvian school or language studies!
SVEIKA, DZIMTENE! Izglītojošs ceļojums angļu un
latviešu valodā pieaugušajiem un ģimenēm.

We invite you to donate to our educational trip fund, so that ALA can continue to support every Latvian
Vairāk informācijas
par ALA
ceļojumiem:
American
family who
would
like towww.alausa.org.
send a teen of Latvian heritage on this unforgettable trip!

Win a trip to Latvia!

Obtain one raffle ticket by:
-- Donating a minimum of $50 to the ALA educational trip fund;

Let’s support opportunities
our
youth
to
-- If you are a former trip for
participant
- by renewing
your ALA
membership or increasing your level of membership;
experience
-- If you are a former trip participant - by signing
up to be the official
representative of your former trip group, and helping to collect contact
information for your former fellow travelers, as wellLatvia
as inviting them for
to join
ALA (For every former trip participant in your group that joins ALA, you will
also receive an extra raffle ticket);
themselves!
-- Organizing a fundraising event or initiative in your community (Each
organizer will receive a raffle ticket).

The raffle ticket winner will be chosen at the 2020 ALA Congress. The prize - a round-trip airline
ticket (up to $1500 value), offer redeemable until the end of 2021. In place of the airline ticket,
Kopš programmas pirmssākumiem 1997.
gadā, ALA “Sveika, Latvija” programmas ietvaros Latviju
the prize may be redeemed for $599 cash. With questions about the rules of the raffle, please
apmeklējuši 710 jaunieši (42 ceļojumi),
“Heritage Latvia” programmā - 109 jaunieši (10 ceļojumi)!
write to alaprojects@alausa.org.

Since the
founding
of the the
program
1997, 820 teens trip
of thefund!
Latvian diaspora have traveled to Latvia
YES,
I will
support
ALAin educational

with either “Sveika, Latvija!” or “Heritage Latvia”. ALA has decided to call the 2019-2020 school
yearDONATIONS
- “Sveika, (to
Latvija!”
because
this year we would like
embark
FOR
the ALA year,
educational
trip fund):
FOR to
THE
RAFFLE: on a special initiative towards
SVEIKA,LATVIJA!.
Izglītojošs ceļojums latviešu valodā
guaranteeing
a
future
for
this
educational
program.
jauniešiem no 13 - 15 g.v.
$100
$50
$500
$1000
Name ____________________________________
ALA
has supported
educational
participants for many years by providing a
HERITAGE
LATVIAour
Izglītojošs
ceļojums angļutrip
valodā
latviešu izcelsmes
vecumā nofor
13 - those
16 g.v. participants who have spent a number of years in
scholarship
of jauniešiem
up amount
to $1000
E-mail _____________________________________
Other donation
$ ______________
Latvian school or language studies!
SVEIKA, DZIMTENE! Izglītojošs ceļojums angļu un
Please send donations to ALA, 400 Hurley Ave, Rockville, MD 20850.
latviešu valodā pieaugušajiem un ģimenēm.

Tel. ________________________________________

Donations
alsotobedonate
made with
on the ALA trip
website.
We
invitemay
you
tocredit
our card
educational
fund, so that ALA can continue to support every Latvian
Please make all checks payable to ALA. Donations are tax-deductible
don’tunforgettable
wish to participatetrip!
in the raffle.
Vairāk informācijas
par ALA
ceļojumiem:
www.alausa.org.
American
family
who
would
like
to
send
a
teen
of
Latvian heritage on I this
for the full amount less $50.

Seko mums un sazinies!
facebook.com/AmericanLatvianAssociation/
instagram.com/AmericanLatvians/
twitter.com/ALA_USA/
alainfo@alausa.org
www.alausa.org

