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Papildus $30,000 piešķīrumam, ko Dziesmu svētku Rīcības 
komiteja sadalīja galveno svētku pasākumu atbalstam, ALAs 
valde un darbinieki pārstāvēja apvienību svētku dienās, 
informējot tau  ešus par ALAs darbu, sarīkojot latviešu skolu 
skolotāju  kšanos un pārrunas par archīvu glabāšanu un 
nodošanu tālāk.
ALAs valde aicināja ALAs atbals  tājus un svētku viesus uz 
informā  vām brokas  m “ALAs kafi ja un pīrāgi” , lai neformāli 
pārrunātu ALAs nākotnes darbu.  Pie ALAs informācijas galda 
 ka pārdotas ALAs Apgāda grāmatas. 

ALA atbalsta  un piedalās XIII Vispārējos  latviešu 
dziesmu svētkos Milvokos

skat.  lpp >4-5

Kongresā piedalījās 68 delegā   ar 69 mandā  em no 
dažādām latviešu organizācijām vairākās pavals  s. Kon-
gresa atklāšanā svētbrīdi vadīja mācītāja Aija Greiema 
(Graham) un viņas teiktais par nepieciešamību vienmēr 
būt atbildīgiem,novērtēt savu rīcību, aizkus  nāja un ied-
vesmoja. Kongresu vadīja divi pieredzējuši priekšsēži - 
Pēteris Blumbergs no Vašingtonas apkārtnes un ALAs dar-
ba veterāns Dainis Rudzī  s no Detroitas. 
Kongresa atklāšanas brīdis vienmēr ir svinīgs, šoreiz 
jo īpaši, jo Latvijā no  ka svinības par godu Latvijas 
neatkarības deklarēšanas dienai. Kongresa delegā   ar klu-
suma brīdi pieminēja mirušos ALAs darbiniekus un biedrus 
– kasieŗa vietnieku Edmundu Brigmani, nesav  go Mierval-
di Janševicu, nenogurdināmo Kārli Ķuzuli, kā arī daudzos 
devīgos labvēļus.

Dainis Rudzī  s un Pēteris Blumbergs vada kongresu 
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ALAs valde sveic

visus ALAs biedrus un tautiešus Jaunajā gadā 
un novēl panākumus, enerģiju un raženus 
darba augļus visiem un ikvienam, kas uztur 
un kopj latvietību ASV!

Arī šogad ceram uz jūsu sadarbību un 
atbalstu. Roku rokā celsim un sargāsim latvju  
tautu un kultūru!
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Amerikas latviešu apvienība (ALA) 2012./2013. studiju gadā piešķīra $16,500 studen  em dažādās ASV universitātēs. ALAs 
gādībā ir vairāki s  pendiju fondi, kas domā   atbalstam latviešu studen  em dažādos studiju laukos. Aicinām studentus, kas 
ak  vi piedalās latviešu sabiedrībā, pieteik  es s  pendijām nākošajam gadam.

S  pendiju fondi radušies iz latviešu labes  bas un gribas atbals  t jaunus cilvēkus. Gadu gājumā Izglī  bas nozares gādībā 
nonākuši 14 fondi. Daži no  em ir testamentāri novēlējumi, ci   radušies par godu kādam tuviniekam vai, atcero  es draugus 
un radus. Visi fondi ir dāvinā  , lai tos izmantotu, atrodot atbilstošus kandidātus s  pendijām.

ALAs S  pendiju fonds gaida pieteikumus no latviešu studen  em ASV. Vairāki s  pendiju fondi atbalsta jebkuŗu studiju lau-
ku. Ci   domā   specifi skām nozarēm. Studen  em, kas mācās paidagoģijas, teoloģijas, bioloģijas vai lingvis  kas fakultātēs, 
ir nozīmētas naudas summas. Ir s  pendiju fonds, paredzēts veterinārās medicīnas studijām. Un vēl - s  pendiju fonds, 
paredzēts studen  em, kas mācās jūras zveju, latviešu vēsturi vai latviešu kultūru. Ir viens s  pendiju fonds, nozīmēts kādam 
studentam/ei Latvijā, kas mācās lauksaimniecību, medicīnu, technoloģiju vai teoloģiju.  

Mīļie ALAs biedri! Iesākam jauno gadu ar pārskatu par aizvadītajā gadā paveiktajiem darbiem 
un rīkotajiem pasākumiem. Aicinām jūs sevišķi rūpīgi izlasīt un pārdomāt secinājumus no 2012.
gadā veiktā ie  lpīgā ALAs darbības izvērtēšanas projekta, jo  e atspoguļo gan organizāciju, 
gan individuālu ASV latviešu vērtējumu par mūsu sabiedrības stāvokli un vēlamajām maiņām. 
Tie sniedz virzienu un palīdz fokusēt mūsu - gan ALAs, gan arī citu biedrību, draudžu nākotnes 
dar bību, lai tās visas varētu pastāvēt kā dzīvas, saistošas organizācijas.

Aicinām jūs turpināt dialogu, kas iesākās ar ALAs darbības vērtēšanas intervijām un aptaujām, lai 
izteiktu priekšlikumus un idejas par uzdevumiem ALAi, vai arī arī kopīgi veicamiem projek  em, 
sarīkojumiem, pasākumiem! No ALAs valdes puses jāsaka, ka pirmie pasākumi, kas “izauguši” 
no Ilzes Garozas pē  juma idejām, bija ALAs “Atvērto durvju” vakars, ko rīkojām parallēli ar decembŗa valdes sēdi Rokvillē, 
un topošais Pieredzes apmaiņas seminārs latviešu organizācijām šī gada 2. maijā -  dienu pirms ALAs 62. kongresa Sietlā. 

 “Atvērtās durvis”, saprotams, vispirms bur  skā nozīmē, jo rudenī  tumši biedējoši drūmajās un nepievilcīgajās ALAs biroja 
durvīs ielikām s  klu, kas, izstarodamas gaismu no biroja, dod jebkuŗam viesim ieskatu birojā un mudinājumu iegriez  es tajā.  
Bet, pārnestā nozīmē, “Atvērto durvju” vakarā atvērām durvis visiem, kas vēlējās  ienākt priekšsvētku noskaņā uz glāzi vīna 
un uzkodām, iepazī  es, izmainīt idejas ar valdes locekļiem, apska  t biroju un piedalī  es Māras Doles testamentā novēlētā 
gleznu izsolē (skat. rakstu 34. lpp.).

Decembŗa “Atvērto durvju” pasākums no  ka pie mūsu viesmīlīgajiem namatēviem un namamātēm – Vašingtonas latviešu 
draudzē, kas atbals  juši mūsu sabiedriskos pasākumus jau daudzus gadus. Mēs ceram, ka arī citos centros nāksit ar aicinājumu 
veidot kopējus pasākumus, seminārus vai izstādes, kur arī varēsim aicināt vietējos tau  ešus iegriez  es un paciemo  es ar 
ALAs ļaudīm.

Topošais informācijas apmaiņas seminārs bals  ts uz domu, ka katrā centrā pēdējā laikā ir no  kuši pasākumi, veidojušās 
svaigas idejas vai jauni virzieni, kas ir piesais  juši jaunus dalībniekus un sajūsminājuši pastāvīgos darba rūķus. 

Sietlā apkoposim veiksmīgo un dalīsimies ar pozi  vo pieredzi - paplašināsim savus apvāršņus un sava centra darbības loku! 
Analizēsim arī negā  vo pieredzi, lai mācītos no citu kļūdām. Esam gandarī  , ka līdz šim ir pieteikušies pārstāvji no draudzēm, 
biedrībām, studentu korporācijas, kultūras un sabiedriskajām organizācijām. Aicinām vēl ikkatru, kam ir interese izmainīt 
domas un idejas pozi  vā gaisotnē!

Ar gaišu skatu uz mūsu kopējo nākotni,
Anita Bataraga

ALAs valdes priekšsēde

Sveicieni no ALAs priekšsēdes!

Stipendijas latviešu studentiem!
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ALAs 61. kongresa delegā  ,  eko  es Ann Arbor, Mičiganā, 2012. gada 4. – 6. maijā :

1. Pateicas 61. kongresa Rīcības komitejai, īpaši, tās priekšsēdei Līgai Jēkabsonei par priekšzīmīgi organizētu kongresu.
2. Izsaka atzinību un pateicību Jurim Mežinskim, Anitai Bataragai un  Tairai Zoldnerei par priekšzīmīgi pildītajiem ama  em        
    ALAs valdē.
3. Izsaka pateicību un atzinību Visvarim Ģigam un Jānim Kukainim par izciliem panākumiem un sekmīgi veik  em darbiem,        
     vadot  Sporta un Informācijas un nozares.
4. Pateicas LR speciālo uzdevumu vēstniekam Rolandam Lappuķem, žurnālistam  Aivaram Ozoliņam, Rīgas  Techniskās                                     
    Universitātes prorektoram Uldim Sukovskim un ELAs priekšsēdim Aldim Austeram par piedalīšanos kongresā un par   
    viņu interesantajiem priekšlasījumiem.
5. Pateicas līdzšinējai valdei, Kultūras fonda vadībai, Revīzijas komisijai, ALAs biroja darbiniekiem un brīvprā  gajiem   
     palīgiem par priekšzīmīgo darbu pagājušajā gadā. (Rezolūcijas Nr. 1 - 5 iesniegusi Rezolūciju komisija)
6. Uzdod valdei apsvērt iespēju atalgot darbinieci/ku Izglī  bas nozarē uz vismaz vienu gadu, lai a   s  tu mācību      
    materiālus un palīglīdzekļus latviešu valodas mācībai.
7. Uzdod Izglī  bas nozarei izvērtēt komerciāli pieejamās elektroniskās valodas mācīšanas programmas, lai apsvērtu   
    iespēju izveidot digitālu latviešu valodas mācīšanas programmu. 
8. Uzdod Izglī  bas nozarei izveidot latvisko digitālo materiālu „banku” ( elektroniskās spēles, animācijas fi lmas u  .), un   
     šos materiālus  izpla  t latviešu skolu skolotājiem. (Rezolūcijas Nr. 6-8 iesniegusi Izglī  bas nozares darba grupa)
9. Uzdod Sporta nozarei  izmantot ALAs mājas lapu un sabiedriskās elektroniskās „pla  ormas”, lai izpla  tu informāciju   
     par ASV latviešu sporta sacensībām un no  kumiem. (Rezolūciju iesniegusi Sporta nozares darba grupa)
10. Aicina ALAs nozarei „Sadarbība ar Latviju” turpināt trīs „Drošā  lta” palīdzības programmas Latvijas daudzbērnu         
      ģimenēm, bērniem ar speciālām vajadzībām un augstskolu studen  em no daudzbērnu ģimenēm un studen  em   
      bāreņiem.
11. Aicina nozares „ Sadarbība ar Latviju” lauksaimniecības lietu referentu turpināt organizēt bezmaksas izglītojošos   
      seminārus Latvijas lauksaimniekiem un sniegt bezmaksas individuālās konsultācijas atsevišķām lauku saimniecībām. 

(Rezolūcijas Nr. 10 - 11 iesniegusi ” SAL” darba grupa)
12. Aicina ALAs Statūtu komisiju sadarbībā ar Biedru nozari pārska  t ALAs statūtu sadaļas, kas skar ALAs biedru    
      pārstāvēšanu ALAs kongresā un samazināt nepieciešamo biedru skaitu viena delegāta vietas iegūšanai kongresā. 
13. Uzdod ALAs valdei piesais  t jauniebraucēju lietu referentu, kuŗa/-as uzdevums būtu sadarbība ar jauniebraucējiem   
      no Latvijas.
14. Uzdod valdei izvērtēt vajadzību atjaunot informācijas materiālus par ALAs darbu latviešu un angļu valodā.
15. Aicina kongresa delegātus un ALAs sakarniekus  plašāk informēt vietējo latviešu sabiedrību par ALAs darbu, 
      izmantojot ALAs sagatavotos materiālus.
16. Aicina  ALAs valdi nozīmēt kontaktpersonu, kas uzturētu regulāru kontaktu ar ALAs dalīborganizācijām un individiem,   
       archīvu un materiālās kultūras saglabāšanai, apstrādei un nodošanai krātuvēm. 

(Rezolūcijas 12 - 16 iesniegusi Stratēģiskās plānošanas darba grupa)
17. Aicina katru kongresa delegātu piesais  t ALAi vismaz divus jaunus biedrus nākošā gada laikā. 
                                                                                                                                                         (Rezolūciju iesniedzis Aivars Zel  ņš)
18. Aicina ALAs valdi sadarbībā ar Latvijas valdību un Latvijas vēstniecību ASV turpināt koordinēt vēlēšanu iecirkņu   
      darbību, pasu darbstacijas braucienus pa latviešu centriem un turpināt risināt ar dubultpilsonības ieviešanu sais  tus   
      jautājumus, informējot ALAs biedrus un organizācijas par šiem procesiem.
19. Uzdod ALAs valdei, sadarbojo  es ar PBLA, panākt, lai līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām   ktu ieviests vēlētāju   
      reģistrs un elektroniskā balsošana. 
20. Aicina ALAs valdi, sadarbojo  es ar Apvienoto bal  ešu komiteju (JBANC), no republikāņu vidus atrast jaunu Bal  c Cau  
       cus līdzpriekšsēdi Senātā un no demokratu vidus - jaunu Bal  c Caucus līdzpriekšsēdi ASV Tautas vietnieku namā. 
21. Aicina ALAs valdi veicināt kontaktus ar ALAs biedriem un organizācijām, uzturot sakarnieku  klu, izsūtot ALAs no    
       kumu kalendāru, ikmēneša e pastus par ALAs aktuālitātēm.  
22. Aicina ALAs valdi saziņā ar ALAs biedriem un latviešu sabiedrību mērķ  ecīgi izmantot sociālos mēdijus (Facebook,         
      Twi  er, Draugiem.lv), vienlaicīgi, sabalansējot tradīcionālo un sociālo mēdiju izmantošanu. Kongress aicina valdi                 
palielināt atbalstu un veicināt ciešāku sadarbību ar Ilonas Vilciņas vadīto portālu www.LatvianUSA.com, ko izmanto                                     
jauniebraucēji no Latvijas. (Rezolūcijas Nr. 18 - 22 iesniegusi Informācijas nozares darba grupa)

ALAs 62. kongresa rezolūcijas
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vēstnieks>  skat. 22.-23. lpp

23. Uzdod ALAs valdei sadarbībā ar Apvienoto bal  ešu komiteju (JBANC) panākt Bal  jas valstu viesmākslinieku 
uzturēšanās vīzu ASV atvieglināšanu.
24. Aicina paplašināt Kultūras nozares administrēto programmu „Mazo latviešu centru fi nancēšana sarīkojumu atbals-
tam” un darīt to pieejamu visiem ASV latviešu centriem.
25. Uzdod Kultūras nozarei izveidot latviešu tautas deju vadītāju apmācības kursus „Meistarklašu” projekta ietvaros.

(Rezolūcijas Nr. 23 - 25 iesniegusi Kultūras nozares darba grupa)
26. Ierosina ALAs valdei pēc iespējas mērķ  ecīgi un izdevīgi izpla  t Latviešu enciklopēdijas komplektu inventāru, vispirms 
cenšo  es tos pārdot, tad nodot skolām, bibliotēkām un citām piemērotām iestādēm, kuŗas varētu tās izmantot. 

(Rezolūciju iesniegusi ALAs Latviešu Ins  tūta darba grupa)
ALAs 61. kongresa ieteikumi:
• Turpināt apvienības budžeta analīzes, lai labāk un „caurspīdīgāk” atspoguļotu  ALAs fi nanču stāvokli, atšķiŗot izdevu-
mus/ienākumus; nozaŗu un programmu sadales;  administrā  vos un pakalpojumu izdevumus.
• Veikt budžeta pārredzamības uzlabojumus, sniedzot skaidrākus paskaidrojumus par budžeta struktūru.
• Publicēt informāciju par Combined Federal Campaign un aicināt ASV valdības darbiniekus ziedot  ALAi caur šīs federālās 
programmas kampaņām.
• Atjaunot informāciju par testamentāro novēlējumu iespējām ALAi, pievēršot īpašu uzmanību tam, kā šie novēlējumi 
varētu pozi  vi iespaidot nodokļu maksājumus. 
• Turpināt rūpīgi izvērtēt ALAs noguldījumu sadali, balansējot drošību ar izdevīgiem ienākumiem.
• Uzdod valdei izsū  t vēstuli atsevišķajiem ALAs biedriem, mudinot tos reģistrē  es pie ALAs caur kādu organizāciju.
• Biedru kartes vietā Gada biedriem izsū  t rēķinu par biedra maksu.

Saruna ar Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto  vēstnieku ASV Andri Razānu
2012.g. 30.jūlijā Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks 
ASV Andris Razāns svinīgās ceremonijas laikā Baltajā namā iesniedza 
akreditācijas rakstu ASV  prezidentam Barakam Obamam, un kopš tā laika 
ir sācis savu pienākumu pildīšanu.
Dienu pirms Amerikas latviešu septembŗa valdes sēdes no  ka ALAs pārstāvju 
 kšanās ar vēstnieku, kuŗā piedalījās ALAs priekšsēde Anita Bataraga, 
ģenerālsekretārs Raits Eglī  s un es, ALAs Informācijas nozares vadītāja 
Taira Zoldnere. Priekšvēlēšanu ak  vitātēs papildus slodze ir arī vēstniecībai, 
tomēr Andris Razāns laipni piekrita īsai iepazīšanās intervijai.

Uz manu jautājumu: „Kā esat iedzīvojies Vašingtonā?”, vēstnieks 
atbildēja, ka ļo   labi, mājās ir pieslēgts internets, var sākt strādāt. Viņš arī jau paspējis izpē  t tuvāko apkārtni, un, 
iespējams, varēšot braukt uz darbu ar velosipedu. Uz Vašingtonu Andris Razāns atbraucis ar ģimeni - dzīvesbiedri 
Guntu, dēlu Hermani, kas mācīsies 5. klasē un skaistu brūnu putnu suni Deksteru. Savukārt, meita Zane studē Eiropā. 
Taira Zoldnere: „Kādi būs jūsu darbības virzieni?”

Andris Razāns: „Tie būs vairāki. Vispirms, s  prinot saites starp Latviju un ASV, gribu padarīt ASV „redzamāku” Latvijas 
sabiedrībā. Kā viena no prioritātēm ir un paliek starptau  skās drošības jautājumi un sadarbība NATO ietvaros. Nākošais 
– Latvijas un ASV ekonomiskā sadarbība, kur vēl daudz neizmantotu iespēju gan paplašinot ASV inves  cijas Latvijā, gan 
palielinot Latvijas eksportu uz ASV un izmantojot Latvijas ostas. Svarīgi turpināt sadarbību izglī  bas iegūšanas un studiju 
apmaiņas programmu jomā, izmantojot dažādu s  pendiju dotās iespējas.”
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ALAs 61. kongresa viesi bija (no kreisās) žurnāla ir polī  skais komentētājs Aivars 
Ozoliņš, Eiropas latviešu apvienības priekšsēdis Aldis Austers un Latvijas Ārlietu 
ministrijas īpašo uzdevumu vēstnieks sadarbībai ar latviešiem ārzemēs Rolands 
Lappuķe, kuŗš, apsveicot delegātus, teica, ka nav aizmirstams, kā 1990. gada 4. 
maijā Minsterē latvieši gavilēja par gandrīz ne  camajām ziņām – Latvija atkal 
ir neatkarīga valsts! Eiropas latviešu apvienības valdes priekšsēdis Aldis Austers 
apsveikumā pieminēja, ka Eiropā latviešu saime aug, un ELA cenšas latviešus 
vienot, meklēt jaunas idejas, kā s  prināt latviešu kopienas.

Kongresā delegā   pusdienās un vakariņās ne  kai ēda , bet noklausījās arī vēr  gus 
referātus. Rolands Lappuķe runāja par Latvijas valsts sadarbību ar tau  ešiem 
ārzmēs un pieminēja ievērojamus latviešus, kuŗi dzīvojuši vai mācījušies Amerikā 
un katrs savā veidā kalpojuši Latvijai. Vakariņās par polī  kas labirin  em Latvijā 
un bij. prezidenta Valža Zatlera pārsteidzīgajiem rīkojumiem stās  ja žurnālā „IR” 
polī  skais komentētājs Aivars Ozoliņš, kuŗš bijis ļo   cen  gs ALAs s  pendiāts 
1991./92. darbības gadā. Viņaprāt, Saeimas deputā  em vairāk jādomā par 
valsts izaugsmi un a   s  bu; polī  ķiem un amatpersonām jāsargās no lepnības, 
jo pašapmierinā  ba nere   liek zaudēt modrību, un tad līdz jaunai krizei nav tālu.

Pusdienu laikā runāja Eiropas latviešu apvienības priekšsēdis Aldis Austers. ELA 
cenšas vienot latviešus, kuŗu skaits citās Eiropas vals  s arvien pieaug, jo Lat-
vija ir Eiropas daļa, un pārvietošanās tagad ir dabiska parādība. Eiropā darbo-
jas 34 latviešu skolas, kuŗās mācās vairāk nekā tūkstoš audzēkņu un strādā 119 
skolotāju. Eiropas latviešu apvienībā ir 15 biedru organizācijas no 10 vals  m.

Bij. ALAs pr-dis Valdis Pavlov-
skis uzsvēra, ka 4. maijs ir svarīga
diena un tāda vienmēr būs, jo latvieši 
nokratīja 50 gadu važas, ieguva 
neatkarību, par ko tik ilgi sapņoja. 
Viņš atcerējās, ka 1990. gadā, kad 
Sanfrancisko notika 39. kongress, 
delegāti 4. maijā nepacietīgi gaidīja 
ziņas no Latvijas, un, saņemot vēsti 
par neatkarības deklarēšanu, tika 
līksmots, dzerts šampanietis un 
dziedāta Latvijas himna.

Kongresa Rīcības komitejas
 priekšsēde Līga Jēkabsone

Vēstniecības vadītāja vietnieks Juris Pogrebņaks pasniedz ALAs atbalstīto grāmatu par ASV un Latvijas 
attiecībām ALAs, nu jau bijušajam priekšsēdim, Jurim Mežinskim
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ALAs 2012. - 2013. darbības gada valde, 
Revīzijas komisijas locekļi un darbinieki.
Pirmajā rindā no kreisās: Vaira Rozentāls, 
kasiere; Taira Zoldnere, Informācijas no-
zares vadītāja; Iveta Vesmane Felzenberga, 
Kultūras nozares vadītāja; Sarma Muižniece 
Liepiņa, Kultūras fonda vadītāja; Anita 
Bataraga, priekšsēde; Dace Eglīte, Biedru 
nozares lietvede; Ingrīda Valdmanis, fi nanču 
lietvede; Anita Juberte, ceļojumu program-
mu koordinatore; Ilze Garoza, programmu 
attīstības lietvede. Otrajā rindā no kr.: Ēriks 
Krūmiņš, „Sadarbība ar Latviju” nozares 
vadītājs; Juris Mežinskis, sekretārs; Valdis 
Kārklis, Revīzijas komisijas loceklis; Roberts 
Šverns, Revīzijas komisijas loceklis; Mārcis 
Jansons, Revīzijas komisijas loceklis; Raits 
Eglītis, ģenerālsekretārs.

Kongresa delegātus uzrunā jaunievēlētā 
ALAs valdes priekšsēde Anita Bataraga, kas 
pirms tam vadīja Izglītības nozari. Otro reizi 
ALAs vēsturē valdes priekšsēde ir sieviete. 
Pirmā bija Dace Copeland no Kalamazū.

Kongresa prezidijā no kreisās: Zigurds 
Rīders, Jānis Robiņš, Dainis Rudzītis, Pēteris 
Blumbergs, Baiba Liepiņa, Tanja Žagare - 
Vītiņa un Ruta Priedkalne - Zirne.

Izglītības nozares vadību pārņēma Andra 
Zommere, kas izglītības laukā darbojas jau 
25 gadus. Viņa strādājusi Starptautiskā skolā 
Rīgā, tagad katoļu skolā Kalamazū, ALAs 
biedre 30 gadus, piedalījusies ALAs skolotāju 
konferencē, strādājusi Gaŗezera
bērnu nomentnē, darbs ar bērniem viņai ir 
dzīves mērķis un uzdevums.

Priekšsēdis Juris Mežinskis (pirmais no 
labās) izsaka pateicību par sadarbību valdē 
Visvarim Ģigam (pirmais no kreisās) un 
Jānim Kukainim, kuŗš pārņēma PBLA 
vadību. J. Mežinskis nodeva ALAs simbolisko 
sēžu vadības āmuru jaunievēlētajai valdes 
priekšsēdei Anitai Bataragai. (Foto pa labi)

Andra Zommere
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Amerikas latviešu sabiedr bas aptauja: Kur esam un kurp ejam? 
 
Ilze Garoza, Latvian Dimensions 
 
2012. gada vasar  Amerikas latviešu apvien ba (ALA) strat isk s pl nošanas nol kos izplat ja aptauju, 
kuras galvenais m r is no vienas puses bija noskaidrot, k ds ir ALAs darba nov rt jums Amerikas 
latviešu sabiedr b  un ko š  sabiedr ba sagaida no ALAs n kotn . No otras puses ALAs izplat t s aptaujas 
m r is bija izzin t un lab k izprast ASV dz vojošo latviešu un latviešu izcelsmes personu l dzdal bu 
latviešu sabiedrisk  dz v  - sabiedrisk s l dzdal bas ieradumus, interes jošos pas kumus un l dzdal bu 
motiv jošos faktorus, k  ar  noskaidrot, kas ir galvenie š rš i, kas daudzus Amerikas latviešus attur no 
l dzdal bas latviešu sabiedriskaj  dz v . 
 
Atš ir b  no š  gada s kum  ALAs izplat t s organiz ciju aptaujas, kas cent s noskaidrot, k da ir situ cija 
Amerikas latviešu organiz cij s, un pavasar  asto os latviešu centros sar kotaj m diskusij m, kur s 
p rrun j m viet jo latviešu centru probl mas un to iesp jamos risin jumus, š  aptauja cent s uzrun t 
Amerikas latviešus person g  l men .  
 
Kopum  uz ALAs šovasar izplat to aptauju atsauc s 624 personas no 37 ASV pavalst m, k  ar  vair kas 
personas, kas dz vo Latvij , Kan d , Lielbrit nij , Zviedrij , V cij  un cit s valst s. Starp visiem aptaujas 
respondentiem 60% bija ALAs biedri, 32% atz m ja, ka vi i nav ALAs biedri. Savuk rt asto i procenti 
respondentu nor d ja, ka nezina, vai vi i ir ALAs biedri vai n . 59 procenti aptaujas respondentu bija 
sievietes, savuk rt 41 procents – v rieši. 76% respondentu aptauju aizpild ja latviešu valod , bet 24% - 
ang u valod .  
 
Amerikas latviešu apvien bas aptauja tika izplat ta ALAs iekš j  elektronisk s sazi as sist m , nos t ta 
ALAs biedru organiz ciju p rst vjiem, latviešu sestdienas un sv tdienas skolu vad t jiem, viet jo latviešu 
centru p rst vjiem ar l gumu to izplat t t l k. T pat aicin jums piedal ties aptauj  tika izplat ts „Latvians 
Online“ port la las t jiem, k  ar  nopublic ts ALAs m jas lap  www.alausa.org, port los 
www.latvianusa.com, www.latvians.com, www.indylv.com, www.garezers.org u.c., soci l s sazi as t klos  
www.draugiem.lv un www.facebook.com. Aptaujas druk tas versijas tika izplat tas XIII Visp r jo latviešu 
dziesmu sv tkos Milvokos, k  ar  3x3 nometn  Katski os.  
 
Uzsvars uz aptaujas izplat šanu elektronisk  veid  bija vair ku iemeslu p c. Pirmk rt un galvenok rt, 
aptauju izplatot elektronisk  veid , ALA cer ja sasniegt plaš ku un daudzveid g ku auditoriju nek  to 
var tu izdar t, izplatot aptauju pa pastu, kas uzrun tu jau iepriekš zin mu, ALAs datub z s atrodamu 
auditoriju. Š d  veid  ar  ALA apzin ti cent s uzrun t gados jaun kas personas, kas sav  ikdienas sazi  
pasta pakalpojumus izmanto oti reti vai neizmanto visp r, k  ar  t s personas, kas latviešu sabiedrisk  
dz v  ASV nepiedal s un latviešu sabiedr b  nepar d s.  
 
Lai veicin tu Amerikas latviešu l dzdal bu aptauj , aptaujas dal bniekiem tika pied v ta iesp ja piedal ties 
vair ku balvu izloz , kuru skait  bija vair ku latviešu kultur lo sar kojumu – XIII Latviešu Dziesmu 
sv tku un “G steknis Pil ” viesizr žu bi etes, bi etes uz labv u vakari m Katski os un Garezer , 100 
dol ru d vanu karte dal bai 2x2 nometn , k  ar  iPod Touch. Citi iemesli, kas noteica izv li par labu 
aptaujas izplat šanai elektronisk  vid , bija aptaujas izplat šanas izmaksas, dal bnieku anonomit te, 
aptaujas veidlapu apstr dei un ievad šanai nepieciešamais laiks.  
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Amerikas latviešu sabiedr bas aptaujas dal bnieki:  
 

Dzimums:  Skaits Procenti 

Sieviete 369 59%
V rietis 255 41%

Vecums:  Skaits Procenti 

L dz 18 5 0.8%
19 - 30 84 13.5%
31 - 40 78 12.5%
41 - 50 106 17%
51 - 60 92 14.7%
61 - 75 155 24.8%
76 un vair k 104 16.7%
Iece ošanas laiks:  Skaits Procenti 
Iece oju ASV II pasaules kara laik  vai dr z p c t  228 36.5%
Esmu dzimis ASV vai k d  cit  Rietumvalst  253 40.5%
Iece oju ASV Padomju laikos 13 2.1%
Iece oju ASV 90os gados 27 4.3%
Iece oju ASV p c 2000.gada 68 10.9%
Neviens no augst k min tiem variantiem 35 5.6%

imenes statuss:  Skaits Procenti 
Neprec jies/-usies 109 17.5%
Prec jies/-usies 409 65.7%
Š ries /-usies 50 8%
Dz voju ar partneri 19 3%
Atraitnis /-ne 36 5.8%
B rnu skaits:  Skaits Procenti 
Man nav b rnu 197 31.8%
Viens 99 16%
Divi 189 30.5%
Tr s 106 17.1%

etri 20 3.2%
Pieci vai vair k 9 1.5%

Izgl t ba:  Skaits Procenti 

Pamatskolas izgl t ba 4 0.6%
Vidusskolas diploms 16 2.6%
Ies kta, bet nepabeigta augst k  izgl t ba 75 12.1%
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Bakalaura gr ds 235 37.9%
Ma istra gr ds 219 35.3%
Doktora gr ds 59 9.5%
Cits variants 12 1.9%
M jsaimniec bas ien kumi:  Skaits Procenti 
L dz 24 999 USD gad  49 7.9%
25 000 - 49 999 USD 107 17.3%
50 000 - 99 999 USD 196 31.7%
100 000 - 249 999 USD 123 19.9%
250 000 USD un vair k 25 4%
Nev los nor d t 119 19.2%
Latviešu valodas zin šanu pašv rt jums  
(1 - latviešu valodu nep rzinu; 5 - p rzinu teicami) Skaits Procenti 

1 12 2%
2 22 3.6%
3 61 10%
4 176 28.9%
5 338 55.5%

Amerikas latviešu apvien ba sabiedr bas skat jum  
Viens no Amerikas latviešu apvien bas 2012. gada vasar  izplat t s aptaujas m r iem bija izzin t, cik labi 
inform ta ir Amerikas latviešu sabiedr ba par ALAs darbu, k  ar , k ds ir ALAs darba nov rt jums 
Amerikas latviešu sabiedr b . T pat ar š s aptaujas pal dz bu cent mies noskaidrot, k ds ir plaš kas 
Amerikas latviešu sabiedr bas redz jums par ALAs priorit rajiem darba uzdevumiem n kamajos gados.  

Sabiedr bas inform t ba par ALAs darbu  
Uz aicin jumu aptaujas dal bniekiem skal  no viens l dz pieci nov rt t savu inform t bas l meni par ALAs 
darbu, visliel kais patsvars – 32% respondentu savu inform t bas l meni raksturoja ar atz mi 4, savuk rt 
28% respondentu - ar atz mi 3 jeb viduv ji. 16 % respondentu savu inform t bas l meni par ALAs darbu 
nov rt ja ar augst ko v rt jumu – 5, bet 15 % ar sal dzinoši zemo nov rt jumu – 2. Desmit procenti 
aptauj to nor d ja, ka tie nemaz nav inform ti par ALA vai t s darb bu. Kopum  Amerikas latviešu 
sabiedr ba savu inform t bu par ALAs darbu v rt  ar atz mi – 3.3.  
 

 

Skal no 1 l dz 5, cik labi
inform ts/ a j s esat par

ALAs darbu? (%)
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ALAs darba nov rt jums  
ALAs darb bas vid jais nov rt jums piecu ballu skal , kur 1 apz m  slikt ko v rt jumu („ oti 
neapmierinoši“), savuk rt 5 – augst ko nov rt jumu („izcili“), Amerikas latviešu sabiedr b  ir v rt jams ar 
atz mi 3.9. Puse jeb 50% respondentu ALAs darbu v rt  ar atz mi 4. No visiem respondentiem 26 procenti 
ALAs darb bu v rt  ar atz mi 3, bet 20 procenti – ALAi liktu augst ko v rt jumu – 5. Pavisam neliels 
respondentu patsvars (3.4%) ALAs darb bu nov rt ja neapmierinoši, liekot atz mi – 2. Viena persona 
ALAs darbu nov rt ja ar zem ko atz mi – 1.  
J atz m , ka aicin jums nov rt t ALAs darbu tika uzdots tikai person m, kas bija kaut nedaudz inform tas 
par ALAs darbu, proti, kas uz jaut jumu: „Skal  no 1 l dz 5, cik labi inform ts/-a j s esat par Amerikas 
latviešu apvien bas darbu?“, atz m ja atbildi no 2 l dz 5. Person m, kas savu inform t bas l meni 
raksturoja ar atz mi 1, šis jaut jums netika uzdots. 
 

 
 

ALAs noza u darba nov rt jums 
No aptaujas rezult tiem ir secin ms, ka, lai ar  liel kai da ai aptauj to Amerikas latviešu ir zin šanas vai 
vismaz visp r js priekšstats par ALAs darbu, taj  pat laik  liela da a aptauj to uzr da zin šanu 
nepietiekam bu par atseviš u noza u darbu. Saska  ar ALAs aptaujas datiem vismaz k zin šanu 
respondentiem ir par „Sadarb ba ar Latviju“ nozari. Proti, 24 % respondentu nozares darba nov rt juma 
lap  atz m ja atbildi - „Nezinu, ko š  nozare dara“. 20% atzina, ka tie nav inform ti, ko dara Sporta nozare, 
savuk rt 16% nor d ja, ka tiem tr kst inform cijas par Kult ras fonda darbu, bet 11% nav inform ti par 
Kult ras nozares darbu. Sal dzinoši vislab k inform ta Amerikas latviešu sabiedr ba ir par Inform cijas un 
Izgl t bas nozares darbu.  
 

  1 2 3 4 5 

Nezinu, ko 
š  nozare 

dara 
Inform cijas nozare  0 % 3 % 16 % 37 % 35 % 9 %
Izgl t bas nozare  1 % 2 % 11 % 38 % 39 % 9 %
Kult ras nozare  1 % 6 % 24 % 38 % 21 % 11 %
Sadarb ba ar Latviju  1 % 4 % 18 % 29 % 25 % 24 %
Sporta nozare  1 % 5 % 19 % 37 % 19 % 20 %
ALAs Kult ras fonds  1 % 3 % 17 % 36 % 27 % 16 %

 
Procentu li visaugst ko v rt jumu ALAs aptaujas dal bnieki ir devuši Izgl t bas nozarei, kuru ar 4 un 5 
ball m ir v rt juši 77 % respondentu. 72% respondentu devuši 4 un 5 ballu v rt jumu Inform cijas 

Skal no 1 l dz 5, k j s
kopum v rt jat ALAs darbu?

(%)
(1 oti neapmierinoši, 5

izcili)
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nozarei, 63% - Kult ras fondam, 59 % - Kult ras nozarei, 56 % - Sporta nozarei un 54 % “Sadarb ba ar 
Latviju” nozarei. Analiz jot respondentu doto nov rt jumu daž d m nozar m, j atg dina, ka attiec gi 
viena ceturt  da a respondentu nav inform ti par „Sadarb ba ar Latviju“ nozares darbu, savuk rt viena 
piektda a – par Sporta nozares darbu.  
 

ALAs m r i un uzdevumi n kamajiem gadiem 
Attiec b  uz ALAs m r iem un uzdevumiem tuv kajiem gadiem, visliel kais patsvars jeb 65% Amerikas 
latviešu uzskata, ka prim ri ALAs darb bai b tu j b t v rstai uz atbalsta nodrošin šanu latvisk s izgl t bas 
programm m ASV. K  n kamais visbiež k min tais uzdevums tiek nosaukts „Atbalsta sniegšana latviešu 
kult ras pas kumu organiz šanai ASV“, kuru par priorit ru uzskata 56% aptauj to. K  trešo ALAs 
darb bas priorit ti Amerikas latvieši izv las „Latvijas interešu aizst v šanu ASV“ (48%), kam seko 
„jauniebrauc ju no Latvijas uzrun šana un iesaist šana Amerikas latviešu sabiedriskaj  dz v “ (47%). 
Amerikas latviešu v stures dokument šana ierindojas piektaj  viet  ALAs priorit šu sarakst , tam seko 
„Amerikas latviešu interešu p rst v šana Latvij “ – 23%, „Finansi la atbalsta sniegšana skol niem un 
studentiem no maztur g m imen m Latvij “ – 22 %. 7% aptauj to atz m ja Sporta pas kumu r košanu 
Amerikas latviešiem k  vienu no trim ALAs galvenaj m priorit t m n kamajos gados.  
 

 
 
K  liecina aptaujas koment ru sada  izteiktie koment ri, iesp ja katram respondentam izv l ties tikai tr s 
priorit tes, nenoz m , ka dal bnieki uzskat tu, ka ALAs darb bai b tu j aprobežojas tikai ar šiem darb bas 
virzieniem vien. Augst k min tais grafiks vair k atspogu o aptaujas dal bnieku skat jumu par ALAs 
priorit rajiem un ak t kajiem darb bas uzdevumiem ar piebildi, ka neviens no min tajiem uzdevumiem 
nav mazsvar gs vai nenoz m gs. K  to paskaidro viens no respondentiem: “Visi augst k min tie 
ierosin jumi ir svar gi, bet priorit tes tom r j atrod.“  
 
Aptauj  pied v taj  koment ru sada  par to, k diem b tu j b t ALAs galvenajiem darb bas virzieniem 
n kamajos gados, papildus jau uzskait tajiem uzdevumiem vair kk rt tika piemin ts jaut jums par jaunu 
biedru piesaisti ALAi un viet j m latviešu organiz cij m, dubultpilson bas jaut juma t l ka lob šana, 
atk rtots aicin jums uzrun t un vair k iesaist t jauniebrauc jus, k  ar  atbalst t un pal dz t latviešu 
izcelsmes person m, kas nerun  latviski, vair k integr t latviešu dz vesbiedrus - nelatviešus. Vair ki 

L dzu, atz m jiet TR S, j supr t, vissvar g kos Amerikas latviešu
apvien bas darb bas virzienus n kamajos gados!
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respondenti aicin ja ALAi vair k iesaist ties Latvijas demogr fijas probl mu risin šan . Savuk rt citi 
nor d ja, ka finansi la atbalsta sniegšana maztur g m imen m Latvij  ir uzdevums, ko uz muš s ar  
citas organiz cijas, k  piem ram, V tolu fonds, Daugavas Vanagi, t  viet  ierosinot atbalst t latviešu 
pension rus tepat Amerikas Savienotaj s Valst s, k  ar  vair k atbalst t mazos latviešu centrus, kas paši 
sevi vairs nesp j uztur t. Cits respondents uzsver, ka ALAi vajadz tu vair k darboties ar politisko 
lob šanu un g d t par Latvijas v rda notur šanu ASV politiskaj  un sabiedriskaj  dienask rt b . 

Inform cijas kan li 
Nepieciešam ba p c efekt vas komunik cijas ar sabiedr bu ir viens no svar g kajiem uzdevumiem, kas 
izriet no 2012. gada pavasar  vair kos latviešu centros notikušaj m diskusij m. Tradicion li ALAs sazi ai 
ar saviem biedriem, atbalst t jiem un plaš ku sabiedr bu ir izmantojusi informat vus s t jumus past , 
ALAs m jas lapu www.alausa.org, izdevumu „Latvian Dimensions“, publik cijas laikrakst  „Laiks“, k  
ar  l dz šim periodiski, bet neregul ri izs t tus elektroniskus zi ojumus - Infogrammas. Lai nodrošin tu 
p c iesp jas efekt v ku komunik ciju starp ALA, t s biedriem un plaš ku sabiedr bu, viens no ALAs 
izplat t s aptaujas m r iem bija noskaidrot, pa k diem inform cijas kan liem Amerikas latvieši v l tos 
sa emt inform ciju par ALAs darbu.  
 
Absol tais vair kums, prec z k, 80 procenti respondentu nor d ja, ka ar ALAs darbu saist tu inform ciju 
v l tos sa emt pa e-pastu. N kam  visizplat t k  atbilde bija ALAs m jas lapa – 39 procenti. Vienl dz 
liela da a respondentu - 34 procenti – k  v lamo sazi as veidu atz m ja ALAs izdevumu „Latvian 
Dimensions“ un publik cijas laikrakst  „Laiks“ un „Latvija Amerik “. 30 procenti k  ieteicamo sazi as 
kan lu min ja soci lo port lu Facebook, bet 27% - s t jumus pa pastu. J piebilst, ka aptaujas izplat šanas 
veids – izzi ošana internet , visticam k, ir ietekm jusi respondentu atbildes, jo paši, kas attiecas uz 
v lamo inform cijas sa emšanu pa pastu. Dom jams, ka izs tot aptaujas anketas pa pastu, š  atbilde biež k 
par d tos k  v lamais respondentu izraudz tais sazi as veids.  
 

 

Sazi as valoda 
Papildus jaut jumam par inform cijas izplat šanas kan liem, š s aptaujas nol ks bija ar  noskaidrot, k d  
valod  Amerikas latviešu sabiedr ba v l tos sa emt inform ciju par ALAs darbu. No visiem 
respondentiem 46 procenti atz m ja, ka v l tos inform ciju sa emt latviešu valod ; 49 procenti – latviešu 
un ang u valod , savuk rt 5 procenti – ang u valod . No aptaujas rezult tiem redzams, ka liel k  da a 
Amerikas latviešu dod priekšroku inform cijas sa emšanai ab s valod s.  
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Lai ar  šaj  aptauj  to personu p rsvars, kas v l tos inform ciju sa emt gan latviski, gan angliski, ir 
pavisam neliels sal dzin jum  ar to personu skaitu, kas v l tos inform ciju sa emt latviski, j nor da uz š s 
aptaujas respondentu pašselekt vo raksturu. Proti, absol tais vair kums (84 procenti) respondentu savas 
latviešu valodas zin šanas skal  no viens l dz pieci nov rt ja ar atz mi 4 un 5, citiem v rdiem, k  teicamas 
vai k  oti labas. Z m gi, ka, neraugoties uz augsto latviešu valodas zin šanu pašv rt jumu, 24 procenti tik 
un t  aptauju izv l j s aizpild t ang u valod . Situ ciju spilgti ilustr  koment ru sada  ierakst t  piez me: 
“As a second generation Latvian – American, I can understand some Latvian, but prefer to read in 
English”.  
 

 
 

Latviešu sabiedr ba Amerikas Savienotaj s Valst s 

L dzdal ba latviešu sabiedrisk s organiz cij s 
Latviešu sabiedrisk s organiz cijas ASV ir viens no latviešu kopienas past v šanas st rakme iem. T m ir 
bijusi vit li svar ga loma latviešu valodas un kult ras uztur šan  ASV un latviešu kopienas dz ves 
organiz šan  jau no pašiem latviešu p rcelšan s uz ASV pirmss kumiem. K  to sav  rakst  „Tr sreiztr s 
nomet u loma latvisk s identit tes saglab šan  trimd “ konstat  L ga Ruperte (2004): „Neviena grupa, ne 
sabiedr ba nevar past v t bez form l m organiz cij m vai instit cij m, jo bez t m nevar rasties kolekt va, 
paredzama pieredze, kas ir nepieciešama, lai grupas locek iem b tu “m s” saj ta.”1 
 
No visiem aptauj tajiem Amerikas latviešiem 81 procents respondentu uzr d ja pieder bu k dai no latviešu 
organiz cij m ASV, savuk rt 19 procenti atz m ja, ka tie nav biedri vai dal bnieki nevien  latviešu 
organiz cij  ASV.  
 
Saska  ar ALAs aptaujas datiem, vair k nek  puse - 52 procenti aptauj to Amerikas latviešu uzr da 
pieder bu latviešu draudzei. N kam  visbiež k min t  organizatorisk  pieder ba ir latviešu akad miskaj m 
koorpor cij m vai kop m, kur m pieder bu uzr da 37 procenti aptauj to Amerikas latviešu. Latviešu 
biedr b s k  biedri vai dal bnieki darbojas 36 procenti aptauj to Amerikas latviešu, savuk rt 22 procenti 
uzr da pieder bu Daugavas Vanagiem. Vienl dz daudz – 18 procenti nor da saist bu ar latviešu 
kred tsabiedr bu un latviešu skolu. Tautas deju kop  piedal s 11 procenti respondentu, bet kor  dzied – 10 
procentu aptauj to.  
 

Trimda, kult ra, nacion l identit te

Latviešu
46%

Ang u
5%

Gan
latviešu,

gan
ang u
49%

K d valod j s v l tos sa emt
inform ciju par ALAs darbu?



 Latvian Dimensions  •  Number II, 2011-2012  |  15

 
 
Saska  ar aptaujas datiem katrs aptauj tais Amerikas latvietis ir caurm r  iesaist ts 3 latviešu 
organiz cij s k  biedrs vai k  dal bnieks. Sadalot respondentus pa kategorij m atkar b  no iece ošanas 
laika, redzams, ka šaj s kategorij s ietilpstošo personu l dzdal ba latviešu sabiedrisk s organiz cij s 
iev rojami atš iras. Ja personas, kas ASV iece ojušas II pasaules kara rezult t , caurm r  ir pieder gas 3.6 
organiz cij m, tad vi u ASV dzimušie p cte i ir pieder gi vid ji 3.4 organiz cij m. Vismaz k  l dzdal ba 
latviešu organiz cij s ASV v rojama starp latviešiem, kas ASV iece ojuši kopš Latvijas neatkar bas 
atjaunošanas. Personas, kas iece ojušas ASV 90os gados, ir iesaist tas vid ji 1.8 organiz cij , savuk rt 
personas, kas iece ojušas ASV kopš 2000.gada – 1.1 organiz cij . J nor da, ka augšmin tie dati ir vid jais 
aritm tiskais izvilkums par aptaujas dal bniekiem daž d s kategorij s. Dažk rt viena persona m dz b t 
biedrs vai dal bnieks – devi s un vai pat desmit organiz cij s, citos gad jumos - tikai vien  vai nevien  
organiz cij . 
 

L dzdal ba latviešu organiz cij s ASV (pa kategorij m)   

Iece oju ASV II pasaules kara laik  vai dr z p c tam 3.6 

Esmu dzimis ASV vai k d  cit  Rietumvalst  3.4 
Iece oju ASV Padomju laikos 2.5 
Iece oju ASV 90os gados 1.8 
Iece oju ASV kopš 2000.gada 1.1 

 
Iedzi inoties to 19 procentu aptaujas dal bnieku sniegtaj s atbild s, kas nav nevienas latviešu organiz cijas 
ASV biedri vai dal bnieki, redzams, ka visliel kais patsvars personu, kas nav iesaist ti nevien  latviešu 
organiz cij  ASV ne k  biedri, ne k  dal bnieki, ir starp person m, kas iece ojušas ASV kopš Latvijas 
neatkar bas atjaunošanas. Proti, 46 procenti respondentu, kas iece ojuši ASV kopš 2000.gada, nav biedri 
nevien  latviešu organiz cij  ASV, 90os gados ASV iece ojušo personu vid  šis patsvars ir 41 procents. 
Sal dzinoši vismaz k t du personu, kas nav iesaist ti nevien  latviešu organiz cij  ir starp ASV II Pasaules 
kara rezult t  ASV iece ojušajiem (10%)  un vi u p cte iem (14%). 
 

K du citu ASV latviešu organiz ciju darb b j s
šobr d esat iesaist ts k biedrs vai dal bnieks? (%)
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L dzdarbošan s motiv jošie faktori 
Iemesli, kas motiv  Amerikas latviešus iesaist ties latviešu sabiedrisko organiz ciju darb  un sabiedrisk  
dz v , ir visdaž d kie un liel  m r  ir atkar gi no katras konkr t s personas. Taj  pat laik  ALAs izplat taj  
aptauj  iez m jas vair kas domin jošas tendences. Visbiež kais iemesls, kas motiv  Amerikas latviešus 
iesaist ties sabiedrisk  dz v , ir „Iesp ja uztur t latviešu valodu un kult ru“, ko par svar g ko iemeslu 
uzr d ja 80 procenti respondentu. K  otrais svar g kais iemesls tiek min ta draudz bu uztur šana ar citiem 
latviešiem (73 %), bet k  trešais – pieder bas stiprin šana latviešu tautai (48 %). Ret k par vienu no 
galvenajiem iemesliem iesaist ties sabiedrisk  dz v  tiek min ta pien kuma apzi a (30%), iesp ja sniegt 
atbalstu Latvijai (20 %) un imenes ietekme (19 %). 14 % k  vienu no svar g kajiem iemesliem l dzdal bai 
sabiedrisk  dz v  min ja iesp ju apmain ties ar praktisku inform ciju. Nelielai sabiedr bas da ai (7%) k  
viens no motiv jošiem l dzdal bas iemesliem ir „atzin ba un nov rt jums no citiem latviešiem“, savuk rt 
tr s procentus aptauj to Amerikas latviešu motiv  „finansi la pal dz ba vai atl dz ba“. Aptaujas koment ru 
sada , kur bija iesp ja ierakst t citas atbildes, vair kk rt k  viens no svar g kajiem l dzdarbošan s 
iemesliem tiek min ts – latviešu valodas un kult ras nodošana b rniem. K  citi iemesli l dzdal bai tiek 
min ti – „pat k to dar t“, „nostal ija“, „lepnums b t etniskam amerik nim“, „...tirdzi  nopirkt maizi, alu 
vai p r dzi us“. Taj  pat laik  aptauj  tika min tas ar  t das atbildes k  - latviešu sabiedr b  iesaist ties 
„neinteres “ vai ar  starp motiv jošiem faktoriem tika uzr d ts „nekas“.  
 

Personu patsvars, kas nav biedri vai dal bnieki nevien latviešu
organiz cij ASV (% pa kategorij m)

Interesants papildinājums ALAs 61. kon-
gresam Ann Arbor bija Latvijas vēstniecības 
ASV vadītāja vietnieka Juŗa Pogrebņaka 
vadītās pārrunas ar goda konsulu Ilinojā 
Robertu Blumbergu un goda konsulu 
Dienvidkalifornijā Dr. Juri Buņķi. Roberts 
Blumbergs uzskaitīja, cik daudz tikšanās 
viņam bijušas tikai divu nedēļu laikā –skolās, 
ar ievērojamām amatpersonām, televīzijā, 
bija jāsagaida augsti viesi un reizēm jābūt arī 
šoferim. Goda konsuls Juris Buņķis stāstīja 
par saviem plāniem kopā ar ASV uzņēmēju 
grupu  apmeklēt Latviju
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Analiz jot datus š rsgriezum , redzams, ka par d s zin mas atš ir bas atbild s, ko sniegušas personas, 
kas ASV iece ojušas II Pasaules kara rezult t  vai vi u p cte i, un personas, kas ASV iece ojušas Padomju 
laikos vai p c Latvijas neatkar bas atg šanas. II Pasaules kara rezult t  ASV iece ojušie latvieši un vi u 
p cte i k  pirmos tr s iemeslus l dzdal bai latviešu sabiedrisk  dz v  un sabiedrisk  darb  min:  

1) iesp ju uztur t latviešu valodu un kult ru, ko par vienu no galvenajiem iemesliem nosauca 82 
procenti aptauj to Amerikas latviešu;  
2) draudz bu uztur šanu ar citiem latviešiem – 72 procenti;  
3) pieder bas stiprin šanu latviešu tautai – 49 procenti.  

 
Savuk rt personas, kas ieraduš s ASV p c Latvijas neatkar bas atjaunošanas, k  svar g kos motiv jošos 
iemeslus l dzdal bai latviešu sabiedrisk  dz v  nosauc princip  tos pašus iemeslus, ko Amerikas latvieši, 
tikai mazliet atš ir g  sec b . K  visbiež k min t  motiv cija jauniebrauc ju atbild s izskan iesp ja veidot 
un uztur t draudz bas ar citiem latviešiem, ko par galveno iemeslu min 82 jauniebrauc ju. K  otro 
svar g ko iemeslu jauniebrauc ji ierindo “iesp ju uztur t latviešu valodu un kult ru” – 73%, savuk rt k  
trešo – “pieder bas stiprin šanu latviešu tautai” (50 %). K  ceturt  visbiež k  motiv cija jauniebrauc ju 
vid  par d s “praktiskas inform cijas apmai a”, ko priorit ro tr s motiv ciju sarakst  iek va 36 procenti 
aptauj to jauniebrauc ju. Sal dzin jumam, tikai asto i procenti II Pasaules kara rezult t  ASV iece ojuš s 
personas un vi u p cte i nosauca praktiskas inform cijas apmai u k  vienu no trim svar g kajiem 
iemesliem, k d  vi i iesaist s Amerikas latviešu sabiedrisk  dz v . Z m gi, ka atš ir b  no Amerikas 
latviešiem, starp kuriem 22% “ imenes ietekmi” nosauc k  vienu no trim noz m g kajiem motiv jošiem 
faktoriem l dzdal bai sabiedrisk  dz v , tikai etri procenti jauniebrauc ju atz m ja imenes ietekmi k  
atbildi šaj  jaut jum .  
 

L dzu, atzm jiet TR S galvenos iemeslus, kas j s motiv vai
motiv tu iesaist ties latviešu sabiedrisk dz v un sabiedrisk

darb ? (%)

ALAs 61. kongresa Ann Arbor 
pātraukumā  Ilze Garoza intervēja 
goda viesi, žurnāla “IR” polītisko 
komentētāju Aivaru Ozoliņu. Interviju 
iemūžināja ALJAs delegāts Aleks
Dankers



18  |  Number II, 2011-2012  •  Latvian Dimensions

 
 

Iemesli, k p c neiesaist s sabiedrisk  darb  
Lai saprastu galvenos iemeslus, k d  ASV dz vojošie latvieši neiesaist s latviešu sabiedrisko organiz ciju 
dz v , aptaujas dal bniekiem, kas nor d ja, ka tie nav nevienas organiz cijas biedri vai dal bnieki, tika 
uzdots papildus jaut jums: „Ja j s neiesaist ties nevienas latviešu sabiedrisk s organiz cijas ASV darb , 
l dzu, nor diet galvenos iemeslus - k p c, n ?” K  visbiež k min tais š rlis l dzdal bai latviešu 
organiz ciju darb , aptauj  tika min ts p r k lielais att lums l dz tuv kajam latviešu centram, ko atz m ja 
47 procenti respondentu. Z m gi, ka otrais visbiež k min tais iemesls respondentu atbild s bija 
inform cijas tr kums par iesp j m l zdarboties latviešu organiz ciju darb , ko k  atbildi atz m ja 41 
procents ar latviešu organiz cij m nesaist t s personas. Katrs piektais aptauj tais nor d ja, ka latviešu 
organiz ciju darb  neiesaist s laika tr kuma d , bet 17 procenti k  noz m gu š rsli min ja latviešu 
valodas zin šanu nepietiekam bu. Desmit procenti atz m ja, ka tie nej tas pieder gi latviešu sabiedr bai 
ASV, savuk rt septi i procenti atz m ja, ka iesaist šan s sabiedrisko organiz ciju darb  izmaks  p r k 
d rgi. Pieci procenti respondentu nor da, ka tiem neinteres  l dzdal ba sabiedrisko organiz ciju darb .  

ALA un Daugavas Vanagu apvienību ASV saistījuši gan kopēji atbalstāmi 
projekti, gan laba sadarbība daudzu, jo daudzu gadu gaŗumā. Foto pa 
labi: divi nopelniem bagāti Vanagi, divi Kukaiņi, kuŗi bieži tiek sajaukti 
pat svarīgā saziņā no Latvijas valdības amatpersonām - atv. ģen. Vilmārs 
Kukainis (pa kreisi) no Klīvlandes un PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis no 
Kalamazū DV 58. salidojumā Klīvlandē pie dažādos kaŗos kritušo Latvijas 
karavīru uzskaites plakātiem.

Uzrunājot salidojuma delegātus, Jānis Kukainis uzsvēra, ka pēc ilgiem 
palīdzības gadiem citiem ir pienācis laiks padomāt arī par pašiem: “Mūsu 
spēki jāvirza uz to, lai uzturētu šeit spēcīgu latviešu sabiedrību, jo mēs šeit, 
ASV, esam polītiski svarīgi Latvijas valdībai.”

(Citāts no A. Zvirgzdes raksta par DV 58. salidojumu)
Foto: Dzidra Tropa)
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Sabiedriskajam darbam velt tais laiks 
Amerikas latviešu iesaist šan s sabiedriskaj  darb  vair k nek  60 gadu garum  ir bijusi pamat  sp c ga un 
notur ga latviešu sabiedrisko organiz ciju t kla izveidei ASV. No ALAs veikt s aptaujas tom r redzams, 
ka šis sabiedrisk  darba liel kais smagums šobr d gulst uz vienas nelielas da as Amerikas latviešu pleciem. 
Proti, 29 % aptauj to nor d ja, ka vi i sabiedriskam darbam velta 0 stundes m nes  jeb to, ka vi i 
sabiedrisk  darb  neiesaist s visp r. Tikpat liels patsvars aptauj to nor d ja, ka vi i sabiedriskam darbam 
velta vienu l dz piec m stund m m nes . Sešas l dz desmit stundas m nes  sabiedriskam darbam velta 
gandr z 17% respondentu, savuk rt 11 l dz 20 stundas – 14 % Amerikas latviešu. To personu patsvars, kas 
sabiedrisk  darb  pavada 21 l dz 40 stundas, ir 7 %, bet vair k par 41 stundu – 4 procenti.  
 

- 
 
Attiec b  uz jauniebrauc jiem no Latvijas, b tu svar gi atsp kot m tu, ka jauniebrauc ji it nemaz 
neiesaist s Amerikas latviešu sabiedrisk  darb . Nenoliedzami, ka jauniebrauc ju vid  ir visliel kais 

Caurm r , cik daudz stundu
m nes j s velt t latviešu

sabiedriskajam darbam? (%)
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patsvars personu, kas sabiedrisk  darb  neiesaist s visp r, proti, 52 %. Taj  pat laik  to personu patsvars, 
kas sabiedriskajam darbam m nes  velta 41 stundu un vair k, starp jauniebrauc jiem ir piel dzin ms II 
Pasaules kara rezult t  iece ojušajiem un ASV dzimušajiem “pilna laika latviešu sabiedriskajiem 
darbiniekiem”. To personu patsvars, kas sabiedriskajam darbam velta vair k nek  21 stundu m nes , vis s 
kategorij s, iz emot 90os gados ASV iece ojušos, ir gandr z vien ds (~ 13 procenti). Saska  ar šo 
aptauju, 16% 90s gados ASV iece ojušie latvieši sabiedriskajam darbam velta vair k nek  21 stundu 
m nes . J nor da gan, ka aptauj to jauniebrauc ju skaits bija skaitliski maz ks nek  II Pasaules kara 
rezult t  ASV iece ojušo personu un vi u p cte u skaits.  
 

  

II P.k. ASV 
iece ojušie 

(%) 

ASV 
dzimušie 

(%) 

90os gados 
iebraukušie 

(%) 

Kopš 2000. 
gada 

iebraukušie 
(%) 

0 stundas  22 25 42 52
1 l dz 5 stundas 34 30 19 18
6 l dz 10 stundas 17 17 12 12
11 l dz 20 stundas 16 16 12 6
21 l dz 40 stundas 7 9 8 5
41 stunda un vair k 6 4 8 8

 

Latviešu sar kojumu un pas kumu apmekl šanas biežums 
Proporcion li liel kais patsvars Amerikas latviešu – 29 % latviešu sar kojumus, piem ram, koncertus, 
te tra izr des, atceres pas kumus, dievkalpojumus, savies gus vakarus utml. apmekl  reizi m nes . 21 
procents aptauj to to dara caurm r  reizi ceturksn . Reizi ned  latviešu sar kojumos un pas kumos 
piedal s 17 % Amerikas latviešu, savuk rt biež k nek  vienu reizi ned  – nepilni 5 procenti Amerikas 
latviešu. Vienu vai divas reizes gad  latviešu sar kojumos piedal s 19 procenti Amerikas latviešu. Latviešu 
sar kojumus it nemaz neapmekl  devi i procenti Amerikas latviešu.  
 

 

Cik bieži j s apmekl jat latviešu
sar kojumus vai pas kumus ASV?

(%)
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Visbiež k min tais iemesls, k p c Amerikas latvieši neapmekl  vai nepiedal s latviešu sar kojumos un 
pas kumos, ir p r k lielais att lums l dz tuv kajam latviešu centram. Att lums k  š rslis tika atz m ts 60 
% latviešu sar kojumus neapmekl jošo respondentu atbild s. 45 % k  iemeslu atz m ja inform cijas 
tr kumu par latviešu sar kojumiem. 19 procentu respondentu k  iemeslu atz m ja „latviešu valodas 
nepietiekam bu“, savuk rt 17 procenti - apst kli, ka „tie nej tas pieder gi latviešu sabiedr bai Amerik “. 
Devi i procenti k  vienu no galvenajiem š rš iem atz m ja laika tr kumu, savuk rt pieci procenti 
nor d ja, ka latviešu sar kojumu un pas kumu apmekl šana tiem ir par d rgu. Daudz ret k respondenti k  
š rsli latviešu sar kojumu apmekl šanai min ja apst kli, ka viet jais latviešu centrs nepied v  tiem 
interes jošus pas kumus, lai gan no ALAs r kotaj m p rrun m latviešu centros ir zin ms, ka daudzpus ga 
un kvalitat va kult ras pied v juma pieejam ba ir viens no svar g kajiem apst k iem jaunu interesentu 
piesaist . J uzsver, ka jaut jums par galvenajiem iemesliem latviešu sar kojumu neapmekl šanai tika 
uzdots tikai t m person m, kas iepriekš bija atz m jušas, ka latviešu sar kojumus neapmekl  visp r. Š s 
aptaujas ietvaros netika uzdots jaut jums, vai Amerikas latviešus apmierina viet jo centru pied v to 
sar kojumu un pas kumu pied v jums un kvalit te, bet tas b tu noz m gs izp tes jaut jums n kotn .  
Ja da a no uzskait tajiem neiesaist šan s iemesliem, k , piem ram, att lums un laika tr kums ir rpus 
Amerikas latviešu organiz ciju ietekmes zonas, tad viens min tais š rslis, ko organiz cijas var ietekm t, 
inform cijas pieejam ba par to r kotajiem pas kumiem. emot v r , ka daž das vecuma grupas izmanto 
daž dus sazi as kan lus, b tiski ir uzrun t auditorijas daž dos inform cijas kan los, k , piem ram, 
laikrakst  „Laiks“ un mazaj  pres , kas sasniedz noteiktu auditoriju, k  ar  gados jaun ku personu bieži 
izmantotajos soci lajos medijos, k  piem ram, Facebook.  
 
 

 

Amerikas latviešu sabiedr bu interes jošie sar kojumi 

Lai noskaidrotu, p c k da veida sar kojumiem un pas kumiem ir piepras jums Amerikas latviešu 
sabiedr b , viens no ALAs aptaujas jaut jumiem bija: „K da veida latviešu sabiedriskos pas kumus un 
sar kojumus ASV j s labpr t apmekl jat vai apmekl tu, ja b tu t da iesp ja?“ Saska  ar aptaujas 
rezult tiem visliel ko Amerikas latviešu sabiedr bas da u – 66 procentus interes  te tra izr des. Otra 
visbiež k min t  atbilde ir neform li sadraudz bas vakari un tautas deju un folkloras kopu priekšnesumi, 
par kuriem interesi izr d ja 62 procenti aptauj to. 57% aptauj to interes  popul r s m zikas koncerti, 
savuk rt 53 procentus – m kslas izst des. 48 procenti aptauj to izr d ja interesi par klasisk s m zikas 

Ja j s neapmekl jat latviešu sar kojumus un pas kumus ASV,
l dzu, nor diet galvenos iemeslus k p c, n ? (%)
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savuk rt 53 procentus – m kslas izst des. 48 procenti aptauj to izr d ja interesi par klasisk s m zikas 
koncertiem, savuk rt 40 procenti – par ball m. 38 procentiem aptauj to Amerikas latviešu interes  
zin tniski, akad miski un liter ri las jumi, 34 procentiem – latvisk s izgl t bas nometnes, k  piem ram, 
2x2, 3x3 utml., savuk rt 33 procentus aptauj to interes  apmekl t dievkalpojumus un citus reli iska 
rakstura notikumus. 28 procenti aptauj to izr da interesi par sporta sp l m. Lai ar  aptaujas dati nor da uz 
zin m m tendenc m aptauj to atbild s, j em v r , ka bieži vien realit t  cilv ku izv li un r c bu ietekm  
ar  citi faktori, piem ram, konkr t s te tra izr des, koncerta, lekcijas utml. saturs, izr d šanas laiks un 
vieta. 

Starp cit m Amerikas latviešu sabiedr bu interes još m aktivit t m, liet m un notikumiem vair kk rt tika 
nosauktas latviešu skolas nodarb bas, latviešu valodas klases pieaugušajiem, filmu vakari, latvisk s 
virtuves nodarb bas. T pat vair kk rt aptauj to atbild s k  interes jošie pas kumi par d j s J u svin bas, 
pension ru saieti, sadzied šan s vakari un Dziesmu sv tki. Starp citiem interes jošiem pas kumiem 
aptauj tie nosauca liter ros vakarus, tikšan s ar politi iem, med bas un makš er šanas nodarb bas, 
virtu las satikšan s interneta forumos, jogas nodarb bas un citas aktivit tes. 
 

 

Amerikas latviešu atz m tie latviešu gadsk rt jie sv tki 
Amerikas latviešu sabiedr bas aptauja cent s noskaidrot ne tikai to, k da veida sar kojumi interes  latviešu 
sabiedr bu ASV, bet ar  izzin t, k di ir Amerikas latviešu gadsk rt jo sv tku un atceres dienu atz m šanas 
paradumi. Saska  ar ALAs veikto aptauju Amerikas latvieši plaš kas sabiedr bas lok  visbiež k atz m  
18. novembri, Latvijas neatkar bas pasludin šanas gadadienu, ko plaš k  sabiedr b  atz m  74 % aptauj to 
Amerikas latviešu. Otrie visbiež k plaš kas sabiedr bas lok  atz m tie sv tki ir J i jeb vasaras saulgrieži, 
ko kop  ar citiem sabiedr bas locek iem atz m  64 procenti respondentu. K  trešie popul r kie sabiedr bas 
lok  atz m tie sv tki ir Vecgada pavad šana un Jaungada sagaid šana, ko plaš kas sabiedr bas lok  atz m  
40 procenti aptauj to Amerikas latviešu. Lai ar  48 procenti respondentu nor da, ka 25. marta un 14. j nija 
deport ciju upuru atceres dienu nek d  veid  neatz m , taj  pat laik  44 procenti šo Tautas s ru dienu 
piemin plaš kas sabiedr bas lok . 
  
ALAs veikt  aptauja nor da un apliecina, ka Ziemassv tki ir uzskat mi par imenes sv tkiem ar  latviešu 
vid , ko imenes lok  atz m  gandr z tr s ceturtda as jeb 73 procenti respondentu. 24 procenti aptauj to 
nor da, ka šos sv tkus atz m  plaš kas sabiedr bas lok , savuk rt tr s procenti Ziemassv tkus neatz m  
visp r. No aptauj  uzskait tajiem visret k svin tie latviešu sv tki Amerikas latviešu vid  ir 4. maijs - 
Latvijas neatkar bas atjaunošanas gadadiena, ko atz m  tikai 27 procenti respondentu. No visiem 

Kā vienu no svarīgākajiem savas darbības virzieniem 
vēstnieks minēja sadarbību ar ASV dzīvojošiem latviešiem 
- gan uzrunājot ASV polītiķus, gan iesaistoties Latvijas 
sabiedriskajās ak  vitātēs, gan veicinot kultūras un izglī  bas 

a   s  bu. Viena no viņa iecerēm ir apmeklēt pēc iespējas vairāk 
latviešu centrus un iepazī  es ar latviešu sabiedrību.
Vēstnieks uzskata, ka ir jāpaplašina Latvijas Goda konsulu  kls, 
kas veicinātu Latvijas atpazīstamību un būtu vēstniecības atbalsta 

vēstnieks>  turp. no 5. lpp.
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aptauj tajiem Amerikas latviešiem tikai 31 procents atz m  M rti dienu, savuk rt L pl ša dienu atz m  
41 procents respondentu. 
 

  
imenes 

lok  (%) 

Sabiedr b
as lok  
(%) 

Neatz m
 (%) 

Lieldienas 67 27 7
4. maijs – Latvijas Neatkar bas atjaunošanas diena 9 18 73
25. marta un 14. j nija deport ciju upuru atceres diena / 
Tautas s ru diena 9 44 48
L go / J i (vasaras saulgrieži) 27 64 9
M rti diena 14 17 69
11. novembris - L pl ša diena 10 31 60
18. novembris – Latvijas Neatkar bas proklam cijas diena 14 74 12
Ziemassv tki (ziemas saulgrieži) 73 24 3
Vecgada pavad šana / Jaungada sagaid šana 55 40 6

 

L dzdal bas izmaksas 
 
“Cik izmaks  b t latvietim Amerik ?,” tas ir jaut jums, kas ir nodarbin jis daudzu Amerikas latviešu 
pr tus. Rast atbildi uz šo jaut jumu atbildi ir oti sarež ts, ja ne pat neiesp jams uzdevums. Lai g tu 
vismaz kaut k du priekšstatu par to, cik izmaks  l dzdal ba latviešu sabiedrisk  dz v , viens no š s aptaujas 
uzdevumiem bija izzin t, cik daudz naudas Amerikas latvieši izdod l dzdal bai latviešu sabiedrisk  dz v , 
citiem v rdiem, latviešu sar kojumu un pas kumu apmekl šanai.  
 
No 1 l dz 100 ASV dol riem gad  l dzdal bai sabiedrisk  dz v  t r  17 % aptauj to, savuk rt 19 procenti 
Amerikas latviešu l dzdal bai sabiedrisk  dz v  gad  caurm r  t r  101 l dz 250 ASV dol ru. 18 procenti 
respondenti savas l dzdal bas izmaksas l š starp 251 un 500 ASV dol riem, bet 15 procenti – starp 501 un 
1000 ASV dol ru gad . To personu patsvars, kas l dzdal bai latviešu sabiedrisk  dz v  ik gadu caurm r  
t r  vair k nek  1000 dol ru, ir 20 procenti jeb katrs piektais aptauj tais Amerikas latvietis.  
 
5001 dol ru un vair k sabiedriskajai l dzdal bai t r  nepilni 2 procenti aptauj to, starp kuriem ir tikai t das 
personas, kas vai nu iece ojušas ASV II pasaules kara laik  vai ir dzimušas ASV vai k d  cit  
Rietumvalst . Šo personu vid  nav nevienas personas, kas b tu ASV iece ojusi Padomju laikos vai p c 
Latvijas neatkar bas atg šanas. J nor da, ka ar  n kamaj  kategorij , kas l dzdal bai latviešu sabiedrisk  
dz v  izdod vid ji 2501 l dz 5000 ASV dol rus gad , ietilpst tikai viena persona, kas iece ojusi 1990.os 
gados. Anal z jot l dzdal bas izmaksas š rsgriezum , redzams, ka sabiedrisk s l dzdal bas izmaksas 
palielin s proporcion li b rnu skaitam imen .  

centrs katrā pavals  . Savukārt, vēstniecība vienmēr laipni piedāvās telpas dažādiem sarīkojumiem, kultūras ak  vitātēm un palīdzēs 
ar informāciju. Tuvākajā laikā vēstnieks plāno darba  kšanās Valsts departamentā, Nacionālās drošības padomē, vizītes pie kollēgām, 
citu valstu vēstniekiem. Tiek gatavota programma Latvijas Valsts prezidenta A.Bērziņa vizītei sais  bā ar viņa dalību ANO Ģenerālajā 
asamblejā Ņujorkā. Kā jau katru gadu vēstniecība svinīgi atzīmēs Valsts neatkarības gadadienu – 18. novembri, savukārt,  Ziemassvētku 
svinēšana no  ks par prieku bērniem un ģimenēm.

Sarunas noslēgumā Andris Razāns atgādināja, ka 2014. gadā Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta un 2015. gadā – Eiropas prezidējošā 
valsts. Līdz ar šiem starptau  skajiem no  kumiem vēstniecība strādās, lai populārizētu Latviju, veicinātu tās atpazīstamību Amerikā 
kā unikālas Eiropas nacionālas valsts iden  tā  . 
Vēstnieks ir piedalījies piedalījies visās ALAs sēdēs.  Viņš ir aps  prinājis savu dalību ALAs 62. kongresā Sietlā. 

Taira Zoldnere
ALAs Informācijas nozares vadītāja
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J nor da, ka š s  sabiedrisk s l dzdal bas izmaksu apl se balst s uz katra indiv da iesniegtaj m apl s m, 
nevis skrupulozi apr in tiem skait iem, l dz ar to past v k das iesp jas starp respondentu nosaukto un 
re lo sabiedriskai l dzdal bai izt r to summu.  

Ziedojumi latviešu sabiedrisk m organiz cij m 

Amerikas latviešu sabiedr bas br vpr t gie ziedojumi kop  ar Amerikas latviešu sabiedrisk  darb  ieguld to 
laiku ir bijis pamats plašas un v rien gas latviešu infrastrukt ras izveidei Amerikas Savienotaj s Valst s. 
Visliel kais patsvars – 32% ziedot ju Amerikas latviešu sabiedrisk m organiz cij m vid ji gad  ziedo 
l dz 250 dol ru. Uz pusi maz ks skaits aptauj to jeb 14% ik gadu ziedo 251 l dz 500 ASV dol ru, tikpat 
liels patsvars aptauj to ik gadu latviešu sabiedrisk m organiz cij m ziedo 501 l dz 1000 ASV dol ru. 
1001 l dz 2500 ASV dol ru gad  ziedo 11 % aptauj to Amerikas latviešu. To ziedot ju patsvars, kas 
Amerikas latviešu sabiedrisk m organiz cij m gad  ziedo virs 2501 dol riem gad , ir neliels - 6 procenti. 
To skait  divi procenti Amerikas latviešu uzr da, kas sabiedrisk m organiz cij m gad  tie vid ji ziedo 
vair k par 5001 ASV dol ru. J nor da, ka absol tais vair kums šo d sno ziedot ju ir II Pasaules kara 
rezult t  ASV iece ojuš s personas vai vi u p cte i, ar p ris iz mumiem – vienu Padomju laikos 
iece ojušu personu un vienu personu, kas ASV ieradusies p c 2000. gada. J nor da gan, ka min tie dati ir 
Amerikas latviešu sniegt s apl ses, nevis finansi las atskaites par sniegto ziedojumu apm ru. Saska  ar 
ALAs aptaujas datiem katrs piektais jeb 22 % aptauj to Amerikas latviešu sabiedrisk m organiz cij m 
neziedo visp r. 

Caurm r , cik daudz naudas j s gad (caurm r ) izdodat
l dzdal bai latviešu sabiedrisk dz v ? (%)

ALAs 61. kongresa apspriežu zālē ieradās astoņi 
Rīgas techniskās universitātes profesori. Pieredzes 
apmaiņas nolūkos viņi viesojās Bufalo universitātē 
un Veina universitātē (Wayne State University), kur 
mācībspēks ir Mārcis Jansons. RTU prorektors Uldis 
Sukovskis pastāstīja, kā, cieši sadarbojoties un vei-
dojot kopējas programmas ar ārzemju augstskolām, 
tiek sagatavoti jaunie inženieri Latvijā. RTU astoņās 
fakultātēs mācās 15 000 studentu.
Oktōbrī RTU svinēs 150 gadu jubileju.Ķīpsalā tiekot 
veidota akadēmiska studentu pilsētiņa.
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K  galvenais iemesls, k p c aptauj tie Amerikas latvieši neziedo latviešu organiz cij m ASV, tiek min ts 
br vu l dzek u tr kums. To par galveno iemeslu neziedošanai min 51 procents aptauj to. Taj  pat laik  liels 
patsvars aptauj to – 46 % - par vienu no galvenajiem iemesliem nor da apst kli, ka tiem „nepietiek 

inform cijas par šo organiz ciju darb bu“. 19 % nor da, ka vi iem šo organiz ciju m r i liekas neskaidri, 
savuk rt 11 procenti neredz, k ds vi iem labums no ziedošanas latviešu sabiedrisk m organiz cij m. etri 
procenti aptauj to neatbalsta to, k d  veid  Amerikas latviešu sabiedrisk s organiz cijas izmanto t m 
saziedotos l zdek us. 
 

 
 
Saist b  ar ALAs apkopotajiem datiem, j nor da, ka tas ir rpus Amerikas latviešu organiz ciju iesp j m 
ietekm t naudas daudzumu Amerikas latviešu maci os, taj  pat laik  š s organiz cijas var stipri vair k 
piedom t par savas darb bas populariz šanu un skaidrošanu Amerikas latviešiem, no kuriem 46% min 
inform cijas tr kumu k  vienu no galvenajiem iemesliem neziedošanai. Ir redzams, ka organiz ciju 
vad t jiem b tu svar gi izskaidrot plaš kai sabiedr bai savas darb bas m r us, k  ar  pamatot un atg din t, 
k p c tautiešiem b tu v rts s kt vai turpin t atbalst t Amerikas latviešu organiz ciju darbu. K  liecina 

Aptuveni, cik daudz naudas j s (caurm r ) gad ziedojat
latviešu sabiedrisko organiz ciju, latviešu nomet u un
latviešu draudžu darb bas atbalst šanai Amerik ? (%)

Ja j s latviešu sabiedrisk s organiz cijas Amerik finansi li
neatbalst t, l dzu, nor diet galvenos iemeslus k p c, n ?

(%)
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ALAs r kotaj s fokusgrup s izteiktie koment ri, cilv ki parasti atbalsta to organiz ciju darbu, kuru m r i 
tiem ir saprotami un kuru v rt bas saskan ar vi u pašu v rt b m un ide liem.  

Nobeigums 
Daž das aptaujas pilda daž das funkcijas. 2012. gada vasar  ALAs strat isk s pl nošanas nol kos 
izplat t s Amerikas latviešu sabiedr bas aptaujas galvenais m r is bija noskaidrot, k  latviešu sabiedr ba 
ASV v rt  Amerikas latviešu apvien bas darbu un k das ir sabiedr bas domas par ALAs priorit rajiem 
darba uzdevumiem n kotn . T pat š s aptaujas m r is bija izzin t un lab k izprast ASV dz vojošo latviešu 
un latviešu izcelsmes personu l dzdal bu latviešu sabiedrisk  dz v  - sabiedrisk s l dzdal bas ieradumus, 
atz m tos sv tkus un interes jošos pas kumus, kas autu izstr d t p c iesp jas plašu sabiedr bu 
interes jošu programmu un projektu pied v jumu. Aptaujas rezult t  ieg tie dati pal dz ar  ieraudz t 
l dz bas un atš ir bas motiv cij , kas mudina ASV jau iesak ojušos latviešus un jauniebrauc jus no 
Latvijas iesaist ties latviešu sabiedrisk  dz v . Aptauj  apkopota ar  inform cija par galvenajiem š rš iem, 
kas attur latviešus un latviešu izcelsmes personas no iesaist šan s latviešu sabiedrisko organiz ciju darb  
un sabiedriskaj  dz v .  

Galvenie secin jumi:  

- Amerikas latviešu inform t ba par Amerikas latviešu apvien bas darbu ir v rt jama k  viduv ja. 
Vair k nek  puse (jeb 53%) respondentu savu inform t bas l meni skal  no 1 l dz 5 v rt ja ar 3 un 
zem k. 10 procenti savu inform t bu par ALAs darbu raksturoja ar zem ko atz mi – 1. Vid jais 
respondentu inform t bas l menis ir raksturojams ar atz mi 3.3 

- ALAs darbs latviešu sabiedr b  tiek sam r  labi nov rt ts, 70% aptaujas dal bnieku skal  no 1 l dz 
5, ALAs darb bu nov rt ja ar atz mi 4 un 5. Vid jais ALAs darba nov rt jums ir 3.9  

- Latviešu sabiedr ba ASV sam r  maz zina par atseviš u ALAs nozaru darbu. Amerikas latviešu 
sabiedr ba ir vislab k inform ta par Inform cijas un Izgl t bas nozares darbu, bet vismaz k par 
“Sadarb ba ar Latviju” un Sporta nozari.  

- Par galvenajiem ALAs darb bas priorit rajiem uzdevumiem aptauj tie Amerikas latvieši nosauc: 
1) Atbalstu latvisk s izgl t bas programm m (65%); 2) Atbalstu latviešu kult ras pas kumiem 
(56%); 3) Latvijas interešu aizst v šanu ASV (48%), kam oti tuvu seko jauniebrauc ju 
uzrun šana un iesaist šana Amerikas latviešu sabiedriskaj  dz v  (47%).  

- Aptauj  g tie dati nor da uz inform cijas kan lu fragment cijas tendenc m, proti, daž das grupas 
inform ciju par ALAs darbu v las sa emt atš ir gos veidos, kur k  vien gais kop gais 
domin jošais aptaujas respondentu izv l tais sazi as veids tiek min ts e-pasts. Absol tais 
vair kums (80%) v las inform ciju sa emt pa e-pastu. K  n kam s biež k min t s inform cijas 
kan lu izv les par d s ALAs m jas lapa (39%), laikraksts “Laiks” un “Latvija Amerik ” (34%), 
ALAs izdevums “Latvian Dimensions” (34%) un soci lais port ls Facebook (30%), k  ar  pa pastu 
(27%). Aptaujas datu izv rt šan  k  viena no atzi m izskan ja nepieciešam ba izplat t 
inform ciju etros virzienos – druk taj  pres , inform cijas port los, soci lajos medijos un pa 
person giem kan liem. Atkar b  no sar kojuma vai pas kuma m r auditorijas iesp jams papildus 
uzsvaru likt uz tiem inform cijas kan liem, ko izmanto konkr t  m r auditorija.  

- Amerikas latviešu l dzdal ba latviešu organiz cij s atš iras pa daž d m vecuma grup m, bet v l jo 
vair k – pa imigr cijas posmiem. Visvair k latviešu organiz cij s  ASV ir iesaist tas personas, kas 
ASV iece oja II Pasaules kara rezult t  un vi u p cte i, vismaz k – personas, kas ASV iece ojušas 
nesen.  

- K  galvenie tr s motiv jošie iemesli ASV dz vojošo latviešu l dzal bai latviešu sabiedriskaj  dz v  
ir 1) iesp ja saglab t latviešu valodu un kult ru; 2) draudz bu uztur šana ar citiem latviešiem; 3) 
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pieder bas stiprin šana latviešu tautai. Jauniebrauc jiem papildus oti noz m gs motiv jošs faktors 
ir iesp ja ieg t un apmain ties ar praktisku inform ciju.  

- K  noz m g kie š rš i l dzdal bai latviešu sabiedrisko organiz ciju darb  un sabiedriskaj  dz v  
respondentu atbild s tiek min ts p r k lielais att lums l dz tuv kajam latviešu centram, laika 
tr kums un latviešu valodas zin šanu nepietiekam ba. Taj  pat laik  p ri par 40 procentiem 
sabiedriski neakt vo personu k  vienu no galvenajiem š rš iem nor da inform cijas tr kumu par 
sabiedrisko organiz ciju darbu, r kotajiem pas kumiem un sar kojumiem, kas nor da uz 
nepieciešam bu dom t par organiz ciju darb bas un pas kumu populariz šanu daž d s vecuma 
grup s.  

 
J apzin s, ka augst k izkl st tajam aptaujas rezult tu apkopojumam ir savi b tiski tr kumi. Pirmk rt, lai 
ar  š  aptauja m r tiec gi cent s uzrun t Amerikas latviešu sabiedriskaj  dz v  neiesaist tu personu ieskatus 
par esošo latviešu sabiedrisko dz vi un par galvenajiem š rš iem, kas attur vi us no l dzdal bas latviešu 
sabiedriskaj  dz v , tom r t  tik un t  zin m  m r  ir pašselekt va un atspogu o t du personu domas, kam 
jau ir kaut k da saskarsme ar latviešu sabiedr bu vai vismaz margin la interese par to. Lai atbild tu uz 
jaut jumu, k  atrast un uzrun t tos vair k nek  90 000 personu, kas p d j  ASV tautas skait šan  uzr d ja 
latvisku izcelsmi, bet latviešu sabiedr b  nepar d s un sabiedriskaj  dz v  neiesaist s, b tu nepieciešams 
veikt pavisam cita veida un apjoma p t jumu.  

K  pirmais solis var tu b t katram akt vam latvietim paskat ties sav s skolas vai nomet u laika 
fotogr fij s un censties samekl t taj  redzam s personas – bijušos rota u vai skolas biedrus, kas p d jos 
gadus vai gadu desmitus latviešu sabiedr b  nav redz ti. Da a no tiem, iesp jams, vairs nav starp 
dz vajiem, citi – piln b  asimil jušies amerik u sabiedr b , citi vienk rši, iesp jams, nezina par latviešu 
v l joproj m akt vo sabiedrisko dz vi vai ar  nej tas pieder gi un gaid ti latviešu sabiedr b . Lab ka 
izpratne par iemesliem, kas motiv  un kas attur latviešu izcelsmes personas no l dzdal bas sabiedrisk  
dz v , paver iesp jas organiz tajai latviešu sabiedr bai ASV un Amerikas latviešu apvien bai k  š s 
sabiedr bas vienot jai izstr d t programmas, kas ieinteres tu un sp tu uzrun t p c iesp jas plaš ku latviešu 
sabiedr bu. 

Otrk rt, š  aptauja l dz galam neatbild uz daudzus interes jošo jaut jumu, cik tad sti izmaks  uztur t 
latviet bu Amerik . Š dam nol kam b tu v rts uzrun t atseviš as personas, sabiedriskos darbiniekus un 

imenes k  arhetipus un detaliz ti izanaliz t (p c tipolo ijas), cik daudz konkr t  tipa personas izdod 
latviet bas un latvisk s identit tes uztur šanai Amerik .   

Trešk rt, šaj  aptauj  iek autie jaut jumi p c b t bas bija kvantitat vi, un t d  tie b tu analiz jami 
kontekst  ar inform ciju, kas iev kta ar kvalitat v m p tniec bas metod m. Ja š  aptauja pal dz lab k 
saprast Amerikas latviešu intereses, tad fokusgrup s, person g s intervij s un sarun s izteiktie viedok i, 
v rt jumi un ieteikumi, pal dz ieg t piln g ku kopainu par Amerikas latviešu sabiedr bas probl m m un 
vajadz b m, k  ar  g t konkr tas idejas un priekšlikumus ALAs un t s biedra organiz ciju darb bas 
uzlabošanai un komunik cijai ar sabiedr bu.  
 

ALAs projektu lietvede un 
stratēģiskās plānošanas pē  juma 
autore Ilze Garoza izklāsta savus 

secinājumus par ASV latviešu 
sabiedrību ALAs 61. kongresa 

delegā  em Ann Arbor, Mičiganā. 
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ALAs  biedri
AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA SVEIC VISUS AUGSTĀKO PAKĀPJU BIEDRUS, 
KAS PAGĀJUŠAJĀ GADĀ PIEVIENOJĀS ALAs SAIMEI VAI ARĪ PAAUGSTINĀJA 
SAVU BIEDRA PAKĀPI! 

Paldies arī visiem mūsu 
uzticamajiem Gada biedriem!

Es vēlos atbalstīt ALAs darbu, kļūstot par biedru šādā pakāpē:

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

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

Vārds

Adrese

Tālr. Čeks $

VISA         MASTERCARD    

Exp. date Signature

Dzintara biedri

Iespējams nomaksāt trīs gadu laikâ

 Zelta Mūža biedrs $800
Iespējams nomaksāt piecu gadu laikâ

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

CARD #

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

E-pasts

Mūža biedri

1680. Zinta Zariņš, Menlo Park, CA
1681. Kristaps Zariņš, Menlo Park, CA
1682. Valdis Vāvere, Ham Lake, MN

399. Ausma Briedis, Maplewood, NJ
400. Olafs Rozentāls, Metztown, PA 

Zelta mūža biedri

6902. Markus Delvers, Chapel Hill, NC
6903. Patricia Mežinskis, Cincinnati, OH
6904. Genevieve Mežinskis, Cornelius, NC
6905. Matthew Mežinskis, Rīga, Latvija
6906. Jānis Lejnieks, Huntington Beach, CA
6907. Mudīte Jansons, Malvern, PA
6908. Juris Jansons, Malvern, PA
6909. Ēriks Mārtinsons, Saginaw, MI
6910. Mikus Jumis Kukainis, Kalamazoo, MI
6911. Peter Perrete Hartwell, Menlo Park, CA
6912. Laimonis U. Vītols, Converse, TX
6913. Ilga Laima Anna Rūtiņa, Silver Spring, MD
6914. Alda Buresh, Oxford Junction, IA
6915. Justins Holderness, Issaquah, WA
6916. Michael Daiga, Martinsville, IN
6917. Jēkabs G. Hayes, Montvale, NJ
6918. Māra Dāvis, Royal Oak, MI

6919. Lauma Isabell Allison, Ada, MI
6920. Lija Romence, Grand Rapids, MI
6921. Jānis Semeikovs, Brooklyn, NY
6922. Juris Bunķis, Coto de Caza, CA
6923. Emilia M. Antona, Three Rivers, MI
6924. Edgar B. Anderson, Los Angeles, CA
6925. Nora Rūse Meixner, Mullica Hill, NJ
6926. Amanda Meixner, Mullica Hill, NJ
6927. Inta Lāčplēse, St Paul, MN
6928. Henry Dunn Hartwell, Menlo Park, CA
6929. Inta Grunde, Quakertown, PA
6930. Jolanta Mockus, Philadelphia, PA
6931. Aija K. Straumanis, Midland, MI
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Pateicamies visiem un ikvienam, kas ziedojuši 2012. gadā, atbalstot 
ALAs centienus uzturēt latviešu sabiedrību ASV, kā arī palīdzēt Latvijai!ZIEDOJUMI ALAi

Paldies visiem anonimajiem ziedotājiem, 
kas atbalstījuši ALA ar  Combined Federal 

Campaign/United Way starpniecību! 

 ALAs CFC  numurs ir 10205

Paldies arī visiem ALAs 
atbalstītājiem, 
kas ziedojuši summas,
mazākas par $250!

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

Vārds

Adrese

Tel.

Čeks $

VISA         MASTERCARD    

CARD #

Exp. date

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

  
  
  
  

 
  

$90 000 Cīruļu ģimenes novēlējums latviešu jauniešu ceļojumu programmu atbalstam,

$25 000                                        Zanes Goldmanis testamentārais novēlējums, 

No $1 000 līdz $10 000 Ināra un Jānis Apinis, Aina Pamovskis, Leonīds Raterman, Evarists Bērziņš, Andrejs 
Eglīte, Jūlijs Vilde, Mineapoles latviešu draudze, Sylvia Christmas, Ieva Szentivanyi, 
Arthur Knight, Oregonas latviešu draudze, Linkolnas latviešu draudze, Vašingtonas, 
D.C., apkārtnes Combined Federal Campaign, Aivars Zeltiņš, Silvija Hoag, Leons 
Liepa

No $250 līdz $1 000 Heritage Tourism Alliance, Milvoku latviešu Sv. Trīsvienības draudze, Baiba 
Grūbe, John Medveckis, Daina un Jānis Lucs, John Lapkass, Ansis Vilciņš, Jānis 
M. Riekstiņš, Peter Matthews, Bristol-Myers Squibb Foundation, Maija G. Paegle, 
John Finlayson, Harijs Hunters, Milda I. Vītols, Inta Vodopals, Asja V. Līders, 
Sarma Liepiņš, Klīvlandes latviešu draudze, Dienvidkalifornijas Combined Federal 
Campaign, Palmīra Janušonis, Ģirts Kaugars, Arvīds Noriņš, Andrejs Ķīsis, 
Andrejs Pakalns, Uldis Sīpols, Wolfhart Schubach, Andrejs Ozoliņš, Val Bērzzariņš, 
Vašingtonas D. C. latviešu draudze, Imants Ikstrums, Ilze Koch, Aija Horton, Andrejs 
Bēdelis, Vilmārs Kukainis, Kārlis Ķirsis, Jānis Straubergs, Selga Pētersons, Sigurds 
Brīvkalns, Jānis Freivalds, Ņina Breņķis, Skaidrīte Waterford, Andris Lācis, Nadine 
Hummel, Guna Mundheim, Vilma Jansons, Selga Howitz, Andris Baltiņš, Linda 
un Mārtiņš Duhms, Velta Anast, Zigfrids Zemdega, Linda Michell, Vera un Ilmārs 
Dambergs, Dzidra Ozoliņš, Ints Rupners, Pēteris Aizupītis, Lilija Zīverts, Manfreds 
Munters, Leo Zariņš 
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“Drošais tilts” 
- drošāks par 
drošu
Amerikas latviešu apvienība un tās 
labā roka Latvijā Ēriks Krūmiņš ar 
kundzi Ināru ir atkal Latvijā un šodien 
22. oktōbrī  ekas ar Latvijas Bērnu 
fondu. Saprotams, ka Bērnu fonds 
savas  kšanās ar Ēriku un Ināru 
nerīko pa tukšo. Ar fondu vienmēr 
ir vairākas daudzbērnu ģimenes un 
ir arī vairāki studen  . Kā vienmēr, 
 e visi ir kā izmeklē  , tādēļ arī izcili, 

ievērojami, mīļi un sirsnīgi. No Ērika 
jau iepriekš esmu saņēmusi ziņu, ka 
šodien  ksimies ar 4 daudzbērnu 
ģimenēm un 8 studen  em. Kā tas 
jau ierasts fonda šoferis atbrauc man 
pakaļ un aizved uz sarīkojuma vietu, 
kas šoreiz ir atkal bijušais Benjamiņu 
nams, un tagad ir slavena Rīgas 
viesnīca ar dižcil  go vārdu „Europa 
Royale”.

Kad es ieeju mums atvēlētajā 
zālē, tur ir  kai fonda viceprezi-
dente Vaira Vucāne un Krūmiņu 
pāris. Sasveicināmies un Vaira man 
pastāsta, ka šodien mums jāiz  ek 
bez fonda vadītāja Andŗa Bērziņa. 
Viņam jābūt Saeimas plenārsēdē, 
jo šodien tur  ek runāts par 2013. 
gada budžetu, un Latvijā pašlaik par 
budžetu nekas nav svarīgāks. Tas 
nekas, tādā reizē mēs varam iz  kt 
arī bez viņa. Mums ir Ēriks Krūmiņš, 
mums ir fonda viceprezidente, mums 
ir aploksnes ar s  pendijām, un tūlīt 
pie mums ierodas arī apdāvināmās 
ģimenes un studen  . 

Vispirms redzu, ka zālē ienāk viens 
pāris pensionāru gados ar veselu 
rindu mazu, maziņu un vēl mazāku 
bērniņu. Saskaitu veselus 8. Vēlāk 
noskaidroju, ka  e ir Jānis un Lilita 
Seržāni no Bauskas ar saviem 9 

audžubērniem. Tur ir 10 gadīgā Liene 
un 9 gadīgā Laura, 8 gadīgais Nau-
ris, divas 6 gadīgās Dite un Ilze, 4 
gadīgais Romāns, 3 gadīgā Katrīna un 
mazākā Kris  nīte, kuŗai ir  kai viens 
vienīgs gadiņš. Vēlāk uzzinu, ka bez 
8 pieņemtajiem  ģimenes apgādībā 
ir arī pašu mazdēls Rihards. Man 
iedotajā informācijas lapā redzu, ka 
visi bērni, izņemot mazo Kris  nī  , 
ir cietuši no emocionālas un fi ziskas 
vardarbības. Saprotu, ka tā nākusi 
no bērnu vecākiem, jo  em visiem 
ir atņemtas  esības. Kad vēlāk pie 
tējas tases Jānim jautāju, kā viņi  kuši 
pie  k kuplas ģimenes, viņš man 
paskaidro, ka Lilita bijusi bērnunama 
vadītāja, un, kad tas ir likvidēts, šiem 
astoņiem nav bijis, kur palikt.”Sievai ir 
ļo   mīksta sirds”, viņš vēl piemin.

Tad iepazīstos ar Kazilaišu ģimeni, kur 
ir tē  s ar trim bērniem, kuŗi zaudējuši 
savu māmiņu no ļaunas slimības. 
Tur bērniņi ir 5, 7 un 11 gadus veci. 
11 gadus vecā Laura man pastāsta, 
ka mājas darbos viņiem palīdz 
vecmāmiņa.

Zāles otrā pusē, rindā man blakus, 
apsēžas kundze, kas varētu būt 
gandrīz manos gados, un viņai blakus 
sarindojas 5 bērni jau skolas gados. Tā 

izrādās vecmāmiņa Zigrīda Haričeva, 
kuŗa uzņēmusies aizbildniecību par 
savas meitas bērniem. Viņa ir bijusi 
daktere traumatoloģijas slimnīcā, bet 
nu jau vairākus gadus ir pensijā un 
savas zināšanas un nelielos līdzekļus 
nodod bērnu a   s  bai, lai  e izaugtu 
par gudriem valsts pilsoņiem. Ne-
zinu, kas no  cis ar bērnu tēvu, bet 
viņu māmiņu diemžēl savā varā tur 
alkohols.

Tad aiz manis rindā iekārtojas šīs 
dienas ceturtā ģimenīte. Tie ir 
Baiba un Māris Ozoli ar saviem 7 labi 
ieplāno  em bērniņiem - vecākais 
no sep  ņiem ir Jēkabs, kuŗš man 
pastāsta, ka ir 14 gadus vecs un 
mācās Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 
8. klasē. Vēl es no viņa uzzinu, ka aiz 
viņa ir brālis Ma  ss, 12 gadus vecs, 
tad māsiņa Marta, 10 gadus, brālī  s 
Kārlis 8 gadus, māsiņa Anna Marija 
6 gadus veca, tad vēl  četrgadīgais 
Ernests un gandrīz divgadīgais 
vismazākais brālī  s Gustavs. Viņš 
man vēl paskaidro, ka ģimenē ik pa 
diviem gadiem ir radies atkal viens 
brālī  s vai māsiņa. 5 vecākie bērni 
apmeklē Jelgavas Mūzikas skolu un 
mācās kādu instrumentu vai dzied, 
visi dejo tautas deju ansambļos un 
labi mācās. Visa ģimene ir sabiedriska 
un izpalīdzīga, piedalās pilsētas 
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svētkos, sporta sacensībās un vides sakopšanas darbos. 
Ģimene pilsētā ir labi ieredzēta un cienīta.
 
Kaut kur zāles otra galā pie durvīm stāv mūsu 11 šīs dienas 
studen  , un programma var sāk  es.
  
Vaira sarīkojumu atklāj, mazliet informējot par to, ko dara 
ALA, jo vairums no šodienas viesiem to nezina. Viņa pi-
emin, ka Latvijas Bērnu fonds ar ALAs organizāciju sadar-
bojas gandrīz jau 20 gadu, un Amerikas latvieši no Latvijas 
bērniem gaida to, lai viņi izaugtu par īs  em latviešiem un 
patrio  em. 
 
Tad ciemiņus uzrunā Ēriks Krūmiņš, viņš tuvāk pastāsta 
par ALAs darbu Latvijā. Pašlaik ALAs rūpju lokā ir 54 
daudzbērnu ģimenes un 24 studen   – bāreņi vai jaunieši 
no lielām ģimenēm.  ALAs palīdzība Latvijai ir dabūjusi 
vārdu „Drošais  lts”, un tagad tas ir sasniedzis un pārkāpis 
divu miljonu dolaru robežu, un te arī neapstāsies. Tam es 
varu  kai piekrist, jo zinu, ka šis „Drošais  lts” ir drošāks 
par drošu un noteik   lētāks par Rīgas „zelta”  ltu. 

Pirms s  pendiju pasniegšanas ar divām dziesmām mūs 
iepriecina skaistas un  līdzīgas kā ūdens lāses dvīņu māsas 
Līga un Zane Goiževskas. Atceros viņas no TV programmas 
„Dvīņi dzied”. Šodien viņas mums nodzied vienu no tajā 
programmā dziedātām dziesmām Emīla Dārziņa melanho-
lisko valsi ar vārdiem: „Aicinu tevi uz vienu valsi”. Otra ir 
ļo   jautra dziesma par dzīvniekiem mežā un kukainīšiem 
zālē. Dziesmai viņas pieskaņo dejas soļus un aicina arī 
mazos bērnus tajā piedalī  es. Mums visiem uz brīdi ir 
jautri un labi, arī man jau kājas pie zemes skaras mūzikas 
tak  .

Tad mēs varam ķer  es pie aplokšņu izdalīšanas. Saprotu, 
ka aploksnēs ģimenēm ir gandrīz 200 latu mēnesī un arī 
studen  em ik mēneša pabalsts ir tam līdzīgs. Man katrai 
ģimenei pēc aploksnes saņemšanas jāiedod ALAs jaunā 

brošūra, kur ir visjaunākā informācija par to, ko un kā ALA 
tagad dara. Arī man tā ir jauna, jo nu jau no ALAs prom 
esmu gandrīz desmit pilnus gadus. Es kā vienmēr esmu 
apķērīgs cilvēks, gandrīz katru apkampju, samīļoju, uzmun-
drinu, bet kad ir reize apkampt vecmāmiņu Zigrīdu, man 
uznāk raudiens. Nekādi nevaru iedomā  es, ko es darītu, 
ja man būtu jārūpējas par vienu, kur nu vēl pieciem, 
ja vecākais ir  kai 13 gadus vecs.  Raud arī vecmāmiņa 
Zigrīda un iečukst man ausī jautājumu, kur viņa varētu 
atskrūvēt savus gadus atpakaļ. Uz to man viņai bija 
jāatbild, ja zinātu, tad to es arī izdarītu un ietu viņai palīgā, 
jo palīgs viņai  ešām būtu vajadzīgs.

Tā caur asarām un smiekliem esam  kuši pie pēdējā 
studenta apbalvošanas, un tad šīs dienas lielākā ģimene 
Seržāni uzstājas ar dziesmām un dejām. Pat mazā Kris  nīte 
tur priekšā griežas kā vilciņš, kamēr ģimenes galva Jānis 
dziedāšanu vada uz elektriskām klavierēm un pats dzied 
līdzi. Pēc tam, kā vienmēr, ir jāiet pie atspirdzinājumiem.  
Tur ir kafi ja un tēja, ir bērniem sulas un augļi. Ir arī 
pīrādziņi, ir cepumi un ir citas, vēl garšīgākas, uzkodas.  
Pamazām ģimenītes un jaunieši steidzas atkal uz mājām 
vai skolu, kā nu kuŗš, bet mani Bērnu fonda burvīgie 
darbinieki atkal nogādā mājās. Kā vienmēr nogādā 
mājās apdāvinātu ne  kai ar mīļiem apkampieniem, 
bet ar puķēm un mākslas darbiem. Nu man pie leduss-
kapja ir pieci krāsaini mākslas darbi.  Tur ir baravika, 
ezī  s, raibs tauriņš no 9 gadīgās Lauras, kļavas lapa un 
viena supersēne no 3 gadīgās Katrīnas, kas izraibināta 
ar krāsainām pupiņām un zirņiem.  Tiem blakus ir sešas 
krāsainās ban  tēs iesietas sarkana sa  na sirsniņas. Tas ir 
gandrīz tāpat  kā citām vecmāmiņām, un es jūtos bagāta. 
Man ir arī baltas mār  ņrozes un sarkanas alpu vijolītes 
podiņos, un  ... un es atkal zinu, kādēļ es esmu Latvijā, 
nevis Amerikā.                                   
       
Astrīda Jansone
“Sadarbība ar Latviju” nozares referente Latvijā
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Apceļojiet Latviju 2013. gada vasarā un apmeklējiet XXV Vispārējos 
Latviešu Dziesmu un XV Deju svētkus! 

„Hello, Latvija!/Sveika, dzimtene!” – ceļojums pieaugušajiem un ģimenēm angļu un latviešu valodās
  no  27. jūnija līdz 11. jūlijam -   IZPĀRDOTS!  

„Hello, Latvia/Sveika, dzimtene!” English-language trip for adults and families June 27 – July 11, 2013 is  
SOLD OUT!

*   *   *
„Heritage Latvia”, June 27 – July 11, 2013, an English-language trip for 13-15 year-olds of Latvian background with 

an interest in learning about their grandparents’ homeland.  This year’s trip features the XXV Latvian Song and 
Dance Fes  val, a na  onal event which only takes place every fi ve years! This will be a fantas  c trip where par-
 cipants can experience the very best of  their Latvian Heritage.  The trip’s content and i  nerary parallels ALA’s 
Latvian language tour for young people – „Sveika, Latvija!” - and includes mee  ng young people in Latvia, and 
seeing the country’s geographical, cultural and historical highlights. Fee:  $3,100,  includes airfare to Riga from 

either Chicago or Newark.  Minimum number of par  cipants – 10, maximum 20. Reserve your place by sending in 
an applica  on and a $500 deposit no later than March 15, 2013!  

Visit the ALA website www.alausa.or for applica  on forms.
 „Heritage Latvia” jauniešu ceļojums pa Latviju angļu valodā.   2013. gada ceļojums, latviešu izcelsmes jauniešiem 
no 13 – 15 g. v., no  ks no 27. jūnija līdz 11. jūlijam. Ceļojums ir līdzīgs „Sveika, Latvija!” ceļojumam, bet ceļojuma 

informāciju sniedz angliski. Lielākais piedzīvojums būs XXV Vispārējo Latviešu Dziesmu un XV Deju svētku 
apmeklēšana!  Šāda iespēja apmeklēt Dziesmu svētkus no  ek  kai reiz pa pieciem gadiem.   Šis būs vienreizējs 
ceļojums,  kur jauniešiem būs iespēja iepazīt un sajūsminā  es par savu latvisko mantojumu!       Cena:  $3,100.  

 
Vietas ceļojumiem  ek aizrunātas dalībnieku pieteikšanās kār  bā/ Par  cipants are accepted in the order their 

applica  ons and deposits are received. 
*   *   *

ALA 2013. gada vasarā piedāvā divus „Sveika, Latvija!” ceļojumus:
„Sveika, Latvija!” – XXIX – 2013. gada 14. – 28. jūnijs, no Čikāgas.
„Sveika, Latvija!” XXX – 2013. gada 13. – 27. augusts, no Newark.

„Sveika, Latvija!” ir ceļojums latviski runājošiem jauniešiem vecumā no 13 – 15 gadiem, kas 2013. gadā beidz 
latviešu skolu (vai, kas 2012. gadā beidza latviešu skolu, bet atlika savu ceļojumu uz vienu gadu). 

*   *   *
For further informa  on and applica  on forms for all ALA-sponsored trips, please contact:

Anita Juberts
American Latvian Associa  on          

400 Hurley Avenue,  Rockville, Maryland 20850 
                Tel: (301) 340-8719,   e-mail:  projek  @alausa.org

Tour Latvia in 2013 AND see the XXV Latvian Song and XV Dance Fes  val in Riga!

 
Jāpiemin arī, ka pagājušajā gadā ALA atbals  ja Gaŗezera va-
saras vidusskolas skolēnus ar s  pendijām $10,000 vēr  bā. 
Šovasar ALA paredz piešķirt s  pendijas GVV un Kursas 
skolēniem un vēl atbals  t bērnu nometnes un 3x3. Katru 
gadu ALA atbalsta arī skolēnus, kas piesakās „Sveika, Lat-
vija!” ceļojumiem jūnijā un augustā.

Studentu s  pendijām ir savi noteikumi. Studen   ir 
kvalifi cē   saņemt ALAs s  pendiju, ja  e beiguši viena pil-
na akadēmiskā gada studijas universitātes vai kolledžas 

līmenī un turpinās savas mācības kādā ASV universitātē vai 
kolledžā bakalaura vai maģistra grāda iegūšanai. Studen   
drīkst saņemt s  pendiju ne vairāk kā trīs gadus. Studen-
 em no Latvijas jāparaksta solījums atgriez  es Latvijā pēc 

studiju pabeigšanas, citādi piešķirtā s  pendija jāatmaksā 
ALAi sešu mēnešu laikā.

S  pendiju pieprasījuma veidlapas atrodamas ALAs mājas 
lapā: www.alausa.org, Izglī  bas nozares daļā.  Kandidā  em 
līdz 1. jūnijam pilnībā jaiesūta ALAs birojam: s  pendijas    

Stipendijas  turp. no 3. lpp.
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1. Olga Griķis, Vašingtonas pavalsts 
2. Harijs Saukants, Vašingtonas pavalsts 
3. Paulis Dermanis, Vašingtonas pavalsts 
4. Viktors Pūpols, Vašingtonas pavalsts 
5. Ilona Noriņa, Vašingtonas pavalsts 
6. Ināra Apinis, Vašingtona, DC 
7. Aldis Lapiņš, Vašingtona, DC 
8. Aija Pelše, Ņujorka 
9. Gunārs Ziediņš, Ņujorka 
10. Māra Ziediņa, Ņujorka 
11. Marija Lidija  Maher, Ņujorka 
12. Aina Kalniņa, Linkolna 
13. Herta Lorence, Linkolna 
14. Anna Pool, Linkolna 
15. Miervaldis Laimons Iesalnieks, Linkolna 
16. Dzidra Brende, Florida 
17. Leons Gudrais, Saginava 
18. Valdis Špacs, Saginava 
19. Baiba Caunīte, Klīvlande 

"Sevi pašu nekad nevar pazaudēt tas, 
Kas lielā darbā paceļas,

Kam dvēsle pilna radošas dzīvības."
                              Aspazija

ALA piešķiŗ Atzinības rakstus 38 ASV latviešu 
sabiedriskajiem darbiniekiem

ALA valdes vārdā pateicos visiem Atzinības rakstu saņēmējiem par viņu ieguldījumu ASV latviešu 
sabiedrības s  prināšanā! 

Iveta Vesmane Felzenberga
ALAs Kultūras nozares vadītāja

ALAs valde ar balsojumu 2012. gada sep-
tembra sēdē piešķīra 2012. gada Atzinības 
rakstus  šādiem  38 kandidā  em:

20. Māris Bergmanis, Minesota 
21. Gunta Luss, Minesota 
22. Ivars Upens, Minesota 
23. Hilda Kitnera, Čikāga 
25. Mār  ņš Rubenis, Kolorado 
26. Astra Mangulis, Kolorado 
27. Silvija Mežgailis, Filadelfi ja 
28. Jūlijs Vilde, Bostona 
29. Milda Grimma-Štauss, Ziemeļkalifornija  
30. Ādolfs Samts, Ziemeļkalifornija 
31. Jānis Birznieks, Ziemeļkalifornija 
32. Ernests Brusubārdis III, Milvoki 
33. Ernests Brusubārdis II, Milvoki 
34. Inta Veldre Kalve, Milvoki
35. Sandra Mednis, Milvoki
36. Aina Venta, Milvoki
37. Ēriks Kākulis, Milvoki
38. Maija Strēlnieks, Milvoki

pieteikuma lapa, divas atsauksmes vēstules no skolotāja 
vai darba devēja, kas liecina par studenta cen  bu, un 
atzīmes ("transcript") no augstskolas. Atgādinām, ka katra 
kandidāta atbildība ir gādāt, lai atsauksmju vēstuļu raks  tāji 
nogādā vajadzīgo ziņu līdz termiņa datumam. Pieņemsim 
 kai pilnībā iesniegtos pieteikumus!

Amerikas latviešu apvienības (ALAs) S  pendiju fonda notei-
kumi paredz s  pendiju lūgumus izska  t un uz  em atbildēt 
reizi gadā, jūnijā.  Piešķirtās s  pendijas izmaksā rudenī, kad 
saņemta s  pendiāta skolas adrese un apliecinājums par 
studiju uzsākšanu.

Papildus s  pendijām ALA piedāvā atbalstu prakses darbam 
Latvijas Okupācijas mūzejā (LOM).  LOM meklē divus prak-
 kantus, kas pavadītu astoņas nedēļas jūlija un augusta 

mēnešos Rīgā. LOM piedāvā iespēju prak  kan  em pavadīt 
astoņas nedēļas, māco  es par LOM un palīdzot mūzeja 
darbā. ALA no saviem līdzekļiem izmaksā prak  kantam 
$2500 pabalstu tam laika periodam, kamēr students uztu-
ras Latvijā. Ieinteresē  em studen  em jāizpilda pieteikšanās 
lapas, kas atrodamas:  www.alausa.org,  Izglī  bas nozares 
lapā līdz 15. martam. Pieteikšanās lapas un informācija at-
rodama arī ALJAs mājas lapā. Termiņš ir jāievēro, lai prak  -
kants būtu gatavs stā  es darbā jau jūlija mēnesī.

 Ja ir  jautājumi, lūdzu, sū  et tos e-pastā Andrai Zommerei, 
ALAs S  pendiju komisijas vadītājai: azommers@sbcglobal.
net.

Andra Zommere
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ALAs valde veŗ biroja durvis gan tiešā gan simboliskā nozīmē
2012. gada 8. decembrī Amerikas latviešu 
apvienības valde pirmssvētku noskaņās 
rīkoja pirmo Atvērto durvju dienu tās 
birojā Vašingtonas latviešu draudzes namā, 
tādā veidā atzīmējot ne  kai izmaiņas bi-
roja darbībā, bet arī a   ecībās ar plašāku 
sabiedrību.

„Tas bija varens no  kums. Pirmo reizi ALAs 
vēsturē mēs kaut ko tādu izdarījām. Atnāca 
daudz ALAs atbals  tāju, bija draudzīga 
atmosfaira un laba atsaucība,“ Atvērto 
durvju sarīkojuma norisi komentē ALAs bi-
roja vadītājs Raits Eglī  s. Vakaŗa sākumdaļā 
viesus priecēja Latvijas viesmākslinieku brāļu Petrausku 
uzstāšanās, bija aplūkojama mākslas mecenātes bostoni-
etes Māras Doles latviešu gleznu kollekcijas izstāde. Tika 
uzsākta mākslas darbu „klusā izsole“, bet galvenais šī 
bija vietējās latviešu sabiedrības iespēja neformālā veidā 
iepazī  es un aprunā  es ar ALAs valdes locekļiem.
 
„Atvērtās durvis“ ALA birojs piedzīvoja ne  kai pārnestā, 
bet arī vārda  ešā nozīmē. Gatavojo  es šim pasākumam, 
Vašingtonas Latviešu Ev. Lut. draudzes nama tumšajās 
durvīs, aiz kurām jau kops 1970 gadu vidus atrodas ALAs 
birojs,  ka ievietots caurspīdīgs s  kls, kas paver skatu uz 
biroju. Šādā veidā ALA vēlējās simboliski pateikt, ka ALA 
ir atvērta konstruk  vai sadarbībai. „Mans mērķis bija pa-
teikt, ka mēs esam atvēr   sabiedrībai, jaunām idejām un 

sarunām. Mums jādara lietas kopā,“ Atvērto 
durvju pasākuma nozīmi paskaidro ALAs 
priekšsēde Anita Bataraga. 

ALAs Kultūras fonda priekšsēde Sarma 
Muižniece Liepiņa, kura ar brīvprā  go palīgu 
atbalstu pasākumā apskatei bija izlikusi 
18, aizsaulē aizgājušās Māras Doles gleznu 
kolekcijā ie  lpstošas gleznas, bija ļo   gandarīta 
par vietējās sabiedrības izrādīto interesi. Vaka-
ra gaitā jaunus īpašniekus bija ieguvušas piecas 
no klusajā izsolē piedāvātajām gleznām. Gala 
rezultātā izsole „ienesa“ gandrīz $10 000.

„Šīs bija Ziemassvētku viesības. Tajā pat laikā es gribētu 
redzēt vairāk atvērto durvju pasākumus, mazus seminārus. 
Es domāju, ka tas būtu loģiskais turpinājums,“ pasākuma 
iznākumu komentē S. Muižniece Liepiņa.

ALA sirsnīgi pateicas visiem saviem brīvprā  gajiem 
palīgiem un Vašingtonas latviešu sabiedrībai, bet jo īpaši 
Vašingtonas latviešu Ev. Luteriskās draudzes Dāmu saimes 
vadītājai Maijai Baumanei, kā arī Vitautam Hāzneram un 
Aijai Koehler par palīdzību Atvērto durvju dienu rīkošanā. 
Paldies arī Latvijas vēstniecībai Vašingtonā un vēstniekam 
Andrim Razānam personīgi par Latvijas mūziķu uzstāšanās 
izkārtošanu pasākumā. 

ALAs Informācijas nozare

Foto no ALAs “Atvērto durvju” 
pasākuma un nelaiķes Māras Doles 
novēlēto gleznu izsoles. Pasākumā 
ar Ziemsvētku dziesmu programmu 
uzstājās brāļi Petrauski no Latvijas. 
Foto: Pēteris Bičevskis

Vienu no mākslas darbiem iegādājās 
Ilze un Ēvalds Butneri (foto pa kreisi 
kopā ar Gleznas autora meitu Viju Zun-
taku Bērziņu), lai ziedotu to uz Latviju.
Foto: Anita Bataraga
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Kārlis Ķuzulis -  In Memoriam
Skaistā, saulainā dienā š. g. 15 aprīlī pēc uzkodām un 
kafi jas Latviešu ev.lut. draudzes namā  Rockvillē, MD, 
ilgāk  uzkavējušos pārsteidza ziņa - pirms dažām minūtēm 
mūžīgā mierā iemidzis Kārlis Ķuzulis - pensionāru nama 
iemītnieks,ilggadējs, visu iecienīts un respektēts latviešu 
sabiedrības darbinieks.  

Dzimis 1923. gada 30. maijā Smiltenē, Otrā pasaules 
kaŗa veterāns, pēc kaŗa no Vācijas ieradies ASV, kur kopā 
ar dzīvesbiedri Broņislavu uzsāka jaunu dzīves posmu - 
vispirms Ņujorkā, vēlāk ASV galvaspilsētā Vašingtonā.

Aizgājēju labāk iepazinu, kad 1972. gadā sāku strādāt 
Amerikas latviešu apvienībā. K. Ķuzulis jau 1955. gadā bija 
ievēlēts Amerikas latviešu apvienībā - vispirms kā revidents, 
vēlākos gados kā viens no ALAs valdes vicepriekšsēžiem, 
vadot S  pendiju komisiju,  Apgādu un Aprūpes nozari.  
Viņa allaž nosvērtā, lie  šķā pieeja, veicot dažādos uzdevu-
mus un risinot neskaitāmas problēmas, bija izpelnījusies 
visas sabiedrības atzinību, un 1990.-1993. gadu posmā tā 
uz  cēja viņam ALAs valdes priekšsēža vietnieka posteni.  

Pateico  es maiņām Padomju Savienībā un līdz ar to arī 
okupētajā un vēlāk brīvajā Latvijā, šis bija grūts posms 
Latvijas un latviešu tautas vēsturē - ne  kai dzimtenē, 
bet arī ārpus tās.  Valdīja gandrīz diametriski pretēji uzs-
ka   par gandrīz ikvienu tēmatu - it sevišķi tad, ja bija runa 
par sadarbību starp latviešiem ārzemēs un dzimtenē.  K. 
Ķuzuļa darbu priekšsēža vietnieka amatā sarežģīja arī tas, 
ka toreizējais ALAs priekšsēdis Valdis Pavlovskis 1993. gada 
sākumā a  eicās no priekšsēža amata, lai pārceltos uz Lat-
viju un uzņemtos vēl lielākus pienākumus.  

Šajā posmā līdz pat ALAs kongresam maija sākumā K. 
Ķuzulis vadīja apvienību mierīgi, lie  šķi, izvairo  es no 
domstarpībām un asumiem. Viņam bija apbrīnojama 
pacie  ba uzklausīt ikvienu argumentu par ikvienu tēmatu, 
izvērtēt iegūtos uzskatus un izvilkt, t.s., kvadrātsakni, no 
katra domu grauda izvēlo  es ikvienam priekšlikumam 
prak  skāko, loģiskāko un pareizāko pieeju. Viņa galvenā 
mēraukla, pieņemot vai noraidot ieteikumus, bija: kā tas 
palīdzēs Latvijai un latviešiem. Varēja  kai apbrīnot viņa 
pacie  bu un iecie  bu, dažkārt ar  kko manāmu smai-
du klauso  es uz reizēm īgniem, skaļiem un šad tad pat 
personīgiem apvainojumiem. Viņa līdzsvarotā pieeja ar 
laiku apklusināja dažus skaļākus kri  ķus, un viens otrs 
no  em pat pievienojās K. Ķuzuļa nostājai.  Arī viņa izjūta 
par to, kas ir pieņemams, kas ne, bija ļo   s  ngra.  Reizēm 
uzdzirks  ja pat spī  bas liesmiņa, it sevišķi, iepre  m  em, 
kuŗi mēģināja viņu pārliecināt, ka jāmaina  tuls - no 
viņa uzsvērtā "priekšsēža vietas izpildītājs" uz oriģinālo - 
priekšsēža vietnieks... Tas neno  ka.

Savu personīgo dzīvi K. Ķuzulis bija iekārtojis tā, kā re   kāds 
cits trimdinieks. Tās galvenais saturs bija viss, kas a   ecas 
uz latviešiem. Kā maizes darbu viņš strādāja pie „Ameri-
kas Balss” - vispirms latviešu valodas nodaļā kā žurnālists, 
tad kā galvenais producents Austrumeiropas nodaļā. Brīvo 
laiku viņš aizpildīja ar sabiedriskiem pienākumiem vairākās 
organizācijās, galvenokārt, Amerikas latviešu apvienībā un 
Daugavas Vanagos.  Izklaidei - spēlēja teātri, būdams viens 
no izcilā ak  era un režisora Osvalda Uršteina dibinātā un 
vadītā ansambļa " Amerikas latviešu teātris" dalībniekiem. 
Ja bija runa par jebkādu jautājumu, t.s., latviešu lietās, 
viņam nekad nepietrūka ne laika, ne enerģijas. Visās viņa 
gaitās neatvietojams un apbrīnojami s  ngrs atbalsts bija 
viņa dzīvesbiedre Broņislava.

Š.g. 23. augustā Kārļa un Broņislavas Ķuzuļu  pelnu ur-
nas apglabāja  latviešu nodalījumā Rock Creek kapsētā, 
Vašingtonā, DC. Izvadītāju vidū blakus tuvākajiem drau-
giem bija dalībnieki no visām Kārļa dzīves ak  vitātēm: no 
Vašingtonas latv. ev. lut. draudzes, no „Amerikas Balss”, 
Daugavas Vanagu apvienības, PBLA, ALAs, Vašingtonas 
latviešu teātŗa ansambļa.  Prāv. Anitas Vārsbergas-Pāžas 
sirsnīgā atvadu runa noslēdza pēdējo cēlienu divu izci-
lu latviešu patriotu mūžā.  LAIKA izdotajā kalendārā 23. 
augustā vārdadiena - Sprīdī  m.  Tā vien šķiet, ka arī Kārlis 
un Brunis, svešas zemes izstaigājuši, ir beidzot atgriezušies 
īstajās, paliekošajās mājās, - kaut arī tās ir svešas zemes 
smiltājā.  Saldu dusu!

Anita Tērauda 
Bij. ALAs ģenerālsekretāre
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Change Service Requested

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS 62. KONGRESS
notiks Sietlas priekšpilsētā Tukwilla, 

Vašingtonas pavalstī
no 2013. gada 3. līdz 5. maijam

Embassy Suites Hotel Seattle-Tacoma International Airport
 15920 W. Valley Highway Seattle , WA 98188, Tālr.: 1-425-227-8844

Šajā viesnīcā apmetīsies kongresa delegāti un notiks visas sēdes.  Viesnīcas istabu cena: $118 plūs nodoklis; cenā ieskaitītas 
siltas brokastis, autonovietošana un manager’s reception pievakarēs. Viesnīca piedāvā brīvu transportu no un uz Sietlas 
lidostu.

Atsaucoties uz organizāciju pārstāvju interesi, ALAs valde nule kā pieņēma lēmumu rīkot „ASV 
latviešu organizāciju pieredzes apmaiņas semināru” ceturtdien, 2. maijā. Semināru sāksim plkst.  
14:00 pm, lai rietumkrasta un vidienes organizāciju pārstāvji varētu paspēt ielidot ceturtdienas rītā. 
Tiks pārrunāti jautājumi par biedru piesaisti, sarīkojumu rīkošanu, fi nancēm un komunikāciju tīkla 
veidošanu, utt. Dalības maksa semināram - $30.

Istabas viesnīcā jāpiesaka līdz 11. aprīlim, atsaucoties uz American Latvian Association jeb ALAs vārdu. Delegātu 
reģistrācijas maksu kongresam nosaka Rīcības komiteja. Sietlas kongresam tā būs $195. Reģistrācijas maksā būs 
ieskaitītas maltītes un dalība visos kongresa sarīkojumos. Delegātu pieteikuma veidlapas tiks izsūtītas no ALAs biroja 
februāŗa otrajā pusē.

Aicinām pieteikties ALAs atsevišķos biedrus (tos, kuŗi nav iestājušies Amerikas latviešu apvienībā ar savas vietējās 
organizācijas starpniecību) būt par kongresa delegātiem, pārstāvot apvienības atsevišķo biedru intereses.

Lūdzam Atsevišķo biedru delegātu kandidātus sūtīt pieteikumus uz ALAs biroju (400 Hurley Avenue, Rockville, MD 
20850) vai elektroniski (alainfo@alausa.org), vēlams līdz  5. martam. Pieteikuma vēstulē, ja neesat iepriekš bijis delegāts, 
lūgums uzrakstīt pamatojumu savai kandidātūrai un pievienot īsu aprakstu par savu darbību latviešu sabiedrībā.

Paldies par atsaucību!
AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA


