Aicinām ASV
dzīvojošus
latviešus!
Pievienojieties
un atbalstiet
Amerikas Latviešu
apvienību,
sagaidot 70. jubileju!
Kļūstiet par atbalstītāju un biedru!
Uzdavīniet ALA biedra karti saviem
bērniem un mazbērniem!
2020. gada pavasarī sarīkotās aptaujas rezultāti
deva labu ieskatu par ALA darbību. Mēs jūs
uzklausām, jūsu ieteikumus ņemsim vērā plānojot
mūsu nākotni!

Koncertturnejas
77 procenti no aptaujātiem vēlas, lai mūsu
rīkotās koncertturnejas piestājas viņu
pilsētā! Tiklīdz apstākļi to atļaus, ar Jūsu
atbalstu apsolām sarīkot koncertturneju, lai
svinētu ALA 70. jubileju!

ALA70 Zvaigžņu pakāpes atbalstītāji
Ar ziedojumu $70+, iekļausim Jūs
ALA70 Zvaigžņu pakāpes atbalstītāju
sarakstā! Pateicībā par Jūsu atbalstu,
piedāvājam:

ALA BIEDRA STATUSU
$70 ALA70 ziedojums ieskaita 2021. gada biedra maksu
$700 ALA70 ziedojums ieskaita Mūža biedra maksu vai
paagustinājumu no Mūža uz Zelta Mūža biedra statusu
$7000 ALA70 ziedojums ieskaita Nameja mūža biedra maksu

ALA70 SUVENĪRUS
ALA70 piespraude

Tikšanās neklātienē
Kā satikties, kad liegts satikties klātienē? Ne
visi aptaujātie zināja par mūsu pasākumiem
tiešsaistē, bet 71 procents no tiem, kas
zināja, vēlas, lai ALA rīko šādus pasākumus
vēl! Ar Jūsu atbalstu uzsāksim jaunu virtuālu
pasākumu ciklu jau šajā ziemā.

ALA70 un latviešu rakstu uzlīmes
ALA70 iepirkumu soma

ATZINĪBU
Ziedotāju saraksts LAIKS laikrakstā
Ziedotāju saraksts izdevumā Latvian Dimensions
Ziedotāju saraksts ALA mājaslapā

No jūsu ieteikumiem...
Mēs centīsimies vairāk atbalstīt sporta
pasākumus, kad tas būs iespējams. Atbalstot
latviešu skolas, kultūras pasākumus un
ekonomiskās sadarbības iniciatīvas starp
latviešiem pasaulē, mēs turpināsim stiprināt un
veidot Latvijas tēlu pasaulē.

Pateicībā par Jūsu atbalstu,
Priekšsēdis
Līdzekļu vākšanas un biedru nozares vadītāja

Calling all
Latvians living in
the U.S.!
Join us and support
the American
Latvian
Association on
our 70th anniversary!
Become a member, or gift a
membership to your child or
grandchild!
2020 spring survey results provided us with
some valuable insights on ALA programs. We
will take your comments into consideration
while planning ALAʼs future!

Concert Tours
77% of respondents would like to see concert
tours stop in their city! With your support,
when the pandemic ceases, we will launch
a new concert tour to celebrate ALA’s 70th
anniversary!

Virtual Events
Not everyone knew about our virtual event
series this spring, but 71% of respondents
would like to see more of these events! With
your support, we will launch a new virtual
event series this winter!

ALA70 Star Supporters
With a $70+ donation, we will include
you in our ALA70 Star Supporter list! In
thanks for your support, we offer you:

ALA MEMBERSHIP STATUS
$70 ALA70 donation includes 2021 annual membership
$700 ALA70 donation includes Life membership or
upgrade from Life to Gold Life membership
$7000 ALA70 donation includes Namejs Life membership

ALA70 GIFTS
ALA70 collector pin
ALA70 and Latvian symbol stickers
ALA70 tote bag

RECOGNITION
Donor list in LAIKS newspaper
Donor list in Latvian Dimensions

From your comments...
We will strive to support more sports events,
when that becomes possible. We will
continue to support Latvian schools, cultural
events and economic cooperation initiatives.
We will continue to strengthen the image of
Latvia in the world!

Donor list on ALA website

Thank you for your support,
President
Fundraising and Membership Director

