
 

ALA Izglītības nozares ziņas  
2020. gada jūnijs/jūlijs 

Mīļie skolu vadītāji un skolotāji!   
Mūsu neparastais skolas gads beidzas, un vēl esam neziņā par to, ko nesīs rudens.  
Pandēmijas laiks ir bijis pilns izaicinājumu.   Turpināsim atbalstīt savas skolas, savus skolēnus 
un viens otru.  Paldies Jums, par dāvāto laiku mūsu jaunākajai latviešu paaudzei Amerikā! 

Lai Jums vasara dod laiku ievilkt elpu un sakrāt atkal spēkus priekiem un izaicinājumiem, kas 
mūs gaida.  Esiet veseli! 

Elisa Freimane 
ALA Izglītības nozares vadītāja 

1.  Kā skolas atzīmēja skolas gada beigas. 
• Kalifornijā Ziemēlkalifornijas un Losandželosas skolas savu gadu mazliet pagarinājušas, 

lai piedāvātu skolēniem latviskas nodarbības . 
• Austrumkrastā Bostonas skola rīko tuvākajām skolām Draudzības dienu Zoom ar 

nodarbībām un tikšanos. 
• Čikāgas skolas vadība sagatavoja atvadu video, ko izsūtīja skolas ģimenēm. 
• Ņudžersijai bija gada noslēguma Zoom ar atvadām katrai klasei, tautas deju uzvedumu, 

runām, video atmiņām.  Tomēr īstais 8. klases izlaidums notiks rudenī. 
• Daudzas skolas ir atlikušas izlaidumus uz rudeni, jo vēlas saviem beidzējiem un 

absolventiem izkārtot piedienīgu, svinīgu sarīkojumu.   

2.  Skolu vadītāju sapulce 27. maijā 
1. Piedalījās pārstāvji no Ziemeļkalifornijas, Ņudžersijas, Čikāgas, Vašingtonas DC, 

Bostonas, Mineapoles, Ročesteras pamatskolām, Gaŗezera un "Kursas" vasaras 
vidusskolām. 

2. ASV virtuālais skolas koris.  Ir ap 70 ieskaņojumu, sākas ieskaņojumu apstrādāšana un 
montēšana.  Paldies Krisītei Skarei! 

3. Ziņas par nometnēm.  Visas ASV latviešu nometnes ir atsaukušas savus klātienes 
posmus, bet ar ik katru sazinoties, tās cer savai saimei piedāvāt kaut ko virtuālu.  
Tuvākas ziņas par katras nometnes plāniem vislabāk uzzināt no nometņu vadītājiem un 
nometņu mājas lapām.  Klātesošie nometņu vadītāji un darbinieki paskaidroja, kas 
zināms par vasaras plāniem. 

4. Plāni un lūgumi vasaras brīvlaikā -- dažas idejas.  Lūgt vēl kādus vienkāršos, valodas 
līmeņiem piemērotos materiālus no VISC.  Plānot kādus viesu māksliniekus/ izrādi 



aicināt no Latvijas, koordinējot izrādes vairākās skolās, un kopīgi sedzot izdevumus.  
Pieminēja leļļu teātrus, Čomiņus un citus.  Ieteica pa vasaru skolēniem piedāvāt 
dziedāšanas un/vai koklēšanas nodarbības.  Koklēšanu mācīt arī trimdas stilā uz 
trimdas koklēm. 

5. Pārrunāja jauniešus.  Pēc pamatskolas beigšanas viņi nav aktīvi vietējā sabiedrībā.  
Toties, ja iet vasaras vidusskolā, pa ziemu valoda un zināšanas atrofējas.  Pārrunāja 
vietējas un virtuālas vidusskolas iespējas, darbus skolā un sabiedrībā. 

6. Sandra Kronīte-Sīpola ir ļoti aktīvi nodarbojusies ar COVID "Best practices" pētījumiem 
vairākām skolām un piedāvājas dot padomu citiem.  Ar viņu var sazināties 
sksipols@gmail.com 

7. Šī bija pēdējā šī skolas gada sapulce.  Dalībnieki vienojās, ka vēlas tās atsākt augustā.  
Skolu vadītāji arī izteicās, ka labprāt atbalsta nometņu vadītājus, ja nometņu vadītāji to 
vēlētos. 

3.  Rumaka grāmatu lasīšanas sacensību rezultāti. 
Rumaka grāmatu lasīšanas sacensībās piedalījās 5 skolas.  Apsveicu centīgos lasītājus! 

• Krišjāņa Barona latviešu skolā Čikāgā klašu balvas nopelnīja 2., 4., 5., 6., 8. un 
vidusskolas klases.  Balvas par labākām vēstulēm uzvarēja Stella Tincu, Jēkabs 
Brencis, Ulla Ciaciio un Izabella Brence. 

• Mineapoles un St. Paula skolā klašu balvas nopelnīja Bērnudārza, 1./2., 4., 6., 7. 
klases.  Balvu par labāko vēstuli uzvarēja Silvija Birmane. 

• Losandželosas skolā klašu balvas nopelnīja Bērnudārza, Burtiņu un Valodas klases.  
Balvas par labākām vēstulēm uzvarēja Eduards Zeltiņš-Kalniņš un Emmett Jennings. 

• Ņudžersijas skolā klašu balvas nopelnīja 1., 2., 3., 4., un 5. klases.  Balvas par labākām 
vēstulēm uzvarēja Līva Kilgišova, Tālivaldis Spanier, Madara Bungs, Kristers Leja, Anna 
Soucie. 

• Vašingtonas DC skolas klašu balvas nopelnīja 6. un 7. klases.  Balvas par labākām 
vēstulēm uzvarēja Mia Dahncke un Astrīda Rosa. 

4.  Valodas līmeņu pārbaudījumi noritēja elektroniski! 
Pēdējās nedēļas laikā Jonkeru skola drosmīgi uzņēmās likt ALA valodas līmeņu pārbaudījumus 
pirmo reizi elektroniski!  Malači!  Turpmāk šādu iespēju piedāvās plašāk, un jau rudenī varēsit 
izmantot šo ALA pakalpojumu.  

5.  VISC mācību materiāli -- jauns komplekts par gadalaikiem 
Pielikumā ir jaunākie VISC mācību materiāli 3 līmeņos.  Tēma ir gadalaiki.  Tie būs arī pēdējie šī 
mācību gada materiāli, bet VISC pieņem mūsu ieteikumus par vēlamajiem tematiem rudens 
posmam.  Lūdzu tos man atsūtiet. 
VISC materiāli arī pieejami viņu mājas lapā: https://visc.gov.lv/valval/diaspora.shtml#gadalaiki 

6.  ALA IzN dokumenti pandēmijas laikam 
Abus dokumentus -- skolām noderīgas saites  
(https://docs.google.com/document/d/12M0CUpiuqwQSNs85FsElTEBRdCVhpglrR8avFy33g3s/
edit?usp=sharing)  
un "Tavaklase" noderīgie raidījumi  
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1mNJ8yctswQaXIXOLHhs78BoLU35hRb16SkMGrKm8OPc/edit?usp=sharing)  
paliks ēterā, bet es tos vairs neatjaunošu.  Te vēl viens ieteikums: 

Latvijas televīzijā 1 tapis jauns raidijums par latviešu amatnieku prasmi- “Pūra lāde”. 
 Raidījuma materiālu ir iespējams izmantot Tautiskā mantojuma stundās. Raidījumu ir 
iespejams noskatīties ārpus Latvijas.  

Patīkamu skatīšanos!  
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Aija Zeltiņa-Kalniņa 
Losandželosā  

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/valasprieki/raidijuma-pura-lade-rezisore-un-rokdarbniece-
vienmer-lidzas-magiskajam-tapsanas-mirklim.a358987/?
fbclid=IwAR2f7AFE6RFvf8zzRDmOE8eHcAO8QlYsCjNlBoKotPtAsmcUEkYhb6PIKfk 

7.  Domājot par rudeni.   
Par skolu atvēršanu — ziņas no Dānijas 
How Denmark reopened its primary schools 
Un raksts par skolu atvēršanu: 
https://covidpathforward.com/ 

8.  Izglītības nozarei savs epasts. 
Ar 1. jūliju Izglītības nozarei būs sava epasta adrese.  Turpmāk saņemsit ziņas no manis 
no education@alausa.org. 

9.  Nākamās sapulces un nākamās ziņas. 
• Nākamā Zoom sapulce skolu vadītājiem būs augusta mēnesī, tuvākas ziņas sekos.  

Ceru iesaistīt arī tos pārziņus un skolas, kas līdz šim vēl nav piedalījušies.  Visi mīļi 
aicināti! 

• Nākamās IzN ziņas būs augusta mēnesī.  Ja vēlaties ko ievietot ziņās, lūdzu atsūtiet līdz 
31. jūlijam. 

• ALA skolotāju konferenci vēl plānojam šī gada oktobrī, Katskiļos.  Tomēr nav iespējams 
konferenci labi izplānot neziņā.  Jāgaida laiks un padoms par iespējām satikties 
nometnēs, pulcēties lielākās grupās, lidot u.c..  Tuvākas ziņas sekos. 

• Ja pienāks kādas svarīgas, neatliekamas ziņas, protams, tās pārsūtīšu.
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