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Aizvadītas Latvijas Republikas 10. Saeimas vēlēšanas ASV
ALA veicina maksimālu Latvijas pavalstnieku dalību, panākot ap 1000 balsu pieaugumu, salīdzinoši ar iepriekšējām
Saeimas vēlēšanām. Gandrīz 80 procentu vēlētāju ASV atdod savas balsis partiju apvienībai “Vienotība”
Aizvadītas Latvijas Republikas 10. Saeimas
vēlēšanas ASV un, pateicoties daudzu latviešu
organizāciju un individu ieguldītajam darbam,
tās ir bijušas ļoti veiksmīgas gan rezultātu, gan
balsotāju skaita ziņā. Visos 15 ASV izveidotajos
iecirkņos kopā nobalsoja 2531 Latvijas pavalstnieks – apmēram 1000 balsis vairāk, nekā vēlot
iepriekšējo Saeimu pirms četriem gadiem. Gandrīz
80 procentu ASV latviešu savas balsis 2. oktōbrī atdeva par partiju apvienību
“Vienotība”, bet 13 procentu atbalstīja nacionālo apvienību “Visu Latvijai!
– Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”.
ALAs priekšsēdis Juris Mežinskis balso
Indianapolē. Viņa balsojumu vēro vēlēšanu
iecirkņa vadītājs Aldis Bērziņš priekšplānā un
komisijas loceklis Konstantīns Sventeckis

ALAs rīkotā pasu darbstaciju
tūre ļauj 709 cilvēkiem atjaunot Latvijas pases

skat. lpp>11

Ko mums un Latvijai nesušas 10. Saeimas vēlēšanas?
Polītologa un ALAs 59. kongresa Sanfrancisko viesa
Ivara Ījaba pārdomas speciāli Latvian Dimensions lasītājiem

Kopš 10. Saeimas ievēlēšanas ir pagājis vairāk nekā
mēnesis, un dzīve pēc vēlēšanu jūsmas un kaislībām sāk
atgriezties savās ikdienas sliedēs – pelēkās, ierastās un
reizēm ne visai iepriecinošās. Mēnesis, kura laikā tika veidota un apstiprināta jaunā valdība, patiesi nelika domāt par
būtiskām pārmaiņām. Tie, kas bija cerējuši uz kādu jaunu, radikālu izrāvienu,
šodien varbūt jūtas neapmierināti. Vienu vēlēšanu rezultāts vien nespēj mainīt
valsti un sabiedrību. Tam ir nepieciešams ilgs un rūpīgs darbs, kuŗš šodien stāv
priekšā 10. Saeimai un Valda Dombrovska vadītajai valdībai.
Intrigas, jūklis un nesaskaņas ap koalīcijas veidošanu patiesi atstāja ne visai
labu iespaidu. Taču vienlaikus 10. Saeimas vēlēšanas mēs varam uzskatīt par
soli uz priekšu mūsu valsts attīstībā.

Čikāgieši Artis Inka un Jānis Vilciņš (pa labi) sagatavo Ciānas draudzes namu pasu darbstaciju
tūres nodrošināsanai. Latviešu centru vadītāji
visās septiņās tūres pilsētās ieguldīja milzīgu laiku un darbu tūres sagatavošanai un techniskajai
nodrošināšanai

skat. lpp > 14

Vispirms, šīs vēlēšanas noritēja salīdzinoši godīgi. Neviens šoreiz klaji
nekrāpās, klaji neizmantoja „trešās personas” savas partijas reklamēšanai un
vēlētāju apkrāpšanai. Arī kampaņu finanču līdzekļi tika tērēti vairāk vai mazāk
likuma ietvaros. Tā nebūt nav ierasta lieta Latvijas polītikā, kur līdz šim partiskat. lpp >18
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AMERIKAS LATVIEŠU APVIENŪBAS

Sanfrancisko
59. kongress

2010. gada 30. aprūlis - 2. maijs

REZOLŪCIJAS
ALAs 59. kongresa delegāti Sanfrancisko, Kalifornijā
2010. gada 30.aprīlī, un 1. un 2. maijā
1.

Pateicas kongresa Rīcības komitejai, īpaši tās priekšsēdim Andrim Ramānam un viņa palīgiem par labi noorganizētu
kongresu.
Pateicas Marcim Voldiņam, Gustavam Plato, Kaijai Dankerei un Jānim Kramēnam par izcilo darbību iepriekšējā
valdē.
Pateicas Latvijas Republikas vēstniekam ASV Andrejam Pildegovičam par piedalīšanos ALAs 59. kongresā Sanfrancisko un izteikto atzinīgo vērtējumu par ALAs darbību.
Pateicas līdzšinējai ALAs valdei, Kultūras fonda un Latviešu Institūta vadītājiem, Revīzijas komisijai, biroja darbiniekiem: Raitam Eglītim, Anitai Jubertei, Dacei Eglītei un Solveigai Švalbei, kā arī visiem brīvprātīgajiem ALAs
darbiniekiem par viņu teicamo darbu.
(Rezolūciju iesniegusi Rezolūciju komisija)

2.

Uzskatot, ka 10. Saeimas vēlēšanas būs nopietns pagrieziena punkts mūsu valsts vēsturē un apzinoties, ka tikai nozīmīgs
vēlētāju skaits padarīs ASV un ārzemju latviešus svarīgus Latvijas polītiķu acīs, ALAs 59. kongresa delegāti aicina
katru balsstiesīgo Latvijas pavalstnieku ASV vēlēšanu dienā pildīt savu pilsoņa pienākumu, aktīvi piedaloties šajā
procesā, domājot nevis par to, ko Latvija var dot mums, bet par to, ko mēs katrs varam dot savai valstij.
(Rezolūciju iesniegusi ALAs Informācijas nozares darba grupa.)

3.

ALAs 59. kongresa delegāti atbalsta apmācību kursu rīkošanu Vašingtonā vēlēšanu iecirkņu vadītājiem, kā arī
pārvietojamās pasu izsniegšanas iekārtas turneju pa ASV latviešu centriem, vajadzības gadījumā sniedzot visu
nepieciešamo praktisko un financiālo atbalstu.
(Rezolūciju iesniegusi ALAs Informācijas nozares darba grupa.)

4.

ALAs 59. kongresa delegāti lūdz vēstniecībai nosūtīt katram ASV dzīvojošam Latvijas Republikas pavalstniekam
informāciju par 10. Saeimas vēlēšanām un vēlēšanu iecirkņiem, vajadzības gadījumā ALAi sedzot sūtījuma izdevumus.
(Rezolūciju iesniegusi ALAs Informācijas nozares darba grupa.)

5.

ALAs 59. kongresa delegāti uzdod ALAs Informācijas nozarei sastādīt visu Latvijas Republikas 10. Saeimas vēlēšanās
piedalošos partiju programmu kopsavilkumu un izplatīt to ASV latviešiem.
(Rezolūciju iesniegusi ALAs Informācijas nozares darba grupa.)

6.

ALAs 59. kongresa delegāti aicina Latvijas Republikas valdību sadarbībā ar PBLA izveidot visaptverošu
stratēģisko plānu sadarbībai ar latviešiem ārzemēs.
(Rezolūciju iesniegusi ALAs Informācijas nozares darba grupa.)
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7.

ALAs 59. kongresa delegāti aicina ASV latviešu centros organizēt vēlētāju diskusiju grupas , lai izvērtētu partiju
programmas, kandidātus un veicinātu dalību Latvijas Republikas 10. Saeimas vēlēšanās.
(Rezolūciju iesniegusi ALAs Informācijas nozares darba grupa.)

8.

ALAs 59. kongresa delegāti aicina vēlēšanu iecirkņu darbā iesaistīt ALJA un jauniešus kā brīvprātīgos palīgus.
(Rezolūciju iesniegusi ALAs Informācijas nozares darba grupa.)

9.

ALAs 59.kongresa delegāti iesaka „Sadarbība ar Latviju” nozarei iespējamo līdzekļu robežās turpināt trīs (3)
„Drošā Tilta” palīdzības programmas Latvijai latviešu daudzbērnu ģimenēm, bērniem ar speciālām vajadzībām un
augstskolu studentiem, bāreņiem un studentiem no daudzbērnu ģimenēm.
(Rezolūciju iesniegusi ALAs „Sadarbība ar Latviju” darba grupa.)

10.

ALAs 59.kongresa delegāti aicina visas ASV latviešu skolas izmantot ALA budžetā paredzēto pabalstu, sūtot
vismaz vienu skolotāju uz gadskārtējo ALAs rīkoto skolotāju konferenci, lai papildinātu savu pieredzi un praktiskās
zināšanas. (Rezolūciju iesniegusi ALAs Izglītības darba grupa)

11.

Kongress uzdod ALAs Izglītības nozarei izveidot programmu latviešu skolu skolēnu vecākiem, lai veicinātu un
atbalstītu skolēnu un ģimeņu latviešu valodas apguvi. (Rezolūciju iesniegusi ALAs Izglītības darba grupa)

12.

ALAs 59.kongresa delegāti aicina organizācijas un ASV latviešus sekmēt ārzemju latviešu mūzeja „Latvieši pasaulē
– muzeja un pētniecības centra” Latvijā (LaPa) īstenošanu, atbalstot to ar līdzekļiem un priekšmetiem LaPas
krājumam. (Rezolūciju iesniegusi ALAs Kultūras darba grupa)

13.

ALAs 59.kongresa delegāti aicina visus ASV latviešus sekmēt video interviju portāla „Spoken” tālāku attīstību
(Rezolūciju iesniegusi ALAs Kultūras nozares darba grupa)

14.

ALAs 59.kongresa delegāti uzdod Kultūras nozarei apzināt, uzturēt, dokumentēt un popularizēt trimdas lietišķās
kultūras materiālus. (Rezolūciju iesniegusi ALAs Kultūras nozares darba grupa)

15.

ALAs 59.kongresa delegāti aicina ALAs valdi sadarboties ar ALJAs valdi, rīkojot kopīgus sabiedriskus pasākumus.
(Rezolūciju iesniegusi ALAs Kultūras nozares darba grupa)

59. KONGRESA IETEIKUMI
1.

ALAs Izglītības nozares ziņojumus izsūtīt gan ASV latviešu skolu pārzinēm/ņiem, gan mazajai presei, gan ASV
latviešu portāliem. (Izglītības darba grupa)

2.

ALAs 59. kongresa delegāti ieteic ALAs Izglītības nozarei izpētīt iespēju no jauna izdot Rūtas Rudzītes
„Vecmāmiņ, kas ir trimda?” – grāmatu latviešu un angļu valodā. (ALAs Izglītības darba grupa)

ALAs jaunievēlētās valdes locekļi, biroja darbinieki, Rīcības komitejas locekļi, viesi. No kreisās
sēž: Kultūras fonda priekšsēde Sarma Liepiņa
Muižniece, Izglītības nozares vadītāja Anita Bataraga, ALAs valdes priekšsēdis Juris Mežinskis,
bij. ilggadējā ALAs ģenerālsekretāre Anita
Tērauda, Kultūras nozares vadītāja Iveta Felzenberga, PBLA valdes priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš;
Otrajā rindā: Latvijas nacionālās apvienības
Kanadā valdes priekšsēdis Andris Ķesteris;
Jauniešu un jauniebraucēju biedru nozares
vadītāja Kaija Dankere, kongresa vicepriekšsēde
Vija Turjāne, ALAs ceļojumu projektu lietvede
Anita Juberte, finanču lietvede Solveiga Švalbe,
Revīzijas komisijas priekšsēdis Aivars Osvalds,
Rīcības komitejas priekšsēdis Andris Ramāns,
komitejas locekles Taira Zoldnere un Zinta
Zariņa, kongresa sekretāre Ruta PriedkalneZirne; kongresa vicepriekšsēdis Emīls Elstiņš;
trešā rindā: Sadarbība ar Latviju nozares vadītājs
Ēriks Krūmiņš, kongresa prezidija priekšsēdis
Pēteris Blumbergs, kongresa sekretārs Mārtiņš
Andersons, Informācijas nozares vadītājs Jānis
Kukainis, Sporta nozares vadītājs Visvaris Ģiga,
kongresa vicepriekšsēdis Ints Rupners, Rīcības
komitejas locekļi Andris Pētersons un Andris
Hincenbergs, Revīzijas komisijas loceklis Roberts
Šverns, Rīcības komitejas locekļi Gvido Bergmanis
un Aldis Simsons
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ALAs 59. kongress Sanfrancisko Latvijas neatkarības
atjaunošanas 20. gadadienas priekšvakarā
Trešo reizi ALAs vēsturē kongresu
rīkoja Sanfrancisko. Šajā pilsētā 1990.
gadā notika 39. kongress un 1998. gadā
- 47. kongress. Īpaši nozīmīgs bija 39.
kongress 1990. gadā no 1. līdz 3. maijam. Tieši tajās dienās tika atjaunota
Latvijas neatkarība, un tos vēsturiskos
brīžus ne vienu reizi vien šī kongresa
gaitā pieminēja.
ALAs 59. kongresu ar lūgšanu ievadīja
mācītājs Kārlis Žols. Viņš uzsvēra, ka
kongress notiek 4. maija priekšvakarā,
un šajā dienā pirms 20 gadiem parakstīja
deklarāciju par Latvijas neatkarības
atjaunošanu.

ALAs valdes sekretāra vietnieks, ALAs
Finanču komitejas loceklis, kasieŗa vietnieks, ALAs kongresa rīcības komitejas priekšsēdis Paulis Zeltiņš, ALAs
Latviešu studiju centra pamatlicējs un
ALAs Augstākās izglītības nozares
vadītājs Valdis Muižnieks. Tagad pēc
vairāk nekā 59 gadiem pievienojas
nesen iebraukušie latvieši. Jāurpina
strādāt, lai īstenotu ALAs pamatmērķus.
ALA ir bezpartijiska labdarības
organizācija. Tomēr 59 gadus ALA ir
strādājusi, lai Latvija būtu neatkarīga
un latviska! Šo mērķi nekad nedrīkst
aizmirst!

Rīcības komitejas priekšsēdis Andris
Ramāns pauda gandarījumu, ka kongress atkal notiek rietumkrasta pilsētā
un lielākā daļa delegātu laimīgi, bez
kavēkļiem jau ieradušies.
ALAs valdes priekšsēdis Juris
Mežinskis uzrunā kongresa delegātiem
teica, ka piecdesmit deviņus gadus pēc
pirmā kongresa ALAi ir 143 biedru
organizācijas un 5266 biedri. Mūsu
organizāciju dibināja paaudze, kas bēga
no padomju okupācijas, tolaik domājot,
ka tikai uz īsu laiku, kamēr sabiedrotie
vienosies un visu nokārtos Tomēr pāris
mēneši kļuva par ilgiem gadiem, kuŗos
izauga jaunas paaudzes. Ar laiku mēs
pārcēlāmies uz dzīvi Amerikā. Pirmie
gadi bija grūti, taču par spīti financiālām
grūtībām trimdinieki dibināja biedrības,
draudzes, skolas. Pirms 59 gadiem
vietējās biedrības apvienojās vienā lielā
Amerikas latviešu apvienībā, lai, kopā
strādājot, varētu paveikt daudz vairāk
nekā strādājot atsevišķi. Pamazām aiziet
tie, kuŗi Amerikas latviešu apvienību
dibināja - tostarp bijušais Kultūras
biroja padomnieks Helmuts Brauķis,
vairāku ALAs kongresu vicepriekšsēdis
un kongresa vadītājs, kā arī ne vienu
vien Dziesmu svētku rīkotājs Kārlis
Avens, ALAs valdes vicepriekšsēdis un
Aprūpes biroja vadītājs Artūrs Valters,

valdīja sajūsma, ienesa Latvijas karogu,
daudziem acīs bija asaras. Starp 59.
kongresa delegātiem bija apmēram
desmit, kuŗi piedalījās vēsturiskajā
kongresā, kuŗa prezidija priekšsēdis
bija Emīls Elstiņš. Ints Rupners piebilda, ka tajā laikā ALA pierādīja savu
spēku, valdes locekļu darbs pilnā mērā
vainagojās ar panākumiem. Ārzemju
latvieši atbalstīja Latvijas valdību, kas
pieprasīja valsts neatkarību.
PBLA priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš
atzina, ka šis gads ekonomiskās krizes
dēļ nekur nav bijis viegls. Taču krizes
ir bijušas un būs, patlaban jādomā, kas
darāms kritiskajos mēnešos pirms 10.
Saeimas vēlēšanām. Ārzemju latvieši
sirdīs un domās vienmēr ir par Latviju,
tāpēc visiem ārzemju latviešiem jābūt
patriotiem un jāpiedalās vēlēšanās.

ALAs 59. kongresa Rīcības komitejas priekšsēdis
Andris Ramāns. Vēlāk kongresa delegāti ievēlēja
viņu Biedru un Līdzekļu vākšanas nozaŗu amatiem, nomainot šajos posteņos Marci Voldiņu no
Bostonas

Kongresa delegātus apsveica bijušie
priekšsēži – Aivars Ovalds, Jānis Kukainis, Ints Rupners, rakstveidā Dace
Copeland, kuŗi visi vēl aizvien ir aktīvi
ALAs darbā.
Bijušais ALAs priekšsēdis Valdis Pavlovskis atcerējās, kā pirms 20 gadiem
39. kongresa delegāti Sanfrancisko
uzzināja par neatkarības atjaunošanu.
Gaisotne bija drāmatiska, pa tālruni
nemitīgi notika sazināšanās ar Latviju.
Uzzinot par neatkarības pasludināšanu,

ASV DV zemes valdes priekšsēdis
Zigurds Rīders apsveica delegātus
un atgādināja, ka pirms 20 gadiem
priecājāmies un gavilējām, taču tagad
tēvzemei atkal grūti laiki un dēliem
jāiet palīgā, jo tauta zaudējusi ticību
valdībai, cilvēki izbrauc, krievvalodīgie
pēc Rīgas domes pārņemšanas draud
pārņemt varu visā valstī.
Latviešu nacionālās apvienības Kanadā
valdes priekšsēdis Andris Ķesteris
nodeva sveicienus no Kanadas latviešu
novada un, novēlot drosmi, veiksmi,
nopietnus panākumus kongresā, uzsvēra
šī gada prioritātes – atkal polītiskā cīņa,
lai latviešu tauta vēlreiz uzplauktu:
,,Saeimas vēlēšanas noteiks virzienu,
kādā ies Latvija un tās tauta.”
ALJAs valdes priekšsēdis Markus
Apelis atgādināja, ka grūti laiki ir gan
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tēvzemē, gan mītnes zemē. Jācenšas būt
optimistiem arī krizes laikā, jādomā, kā
to pārvarēt.
Amerikas latviešu palīdzības fonda priekšsēdis Gunārs Bērziņš, arī
Buskauntijas un apkaimes ev. lut.
draudzes pārstāvis, pieminēja, ka
abas organizācijas Amerikas latviešu
apvienību atbalstījušas gadiem ilgi
un aicināja rīkot nākamo kongresu
Filadelfijā, solot fonda palīdzību izdevumu segšanā.
Pēc apsveikumiem, sākot kongresa pirmo darbu posmu, ievēlēja piecus balsu
skaitītājus: Albertu Ozolu, Robertu
Švernu, Tairu Zoldneri, Marku Apeli,
Ilzi Garozu. Par kongresa prezidija
priekšsēdi ievēlēja Pēteri Blumbergu,
vicepriekšsēžiem – Emīlu Elstiņu, Intu
Rupneru un Viju Turjāni; sekretāriem
– Mārtiņu Andersonu, Kaiju Dankeri,
Rutu Priedkalni-Zirni; rezolūciju
komisijā – Jāni Dimantu, Anneli
Amoliņu, Intu Rupneru, Raitu Jergensen, Jāni Kramēnu.
Latvijas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs, apsveicot kongresa
delegātus, teica, ka ir pagodināts
par iespēju piedalīties trešajā ALAs
kongresā pēc kārtas. Sanfrancisko
bijusi pirmā pilsēta ASV, kuŗā viņš
pirms 15 gadiem ieradās papildināt
zināšanas, ,,atklāt” Ameriku viņam
palīdzējuši Dr. Kristaps Zariņš, Juris un
Rita Petričeki. Kongress notiek Latvijas
neatkarības atjaunošanas 20. gadadienas priekšvakarā, kas visiem ir lieli
svētki. Vēstnieks nodeva sveicienus
no Latvijas valdības pārstāvjiem - prezidenta Valža Zatlera, ārlietu ministra
Aivja Roņa u.c.
Vēstnieks lūdza nopietni gatavoties
10. Saeimas vēlēšanām, jo balsojumi
ietekmēs valsts attīstību. Saeimā jāievēl
zinīgi cilvēki, patrioti, kuŗi vēlas Latvijas integrēšanos Eiropas kodolā.
Diemžēl tautā valda apatija, bet tādam
noskaņojumam nedrīkstam ļauties.
ASV iekārtos 15 vēlēšanu iecirkņus,
lai atvieglotu balsošanu. Jāatceras, ka
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Latvijas Republikas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs uzrunā ALAs kongresu

šīs būs īpašas vēlēšanas, svarīga var
būt katra balss.
Vēstnieks ar gandarījumu pastāstīja,
ka ASV prezidents Baraks Obama
atsūtījis apsveikumu Latvijas 20.
neatkarības atjaunošanas gadadienā,
ASV vadībai rūp, kas notiek Latvijā,
abām valstīm ir laba militārā sadarbība,
uzņēmējiem ir interese par Latviju.
Par spīti kļūmīgiem ekonomiskiem
lēmumiem jācer, ka pāris gadu laikā
Latvijā stāvoklis uzlabosies. Ne mazāk
svarīgs ir likums par pavalstniecību,
tāpēc notiek pārrunas, jo polītiķiem
rūp, lai pavalstnieku būtu vairāk. A.
Pildegovičs piebilda, ka vēstniecībai
līdz šim bijuši laba sadarbība ar Amerikas latviešu apvienību, kongress ir
svētki, un aicināja nezaudēt cīņas sparu,
turpinot kopīgo darbu.
Kongresa otrajā darba posmā, ALAs
valdes priekšsēdis Juris Mežinskis
ziņoja par iepriekšējā gada darbu kopš
58. kongresa Floridā.
Iepriekšējā kongresā pieņēma 29 (tostarp astoņas pateicības) rezolūcijas.
Gandrīz visas ir sekmīgi īstenotas
– ārzemju latviešu sadarbības galvenais
partneris ir LR Ārlietu ministrija; filma
Soviet Story izrādīta daudzviet ASV un
pasaulē; par Latvijas valdības amatpersonu ierašanos ASV informācija tiek
saņemta laikus; nosūtīta simboliska
naudas summa Afganistānā kritušo
divu latviešu kaŗavīru ģimenēm.
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Biedru nozari vairākus gadus sekmīgi
vadīja Marcis Voldiņš, viņš bija arī
ALAs priekšsēža vietnieks. M.Voldiņš
nolēmis vairs nekandidēt. Aizritējušo
trīs gadu laikā ALAs biedru skaits ir
mazliet pieaudzis. Vecākās trimdas
paaudzes pārstāvji, kuŗi dibināja Amerikas latviešu apvienību, aiziet mūžībā,
viņu vietā jāstājas jauniem biedriem.
Kasieris Gustavs Plato vadījis ALAs
miljonu dolaru gada budžetu un trīs
miljonu dolaru kapitālu. Viņš centies
modernizēt ALAs grāmatvedību. Arī
viņš vairs nekandidē. Kaija Dankere
divus gadus bija ALAs valdes sekretāre
un vairs nekandidē. Sarma Muižniece
Liepiņa prasmīgi vada ALAs Kultūras
fondu. Šajā darbības gadā Kultūras
fondam bija iespēja piešķirt $31 200
sešpadsmit kultūras projektiem. Agrāk
Sarma vadīja arī Kultūras nozari, ko
pirms gada pārņēma Iveta Felzenberga.
Jau pirmajā gadā viņa rīkoja vairākus
nozīmīgus projektus, piemēram, ALAs
Kultūras dienas Kolorado un Amerikas latviešu jauniešu organizāciju
sabiedrisko darbinieku meistarklases.
Kultūras nozare 2009. gadā piešķīra
36 atzinības rakstus un pabalstu diviem
mazākiem kultūras centriem – Aijovas latviešu biedrībai un Sandiego
latviešu luterāņu draudzei Latvijas
Neatkarības atcreres dienas svinību
rīkošanai. Izglītības nozari jau divus
gadus vada Anita Bataraga. Izglītības
nozare rīkojusi skolotāju kursus un
seminārus, kā arī ceļojumus „Sveika,
Latvija!”. ALAs biroja darbiniece
Anita Juberte piestrādā, lai latviešu
skolas beidzējiem šie ceļojumi būtu
neaizmirstams piedzīvojums. Dace
Copeland vada ALAs grāmatu apgādu
Izglītības nozares paspārnē. Sporta
nozari vada Visvaris Ģiga, un jauniešu
sporta organizēšanā viņam bijušas
izcilas sekmes. Visvaris panācis, ka
ALAs meistarsacīkstēs piedalās daudz
vairāk sportistu un sporta vienību. Ilga
un bagāta pieredze ir ALAs valdes
darbiniekam Ērikam Krūmiņam, viņš
vada nozari „Sadarbība ar Latviju”. Ē.
Krūmiņš ir iekaŗojis ziedotāju uzticību,
un pērn ALA varēja nosūtīt uz Latviju ceturtdaļmiljonu dolaru palīdzībai

bāreņiem un daudzbērnu ģimenēm.
ALAs valdē ilgi darbojas arī Arvīds
Bļodnieks, vadot Latviešu institūtu.
Ir izdots ALAs Latvju enciklopēdijas
5. sējums, un drīz vien ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas palīdzību
enciklopēdiju varēs lasīt arī tīmeklī. Šī
enciklopēdija ir visas pasaules trimdas vēstures avots. ALAs mūzeju un
krātuves, kas darbojas Latviešu institūta
paspārnē, profesionāli vada Lilita
Berga. ALAs finanču grāmatas katru
gadu revidē profesionāla amerikāņu
firma. ALAi arī ir sava iekšējā Revīzijas
komisija, ko vadīja Aivars Osvalds ar
komisijas locekļiem Valdi Kārkli un
Jāni Kramēnu.
ALAs priekšsēdis atkārtoti uzsvēra, ka
visi ārzemju latvieši bija nepatīkami
pārsteigti, kad Rīgas domē vadību
pārņēma nelatviešu partijas. Tātad
vēl aizvien turpinās pārkrievošanas
polītika. Rīgā un visās lielākajās
latviešu pilsētās latvieši ir minoritāte.
Tāpēc nākamās Saeimas vēlēšanas
būs izšķiŗošas. Ir jācīnās gan pret
pārkrievošanu, gan jānomaina polītiķi,
kuŗi bija pie varas, kad Latvijā notika
ekonomiskais sabrukums. ALA nopietni gatavojas 10. Saeimas velēšanām.
Pirms vēlēšanām ALA sadarbosies ar
PBLA, lai Latvijā veicinātu vēlētāju
iespēju iztaujāt Saeimas kandidātus un
veicinātu velētāju interesi piedalīties
nākamajās Saeimas vēlēšanās.
2008. gadā J. Mežinskim pārņemot
ALAs vadību, Amerikā sākās smaga
saimnieciskā krize, sabruka lielas un
slavenas firmas. Zaudējumi bija arī
ALAi. ALAs ieguldījumi 2008. gadā
samazinājās par $900 000. Taču 2008.
gadā saņemti arī lielāki ziedojumi un
testamentāri novēlējumi. Nākamajā,
2009. gadā , ALAs ieguldījumu vērtība
atkal cēlās, 2008. gada beigās ALAs
kapitāls bija $3 329 691 un 2009. gada
beigās – $3 382 914.
ALA ir stipra, nopietna un turīga
organizācija, dara un spēj darīt daudz,
jo liels ir biedru, valdes, biroja un
brīvprātīgo atbalsts. Patlaban ALAi

ir 5266 biedru, varbūt nemaz nav
tik nereāls mērķis līdz nākamam
kongresam panākt, lai būtu 6000
biedru. ALAs Simtgades testamentāro
novēlējumu fondu dibināja Mārtiņš
Duhms. Šogad mērķis sasniegts, jo
Jānis Priedīts testamentā novēlēja
ALAi pusmiljonu dolaru.

cies arī ar Centrālās vēlēšanu komisijas
pārstāvjiem. Trīs tenori uzaicināti pirms
vēlēšanām braukt ar koncertiem pa Latviju un aicināt balsot par nacionālām
partijām. Sekmīgi tiek izplatīta filma
Soviet Story. Par filmu ir ļoti liela
interese, īpaši pēc nelaimes gadījuma,
kuŗā gāja bojā Polijas prezidents.

Trīs reizes gadā iznāk izdevums Latvian Dimensions, kuŗā atspogļota
ALAs darbība. Par to lielu pateicību
pelnījis ALAs biroja vadītājs un
ģenerālsekretārs Raits Eglītis. J.
Mežinskis atzinīgi novērtēja biroja
darbinieku – Solveigas Švalbes, Daces
Eglītes, Anitas Jubertes un brīvprātīgo
darbinieku – Vitas Ramanes, Ainas

Apvienotās baltiešu komitejas pārstāvis
Pēteris Blumbergs ziņoja, ka šīs igauņu,
lietuviešu un latviešu apvienības darbinieki tiekas katru mēnesi. Bijušas
vairākas augsta līmeņa tikšanās, ir
laba sadarbība ar LR vēstniecības darbiniekiem. JBANC aktīvi protestē pret
Staļina statujas novietošanu Virdžīnijas
mūzejā.

ALAs priekšsēdis Juris Mežinskis pārņem mikrofonu no kongresa vadītāja Pēteŗa Blumberga, lai stāstītu par
ALAs darbību aizvadītajā gadā. Kongresa prezidija locekļi no kreisās Ruta Priedkalne Zirne (Čikāga), Emīls
Elstiņš (Sanfrancisko) un Vija Aija Turjāne (Losandželosa).

Thomas, Valentīnas Pradenas, Ineses
Bērziņas, Anitas Tēraudas, Gunša
Šrādera un Tālivalža Bērziņa darbu.
PBLA priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš
skaidroja, ka PBLA cieši sadarbojas ar Amerikas latviešu apvienību.
Birojā Latvijā ir jauna darbiniece
Lelde Birkava. Kanadā būs tikai trīs
10. Saeimas vēlēšanu iecirkņi. Latvijas valdība nemitīgi atliek lēmumu
par dubultpavalstniecību, iespējams,
konkrēts priekšlikums būs tikai pēc
vēlēšanām. M. Sausiņš Latvijā ticies ar
ministru prezidenta Valža Dombrovska
padomnieci Solveigu Silkalni. Viņš ti-

Latvijas brīvības fonda pārvaldes
priekšsēdis Jānis Lucs atzina, ka ar fonda līdzekļiem financēt PBLA iespējams
vēl apmēram septiņus gadus.
Revīzijas komisijas priekšsēdis Aivars
Osvalds ziņoja, ka revīzija izdarīta trīs
reizes, ir pārbaudīti visi ienākumu un
izdevumu dokumenti, kases pārskati,
ALAs valdes sēžu protokoli, lēmumi,
to izpilde, darbības pārskati, biroja
darbība, ALAs valdes un darbinieku
rokasgrāmata. ALAs finanču dokumentus pārbauda arī profesionālu
revidentu firma Grossberg Company
LLP. Revīzijas komisija – Aivars Os-
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valds, Jānis Kramēns un Valdis Kārklis
atzina, ka valde sekmīgi pilda ALAs
kongresa uzdevumus, kā arī valdes
sēžu lēmumus; ALAs kases grāmata
ir priekšzīmīgā kārtībā un atspoguļo
ALAs financiālo stāvokli.
Dedzīgu runu par jauniešu lomu ALAs
tuvākā nākotnē teica ALJAs valdes
priekšsēdis Markus Apelis
Trešo darba posmu ievadīja delegātu
ziņojumi. Ņujorkas ev. lut. draudzes
delegāts Ivars Bērziņš lūdza ziedot
līdzekļus jaunajai ēdamzālei, ko
ceļ Katskiļu nometnē. ALAs valdes
loceklis Ēriks Krūmiņš informēja, ka
kongresu 2011. gada 13.,14.,15. maijā
rīkot pieteikušies Milvoku latvieši.
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības
delegāts Ivars Mičuls pavēstīja, ka no
17 biedrības valdes locekļiem seši ir
jaunieši, no tiem četri neseni iebraucēji
no Latvijas. ASV gaidu jendas vadītāja
Inga Lucāne aicināja atbalstīt 10. lielo
skautu un gaidu nometni Mičiganā.
Latviešu mūzeja vadītāja Rokvillē
Lilita Berga pastāstīja par mūzeju un
tā īpašajiem sarīkojumiem, ko labprāt
apmeklē arī amerikāņi. ALAs valdes
loceklis Jānis Kramēns atgādināja, ka
šovasar Baltic Studies Summer Institute
(BALSSI) Madisonā, Viskonsinā,
no 14. jūnija līdz 6. augustam
rīko latviešu, lietuviešu un igauņu
valodas kursus. Latviešu organizāciju
apvienības Minesotā delegāts Jānis
Robiņš ierosināja lūgt skolēnu vecākus
iestāties Amerikas latviešu apvienībā,
jo ALA devīgi atbalsta skolas. ALAs
Revīzijas komisijas priekšsēdis Aivars
Osvalds informēja, ka gada nogalē
Dienvikalifornijas kūrortpilsētā Malibu
notiks 2x2 nometne.
Kongresa svinīgā banketa laikā
referātu par latviešu valodu lasīja
literātūrzinātniece, folkloriste un LR
Saeimas deputāte Janīna Kursīte.
Daudzie jautājumi pēc referāta
pierādīja, cik svarīga ir latviešu valoda,
kas visiem mums vēl aizvien cītīgi
jāmācās.
8

Kongresa goda viešņa - valodniece, Latvijas
Universitātes docente un Saeimas deputāte
Janīna Kursīte Pakule

Kultūra un kafija
ALAs 59. kongresa otrajā dienā, 1.
maijā, ALAs Kultūras fonda (KF)
vadītāja Sarma Muižniece Liepiņa jau
plkst. 7:30 no rīta aicināja uz ,,Kultūrālu
kafiju” – noskatīties pārskatu par
KF atbalstītajiem projektiem. ALAs
KF vāc ziedojumus atsevišķi un, par
spīti grūtajiem saimnieciskajiem
apstākļiem, ALAs KF iesūtītie
ziedojumi 2009. gadā bijuši $28 902,
apmēram par 2000 dolariem vairāk
nekā 2008. gadā, un KF varēja piešķirt
$31 200 sešpadsmit projektiem un
komponista
Aleksandra
OkoloKulaka piemiņas fonda stipendijai.
To saņēma jaunā, daudzsološā
komponiste Anita Mieze. Kultūras
fonds vāc ziedojumus atsevišķi un

piešķiŗ līdzekļus latviešu kultūras un
izglītības projektu atbalstam ASV un
Latvijā. Jauni projekti jāpiesaka līdz
2010. gada 1. augustam. 10 minūšu
gaŗajā filmā bija redzami mākslas
un dzejoļu grāmatu vāki, ainas no
Dziesmu svētku un teātŗu izrādēm,
Sietlas mākslas dienu attēli, mūzikas
tvarti, mākslas izstādes katalogi u.c.
Ainas uz ekrāna papildināja mūzika
no pieciem tvartiem, kuŗu izdošanu arī
veicinājis Kultūras fonds. KF 2009.
gadā 1900 dolaru piešķīra Alekša
Dankera un Nikola Bāra projektam
Spoken: The Latvian Living History
Project – intervijām ar latviešiem
ASV, ko ievietos You tube. Abiem
jauniešiem ir filmu darbinieku
profesionāla izglītība. Viņi intervējuši
Losandželosas
latviešus
Kārli
Dankeru un Gunti Lindi, un citus, kuŗi
angļu valodā pastāsta, kāpēc un kā viņi
kaŗa beigās atstāja Latviju. A. Dankers
aicināja ikvienu iesūtīt intervijas, ar
tām varēs papildināt jau esošās. Par
šo filmu bija visvairāk pārrunu un arī
jautājumu, katrā ziņā visiem tā likās
iespaidīga, un tika uzslavēti uzņēmīgie
jaunieši, kuŗi ķērušies pie šī nozīmīgā
darba.
Kongresa
trešā
darba
posma
turpinājumā delegāti iepazinās ar
šādiem ALAs valdes kandidātiem:

Kongresa goda viesis Valdis Liepiņš no Latvijas Vēlēšanu reformas biedrības stāsta par 10. Saeimas vēlēšanu nozīmīgumu. Diskusijas dalībnieki (no kreisās) Daugavas Vanagu ASV priekšsēdis
Zigurds Rīders, polītologs Ivars Ījabs, PBLA priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš un LR vēstnieks ASV
Andrejs Pildegovičs
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valdes priekšsēdis - Juris Mežinskis,
Izglītības
nozares
vadītāja
Anita Bataraga, sekretāre – Aiva
Ieviņa, kasiere – Vaira Rozentāls,
Informācijas nozares vadītājs – Jānis
Kukainis, Kultūras nozares vadītāja
– Iveta Vesmane Felzenberga, Biedru
un Līdzekļu vākšanas nozares
vadītājs - Andris Ramāns, Jauniešu
un jauniebraucēju biedru nozares
vadītāja – Kaija Dankere, „Sadarbība
ar Latviju” nozares vadītājs - Ēriks
Krūmiņš, Sporta nozares vadītājs Visvaris Ģiga, Kultūras fonda vadītāja
Sarma Muižniece Liepiņa, Revīzijas
komisijas priekšnieks - Aivars
Osvalds, Revīzijas komisijas locekļi
- Roberts Šverns, Valdis Kārklis.
Svarīgākais – gatavošanās 10. Saeimas vēlēšanām
Informācijas nozares darba grupā,
kuŗā dalībnieku skaits bija visvairāk,
galvenokārt runāja par gatavošanos
Saeimas vēlēšanām. Latvijas vēstnieks
ASV Andrejs Pildegovičs teica, ka
apmēram 2-3 nedēļu laikā būs zināms,
vai būs iespēja ar autobusu, vedot līdzi
pārvietojamo ierīci personas biometrisko datu iegūšanai, apceļot lielākos
latviešu centrus un cik līdzekļu piešķirs
Ministru kabinets. Tā kā vēlētāju
reģistra Latvijā un ārpus Latvijas nav,
balsotāju apzināšana ir kopīgs darbs.
Valsts nedrīkst uzspiest, balsot vai nebalsot. Vēstniecībā cenšas sazināties ar
jauniebraucējiem. Ir zināms, ka Latviju
atstājuši 200 000 latviešu, vairāk nekā
pēc kaŗa. Par ko viņi balsos? Šķiet, ka
viņi atbalsta citas partijas, ne tās, ko tie
ASV latvieši, kuŗi iebrauca aizritējušā
gadsimta 50. gados.
Valdis Liepiņš, dzīvojis Anglijā un
Kanadā, savulaik palīdzēja iegādāties
un uzcelt Toronto latviešu centru. Tagad
jau vairākus gadus dzīvo Latvijā un
vada Vēlēšanu reformas biedrību, kas
dibināta 2007. gadā. Tai ir 32 biedri,75
atbalstītāji, gada maksa 60 vai 26
latu gadā; atbalsa grupa ir Toronto un
Austrālijā. Saņemts pabalsts no rietumu sabiedrības – PBLA, DV. Viņš

pastāstīja par priekšvēlēšanu situāciju
Latvijā.
„VĒL” nākotnes mērķis – ieviest
vēlētāju reģistru, veicināt vēlētājukandidātu sanāksmes; partiju iekšējo
demokratiju. Nepieciešams uzlabot
Saeimas tīmekļa lapu, par paraugu
izmantojot pārskatāmo Eiropas parlamenta mājaslapu.
V. Liepiņš vadīja arī pārrunas ,,Latvijas Valsts un tauta 10. Saeimas
vēlēšanu gaidās: partijas un polītiskie
grupējumi”, kuŗās savu viedokli pauda
LR vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs,
polītologs Ivars Ījabs, PBLA valdes
priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš un DV
organizācijas ASV valdes priekšsēdis
Zigurds Rīders.
Darba grupu komisiju pārstāvju
ziņojumi

„Sadarbību ar Latviju” nozares darba
grupas vadītājs Ēriks Krūmiņš ziņoja,
ka nolemts turpināt līdzšinējo programmu iespējamo līdzekļu robežās.
Informācijas nozares darba grupas
vadītājs Jānis Kukainis ziņoja, ka darba
grupā apspriestas septiņas rezolūcijas.
Izglītības nozares darba grupā
galvenokārt runāts, kā motīvēt vecākus
uzlabot latviešu valodu. Darba grupas vadītāja Anita Bataraga aicināja
uz skolotāju konferencēm sūtīt ne
tikai skolotājus, bet arī vecākus, un
organizācijas varētu palīdzēt segt
viņiem ceļa naudu. Reizi nedēļā četrās
stundās latviešu valodu iemācīt nevar,
vecākiem jāmāca bērnus un jāmācās
pašiem katru dienu.

Ceturtajā darba posmā komisiju vadītāji
pastāstīja par spriesto, lēmumiem un
nākotnes mērķiem.

Nolēma lūgt atbalstu grāmatas
,,Vecmāmiņ, kas ir trimda?” atkārtotai
izdošanai. Šī grāmata ir laviešu un
angļu valodā, un tās lasīšana palīdzētu
jauniešiem saprast, kā viņu vecāki
nokļuva trimdā.

Līdzekļu vākšanas un Biedru
nozares darba grupu vadīja Marcis
Voldiņš. Tajā ierosināts izsūtīt ALAs
biedriem paziņojumu par dažādām
ziedojumu iesūtīšanas iespējām, aicināt
organizācijas paaugstināt biedra pakāpi,
meklēt un apzināt jaunus biedrus
tīmeklī; panākt, lai Amerikas latviešu
apvienībā 60 gadu jubilejas gadā būtu
6000 biedru.

Kultūras nozares darba grupu vadīja
Iveta Vesmane Felzenberga, tajā
bijuši 44 dalībnieki; Lilita Berga
sīkāk pastāstījusi par latviešu mūzeju
Rokvillē, Maija Hinkle par ,,Latvieši
pasaulē – mūzeju un pētniecības centru”, Valda Jergensen - par Kultūras
dienām Kolorado, spriests par
meistarkursu turpinājumu, sagatavotas
piecas rezolūcijas.
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Sporta nozares darba grupas vadītājs Visvaris Ģiga uzsvēra,
ka četri kongresa delegāti ir aktīvi jauni sportisti. ALAs
meistarsacīkstes notiks Ņujorkā, sporta vienību skaits
ir palielinājies, Trīszvaigžņu sporta spēlēm 2011. gadā
pieteikušies daudzi sportisti, tā kā ir pat konkurence. Nolemts
Sporta nozares paspārnē uzņemt Milvoku Mednieku un
makšķernieku klubu.
Kongresa delegāti ar aklamāciju pieņēma 2010. gada budžetu:
ienākumi – 874 555 dolari; izdevumi – 1 047 020 dolaru.
ALAs valdei nominētos kandidātus arī ievēlēja ar aklamāciju,
par ALAs valdes priekšsēža vietnieci – Anitu Bataragu,
Kultūras fonda vadītāju – Sarmu Muižnieci-Liepiņu; Arvīds
Bļodnieks arī turmāk būs Latviešu institūta vadītājs.
Vīzija un īstenība
ALAs kongresa pēdējā dienā, 2. maijā, svētbrīdi atkal vadīja
mācītājs Kārlis Žols.
Par pagaidu nominācijas komisijas priekšsēdi ievēlēja Pēteri
Blumbergu, viņa palīgiem -Marku Apeli, Mārtiņu Andersonu,
Aivaru Osvaldu, Mārci Jansonu. Viņu uzdevums būs cauru
gadu meklēt jaunus dedzīgus, spējīgus kandidātus valdei.
Kongresā pieņēma 15 rezolūcijas un divus ieteikumus.
Nākamā ALAs kongresa gaidās
Šajā kongresā nebija neviena nemiera gara, kā agrākajos
laikos, kad delegāti cits pēc cita gāja pie mikrofōna, iebilda,
aptrīdēja, noliedza un kritizēja. Ņudžersijas latviešu biedrības
pārstāvis Jānis Lucs ieteica finanču grupai nākamgad iesniegt uzskatāmāku budžeta pārskatu, kuŗā uz atsevišķas lapas
skaidri būtu redzamas izdevumu, ienākumu, mantojumu
summas.
Kultūras fonda vadītāja Sarma Muižniece Liepiņa lūdza
palīdzēt maģistra grada studentei Antrai Silapēterei, kas
raksta zinātnisku darbu par gleznotājas Veronikas Janelsiņas
darbiem. Nepieciešams apzināt, kur tie atrodas, un lūgums
paziņot, ja kādam tie ir īpašumā, lai tos varētu apskatīt un
nofotografēt. Bija ieteikums atbalstīt ar dāvanu kartēm
jauniešus, kuŗi vēlas piedalīties 2x2 nometnē.
Atsevišķo biedru delegāte Astra Grīnmane nodeva sveicienu
no Dienvidfloridas latviešu biedrības un 500 dolaru čeku
jaunatnes darbam. Viņa arī pastāstīja, ka Floridā studijas
beigusi jauna talantīga dziedātaja Aleksandra Rituma un ka
Dienvidfloridas latviešu biedrība jau otro gadu sarakstās ar
Siguldas 3. pamatskolas skolēniem, kuŗi atsūtījuši zīmējumus
ar apsveikumu 18. novembrī.

10

| Number I, 2010-2011 • Latvian Dimensions

Arī „Sadarbība ar Latviju” nozares vadītājs Ēriks Krūmiņš
teica, ka bieži saņem vēstules, kuŗās bērni pauž pozitīvas
domas par Latviju. Nolēma nākamgad kongresa laikā rīkot
bērnu atsūtīto zīmējumu izstādi.
ASV gaidu jendas priekšniece Inga Lucāne atkārtoti lūdza
sabiedrības atbalstu lielajai skautu un gaidu nometnei, kuŗai
pieteikušies 180 dalībnieki, vecumā no sešiem līdz 83 gadiem. Jau saņemts atbalsts no Goppera fonda, ALJAs, DV,
Amerikas latviešu palīdzības fonda. Bostonas Daugavas
Vanagu apvienības pārstāve Vija Lincis kongresa laikā nometnei ziedoja 500 dolaru.
Amerikas latviešu palīdzības fonda priekšsēdis Gunārs
Bērziņš atgādināja, ka fonds piešķiŗ stipendijas latviskiem
mērķiem, aicināja apskatīt fonda mājaslapu: www.lrfa.
com Viņš ieteica ziedot grāmatas skolām, un fonds par tām
samaksātu.
Jānis Lucs ierosināja ievietot ALAs sludinājumus Toronto
latviešu kreditsabiedrības gadagrāmatā.
Atsevišķo biedru delegāts Arnis Tūbelis nodeva sveicienu no
Sandiego latviešu luterāņu draudzes un paziņoja, ka Sandiego
latvieši atsauc lūgumu financiālam atbalstam, jo atsevišķa
latviešu biedrība Sandiego dibināta netiks, un Balboa parkā
latviešu centru neierīkos. Kongresa fotografs Emīls Elstiņš
bija atvedis albumus, kuŗos rūpīgi sakārtojis iepriekšējo
kongresu un Dziesmu svētku fotografijas.
ALAs valde pateicās kongresa Rīcības komitejai par
viesmīlību, telpām, Zintas Zariņas sagādāto vietējo vīndaŗu
gardo, arōmatisko vīnu vakara stundām, māksliniecei Birutai Magonei, valdes locekļiem Marcim Voldiņam, Jānim
Kramēnam, Gustavam Plato, kuŗi vairs nekandidēja, viesiem
– Ivaram Ījabam, Valdim Liepiņam, Janīnai Kursītei par
vērtīgo informāciju, kongresa vadītājam Pēterim Blumbergam.
ALAs 59. kongresā piedalījās 74 delegāti ar 81 mandātu.
Nākamo, 60. kongresu nolēma rīkot Milvokos 13.,14.,15.
maijā, pilsētā, kur gadu vēlāk notiks ASV latviešu XIII
Vispārējie Dziesmu svētki.
Ikviens aicināts pievienoties un nākt ALAs pulkā un talkā!
ALA dara daudz!
Astra Moora
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības delegāte

Amerikas latviešu apvienība aizvadītajos deviņos mēnešos
darīja visu iespējamo, lai tiktu panākts pēc iespējas lielāks
vēlētāju skaits ASV un tiktu attaisnota Latvijas valdības
uzticība, izveidojot 15 iecirkņus lielākajos latviešu centros.
“Esam gandarīti, ka šajās vēlēšanās vēlētāju skaits gandrīz
divkāršojās salīdzinoši ar 9. Saeimas vēlēšanām, kad visā
ASV nobalsoja nepilns pusotrs tūkstotis cilvēku,” komentējot
rezultātus, teica ALAs priekšsēdis Juris Mežinskis.
Arī Latvijas Republikas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs
ir apmierināts ne tikai ar rezultātiem, bet arī ar lielisko
sadarbību starp vēstniecību un latviešu organizācijām ASV.
„Vēlos pateikties visiem Latvijas pavalstniekiem, kas,
piedaloties 10.Saeimas vēlēšanās, skaidri apliecināja savu
pilsonisko stāju, piederības un atbildības sajūtu par Latvijas
nākotni. Jūsu balsis tika skaidri paustas, un tās noteikti tiks
sadzirdētas Latvijā. Esmu gandarīts par augsto dalības līmeni,
kā arī to, ka šoreiz ASV nobalsoja par tūkstoti vairāk pilsoņu
nekā 9.Saeimas vēlēšanās,” atsaucoties uz ALAs lūgumu
komentēt vēlēšanu rezultātus, teica vēstnieks.
”Izmantojot iespēju, vēlos atzinīgi novērtēt ciešo vēstniecības
sadarbību ar Amerikas latviešu apvienību un latviešu
centriem ASV, kā rezultātā izdevās palielināt vēlēšanu
iecirkņu skaitu no deviņiem līdz 15. Tikpat nozīmīga bija
Latvijas valdības, vēstniecības un latviešu organizāciju ASV
veiksmīgā sadarbība, organizējot mobilo pasu iekārtas tūri šī
gada vasarā, kuŗas gaitā vairāk nekā 700 Latvijas pilsoņiem
radās iespēja nomainīt vai iegūt jaunu pasi septiņās ASV

pilsētās. Ceru, ka arī turpmāk uz Jūsu atbalstu un līdzdalību
Latvijas valsts nostiprināšanā!”, piebilda A. Pildegovičs.
Apkopojot rezultātus no katra vēlēšanu iecirkņa ASV,
kopējā aina ir šāda:
Ņujorkā – 334 balsis
Vašingtonā – 495 (ieskaita balsojumu pa pastu)
Detroitā – 54 balsis
Mineapolē – 166 balsis
Klīvlandē – 112 balsis
Sanfrancisko – 163 balsis
Losandželosā – 191 balss
Bostonā – 150 balsis
Čikāgā – 297 balsis
Sv. Pēterburgā – 70 balsis
Sietlā – 148 balsis
Indianapolē – 55 balsis
Filadelfijā – 110 balsis
Grandrapidos – 104 balsis
Milvokos – 82 balsis.
„Nevaru pateikties katram cilvēkam, kuŗš pielika savu
plecu, lai šie rezultāti būtu tādi, kādi tie ir, tomēr gribētos
pateikties ALAs ģenerālsekretāram Raitam Eglītim un
nenogurstošajam Ģirtam Zeidenbergam par viņu darbu,” teica
ALAs Informācijas nozares vadītājs Jānis Kukainis. „Tāpat
sadarbība ar vēstniecību un konsulārās daļas vadītāju Sigitu
Puriņu bija izcila. Mans paldies arī CVK priekšsēdim Arnim
Cimdaram, kuŗš speciāli atbrauca uz Vašingtonu apmācīt
mūsu iecirkņu vadītājus.” J. Kukainis uzsvēra.
Vēlēšanu rezultāti ASV zināmā mērā atspoguļo rezultātus
Latvijā. Galvenais, ka mēs kopīgiem spēkiem panācām, ka
nākamo valdību sastādīs latviskas, labēji centriskas partijas.
Tagad ALAs uzdevums kopā ar PBLA ir attīstīt sadarbību ar
Ārlietu ministriju jaunajā valdībā, kas, cerams, sapratīs, ka
organizēta latviešu sabiedrība ASV ir nenovērtējams Latvijas
valsts interešu aizstāvis savās mītņu zemēs. „Es novēlu jaunajai valdībai valstisku domāšanu,” teica J. Kukainis.

Arnolds Ruperts III sagaida balsotājus vēlēšanu iecirknī Nr. 1068
Grandrapidos

Viņa vēlējumiem pievienojās arī ALAs priekšsēdis Juris
Mežinskis: „ALA novēl jaunajai Saeimai un valdībai spēku,
izturību un neizniekot tautas doto mandātu vadīt Latviju tā, lai
tā sasniegtu Eiropas vidusmēra labklājību, dzīvojot latviskā
un neatkarīgā valstī!”
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Tautieši balso ASV - fotoreportāža no Čikāgas, Grandrapidiem, Sietlas,
Sanfrancisko, Filadelfijas un Klīvlandes

Čikāgas iecirkņa vēlēšanu komiteja

Čikāgas piecīšu Alberts Legzdiņš aicina tautiešus balsot
Gaŗezera 45. jubilejas koncertā, paceļot ALAs sagatavoto plakātu

Čikāgā balso Vilis Vārsbergs ar kundzi
Grandrapidu iecirknī no kreisās: ALAs Informācijas nozares vadītājs
Jānis Kukainis, Aija Kukaine, Arnolds Ruperts, Gunta Turka un
Aija Ķeņģe.

18 gadus vecā Anita Ruperte balso
pirmo reizi. Viņas rīcībai modri seko
Grandrapidu iecirkņa vadītājs Ivars
Petrovskis
Filadelfijas iecirknī reģistrējas Brīvo
latvju biedrības priekšsēdis un vēlēšanu
iecirkņa vadītājs Marks Liepa.

12
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Grandrapidu1068. iecirkņa komisija pie vienas no četrām basošanas
stacijām. No kreisās: Zigfrīds Zadvinskis, Sams Knochs III, Ausma
Linde, Ilze Runka, Ivars Petrovskis

Foto no augšas pulksteņrādītāja virzienā: Sanfrancisko iecirknis uzņem tūristu autobusu ar vēlētājiem no Latvijas, Sietlas
vēlēšanu iecirkņa komisijas darbinieki ( no kreisās priekšā)
Gunārs Noriņš, Pauls Kalniņš, Iveta Vesmane Felzenberga, Inta
Wiest (Viist) un Imants Bitners, (aizmugurē) Valdis Jodais, Vaira
Pelēķis-Christopher un Sarmīte Dāvidsone. Jansonu ģimene pie
urnas Filadelfijas iecirknī - Māra Līva, Sandra Valda, Nilss Namejs; rinda pie balsu izpildīšanas nodalījuma - no kreisās: Mudīte
Streipa-Pizzini, Regīna Haug, māc. Ieva Pušmucāne - Kineyko;
Klīvlandes iecirkņa vadītājs Zigurds Rīders iztukšo vēlēšanu urnu;
balsu skaitītāji Klīvlandē; vēlēšanu iecirkņa darbinieki Sanfrancisko iecirknī no kreisās: Gundega Ozola, Taira Zoldnere, Andris
Ramāns ar pirmo vēlētāju Emīlu Elstiņu un vēlētāju reģistrētājas
Iveta Ferraz un Gundega Ozola darba brīdī.
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Pasu darbstaciju tūre pa ASV latviešu centriem
Amerikas latviešu apvienība sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecību ASV panāca Ārlietu ministrijas,
Saeimas Ārlietu komisijas, ĀM Konsulārā departamenta
un Valsts prezidenta kancelejas atbalstu pārvietojamās
biometrisko pasu noformēšanas darbstaciju turnejai pa
septiņiem ASV latviešu centriem aizvadītajā vasarā,
kuŗas rezultātā 709 Latvijas pavalstnieki ASV ieguva
savā īpašumā jaunās, biometriskās Eiropas Savienības
standarta Latvijas pases.
Šis unikālais projekts tika realizēts, izpildot ALAs 59.
kongresa Sanfrancisko delegātu pieņemtās rezolūcijas
sakarā ar gaidāmajām Latvijas Republikas 10. Saeimas
vēlēšanām un to izkārtojumu ASV. Tas bija kompromiss
starp ALAs ierosināto braucienu pa apmēram 20 latviešu
centriem ASV un ĀM Konsulārā dienesta sākotnēji
piedāvāto tūri pa piecām ASV pilsētām.
„Mums bija jāpieņem šis izkārtojums, jo sapratām, ka
laika ir maz, valsts līdzekļi ir ierobežoti un nākamās
Saeimas vēlēšanas ir svarīgas Latvijas nākotnei,” pēc
tikšanās Rīgā ar LR Ārlietu ministrijas Valsts sekretāra
vietnieci Aldu Vanagu, Konsulārā departamenta vadītāju
Zandu Grauzi un citiem atbildīgajiem darbiniekiem teica
ALAs Informācijas nozares vadītājs Jānis Kukainis.
Projekts, kuŗa īstenošanu ALA mēģinājusi panākt jau
vairākus gadus, ikreiz saņemot negatīvu atbildi, kļuva
iespējams šajā vēlēšanu gadā, kad Latvijas polītiķi sāka
apzināties katra pilsoņa balss svarīgumu. Par galveno
projekta virzītājspēku un atbalstītāju pēc tikšanās
Vašingtonā ar ALAs pārstāvjiem kļuva Saeimas Ārlietu
komitejas priekšsēdis Andris Bērziņš. Tieši viņš
„iekustināja” šo lietu, izsaucot uz komisijas sēdi ministriju pārstāvjus, lai pārrunātu ALAs centienus.
Lai panāktu atbalstu šim projektam, ALAs pārstāvji Jānis
Kukainis un Raits Eglītis Rīgā piecu dienu laikā tikās
visām atbildīgajām personām, sākot ar lietu praktiska14
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Pati pirmā pasi Čikāgā noformēja Astrīda Mengele. Pie datora un
fotoaparāta Iekšlietu ministrijas darbiniece Dace . Dokumentus
noformē Konsulārās departamenta nodaļas vadītāja vietniece Evija
Klauze. Viņu darbu novēro un palīdz vēstniecības Vašingtonā otrais
sekretārs Rūdolfs Bremanis

jiem darītājiem Ārlietu ministrijas Konsulārajā nodaļā un
beidzot ar jauniecelto ārlietu ministru Aivi Roni. Atbalsts
tika gūts arī no Valsts prezidenta kancelejas vadītāja Edgara
Rinkēviča. ALAs pārstāvji apmeklēja Saeimu un tikās ar
Andri Bērziņu, lai izteiktu paldies par atbalstu.
Projekta ietvaros ASV ieradās divi atbildīgi darbinieki
– viens no Iekšlietu ministrijas, otrs no Ārlietu ministrijas Konsulārās daļas, līdzi ņemot pārvietojamo pasu
noformēšanas iekārtu. Šie valsts darbinieki par valsts
budžeta līdzekļiem vēstniecības Konsulārās nodaļas vadītājas
Sigitas Puriņas un Otrā sekretāra Rūdolfa Bremaņa pavadībā,
un ar ALAs praktisko nodrošinājumu apceļoja septiņus ASV
latviešu centrus – Bostonu, Klīvlandi, Čikāgu, Mineapoli,
Sietlu, Losanžedzelosu un Ņujorku, katrā uzturoties divas trīs dienas un pieņemot ASV dzīvojošo Latvijas pavalstnieku
pieteikumus jaunajām biometriskajām pasēm. Pases pirms
vēlēšanām tika cilvēkiem atsūtītas no Rīgas.

Latvian Dimensions • Number I, 2010-2011

| 15

Raits Eglītis un Jānis Kukainis vizītē pie bij. ārlietu Ministra
Aivja Roņa.
ALAs pārstāvji Raits Eglītis un Jānis Kukainis (no kreisās)
Rīgas pilī tiekas ar Valsts prezidenta kancelejas vadītāju Edgaru Rinkēviču un Andri Pelšu, lai gūtu prezidenta atbalstu
pārvietojamo pasu darbstaciju tūrei pa ASV.

Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā (no kreisās)
Jānis Kukainis, Raits Eglītis, vecākais referents Ingars Veicis,
Evija Klauze, kas vadīja pasu noformēšanu ASV, Nora Lobanovska, Konsulārās palīdzības nodaļas vadītāja, Speciālo
uzdevumu vēstnieks sakariem ar tautiešiem ārzemēs Juris
Audariņš, Valsts sekretāra vietniece Alda Vanaga un Konsulārā
departamenta vadītāja Zanda Grauze.

Lai veicinātu labi uzsākto sadarbību un vienotos par
vēlēšanu praktisko izkārtojumu ASV, Amerikas latviešu
apvienības Informācijas nozares vadītājs Jānis Kukainis un
ģenerālsekretārs Raits Eglītis maija vidū Rīgā tikās ar Latvijas
Republikas Centrālās vēlēšanu komitejas vadītāju Arni Cimdaru un atbildīgajiem darbiniekiem.
J. Kukainis izteica ALAs valdes pateicību par CVK un Ārlietu
ministrijas piekrišanu šajā vēlēšanu gadā izveidot rekordlielu
– 15 iecirkņu skaitu ASV.
„Mēs esam pateicīgi par Latvijas valdības pretimnākšanu un
sapratni,” tikšanās gaitā teica J. Kukainis. „Tagad tikai jāstrādā,
lai pēc vēlēšanu dienas mums nebūtu jāsarkst par rezultātiem
ASV”.

Centrālajā vēlēšanu komisijā, tiekoties ar Arni Cimdaru (no
kreisās) un CVK atbildīgajām darbiniecēm.
16
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Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem Ārlietu ministrija un CVK
piekrita uzticēt vēlēšanu iecirkņu un komisiju izveidi pašiem ASV
latviešu centru vadītājiem, kas jau iepriekš apstiprināti CVK,
jo fiziski nemaz nav iespējams nodrošināt visu ASV iecirkņu
pārraudzību no vēstniecības vai konsulārās nodaļas darbinieku
puses.Lai nodrošinātu vēlēšanu iecirkņu precīzu darbību, ALA
sadarbībā ar CVK un Konsulāro nodaļu 14. augustā rīkoja
Iecirkņu vadītāju apmācību kursus Vašingtonā, Latvijas Republikas vēstniecības telpās. Šo projektu vienprātīgi atbalstīja
arī ALAs 59. kongresa delegāti Sanfrancisko. Lielākais ALAs
un CVK pārstāvju tikšanās rezultāts bija, ka CVK priekšsēdis
Arnis Cimdars piekrita personīgi ierasties Vašingtonā, lai vadītu
apmācību kursus.

ALAs valde pateicas visiem tautiešiem, kas darbojās Latvijas Republikas 10.
Saeimas vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvā un sevišķi tiem, kas apmeklēja
iecirkņu vadītāju kursus Vašingtonā 2010. gada 13. - 14. augustā

Vēlēšanu iecirkņu vadītāju apmācību kursu Vašingtonā dalībnieki: pirmajā rindā no kreisās: Jānis Kukainis, ALAs Informācijas
nozares vadītājs, Juris Poikāns, LR vēstniecības Vašingtonā vadītāja vietnieks, Aina Venta (Milvoki), Arnis Cimdars, CVK
priekšsēdis, Taira Zoldnere(Sanfrancisko), Maija Strēlnieks (Milvoki), Līga, Jēkabsone, (Detroita), Sigita Puriņa, vēstniecības
Konsulārās daļas vadītāja, priekšā Raits Eglītis, ALAs ģenerālsekretārs. Otrajā rindā no kreisās: Paulis Kalniņš (Sietla), Ernests
Venta (Milvoki), Sandra Gulbe (Losandželosa), Marks Liepa (Filadelfija), Vilnis Strēlnieks (Milvoki), Andrejs Ķīsis (Klīvlande),
Juris Mežinskis, ALAs priekšsēdis (Sinsinati), Laura Ramanis, LR Goda konsule (Mineapole), Marcis Voldiņš (Bostona),
Jānis Vilciņš, (Cikāga). Trešajā rindā no kreisās:Andrejs Baidiņš (Filadelfija), Juris Raudseps (Bostona), Andris Ritums (Sv.
Pētersburga), Indra Halvorsone, (Mineapole), Ivars Mičuls (Losandželosa), Ivars Petrovskis (Grandrapidi) Aizmugurē: Andris
Bērziņš (Indianapole) un Zigurds Rīders, Daugavas Vanagu ASV priekšsēdis (Klīvlande).
Kursus vadīt speciāli no
Rīgas ieradās Centrālās
Vēlēšanu komisijas
priekšsēdis Arnis Cimdars
(centrā).Viņa skaidrojumā
uzmanīgi ieklausās (no
kreisās) Jānis Vilciņš,
Paulis Kalniņš, Andrejs
Ķīsis un Aina Venta.
Mācību pārtraukumā
apspriežas Taira Zoldnere,
Vilnis Strēlnieks un Ernests
Venta. Vēlēšanu plakātus
pēta Juris Raudseps
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Vēlēšanas turp. no 1. lpp
jas pie izdevības centās ignorēt kampaņu likumdošanu un
tērēt savām kampaņām milzīgas summas, arī “melnas un
pelēkas” izcelsmes naudu.
Otrkārt, 10. Saeimas vēlēšanas parādīja, ka Latvijas
vēlētājs nav tik viegli nopērkams un ir kļuvis piesardzīgs
pret, t.s., oligarhiem. Partija, kas ieguldīja savā kampaņā
visvairāk naudas, Aināra Šlesera un Andra Šķēles
apvienība „Par labu Latviju”, vēlēšanās ieguva tikai
astoņus mandātus – četrkārt mazāk par iepriekšējās
vēlēšanās iegūto.
Abas šīs parādības nebūtu pareizi novērtēt par zemu.
Vēlētājs ir kļuvis piesardzīgāks pret masveida „smadzeņu
skalošanu”, kā arī skeptiskāks pret līdz šim valdījušajiem
oligarhiem. Arī apvienības „Vienotība” labais rezultāts
vēlēšanās liecina, ka, par spīti visām domstarpībām,
ievērojama daļa Latvijas pavalstnieku vēlas redzēt savu
valsti kā demokratisku, tiesisku, nacionālu un modernu
Eiropas valsti, kuŗa pieder Eiropai, rietumu pasaulei.
Tomēr ir jāsaprot, ka vēlēšanu rezultāti ir līdzīgi kārtīm,
kuŗas izdalītas spēlētājiem bridžā vai mūsu pašu „zolītē”.
Labas kārtis vēl nenozīmē visu; vēl ir jāprot tās prasmīgi
izspēlēt. Par to tad arī rodas zināmas bažas, ja raugāmies
uz pēdējā mēneša notikumiem Latvijā.
Draugi un nedraugi
Pirms izteikt spriedumus par pēcvēlēšanu notikumiem,
būtu vērts apskatīt balsu sadalījumu 10. Saeimā, ar kuŗu
mums būs, tā vai citādi, jārēķinās nākamos četrus gadus. Uzvarētājs ir apvienība „Vienotība”, kuŗa ieguva 33
mandātus – tas ir ievērojams un otrs labākais rezultāts kopš
neatkarības atjaunošanas („Latvijas Ceļam” 5. Saeimā
izdevās iegūt 37 mandātus).
Apvienība „Saskaņa”, kuŗai daudzi prognozēja uzvaru
vēlēšanās, ieguva par četriem mandātiem mazāk. Tomēr arī
29 mandāti nav “joka lieta”, un ar tiem ir iespējams būtiski
ietekmēt valsts polītiku.
Trešajā vietā palika Zaļo un Zemnieku savienība, kuŗas
populāritāti veicināja tās neformālais līderis Aivars Lembergs. Zaļie Zemnieki ieguva 22 mandātus, un šis partiju
trijnieks tad arī būs 10. Saeimas galvenie spēlētāji. Divas
atlikušās apvienības, nacionālā „Visu Latvijai!” – TB/
LNNK un Šķēles un Šlesera „Par labu Latviju!” ieguva
pa 8 mandātiem katra, un Saeimā spēlēs drīzāk svaru
“mēlīšu”, nevis “galveno spēlētāju” lomu.
Ja paraugāmies uz šiem skaitļiem, ievērosim, ka šāda
aritmētika pieļauj trīs dažādas koalīcijas. Pirmā ir koalīcija,
kuŗā ietilptu gan „Vienotība”, gan „Saskaņa”, otrā un
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trešā – koalīcija ar vienu no šīm abām partijām. Taču, tā
kā „Vienotība” negrasās strādāt kopā ar „Saskaņu”, ļoti
būtiska loma koalīcijā būs Zaļo un Zemnieku Savienībai,
kuŗa ir gatava strādāt gan ar vienu, gan otru no abām
galvenajām partijām. Tas, savukārt, par ļoti nozīmīgu
figūru Latvijas polītikā no jauna padara Ventspils mēru
Aivaru Lembergu. Lembergs, lai gan neieņem nevienu
oficiālu posteni, tomēr ir dažādu apstākļu dēļ ieinteresēts
polītiskā ietekmē. Varam tikai minēt, kā šis, smagos
kriminālnoziegumos apsūdzētais polītiķis, vēlētos ietekmēt
valdības darbu. Taču šāda ietekme noteikti nekalpos
„Vienotības” vērtībām, kuŗām pieder tiesiskas valsts
veidošana un korupcijas apkarošana.
Šo vienkāršo aritmētiku lieliski saprata Valdis Dombrovskis un „Vienotības” vadība, kuŗa pēc vēlēšanām
izšķīrās par riskantu soli, proti, sarunu sākšanu ne tikai ar ZZS un „Visu Latvijai” – TB/LNNK, bet arī ar
apvienību „Saskaņa”, kuŗa pārstāv Latvijas krievvalodīgo
vēlētāju. Ir svarīgi saprast šā soļa loģiku. No vienas puses
„Vienotības” polītiķi dažkārt bija solījuši vēlētājiem
nekad nesadarboties ar „krieviem”, proti, ar „Saskaņu”.
Taču, no otras puses, nonākšana tiešā atkarībā no ZZS un
viņa interesēm bija ne mazāk bīstama. Ja ņemam vērā,
ka šīs partijas neformālais līderis ir apsūdzēts miljoniem
vai pat miljardiem vērtos nelikumīgos darījumos, viņa
šantāža valdībai būtu ne mazāk bīstama par „Saskaņas”
iesaistīšanu.
„Vienotības” polītiķi solīja saviem vēlētājiem pārtraukt
arī seno valsts izzagšanas polītiku, kuŗu bija piekopis un
veidojis viņu iespējamais partneris. Tādēļ Dombrovskis
vēlējās sākt sarunas ar visiem nozīmīgākajiem spēkiem,
nedodot Lembergam iespējas šantažēt „Vienotību”.
„Saskaņa”, kuŗas vadība Jāņa Urbanoviča personā bija
cerējusi uz labākiem vēlēšanu rezultātiem, sākotnēji pauda
vēlmi sadarboties ar Dombrovski. Arī krievu vēlētājam
ir apnicis redzēt savus priekšstāvjus vienīgi opozīcijā;
viņš vēlas tos redzēt arī uzņemamies reālu atbildību par
valsts dzīvi. Taču šajā mirklī izrādījās, ka „Vienotības”
rindās nekādas īstas vienotības nav. Ja daļa jauno deputātu
vēlējās vismaz pamēģināt sarunāties ar „Saskaņu”, kas
varētu piedāvāt kādu alternatīvu Lembergam, tad citi
šādu iespēju kategoriski noraidīja. Rezultātā „Vienotības”
vadība izvirzīja „Saskaņai” jaunus, īpašus noteikumus sarunu uzsākšanai, kuŗos vispirmām kārtām ietilpa Latvijas
okupācijas fakta atzīšana. „Saskaņa” gan varēja apvainoties par jaunu prasību uzstādīšanu, jo „Vienotība” tos
faktiski izvirzīja ar acīmredzamu nolūku pārtraukt sarunas,
kuŗas pati bija iniciējusi. Tomēr „saskaņieši” paši beigu
beigās parādīja sevi no sliktās puses. Diez vai jebkuŗš
Latvijas polītiķis, kuŗš pretendē uz dalību valdībā, jebkad

varēs ignorēt jautājumu par okupāciju
vai izvairīties no atbildes par to. Līdz
ar to sarunas ar „Saskaņu” beidzās
vēl nesākušās, un par „Vienotības”
pielaulāto draugu tika izvēlēti ZZS un
Aivars Lembergs.
Šī „Vienotības” savienība tad arī galu
galā izveidoja valdību Dombrovska
vadībā, kuŗa tika apstiprināta 3.
novembrī un patlaban uzsāk darbu.
Ir grūti prognozēt, cik stabila būs šī
valdība. Jau šobrīd, neskatoties uz
savas partijas dalību koalīcijā, Lembergs neskopojas ar kritiku pret Dombrovski, vienlaikus paužot atklātu
nepatiku pret citiem „Vienotības”
polītiķiem – ar jauno ārlietu ministru
Ģirtu Valdi Kristovski priekšgalā.
Pēdējais pirms kāda laika sarakstē ar
Amerikas tautieti Aivaru Sluci ir devis neviennozīmīgu atbildi jautājumā
par latviešu un krievu atšķirīgu
„ārstēšanu”. Kristovska šķietamo
„piekrišanu” Sluča rusofobiskajiem
izteikumiem šobrīd Lembergs un viņa
rīcībā esošie mediji izrauj no konteksta un traktē kā jaunā ārlietu ministra
atbalstu etniskai diskriminācijai, kas
nepārprotami nav bijis Kristovska
nolūks. Tādēļ tiek prasīta ārlietu
ministra atkāpšanās. Neatkarīgi no
Kristovska polītiskās nākotnes, šis
notikums skaidri parāda attiecības,
kuŗas valda jaunajā valdībā starp
„Vienotību” un ZZS. Tas liek bažīties
par šās valdības dzīvotspēju.
Nacionāļi un intereses
Vēl kāda bieži diskutēta tema
koalīcijas veidošanas sarunās ir
Nacionālās apvienības jeb VL!/TB/
LNNK iesaistīšana valdības koalīcijā.
Daudzi „Vienotības” polītiķi pirms
vēlēšanām tika runājuši par jau
esošās koalīcijas saglabāšanu, kuŗā
ietilpa arī TB/LNNK. Tādējādi
nacionālās apvienības iesaistīšana
patiesi bija apsolīta, un tās atstāšana
ārpusē daudziem bija nepatīkams
pārsteigums.
Šodien mēs varam izteikt dažādus
spriedumus par to, vai šai apvienībai

būtu bijis jāpiedalās valdībā vai ne.
Tomēr tagad mēs varam vairs vienīgi
skaidrot, kādēļ notika tā, kā notika.
Vispirms, bez VL!/TB/LNNK
valdības koalīcija aritmētiski var
iztikt – „Vienotībai” un ZZS kopā
ir 55 balsu vairākums, un tādēļ
papildus mandāti Saeimā tai nav
vajadzīgi. VL!/TB/LNNK ar saviem
8 mandātiem nespēj aizstāt ZZS, līdz
ar to koalīcijai no „Vienotības” un
VL!/TB/LNNK nav vairākuma. Līdz
ar to spiedīgas polītiskas vajadzības
pēc nacionāļu iekļaušanas valdībā
„Vienotībai” nebija. Tomēr šeit savu
lomu spēlēja vēl citi apsvērumi.
Jaunā apvienība, kuŗā „Visu Latvijai!” jaunieši ir apvienojušies
ar Latvijas polītikas veterāniem
TB/LNNK, nav viendabīga. TB/
LNNK ir jau ilgstoši atradusies pie
varas un visbiežāk piesegusies ar
nacionālo retoriku savu interešu
konfliktu aizsegšanai. „Visu Latvijai!” jauniešiem turpretī nav valsts
līmeņa polītiskas pieredzes, nedz arī
kādu īpašu kompetenču. Savukārt,
viņu pieredze ārpus parlamenta lika
daudziem pacelt uzacis: jaunie ļaudis
reizēm ir veikuši darbības, kuŗas
demokratiskajā pasaulē parasti attiecina uz labējo ekstrēmismu. Tas
deva ieganstu šoreiz atstāt nacionāļus
ārpus koalīcijas. Tam pamatā
bija ideoloģiskas domstarpības
„Vienotības” rindās.
Ņemot vērā, ka TB/LNNK līdz šim
ir bijusi klāt gandrīz visās valdībās
un parasti locījusies līdzi visiem
vējiem, tas nebūtu jāuztveŗ kā kāds
īpašs drauds latviešu nacionālajām
interesēm. Arī „Vienotības” rindās
ir vesela virkne stingru nacionālistu,
kuŗi nepiekāpsies sadarbībai ar
„Saskaņu” vai reveransiem pret
Krieviju. Turklāt jaunajiem ļaudīm no
„Visu Latvijai!” būs iespēja iepazīt
parlamenta dzīvi un apliecināt savu
polītisko stāju kā konstruktīviem
opozīcijas deputātiem. Latvijā
valdības mainās pietiekoši bieži,

lai gadījumā, ja „Visu Latvijai!”
jaunieši patiešām spēs spēlēt polītisko
spēli saskaņā ar demokratijas un
cilvēktiesību pamatprincipiem,
viņi noteikti tiktu iekļauti kādā no
nākamajām valdībām.
Piesardzīgas cerības
Taču reālā dzīve tikmēr rit savu gaitu.
Ekonomiskā krize pakāpeniski atlaiž
savu dzelžaino tvērienu, kuŗā līdz
šim atradās Latvija. Tautsaimniecība
uzrāda pirmās atlabšanas pazīmes.
Tiesa, tas nav nekāds lielais
mierinājums mūsu valdībai, kuŗai
gada pēdējie divi mēneši paies
izmisīgos budžeta samazināšanas
centienos. Samazināt budžetu par
aptuveni 400 miljoniem patiesi būs
Herkulesa cienīgs darbs, kuŗu arī
šoreiz nāksies veikt Valdim Dombrovskim. Viņam varam vēlēt izturību
un veiksmi.
Vienlaikus ir jādomā arī par
ilgtermiņa attīstību, lai pēc dažiem
gadiem mēs no jauna neiekristu tādā
pašā bedrē, kādu mums sarūpēja
mūsu iepriekšējās valdības. Vispirms,
ir beidzot jāpievērš uzmanība
sabiedriskā sektora reformām
– izglītībā, veselības aprūpē. Arī
valsts pārvalde prasa izmaiņas
- ar jaunās valdības sanākšanu tiek
apvienotas divas ministrijas, taču
varētu darīt krietni vairāk. Nāksies
palielināt arī pensionēšanās vecumu,
un pats svarīgākais, domāt par to,
kā samazināt cilvēku aizplūšanu no
Latvijas. Tam visam ir nepieciešami
atbildīgi polītiķi, kuŗi spēj ne tik
vien nospraust, bet arī realizēt savus
mērķus. Par spīti visām pēcvēlēšanu
peripetijām, 10. Saeimas vēlēšanas ir
spērušas pozitīvu soli šajā virzienā.
Taču stabila izaugsme vēl joprojām ir
un paliek nākotnes jautājums.
Ivars Ijabs,
polītologs
speciāli „Latvian Dimensions”
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Pateicamies ikvienam, kas ziedojuši, atbalstot ALAs
centienus uzturēt latviešu sabiedrību ASV, kā arī palīdzēt
Latvijai!

ZIEDOJUMI ALAi
No $500 000 līdz $750 000

Edmunda Prauliņa testamentārais novēlējums, Jāņa Priedīša testamentārais
novēlējums

No $5 000 līdz $12 500

Dr. Aina Galēja, Māra Dole, anonims, Ināra un Jānis Apiņi, Aina un Māris
Pamovski, Andrejs Eglīte, Evarists Bērziņš

No $800 līdz $3 000

Dr. Atis K. Freimanis, Ievas Grundmanis testamentārais novēlējums, Juris
Petričeks, Silvija un Lawrence Christmas, Rasma Dinbergs, Daina un Jānis Luci,
Leonīds Ratermanis, Māra Durham, Dr. Valda Levy, Ināra un Ēriks Krūmiņi,
„The Lubrizol Foundation” (Artūrs Grava matching grant), Oregonas latviešu ev.lut.
draudze, ziedojumi Irēnas un Ilmāra Smiltiņu mūža un laulības jubilejā, „Nebraskans
from Latvia Society”, Apvienotās Linkolnas latviešu ev.lut.draudzes Dāmu komiteja

No $250 līdz $750

Milda Vītols, Jānis M. Riekstiņš, Skaidrīte Waterford, Linda un Mārtiņš Duhms,
Dr. Silvija Hoag, Frīda Grūbe, Aija Horton, Nadīne Hummel, Kārlis Ķirsis, Baiba
Grūbe Foster, Lāču ģimenes fonds, Ilona un Andrejs Ķīši, Andris Ramāns, Dzintra un
Vilmārs Kukaiņi, Maija un Tālivaldis Paegles, Māra un Aivars Celmiņi, Harijs Hunters,
Anna Ozoliņš(†), Justs Karlsons, Vija Lincis, Maija Wolf, Dr. Andrejs Strauss, Irēna
un Ilmārs Smiltiņi, Nina Breņķis, Milvoku latviešu ev.lut. Sv. Trīsvienības draudze,
Dienvidfloridas latviešu biedrība, Kolorado latviešu Kultūras centrs

Celsim un sargāsim latvju tautu, valsti un kultūru!
Nosūtu čeku vai atvēlu atskaitīt atzīmēto summu no manas kredītkartes
Čeks $

Vārds

Adrese

VISA

MASTERCARD

CARD #
Tel.

Exp. date

Čeks rakstāms ALAs vārdā un nosūtāms Amerikas latviešu
Signature
apvienībai, 400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850.
Ziedojumi ALAi ir atvelkami, valsts nodokļus aprēķinot.

Paldies arī visiem ALAs
atbalstītājiem,
kas ziedojuši summas,
mazākas par $250!
20
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Paldies visiem anonimajiem ziedotājiem,
kas atbalstījuši ALA ar Combined Federal
Campaign/United Way starpniecību!
ALAs CFC numurs ir 10205

Pateicamies visiem ALAs biedriem, kas šajā gadā pievienojās
ALAs saimei, kļūstot par jaunu biedru vai paaugstinot savu
biedra pakāpi!
Zelta mūža biedri

Mūža biedri
6842. Jānis Jansons, Rockford, MI
6843. Ojārs Bērziņš, Cicero, IN
6844. Terēze M. Inveiss, Zionsville, IN
6845. Maija K. Inveiss, Zionsville, IN
6846. Liene Kukainis, Greenville, SC
6847. Elmārs Strazds, Victor, NY
6848. Liega Arnett, Morgan Hill, CA
6849. Mikaila Block, Brookeville, MD
6850. Lidija Ankravs Vasilevska, Latvija
6851. Ināra Andra McNally, Newaygo, MI
6852. Laima Līzīte Jātniece, Latvija
6853. Jānis Zemgus Jātnieks, Latvija
6854. Steen Aleksandr Jergensen, Arvada, CO
6855. Alīda Laney Hartwell, Mount Airy, MD
6856. Aubrey Nina Peterson, Kensington, CA
6857. Aija Ozoliņš, Lakewood, WA
6858. Lauris Ūsiņš Kukainis, Greenville, SC
6859. Dace Anna Mežinskis, North Liberty, IA
6860. Anita Collister, Lawrence, KS
6861. Dāvids Jēkabs Kore, Three Rivers, MI
6862. Mārtiņš Rācenis, Hopkinton, MA
6863. Laura Ramanis, Cincinnati, OH
6864. Lauris Grundmanis, Minneapolis, MN

1677. Ivars Mičuls, Burbank, CA
1678. Arnis Tūbelis, Sanfrancisco, CA

Sveicam jaunos biedrus un labvēļus, kas ALAs
59. kongresā Sanfrancisko paaugstināja savu vai
radinieku biedra pakāpi.
Paldies arī visiem mūsu uzticamajiem Gada biedriem!

BIEDRU PIETEIKÐANÂS VEIDLAPA

ALAs biedri

Es vēlos atbalstīt ALAs darbu, kļūstot par biedru šādā pakāpē:
Gada biedrs $30
Pensionāriem

$20

Mūža biedrs $300

Zelta Mūža biedrs $800

Iespējams nomaksāt gada laikâ

Iespējams nomaksāt trīs gadu laikâ

Dzintara biedrs $2,000
Iespējams nomaksāt piecu gadu laikâ

Vārds
Adrese

E-pasts

Tel.

Dzimšanas gads:

VISA
Exp. date

MASTERCARD

Čeks $

CARD #
Signature

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

MĒS PATEICAMIES PAR JŪSU ATBALSTU - TAS PALĪDZĒS MUMS STIPRINĀT LATVIEŠU SAITES ASV UN VEICINĀS SADARBĪBU AR LATVIJU.
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ALAs ceļojumu pūram klāt vēl četri piedzīvojumiem
bagāti braucieni
2010. gada vasarā ALA noorganizēja “Sveika,
Latvija!” divdesmit trešo un divdesmit ceturto
braucienu, kā arī “Heritage Latvia” (angļu
valodā) un “Hello, Latvia! /Sveika, Dzimtene!”
ceļojumus

“SVEIKA, LATVIJA! - XXIII”
“Nu, sveika, Latvija, mīļā…”
“Nu, sveika, Latvija, mīļā, cik labi, ka satiekamies pēc
ilgi sapņota sapņa, kas beidzot ir piepildījies!”, Alberta
Legzdiņa vārdiem dzied jaunieši, ik gadu dodoties Amerikas latviešu apvienības rīkotajos “Sveika, Latvija!”
ceļojumos. “Sveika, Latvija!” ceļojumi ir izglītības braucieni, kas ietilpst ALAs Izglītības nozares programmā.
Šie divu nedēļu ceļojumi ik gadu pulcē rietumu latviešu
jauniešus, lai kopā apceļotu, iepazītu un iemīlētu
Latviju. Bet “ Sveika, Latvija!” nav tikai ceļojums!
Jauniešiem tā ir sen lolota sapņa piepildīšanās vai ilgi
gaidītā atkalredzēšanās ar viņu tēvu tēvu dzimteni un
neaizmirstams piedzīvojums kopā ar latviešu draugiem.
Šis bija jau 23. ceļojums programmas pastāvēšanas laikā.
ALA rīko šos braucienus divas reizes gadā – jūnijā un
augustā, un tajos dodas trimdas latviešu jaunieši, kas ir
absolvējuši latviešu skolu. Šogad jūnijā grupas vadītāja
Kārļa Kaugara, ceļojuma koordinatores Anitas Ozolas
un divu audzinātāju (Valdas Jefimovas un Elizabetes
Zīlišķes) pavadībā ceļojumā devās 13 jaunieši no Amerikas un Austrālijas. Par ceļotāju ērtībām rūpējās vienmēr
izpalīdzīgais un smaidīgais autobusa vadītājs Valdis.
Bērni bija ļoti sajūsmināti, ka beidzot paši savām acīm
var skatīt Latviju – zemi, par ko viņi ir mācījušies latviešu
skolās un par kuŗu viņi ir tik daudz dzirdējuši ģimeņu lokā.
Vēl tagad, mēnesi pēc ceļojuma, jaunieši, sēžot Gaŗezera
vasaras vidusskolas solos, vai čalojot ar draugiem, atceras
“Sveika, Latvija!” piedzīvoto. Kad skolotāji rāda fotografijas vai stāsta par kādu vietu Latvijā, viņi ik pa laikam
dzird priecīgus skolēnu saucienus: “Mēs tur bijām!”
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Ceļojuma programma bija ļoti piepildīta, jo Latvijā ir ļoti
daudz, ko redzēt un piedzīvot! Katra diena atšķīrās cita no
citas, un bija kā jauns piedzīvojums.
Brauciena ietvaros jaunieši viesojās visos Latvijas novados, redzēja daudz dažādu pilsētu, mūzeju, tūrisma un
vēstures objektu, izbaudīja Latvijas skaisto dabu, viesojās
Latvijas Republikas Saeimā, pie Valsts prezidenta Valda
Zatlera, kā arī divās Latvijas lauku skolās. Visur tikām
uzņemti ļoti viesmīlīgi un sirsnīgi. Jautājot bērniem, kā
viņi jūtas Latvijā, pirmais, ko viņi atbildēja bija – gaidīti
un lutināti. Pateicoties Latvijas iedzīvotājiem, bērni Latvijā
nejutās kā svešinieki vai parasti tūristi, bet jutās patiesi
gaidīti – gandrīz kā mājās.
Bērniem vislabāk patika vizīte pie Valsts prezidenta. Viņi
jutās ļoti pagodināti, ka drīkst satikt pašu Valsts prezidentu, jo apzinājās, ka tā ir īpaša privilēģija! Vizītes laikā bija
jūtams patīkams satraukums. Bērni prezidentam uzdeva
dažādus jautājumus – uzzināja, ko prezidents dara brīvajā
laikā, kādas dziesmas viņam patīk, kādi ir viņa nākotnes
plāni un daudz ko citu.
Bērni bija ļoti priecīgi arī par iespēju viesoties divās
Latvijas skolās - Grundzāles pamatskolā un Bērzgales
pamatskolā. Abās skolās jaunieši tika mīļi uzņemti
ar dziesmām, dejām, Jāņu sieru, vainagiem un citiem
pārsteigumiem, ko bija sarūpējuši Latvijas skolēni. Kopā
tika dziedāts, dejots, spēlēts un pirtī iets – par visu bija
padomāts! “Sveika, Latvija!” jaunieši bija ļoti ieinteresēti
uzzināt kā dzīvo, mācās un atpūšas jaunieši Latvijā. Tika
izveidotas draudzības, kas, iepējams, pastāvēs vēl ilgi un
palīdzēs nākotnē.
Savukārt, jauniešu bijību un saviļņojumu visspilgtāk
varēja vērot brīdī, kad viņi savām acīm ieraudzīja Brīvības
pieminekli. Tas bija pirmajā vakarā, kad jaunieši čalodami

Pie Kolkas raga “Sveika, Latvija!” XXIII dalībnieki no kreisās: Krišs Brunovskis, Dāvids Lāčkājs, Gunārs Robežnieks, Kristaps Eilands, Nikolais Kārkliņš,
Alens Klints, Laila Kubuliņa, Daina Jefimova, Laura Kontere, Sarma Āruma, Ilze Vizule, Matīss Dāle, Ojārs Bērziņš

audzinātāju pavadībā pastaigājās pa Vecrīgu. Pēkšņi
viņu priekšā, pāri koku galotnēm, iznira Brīvības
pieminekļa trīs zvaigznes. Atskanēja priecīgs sauciens: “Brīvības piemineklis!” Čalošana momentā apklusa un, ieraugot šo latviešiem tik nozīmīgo brīvības
simbolu, daudzu bērnu acīs uz brīdi iemirdzējās tāda
īpaša dzirksts.
Ceļojuma laikā bērni patiesi iemīlēja Rīgu, izbaudīja
Latvijas dabu un vairāk iepazina Latvijas vēsturi un
kultūru. Tas viss viņiem palīdz vairāk apzināties savas
saknes un piederību Latvijai. Daži bērni teica, ka
Rīga ir visskaistākā pilsēta pasaulē, citi, - ka Latvijas daba viņiem šķiet ļoti, ļoti skaista, citi, savukārt,
ļoti augstu vērtēja tieši latviešu viesmīlību. Katrs
Latvijā atrada ko savai sirdij mīļu un tuvu un neviens no bērniem nevarēja teikt, ka Latvijā nav nekā
īpaša. “Mēs prom braucot, visi tev solām, mēs noteikti satiksimies,”Alberta Legzdiņa dziesmā izteikto
solījumu bērni dzied no sirds un ar patiesu cerību
atkal reiz atgriezties Latvijā!
Jaunieši saka paldies Amerikas latviešu apvienībai,
ceļojuma organizētājiem, vadītājiem un audzinātājiem
par iespēju apceļot Latviju. Bet visvairāk bērni vēlas
pateikties saviem vecākiem un ģimenēm par latvisko
saišu veidošanu un stiprināšanu un šīs brīnišķīgās
zemes – Latvijas iepazīšanu.
Dalībnieku domas par ”Sveika, Latvija!” ceļojumu
uzklausīja, sakārtoja un rakstā izveidoja ”Sveika,
Latvija!” audzinātāja Elizabete Zīlišķe
Latvian Dimensions • Number I, 2010-2011
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Pie Valsts prezidenta (priekšplānā) audzinātāji Valda Jefimova un Kārlis Kaugars, jaunieši (no kreisās) Krišs Brunovskis, audzinātāju palīdze
Elizabete Zīlišķe, Gunārs Robežnieks, SLV koordinatore Latvijā Anita Ozola, Ojārs Bērziņš (aizmugurē), Dāvids Lāčkājs, Nikolais Kārkliņš,
Matīss Dāle, Laura Kontere, Kristaps Eilands, Alens, Klints, Daina Jefimova, Laila Kubuliņa, Sarma Āruma un Ilze Vizule

“Sveika, Latvija!” XXIII un XIV braucienu dalībnieki viesos pie Valsts prezidenta

Foto pulksteņrādītāja virzienā: Satraukti un smaidīgi “Sveika,
Latvija!” - XXIV dalībnieki gaida prezidentu.
Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers pārņēmis gīda
pienākumus izrāda jauniešiem Rīgas pili.
SLV XXIV audzinātājs Filips Andersons no Kalifornijas Rīgas
pils ģērboņu zālē “satika” savu vecvectēvu - Latvijas Valsts otro
prezidentu Gustavu Zemgalu.
“Šim vīram var droši sekot,” tā, iespējams, domā brauciena
dalībnieki, dodoties pils saimniekam - Valsts prezidentam - pa
pēdām apskatīt pils dārzu.
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“Heritage Latvia” brings Latvia closer to the hearts of American Latvian teens
Why would a 14-year old ninth-grader from the United
States (granted, with Latvian roots, perhaps a Latvian parent or grandparent) want to travel to Latvia on an intensive
two-week educational tour? Why would he or she spend
two precious weeks of summer vacation in a land where the
language is at best vaguely familiar; the food, with a few
exceptions, not what one is used to, and the itinerary - very
demanding - with no free mornings to sleep in? Why,
indeed? We could begin to look for answers to these questions in the 2010 Heritage Latvia trip application essays of
13 young people from all over the United States.

Since I was a little girl I’ve always wanted to learn more
about my heritage. As long as I can remember, I have been
baking with my (Latvian) grandma, grandpa and mom. I love
being Latvian because I get to attend many cultural [events]
that other kids only dream about. ... On the „Heritage Latvia”
tour, I would like to learn more about my background which
has made me the person I am today.... – Kristine Gouin,
Connecticut
My Dad’s heritage is Latvian (and) I have learned a
great deal about it already, but experiencing it firsthand will make what I have learned
so much more real and valuable.
– Larissa Grundmanis, Minnesota
I am very interested in other cultures
and in travel and Latvia is a new
place for me to learn about. I live in
Alaska, away from my Latvian family,
and I haven’t been exposed to as much
Latvian culture as I would have liked.
Hopefully, this trip will give me a better
understanding of my family’s roots...
so I can feel closer to my heritage.
– Emma Hill, Alaska

“Heritage Latvia” participants near the historic Kuldīga bridge

I was there a long time ago...too young to pay attention to
the traditions or the landscape. I would like to learn more
about ...my heritage. – Aleks Biteman, Washington
I have attended Latvian School for as long as I can remember
and that education encouraged me to experience the (Latvian)
culture first hand. (I hope) to gain friendships, form bonds and
acquire knowledge and I plan on creating a deep connection
with Latvia. My grandparents instilled in me a great love for
this country and I hope to come away from this experience
with an accurate and enlightened view of the country from
which my ancestors came. – Aleksa Block , Maryland
I would like to visit Latvia because I want to see where my
grandmother came from and to ...gain an understanding
of the Latvian culture and learn more about the history of
Latvia. – Samantha Dumoulin, Michigan

Going on this „Heritage Latvia” trip
will bring everything together that I
have learned over the years. I expect
to see the beautiful countryside and
castles...the busy city streets of Riga...
perhaps even meet my former (Latvian
school teacher) who lives in Riga. My
grandmother still has family there and
I would love to meet them. Latvian culture is part of who I
am.... Miranda Jarrett, Virginia
I want to go to Latvia because I have never been there before
and it seems like a cool place to be. I have been in Latvian
school for 10 years ! I think I deserve to see the country I
have been learning about all my life!
Lukas Leitis – Washington
I want to see the homeland of my grandparents. They have
told me that Latvia is an amazing country and I would love
to see where they grew up - Sigulda, Cesis and Riga. I also
hope to meet new friends, not only from the States, but also in
Latvia... I also hope this trip will help me learn more Latvian
and gain the confidence to try to speak more Latvian with
family and friends. – Aina Lusis, Virginia
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Going to Latvia would be a life-changing experience! ...,
after all the years of telling people about how I got my
name with its unusual spelling, I would be going to the
place where the spelling of my name is actually USUAL!
– Viktorija Rodgers
It seems like everyone on my mom’s side of the family had
their Latvian stories to tell. I never had a story to tell. Going to Latvia will give me stories to tell and make me able to
relate to my family more. – Emma Sichling, Tennessee
I want to learn more about the origins of my family. I would...
like to take this opportunity to make friends who share this
same origin; I think we will bond [and make] close friendships that will become more important as time goes on. – Talis
Simmons, New Jersey.
Did the „Heritage Latvia” trip meet participants’ expectations? Was it a life-changing experience? Did it provide
these young people with the connection to their heritage
which they were seeking? Here are a few of their reflections
after returning from Latvia:
Emma Sichling: I went on the trip hoping to learn more
about my heritage and ancestry. I found out so much about
that, but I also saw people and places that I will never forget,
new ways to live life, [got to know] a different culture, and
made lifelong friends...We visited so many amazing places
and people in just two short weeks. My favorite thing was
meeting the president of Latvia. How many times in your
life do you get to meet a president? .....I liked the way he
was so casual, and made us think about what [our] heritage
meant to us...

have to dance these types of dances. However, seeing all
the kids my age and older performing the folk dancing so
perfectly, and seeing how much they enjoyed them, changed
my view of folk dancing.
The entire trip was an experience I will treasure for a long
time to come. It made me realize the importance of my culture, and has made me want to learn more Latvian and stay
more active in the American Latvian society. [It] was great
....to meet some of the kids from Latvia – many of us have
connected through Facebook and still send messages to each
other. I would recommend this trip to all American Latvian
kids – especially those who [aren’t fluent in] the language.
Mikaila Block: Preparing for the Heritage Latvia trip was
an experience of its own. I had no way of knowing if I had
packed everything I would need, if I would make friends,
if I would miss my family, or if I would have a good time.
Upon arriving at the airport we stood in our matching maroon
shirts somewhat awkwardly introducing ourselves. Then
we proceeded to check in and say goodbye to our families.
For the most part, the group members were fairly quiet and
only really began to speak once we had reached our gate...
During the flight from Denmark to Latvia I was seated between two group members. We spoke excitedly of our soon
to be arrival in Latvia...I never would have guessed that we
would become as close as we did and that the members of the
group as well as the chaperones would impact me so greatly.
During that first day, I could not yet imagine all the learning and fun that were in store for me in the next two weeks.

Aina Lūsis: It is two months since I went to Latvia with
American Latvian Association’s (ALA) Heritage Latvia
program, but the memories of the program and the things I
experienced on the trip will remain with me for a long time
to come. This was one of the best experiences I have had,
because I got to be in a country that I have learned about for
so long. If I could, I would be part of the Heritage Latvia
program again.

Lukas Leitis: My favorite part of the trip was our group’s
visit to the Presidential Palace. I couldn’t believe I was going
to meet the President of Latvia! This was a once-in-a-lifetime
opportunity! We approached the palace through big metal
gates. Once inside, we saw the amazing interior with red
carpets, fancy antique furniture, and much more. We then
had to wait about 30 minutes to actually meet the president,
and we then took a group picture at his desk. One member
of our group gave a speech and presented the president with
a pottery vase and flowers. We then left the building saying
our good-bye’s to the president and his palace.

I hope that future participants will have the opportunity to
participate in the Dziesmu Svetki. The [Song and Dance]
Festival was truly amazing, and the excitement surrounding
the event was indescribable. Our group had the opportunity
to attend the main concert. The songs were so beautiful.
Even though I did not understand the words, the melodies and
everyone singing together touched my heart. We also got to
watch the tautas dejas (folk dances) – which were incredible.
I have never seen so many people dancing as perfectly and
beautifully as they did. To be honest, I have never enjoyed
folk dancing, because I did not think that kids my age should

Viktorija Rodgers: Do you know the feeling of birch
branches drenched in hot water hitting your back, arms and
legs....well most people don’t, but if you have ever been to
a sauna in Latvia you would understand. This may sound
strange to you, but for the most of the people who went
on the Heritage Latvia trip this rings a bell! It sounds a bit
painful and, trust me, it was, but it also is the most calming
and relaxing feeling you will ever experience. If we weren’t
relaxing in a sauna in Latvia, we were splashing around in
the Daugava River or maybe having a conversation with the
president of Latvia! Going to Latvia was an experience in
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itself but what I wasn’t expecting was
all the cool amazing things we were
going to do while there. If I were to go
back in time to change one thing about
my trip I think the ONLY thing would
be to try more of the foods - I probably missed out on a lot! I learned so
much about my culture and background
I could probably write a book, but the
thing I will remember most about the
trip is all the good friends I made and I
know with today’s technology we will
keep in touch for many years to come!
I hope to go back to Latvia with my
family and show them all the places I
saw and give them a detailed description of each thing there! I will never
forget Heritage Latvia summer 2010!!
Emma Hill: I can honestly say that
spending two weeks in Latvia was one
of the best experiences of my life, if
not the best. Words cannot even describe how much fun I had, how great
the people were, how rich the culture
was, and how much I learned. At first
I was unsure, of course. I was nervous
about making friends, about eating
dill at every meal, and about how we
were going to have two weeks worth of
interesting things to do in such a tiny
country. However, I stopped worrying
about all of that after the first night. Not
only were the people in my group some
of the best I have ever met, but the food
was (for the most part) delicious, and
our itinerary was booked every day.
We were up at eight every morning so
we could fit in all the amazing things.
Some of my favorites were visiting the
outdoor market in Liepaja, meeting the
president in Riga, meeting my relatives,
eating potatoes and mushroom gravy at
the bread museum, spending the night in
a Catholic Basilica (in the guest house)
, attending the song festival, spending
time with the Latvian students, polishing my own piece of amber, and relaxing on the beach. Everywhere we went
our fantastic tour guide, Polina, taught
us about the history of the place. All of
the guides also tried to teach us a little
of the language, but even without it we
were still welcomed by everyone we

met. The Latvians were very happy
to have us there and took every opportunity to express their culture and
explain to us how important it is to be
proud of your Latvian heritage. It was
truly inspiring. This was my experience
in Latvia, in very few words. It was
exciting, surprising, fun, interesting,
and endlessly entertaining. If I could
go back and do it all over again right
now, I would in an instant.

Miranda Jarrett: My trip to Latvia
was amazing. We did everything from
meeting Latvia’s President to lugeing
in the countryside. The trip was packed
with many memorable experiences history, education, excitement and fun.
My initial view was from the airplane
when I looked out of the window and
saw the beautiful countryside of my
grandma’s homeland. For as long as
I could remember, I had heard stories

Peter Biedenweg trying his hand at the art of pottery under the watchful eye of Latgallian potter Pēteris Gailums. “Heritage Latvia” girls taking a brave dunk in the cooling
pond after a hot Latvian Sauna experience
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about this country and now I was finally going to see it. My
sister had gone a few years before me and came back with
great friends and great memories. I hoped that I would have
a similar experience.
I was so excited when we landed in Riga. Riga resembles
other major cities in that there is a lot of activity going on.We
hopped into our tour bus and rode around the capital and saw
some of the beautiful landmarks. We saw the new library, all
the churches, some of the best hotels in the country. I loved
seeing the Latvian Freedom Monument.
We visited a school in a small town in Kurzeme. The students
we met were very shy at first. After we had lunch and talked

since I could now tell my friends that I swam in the Baltic
Sea. We then headed on to Liepaja.
When we were in Liepaja we had some free time to do some
shopping. We went to the market to shop for Latvian souvenirs. I bought a Namejs ring, some chocolates, some amber
pieces, soap, candles and typical Latvian linens. I also learned
how to ask for and buy strawberries. When we were done at
the market we went to the amber polisher and to the weavers.
It was very interesting to watch how they polished a rough
piece of amber and turned it into something shiny and pretty.
We saw how they transformed the stones into necklaces and
earrings. Liepaja is also known as a
musical city. We followed a foot path
of golden music notes that took us
around the heart of the city with its
beautiful architecture - old buildings
and churches.
In Latgale we stopped and ate at the
Bread Museum. There we learned
how much rye bread means to Latvians. We learned that bread is sacred
and that the holes in the bread are
God’s eyes. The next day we met
up with our second Latvian school.
Those students were a lot less shy.
They greeted us with wreathes, took
us to their school and showed us their
classrooms. We all ate lunch together
and then set off to a potter’s house
where we got to make pottery and
relax in the sauna.

“Heritage Latvia” youths by the Baltic Sea near Jūŗkalne. From the left: Samantha
Dumoulin, Larissa Gruundmanis, Viktorija Rogers, Aina Lusis, Emma Sichling,
Miranda Jarret, Kristine Gouin, Alex Biteman, Peter Biedenweg, Lukas Leitis. Seated:
Emma Hill, Mikaila Block. In the front: Talis Simmons.

with them, we realized that we were more alike than different.
We laughed and joked and then went back to their school and
did different activities such as cooking, singing, and acting.
My favorite part was the cooking and I learned how to make
sklanda rauši a sort of potato and carrot pastry. Before we
left we exchanged gifts and email addresses, took pictures.
I was happy I had made some new friends.
We slept through most of the drive to Ventspils but it was
great waking up to such a beautiful city! I learned it is one of
the largest cities and largest ports in Latvia. Because it was
American Independence Day, our chaperones let us go to the
beach to celebrate before we had to move on. The water was
freezing even though it was very hot outside. I did not mind

Once back in Riga we met the President. He was a very soft- spoken
man. He was happy to know that we
were interested in learning about our
heritage. Later we reconnected with some of the students we
met earlier. We went to the War museum, had dinner –danced
folk dances and just hung out.

I was able to meet up with some of my grandma’s family.
They were very nice... I had waited a very long time to take
this trip. It was well worth the wait. I made many new friends,
both American and Latvian. It was my first trip to Europe and
I know it will not be my last. I enjoyed the bustle of the city,
the simplicity of the small towns, and everything in between.
The people, food, sights, smells…it was all wonderful. I love
my heritage and I am proud to be Latvian. Thank you for allowing me the opportunity to have this experience!
Summarized and edited by Anita Juberte
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NOTE: We are already starting to plan
the Heritage Latvia 2011 trip. If you
know of someone who is interested in
participating, please ask him or her to
contact Anita Juberts at the American Latvian Association 301 340-8719 or write to
projekti@alausa.org

“Heritage Latvia” participants visiting the Riga Castle; by the stone in
“Likteņdārzs”; on their way to the hotel
in Riga; and dancing at the Youth Dance
Festival

Lukas Leitis testing his bravery and the patience of the “Latvijas brūnā” cow
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“Sveika, Latvija!” - XXIV
Jaunieši, latviešu skolu absolventi no ASV un Kanadas, kuŗu
vidējais vecums bija 14 gadi, ceļoja uz Latviju, lai pašu acīm
redzētu to zemi, par kuŗu tik daudz bija dzirdēts no ģimenes,
un par kuŗu bija mācījušies latviešu skolā. Ceļojumu jau divdesmit ceturto reizi pēc kārtas organizēja Amerikas latviešu
apvienība (ALA). ALA rīko izglītojošus ceļojumus latviešu
valodā („Sveika, Latvija!”) un angļu valodā („Heritage Latvia”) . Augusta ceļojums noritēja latviešu valodā un sniedza
dalībniekiem īpašu iespēju iejusties latviešu kultūrā.
Braucot ar autobusu, grupa apciemoja Rīgu, Raganu, Turaidu,
Cēsis, Vecpiebalgu, Gaigalavu, Rēzekni, Aglonu, Koknesi,
Lielvārdi, Ķegumu, Rundāles pili, Tērveti, Apšuciemu,
Kolku, Ventspili, Jūrkalni, Kuldīgu, Rudbāržus, Liepāju
un Lesteni. Dažās vietās tika pavadītas pāris stundas, citās
pārgulējām. Pavadījām vairākas dienas Rīgā - ceļojuma
sākumā un beigās; jauniešiem īpaši patika ekskursija
šokolādes fabrikā „Laima” un Rīgas panorāma no Sv. Pēteŗa
baznīcas torņa. Ceļā jauniešiem īpaši patika brīži Daugavas
malā un Baltijas jūŗas krastā Jūŗkalnē.

iekārtota Ventspils pilī, kā arī iespēja pašiem veidot dzintara
rotas pie Liepājas dzintara meistariem.
Jaunieši, kā katru gadu „Sveika, Latvija!” ceļojumos,
ciemojās divās Latvija skolās, iepazīstoties ar saviem
vienaudžiem. 16. augustā grupa apciemoja Gaigalavas
pamatskolu Latgalē, bet 20. augustā Rudbāržu pamatskolu
Kurzemē. Skolas apmeklējumu laikā jaunieši apskatīja
mācību telpas, baudīja kopējas ēdienreizes, sportoja, gāja
rotaļās un izmēģināja pirti.
Jaunieši no abām Latvijas
skolā un „Sveika, Latvija!” dalībnieki vēlreiz tikās ceļojuma
beigās Rīgā, kopīgi viesojoties Rīgas pilī pie Latvijas Valsts
prezidenta. Pasākumā jauniešus uzrunāja arī ASV vēstniece
un Kanadas vēstnieks. Pēc pieņemšanas pilī, jaunieši devās
uz folkloristu vadītu danču vakaru un atvadām.
Katra diena bija nodarbību pilna, pateicoties rūpīgi iepriekš
sagatavotai programmai, ko
izstrādā ALAs ceļojumu koordinatore Anitai Juberte un „Sveika,
Latvija!” grupas gīde un koordinatore Latvijā Anita Ozola.
Audzinātāji Kristīne Thompson
no Kanadas un audzinātājs Filips
Andersons no ASV gādāja par
jauniešu drošību, veselību un
aktīvu piedalīšanos visās grupas
nodarbībās.

Neaizmirstams bija arī „Maizes mūzeja” apciemojums, kur
bija iespēja nogaršot garšīgo maizi un citus ēdienus, kā arī
noklausīties enerģiskās mūzeja vadītājas stāstījumu par maizi
un tās svētumu.
Jauniešiem patika Tērvetes parks ar Annas Brigaderes
Sprīdīša tēliem un raganu, kas mežā brūvē tēju. Braucējiem
bija iespēja uz īsu brīdi mācīties 19. gadsimta skolā, kuŗa
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Pa ceļam Anita Ozola vērsa
dalībnieku uzmanību uz skatiem
vai priekšmetiem aiz autobusa
loga. Šoferis Valdis atkārtoti
demonstrēja savu meistarību,
manevrējot lielo autobusu pa
grantētiem un dažkārt šauriem lauku ceļiem. Ēdienreizēs
pasniedza bagātīgus un sātīgus latviskus ēdienus, gatavotus
no vietējiem Latvijas produktiem. Katras dienas galapunkts
parasti tika sasniegts ap 6:00 vakarā, un jauniešiem atlika
vairākas stundas vakariņām, vakara sanāksmei un brīvajam
laikam. Vakara sanāksmēs jaunieši rakstīja savās ceļojuma
dienasgrāmatās, pārrunāja dienas notikumus un atzīmēja
dienas maršrutu Latvijas kartē.

Siltais laiks ceļojuma pirmajā pusē
padarīja peldēšanos un atveldzēšanos
ļoti svarīgu, kurpretim, brauciena otrajā
daļā bija vēsāks laiks, un jaunieši varēja
novērtēt savus „Sveika, Latvija!” siltos
kreklus un sātīgi garšīgās latviskās
maltītes.
Divas pilnas nedēļas Latvijā deva
iespēju jauniešiem daudz ko piedzīvot,
no pārrunām par Molotova -Ribbentropa paktu Rīgā, līdz garšīgo „kļočku”
baudīšanai Aglonā, no Baltijas jūŗas
smaržas Kolkā līdz melnajai tumsai
Liepājas cara laika cietumā (kas tagad
ir mūzejs), no lielā karstuma lauku pirtī,
līdz Ventas rumbas vēsajai miglai. Līdz ceļojuma beigām
bija skaidrs, ka ceļojuma rīkotāji ar savu lielo pieredzi ļoti
labi zināja, kā maršrutā ietvert tieši tik, cik vien 14 gadus
veci jaunieši var uztvert - un tas, izrādās, ir daudz!
Filips Andersons,
SLV XXIV audzinātājs

“Nesaki “hip” pirms neesi pateicis “hop”” - popularo Gustavo
dziesmu dabā iemēģina “Sveika, Latvija! - XXIV” meitenes,
enerģiski palecoties jūŗas malā pie Kolkas. Barikāžu mūzeja
apmeklējuma laikā bija iespēja labāk saprast trešās Atmodas laiku notikumus. Jauniešiem bija iespēja izmēģināt roku
dzintaŗu slīpēšanā Liepājā. Vai ragana Tērvetes mežā dejo
“Pastum, pastum - pietupies?” Iejūtoties “Rīgas sargu” laiku
Latvijā “Cinevillē”
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“Hello Latvia! / „Sveika, Dzimtene – 2010!”
“Latvia is a beautiful country with extraordinary, rich
culture and a world of music and songs. My wish is to
see this country thrive in peace for centuries to come.”
– Serge Dumoulin
In the the late fall of 2009 advertising started to circulate
in the Latvian newspaper “Laiks”, Latvian Halls
and churches, the internet and the American Latvian
Association web site about a trip to Latvia the summer of
2010. And so the saga of “Hello Latvia/ Sveika Dzimtene
2010” began.
By the end of March 2010 fifteen folks had submitted
their downpayments and applications to participate in the

two mother/daughter sets, three married couples and one
single traveler. About half of the group had visited Latvia
once or twice before -some on a previous “Hello Latvia”
trip. Only two of the fifteen participants were born in Latvia, yet half of the group had some understanding of the
Latvian language. So that all could understand Zaiga’s
explanations, the trip was conducted, as usual, in English.
Each individual could choose to fly with the group from
Chicago or Washington, D.C. or arrange their own flight.
The official itinerary began on July 2, 2010 with a group
meeting and dinner at the “Radi and
Draugi Hotel” in Old Town Riga.
As is the custom, we began our tour
by placing flowers at the Freedom
Monument and watching the changing of the guard. We continued on
a walking tour of Old Town. As we
passed historic sites Zaiga explained
their significance and history. Walking on these old cobblestone streets
brings the spirit of Latvia alive!
“This trip was very meaningful and
special for me and my daughter. We
discovered and explored our fatherland, our heritage. The richness of
our heritage was augmented by the
youth song festival.” - Andra Vette.

The itinerary took us to all four
regions of Latvia. The first region
we visited was Latgale. Our first
stop on the way was the castle ruins
Front from the left: Romeo Gargantiel, Dagmara Gude, Laura Gude, Ruth Jensen,
at Koknese, located on a peninRay Songayllo, Andra Vette, Lara Vette, Anna Gargantiel and Rasma Dumoulin. In the
sula where the Pērse and Daugava
back from the left: Randy Jensen, Dominique Palks, Fred Songayllo, Konrads Voits,
rivers
join. Our next stop was
Eriks Voits un Serge Dumoulin.
„Likteņdārzs” – (Garden of Fate)
which was a short bus ride away. This is a new memotrip. With the group intact Zaiga Vilks, the tour coordinarial garden dedicated to all Latvians who lost their lives
tor in Latvia, began to build the itinerary - fourteen days
or their homeland due to the wars and occupations of the
filled with culture, tradition and great food!
20th century. It is designed by Japanese architect Shunmyo Masuno. We visited the site of the apple tree planted
The demographics of this summer’s trip were unique:
by Zaiga’s sorority. In memory of parents and other
there were two sets of brothers - the Voits brothers were
family members many of the group made donations to
the youngest two participants, while the brothers
the future development of “Likteņdārzs.” The construcSongayllo were the most senior. The age gap between
tion of an amphitheater was in the early stages. It would
them was almost 60 years. In addition, there were were
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be great one day to return there to listen to Latvian folk
songs echoing through the gardens!
Now it was time for a coffee break - where better to stop
than on the banks of the Daugava River. Many of us shed
our shoes and walked in the cool, clear river water. Eating
pīragi, sipping coffee and singing Latvian folksongs on a
beautiful, sunny day - what a dream come true!
En route to Rēzekne, Zaiga had arranged for lunch at the
“Maizes Muzejs” (Bread Museum). It was a wonderful
lunch made with all locally grown products. The hostess
and museum director explained how the grain was made
into flour. Romeo Gargantiel even had the opportunity to
grind some flour! A custom in this restaurant is to pass
around a bottle of “smakovka”, a regional homemade
alcoholic beverage. It circulated the room several times but
never seemed to empty. Soon it became evident the hostess
was refilling the bottle. For dessert we enjoyed the Latgalian version of pīragi- “kļockas.” After a great lunch and
several shots of “smakovka,” we danced to a few polka
tunes. Fittingly (or not) , our next stop was the Basilica of
Aglona.
After a tour of Rezekne the next morning, we departed for
Gulbene. Our coffee break in Madona gave Rasma,Serge,
Romeo and Ana an opportunity to meet their respective
relatives for a brief visit. The rest of the group enjoyed the
strawberries,cherries and raspberries purchased at the local
market. Our next stop was author Karlis Skalbe’s home/
museum. Because we were unable to enter the home, Zaiga
told us about the author and the area around his home.
Sandris, our skillful bus driver, guided our bus down a
narrow gravel road to Alauksta Lake - one of the seven
lakes that inspired Skalbe in his writing.

Group leader Zaiga Vilks (front right) translates the information
provided by the director of the “Maizes mūzejs” (The Bread Museum),
Vija Ancāne, on the history and the traditions of breadmaking in Latvia

The Cesvaine Hunting Palace was next on our itinerary.
We were greeted by Karlis Bandenieks.. He has returned
to his parents’homeland, to Cesvaine from Canada to
live – and he has overseen the refurbishment of this
palace which was terribly damaged by fire a few years
ago. Karlis’ love and passion for this project was
evident throughout the tour. In the music hall, group
member Ray Songayllo entertained us with an impromptu
piano concert.
“I am very happy to have been on the tour, and have
learned much about the country and Latvian culture.”
- Ray Songayllo
After a good night’s sleep in Vecgulbenes manor house
“White Castle,” we continued our journey to Cesis. En
route we had lunch at Konu Mill, not far from Smiltene.
Included in this stop was a tour of the almost hundred
year old mill and yarn factory. Sandris knows this area
well since he lives only a few kilometers away. Since we
finished our lunch early, Sandris suggested we drive 6 kilometers to the Estonian border. All of us were excited to
step foot onto Estonian soil - our fellow Baltic neighbor.
It was great to the free borders of the European Union
- no more border controls!
The time spent in the bus driving from site to site was
passed by gazing at the colorful countryside. The green,
gold and yellow fields, family vegetable and flower
gardens, as well as the magnificient storks gathering food
in the fields for their young, perched in the nests on top
of the telephone poles, were the most amazing sight for
our eyes.

Ray Songayllo at the piano in Cesvaine Castle
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Valmiera was our last stop on this day. To our surprise
we found the “Svētā Simona” Church, in the heart of
Valmiera, open to the public. Inside we were greeted by a
young minister who had recently moved his family from
the United States to Valmiera. Since he could speak to the
group in English, Zaiga had a short break from her translating duties. In our free time some of the group found
their way to the Gauja River to wet our feet and sing a
few folk songs dedicated to the Gauja. Once settled in
our rooms many of us gathered in the hotel bar to watch
the World Cup Soccer finals.
The next day was filled with tours of Āraiši Lake Fortress, Turaida Castle and sculpture garden and the resort
town of Sigulda. En route back to Riga we stopped at
Ķoķu klintis to see the bluffs of the Gauja River. On the
way to the river, we were happy to find wild strawberries
and blueberries. Also, Andra and Laura were thrilled to
find some chantarelle, russula and boletus mushrooms
- satisfying their lifelong goal to gather mushrooms in the
woods of Latvia.
The next few days were spent in the greater Riga area enjoying some of the activities of the “ Xth Latvian School
Youth Song and Dance Festival. The morning of July 10,
we joined thousands by the Freedom Monument to view
the Song Festival participant parade. It was very emotional and uplifting to watch school group after school
group dressed in traditional dress march by - all beaming
with pride for their country and heritage.
The pinnacle of the trip was the choir concert that evening - “My Land, My Beautiful Dear Land”under the stars in Mežaparks. Listening to
over 13,000 voices sing our beloved folksongs was truly an unforgettable moment.

World War I era. It was very special to them to wander
the streets of Liepaja. After touring the city by bus most
of us walked to the beach to swim in the Baltic Sea,
search for amber and watch the sun sink into the sea.
On the way back to Riga we stopped near Jūŗkalne where
there is a memorial dedicated to Latvians who fled by
sea to Sweden during World War II. We drank a toast to
them with a delicious home-made fruit liqueur provided
by Alberts, Zaiga’s husband. After a short bus ride and
a brief stop in Kuldīga, we returned to Riga for our final
evening in Latvia. After some last- minute shopping, a
last walk through the Old Town, visits with family and
packing, the group gathered for our farewell dinner at
the “Hotel Radi and Draugi”- exactly were the adventure
began fourteen days ago.
This article only begins to describe the experiences of the
“Hello Latvia/Sveika,Dzimtene! - 2010” trip. All of the
participants returned home with a renewed love for Latvia - its land, heritage and culture. I think we all could
agree with our fellow participant Ruth Jensen who says:
“I recommend this trip for anyone who has Latvian heritage even if they do not speak Latvian.”

The American Latvian Association will again offer
“Hello Latvia/Sveika, Dzimtene!” in the summer of
2011. If you would like additional information, contact
trip coordinator Anita Juberts, projekti@alausa.org,
tel. 301-340-8719.

Before departing for Liepaja and Kurzeme
the next morning, the group attended the
Folk Dance extravaganza at the Daugava
Stadium. It was an inspiration to watch
these children perform with happiness and
energy – despite the terrible heat. Enroute
we stopped at the Lestenes Memorial
Cemetery to honor Latvia’s fallen soldiers
and tour the adjacent war- damaged church
which is in the process of being rebuilt and
refurbished. Some of the “Hello Latvia”
participants found names of relatives on the
headstones and name wall of the cemetery.
Liepāja is the “hometown” of Ray and Fred.
Their family departed from Latvia in the
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“Hello Latvia” participants tasting various flavors of the famous Rūjienas ice cream

ALAs Kultūras nozares vadītāja smeļas iedvesmu Rīgā
2010. gada oktōbrī Amerikas latviešu
apvienības Kultūras nozares vadītāja
Iveta Vesmane Felzenberga devās
vizītē uz Rīgu. Vizītes mērķis bija
kultūras dzīves norišu daudzveidības
iepazīšana. Brauciena laikā tika
apzināti jauni, iespējami sadarbības
partneri ALAs Kultūras nozarei.
Vairāku tikšanos un sarunu gaitā
radās idejas kultūras notikumu
iecerēm, jau liekot pamatus jauniem
projektiem.
Oktōbrī Latvijā vēl valdīja pēcvēlēšanu
pārmaiņu gaisotne - neziņa un
minējumi par jaunievēlēto valdību.
Vizītes laikā veidojās ļoti nozīmīgas
tikšanās. Viena no tām, - ar tagad jau
bijušo Latvijas Kultūras ministru Intu
Dālderi un Kultūras ministrijas Nozaŗu
polītikas nodaļas vadītāju Daci Vilsoni. Abi ministrijas pārstāvji draudzīgi
dalījās informācijā par Latvijas
kultūras iestādēm. Iegūtā informācija
būs lietderīga turpmākās sadarbības
veicināšanā.

Tiekoties ar Kultūras ministrijas Nozaŗu
polītikas nodaļas vadītāju Daci Vilsoni

Sarunu gaitā iezīmējās noteiktas līnijas
skatā uz moderno un dzīvo tagadnes
Latviju, rosinot meklēt laikmetīgu
pieeju nākotnes sadarbībai gan ASV,
gan Latvijā.
Īpaši auglīga tikšanās veidojās ar
Andi Sinkēviču, Jaunās Rīgas
mūzikas skolas direktoru. Skola atrodas unikālā vietā, Rīgas centrā
Bruņinieku ielā 16, pārbaudītā vērtībā
– jau bijušās mūzikas skolas telpās.
Biedrība “Mūzikas Izglītības Arka”

ALAs Kultūras nozares vadītāja Iveta Vesmane Felzenberga,
tiekoties ar bij. Kultūras ministru Intu Dālderi

un Andis Sinkēvičs dibināja Jauno
Rīgas mūzikas skolu. Tā piedāvā
pilnu mūzikas izglītības spektru:
klavieŗu, akordeona, vijoles, ģitāras,
sitamo instrumentu, čella, flautas, trompetes, saksofona, klarnetes
spēles, kā arī dziedāšanas un estrādes
dziedāšanas apmācību pēc licencētām
profesionālās
ievirzes
izglītības
programmām.

Nākotnē tiem latviešu jauniešu
vecākiem ASV, kuri vēlas papildināt
savu bērnu mūzikālo izglītību, tai pat
laikā, stiprinot bērnu latviešu valodas
zināšanas, varētu izvērsties praktiska
sadarbība ar šo skolu. I. Felzenberga
pārrunāja iespējas īpašām jauniešu
mūzikas turnejām pa Latviju ALAs
kultūras un izglītības programmu ietvaros.

Mūzikas skolas turpmākās attīstības
mērķis: sadarbībā ar citām skolām
un organizācijām iegūt ideju kopumu
savdabīgas
mūzikālas
komūnas
veidošanai Rīgas centrā, radot to kā
vienotu mūzikas, architektūras un
vizuālās mākslas telpu.
Skolā strādā gan bijušie Rīgas 1.
Mūzikas skolas mācībspēki, gan jauni
skolotāji, parallēli darbam Mūzikas
akadēmijā un citās darba vietās. Skola
sniedz dažādus ar mūziku un mūzikālās
izglītības paidagoģiju saistītus pakalpojumus. Ir iespējami arī izbraukuma
koncerti, skolas audzēkņu apmaiņas
projekti vai pat mūzikālas jauniešu nometnes rīkošana.

Jaunās Rīgas mūzikas skolas ēka Rīgā,
Bruņinieku ielā 16
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Ir klāt tas laiks,
kad dimensiju aizskars
kā zīda migla
pašķiras un irst,
kad cita Gaisma
dvēseles mums aizskar
un tajā mums
no jauna jāatdzimst.
/Sarma Upesleja/
Dzejniece Sarma Upesleja
(no kreisās) un Anita Stikāne

Saulainā oktōbŗa pēcpusdienā Krišjāņa Barona mūzejā notika dzejas dienas “No zvaigžņu krūkas zilu gaismu smēlu”.
No nesen publicētās grāmatas “Zalkša bezgalība”, savu
dzeju lasīja dzejniece no Tukuma Sarma Upesleja. Viņas
dzeja iespaidoja ar savu patiesumu, vienkāršību, tuvību
dabai un sirds gudrību. Dzejniecei piemīt talants atklāt jaunas dimensijas jau zināmās vērtībās: sievišķības un mātes
spēkā, mūsu tautas saknēs, Latvijas likteņa sāpē un jauna

Sanita Sika un Andis Sinkēvičs, Jaunās Rīgas Mūzikas
skolas telpās

laikmeta cerībās. Sarmas Upeslejas dzeja izskanēja arī
šogad Vašingtonas pavalsts Latviešu Ev. Luterāņu draudzes
mācītājas Dairas Cilnis rīkotajās Draudžu dienās Rietumkrasta latviešu izglītības centrā „Kursa”, Šeltonā. Sadarbībā
ar dzejnieci top jauns dzejoļu grāmatas izdevums angļu un
latviešu valodās Vašingtonas pavalsts latvietes Intas Wiest
tulkojumā, ar Ivetas V. Felzenbergas illustrācijām.
Biruta Magone, Kalifornijā

ALAs Atzinības raksti 2010. gadā piešķirti 24 ASV
latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem
1. Dr. Ērikam Niedrītim - Ņujorkā
2. Aldonai Ponei – Mineapolē / St. Paulā
3. Dzintrai Prīlaps – Mineapolē / St.Paulā
4. Jānim Krēsliņam, Sr. - Ņujorkā
5. Mirdzai Eglītei - Minesotā
6. Baibai Lejiņai - Grandrapidos
7. Ainai Caunei - Čikāgā
8. Andrim Lūsim -Vašingtonā
9. Ingai Freivaldei - Vašigtonā
10. Baibai Kļaviņai - Ņujorkā
11. Magnusam Kļaviņam - Ņujorkā
12. Veltai Didrichsons - Linkolnā
13. Andrejam Eglītem - Linkolnā
14. Valijai Gaŗais - Linkolnā
15. Inai Grīnbergai - Linkolnā
16. Elgai Ronis - Linkolnā
17. Norai Ceriņai - Indianapolē
18. Eleonorai Šturmai - Ņujorkā
19. Sarmītei Dāvidsonei - Sietlā
20. Valdim Jodais – Sietlā
21. Jānim Kramēnam - Sietlā
36
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22. Aivaram Uldim Ramānam - Sanfrancisko
23. Andrim Pētersonam - Sanfrancisko
24. Andrim Ūdrim – Klīvlandē
ALAs valdes vārdā pateicos visiem šī gada Atzinības
rakstu saņēmējiem par viņu
ieguldījumu ASV latviešu sabiedrības
stiprināšanā!
Iveta Vesmane Felzenberga
ALAs Kultūras nozares vadītāja
Kultūras nozares
vadītāja Iveta Vesmane
(vidū) pasniedza ALAs
Atzinības rakstus Sietlā
LBVŠ kasierim Valdim
Jodais un biedrības
priekšsēdei Sarmītei
Dāvidsonei. Jāņa
Kramēna Atzinības
rakstu saņēma viņa
dēli Modris un Jēkabs

Aicinājums atbalstīt ārzemju latviešu
mūzeja „Latvieši pasaulē” izveidi
Ko Latvijas iedzīvotāji zina par latviešiem pasaulē – par
viņu dzīvi, vēsturi, kultūru? Pārsteidzoši maz. Ko mēs paši
gribam stāstīt nākamajām paaudzēm par mūsu pieredzi,
Latvijas atstāšanu, dzīvi jaunā vidē? Kur un kā mēs
atstāsim viņiem mūsu pēdas, kuras viņi varēs pārstaigāt
paaudžu paaudzēm? Viena, šobrīd jau ļoti reāla atbilde ir –
topošajā ārzemju latviešu mūzejā Latvijā „Latvieši pasaulē
– mūzejs un pētniecības
centrs” (saīsinājumā LaPa),
kuŗa mērķis ir pētīt, izskaidrot
un parādīt Latvijas izceļošanas
vēsturi pēdējos 200 gados un
izceļotāju dzīves, kultūru un
devumu Latvijai un pasaulei.
Par mums LaPa ir privāta,
bezpeļņas organizācija,
dibināta 2007.gadā, ar biroju,
krātuvi un profesionāliem
darbiniekiem Rīgā, un aktīvu
valdi un biedriem Amerikā,
Latvijā un Kanadā. Pateicoties
tautiešu uzticībai, dāvinot
priekšmetus, LaPa mūzejam veidojas vērtīgs krājums, kas liecina par
Latvijas atstāšanu un latviešu dzīvi
un kultūru dažādās pasaules malās.
Pirmā LaPa patstāvīgā viesizstāde
Okupācijas Mūzeja vestibīlā 2010.g.
vasarā izpelnījās jūsmīgas atsauksmes gan no apmeklē¬tājiem,
gan kritiķiem. Pašlaik pa Latviju
ceļo pirmā kopizstāde ar Latvijas Nacionālo bibliotēku izstāžu
ciklā par izceļošanām. Ar vairākām citu valstu migrāciju
institūcijām veidojas vērtīgas sadarbības un kopprojekti.
Kontaktinformācija:
lapainfo@gmail.com; www.lapamuzejs.lv;
ASV: Latviešu diasporas mūzeja fonds (LDMF)
MVoldins@aol.com;
Kanadā: astride.silis@sympatico.ca
Mūzeja mājvieta
Lai ārzemju latviešu mūzejs iekļūtu Latvijas mūzeju
saimē uz palie¬kamiem laikiem, ir nepieciešams iegūt un

izveidot pastāvīgu mūzeja mājvietu. Jau no paša sākuma
LaPa meklēja mūzeja mājvietu vietā, kam ir tiešs sakars
ar izceļošanām. Tāda vieta ir Latvijas trešā lielākā pilsēta
Liepāja, kas bija galvenā izceļošanas pilsēta jau no cara
laikiem, tai bija svarīga loma Otrā pasaules kaŗa bēgļiem.
Liepājas pilsētas Dome aktīvi atbalsta LaPa mūzeja izveidi
Liepājā, piedāvājot LaPai gandrīz vai ideālu ēku mūzejam
- pilsētas bijušo vakarskolu
par lētu izsoles cenu. Mājai
vajadzīgi līdzekļi lai to
piemērotu modernam laikmetam un mūzeja vajadzībām.
Lai LaPa varētu nopirkt
mūzejam paliekamu ēku un
pārbūvēt to moderna, pasaules
klases mūzeja vajadzībām,
vēršamies pie Jums pēc Jūsu
atbalsta, jo bez plaša ārzemju
latviešu atbalsta nebūs arī
ārzemju latviešu mūzeja
Latvijā.
Jūsu ziedojumi var tikt atskaitīti
no nodokļiem un tiks saskaitīti
kumulatīvi gadu no gada, tādā veidā
paceļot Jūsu atbalstītāja kategoriju.
Lūdzu, lietojiet angļu valodas
ziedojuma formu lapas otrā pusē.

Latvian Diaspora Museum
To Be Formed in Liepāja, Latvia
What do we want to tell our descendents about the emigre
experience – about leaving Latvia and creating a new life
in another country? Where will we leave our footprints,
which our descendents will be able to track for generations
to come?
One increasingly realistic answer is at the diaspora Latvian museum, „Latvians Abroad - Museum and Research
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Center” (LA-MRC) in Latvia, whose primary mission is to
research, interpret and disseminate the story of emigration,
flight and evacualtion from Latvia during the last 200 years
and the life and culture of diaspora Latvians in all parts of
the globe.
About us:
LA-MRC, officially known as „Latviesi Pasaule” in
Latvia, was founded in 2007. It is a private, non-profit
organization, with professional staff, rented office and storage space in Riga, and an active Board of Directors and
members from Latvia, USA and Canada. Thanks to many
donations of materials from Latvians abroad, LA-MRC
is starting to form a valuable collection for exhibitions
and research. LA-MRC is also a partner in a travelling
exhibit series by the Latvian National Library. Several
multination¬al projects are planned.

Museum site and building
The Museum’s board sought a location significant in the
history of Latvian emigration and selected the city of
Liepāja. This major port on the Baltic Sea served as the
main embarkation point from Latvia in the 19th and early
20th centuries and for many World War II refugees. The
Liepāja City Council welcomes this decision and has offered an appropriate building for a modest auction price.
The building is a sound, two-story structure in the city
center, near the transporation hub and a city park.
In order to purchase the museum building and adapt it to
the specifications for a modern museum, we urgently need
your support. Without the active and generous support of
the diaspora Latvian community, there will be no diaspora
Latvian museum in Latvia.

Further information at: www.diasporamuseum.lv; lapainfo@gmail.com; in USA for Latvian Diaspora Musuem
Fund (LDMF): Mvoldins@aol.com, maijahinkle@verizon.net; in Canada: astride.silis@sympatico.ca.

AS YOUR DONATION GROWS – LA-MRC GROWS
LA-MRC Donor $0 - $99 □
LA-MRC Bronze Donor $100 - $249 □
LA-MRC Silver Donor $250 - $999 □
LA-MRC Gold Donor $1,000 - $4,999 □
LA-MRC Amber Donor $5,000 - $9,999 □
LA-MRC Museum Patron $10,000 - $24,999 □
LA-MRC Platinum Museum Patron $25,000 - $49,999
LA-MRC Diamond Museum Patron $50,000 and above
Gift in honor or memory of ______________________________________
Your donations will accumulate year after year and will be published in the LA-MRC
newsletter.
Your donation is tax-deductible.
Checks should be written to LDMF and mailed to LDMF,
c/o M. Voldins 131 Langdon St. Newton, MA 02458
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DIVREIZDIVI
Kopā esam. Kopā būsim.

Vairāk nekā četrdesmit gadu pēc pirmās Divreizdivi nometnes redzam,
ka daudzi, kuŗi šodien audzina latviskas ģimenes, vada organizācijas
un veido Latvijas nākotni, ir bijuši Divreizdivnieki. Tie nolēma, ka
latviešu sabiedrības uzturēsana bija pietiekami svarīga, lai to turpinātu,
un uzņēmās tās bagātību saglabāt nākamai paaudzei. Tagad 2x2 gaida
šo jauno dalībnieku paaudzi 2010. gada nogalē!

Informācija par 2X2 norisi un par ALAs stipendijām nometnes apmeklēšanai rakstot
Aivaram Osvaldam (aeosvalds@gmail.com) vai Vijai Raudai (vija@rauda.net)

● 2x2 notiek ik pa diviem gadiem pa Ziemassvētku brīvdienām, kad ir
studiju pārtraukums un kad strādājošiem ir vieglāk izkārtot atvaļinājumus.
● Šoreiz nometnes vieta Malibū, Kalifornijā ir viena no skaistākajām visā
2x2 vēsturē. Kalnu galā ir plašs skats uz Kluso okeānu, bet būs iespēja arī
baudīt pludmali un sildītu peldbaseinu.
● Telpas ir piemērotas gan koplekcijām, gan intīmām pārrunām. Ir ērtas
mītnes, sporta laukumi, piemērotas telpas gan nodarbībām, gan nīkšanai.
● Nometnes vieta ir 40 jūdžu no LAX lidostas un 10 jūdžu ziemeļos no
Malibū pilsētiņas. Būs kopējs transports no lidostas tiem, kas vēlas.
● Pēc nometnes noslēguma 31. decembrī, būs iespēja visiem 2x2niekiem
piedalīties Dienvidkalifornijas Latviešu Biedrības vecgada vakara ballē.
● Svini Ziemassvētkus savās mājās un tad dodies uz Malibū ar draugiem
pavadīt skaistu nedēļu. Kopā esam. Kopā būsim.
TƜMAS:
ƔLatviešukultƻra.KasatšƷirmǌsnocitƗmtautƗm?
PƗrrunƗsimkƗizbaudƯt,uzturƝt,unattƯstƯtlatviešukultǌru
unmƗkslu.ƔLatviešuvaloda.KƗvalodaveidojƗsunmainƗs
modernƗpasaulƝ?KƗdasirsekastautai?PƗrrunƗsimvalodas
saistƯbuarlatvietƯbu.ƔLatvija+20.KĈdusaskatamLatviju
pĤc20gadiem?KamjĈnotiek,laipietĈdastiktu?PĈrrunĈsim
jaunatneslomutĈsnĈkotnĤ.

Bǌs interesantas koplekcijas.

Bǌs mazu grupu diskusijas.

Bǌs projekti katram pa
prƗtam...

...kƗ arƯ projekti vƝderam!

BaudƯsim visƗdus jokus.

BaudƯsim draudzƯbas loku!

PROJEKTI:
PĤcrţtapĈrrunĈmbƻspiedĈvĈtipĤcpusdienasprojekti,kuros
dalţbniekivarĤsdziŲĈkiepazţtunpapildinĈtsavuspraktiskos
talantus.ProjektiirdaudzundažĈdi!BƻsiespĤjaskaltrotas,
dejottautasdejas,spĤlĤtteĈtrţ,filmĤtvideo,veidotmĈkslu,
spĤlĤtundziedĈtmƻzikasansamblţ,ungatavotgardumus
LatvijasjaunajĈvirtuvĤ.KuruprojektuTuizvĤlĤsies?

VISS CITS:
PĤcpĈrrunĈmunprojektiemnĈksklĈtvĤlvakaraprogrammas.
Bƻsfilmas,sportanodarbţbas,šŭĤršŲugĈjiens,dziesmukarš,
talantuvakars,unpĈrsteigumi.PĤcvakaranodarbţbĈmtie,kas
vĤlnavnogurumanomocţtivarĤspavadţtlaikuarjaunajiem
draugiem,parunĈjotvaispĤlĤjotzolţtivainovusulţdzvĤlam
vakaram.Betneaizmirsti,kajĈizguŲĈs,laibƻtugatavsnĈkamajĈs
dienaspriekiem!
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Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītības padomes rīkotā 2010. gada konkursa
“Mans pētījums par Latviju un latviešiem” rezultāti
2010. gada janvārī Pasaules brīvo latviešu apvienības Izglītības padome izsludināja konkursu
„Mans pētījums par Latviju un latviešiem” skolēniem ārpus Latvijas no 6-18 gadu vecuma.
Konkurss noritēja divos klašu grupējumos: jaunākām klasēm - no sagatavošanas klases līdz
8. klasei (6 – 14 g.v.) un vidusskolas klasēm (15 – 18 g.v.). Jaunāko klašu grupa tika sadalīta
trīs apakšdaļās un temati, par kuŗiem izstrādāt darbu, attiecīgi piemēroti katrai vecuma
apakšdaļai. Apbalvojumu guva katras vecuma grupas labākā darba autors. Jaunāko skolēnu
grupā piedalījās 54 dalībnieki no četriem kontinentiem un 11 dažādām skolām: Adelaides
latviešu skolas (Austrālija), Anglijas, Bostonas latviešu skolas (ASV), Briseles Eiropas skolas,
Indianapoles latviešu skolas (ASV), Kalamazū latviešu skolas (ASV), Kanadas, Melburnas
latviešu pamatskolas (Austrālija), Milvoku latviešu skolas (ASV), Mineapoles latviešu skolas
(ASV) un Ņudžersijas latviešu skolas (ASV). Vecāko skolēnu grupā neviens nepiedalījās.
Jaunākie dalībnieki varēja izvēlēties atbildēt uz dažādiem jautājumiem savā vecuma grupā: „Kas ir Dziesmu svētki vai
Dziedāšanas svētki vai Kultūras dienas?”; „Kādi senie latviešu raksti man patīk un ko tie simbolizē?; „Kādi latviešu svētki
man patīk?”; „Gadalaiki Latvijā”; „Kādi ziedi/koki/zivis/dzīvnieki atrodami Latvijā?”; „Kādi ir Latvijas simboli un ko
tie katrs nozīmē?”; „Par ko es varu būt lepns, jo esmu latvietis?”; „Kādi sporti Latvijā populāri?”; „Kādi ēdieni Latvijā
iecienīti?”; „Kas ir Baltijas ceļš?”; „Apraksts par vienu senlatviešu pili”; „Apraksts un salīdzinājums par visiem Atmodas
laikiem, kas saistīti ar Latviju”.
6 g.v. grupā piedalījās divi skolēni. Uzvarētāja bija Laura Legzdiņa no Kanadas ar darbu „Dziesmu svētki Amerikā un
Kanadā”.
7 g.v. grupā dalībnieku nebija.
8 g.v. grupā piedalījās viena skolniece Nadīna Sedē no Briseles Eiropas skolas un rakstīja par futbolu.
9 g.v. grupā piedalījās 11 skolēni. Uzvarētājs bija Kyle Byron no Ņudžersijas latviešu skolas ASV ar savu darbu par
lakstīgalu.
10 g.v. grupā piedalījās 6 skolēni. Uzvarētāja bija Marlēna Ramane no Mineapoles latviešu skolas ASV ar savu darbu
par Baltijas ceļu.
11 g.v. grupā piedalījās 15 skolēni. Uzvarētājs bija Zigurds Beķeris no Mineapoles latviešu skolas ASV ar savu darbu
par Latvijas zivīm.
12 g.v. grupā piedalījās 6 skolēni. Uzvarētāja bija Laura Vīksniņa no Mineapoles latviešu skolas ASV ar savu darbu par
Dziesmu svētkiem.
13 g.v. grupā piedalījās 7 skolēni. Uzvarētājs bija Āris Putenis no Ņudžersijas latviešu skolas ASV ar savu darbu par
senlatviešu pili.
14 g.v. grupā piedalījās 6 skolēni. Uzvarētāja bija Ilze Vizule no Kalamazū latviešu skolas ASV ar savu darbu par Baltijas ceļu.
Katrs konkursa savas vecuma grupas uzvarētājs varēs izvēlēties latviešu grāmatas, mūziku vai filmas $100 vērtībā.
Konkursa darbi bija veikti dažādos formātos. Visiem darbiem bija jāpienāk konkursa vadītājai pa ē-pastu. Bija rakstu darbi
domrakstu veidā ar bildēm, bija prezentācijas veida darbi, lietojot „Microsoft PowerPoint” programmu, bija plakāti un
bija filma! Izvēlētie temati, bez minētiem, bija dažādi: par maziem ērgļiem, „Brūnais lācis”, „Es lepojos ar savu omiņu”,
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„Biatlons”, „Lielā zīlīte”, „Latviešu ēdieni”, „Eirāzijas lūsis”, „Latvijas hokeja zelta mirkļi”, „Sports Latvijā: basketbols,
hokejs, futbols, ziemas olimpiskās spēles”, „Mūsu mīļā Latvija”, „Kāpēc esmu lepns latvietis” un citi.
Darbus vērtēja četras ilggadējas izglītības darbinieces, kas darbojas ārzemju latviešu izglītības laukā: Anita Bataraga
(ASV), Daina Grosa (Latvija), Ingrīda Veidnere (Austrālija) un Lauma Vlasova (Krievija). Darbus vērtējumā bieži atšķīra
punkta desmitā daļa vai pat simdaļa, tādēļ vērtēšanas komisijai bija grūts darbs.
Pateicos visiem skolēniem, kas piedalījās PBLA IP rīkotajā konkursā, un visiem skolotājiem, skolu pārziņiem un
vecākiem, kas dalību veicināja.
Dace Copeland
PBLA IP priekšsēde un konkursa vadītāja

2010. gada ALAs Izglītības nozares pārbaudījuma rezultāti visu ASV
latviešu skolu līmenī:
1. vieta: Tomass Pildegovičs, 8. klase, Vašingtonas ev. lut. draudzes skola.
2. vieta: Māra Ģiga, 7. klase, Ņujorkas ev. lut. draudzes Ņudžersijas skola.
3. vietu dala trīs skolnieces:
Daiga Cers, 8. klase, Krišjāņa Barona Čikāgas latviešu skola,
Emilia Antona, 7. klase, Kalamazū latviešu skola,
Melisa Līgure, 8. klase, Bostonas latviešu skola.

ALAs INFORMĀCIJAS NOZARE PATEICAS visiem viesmīlīgajiem
tautiešiem, kas savās pilsētās un mājās uzņēma pārvietojamo pasu
darbstaciju darbinieces no Latvijas un LR vēstniecības Vašingtonā un
rūpējās par viņu labklājību, transportu un darba apstākļu nodrošināšanu.
Īpašs paldies Marcim Voldiņam Bostonā, Astrīdai un Zigurdam
Rīderiem Klīvlandē, Jānim Vilciņam un Artim Inkam Čikāgā,
Laurai Ramanis un Visvarim Ģigam Mineapolē, Paulim Kalniņam
un Sarmītei Dāvidsonei Sietlā, Sandrai Gulbei un Ivaram Mičulim
Losandželosā, Baibai un Marģeram Pinnis Ņujorkā, kā arī visiem,
kas palīdzēja ar telpu technisko nodrošinājumu!
Sietlieši Ināra un Andris Rogaiņi (namatēvs un

Latvijas Republikas vēstnieks Andrejs Pildegovičs, šī gada novembrī, namamāte, sēž priekšplānā), Džems Apsītis, Inta
tiekoties Vašingtonā ar Informācijas nozares vadītāju Jāni Kukaini, Wiest, Sarmīte un Toms Dāvidsoni un Ilma Apsīte
stāstīja par vēstniecības plāniem iegūt pastāvīgā novietojumā Vašingtonā laipni uzņem “pasu tūres” darbinieces.
vienu pārvietojamo pasu noformēšanas iekārtu komplektu.
Lai to panāktu, vēstniecībai ir vajadzīgs pamatojums Ārlietu ministrijai, tāpēc lūdzam organizāciju vadītājus
pilsētās, kuŗas pārvietojamā pasu iekārtu “tūre” neapmeklēja, aptaujāt Latvijas pavalstniekus savos centros
un sastādīt aptuvenu pasu gribētāju sarakstu. Būtu nepieciešami vismaz 25 cilvēki, kas vēlētos iegūt jaunās
biometriskās Eiropas Savienības standarta pases savā īpašumā, lai brauciens no Vašingtonas uz šo pilsētu
attaisnotos.
Ja jums ir jautājumi, lūdzu, rakstiet ALAs Informācijas nozares vadītājam Jānim Kukainim: jk.alainfo@yahoo.com
vai zvaniet 269-389-1176.
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ALAs 57. meistarsacīkstēs uzvar Kalamazū
Sieviešu volejbolā
Minesotas „Starta” balva labākajai m./s. volejbolistei
– Larisai Grīnvaldei, Kalamazū LSK;
Dr. Irēnes Norgello balva, labākajai m./s. gremdētājai
– Katrīnai Račibarskai, Čikāgas DV;
ALAs balva par izcilu darbību uz un ārpus laukuma
– Kristīnei Duņēnai, Minesotas „Starts”.

ALAs 57. meistarsacīkšu atklāšanas parāde

Gadskārtējās 57. Amerikas latviešu apvienības (ALAs)
meistarsacīkstes volejbolā, basketbolā un hokejā, notika
2010. gada 29. un 30. maijā, College of Staten Island,
Ņujorkas pilsētā, Ņudžersijas sporta kopas „Kursa”
izkārtojumā. Spēles atklāja ar sportistu parādi, piedaloties
126 sportistiem no 16 vienībām, kas pārstāvēja deviņas
sporta kopas . Sacīkšu norisi vēroja ap 150 skatītāju.
Sportistu parādē sportistus un skatītājus apsveica Latvijas
Republikas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs (kuŗš pats
spēlēja volejbolu Vašingtonas un hokeju ASV vienībās),
ALAs sporta nozares vadītājs Visvaris Ģiga, Latviešu
sporta apvienības Kanadā priekšnieks Modris Lorbergs,
Vidējo valstu pārstāvis Pēteris Plūme, Ņujorkas Daugavas
Vanagu priekšnieks Imants Kalniņš un Austrumu piekrastes priekšnieks Dr. Jānis Ģiga.
Sieviešu volejbolā piedalījās četras vienības. Finālspēlē
Kalamazū uzvarēja Čikāgu, 2-0. Trešo vietu ieguva Minesota, parspējot Toronto 2-0.

Vīriešu volejbolā
Valža Treimaņa balva labākajam m./s. volejbolistam
– Dainim Matisonam, Kalamazū LSK;
Ulža Holandera balva labākajam m./s. gremdētājam
– Markum Zušēvicam, Kalamazū LSK;
Daugavas Vanagu balva par izcilu darbību uz un ārpus
laukuma – Aleksis Dankers, Losandželosas „Rīga”.
Basketbolā
LKA balva labākajam m./s. basketbolistam – Rūdim
Dancim, Kalamazū LSK;
Imanta Štāla balva par izcilu darbību uz un ārpus laukuma – Markum Zušēvicam – Kalamazū LSK.
Hokejā
ALAs Sporta nozares balva labākajam m./s. hokejistam
– Viktoram Korbam, Kanada.
USA Volleyball
Robert L. Lindsey Meritorious Service Award par izcilu
darbību, veicinot volejbola spēli ASV, - Janai Budkēvičai
un Vijai Grīnvaldei (Ņujorka) un Mario Karuso
(Ņudžersija).
Visvaris Ģiga
ALAs Sporta nozares vadītājs

Vīriešu volejbolā piedalījās sešas vienības. Finālspēlē
Kalamazū sacentās ar Toronto un izcīnīja uzvarētāja titulu,
2-0. Losandželosa pārspēja Klīvlandi, 2-0, ierindojoties
trešajā vietā.
Basketbolā piedalījās četras vienības. Kalamazū izcīnīja
uzvaru pret Ņujorku, 75-66. Trešo vietu ieguva Minesota,
pārspējot Toronto 77-41.
Jau otro gadu notika hokeja spēle starp ASV un Kanadas
izlasēm. Uzvarot spēli 10-5, Kanada izcīnīja Dr. Visvalža
Nagobada piemiņas kausu otro reizi.
Meistarsacīktes noslēdzās ar apbalvošanas balli Grand
Plaza Hotel, kuŗu apmeklēja kupls skaits sportistu un
līdzjutēju. Individuālās balvas saņēma:
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Pirmās vietas ieguvēji - Kalamazū vīriešu volejbola vienība

Amerikas Savienoto Valstu un Kanadas latviešu hokeja vienības

Pirmās vietas ieguvēji - Kalamazū vīriešu basketbola vienība
Pirmās vietas ieguvējas - Kalamazū sieviešu volejbola vienība

ALAs
meistarsacīkšu
balvu saņēmēji.
No kreisās:
Rūdis Dancis,
Katrīna Račibarska,
Aleksis Dankers,
Larisa Grīnvalde,
Markus Zušēvics,
Dainis Matisons,
Kristīne Duņēna.
Iztrūkst Viktors
Korbs.
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ALAs 60. jubilejas kongress notiks
2011. gada 13. - 15. maijā Milvoku latviešu
organizāciju izkārtojumā Radisson Hotel
Milwaukee West viesnīcā
2303 N. Mayfair Road | Wauwatosa, WI 53226
Kongresa Rīcības komiteju vada ALAs valdes loceklis
Ēriks Krūmiņš. Viesnīcas istabu likme - $99 plus 14.6%
nodoklis. Cenā ieskaitītas siltas brokastis. Istabas var
rezervēt jau tagad, zvanot tieši uz viesnīcu 414-257-3400,
vai arī caur Radisson World Wide Reservations
800-333-3333, minot American Latvian Association
vārdu, līdz 2011. gada 22. aprīlim.
Viesnīca piedāvā brīvu “shuttle” uz un no lidlauka, kā arī
uz Milvoku pilsētas centru (ar iepriekšēju pieteikšanos).
Tiem, kas plāno braukt uz Milvokiem ar personīgo auto,
tiks piedāvāta brīva auto novietošana viesnīcas garāžā.

Lūdzam ALAs biedru organizācijām padomāt
par delegātu izvēli kongresam un jau laikus
plānot braucienu uz Milvokiem. ALAs valde
šī gada decembŗa sēdē lems par kongresa
programmu un viesiem..
Tiešos lidojumus uz Milvokiem piedāvā
“Frontier”, “Air Tran”, “Southwest” un
“Continental” lidsabiedrības. Lidojumus ar
pārsēšanos - daudzas citas lidsabiedrības.
Delegāti var palikt apskatīt Milvoku pilsētu
un apkārtni. ALAs pazeminātās likmes būs
spēkā divas dienas pirms un divas dienas pēc
kongresa.
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