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Dārgie ALA biedri! Mūsu kongress pārcelts uz oktobri, ar cerību,
ka šajā laikā varēsim droši un veseli sanākt kopā!

ALA priek
Pēteris Blumbergs
ALA priekšsēdis

Mēs visi kopā esam
sākuši gaitu Latvijas
otrajā gadu simtenī
un
nākamajā
gadā
svinēsim
Amerikas Latviešu
apvienības
70.
jubileju.
Esam
pārliecināti,
ka
apvienībai
ir
skaidra nākotnes
vīzija. Mums ir viss
nepieciešamais, lai
turpinātu veiksmīgi darboties. Pats galvenais – mums
ir daudz talantīgu, aktīvu Amerikas latviešu, kas gatavi
nesavtīgi strādāt latviešu kultūras centros, skolās,
dibinot biznesa kontaktus un iesaistoties politiskās
aktivitātēs, lai aizstāvētu Latvijas intereses. Apvienības
darbā ir iesaistīti dažādu paaudžu cilvēki, un tā ir mūsu
bagātība. Kopā darbojas gan vecās trimdas pārstāvji
un viņu pēcteči, gan jaunās diasporas pārstāvji. Ir
cilvēki, kas atsvešinājušies no latviešu sabiedrības un
tomēr meklē ceļu atpakaļ pie savējiem. Mūsu bagātība
ir arī mūsu vietējās organizācijas, kuras atrodas
visā ASV teritorijā un dažas, kas dibinātas pavisam
nesen. Mums ir pietiekams cilvēku un finanšu resursu
krājums, lai realizētu jaunus, interesantus projektus,
kas izraisītu visu diasporas paaudžu interesi, un ALA
varētu turpināt darboties vēl daudzus gadus.

apvienības valdes sēdes – 2019. gada septembrī
Atlantā, Džordžijā, decembrī Vašingtonā, D.C, 2020.
gada martā – Detroitā. Kā tas notiek visās sēdēs, ko
esmu vadījis, valde un biroja darbinieces vienmēr
piedalās sarīkojumā kopā ar vietējo sabiedrību, lai
labāk iepazītos ar apvienības biedriem un labvēļiem,
informētu par apvienības projektiem un panākumiem.

Laikā, kad es rakstu šīs rindas un, iespējams, arī dienā,
kad iznāks mūsu izdevums, pasaule kopīgiem spēkiem
un nezaudējot ticību, cīnās ar vīrusa COVID-19
izplatību, arī mums nācies mainīt savus plānus. ALA
ir atcēlusi savu ikgadējo kongresu, kam bija jānotiek
aprīļa nogalē Minesotā, bet esam sagatavojuši
savas darbības Gada pārskatu, kas dos ieskatu par
ALA valdes, biroja un apvienības biedru paveikto
pagājušajā darbības gadā. Ceru, ka šis pandēmijas
apturēšanai nepieciešamais pašizolācijas laiks mums
atgādinās, cik svarīga loma mūsu dzīvēs ir mūsu
latviešu draugiem, kopienām un organizācijām. Mēs
satiksimies vēl stiprāki un vienotāki!

Brauciens uz Latviju

Zemāk būs nozīmīgākie pagājušā gada notikumi
un tikšanās, kurās esmu piedalījies, būdams ALA
priekšsēdis.
Pagājušā darba posmā notikušas trīs Amerikas Latviešu
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Jauni sadarbības partneri Latvijas valdībā.
Šajā gadā Latvijas valdībā divos svarīgos amatos
notika nozīmīgas izmaiņas, kas ietekmēs arī ALA
darbību. Pirmkārt, Latvijā amatā stājās jauns prezidents
– Egils Levits. Mēs apsveicām jaunievēlēto prezidentu
apvienības vārdā, es parakstīju apsveikumu arī PBLA
vārdā. Saņēmu skaistu pateicību mūsu apvienībai, ko
ievietosim ALA arhīvos.
Drīz pēc Levita stāšanās amatā, saņēmām ziņu, ka
Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis piekritis pildīt
prezidenta kancelejas vadītāja amatu. Apvienībai bija
izcila sadarbība ar vēstnieku Teikmani, varam cerēt, ka
mūsu labā sadarbība ar viņu turpināsies arī Rīgā. Par
Latvijas vēstnieku ASV tika iecelts Māris Selga. Mēs
labi pazīstam Māri Selgu kopš laika, kad viņš pildīja
vēstnieka vietnieka pienākumus ASV. Jau toreiz mūsu
starpā bija laba sadarbība un esmu pārliecināts, ka tā
turpināsies. 2020. gadā vēstnieks Selga jau piedalījies
visās apvienības valdes sēdēs un vairākās tikšanās.

No 2019. gada 28. septembra līdz 5. oktobrim biju
Rīgā, lai piedalītos Pasaules Brīvo latviešu apvienības
(PBLA) valdes sēdē. 25. septembrī piedalījos PBLA
delegācijā, kas tikās ar LR prezidentu Egilu Levitu.
Pārrunājām jauno Diasporas likumu, kā arī jautājumus
par valsts aizsardzību, ekonomikas attīstību un ASV
latviešu vajadzības. Tajā pašā dienā PBLA Aizsardzības
darba grupas sastāvā satikos ar Latvijas Aizsardzības
ministru Arti Pabriku un viņa padomniekiem
Raimondu Graubi un Gitu Leitlandi. Ministrijā
pārrunājām vispārējo drošības situāciju Latvijā un
Eiropā, saņēmām arī informāciju par Latvijas militāro
sadarbibu ar Mičiganas Nacionālo gvardi un par
jaunumiem dezinformācijas jautājumos.
Pirms sēdes oficiālās atklāšanas 29. un 30. septembrī
Cēsīs apmeklējām PBLA un Kultūras ministrijas rīkoto

kšsēža

z iņojums

vissvarīgākajiem darbības virzieniem – izglītību,
kultūru, integrāciju, ekonomiku. Jāatzīst, ka ir diezgan
grūti iedziļināties vairākos jautājumos, jo dzīvojam
tālu no Latvijas, un domāju, ka ASV latviešu sabiedrība
ir samērā neatkarīga un nesagaida būtisku palīdzību
no Latvijas valsts.

Sniedzot uzrunu PBLA sēdes atklāšanā

2. oktobrī Rīgā, Restorānā 3 piedalījos ALA rīkotajā
ceļojumu un prakses programmas dalībnieku un
sadarbības partneru neformālā pieņemšanā. Atklāju
vakaru un īsi pastāstīju par abām programmām.
Vakars labi izdevās un bija labi apmeklēts. Ieradās pat
prezidenta kancelejas vadītājs A. Teikmanis, vēstnieks
A. Groza, Z. Kalniņa-Lukaševica no Ārlietu ministrijas,
PBLA vadība un daudzi sadarbības partneri.

Kultūras konferenci, kas tradicionāli notiek ik pēc
pieciem gadiem. Konferenci papildināja divi koncerti
Vidzemes koncertzālē Cēsīs. Sestdienas vakarā Cēsīs,
Gaujas krastā, restorānā Villa Santa notika arī PBLA
rīkotā pieņemšana un vakariņas. Tā bija arī laba
neformālu tikšanos iespēja ar draugiem, kolēģiem
no citām pasaules latviešu organizācijām un Latvijas
amatpersonām - kultūras ministru Nauri Puntuli,
Eiroparlamenta deputāti no Latvijas Daci Melbārdi,
Ārlietu ministrijas pārstāvi Z. Kalniņu – Lukaševicu un
Valsts prezidenta padomnieku Rolandu Lappuķi.

Manas visspilgtākās atmiņas no Latvijas brauciena
2020. gada rudenī bija Latvijas Bērnu fonda rīkotais
pasākums, kur pasniedzām ALA Sadarbība ar
Latviju nozares stipendijas daudzbērnu ģimenēm
un mazturīgiem studentiem. Atmiņā paliekošs un
emocionāls bija arī Nameja fonda, kas palīdz Latvijas
kara veterānu ģimenēm, rīkotais pasākums, kurā
satiku kaujās ievainotus karavīrus un kāda Afganistānā
krituša karavīra vecākus.

2. oktobrī Rīgā, Mazajā Ģildē tika atklāta PBLA sēde.
Uzstājos tajā ar īsu uzrunu un pieteicu runātājus,
ieskaitot Valsts prezidentu E. Levitu, aizsardzības
ministru A. Pabriku, kultūras ministru N. Puntuli,
izglītības un zinātnes ministri I. Šuplinsku, Ārlietu
ministrijas parlamentāro sekretāri Z. KalniņuLukaševicu.

26. un 27. jūlijā Garezerā viesojās Latvijas Izglītības
un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. Piedalījos
pieņemšanā, ko rīkoja Garezers un apsveicu ministri
apvienības vārdā. Nākamajā dienā uzaicināju ministri
uz brokastīm, kur varējām pārrunāt ar izglītību saistītus
jautājumus, kā labāk atbalstīt diasporas skolas un
situāciju ar Latvijas Universitātes rektora vēlēšanām.

PBLA sēdes darbs notika laikā no 2. oktobra
pēcpusdienas
līdz
piektdienas,
4.
oktobra
pēcpusdienai. Sniedzu sēdei ziņojumu par ALA
darbību, pārskata ziņojumus bija sagatavojis arī
PBLA birojs un pārējās dalīborganizācijas. Saņēmām
interesantus ziņojumus no sadarbības partneriem,
ieskaitot Izglītības, Kultūras un Ārlietu ministrijām un
no LIAA (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras).

15. oktobrī tikos ar jauniecelto ASV vēstnieku Latvijā
John Carwile Valsts departamenta ēkā Vašingtonā.
Tikšanās piedalījās arī mūsu ģenerālsekretāre Marisa
Gudrā, JBANC pārstāvji Karl Altau un Eduards Ozoliņš.
Informējām vēstnieku par svarīgiem projektiem,
ieskaitot biznesa konferences Spotlight Latvia un
Pasaules latviešu ekonomikas un investīciju forumu
(PLEIF), ceļojumu programmām un sadarbību ar
Mičiganas Nacionālo gvardi. Vēlāk saņēmu ziņu no
PBLA izpilddirektora Raita Eglīša, ka arī PBLA pārstāvji
Rīgā satikušies ar vēstnieku, kurš atzinīgi novērtējis
mūsu tikšanos ASV.

Esmu piedalījies vairākās Diasporas konsultatīvās
padomes sēdēs un darba grupās gan klātienē Rīgā,
gan vairākas reizes attālināti. Sēdes vada vēstnieks
Aivars Groza. Sēdēs dzirdējām ziņojumus par

Tikšanās Amerikā ar Latvijas un ASV valdības parstavjiem
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Ar Mičiganas gubenatori Gretchen Whitmer

Ar Mičiganas Nacionālās gvardes ģenerāli Paul Rogers

11. decembrī Latvijas vēstniecībā ASV piedalījos
vēstnieka M. Selgas rīkotā pieņemšanā, kurā tika
uzņemti viesi no Latvijas, kas viesojās ASV: Saeimas
deputāti Ojārs Kalniņš, Inese Lībiņa-Egnere un
Rihards Kols. Tur satikos arī ar ASV kongresmeni
no Konektikutas Jim Himes. Saeimas pārstāvjiem
uzdāvinājām ALA vēstures grāmatu, kongresmenim
Himes – skaisto izdevumu Treasures of Latvia.

vēstnieka Andra Teikmaņa atvadu pēcpusdienu, kas
izdevās interesanta un emocionāla, jo apvienības
valdes un vēstnieka starpā valdīja draudzīgas un
uzticības pilnas attiecības. Es teicu uzrunu un biju
galvenais “ceremonijmeistars”. Ļoti interesanta un
emocionāla bija fotomontāža, ko bija sagatavojis
Aivars Osvalds. No mums atvadījās arī vēstnieka
padomnieks Āris Vīgants, kuram pasniedzu ALA
vēstures grāmatu, pateicībā par labo sadarbību.

6. martā, pirms ALA pavasara valdes sēdes Detroitā,
notika divas nozīmīgas tikšanās. Mums bija gods
satikties ar Mičiganas gubernatori Gretchen Whitmer,
kurai ir nozīmīga loma arī uz nacionālā līmeņa politiskās
skatuves. Whitmer pat tiek minēta kā iespējamā
ASV viceprezidenta amata kandidāte. Plānojām ar
gubernatori pārrunāt Latvijas Nacionālo bruņoto
spēku attiecības ar Mičiganas Nacionālo gvardi, kas
Sadarbības programmas (State Partnership Program)
ietvaros tiek īstenota jau 27 gadus. Tikšanās laikā,
kurā piedalījās arī vēstnieks M. Selga, akcentējām,
ka sadarbība ir svarīga abām pusēm. Tāpat izteicām
gatavību palīdzēt paplašināt šo veiksmīgo sadarbību
ārpus aizsardzības jomas – augstākās izglītības,
zinātnes un ekonomikas sadarbības virzienā. Pirms
tikšanās ar gubernatori, 6. marta rītā ALA valde
un vēstnieks Selga neformālā gaisotnē satikās
ar Mičiganas Nacionālās gvardes pārstāvjiem un
komandieri ģenerālmajoru Paul Rogers, lai pārrunātu
Mičiganas un Latvijas sadarbību aizsardzības jomā un
pateiktos par uzticību un atbalstu.
Turpinās ALA veiksmīgā sadarbība ar Latvijas vēstniecību
ASV
Ar ALA biroja darbinieču atbalstu un rūpēm sarīkojām
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Kopā ar ģenerālsekretāri Marisu Gudro Vašingtonā
regulāri turpinām satikties ar pašreizējo Latvijas
vēstnieku ASV Māri Selgu un vēstniecības vadītāja
vietnieku Juri Pēkali, lai pārrunātu mūsu turpmāko
sadarbību.

Citi nozīmīgi pasākumi gada garumā
XV Latviešu Dziesmu svētki Kanādā, Toronto
Svētkos piedalījos galvenokārt kā privātpersona,
ne kā ALA pārstāvis, bet tā bija iespēja satikties un
parunāties ar kanādiešu pārstāvi A. Ķesteri, PBLA
priekšnieci K. Saulīti un svētku organizatoru J. Ķeniņu.
Tikos arī ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču un Latvijas
vēstnieku Kanādā Kārli Eihenbaumu. Eihenbaums
izrādīja lielu interesi par plānu realizēt kopējus ALA un
LNAK projektus. Biju īpaši priecīgs par lielo darbu, ko
paveica Marisa Gudrā un Dzintars Dzilna, darbojoties
pie ALA informācijas stenda. Tā bija lieliska reklāma
mūsu organizācijai. ALA atbalstīja svētku rīkošanu
ar lielu ziedojumu ($10,000), jo valde nolēma, ka
jāatbalsta mūsu kaimiņu centienus sarīkot svētkus,
kurā piedalīsies daudzi ASV latvieši un apvienības
biedri.

Biznesa konferences Spotlight Latvia 2019 (Denverā) un
2021 (Losandželosā)
Pirmā biznesa konference Čikāgā, ko sarīkoja ALA
kopā ar Čikāgas latviešiem, notika 2017. gadā. 2019.
gada maijā Denverā, ALA kongresa priekšvakarā,
sadarbībā ar Latvijas Amerikas Tirdzniecības kameru,
Latvijas Ārlietu, Ekonomikas ministrijām, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru un PBLA, sarīkojām
biznesa konferenci Spotlight Latvia. Konferences tēma
bija “Veselīgs dzīvesveids”, tā bija labi apmeklēta,
un to novērtēja gan rīkotāji, gan dalībnieki. Nākamo
konferenci Tirdzniecības kamera nolēmusi rīkot
Losandželosā, un pandēmijas dēļ tā ir pārcelta uz
2021. gada 7. maiju. Esmu iesaistījies konferences
rīkošanā un piedalījos pirmajā rīcības komitejas sēdē
3. martā. Rīkotāji ziņoja, ka Latvijas Valsts prezidents
Egils Levits ir piekritis atklāt šo konferenci. Ir parakstīts
arī līgums par zāles īri un saņemts solījums no Latvijas
Ārlietu ministrijas, ka ministrija piešķirs $15 000, lai
segtu daļu izdevumu.
Latvian Community Night basketbola spēle
Sadarbojoties ar Latvijas vēstniecību ASV, ALA
uzņēmās koordinēt latviešu līdzjutēju dalību
Vašingtonas Wizards basketbola spēlē pret Dalasas
Mavericks, kas notika Vašingtonā, 7. feburarī, un
kurā piedalījās trīs latviešu spēlētāji - Kristaps
Porziņģis, Dāvis Bertāns un Anžejs Pasečņiks. Pirms
un pēc spēles bija iespēja satikt spēlētājus, saņemt
autogrāfus un kopā nofotografēties. Iepriekšējā
vakarā pēc vēstnieka M. Selgas uzaicinājuma kopā
ar Marisu Gudro piedalījāmies vakariņās, kur bija
iespēja satikties ar Dāvi Bertānu un Anžeju Pasečņiku,
goda konsuliem, kā arī Saeimas deputātiem Rihardu
Kolu un Reini Znotiņu. Latviešu politiķi ASV bija
darba komandējumā un brīvajā laikā apmeklēja
vakariņas un
spēli. Publikas
atsaucība
par sarīkoto
līdzjutēju
pasākumu bija
ļoti liela, un
ALA saņēma
lielu atzinību
par līdzjutēju
apvienošanu.
Esam
iemācījušies, kā
varam izmantot
Latvijas
zvaigznes,

Ar Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētāju
Rihardu Kolu un Washington Wizards basketbola
zvaigzni Dāvi Bertānu

Kultūras konferencē kopā ar Ēriku Ešenvaldu

vienlaikus paceļot apvienības redzamību.
Apvienotās baltiešu komitejas (JBANC) konference
9. novembri notika JBANC konference par Baltijas
drošības jautājumiem. Komiteja pēc mūsu ieteikuma
pasniedza apbalvojumu avīzei Laiks, sakarā ar
laikraksta 70. gadadienu. Balvu saņēma izdevēja Daina
Rudzītis. Lai atbalstītu JBANC, ALA sponsorēja galdu
vakariņās, pie kura laipni acināti bija vēstniecības, ALA
un avīzes Laiks pārstāvji. Augustā ALA un JBANC kopā
ar Latvijas vēstniecību un citiem baltiešiem palīdzēja
sarīkot Baltijas ceļa 30. gadadienas atceres pasākumu
Vašingtonā. Kā ziniet, līdzīgi pasākumi notika gan
Rīgā, gan citur ASV.
Apsveikumi un citas uzrunas
Piedalījos gadskārtējā Komunisma upuru memoriālā
fonda (Victims of Communism Memorial Foundation)
vainagu nolikšanas ceremonijā Vašingtonā 14. jūnijā.
20. jūnijā Rīgā, Latvijas Universitātes Akadēmiskajā
bibliotēkā notika ASV latviešu laikrakstam Laiks veltītā
70 gadu jubilejas konference, kurā manu apsveikumu
ALA vārdā nolasīja mans vietnieks Mārtiņš Andersons.
4. augustā piedalījos Gaŗezera vasaras vidusskolas
izlaidumā, kur apsveicu absolventus.
17. novembrī piedalījos Vašingtonas D.C. Valsts
svētku sarīkojumā, kur apsveicu tautiešus no ALA
un arī pasniedzu ALA Atzinības rakstu vietējam
sabiedriskajam darbiniekam un paziņoju PBLA balvas
saņēmēju. Tā šogad tika piešķirta ALA izvirzītam
kandidātam, mūziķim Andrejam Jansonam.
25. janvārī biju uzaicināts uzrunāt publiku Draudzīgā
aicinājuma pasākumā Čikāgas Krišjāņa Barona
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latviešu skolā. Tas bija labi apemeklēts sarīkojums, un
likās, ka publikai patika mana prezentācija. Sarīkojumā
piedalījās arī Čikāgas Piecīšu grupas dalībnieki
Armands Birkēns un Alnis Cers. Viņi pat nodziedāja
man veltītas rindas savā dziesmā “Hei Lai li” .
Latvieš‘ skola spēcīgs pamats! Vienalga kāds tev dzīvē amats.
Tas, ko iemācies, šeit noder. Vienmēr gudrības mums jādzer.
Gudriem dzīve nebūs murgs, piemērs mūsu Pēteris Blumbergs.
Pēterim ir svarīgs amats, izglītība viņam pamats.
Daudz pateicību viņam jūtu, bez KBLS kas viņš būtu?
Hei lai li, hei lai li ...

Izsludinātie
piesardzības
pasākumi
ienesuši
korekcijas ALA un manos plānos. Marta vidū biju
uzaicināts uz Eiropas Latviešu apvienības gada
sapulci Bērzainē, Vācijā un nolēmu piedalīties. Mani
uzaicināja piedalīties paneļdiskusijā par aizsardzības
jautājumiem kopā ar aizsardzības ministru Arti Pabriku
un Diasporas speciālo uzdevumu vēstnieku Aivaru
Grozu, kā arī uzrunāt dalībniekus sapulces atklāšanā.
Pēc Vācijas biju plānojis doties uz Briseli, kur bija
sarunātas tikšanās ar Eiroparlamenta deputāti, ALA
Dzintara goda biedri Daci Melbārdi un vēstnieku
Andri Razānu. Tālāk biju plānojis lidot uz Rīgu un
tikties ar ASV vēstnieku, kā arī ar vairākiem ministriju
pārstāvjiem, Saeimas deputātiem, vēstnieku A. Grozu,
PBLA, avīzes Laiks un augstskolu pārstāvjiem.

ALA valdes sēdē Atlantā ar rīkotāju un sabiedrisko
darbinieci Inesi Stravelli

Apvienotā Baltiešu komiteja (JBANC) kopā ar ALJA
un citām baltiešu jauniešu grupām bija plānojuši
sarīkot Baltijas Aizstāvības dienu šī gada 8. maijā. Tās
laikā viņi gatavojās apmeklēt ASV Kongresa pārstāvju
birojus un sniegt informāciju par baltiešu interesēm
un prioritātēm. Arī Baltijas valstu vēstniecības ASV
bija nolēmušas rīkot Baltijas Aizstāvības dienas 11. un
12. maijā, kas būtu paredzētas visām paaudzēm un to
laikā notiktu arī citi pasākumi (domnīcas, pieņemšana,
semināri). Šie pasākum ir pārcelti uz vēlāku laiku.
Atcelt nācies arī aprīļa nogalē plānoto ALA kongresu
Minesotā. Manuprāt, tas būtu bijis ļoti labs pasākums
ar vairāku interesantu goda viesu piedalīšanos,
ieskaitot LR ārlietu ministru E. Rinkēviču, ģenerāli I.
Lejiņu, profesoru D. Aueru un latviešu organizāciju
pārstāvjus.

Tiekoties ar ASV vēstnieku Latvijā John Carwile

Ceru, ka pārbaudījumu laiks drīz beigsies. Nezaudēsim
optimismu un kopības sajūtu! Dzīvosim nākotnei un
stiprināsim viens otru!

No kr. Saeimas deputāts O. Kalniņš, K. Altau (JBANC), kongresmenis
J. Himes, P. Blumbergs, Saeimas deputāte I. Lībiņa-Egnere
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Pasniedzot ALA augstāko apbalvojumu Jānim Kukainim

Sveicot prezidentu Egilu Levitu

As we enter Latvia’s second century and also approach ALA’s 70th anniversary in 2021, we feel confident that
ALA’s mission and purpose are as clear as ever. Hopefully, the accomplishments listed in this Annual Report will
help you see that!
We are fortunate to have all the resources we need to continue our work. Foremost among them - we have many
talented, active Latvian Americans throughout the U.S. who are ready to selflessly work in Latvian community
centers, churches, and schools to maintain Latvian culture. Our members are also ready to help Latvia through
charitable giving, political activism, and business development. Our membership is represented by many
generations of Latvian patriots, including activists who have worked with us for 50 years and younger adults who
are ready to bring their ideas to the organization. We have members who were part of the original diaspora to the
U.S. back in the 1950s along with newer immigrants who are interested in maintaining their connection to their
homeland. Finally, as you will see in the financial statements attached to this report, we have sufficient financial
resources to fund projects of interest to Latvian Americans. Come join us and let’s work together!
This is also, of course, an unusual period as the world is combating the Coronavirus - Covid 19 and it has caused
us to postpone our annual ALA Kongress which was planned to start on April 24th in Minneapolis. Nevertheless,
this annual report is being issued at its usual time and hopefully, you will have an opportunity to read it and learn
more about the important work done by the ALA Board in the past year. This period of quarantining hopefully
will remind us how important our Latvian community is to our lives, and when we come back, we will be stronger
than ever.

Kalpaka balles dalībnieki (Foto: Brita Vija Brookes)
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Izglītības
nozare

Elisa Freimane
Izglītības nozares vadītāja

Latviešu skolas
ASV 2019./20.
mācību gadā

2 0 1 9 . / 2 0 2 0 .
mācību
gadā
ASV ir 21 latviešu
skola. Skolās ir 694
skolēnu, no tiem
532 mācījās ziemas
pamatskolās,
un
vasarā 162 skolēni
mācījās 2 vasaras
vidusskolās. ASV ir
arī viens pilna laika
latviešu bērnudārzs,
kurā mācās 11 skolēnu. Latviešu skolās ASV strādāja
202 skolotāju.

Latviešu valodas līmenis latviešu skolās
Lai labāk kalpotu skolēnu vajadzībām, ASV latviešu
skolās arvien vairāk attīsta vispirms iespējas,
tad
metodiku,
skolēnu
valodas
apguvei
atšķirīgos
valodas
līmeņos.
Lai
labāk
noteiktu
valodas
līmeņus,
skolas
izmanto
ALA valodas līmeņu pārbaudījumus. Tos 2019. gadā
lika divās vasaras vidusskolās un trīs ziemas
pamatskolās:
ALA Valodas līmeņu pārbaudījumu rezultāti
Līmenis

A1

A2

B1

B2

Skolēnu
sadalījums

20%

23%

44%

13%

Abās vasaras vidusskolās valodas mācība notiek pa
līmeņiem. Piemēram, GVV skolēni mācījās 13 valodas
grupās, kas sadalītas pa vecumiem un valodas
līmeņiem. Tas ir specifisks un vajadzīgs sadalījums, un
šīm vajadzībām GVV gatavo savus īpašos metodiskos
materiālus.
Vasaras vidusskolu skolēnu skaits pa valodas līmeņiem
Līmenis

A1

A2

B1

B2

C

Skolēnu
skaits GVV

6

46

52

28

nepiedāvā

Skolēnu
skaits Kursā

7

8
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8

Izglītojošie ceļojumi

2019. gada vasarā Marisas Gudrās spējīgā vadībā ALA
izkārtoja 4 izglītojošus ceļojumus uz Latviju.
ALA Izglītojošie ceļojumi 2019. gadā
Dalībnieku
skaits

Valstis

,,Sveika, Latvija!” jūnijā

22

14 no ASV, 8 no
Austrālijas

,,Sveika, Latvija!” augustā

23

22 no ASV, 1 no
Kanādas

Heritage Latvia

10

ASV

,,Sveika, dzimtene!”

14

ASV

ALA ir izsludinājusi 2019./2020. mācību gadu par
,,Sveika, Latvija!” gadu, un veic īpašu naudas vākšanas
akciju, lai vāktu līdzekļus skolēnu atbalstam. Lūdz
latviešu skolām un bijušajiem ,,Sveika, Latvija!”
dalībniekiem rīkot sarīkojumus par labu programmas
atbalstam.

2019. gada ALA Izglītības nozares skolotāju
konference Losandželosā, Kalifornijā
ALA Izglītības nozares rīkotā skolotāju konference
bieži ir vienīgā reize, kad ASV dzīvojošie latviešu
skolu skolotāji satiekas, papildina savas zināšanas,
gūst informāciju par jaunumiem un tā ceļ kvalitāti
savās vietējās skolās. Skolotāju konference notiek ik
gadus, ALA Izglītības nozarei kārtojot programmu
un vietējai skolai uzņemoties saimniekošanu. Šī
gada konferencē piedalījās 34 dalībnieki un 4
lektori. Galvenais uzsvars bija iepazīstināt skolotājus
ar Diasporas mācību vadlīnijām un palīdzēt tās
skolās iedzīvināt.
Konference bija labi apmeklēta — 30 dalībnieku, kas
pārstāvēja 11 skolu. Konferences programmu rīkoja
Andra Zommere. Četri lektori sniedza vērtīgu
informāciju par mācību vadlīnijām, materiāliem un
metodiku, papildus nodarbība bija dziedāšana,
Brīvības cīņu simtgadi pieminot. To vadīja Mārtiņš
Putenis, Ņūdžersijas skolas skolotājs, kas ir izveidojis
jaunus vēstures materiālus, balstoties uz laikmeta
dziesmām.

Konferences dalībnieku skaits bija liels, jo Izglītības
nozare saņēma atbalsta naudu no Latviešu valodas
aģentūras konferences rīkošanai. Skolas varēja
pieteiktes LVA naudām, lai izmaksātu ceļu saviem
pārstāvjiem. Izglītības nozare arī palīdzēja segt
ceļa naudas izdevumus, lai skolas piedalītos. LVA
piešķīrums nāk no Latvijas Izglītības un zinātnes
ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas
politika un pārvalde”.
Konferences materiāli ir pieejami Google Classroom
formātā, lai konferences dalībniekiem mājās
atgriežoties viss būtu pie rokas, un, lai informāciju
izdalītu skolām, kas uz konferenci nepaspēja atsūtīt
savus pārstāvjus.
Konferences laikā skolotāji ļoti skaisti pateicās bijušai
Izglītības nozares vadītājai Andrai Zommerei par
viņas ilggadīgo darbu ALA valdē un latviešu skolu
labā. Paldies, Andra!

Mācību materiāli un konkursi
ALA Izglītības nozare ik gadus atbalsta mācību
materiālu veidošanas projektus, un cenšas iesaistīt
skolēnus latviskās nodarbības. Daži 2019. gadā bija:
• Žurnāla ,,Mazputniņš” vielas sagatavošana skolu
vajadzībām. Projektā top vairāk nekā 100
lasāmgabali ar nodarbībām pa valodas līmeņiem.
Materiālus var apskatīties ALA mājas lapā: https://
alausa.org/musu-darbiba/izglitiba/skolotajiem/
mazputnina-lasamviela/
• ,,Lasi! Dziedi! Mācies!” ir latviešu tautas dziesmas
divu filmu variantos. Dziesma ir pieejama
“karaoke” stilā, kur vārdi parādās uz ekrānā un var
viegli dziedāt līdzi ieskaņojumam, un animācijas
filmā, kur dziesmas sižets attēlots. Pirmās sešas
dziesmas iespējams noskatīties ALA “YouTube”
sadaļā: https://www.youtube.com/channel/UCq7Ku_N4SKhsVs9YUgxHOg
• Rumaka lasīšanas sacensībās 2019. gada pavasarī
piedalījās 7 skolas. Izmaksājām $1700 balvās no
Rumaka stipendiju fonda.

Latvijas atbalsts latviešu skolām ASV
ALA Izglītības nozarei ir izveidojusies laba sadarbība
ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latviešu valodas
aģentūru, Valsts izglītības satura centru un ar citām
iestādēm. Gadu gaitā labāk iepazīstoties un diasporai
gūstot lielāku redzamību Latvijā, pieaug Latvijas
valdības atbalsts latviešu skolām ārpus Latvijas.

Kursas vasaras vidusskolā, Vašingtonas universitātē un
citās iestādēs viesojās Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. Ministre satikās ar
skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem no Latvijas un
vasaras vidusskolu vadītājiem, kā arī ar Vašingtonas
universitātes Baltiešu programmas vadītāju Dr. Gunti
Šmidchenu, lai labāk iepazītu šīs nozīmīgās Amerikas
latviešu izglītības programmas.
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
sedza
izdevumus
Latvijas
audzinātājiem
un
skolotājiem, kas strādāja Gaŗezera un Kursas vasaras
vidusskolās. Izdevumi ieskaita ceļa naudas, CCUSA
(Camp Counselors USA) pakalpojumi par J-1 vīzu
izkārtošanu un dienasnaudas. Ministrija atbalstīja 15
skolotājus un audzinātājus GVV un 5 Kursā, kopā 20
darbiniekus no Latvijas.
Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālistes
Gaŗezerā jau ceturto gadu izkārtoja Valsts valodas
prasmes pārbaudījumus IV klases audzēkņiem.
Atbalsts pārbaudītājām un pārbaudījumu kārtošanai
ir no Izglītības un Zinātnes ministrijasbudžeta
programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.
Rezultāti bija ļoti labi, un visi 42 skolas absolventi
nolika savam līmenim pārbaudījumu.
Valsts valodas prasmes pārbaudījumi GVV 2019. gada vasarā
Līmenis

A2

Pārbaudījumu
rakstīja

2

Nolika

2

B1

B2

C1

35
14

C2

5
21

0

5

2019. gada 21. novembrī Izglītības un zinātnes
ministrija rīkoja konferenci diasaporas vasaras
vidusskolas darbiniekiem Valmierā, paralēli PBLA
rīkotai PLEIF konferencei. Tur piedalījās pārstāvji
no GVV, Kursas un Annas Ziedares vasaras
vidusskolas Austrālijā, kā arī no Eiropas latviešu
izglītības programmām. Konferencē diasporas
izglītības darbiniekiem bija iespējams vienam ar
otru satikties, bet, vēl svarīgāk, iepazīstināt Latvijas
iestāžu darbiniekus ar diasporas vasaras vidusskolu
darbību, mērķiem un skolēnu vajadzībām.

Atbalsts ASV ziemas skolām 2019. gadā
Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes
ministrijas budžeta programmas ,,Valsts valodas
politika un pārvalde” atbalstīja skolas un skolu
sarīkojumus. ASV skolām bija jāpiesakās konkursā
caur PBLA.

Atbalsts vasaras vidusskolām 2019. gadā
2019. gada jūlija beigās Gaŗezera vasaras vidusskolā,
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Latviešu valodas aģentūras atbalsts latviešu skolām ASV 2019. gadā
Atbalsta veids

Skolu atbalsts
(īres naudas, u.c.)

Pasākumu atbalsts
(īpaši sarīkojumi,
konferences u.c.)

Cik skolām?

13

6 skolām un ALA
Izglītības nozares
skolotāju konferencei

Kopējā summa

Eiro

ALA finansiālais
studentiem

20,090.00
atbalsts

Eiro

11,382.90

skolēniem

un

2X2 semināri jauniešiem
6 jauniešiem izmaksāja 2x2 pasaulē reģistrācijas
maksu Kanādas nometnei un 2 jaunietēm izmaksāja
reģistrācijas maksu Latgales nometnei.

Minister Šuplinska visited Garezers, the summer high
school Kursa, the Baltic Studies program at the University
of Washington, as well as Notre Dame University and
Western Michigan University.
In November the Ministry of Education and Science
organized a conference for leaders of the diaspora
summer high school programs. This day brought
together educators from North America, Australia, and
Europe, as well as representatives of the institutions
that work with the diaspora.
The success of many Latvian school programs rests on
financial assistance. A few of the ways our schools and
students received assistance:

Studijām universitātēs
Izmaksāja 8 universitātes stundentiem stipendijas,
kopā $20,000.
Vasaras vidusskolu skolēniem
Kursai tika izmaksāti $3000 un GVV tika izmaksāti
$13,000 stipendijām skolēniem.
Izglītības nozarei bijis veiksmīgs gads, un ir gaišs
skats uz nākotni, audzinot, izglītojot un atbalstot mūsu
bērnus viņu latviskajā izaugsmē.

Office of Education News in Brief
The Office of Education is proud to serve 21 Latvian
schools with 694 students and 202 teachers.
The Office of Education supports teachers by organizing
teacher conferences and seminars. This year the
conference was held with great success in Los Angeles
in September.
Students receive support from educational materials
created with ALA assistance. This year a series of Latvian
folk songs were produced as short animated films
with a karaoke version. The project named, Lasi! Dziedi!
Mācies! has grown to 6 songs available on YouTube,
and is expanding with grants from other Latvian
organizations. The Office of Education is moving
from published books to digital learning resources
available on the redesigned ALA website.
Our schools are supported by many educational
materials and financial grants from institutions in Latvia,
including the Ministry of Education and Science; its
subsidiary, the Latvian Language Agency; and The
National Centre for Education of the Republic of Latvia.
We were honored with a visit by the Minister of
Education, Dr. Ilga Šuplinska in the summer of 2019.
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GVV skolēni un darbinieki atzīmē Baltijas ceļa 30 gadu atceri
2019. gada vasarā

• The Ministry of Education and Science gave financial
support to teachers who work at Garezers and Kursa.
• The Latvian Language Agency gave grants to Latvian
schools for operational expenses and for events.
• ALA gave scholarships to students in both Kursa and
the Garezers Latvian High school, as well as to
university-age students for college tuition and for 2x2
pasaulē seminars.
Of course, the greatest assistance for Latvian schools in
the United States comes from many generous LatvianAmericans. Great thanks to the many people who work
to educate and support our students, teachers, and
parents!

2019./2020. mācību gada skolas un skolēnu skaits, kopā 694 skolēnu.

Skolotāju konferences dalībnieki Losandželosas latviešu nama pagalmā.
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Izglītības ministre Ilga Šuplinska apciemo Gaŗezeru 2019. gada vasarā.

Ministre Šuplinska, Sandra Kronīte-Sīpola, Juris Pēkalis

Ministre vada nodarbību GVV III klases skolēniem

Vasaras vidusskolas darbinieku seminārs
Valmierā 2019. gada 21. novembrī

No kreisās: GVV direktore Sandra Kronīte-Sīpola, skolotājas Ginta Makulāne, Liene Bedre un Elisa Freimane
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Dace Mažeika demonstrē skolās izmantojamu lietotni.

Valsts izglītības satura centra speciālistes l. Ineta Upeniece
un Anta Lazareva apsveic Losandželosas skolu, Aiju ZeltiņuKalniņu un ALA Izglītības nozares vadītāju Elisu Freimani.

Mārtiņš Putenis demonstrē mācību metodes, kas piesaista
skolēnus vēstures mācību stundās.

Gaŗezera vasaras vidusskolas absolventu salidojumi 2019. gada vasarā

Reizēm aizmirstam, ka kokus stāda tie, kas sapņo par nākotni. Šogad Gaŗezers
atzīmēs 55 pastāvēšanas gadus, gādājot jau par savu trešo paaudzi. Pateicamies
tālredzīgajiem Gaŗezera dibinātājiem, par dāvanu, ko viņi mums devuši!
Ik gadus vasarā notiek GVV klašu salidojumi. Šīs vasaras interesantā sagadīšanās —
fotografijā redzama daļa no divu Gaŗezera vasaras vidusskolas klašu salidojumiem.
40 gadu salidojums 1979. gada absolventiem (vecāki, kas ir klases biedri) un 5 gadu
salidojums, 2014. gada absolventiem (viņu bērni, kas ir klases biedri).
GADA PĀRSKATS / 15

Izglītojošie
ceļojumi

Marisa Gudrā
ALA ģenerālsekretāre un izglītojošo ceļojumu programmas vadītāja
Amerikas Latviešu apvienības izglītojošo
ceļojumu programma tika dibināta 1997. gadā.
Kopš tā laika, 710 jaunieši ir piedalījušies ALA
rīkotos “Sveika, Latvija!” ceļojumos un 109
jaunieši - “Heritage Latvia” ceļojumos (angliski
runājošiem latviešu izcelsmes jauniešiem).
Bez tam, kopš 1998. gada vairāk nekā 300
dalībnieki ir piedalījušies “Hello, Latvia! /
Sveika, dzimtene!” ceļojumos pieaugušajiem un
ģimenēm.
2019. gadā notika divi “Sveika, Latvija!”
ceļojumi, kuŗos kopskaitā piedalījās 45
jaunieši. “Sveika, Latvija!” ceļojumus ilgus
gadus koordinē un pavada Anita Ozola.
Jūnija ceļojumā (41. “Sveika, Latvija!”
ceļojums) piedalījās 11 meitenes un 11 zēni,
kopā - 22 jaunietis, ieskaitot 8 no Austrālijas.
Audzinātāji bija Andris Šlesers, Ēriks Kākulis,
Vizma Boag (AUS), Kristīne Daliņa (AUS).
Dalībnieki – Marija Bērziņa, Daila Boag (AUS),
Markus Briedis, Emīlija Cīrule (AUS), Matīss
Daliņš (AUS), Dāvis Jegers, Lūkas Kākulis,
Ronalds McNally, Ēva Medene (AUS), Katrīna
Nobes (AUS), Tamāra Ozols, Ēriks Pelds,
Kaiva Pelēce, Markus Rolavs (AUS), Aleks
Šlesers, Sabīna Strautnieks, Aina Šulca, Kai
Taylor, Lūkas Taylor, Selga Tuktens (AUS),
Lāra Veidners (AUS), Dāvis Vigants.
Augustā, 42. “Sveika, Latvija!” ceļojumā
piedalījās 23 jaunieši (14 meitenes un 9
zēni), ieskaitot 1 no Kanādas. Audzinātāji
bija Amanda Lipacis, Jāna Plēsums, Kārlis
Alversons, Jēkabs Hayes. Dalībnieki: Viktors
Allen, Olafs Alversons, Ingmārs Ast, Michael
Byron, Anna Carver, Naomi Eglītis (KAN), Elisa
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e
Ģērmane, Dāvids Jansons, Austra Kārkliņa,
Kaija Lazda, Selga Lazda, Pēteris Lipacis,
Kristīne Pāža, Kristaps Priede, Laila Priede,
Krista Rumpētere, Edvards Ruszczyk, Sofija
Ryan, Aina Sēja, Tija Sīpols, Lukas Subačs,
Selina Torstere, Marisa Tums.
2019. gada “Heritage Latvia” ceļojumā, kas
notiek angļu valodā, piedalījās 10 dalībnieki:
Sophia Baginskis, Carter Baginskis, Johanna
Baginskis, Ināra Ezers (KAN), Violetta Ezers
(KAN), Erik Moehs, Eižens Rožkalns, Andrew
Strong, Lillian Whatley, Lucas Whatley.
Audzinātāji bija Laura Moehs Stringer, Vilnis
Humeyumptewa, William Strong. “Heritage
Latvia” maršrutu koordinēja ilggadējā ALAs
partnere Polīna Šķiņķe (Latvijā) un ceļojumu
pavadīja Ieva Liepa.
2019. gada “Sveika, dzimtene!” / “Hello,
Latvia!” ceļojumā, kas domāts pieaugušajiem
un ģimenēm, piedalījās 14: Andris Suna, Heidi
Suna, Jean-Pierre un Denise Dumoulin, Henry
un Karen Thomas, Veneranda Rodriguez ar
ģimeni - Erika Tyson, Paul Rodriguez, Angela
Rodriguez, Iveta Hāgelis, Inga Dankers, Astra
un Harry Plūcis. Maršruta koordinatore bija
atkal Laura Hatsone (dzimusi Latvijā, dzīvo
Norvēģijā) un ceļojuma vadītāja Dagnija
Purmale (dzimusi Latvijā, dzīvo ASV).
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Sēru ziņa - Zaiga Vilks
2020. gada 22. janvārī mūžība aizgājusi
Zaiga Vilks, ilggadējā (līdz 2016. gadam)
“Sveika, dzimtene!” koordinatore un vadītāja.
Vieglas smiltis Zaigai, mūsu mīļajai ceļojumu
vadītājai, kas tik daudzus pieaugušos
Amerikas latviešus iepazīstināja ar viņu senču
zemi.
ALA’s Trips to Latvia in 2019:
Sveika, Latvija! June 2019 – 22 participants
(including 8 from Australia)
Sveika, Latvija! August 2019 – 23 participants
(including 1 from Canada)
Heritage Latvia 2019 – 10 participants
Hello, Latvia 2019 – 14 participants
2019 ALA Trips Staff:
Program Coordinator – Marisa Gudrā
“Sveika, Latvija!” Tour Coordinator & Leader
– Anita Ozola (Latvia)
“Heritage Latvia” Tour Coordinator – Polīna
Šķiņķe (Latvia)
“Heritage Latvia” Tour Leader – Ieva Liepa
(Latvia)
“Hello, Latvia!” Tour Coordinator – Laura
Hatsone (Latvia / Norway)
“Hello, Latvia!” Tour Leader – Dagnija
Purmale (Latvia / U.S.)
ALA thanks its colleagues in Latvia who spend
countless hours each year to build and lead
the most unforgettable journeys through our
ancestors’ homeland, as well as the chaperones,
teachers, and parents that help make it possible
for Latvians in the U.S. to have this experience!
In Memoriam Zaiga Vilks
Zaiga Vilks, long-time (through 2016)
coordinator and tour leader for the “Hello,
Latvia!” program, passed away on January 22,
2020. We will remember our dear colleague
for her meaningful role in introducing
countless American Latvian adults to the land
of their heritage.
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Pavadi
Līga Ejupe
Kultūras nozares vadītāja

vasaru latvijā!

Jau piekto vasaru, jaunieši no 20 – 29 gadu
vecumam, pavada savas vasaras brīvdienas
nevis kā tūristi vai ciemiņi, bet strādājot, lai
pieredzētu kā ir dzīvot un strādāt Latvijā.
Kopš 2015. gada, kad ALA šo programmu
uzsāka, tajā ir piedalījušies 78 jaunieši: 72 no
ASV, 4 no Austrālijas un 2 no Kanādas.

Pagājušajā vasarā prakses vietas tika
piedāvātas: Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas
muzejā, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas
Nacionālajā arhīvā, Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā, Latvijas Nacionālajā Mākslas
muzejā, Latvijas okupācijas muzejā, Latvijas
Universitātes fondā, Latvieši Pasaulē (LaPa),
Aerodium, Accenture, Printful, Tech Hub
Rīga, Gateway Partners, AmCham, Latvijas
Investīciju un Attīstības aģentūrā (LIAA).
Prakses noslēgumā lūdzām jauniešus dalīties
ar saviem iespaidiem. Prakses noslēgumā
lūdzām jauniešus dalīties savos iespaidos.
“Pateicoties praksei, es, bez šaubām,
papildināju savu latviešu valodas vārdu
krājumu, īpaši tehniskos terminus, un
uzlaboju valodas spējas. Es nekad nebiju
mācījies matemātiku, mehāniku vai fiziku
latviešu valodā un, kā biju paredzējis, valodas
jautājums darbā bija ļoti būtisks. Es pavasarī
nedaudz papētīju latviešu tehnisko vārdnīcu
internetā un centos iegaumēt vārdus, ko
vajadzēs darba gaitās; svarīgākos pierakstīju
papīra lapā, ko paņēmu līdzi uz darbu.
Neskatoties uz to, pirmās divas, trīs nedēļas
es tāpat knapi spēju noturēt elementāru
sarunu par tēmu. Man pietrūka tik daudz
vārdu, ka bieži aizķēros teikuma vidū un laika
spiediena dēļ neatlika nekas cits, kā pāriet
uz angļu valodu. Es, protams, pēc tam
pajautāju, kā pateikt to, ko biju domājis,
visu pierakstīju un lēnā garā iemācījos. Līdz
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prakses beigām uz špikerīša bija apmēram
septiņdesmit vārdi. Laimīgā kārtā kolēģi bija
pacietīgi un saprotoši.”
Jēkabs Hayes, Aeorodium
“Šī prakse ir man devusi prasmes manai dzīvei,
un tas man būs ļoti noderīgi. Tagad man ir
pieredze ne tikai dažādos biroja darbos, bet
arī personīgajā izaugsmē. Šīs prakses laikā es
esmu iemācījusies domāt un darboties ārpus
savas komforta zonas. Prakse sniedza man
iespēju novērtēt savas spējas un intereses.
Praksē ne tikai iemācījos darīt praktiskas
lietas, bet arī komunicēt tā, lai kolēģi
mani saprastu. Es iemācījos, kā pavadīt
manas nedēļas lietderīgi pēc savu kolēģu
ieteikumiem. Visspilgtāk man atmiņā paliks
ieskats par jaunā projekta prezentāciju
jaunajā dabas ēkā un arī sadarbošanās ar
kolēģiem.”
Laura Spaniera, Latvijas Universitātes fonds
“Latvijā
strādāju
Printful
mārketinga
komandā. Es piedalījos sarunās, sanāksmēs,
un prāta vētru grupās. Es daudz iemācījos
par kompāniju, par latviešiem un pat par
sevi. Bija grūtības, kā arī panākumi. Sākumā
es nezināju, kā iesaistīties sarunās ar maniem
pieaugušajiem latviešu kolēģiem. Mums

nebija nekā kopīga, par ko runāt. Es ātri
sapratu, ka daudziem interesēja iemesls,
kāpēc es atbraucu strādāt uz Latviju. Es
stāstīju, ka mani vecvecāki piedzima Latvijā,
un cik svarīga manai ģimenei ir latvietība. Pēc
tam, kad kolēģi saprata manu stāstu, palika
vieglāk. Es strādāju četras dienas nedēļā,
no 9iem rītā līdz 5iem vakarā. Es rakstīju
blogus, izsūtīju epastus un palīdzēju ar
ikdienas darbiem. Dažreiz bija stresa pilnas
dienas, bet citas bija ļoti patīkamas. Man
bija iespēja aizbraukt ar tramvaju un redzēt
Printful ražotni. Tā bija tik forša diena.
Mani
nofotografēja
un
es
tiešām
jutos
kā
daļa
no
kompānijas. Vēl
viens
foršs
notikums
bija
AmCham
pikniks. Mēs organizējām un rīkojām
labdarības
pasākumu,
citi
praktikanti
palīdzēja ar ēdienu un pārdeva biļetes.
Vislabākais bija tas, ka pikniks notika Brīvdabas
muzejā!”
Solvita Kārkliņa, Printful
Visus aprakstus var izlasīt: https://alausa.
org/wp-content/uploads/2020/01/Pavadivasaru-Latvijā-atskaites-2019.pdf
Liels notikums 5. jūlijā, pirmo reizi prakses
programmā, bija piedalīšanās Agneses Drunkas
vadītajā tiešraidē “Globālais latvietis 21.
gadsimts” Latvijas Radio 1 studijā.
Intervijā piedalījās Sabīne Brunovska (praksē
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā
(LIAA) Biznesa inkubatoru departamentā),
Solvita Kārkliņa (praksē uzņēmumā “Printful”),
Dāvis Berkolds (praksē “AmCham LATVIA”
Amerikas tirdzniecības palāta Latvijā),
Aleksandrs
Konters
(praksē
Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā), Nikolajs Pone
(praksē Latvieši pasaulē muzejā un
pētniecības
centrā),
kā
arī
mentori
Gints
Zalcmanis,
Latvijas
Nacionālās
bibliotēkas Informācijas pakalpojumu un
Starpbibliotēku
abonementu
nodaļas
vadītājs un Jānis Palkavnieks no Draugiem
group. Pārrunu temats bija “Prakses
iestādes Latvijā un iespēja ASV jauniešiem
saglabāt saikni ar latvietību”. Tiešraidi var
noskatīties
https://www.youtube.com/
watch?v=TC4YTTxM_Uo

ALA celebrated the fifth year of the “Spend
the Summer in Latvia” internship program
created for students of the Latvian diaspora.
In all, a total of 78 have participated: 72 from
the U.S., 4 from Australia and 2 from Canada.
Last summer, the program added internships
at the Saeima (the Latvian Parliament) and
LIAA (Investment and Development Agency
of Latvia). The success of the program has
generated recognition in Latvia, and on July
5, five interns and their mentors participated
in the radio program “Global 21st Century
Latvian” on the station Radio 1.
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Sabiedrisk
Dzintars Dzilna
Sabiedrisko attiecību nozares vadītājs

attiecības

ALA politiskā darbība 2019. gadā turpināja aktivizēt
Amerikas latviešus un citus, lai informētu ASV Kongresa
deputātus par jautājumiem un likumprojektiem, kas ir
svarīgi Baltijas valstu drošībai un ASV interešu aizsardzībai
Baltijā.

Calls to Action četras reizes gadā
2019. gada janvārī, maijā, jūlijā, oktobrī un 2020. gada
martā, izsūtījām calls to action mūsu augošajai Baltic
Call to Action UNIT grupai. Mudinājumi ASV Kongresam
ietvēra atbalstīt pastiprinātu ASV līderību NATO,
sniegt finansiālu atbalstu ASV interešu aizstāvēšanai
Baltijā, pastiprināt sankcijas pret Krieviju sakarā ar tās
agresivitāti Austrumeiropā, atbalstīt enerģētikas
neatkarību Eiropā, Trīs jūru iniciatīvu un citus jautājumus.
Janvāra akcijā bija 30 tekstu variācijas, maija akcijā 28
tekstu variācijas, jūlija akcijā 15 tekstu variācijas, bet
2020. gada marta akcijā 25 tekstu variācijas, atkarībā
no tā, vai deputāts ir Baltijas atbalsta grupā, un vai ir
sponsorējis dotos likumprojektus. Oktobra call to action
aicināja piedalīties novembra Baltijas Aizstāvības dienu
pasākumā.

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

ASV senators sveic ALA kongresu Kolorādo
Maijā, sagaidot ALA kongresu Denverā, ALA noorganizēja
īpašu Kolorādo senatora Korija Gardnera (Cory Gardner)
video uzrunu. Apsveicot ALA kongresa dalībniekus, Sen.
Gardners uzsvēra NATO nozīmi un atzina Baltijas valstu
ieguldījumu aliansē. Viņš arī pieminēja savu atbalstu
ieteikumam novērtēt Krievijas Federāciju kā terorisma
sponsoru. Sen. Gardners ASV Kongresā ir konsekventi
iestājies par spēcīgu NATO un lēmumiem, kas ierobežo
Krievijas agresīvo ārpolitiku.
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Kongresa dalībnieki klausās senatora Gardner runu.

Vidus un Austrumeiropas koalīcijas “Aizstāvības
diena”
13. jūnijā, ALA un ASV baltieši piedalījās Vidus un
Austrumeiropas koalīcijas (Central and Eastern
European Coalition (CEEC)) “Aizstāvības dienā”. CEEC
noturēja deviņas vizītes, lai informētu ASV deputātus par
būtiskiem likumprojektiem Vidus un Austrumeiropas
aizsardzībā, enerģētikā, Krimas aneksijas neatzīšanā, un
citos jautājumos.

Pasktartiņu akcija Toronto Dziesmu svētkos
Jūlijā, Toronto Dziesmu svētku laikā ALA, sadarbībā ar
māsas organizāciju Latviešu nacionālo apvienību Kanādā
(LNAK), organizēja pastkaršu akciju. Svētku dalībnieki
no abām NATO dalībvalstīm valstīm varēja kontaktēt
savus deputātus. Rezultātā, ASV kongresmeņiem no
26 pavalstīm tika nosūtītas gandrīz 400 individuāli
parakstītas pastkartiņas ar aicinājumu iestāties House
Baltic Caucus un Senate Baltic Freedom Caucus.
Akcijā arī pieteicās vairāk nekā 100 jaunu dalībnieku
ALA Call to Action UNIT. Kanādieši parakstīja gandrīz
200 pastkartiņas Kanādas Parlamenta deputātiem,
pateicoties par Kanādas līdzdalību NATO un mudinot
deputātus, veicināt tuvākas saites starp Kanādu un
Baltijas valstīm. Ir plānots nosūtīt Kanādas pastkartiņas
arī pēc valsts vēlēšanām šī gada oktobrī.

skās

iepriekš, 2019.g. decembrī, ASV, balstoties uz pieņemto
Magņitska likumu, iekļāva Aivaru Lembergu sankciju
sarakstā par korupciju, politisko partiju izmantošanu
savās privātās interesēs un amatpersonu korumpēšanu.

Tikšanās ar Latvijas Aizsardzības ministru
Oktobrī ALA, kopā ar PBLA kolēģiem, Rīgā tikās ar
Latvijas aizsardzības ministru, Arti Pabriku. Tika pārrunāti
Latvijas aizsardzībai aktuālie jautājumi, ieskaitot NATO
aliansi, partnerību ar Mičiganas Nacionālo gvardi,
Krievijas agresijas novēršanu, it sevišķi kiberpasaulē un
ministrijas veicināto kadetu vidusskolas projektu.

Tikšanās ar Mičiganas gubernatori, Nacionālo
gvardi un Pārstāvju palātas locekli
Svinot Kalpaka atceres dienu 2020. gada 6. martā, ALA
valde tikās ar Mičiganas gubernatori Gretchen Whitmer
un Mičiganas Nacionālās gvardes vadību, lai izteiktu
pateicību par gvardes un Latvijas Nacionālo bruņoto
spēku (NBS) sadarbību Mičiganas štata parnerattiecību
programmas (State Partnership Program) ietvaros.
Partnerība starp gvardi un NBS ir bijusi spēkā kopš 1993.
gada, un ir palīdzējusi Latvijai izveidot Zemessardzi, kā
arī attīstīt Gaisa spēku aviācijas bāzi un kaujas artilērijas
spējas. Ar ALA palīdzību, grupa Lansingas latviešu tikās
ar Pārstāvju palātas locekles Elissa Slotkin (MI-8) biroja
darbinieci, lai pārrunātu vairākus jautājumus, ieskaitot
finansiālo atbalstu Baltijas valstu aizsardzībai, NATO, Trīs
jūru iniciatīvu un dalību House Baltic Caucus.

Tiekoties ar Aizsardzības ministru

“Baltijas aizstāvības diena” novembrī
8. novembrī, balstoties uz lielo atsaucību “Baltijas
aizstāvības dienai” ko ASV baltiešu organizācijas noturēja
dienu pirms 2018. gada ALA kongresa Vašingtonā,
ALA piedalījās JBANC organzētā pasākumā. Vizīšu
ietvaros gandrīz 40 dalībnieki tikās ar vairāk nekā 30
ASV Kongresa deputātiem un pārstāvjiem, lai pārrunātu
Baltijas jautājumus.

Atbalsts Magņitska
Austrālijā

likuma

Tiekoties ar Mičiganas gubernatori Gretchen Whitmer

pieņemšanai

2020.g. februārī ALA palīdzēja PBLA un Latviešu
apvienībai Austrālijā un Jaunzelandē noformēt vēstules
iesniegšanai Austrālijas valdībai, lai izteiktu atbalstu
pieņemt Magņitska likumu. Magņitska likums ir pieņemts
ASV, Baltijas valstīs, Kanādā un Lielbritānijā, dodot
iespēju piemērot sankcijas pret ārvalstniekiem, kuri ir
saistīti ar liela apmēra korupciju, naudas atmazgāšanu vai
cilvēktiesību pārkāpumiem. Pieņemot Magņitska likumu,
Austrālijā tiktu pastiprināta cīņa ar globālo korupciju,
ieskaitot vēršanos pret Krievijas oligarhiem, kas veicina
agresiju pret Baltijas valstīm un ASV. Dažus mēnešus

Tiekoties ar Mičiganas Nacionālās gvardes vadību
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Significant legislative wins in 2019
With your help—through Calls to Action in January,
May, and July, the November Baltic Advocacy Day in
Washington DC, and local visits with representatives
and senators throughout the year—Congress passed the
following legislation relevant to the Baltics in 2019:
H.R.1158: Consolidated Appropriations Act for 2020:
• $50M for helping the Baltics develop air defense
systems
• Funding for the European Deterrence Initiative (EDI)
• We will have to see how much of this funding
($5.9B) actually gets to European allies in 2020 and
beyond. $770M of $6.5B requested last year is now
being defunded from EDI projects, including $16M
from Estonia and $109M from Poland, to fund the
U.S. southern border wall
H.R.1865 – Further Consolidated Appropriations Act for
2020
• $24M in military financing
• Financing for energy infrastructure that the Baltics
can apply for (Sec. 2004)
• Funding for countering Russian influence in Europe
(Sec. 2004)
S.1790 – National Defense Authorization Act for 2020
• Authorization of $125M in matching funds for the
Baltics, for the joint program for interoperability and
deterrence against aggression (Sec. 1246)
• Prohibition of funds to suspend or terminate U.S.
involvement in NATO through Dec. 31, 2020 (Sec.
1242)
• Sanctions against Nord Stream 2, a gas pipeline
that Russia has been building over the past years to
increase its energy dominance—and thus political
grip—over Europe. While the sanctions might be too
late to completely stop completion of the pipeline, it
has at least slowed down the project and provided
leverage for Ukraine to negotiate gas transit fees.
H.Res.546 – Disapproving the Russian Federation’s
inclusion in future Group of Seven summits until it
respects the territorial integrity of its neighbors and
adheres to the standards of democratic societies
Please check Congress.gov to see how your
representative and senators have voted, and which bills
they have cosponsored!
Hold your leaders accountable!

Looking ahead to 2020
Issues and legislation on our agenda for 2020 and
beyond:
Support for U.S. leadership in a strong NATO that
protects our interests in the Baltics
• S.J.Res.4 - A joint resolution requiring the advice
and consent of the Senate or an Act of Congress to
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suspend, terminate, or withdraw the United States
from the North Atlantic Treaty
• Permanent U.S. troop deployments in the Baltics
• Appropriations and authorizations to fund U.S.
defense measures in the Baltics
• Robust U.S. State Partnership Programs between the
National Guards of Maryland, Michigan and
Pennsylvania, and the respective armed forces of
Estonia, Latvia and Lithuania
Ensure Putin is not invited to the G7 Summit in the U.S. in
June 2020, and Russia is not readmitted to the G7, until
the Russian Federation ends its invasion of Ukraine and
gives up territory it has annexed. Inviting Putin to the G7
summit would undermine ongoing efforts to support
Ukraine, Georgia and the Baltics, and would set a course
for normalizing Russia’s aggression that continues
against the U.S. and its allies
• Senate version of H.Res.546
Deterrence of aggression from Moscow in its various
forms including elections subversion, cyberwarfare,
disinformation and kleptocracy
• S.482 – Defending American Security from Kremlin
Aggression Act
Support for Three Seas Initiative, which seeks to develop
joint energy, transportation, and digital infrastructure
among Eastern European countries, enabling economic,
political and military defenses against Moscow
• H.Res.672: Expressing support for the Three Seas
Initiative
Ensure Putin is not invited to the G7 Summit in the U.S. in
June 2020, and Russia is not readmitted to the G7, until
the Russian Federation ends its invasion of Ukraine and
gives up territory it has annexed. Inviting Putin to the G7
summit would undermine ongoing efforts to support
Ukraine, Georgia and the Baltics, and would set a course
for normalizing Russia’s aggression that continues
against the U.S. and its allies
• Senate version of H.Res.546
Celebration of 30 years of restored Baltic
independence
• H.Res.889 / S.Res.536 - Resolutions recognizing the
Baltic countries on the 30th anniversary of restored
independence. These resolutions call for continued
strong economic partnership and security
cooperation between the U.S. and these Baltic allies
Assess Russia’s growing dominance over Belarus and
its strategic impact on Baltic security aims, including:
• Protection of the Suwalki Gap, the 40-mile border
between Lithuania and Poland linking the Baltics
and the rest of NATO by land, and demilitarization of
Kaliningrad area
Increase membership in the Baltic Caucus and thank
those who are in it, asking them to work on a bi-partisan
basis for protecting U.S. interests in the Baltics

Baltic Caucus
House Baltic Caucus un Senate Baltic Freedom Caucus ir atsevišķas grupas ASV Kongresā, kas apvieno pārstāvjus un
senatorus kuriem interesē Baltijas valstis. Abi Baltic Caucus dod iespēju ASV baltiešu organizācijām, kā piemēram ALA,
Joint Baltic American National Committee, Baltic American Freedom League, u.c., uzrunāt deputātus par jautājumiem
un likumprojektiem, kas saistīti ar Baltiju.
2019. gadā, House Baltic Caucus iestājās Brendan F. Boyle (PA-2), Brian Fitzpatrick (PA-1), John Garamendi (CA3), Ron Kind (WI-3), Mark Meadows (NC-11), Jimmy Panetta (CA-20), Dean Phillips (MN-3), Chellie Pingree (ME-1),
Guy Reschenthaler (PA-14), Lori Trahan (MA-3), David Trone (MD-6) un. Filemon Vela (TX-34). Savukārt, Senate Baltic
Freedom Caucus iestājās John Boozman un Tom Cotton no Arkansas, Mike Braun no Indiana, Susan Collins no Maine
un Mike Rounds no South Dakota. 2020. gadā iestājās Jeanne Shaheen no Vermont.

SENATE BALTIC FREEDOM CAUCUS

Arkansas

California

Connecticut

Illinois

Indiana

Iowa

Maine

Michigan

New Jersey

Oregon

South Dakota

Vermont

John Boozman
Tom Cotton

Susan Collins

Dianne Feinstein

Chris Murphy

Richard Durbin
-Co-chair

Gary Peters
Robert Menendez Jeff Merkley
Debbie Stabenow

Mike Braun

Chuck Grassley
- Co-chair

Mike Rounds

Jeanne Shaheen

HOUSE BALTIC CAUCUS

Arizona

Ruben Gallego

California

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

Colorado

Doug Lamborn

Connecticut

Jim Himes
John Larson

Florida

Mario Diaz-Balart

Georgia

Buddy Carter

Illinois

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

Maine

Chellie Pingree

Michigan

Bill Huizenga
Fred Upton
Tim Walberg

Minnesota

Dean Phillips

Nebraska

Kentucky

Andy Barr

Don Bacon

New Jersey

Maryland

Anthony Brown
Jamie Raskin
David Trone

Massachussets

William Keating
James McGovern
Lori Trahan

Frank Pallone
Bill Pascrell
Chris Smith

New York

Peter King
Carolyn Maloney
Gregory Meeks
Paul Tonko
Nydia Velazquez

North Carolina

Mark Meadows
David Price

Ohio

Steve Chabot
Marcy Kaptur
Bob Latta
Michael Turner
Brad Wenstrup

Pennsylvania

Brendan Boyle
Brian Fitzpatrick
Guy Reschenthaler
Glenn Thompson

Puerto Rico

Jenniffer
Gonzalez-Colon

Rhode Island

David Cicilline

Tennessee

Steve Cohen

Vai Tavi pārstāvji ir Baltic Caucus dalībnieki? Sazinies
un aicini iestāties vai pateicies par dalību!

Texas

Lloyd Doggett
Bill Flores
Kay Granger
Sheila Jackson Lee
Filemon Vela
Randy Weber

Utah

Rob Bishop

Virginia

Don Beyer
Gerry Connolly
Rob Wittman

Washington

Denny Heck
Rick Larsen

Washington DC

Eleanor Holmes Norton

Wisconsin

Ron Kind
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Join ALA
call to action unit
Congress needs to hear from YOU about the Baltics!
Please join ALA’s Baltic Call to Action UNIT
The Baltic Call to Action UNIT is ALA’s non-partisan, grassroots political-action group. The UNIT’s
mission is to inform U.S. Government-elected officials and policymakers on an ongoing basis about
American interests in the Baltics, especially on matters of security and stability.
We urge you, your relatives and your friends to please participate! You do not need to be a member
of ALA or any other organization to join, and this service is free of charge. Please pass the word to
friends and family—especially your children who are of voting age—to join the Call to Action UNIT and
participate. Ensuring that new generations of Baltic-Americans are politically active takes time, care and
effort, and STARTS WITH YOU. It is a responsibility and a power that we as Baltic-Americans should
continue to develop for the benefit of the United States and its Baltic allies.
Please go to our homepage, www.alausa.org, and click the Call to Action UNIT link to provide your
email address and zip code. Based on your zip code, we will then send you Calls to Action via email,
including the online contact page and customized text for each of your representatives.
We value your time! Calls to Action are limited to four per year. Just click, copy and paste. We make it
very easy for you to participate. If you have any questions, please contact Dzintars Dzilna, ALA Director
of Public Relations, at dzdzilna@gmail.com.
As friends of the Baltics, it is up to us to give them a voice in Congress. This is a numbers game, so
every single voice—YOUR voice—is critical. Contacting our elected officials is free, quick and easy, and
enables one of the most significant things we can do for the Baltics: Ensure their security.

“Baltic and US coats of arms” (Courtesy of University of Oregon, Department of Political Science)
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JBANC
in action 2019-2020

Since 1961, the Joint Baltic American National
Committee, Inc. (JBANC), representing the American
Latvian Association and our Estonian and Lithuanian
national organizations in the United States, has raised
key issues of interest and concerns of the BalticAmerican community to advance U.S. policies and
perceptions affecting the Baltic countries. During
the past year, we’ve had a successful conference,
a second annual advocacy day, and other events to
help enhance the Baltic profile.

JBANC’s Conference
JBANC held its 13th conference in Washington, DC
on November 9, 2019. The opening address was
delivered by Estonian Prime Minister Jüri Ratas.
The Morning Keynote was given by Dr. Michael
Carpenter, from the Penn Biden Center for Diplomacy
and Global Engagement, who addressed many of
the threats we are facing with a resurgent Russia.
The major themes of the discussion focused further
on threats, whether military, hybrid, cyber, or the
manipulation of information and media. These views
were presented from the Baltic and wider European
perspectives, and by U.S. analysts who are raising
the threat alarm bells on a daily basis in the U.S.,
including longtime area specialist Paul Goble, WTOP
radio national security correspondent JJ Green,
and Power Vertical podcast host Brian Whitmore.
The Baltic-American Freedom Foundation (BAFF)
sponsored a panel with former BAFF scholarship
recipients Anna Ūdre, Karoline Kelder and Dovilė
Šukytė, who also spoke at a November 7 briefing on
Capitol Hill organized by JBANC.
During the EANC-JBANC Awards Gala that evening,
we honored Congressman John Shimkus, Paul
Goble, and the Latvian American newspaper LAIKS,
highlighting their work and achievements for the
good of the Baltics.

Advocacy, Outreach, and other events in
2019-2020
The second annual Baltic Advocacy Day was held
on November 8 on the eve of JBANC’s conference.
About 40 participants from over a dozen states took

part in close to 30 meetings in Congress. The top issues
at hand were to help garner support for increased
security assistance for Estonia, Latvia, and Lithuania
and to strengthen NATO. Participants also raised
awareness about the challenges in fighting against
disinformation and urged Members of Congress
to continue pushing back against the construction
of the Nord Stream 2 pipeline in the Baltic Sea.
Another primary task was to bolster U.S. support for
the Three Seas Initiative by sponsoring H.Res.672,
which would help increase energy independence
and infrastructure connectivity between the Baltic,
Black, and Adriatic Seas, and strengthen U.S. and
European national security.
We are planning our third Baltic Advocacy Day in May
this year.
JBANC was closely involved in helping to organize the
Baltic Way 30 reenactment event in front of the U.S.
Capitol on August 23, which brought out hundreds
of people, and symbolizing the strong unity and
common commitment for freedom and democracy
between Latvians, Lithuanians, Estonians, and
Americans. Other event organizers were from
the three Baltic embassies, the American Latvian
Association, the Estonian American National
Council, and the Victims of Communism Memorial
Foundation.
During the year, JBANC also held many meetings
with Members of Congress and their staffs, and with
officials from U.S. Department of State and other U.S.
agencies. Together with ALA, we met for a briefing
with U.S. Ambassador to Latvia Mr. John Carwile in
October just prior to his departure to Riga, and later
in January with new U.S. ambassador to Lithuania
Robert Gilchrist.
We also discussed the work and history of JBANC
with students, scholars, and experts from various
European countries as well as U.S.-based ones,
including U.S. diplomats at the Foreign Service
Institute. On August 1, we held our sixth annual
Congressional Briefing with 40 Baltic students
from the Baltic American Freedom Foundation
(BAFF) Leadership Academy. Briefers included
representatives from the three Baltic embassies
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and the offices of Reps. Denny Heck (D-WA) and
Chellie Pingree (D-Maine). On November 1, JBANC
addressed the U.S. Department of State’s 1989
Anniversary Exchange Program “Telling Our Story”
participants, and on December 5, we helped mark
the 15th year since Baltic NATO membership, and
70 years of the alliance, by presenting a copy of
“The Campaign to Admit Latvia into NATO” to the
Library of Congress. The book was initially published
in 2005 by the World Federation of Free Latvians,
under the direction of its past president Janis Kukainis.

Baltic Caucuses in the House and Senate
By the beginning of 2020, there were 73 members of
the House Baltic Caucus and 13 members of Senate
Baltic Freedom Caucus. The House Baltic Caucus
co-chairs are Representatives John Shimkus (R-IL)
and Adam Schiff (D-CA). The Senate Baltic Freedom
Caucus is co-chaired by Senators Richard Durbin
(D-IL) and Charles Grassley (R-IA).
In 2019, there were nine new HBC members (Reps.
Boyle, Fitzpatrick, Garamendi, Kind, Phillips, Pingree,
Reschenthaler, Trahan, Trone). The Senate Baltic
Freedom Caucus is up to 13 after five Republican
Senators joined in 2019: Boozman, Braun, Collins,
Cotton, and Rounds of South Dakota, who joined in
November following a constituent request during
Baltic Advocacy Day.
We continue to visit with offices of the new Caucus
members, and to help identify and recruit new
members to both House and Senate Caucuses, and
to ask for support for relevant legislation.

Legislation
Much of the legislation that we advocated for in 2019
was rolled into the National Defense Authorization
Act of 2020 (NDAA) and the Consolidated
Appropriations Acts for 2020, which were passed by
Congress at the end of 2019.
During the current Second Session of 116th Congress,
JBANC continues to track relevant legislation,
including work in 2020 to reintroduce The Defending
American Security from Kremlin Aggression Act
(DASKAA), as well as support for Three Seas Initiative,
and a resolution to recognize the 30th anniversaries
of the restoration of independence for the Baltic
countries, to name a few.

Central and East European Coalition
JBANC continues to be an active member of the CEEC,
and regular meetings are held with our members and
other allies. We continue to reach out to engage with
28 / GADA PĀRSKATS

the U.S. Department of State, Congressional staff, and
other relevant actors regarding issues of common
interest.

Intern Impact
Our current professional intern Eduards Ozoliņš
hails from Latvia via the Baltic American Freedom
Foundation. He will be with JBANC until the end of
August. Our 2019 summer interns included Natalie
Schaller from Kansas City, Missouri, and Annija
Streile and Kristīne Mauriņa from Latvia. Our former
2018-2019 professional intern Yeoun Choi returned
to her native Korea to a job with the defense industry
there. In 2020, Priit Grabbi, an Estonian-American,
has joined the office team through spring. We are
thankful for all their energy and contributions!
Thank you to ALA and the Latvian American community
for your generous and continued support to the Baltic
cause and JBANC mission!

K

Kultūras

nozare

Līga Ejupe
Kultūras nozares vadītāja

ALA
Kultūras
nozares uzdevums
ir
saglabāt,
atbalstīt un veicināt
daudzveidīgas
latviešu
kultūras
izpausmes
un
jaunrades iespējas
ASV dzīvojošajiem
latviešiem. Tādēļ
Kultūras
nozarei
jābūt tam centram,
kas
nodrošina
sadarbību starp Latvijas kultūras iestādēm, ASV
latviešu kultūras organizācijām un vietējām latviešu
kopienām. Piemērs šādai sadarbībai ir ilggadējais
ASV latviešu arhīvu vākšanas darbs.

Arhīvu glābšana
Par ASV latviešu trimdas vai diasporas arhīvu
jautājumu ir runāts daudz. Ko darīt ar papīru arhīviem,
grāmatām un kultūrvēsturiskiem priekšmetiem? ALA
Kultūras nozare (ALA KN) vienmēr atbalstījusi Latvieši
Pasaulē (LaPa) muzeju, Latvijas Okupācijas muzeju un
citas iestādes, kuras vāc mūsu vēsturi. Pirms pieciem
gadiem ALA KN nodibināja “Glābejkomandu”, kuras
sastāvā bija arhīvu un muzeju eksperti, bibliotēkas,
kā arī interesenti. Pagājušajā vasarā Rīgā, Pilsonības,
migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija
rīkoja “Diasporas vēstures un kultūras mantojuma
saglabāšanas” sēdi. Pēc ALA KN lūguma, ASV šajā sēdē
pārstāvēja bibliotekāre un ilggadējā arhīvu glābšanas
dalībniece Maira Bundža. Maira iepazīstināja komisiju
ar 5 muzejiem:
• ALA Latviešu muzejs (Rokvilē, MD)
• Skautu un Gaidu muzejs (Gaŗezerā)
• O. Grīna Lietišķā mākslas muzejs (Gaŗezerā)
• Latvju Tautas mākslas muzejs (Čikāgā)
• Klinklāva mākslas galerija (Čikāgā)
un 6 ASV bibliotēkām kurās atrodās latviešu arhīvi:
• Library of Congress (Vašingtonā)
• Immigration History Research Center Archives
(Minesotas Universitātē, Mineapolē)
• Baltic and Scandinavian Studies Collection
(Vašingtonas Universitātē, Sietlā)
• Baltic Collection (Ņujorkas pilsētas bibliotēkā)
• Hoover Institute (Stenforda universitātē,

Sanfrancisko)
• Ulmanis Archive (Nebraskas Universitātē,
Linkolnā)

Sākotnējā “Glābējkomanda” ir pārtapusi par “Latvian
American Historical Society” (LAHS) jeb “Amerikas
Latviešu vēstures biedrību” (ALVB), kura sadarbojas ar
Latvijas Nacionālo Bibliotēku un Latvijas Valsts arhīvu.
ALA KN turpinās piedalīties informācijas izplatīšanā
un arhīvu glābšanas projektos.

Kultūras darbs Latvijā
Septembra beigās piedalījos PBLA Kultūras fonda
rīkotajā trešajā “Pasaules latviešu konferencē”
Cēsīs. Kopā ar Latvijas prezidenta padomnieku un
diplomātu Rolandu Lappuķi, Eiropas Parlamenta
deputāti Daci Melbārdi: deputāti Daci Melbārdi un
komunikācijas zinātņu doktoru un pētnieku Mārtiņu
Kaprānu, piedalījos paneļdiskusijā “Latviskā identitāte
21. gadsimta realitātē”, kuras moderators bija Latvijas
televīzijas un radio žurnālists Ansis Bogustovs.
Diskutējām par latviešu piederības un pilsonības
jēdzieniem un kā tos izprot dažādas diasporas
paaudzes - vecā trimda un jaunā diaspora.
Piedalījos Latvijas Radio 1 Agneses Drunkas vadītajā
tiešraidē “Globālais latvietis 21. gadsimts”. Kopā ar
PBLA Kultūras fonda valdes priekšsēdi Juri Ķeniņu,
Lielbritānijas Latviešu dokumentācijas centra un
arhīva vadītāju Inesi Auziņu Smitu un Kanādas Latviešu
koncertapvienības valdes priekšsēdētāju Artūru

Latvian Voices viesojas Sietlā
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Jansonu. Diskusijas temati bija diasporas apdzīvotā
kultūrtelpa, kādās formās izpaužas latviskais diasporā
un kādu lomu spēlē organizācijas, biedrības un fondi
diasporas kultūras dzīvē. https://www.youtube.com/
watch?v=LetOlgPP0p4
Rīgā biju arī oficiālā vizītē pie jaunā Kultūras ministra
Naura Puntuļa, lai iepazīstinātu viņu ar ALA Kultūras
nozares darbību un topošajiem projektiem.

Power of Song in Latvia
Visvērienīgākais aizvadītā gada Kultūras nozares
projekts bija “Power of Song in Latvia” tūre. Latvijas
Kultūras ministrija bija piešķīrusi finansiālo atbalstu
plānotajam 2019. gada projektam Smithsonian
“Folklife Festival – Power of Song”. Kad, sakarā ar ASV
valdības slēgšanu decembrī, Smithsonian institūts
festivālu atcēla, bija ātri jāatrod risinājums.
Naudas piešķīrumam bija specifiski noteikumi:
programmai ir jābūt par dziesmas un dziedāšanas
lomu Latvijas vēsturē, daudzpusīgai, interaktīvai un
nelatviešu publikai. Tā izveidojās “Power of Song
in Latvia” programma, kurā Prof. Guntis Šmidchens
un a cappella grupa Latvian Voices sniedza lekcijas,
meistarklases un koncertus studentiem un mūzikas
cienītājiem. Pateicoties ALA ģenerālskeretāres
Marisas Gudrās organizatores spējām, “Power of
Song in Latvia” prgramma tika sniegta 6 pilsētās (tajā
skaitā četrās universitātēs) - California Institute of the
Arts, Losandželosā (Kalifornijā); Western Michigan
University, Kalamazū (Mičiganā); Marquette University,
Milvokos (Viskonsinā); Kennedy Center for the
Performing Arts, Vašingtonā (Kolumbijas apgabalā);
Temple University, Filadelfijā (Pensilvānijā); Benaroya
Hall, Sietlā (Vašingtonas pavalstī).
Meistarklasēs piedalījās 215, lekcijās 325 un koncertus
noklausījās 1075 apmeklētāji. Gandrīz 13000 skatītāju
sekoja koncerta tiešraidei no Millenium Stage Kenedija
centrā.

collecting and organizing the archives of the various
Latvian communities in the US.
The biggest cultural event this past year was the “Power
of Song in Latvia” tour. The program was created to
highlight the role of song and collective singing as the
keystone for cultural and national identity in Latvia.
The program was an integrated series of lectures, a
masterclass and a concert designed to introduce the
history of song to the American public. Prof. Guntis
Smidchens presented a lecture on the history of song
and the song festival and the internationally acclaimed
a cappella group “Latvian Voices” presented a
broad repertoire of Latvian folk songs and original
compositions. The program was presented in 6 cities
(4 of which were universities): The California Institute
of the Arts, Los Angeles, CA; Western Michigan
University, Kalamazoo, MI; Marquette University,
Milwaukee, WI; The Kennedy Center for the Performing
Arts, Washington DC; Temple University, Philadelphia,
PA; Benaroya Hall, Seattle WA.
Approximately 215 attended the masterclass, 325 the lectures, 1075 - the concerts, and 13,000 watched
the livestream concert from the Millenium Stage at the
Kennedy Center.

Latvian Voices apciemo Gaŗezeru pirms koncerta Kalamazū

Noslēgumā vēlos pateikties ALA biedriem, ALA
valdei un ALA atbalstītājiem, ka uzticējāt man Kultūras
nozares vadītājas darbu. Paldies par labo sadarbību
pēdējos 7 gados!

The mission of the Office of Cultural Affairs is
to promote, support and maintain a variety of
opportunities for Latvian cultural expression and
creativity for Latvians living in the United States.
In order to do this, we must work as a go between
with the Ministry of Culture of Latvia, Latvian cultural
organizations in the US, and local Latvian communities
large and small, established and new. A good example
of such cooperation has been the ongoing effort of
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Radio 1 raidījumā Globālais latvietis no kr. A. Jansons, L. Ejupe, A.
Drunka, I. Auziņa Smita, J. Ķeniņš

K

Kultūras

fonds

Sanita Šūmane
Kultūras fonda vadītāja

Amerikas Latviešu apvienības
Kultūras fonda valdes vārdā
sirsnīgi pateicos katram
individuālajam ziedotājam,
draudzēm un organizācijām
par
devīgo
finansiālo
atbalstu
ALA
Kultūras
fonda darbam. Pateicoties
fonda atbalstītājiem, nu jau
vairākās paaudzēs, Kultūras
fonds ne tikai darbojas, bet
joprojām veiksmīgi palīdz
īstenot
radošās
ieceres
kultūras jomā, katru gadu
piedāvājot sabiedrībai kaut
ko jaunu.

Īstenot kādu ieceri līdz gala rezultātam ir liels darbs:
vai tā būtu filma, grāmata, lekciju sērijas, mūzikas
ieraksts, vēstures saglabāšana visdažādākajos veidos,
vai jebkurš cits sapnis. Tāds darbs prasa izdomu,
uzņēmību, pacietību un līdzekļus, un tam nepieciešami
darītāji un atbalstītāji. Bez ziedotāju atbalsta daudzas
idejas paliktu tikai idejas, tāpēc no sirds priecājos, ka
ciešā sadarbībā mums ir izdevies radīt sirdij tīkamus,
mūsu tautai nozīmīgus darbus gan jaunrades, gan
vēsturi saglabājošā un popularizējošā jomā. Tāpat
priecē apzināties, ka lielai sabiedrības daļai Kultūras
fonda atbalstīšana ir sirdslieta, jo tāpat kā iepriekš, arī
2019. gadā atbalstītāji atsaucās ar saviem dāsnajiem
ziedojumiem. Tādējādi bija iespējams īstenot vairākas
ieceres, kuras bagātinās mūsu tautas kultūras
mantojuma klēti.
Pateicoties Jūsu labvēlībai, Amerikas Latviešu apvienības
Kultūras fondā saziedotie līdzekļi, Kultūras fonda
paspārnē esošo E. Sūnas un A. Okolo-Kulaka piemiņas
fondu nouldījuma augļi un M. Miezītes novēlējums
Kultūras fondam, deva iespēju fondam 2019. gadā
kopsummā piešķirt $24 973 piecpadsmit jauniem un
daudzpusīgiem projektiem:
• 2 projektu atbalstam līdzekļi tika ņemti no A.
Okolo-Kulaka piemiņas fonda noguldījuma augļiem
($3 300);
• 3 projektu atbalstam no E. Sūnas piemiņas fonda
noguldījuma augļiem ($5 400);

• 4 projektu atbalstam no M. Miezītes testamentārā
novēlējuma KF ($4 200)
• pārējo projektu atbalstam līdzekļi tika ņemti no
2019. g. KF budžetā saziedotajiem līdzekļiem ($12
073)
Atbalstītās ieceres saturiski atšķirsies viena no otras,
un katra sevī nesīs vienreizēju vēsturisko kultūras
mantojumu. Ir abalstīta vairāku grāmatu izdošana,
dažas ieceres mūzikas pasaulē, ar literatūru saistīta
TV pārraide Latvijā, Ziemeļamerikas latviešu tautas
deju horeogrāfiju digitālās krātuves izveide, virtuālās
realitātes filmas “Pērkons” kā publikai apskatāma
eksponāta ievietošana Wende muzejā, Losandželosā
un ne tas vien (skatīt sarakstu). Manis pieminētie
projekti ir tikai daļējs ieskats atbalstītajās iecerēs, kas
tuvākajā laikā tiks vai jau ir īstenotas, tāpēc pateicos
vēlreiz Jums visiem, kuri devāt un joprojām dodat
iespēju šīm iecerēm piepildīties! Tāpat gribu pateikties
projektu autoriem par nesavtīgumu, uzņēmību un savu
dāvāto laiku strādājot pie interesantajiem projektiem!
Kultūras fonds darbojas Amerikas Latviešu apvienības
paspārnē kopš 1951. gada. Fonda prezidijā ir tā
priekšsēdis (priekšsēde), ko ievēl ALA kongresa
delegāti, un viņa (viņas) vietnieki. Šajā darbības
gadā tie ir: Latviešu muzeja vadītāja Lilita Bergs, ALA
Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane, ALA Kultūras
nozares vadītāja Līga Ejupe un ALA KF padomniece
Sarma Muižniece Liepiņa.

ALA Kultūras fonda 2019. gadā atbalstītie
projekti

1.

Manuskripta “Ēvalds Dajevskis /1914-1990/”
izdošana. ($2600 no E. Sūnas piemiņas fonda).
Ieceri īsteno: Dzintra Andrušaite

2.

“Latvijas Ceļveži internetā”. Kultūrvides apzināšana
un unikāla informācijas krājuma izveide par
tūrisma objektiem dažādos Latvijas reģionos,
mudinot lielāku skaitu tūristu apceļot skaito
Latviju. ($750) Ieceri īsteno: Pāvels Zakabluks
(Paulis Stars)
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3.

Grāmatas “Dainas: Wit and Wisdom of Ancient
Latvian Poetry Vol.II” izdošana. ($900 no E. Sūnas
piemiņas fonda). Ieceri īsteno: Ieva Szentivanyi

4.

XIV Starptautiskie latviešu jauno mūziķu
meistarkursi “Mūzikas interpretācija mūsdienās” Siguldā,
Latvijā, 2020. gada vasarā. ($2000 no A. Okolo-

Kulaka piemiņas fonda). Ieceri īsteno: Dace
Aperāne

5.

6.

“Lasi! Dziedi! Mācies!” Latviešu tautasdziesmu
animācijas filmu veidošana YouTube kanālam,
paredzēta izglītībai un izklaidei, veicinot interesi
par latviešu kultūrmantojumu un folkloru. ($2080)
Ieceri īsteno: Dace Mažeika
“Pērkons VR Rockumentary: Wende Museum”.
Virtuālās realitātes īsfilmas kā eksponāta
ievietošana Wendes muzeja (Wende Museum)
kolekcijā, Losandželosā. Diža un reta iespēja
iepazīstināt plašāku publiku ar latviešu kultūras
vēsturi un īpašo stāstu par 80-to gadu Atmodas
laiku un grupas “Pērkons” nozīmi tajā. ($2000)
Ieceri īsteno: Cory McLeod

7.

“Baltijas valstu filmu festivāls Bostonā 2020. gadā”.
($820) Ieceri īsteno: Aija Dreimane (ALTS)

8.

“Dainu dotā zelta pamatfilozofija”. Paula Birznieka
unikālas filozofiskas dzejas un temaiska
apcerējuma izdošana. ($1650) Ieceri īsteno: Dr.
Paulis Birznieks

9.

“To Elevate Understanding of Latvia through the
Reading of a Good Novel & To Promote the Novel by
Advertising in Latvian community center newsletters, Laiks,
and FaceBook”. ($1333). Ieceri īsteno: Diana Mathur

10.

“TV raidījums “Literatūre” – Elles Ķēķa un Anšlava
Eglīša sērija”. ($2200) Ieceri īsteno: Biedrība

“Ziemeļu Puse”, Marta Selecka

11.

“Ārpus Latvijas komponēto 5 latviešu autoru
kompozīciju CD” izdošana. ($1300 no A. Okolo-

Kulaka fonda). Ieceri īsteno: Andrejs Jansons

12.

Atbalsts “Kultūrvēsturiskās informācijas veidošanai
laikrakstā “Laiks”. ($1800) Ieceri īsteno: Ligita
Kovtuna, biedrība “Laiks-BL”

13.

Astrīdas Jansones grāmatas “Trimdas izskolotie”
izdošana. ($1380) Ieceri īsteno: Ligita Kovtuna, SIA
“Vesta-LK”

14.

Dzejas izlases izdošana “Rita Gāle. Dzeja un
dzīve”. ($1900 no E. Sūnas piemiņas fonda).
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Ieceri īsteno: SIA “Pētergailis”, Inguna DauksteSilasproģe

15.

“Ziemeļamerikas latviešu tautas deju choreografiju digitālā
krātuve”. ($2260) Ieceri īsteno: Iveta Grava

ALA Kultūras fonda 2020. gada projektu līdzekļu
pieprasījuma veidlapa atrodama ALAs mājaslapā:
www.alausa.org un veidlapu var lūgt atsūtīt arī pa
parasto pastu. Jauni projekti jāpiesaka līdz 2020. gada
31. jūlijam.

ALA Kultūras fonda 2019. gada ienākumi:
ALA Kultūras fonds vāc ziedojumus atsevišķi no
pārējām ALA līdzekļu vākšanas akcijām un piešķir
līdzekļus latviešu kultūras un izglītības projektu
atbalstam ASV un Latvijā. Pateicoties gadskārtējiem
atbalstītājiem, Kultūras fonds 2019. gadā ziedojumu
akcijā ieņēma $21405.
Grāmatu izdošanai 2019. gadā no Edgara Sūnas
piemiņas fonda un iecerēm mūzikas jomā no
komponista Aleksandra Okolo-Kulaka piemiņas fonda
tika izmaksāti kopsummā $8 700 no noguldījumu
augļiem, neskarot pamatkapitālu.
Paldies visiem KF atbalstītājiem, iesniegto projektu
vadītājiem, KF valdei un ALA biroja darbiniekiem par
veiksmīgo sadarbību pagājušajā gadā! Apvienojot
līdzekļus un jaunas, radošas idejas, mēs veidojam un
bagātinām latviešu tautas kultūru, reizē iepazīstinot
plašo pasauli ar mūsu tautas gara mantojuma
bagātību.
Novēlu mums kopīgiem spēkiem turpināt radoši,
atvērti un patiesi sastrādāties mūsu tautas labā, lai arī
mūsu nākošais darbības gads būtu ražens! Ļoti ceru,
ka jūs turpināsiet atbalstīt ALA Kultūras fondu!

The American Latvian Association Cultural Foundation was established in 1951. For sixty-nine years the
Foundation has encouraged opportunities for Latvian Americans to experience their cultural heritage firsthand,
and to contribute to the enrichment of American culture.
In 2019 the ALA Cultural Foundation received $21 405 in donations and funded fifteen projects. Interest from the
memorial funds of Edgars Sūna and composer Okolo-Kulaks allowed us to support special Latvian literature and
music grants. The ALA Cultural Foundation depends entirely on donations. I sincerely thank all of our generous
donors.
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Sadarbība
ar latviju

Kaija Petrovska
Sadarbība ar Latviju nozares vadītāja

starpnieku Latvijā. Pagājušajā gadā mūsu ikmēneša
pabalstus saņēma 42 daudzbērnu ģimenes, kurās,
kopumā, aug vairāk nekā 120 mazgadīgi bērni. (ALA/
LBF „Drošā tilta” programma Nr. 1 – palīdzība $380
mēnesī, vismaz 24 mēnešus)
Bez tam, varējām sniegt ikmēneša palīdzību 13
bērniem ar īpašām vajadzībām (ALA/LBF „Drošā tilta”
programma Nr. 2 – palīdzība $180 mēnesī, vismaz 24
mēnešus)
Ieguldījums latviešu jaunatnes izglītībā
Aizvadītajā 2019. gadā, programma “Sadarbība
ar Latviju” (SAL) turpināja atbalsīt daudzas
maznodrošinātās latviešu ģimenes un studentus. Tas,
ka šogad ienāca tik daudz ziedojumu, apliecina, ka
Amerikas latviešu labvēļiem rūp Latvijas nākotne.
Latvijas valsts pastāvēšanas vissvarīgākais garants
– latviešu tautas ilgtermiņa fiziskā izdzīvošana vēl
joprojām ir apdraudēta. Tam par iemeslu ir negatīvais
dabiskais pieaugums un latviešu emigrācija labāku
darba piedāvājumu meklējumos, galvenokārt, uz
Eiropas Savienības valstīm.
Latvijā daudzbērnu ģimenēm Latvijā nav viegli
nodrošināt pārtikušu dzīvi ģimenēm ar trīs un vairāk
bērniem. Valsts piešķirtie pabalsti ir niecīgi un nevar
nodrošināt ģimeņu vajadzības. Šie apstākļi liek mums,
augstākā labklājības līmenī dzīvojošajiem, palīdzēt
savai tautai, jo tautas nākotnei ir svarīgs un dārgs katrs
tās bērns.
Šīs atziņas turpina būt „Sadarbība ar Latviju” nozares
darbības pamatā.
Ieguldījums latviešu tautas izdzīvošanā
Jau kopš 1994. gada SAL aktīvi sadarbojas ar Latvijas
Bērnu fondu – mūsu palīdzības pasākumu galveno
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Tautas labklājība vienmēr ir bijusi atkarīga no tās
izglītības līmeņa un zināšanām. Tāpēc liels uzsvars
tiek likts uz atbalstu izglītības iegūšanai. Stipendijas
studijām augstskolā saņēma divdesmit viens (21)
students bārenis un studenti no daudzbērnu
ģimenēm. (ALA/LBF „Drošā tilta” programma Nr. 3 $2,250 stipendija vienam mācību gadam)
Palīdzības kopsummas
Iepriekš minētajām atbalstāmo grupām 2019. gadā
varējām nosūtīt kopā $266,250 no ASV latviešu mērķa
ziedojumiem un testementārajiem novēlējumiem.
Mūsu ilggadējās sadarbības laikā ar Latvijas Bērnu
fondu, kopš 1994. gada šiem mērķiem esam nosūtījuši
vairāk par trīs miljoniem ($3,627,826) ASV dolāru.
Šī nozīmīgā palīdzība ir bijusi iespējama pateicoties
vairākām ASV latviešu draudzēm, organizācijām un,
atsevišķu tautiešu atsaucībai.
Latviešu tautas atbalstītāji ASV
Lai gan visi ziedotāji jau saņem pateicības vēstules
no saviem apgādājamiem Latvijā, tomēr SAL nozare
vēlreiz grib pateikties tiem, kas 2019. gadā atbalstīja
latviešu daudzbērnu ģimenes, bāreņus un bērnus ar
īpašām vajadzībām.
SAL 2019. gada ziedojumu kopsumma: $382,225

a
2019. g. atbalstu pasniegšanas pasākums Rīgas Motormuzejā

Individuālie ziedojumi ($500 +):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ināra un Jānis Apiņi
Andrejs Eglīte
Mārtiņš Grendze
Artūrs Grava
Maksis Grīns
Ileana Jones
Annemarie Linares
Austris Ranķis
Rimša ģimenes fonda
novēlējums

Organizāciju ziedojumi:
• Apvienotā Linkolnas latviešu
ev. lut. draudzes Dāmu
komiteja
• Čikāgas Latviešu Sv. Pētera ev.
lut. draudze
• Klīvlandes Latviešu biedrība
• Mineapoles - St. Paulas
latviešu ev. lut. draudzes
Dāmu komiteja
• Ņūbransvikas un Leikvudas
latviešu ev. lut. draudze
• Oregonas Latviešu biedrība
• Vilimantikas latviešu ev. lut.
draudze

Īpaša pateicība
Īpaša pateicība pienākas „Drošā tilta” palīdzības programmas ilggadējiem
atbalstītājiem, ziedotājiem un ievērojamu testementāro novēlējumu
sniedzējiem. Jūs esat šīs programmas drošais pamats! Bez jūsu atbalsta
nu jau vairāk nekā divdesmit gadu garumā, šī programma nebūtu varējusi
sniegt tik ļoti nepieciešamo palīdzību. Daudzi jūsu vārdi atkal parādās šī
gada nozīmīgāko ziedotāju sarakstā, bet daži visus šos gadus ir vēlējušies
palikt anonīmi.
Dzīvā pieminekļa cēlāji
Mūsu palīdzības darbā ļoti nozīmīgu vietu ieņem ASV latvieši, kas
savos testamentos ievērojamu daļu novēlējuši savas tautas nākotnes
nodrošināšanai – tās bērniem un jauniešiem. Gadu gaitā tādi ir bijuši jau
vairāki. Mēs ceram, ka ASV latviešu saimē, šiem dzīvā pieminekļa cēlājiem
būs vēl daudz sekotāju.
Eņģeļa sirds
Šogad uzsākām sadarbību ar biedrību “Eņģeļa sirds”, tā nodrošinot vēl
vienu palīdzības avotu.
Biedrības misija ir palīdzēt Latvijas bērniem un jauniešiem, īpaši attālākos
Latvijas lauku reģionos, mazturīgām un daudzbērnu ģimenēm, veicināt
izglītības līmeņa celšanu, izkopt un attīstīt bērnu talantus jau no mazotnes
un motivēt mainīt dzīves uztveri caur izglītojošiem pasākumiem.
Biedrības piedāvātie projekti:
• Izglītojošās ekskursijas pa Latviju, apgūstot Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju,
kultūru.
• Izglītojošie pārgājieni, lai uzlabotu bērnu un jauniešu fizisko stāvokli,
radītu vēlmi izzināt Latviju, satiktu amatniekus, iepazītu Latvijas dabas
idaudzveidību.
• Motivējošo runu cikli Latvijas lauku skolās, piesaistot sabiedrībā cienītus
un veiksmīgus uzņēmējus, sportistus, māksliniekus un ražojošo nozaru
ipārstāvjus.
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Motivējošo runu cikls Īslīces pamatskolā ar mākslinieku Andri Ābelīti un triku meistaru Tomu Felkeru

Stipendija skolu jauniešiem, katra semestra
labākajiem skolēniem.

the United States, our three “Safe Bridge” (Drošais tilts)
programs sent the following aid:

Nometnes, kurās bērni iepazīst iespējamo nākotnes
profesiju.

Program No. 1. Monthly assistance to forty-two needy
families with three or more children per family. $380 per
month for two years.

Individuāls atbalsts Latvijas bērniem. Nodrošināt
turpmāko mācību iespēju un talantu izkopšanu.
Mācību procesā nepieciešamo: grāmatas, datorus,
skolēnu rakstāmgaldus u.c.
Katra cilvēka ieguldītais laiks un finansiālie resursi ir
ļoti nozīmīgi, un sniedz atbalstu konkrētam bērnam
viņa vajadzību un mērķa īstenošanai. Biedrības
“Eņģeļa sirds” pārstāvji saka, ka viņi vēlas bērniem
iedot nevis zivi, bet makšķeri.
PALĪDZĒSIM LATVIEŠU TAUTAI DZĪVOT UN IZDZĪVOT!

Support and Aid to Latvia
2019 gave us the opportunity to support a large number
of underprivileged Latvians. So many donations came
in this year showing that Latvian Americans care about
the well-being of people back home in Latvia. Helping
these families is a top priority and the main focus of this
division. The reason for this priority is the continued
demographic situation in Latvia: negative population
growth combined with economic out-migration where
many are leaving the country to find better-paying
jobs in other EU countries. Thanks to the continuous
donations from the Latvian American communities in
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Program No. 2. Monthly assistance to thirteen children
with special needs. $180 per month for two years.
Program No. 3. Annual university scholarships to twentyone orphans or students from large families. $2,250 per
academic year for one to three years.
The funds sent to Latvia for these three programs
in 2019 came to $266,250. Since the inception of
these programs in 1994, over three million US dollars
($3,627,826) have been sent to our partner organization
“The Children’s Fund of Latvia” (Latvijas Bērnu fonds),
which administers these funds, in Latvia.
This year we started working with the Angel Heart
Society as another source to help our Latvian youth.
MISSION OF THE SOCIETY
The Angel Heart Society strives to help children and
young people, poor and large families, especially in
rural areas in Latvia, to raise the level of education, to
develop children’s talents from an early age and to
motivate them to change their outlook on life.

Ieva Duļevska and Ivanda Bite, two of the three principals of the
Angel Heart Society with some of the children who have benefited
from the Society.

Ginta Osis, the third principal of the Angel Heart Society, Kristaps
Gasūns and Ivanda Bite. Kristaps is one of the talented youth the
Society supports. His dream is to become a pilot.

PROJECTS
• Educational tours in Latvia to learn Latvian history, geography, culture.
• Educational hiking tours to improve the physical condition of children and young people, to encourage them to
explore Latvia, to meet local craftsmen, and to get to know Latvia’s natural diversity.
• A series of motivational speeches in rural schools, using well-known and successful entrepreneurs, athletes, and
artists.
• Scholarships to the best students of each semester. Camps where children learn about potential career opportunities.
• Individual support for Latvian children, providing future learning opportunities and talent development.
• School supplies: books, computers, etc., for needy children.
The time and financial resources invested by the Angel Heart Society support each child in meeting his or her needs
and goals. In other words, we want to give them the equipment they can use throughout their lives.

HELP THE LATVIAN PEOPLE LIVE AND THRIVE!
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Sporta
Miķelis Ģiga
Sporta nozares vadītājs

nozare

Komanda “Čikazū”

nopelnija Imanta Štāla piemiņas balvu par izcilu
darbību uz un ārpus sporta laukuma.
Sporta nozares mērķis ir veicināt Amerikas latviešu
sadarbību caur sportu, it sevišķi, iesaistot jaunāko
paaudzi. Mēs katru gadu rīkojam meistarsacīkstes
sieviešu un vīriešu volejbolā, un basketbolā. Sporta
nozare sniedz atbalstu Gaŗezera sportam, Katskiļu
nometnes sportam, kā ari citiem sporta pasākumiem,
kas notiek ASV. Sporta kalendārs un cita informācija ir
pieejama ALA Sporta nozares mājas lapā (alausa.org/
musu-darbiba/sports).

Sieviešu volejbolā piedalījās divas vienības –
apvienotā vienība ar spēlētājiem no Čikāgas un
Kalamazū, un Mineapoles “Starts”. Sestdien notika
iesildīšanās un draudzības spēles. Svētdien, finālspēlē
uzvarēja Čikāga/Kalamazū pret Mineapoles “Starts” ar
rezultātu 3:1. Individuālās balvas sieviešu volejbolā
tika pasniegtas Lienei Millerei (Čikāga/Kalamazū), kas
saņēma Dr. Irēnes Norgello ceļojošo balvu labākajai
gremdētājai; Alīsei Tupurītei (Čikāga/Kalamazū), kas
saņēma Mineapoles “Starta” ceļojošo balvu finālspēļu

2019. gada ALA meistarsacīkstes volejbolā un
basketbolā
ALA 22. atklātās un 66. ASV latviešu meistarsacīkstes
notika 2019. gada 25.- 26. maijā Grandrapidos,
Mičiganā. Galvenie rīkotāji bija Aleksis Vizulis un
Kaldiss Grants. Šī bija otrā reize kad spēles notika
Grandrapidos (pirmo reizi 1966. gadā).
Basketbolā piedalījās tris vienības – Nujorkas “Rakte”,
apvienota vienība ar spēlētājiem no Čikāgas un
Kalamazū (“Čikazū”) un “Koknese” (vienību sastāvs
bija galvenokārt spēlētaji, kuri satikās un sadraudzējās
pēdējā Latvijas sporta ceļojumā 2018. gadā). Sestdien
notika trīs spēlēs – “Rakte” uzvarēja pret “Koknesi”
42:21; “Čikazū” uzvarēja pret “Koknesi” 56:28;
un “Čikazū” uzvarēja pret “Rakti” 48:35. Svētdien
nospēlēja finālu, “Čikazū” uzvarēja pret “Rakti” 37:21.
Latvijas Korporāciju Apvienības balva labākajam
basketbolistam finalspēlēs tika piešķirta Jon Reisterer
(“Čikazū”). “Koknese” saņēma Mārtiņa Stulpiņa
balvu sportiskākajai vienībai. Jon Houston (Toronto)
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Komanda “Starts”

labākajai volejbolistei; un Adrianai Norai (Mineapoles
“Starts”), kas ieguva Amerikas Latviešu Apvienības
balva par izcilu darbību uz un ārpus sporta laukuma.
Vīriešu volejbolā piedalījās piecas vienības – Čikāga,
Kalamazū, Toronto, Vašingtonas “Sigulda” un
apvienotā vienība ar spēlētājiem no Klīvlandes un

Mineapoles. Sestdien notika kvalifikācijas spēlēs, pēc
kurām rezultāti bija: Čikāga (6-2), Kalamazū (6-2),
Vašingtonas “Sigulda” (5-3), Toronto (3-5), Klīvlande/
Mineapole (0-8). Svētdien pirmajā spēlē Toronto
uzvarēja Klīvlandi/Mineapoli 21:17, 21:16 un iekļuva
pusfinālā. Pusfināla rezultāti: Čikāga uzvarēja Toronto
21:14, 21:16; Kalamazū uzvarēja “Siguldu” 21:15,
21:16. Finālā Kalamazū pārspēja Čikāgu 21:13,
21:17. Valža Treimaņa balvu labākajam volejbolistam
finalspēlēs piešķīra Ērikam Krievam (Kalamazū). Ulža
Holendara piemiņas balvu izcilākajam gremdētājam
finālspēlēs pasniedza Paulim Ejupam (Kalamazū).

volleyball and basketball. The Sports office supports youth
sports at the Latvian camps at Garezers and the Catskills, as
well as several other athletic competitions throughout the
United States. An annual sporting events calendar can be
found on the ALA sports website (alausa.org/en/our-work/
sports).

2019 ALA Championships in volleyball and basketball
The 66th annual Latvian championships took place Memorial
Day weekend (May 25/26) in Grand Rapids, Michigan. The
main organizers were Aleksis Vizulis un Kaldiss Grants. This
was the second time Grand Rapids hosted the games, the
first time since 1966.
Three teams competed in basketball – New York “Rakte”, a
combined team from Chicago and Kalamazoo (“Chicazoo”),
and “Koknese” (a team of friends that met and played
together on the last sports trip to Latvia in 2018). Three
games were played on Saturday – “Rakte” defeated
“Koknese” 42:21; “Chicazoo” defeated “Koknese” 56:28;
and “Chicazoo” defeated “Rakte” 48:35. The final was played
on Sunday, where “Chicazoo” once again defeated “Rakte”
37:21. Jon Reisterer “Chicazoo” was named MVP. “Koknese”
was awarded the team sportsmanship trophy. Jon Houston
(Toronto) earned the award for achievements on and off the
court.

Komanda “Kzoo”

Daugavas Vanagu balvu par izcilu darbību uz un ārpus
sporta laukuma nopelnīja Grants Osvalds (Vašingtonas
“Sigulda”). Apvienotā Klīvlandes/Mineapoles vienība
saņēma Leo Veisa piemiņas balvu sportiskākajai
vienībai.
67. ASV latviešu meistarsacīkstes bija plānotas 2020.
gadā 23.-24. maijā Klīvlandē, Ohaijo, Klīvlandes
Latviešu Atlētiskā Kluba (KLAK) izkārtojumā. Tuvāka
informācija būs piejama ALA Sporta nozares mājas
lapā.
Futbols
Latvijas kausa izcīņa 2019. gadā notika Katskiļos starp
divām Austrumkrasta vienībām. Ņūdžersijas “Kursa”
uzvarēja Valodas perioda komandu 3:1. Nākošā Latvijas
kausa izcīņa bija paredzēta Garezerā 2020. gada vasarā,
bet patreiz nav zināms, vai paredzētais pasākums notiks.
Latvijas sporta braucieni
Ik pa trīs vai četriem gadiem sporta nozare rīko sportistu
braucienu uz Latviju. Pēdejais brauciens notika 2018.
gadā, un nākošais brauciens ir plānots 2021. gadā jūnijā.
Tuvāku informāciju varēs atrast ALA Sporta nozares
mājas lapā.
Sports Office
The goal of the ALA Sports office is to bring together Latvians
through sports, particularly the younger generations. Each
year we organize championships in women’s and men’s

Two teams participated in women’s volleyball – a combined
team from Chicago and Kalamazoo, and Minneapolis “Starts”.
The teams participated in exhibition games Saturday. The
final was played on Sunday. Chicago/Kalamazoo won
the 3 out of 5 game match 3:1. Alīse Tupurīte (Chicago/
Kalamazoo) was named MVP. Liene Millere was awarded the
best hitter. Adrianna Nora (“Starts”) earned the award for
achievements on and off the court.
Men’s volleyball saw the greatest participation with 5 teams
– Chicago, Kalamazoo, Toronto, Washington DC “Sigulda”
and a combined team from Cleveland and Minneapolis.
Results following pool play on Saturday were as follows:
Chicago (6-2), Kalamazoo (6-2), “Sigulda” (5-3), Toronto (35), Cleveland/Minneapolis (0-8). The finals were contested
Sunday. Toronto beat Cleveland/Minneapolis (21:17, 21:16)
to advance into one semifinal. Semifinals: Chicago beat
Toronto (21:14, 21:16); Kalamazoo beat “Sigulda” (21:15,
21:16). Kalamazoo defeated Chicago in the championship
match 21:13, 21:17. Ēriks Krievs (Kalamazoo) was named MVP.
Pauls Ejups (Kalamazoo) was awarded the best hitter. Grants
Osvalds (“Sigulda”) earned the award for achievements on
and off the court. The united team of Cleveland/Minneapolis
was awarded the team sportsmanship trophy.
The 67th championships, scheduled to take place in
Cleveland, Ohio on Memorial Day weekend, May 23/24,
2020, have been postponed. Updated information about
the tournament will be posted on the ALA sports website.

Soccer
The Latvia Cup in soccer was played near the Latvian camp
in the Catskills in the summer of 2019 between two teams
from the east coast. New Jersey “Kursa” defeated the team
from the Heritage Camp 3:1. The next challenge for the
Latvia Cup, scheduled for the summer of 2020, has been
postponed. Updated information about the rescheduled
match will be posted on the ALA sports website.
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Informāci
Tatjana Žagare - Vītiņa
Informācijas nozares vadītāja

nozare

pievērsties arī ekonomiskās sadarbības attīstīšanas,
iesaistoties iesaistoties Spotlight Latvia un Pasaules
latviešu ekonomikas un investīciju foruma rīkošanā un
darbā.
Biznesa konferencē un kongresā Denverā bija daudz
dalībnieku un viesu no Latvijas: valdības pārstāvji,
uzņēmēji, zinātnieki, žurnālisti un kultūras darbinieki.
Iespējams, ka tieši jaunpieņemtais Diasporas likums
bija pamudinājums ciešākai sadarbībai ar ASV
dzīvojošo latviešu kopienu, uzlūkojot to kā pilnvērtīgu
un nopietnu sadarbības partneri.

Liela daļa no mums vecā gada izskaņā sevi uzmundrina,
izvirzot apņemšanās, plānus un mērķus nākamajam
gadam. Latviešu diasporai pasaulē, arī ASV, 2019. gada
1. janvāris bija īpašs datums, jo Latvijā stājās spēkā
Diasporas likums, kura mērķis ir “stiprināt diasporas kā
neatņemamas Latvijas sabiedrības latvisko identitāti
un piederību Latvijai, sekmēt latviešu valodas un
kultūras saglabāšanu diasporā, kā arī atbalstīt un
veicināt diasporas pilsonisko un politisko līdzdalību”.
Likums bija nepieciešams, lai Latvijas valsts atbalstu
diasporai īstenotu racionāli un pārdomāti, palīdzot
mums, kas dzīvo ārpus Latvijas, nostiprināt piederības
sajūtu mūsu un senču dzimtenei. Likums palīdz īstenot
un nostiprināt to, ko Amerikas Latviešu apvienība
darījusi visus šos gadus, kopš tās dibināšanas –
saglabāt latviešu valodu, kultūru un aizstāvēt Latvijas
intereses ārpus Latvijas.
Par Amerikas Latviešu apvienības darba gada sākumu
var uzskatīt svētdienas pēcpusdienu pēc aizvadīta
gadskārtējā apvienības kongresa, kad uz savu pirmo
valdes sēdi sapulcējas apvienības valde un biroja
darbinieces.
2019. gadā ALA 68. kongresa mājvieta bija Denvera,
Kolorādo pavalstī. 2. maijā, dienu pirms kongresa
atklāšanas notika labi apmeklēta biznesa konference
Spotlight Latvia, ko organizēja Latvijas Tirdzniecības
kamera ASV kopā ar Latvijas Investīciju aģentūru
(LIAA), Latvijas vēstniecību ASV un Amerikas
Latviešu apvienību (ALA), kas nolēmusi savā darbībā
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Arī mēs esam gatavi sadarbībai un turpinām strādāt.
Tam par apliecinājumu ir Gada pārskats, kas pie
lasītājiem tradicionāli nonāk mūsu apvienības
kongresa laikā. Šis ir īpašs gads, kad kongresu nācies
atcelt, tāpēc izdevumu saņemsiet pasta sūtījumā, lai
jums ir iespēja uzzināt, ko esam paveikuši gada laikā.
Par izdevuma tapšanu jāpatiecas nozaru vadītājiem,
biroja darbiniecēm, bet īpaši tā redaktorei Renātei
Kenney un maketētājai Mārai Spalviņai. Gada
pārskata un citu mūsu izdevumu jauno dizainu
veidojis talantīgais datormākslinieks, dizainers Dāvis
Lazdovskis Latvijā, kurš palīdzējis atjaunot arī ALA
kopējo vizuālo tēlu.
Vasaras nogalē iznāk otrs mūsu drukātais izdevums
Latvian Dimensions, kas gan pagājušajā gadā iznāca
krietnu sprīdi pēc kongresa un vasaras notikumiem,
jo mainījās tā veidotāji. Patlaban to kopā ar mums arī
veido Renāte un Māra.

ijas
Tāpat kā līdz šim reizi mēnesī izplatījām ALA
elektroniskās ziņas Infogrammas, kurās īsumā
informējam par jaunumiem un projektiem. Sekojot
līdzi laikam, esam uzsākuši aktīvu komunikāciju
ar saviem biedriem un sekotājiem sociālo mediju
platformā Facebook (https://www.facebook.com/
AmericanLatvianAssociation/)
Mūsu ziņas regulāri publicē arī interneta medijs
latviešiem ārpus Latvijas www.latvieši.com un
Facebook lapa Latvieši Amerikā https://www.
facebook.com/groups/LatviesiAmerika/
Pagājušajā gadā tika atjaunota arī Amerikas Latviešu
apvienības mājaslapa. Paldies par ieguldīto darbu
Aijai Moeller, Marisai Gudrajai un Klāvam Rudzītim.
Paldies mūsu sadarbības partneriem, kas Amerikas
Latviešu apvienības vēstis izplata pasaulē: laikrakstam
Laiks un galvenajai redaktorei Ligitai Kovtunai, latvieši.
com redakcijai.
Paldies
mūsu
uzticamajiem
padomdevējiem
un sadarbības partneriem – Latvijas Republikas
vēstniecībai ASV un Pasaules Brīvo latviešu apvienības
darbiniekiem Rīgā, kuri nekad neliedz padomu, aktīvi
piedalās mūsu rīkotajos pasākumos un palīdz sūtīt
ALA ziņas tālāk pasaulē.
Apvienības vēstis jūs sasniedz caur mūsu medijiem,
bet visvairāk, protams, pastāsta paveiktie darbi un
atbalsts nozīmīgiem projektiem.
Ar tiem varat iepazīties šī izdevuma lappusēs, kur
nozaru vadītāji stāsta par gada laikā paveikto.
Mēs atbalstām jauniešu latvisko izglītību un kultūras
mantojuma saglabāšanu. Mēs palīdzam cilvēkiem
Latvijā, kam dzīvē nav paveicies. Mēs ziedojam
cēliem mērķiem – latviešu skolām un nometnēm
ASV, Likteņdārzam Latvijā, kultūras mantojuma
saglabāšanai, sociālo projektu īstenošanai, sporta
pasākumiem, mūsu jauniešu izglītībai un ceļojumiem
uz Latviju.

virsrakstos, bet noteikti silda sirdi mums un tiem, ko
esam atbalstījuši.

Information Office
The purpose of the ALA Information Office is to
keep our members informed about significant ALA
initiatives and news relevant to the Latvian diaspora,
through a wide variety of media.
The Latvian Diaspora Law went into effect on January
1, 2019. The goal of the new law is to strengthen
the diaspora’s ties with Latvia, making it an integral
part of Latvia’s society by fostering the preservation
of Latvian culture and language and by promoting
civic and political participation among the Latvian
diaspora. The law supplements what the American
Latvian Association has been doing since its inception
more than 50 years ago.
During our very busy year, the Information Office
played an active part in the ALA Congress in
Denver and in the economic forum, Spotlight Latvia,
that preceded it. We also produced the monthly
e-newsletter ALA Infogram, with concise information
on ALA’s ongoing activities, and Latvian Dimensions,
our annual publication, which in 2019 was published
by a new editorial team.
We invite you to visit our re-designed ALA webpage
www.alausa.org and to follow us on Facebook for upto-date information. Learn more about ALA’s programs
and initiatives. We count on your continued support in
the years to come!

Tā ir mūsu vēsts, kas ne vienmēr parādās ziņu
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Kasieres

ziņojums

Anita Grīviņa
Kasiere

par ļoti raženu gadu! Mēs esam daudz
panākuši 2019. gadā.

Mans pirmais gads ALA kasieres lomā
jau gandrīz aizritējis. Šajā gadā ir bijis
daudz jāapgūst - gan sakarā ar ALA
kasi, gan ar dažādām programmām,
kas ir pieejamas mūsu latviešu
sabiedrībai ārpus Latvijas. Gribu
izteikt lielu paldies valdes locekļiem

Turpinot, man jāsaka sevišķi liels
paldies mūsu biroja darbiniecei
Baibai Dolinskai par pacietību, mani
apmācot ALA sistēmās un procesos!
Tā kā nesmu uz vietas ALA birojā,
tad sazinājāmies ar e-pastiem vai
pa telefonu, kas ne vienmēr bija
viegli. Tomēr mūsdienu tehnoloģijas
ir lielisks veids, kā kārtot ikdienas
problēmas no jebkuras pasaules
malas. Ģenerālsekretāre Marisa arī
vareni kārto, plāno, vada un rūpējas par
valdes darbību, programmu sekmēm
un biroja ikdienas funkcionēšanu.
Viens no lielākajiem uzdevumiem,
ko valde šogad uzņēmās, bija atrast
jaunus ieguldījumu konsultantus,
kas palīdzētu ar ALA ieguldījumu
stratēģiju. Decembra valdes sēdē

mēs pieņēmām Pēteri Abulu un Pauli
Jesinski no Raymond James, Čikāgā.
Tika izstrādāts jauns investīciju
plāns, un pārliekot ieguldījumus
no Vanguard uz Raymond James
platformu, vadīsimies pēc jaunajām
ALA ieguldījumu vadlīnījam. Sirsnīgs
paldies Mārtiņam Duhmam par
veiksmīgo darbību, visus šos gadus
kuplinot ALA ieguldījumus, kas ir
būvēti gadu pēc gada liekot ikkatra
ALA ziedotāja dolāru pie dolāra.
Paldies arī visiem ALA biedriem un
labvēļiem par jūsu atsaucību un dāsno
devīgumu. Kā redzēsiet atskaitē, 2019.
gads bija finansiāli ļoti veiksmīgs gads.
Piezīme: Šajā ziņojumā publicējam
nerevidēto ALA finanšu atskaiti.
Revidēto atskaiti iespējams pieprasīt
ALA birojā.

Līdzekļu avoti (pasīvs)
2019. gada beigās ALA finanšu kapitāls bija $8,238,825. Tas ir par $1,420,178 vairāk kā 2018. gada beigās.
Ienākumi bija par $1,418,600 lielāki kā 2018. gadā, un izdevumi samazinājās par $275,062. Salīdzinājumam,
ALA kapitāla vērtība kopš 2014. gada ir apskatāma 1. attēlā.

ALA kapitāls pēdējos piecos gados

1. attēls
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Galvenais ALA kapitāla pieauguma iemesls 2019. gadā bija mūsu ieguldījumu tirgus vērtības pieaugums.
Ieguldījumu ienākumi bija $1,135,745, no kā nerealizētais ieguvums bija gandrīz $880,000 dolāru, bet
testamentārie novēlejumi pārsniedza $945,000.
Saskaņā ar bezpeļņas organizāciju jaunajiem grāmatvedības noteikumiem (FASB ASU 2014-16) kapitāls ir sadalīts
divās kategorijās, kas katra norāda, kāda ir bijusi ziedotāja griba attiecībā uz ziedojuma izmantošanu – ziedojumi bez
ierobežojumiem un ziedojumi ar ierobežojumiem. (Skat. 2. attēlu “ALA līdzekļu sadalījums”)

2. attēls

1. Bez ziedotāju ierobežojumiem (without donor restrictions) – $5,321,592 – Līdzekļi bez ziedotāju ierobežojumiem
ir
sadalīti divās apakšgrupās:
i) līdzekļi valdes noteiktiem mērķiem ($3,641,910; board designated) un,
ii) līdzekļi vispārējām vajadzībām ($1,679,682; undesignated).
Līdzekļi ar ALA valdes noteiktiem mērķiem ir Simtgades testamentāro novēlējumu fondā ($3,598,110) un
Latviešu Institūta fondā ($43,800). Pārējie neierobežotie līdzekļi ($1,679,682) ir pieejami budžetā noteiktām
ikdienas un ilgtermiņa vajadzībām.
2. Ar ziedotāju ierobežojumiem (with donor restrictions) - $2,917,233. Šie līdzekļi apvieno divas iepriekšējo gadu
pozīcijas tikai ar citu nosaukumu:
i) ar mērķa ierobežojumiem ($1,772,526; purpose restrictions; agrāk saukti “uz laiku ierobežoti līdzekļi/
temporarily
restricted funds”). ALA tagad ir divpadsmit fondi ar mērķa ierobežojumiem.
ii) lziedojumi mūžīgas peļņas gūšanai ($1,144,707; endowments, agrāk saukti “mūžīgi ierobežotie līdzekļi
permanently restricted funds”). ALA ir divpadsmit ziedojumi mūžīgas peļņas gūšanai un kā jau virskategorija
“Ar ziedotāju ierobežojumiem” norāda, šo līdzekļu ieguldījuma ienākumi ir jāizmanto konkrētā ziedotāja
noteiktam mērķim. Šo ziedojumu sastāvā pēdējo gadu laikā nav bijušas izmaiņas. Sākotnējā mūžīgas peļņas
ziedojumu vērtība bija $952,702.
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Nākamajā, 3. attēlā ir redzama ierobežoto ziedojumu sadale pa ALA darbības nozarēm.

Ar ziedotāju ierobežojumiem - mērķa un mūžīgai pelņai ierobežotie līdzekļi
($2,917,233)

3. attēls

Katra nozares vadītāja pienākums ir, pirmkārt, izmantot nozarei paredzētos, ierobežotos līdzekļus un tikai tad, ja
nav piemērotu līdzekļu ierobežotajos fondos, nozares vadītājs var iekļaut budžetā izdevumus, kas tiktu finansēti no
vispārējiem līdzekļiem.
2019. gadā, lielā mērā pateicoties Rimsas ģimenes $544,000 ziedojumam programmām nozares Sadarbība ar Latviju
ietvaros, ALA palielināja šos/ierobežotos fondus par $680,210. Izmaksas no visiem šiem fondiem bija $493,323.
Kopsummā kopš 2018. gada ierobežotie fondi pieauga par $186,887.

Līdzekļu izlietojums un izvietojums (aktīvs)
4. attēlā “ALA līdzekļu izlietojums un izvietojums (aktīvs)” redzams, kur atrodas ALA kapitāls ($8,278,412). Lielākā
daļa līdzekļu - $7,326,248 - $6,132,486 ir ieguldīti Vanguard fondos un $1,193,762 ir tagad ieguldīti pie Raymond
James, $901,278 ir norēķinu kontos, un pārējie $50,886 ir apgrozāmie līdzekļi, pamatlīdzekļi, grāmatu apgāda un
muzeja inventārs, un kreditori.

ALAs līdzekļu izlietojums un izvietojums (aktīvs) $8,278,412

4. attēls
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Budžeta izpilde
2019. gads beidzās ar $1,420,208 pārpalikumu. Kopējie ienākumi bija $2,576,350 un izdevumi bija $1,156,142.
2019. gadam bijām pieņēmuši budžetu ar $582,342 iztrūkumu, sagaidot $584,468 ienākumos un $1,166,810
izdevumos. Tātad ienākumi bija daudz lielāki kā plānots, un izdevumi bija nedaudz mazāki kā budžetā ieplānotie.
Lielās atšķirības ienākumos ir galvenokārt, pateicoties veiksmīgām ziedojumu vākšanas akcijām un testamentāriem
novēlējumiem ar kopējo vērtību $1,263,620. Sastādot budžetu mēs neplānojam ienākumu no testamentāriem
novēlējumiem un neparasti lieliem ziedojumiem, jo tie pēc dabas ir neparedzami. Sastādot budžetu mēs esam ļoti
konservatīvi arī attiecībā uz ienākumiem no ieguldījumiem, un šogad tie īstenojās uz $1,135,745.
Lūdzu skatīt 5. attēlu “ALA budžeta izpildījums pa nozarēm”. Ja vēlaties redzēt detalizētākus budžeta izpildījuma
pārskatus pa nozarēm un izdevumu veidiem, lūdzu sazinieties ar biroju un mēs jums tos nosūtīsim.

ALA budžet izpildījums pa nozarēm 2019. gads

5. attēls

Kā redzams 6. attēlā, “2015.-2019. gada izdevumu salīdzinājums”, 2019. gada izdevumu apjoms ir daudz līdzīgāks
iepriekšējiem 2015.-2017. gadiem. Salīdzinot ar 2018. gadu, izdevumi samazinājās par $275,062, vai 19%.

2015.-2019. gada izdevumu salīdzinājums

6. attēls
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7. attēlā ir redzams salīdzinājums 2019. gada programmu izdevumu sadalījumam starp ziedotāju segtiem un operatīvi
segtiem izdevumiem. $493,322 no izdevumiem tika segti no ziedotāju fondiem un $662,820 no neierobežotiem
fondiem. Pieturoties pie mērķa administratīvos izdevumus paturot zem 23% no visiem izdevumiem, 2019.g. rezultāti
bija 16%.

Izdevumu sadalījums - Ziedotāju segti v. Operatīvi segti

7. attēls

Novēlējumi
Ienākumi no novēlējumiem joprojām ir vitāli svarīgi
ALA darbības turpināšanai. Mēs pastāvīgi izmantojam
neierobežotos
novēlējumus,
jo
ienākumi
no
ieguldījumiem (neskaitot ienākumus no dāvinājumiem
pastāvīgas peļņas gūšanai, kas ir jāizmanto specifiskiem
mērķiem) kopā ar biedru naudām un ikgadējo
ziedojumu akciju ienākumiem, nesedz vispārējās
darbības izdevumus un tos izdevumus, kam nav speciāli
paredzētu līdzekļu.
1. tabulā ir apkopoti dati par novēlējumiem. Kopš 2011.
gada novēlējumos esam saņēmuši $6,196,786, bet
2019. gadā novēlējumos saņēmām $985,046. Tā kā ALA
grāmatvedība seko uzkrāšanas principam, saskaņā ar
kuru, darījumi un notikumi tiek atzīti tad, kad tie notiek,
nevis tad, kad tiek saņemta vai samaksāta nauda, 2019.
gada novēlējumos esam iekļāvuši vienu novēlējumu
(Valdas Jaunzemis novēlējumu par $40,000), kas ir
zināms, bet vēl nav saņemts.

46 / GADA PĀRSKATS

Mums ir ļoti paveicies, ka kopš 2011. gada ik gadu
ALA ir saņēmusi testamentāros novēlējumus. Gadā
ienāk divi līdz septiņi novēlējumi, 2019. gadā saņēmām
četrus novēlējumus. Ziedojumu summas ir bijušas no
pāris tūkstošiem līdz pat miljonam, un mēs esam no sirds
pateicīgi par katru saņemto dolāru. Esam pamanījuši, ka
daži novēlējumi nāk no labvēļiem, kuri ir atsaukušies uz
jau pirms daudziem gadiem izteikto ALA aicinājumu
novēlēt kaut nelielu daļiņu sava īpašuma. Šie mazie
novēlējumi mums ir īpaši mīļi, jo pierāda, ka mūsu
labvēļiem ALA nākotne ir tikpat svarīga kā viņu ģimenes
locekļu un draugu nākotne. Ceram, ka ar savu darbu
turpināsim iedvesmot labvēļus novēlēt ALA kaut nelielu
daļu no viņu atstātā mantojuma.

Novēlētājs

Ierobežotā
summa $

Bez ierobežojuma
summa $

Mērķis

2011
Donis

51,522
75,000

Goldmanis
Kleinhofs

Sadarbība ar LV

123,842

Pauliņš

202,382

Znotiņš
Gada summa

15,000
138,842

Sadarbība ar LV

328,904

467,746

2012
Goldmanis
Cīrulis
Gada summa

25,000
90,000
90,000

Ceļojumi

25,000

115,000

2013
Miezītis

250,000
281,450

Bilzēns
Ozoliņš
Gada summa

531,450

KF un izglītība

93,816
5,000
98,816

Sadarbība ar LV

6,514
250,000
30,586

Sadarbība ar LV

630,266

2014
Bilzēns

2,171

Priedīts
Galējs-Dravnieks
Freibergs
Gada summa

1,100,000
1,102,171

Kultūra un izglītība

287,100

1,389,271

2015
Kalniņš

100,000

Olsteins

Simtgades fonds

41,171

Puriņš
Mantenieks
Gada summa

41,171

100,391
44,368
244,759

285,930

2016

Cīrulis

Simtgades fonds

98,243

Priedīts
Ozoliņš E. & Dz.
Bērziņš
Strazdiņš
Sausais
Ledet
Gada summa

98,243

720,000
412,542
40,811
5,000
20,000
43,220
1,241,573

1,339,816
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Novēlētājs

Bez ierobežojuma
summa $

Ierobežotā
summa $

Mērķis

2017
Ozoliņš Coudrey
Ozoliņš E. & Dz.
Sausais
Vītols
Āboliņš
Bērziņš
Gada summa

Sadarbība ar LV

25,000

25,000

404,565
20,751
110,000
10,000
3,597
548,913

573,913

2018
Bērziņš

957
44,841

Vītols
Lambergs
Winters
Rimsa Family Trust

Simtgades fonds

5,000
1,000
115,000

Jaunzemis

Izglītība
Sadarbība ar LV

100,000

Freibergs
Gada summa

140,000
261,000

Kultūra un izglītība

145,798

406,798

515,046
40,000
429,000
984,046
3,904,909

985,046
6,192,786

2019
Kidd
Jaunzemis
Rimsa Family Trust
Gada summa
Kopsumma

2,287,877

Papildu informācija
ALA finanšu atskaites pārbauda ārējā auditoru firma CliftonLarsonAllen (CLA). Neatkarīgo
revidentu ziņoju, revidēto ALA finanšu pārskatu par 2019. gadu, kā arī Iekšējo ieņēmumu
dienesta (IRS) atskaites pēc pieprasījuma var saņemt ALA birojā.
Reizi ceturksnī specializētus grāmatvedības pakalpojumus ALA sniedz sertificēta grāmatvede
Maribel Torres un viņas palīdze no Lumix CPAs and Advisors. Maribel Torres, CPA palīdz
ar fondu bilanču uzskaiti atkarībā no izdevumiem un ienākumiem katrā fondā. Liela
uzmanība tiek pievērsta arī ieguldījumu pelņas un zaudējumu sadalei starp ALA fondiem un
ALA nozarēm. Bez tam Lumix palīdz ar debitoru un kreditoru uzskaiti kā arī ar informācijas
sagatavošanu revidentiem un IRS atskaitēm.
ALA finanses ir ļoti labā stāvoklī un ALA vadība efektīvi pārvalda tai uzticētos resursus.
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Treasurer’s Report
Executive Summary

Assets
The year ended December 31, 2019 with
ALA’s total net assets at $8,278,412. This is an
increase of $1,420,208 from the $6,818,618
that we had at the end of 2018. The increase
is primarily attributable to the successful run
in the markets for our investments returning
$1,135,755 in investment income coupled
by nearly $950K in bequests made to ALA.
Expenses were also less than budgeted and
decreased by 19% over 2018.
The overall accumulation of assets, however,
is the combined achievement over many years
– the generous donors, hardworking Board
and employees, and the knowledgeable
consultants. As referenced above the
markets were very strong during 2019, and
the generosity of donors has provided us
with a very strong cash position at year end.
2019 was a very successful year with regard to
fundraising. ALA received four new bequests,
ranging from $1,000 to $515,046 and collected
the outstanding contributions receivable
from 2018. Please see table 1 for a full list
of bequests. Please note that ALA keeps its
books on the accrual basis of accounting –
in other words, ALA’s revenues and expenses
are recorded when a transaction happens
and not when the cash is received or paid.
Net Assets
ALA has net assets without donor restrictions
of $5,321,592. This amount includes
Board designated funds (Century Bequest
($3,598,110), Operational Reserve ($100,000)
and Latvian Institute ($43,800) fund) and
$1,579,682 are undesignated funds.
ALA’s net assets with donor restrictions
total $2,917,233. This amount includes
Endowments of $1,144,707 and assets with
purpose restrictions of $1,772,526.

ALA is very thankful for any kind of donation
it receives; the importance of sufficient
unrestricted funds cannot be stressed
enough. The unrestricted funds are the
only source of money for ALA’s various
offices which have not received funds
specifically for their use, i.e. restricted
funds, such as the internal and external
information office, the sports office, and
now our extremely popular educational
“Trips
to
Latvia”
program,
better
known
as
“Sveika,
Latvija!”
and
“Hello, Latvia!”. Furthermore, the unrestricted
funds are the only source of money for
supporting activities such as membership,
fundraising, administrative and general
programs, which also include ALA’s
participation and high membership fees in
the World Federation of Free Latvians and the
Joint Baltic American National Committee.
When there is a comfortable balance in the
general funds, we immediately consider the
opportunity to increase the balance of ALA’s
board designated Century Bequest Fund,
the goal of which is to provide investment
income for ALAs activities now and in the
distant future. In 2019, $615,046 from
bequests were designated to the Century
Bequest Fund. Please keep ALA’s need for
unrestricted funds in mind when planning or
giving donations to ALA.
Furthermore, in March 2019 taking into
account Resolution Nr. 9 from the 67th ALA
Congress, ALA’s Board resolved to raise the
fundraising goal of the Century Bequest
Fund from $5 million to $7 million.
Budget
Our well-established financial management
system enables ALA to keep detailed track
of actual income and expenses compared to
budgeted income and expenses. I am grateful
to our Board members who recognize and
respect the importance of adherence to the
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budget as much as it is practically possible.
During 2019, total revenue was $2,576,350
and expenses were $1,156,142 resulting in
net income of $1,420,208. This compares to
budgeted income of $584,468 and budgeted
expenses of $1,166,810 with expected net
income of negative $582,342. The primary
difference in the actual versus budgeted
income was the receipt of the bequests
totaling $945,046 and investment income in
excess of budget of $1,032,245.
In 2019, our expenses of $1,156,052
dropped back down to normal trending of
expenses from previous years. The decrease
in expenses was $275,062 or 19% from 2018
levels. Approximately 57% of total expenses,
or $662,820, were paid from the unrestricted
funds and 43%, or $493,322 expenses were
paid from the restricted funds. This proportion
highlights the importance of ALA’s need to
increase the unrestricted fund balance.
Bequests
ALA recorded $945,046 as revenue from
bequests and collected the outstanding
$378,673 from six bequests in 2019.
Additionally, $40,000 will be recorded as
a new bequest receivable. Since 2011,
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ALA has received two to seven bequests
per year. We hope that this trend will
continue, and we would like to remind
our members and contributors that ALA
has a brokerage account and is happy to
accept securities donations. This is especially
beneficial to those who have highly
appreciated securities.
Conclusion
ALA’s current finances continue to be in a
strong position as we continuously strive to
safeguard and allocate our financial assets
wisely. ALA endeavors to spend its money on
the most far-reaching and innovative projects.
However, we do not forget that sometimes
the best measure of the effectiveness of our
efforts is not in the numbers of people served,
but the particular need of those served. We
keep in mind the need to ensure that we
have sufficient resources to stay active in the
near term as well as the distant future. We
appreciate and are thankful that ALA’s donors
have entrusted ALA with their heartfelt and
generous donations. We know that your
donations have been hard earned and we
strive to ensure that you are delighted when
you see and hear about how your donations
are being put to use.
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Biedru un
Kristīne Ģiga Bauer
Biedru un līdzekļu vākšanas nozares vadītāja

Līdzekļu vākšanas 2019. gada rezultāti
“Sveika, Latvija!” līdzekļu
vākšanas akcija

$15,810.00

Citas akcijas

$90,666.47

Akciju kopsumma
Testamentārie ziedojumi

Ienākumu kopsumma
LĪDZEKĻU VĀKŠANAS NOZARE

Amerikas Latviešu apvienības un līdzekļu vākšanas
nozare vārdā sirsnīgi pateicos visiem labvēļiem, kas
gadiem ilgi un atkārtoti ir atbalstījušī mūsu darbu ar
ziedojumiem līdzekļu vākšanas akcijās!
ALA darbs turpinās - pieprasījumi jauniem
projektiem, atbalstam, palīdzībai, īpaši no mūsu
jaunatnes tepat ASV, kā arī no grūtdieņiem
Latvijā, pieaug. Ar saziedotiem līdzekļiem ALA
ir spējusi veicināt latvietības uzturēšanu un
atbalstīt labdarības darbus Latvijā. ALA ir bijusi
un nākotnē turpinās būt Latvijas stiprākais
atbalsts ārzemēs un turpinās atbalstīt un veicināt
latviešu sabiedrību ASV. Kā lielākā latviešu
organizācija ASV, ALA ir latviešu kopējā saikne,
kas mūsu nākamajām paaudzēm sniegs līdzekļus
un morālu atbalstu. Tikai ar jūsu palīdzību mēs
spēsim palīdzēt saglabāt latvietību, ne tikai
pašiem sev un mūsu pēctečiem ārzemēs, bet arī
mūsu brāļiem un māsām Latvijā!
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$106,476.47

45% virs 2019.g. budžeta

$615,046.15
$721,522.62

Jau ceturto gadu pēc kārtas saņemto ziedojumu
kopsumma ir pārsniegusi $100,000. Ziedojumi
ienākuši gan no “annual fund drive,” gan kā
pajas un akciju ziedojumi, piemiņas ziedojumi,
novēlējumi, u.c.
Iedvesmojoties no sekmīgās “LV100” ziedojumu
akcijas, 2019. gads ALA kongresā tika izsludināts
par “Sveika, Latvija!” gadu. Valde nolēma
to pagarināt, lai ietvertu arī 2019./2020.
skolas gadu. Mūsu pirmais uzdevums ir ALA
izglītojošo ceļojumu fonda papildināšana, lai šai
programmai nodrošinātu turpmāku finansiālu
atbalstu. Katrs ceļojuma dalībnieks, kas dzīvo
ASV un ir apmeklējis latviešu skolu līdz 8. klasei,
saņem stipendiju aptuveni $1,000 apmērā.
ALA 2004. gadā dibināja Simtgades fondu,
lai domātu par ALA nākotni un darbību. ALA
aicina visus biedrus un labvēļus padomāt
par novēlējumu ALA Simtgades fondam, un
paredzēt šim mērķim kaut vai mazu daļu savā
testamentā. Tāpat aicinām visas ASV latviešu
draudzes un organizācijas atrast iespēju ziedot
ALA Simtgades fondam, it īpaši tāpēc, ka latviešu
organizāciju skaits sarūk un tās nav vairs spējīgas
aktīvi darboties.

n līdzekļu
nozare

Ir dažādi veidi, kā ziedot ALA
Simtgades fondam vai Līdzekļu
vākšanas nozarei. Daudzas
ASV
kompānijas
papildina
Jūsu ziedojumu bezpeļnas
organizācijām
ar
līdzīgu
ziedojumu,
dubultojot
ziedojuma summu. To varat
noskaidrot
savās
darba
vietās caur “Matching Gift
Companies List” internetā. Var
arī ziedot ar pajām, akcijām vai
vērtspapīriem (stocks, bonds),
kā arī Specific Bequest at
Death, Charitable Remainder
Trust, Gift of Insurance Policies,
Charitable Lead Trust, Pooled
Income Funds un Charitable
Gift
Annuities.
Varbūt
visizdevīgākais veids, kā ziedot,
ir no jūsu 401K konta – ALA
saņems pilnu atvēlēto summu,
un jūsu mantiniekiem nebūs

jāmaksā par šo summu nekādi
nodokļi.
Lūdzu,
pārrunājiet
šādu ziedojumu iespējas ar
savu grāmatvedi (accountant)
vai firmām, kuŗas nodarbojas ar
labdarības ziedojumiem. Vēlreiz
vēlos sirsnīgi pateikties visiem

ALA biedriem, atbalstītājiem un
ziedotājiem, kas ir palīdzējuši
ar devīgu sirdi ALA Līdzekļu
vākšanas nozarei pārsniegt savus
2019. gada mērķus!

Liela pateicība pienākas visiem ALA labvēļiem, kuri ir atcerējušies ALA savā
testamentā un ar saviem novēlējumiem ir palīdzējuši nodrošināt ALA nākotni! ALA
sincerely thanks the following donors for their generous bequests that will ensure the
future of ALA:
Jānis Puravs, Mintauts Vārtiņš, Vilis Karitons, Alfrēds Balodis, Dr. Ieva Grundmane,
Harijs Linde, Alfrēds Nikmanis, Pauls Viķelis, Jānis Stiebrs, Edmunds Prauliņš,
Olga Done, Zane Goldmanis, Lilijai Kleinhofs, Pēteris Ozoliņš, Valija Bilzēns,
Irēne un Kārlis Cīruļi, Elmārs Freibergs, Jānis Priedītis, Aina Galējs, Irēna
Karlsons, Arthur Knight, Tamāra Kalniņa, Kārlis Mantenieks, Pēteris Olšteins,
Mirdzaa Puriņa, Dzidra Ozoliņa, Laimdota Sausais, Arkādijs Strazdiņš, Astra U.
Kidd, Silvestrs Lamberts un Valda Jaunzemis.
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BIEDRU NOZARE
2019. gadā vispārējais ALA biedru skaits, līdzās latviešu vispārējiem demografiskiem datiem, nedaudz samazinājās,
tomēr ALA biedru dāsnums un degsme turpinās. Katru gadu mūžībā tiek aizsaukti arvien vairāk trimdas latviešu.
Mēs varam pateikties šiem dibinātājiem par lielo darbu izveidojot latviešu sabiedrību ASV. Skatoties uz nākotni,
mūsu darbs ir uzturēt un turpināt jau iesākto darbu, iesaistīt gados jaunākus cilvēkus, tai skaitā, arī latviešus, kas
kopš 1991. gada ir iebraukuši ASV.

Gada biedri
Mūža biedri
Zelta mūža biedri
Dzintara biedri
Nameja biedri
Kopā:

Kopējais biedru
skaits datu bāze

Biedru skaits
2018. gadā

Aktīvais biedru
skaits 2019. gadā

3033*
2250
500
236
11
6030

657
2346
527
248
8
3786

749
2250
500
236
11
3746

Biedri, kas
paaugstināja biedru
pakāpi 2019. gadā

30
1
0
3
34

* Ieskaita biedrus, kas neatjaunoja biedra statusu 2019.g.
ALA kā organizācija lepojas par ikkatru no mūsu biedriem! Laikā, kad daudzām vietējām latviešu biedrībām ir
grūti segt segt izdevumus kas saistītia ar nekustamo īpašumu uzturēšanu. ALA vēl arvien piedāvā saviem biedriem
stabilu organizāciju un daudzas iespējas aktīvi uzturēt latviešu kultūru, valodu un sportu, satikt draugus un izjust
piederību latviešu sabiedrībai. Pateicamies arī visām ALA biedru organizācijām par atbalstu!

Membership and Fundraising Office
In 2018, our overall number of members continued to decline, consistent with the demographic statistics of the
Latvian population; we are losing more of our members who immigrated to the US after World War II each year.
We offer our prayers to members who passed away in 2019 and their families. We are forever grateful to these
founders who built the Latvian society in the US. Looking to the future, our mission is to maintain and continue
their work, inviting the younger generations, including those who have emigrated since 1991, to become involved
and share their passion of Latvia and its culture.
The goals and priorities of the membership and fundraising offices will be to attract younger members to ALA
and to develop more user-friendly methods of becoming a member, increasing membership or donating online.
ALA takes great pride in every single one of our members, as well as our member organizations! We are proud
that we can provide our members with opportunities to actively maintain the Latvian culture, language and sport,
to meet with fellow Latvians and feel a sense of belonging.
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On behalf of ALA and
Fundraising Office, I would
to express sincere gratitude
your continued support of
fundraising campaigns.

the
like
for
our

The demand for the American
Latvian
Association’s
services
continues to grow, particularly
for services and support that ALA
provides to the Latvian youth,
both here in the U.S. as well as in
Latvia. As the main representative
organization for the Latvian
American community, we are
providing public understanding
and support for Latvia with renewed
focus, through
a
dedicated
distribution of information to the
public in the face of an uncertain
political climate for both the U.S.
and Latvia. Again, we thank you
for your past support, which allows
ALA to continue its charitable
work, and we encourage you to be
generous this year as well!

our educational programs this
year will be to replenish the ALA
educational trip fund. For years,
this fund has supported ALA trip
participants who live in the US
and have attended Latvian school
or completed Latvian language
studies to a certain level by offering
a scholarship of up to $1,000.
The ALA Century Fund (formerly
Century
Bequest
Fund)
was
established in 2004 with a targeted
goal of $5,000,000. One of the
resolutions passed at the 2018
Annual Congress was to increase
the target goal to $7,000,000.
ALA’s intent is to use only the
interest earned from these funds
for our needs and to leave the
principal intact. This way, ALA’s
supporters can provide a steady
stream of income for ALA to cover
their operational expenses. Please

consider naming the American
Latvian Association in your will,
however small or large the sum
may be.
There are several ways to
accomplish this - for example:
Specific
Bequest
at
Death,
Charitable Remainder Trust, Gift
of Insurance Policies, Charitable
Lead Trust, Pooled Income Funds
or Charitable Gift Annuities. Please
consult with your estate planner
or accountant to decide on the
most advantageous method for
you. Doing so could reduce your
inheritance tax obligation. This form
of donation from ALA’s supporters
helps to ensure continued funding
for ALA’s neverending work and
for you – an infinite impact on
our beloved American Latvian
community.

Following the very successful
“LV100” fundraiser, ALA declared
2019 “Sveika, Latvija!” year at the
annual congress, which will extend
through the 2019/20 school
year. The first step in celebrating

WAYS YOU CAN DONATE TO ALA
CHECKS
Payable to: American Latvian Association or ALA

CREDIT CARD
To make a credit card donation via PayPal visit

Mail to: American Latvian Assocation
400 Hurley Ave, Rockville, MD 20850

https://alausa.org/en/participate/donate-to-ala/

DONATIONS OVER $10,000 AND STOCK TRANSFER
Checks payable to American Latvian Association
Reference: Account #355P4531
Mail to: Raymond James & Associates
Attn: Paul Jesinskis
550 W Washington Blvd., 10th floor
Chicago, IL 60661
Please provide the following to your broker in order to make a stock transfer:
Receiving Firm: Raymond James & Associates
DTC #: 0725
Account Name: American Latvian Association
Account Number: 355P4531
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PBLA
Raits Eglītis
PBLA izpilddirektors

ziņojums

Plānošanas un organizēšanas darbs iesākās jau agrā
pavasarī, un šī darba rezultātā divu dienu garumā
dažādu kultūras un mākslu nozaru personības
pārrunāja latviešiem aktuālo kultūrā Latvijā un
ārvalstīs. Diskusijās tika skarti trīs tematiskie loki latviskās identitātes nozīme kultūrā, dziesmu un deju
pieaugošā nozīme latviskās kopības uzturēšanā ārpus
Latvijas, kā arī kultūras un mūzikas jaunrade.

Pasaules
brīvo
latviešu
apvienība
(PBLA),
aizvadītajā gadā sekmīgi darbojusies Latvijā, caur
tās pārstāvniecību Rīgā, iestājoties par ārvalstīs
dzīvojošo latviešu interesēm, kā un arī caur tās
dalīborganizācijām, nesot Latvijas vārdu pasaulē.
Kaut arī aizvadītā gada redzamākie notikumi
apvienības darbā ir Pasaules latviešu kultūras konference

Cēsīs (PLKK), Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju
forums Valmierā (PLEIF) un gadskārtējā valdes sēde Rīgā,

aktīva darbība ir notikusi visa gada garumā. PBLA
ir bijušas tikšanās kā ar Valsts prezidentu, Latvijas
valdību, ministrijām un valsts iestādēm, tā arī ar
atsevišķiem politiķiem, Saeimas deputātiem un arī
ar nevalstiskajām organizācijām. Esam arī veiksmīgi
koordinējuši Kultūras ministrijas atbalstītos iesāktos
Latvijas simtgades un kultūras projektus visā pasaulē,
ka arī uzturējuši diasporas latviešu skolu tīkla darbu
roku rokā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Latviešu
Valodas aģentūru.

Caur savām dalīborganizācijām un pārstāvniecību Latvijā
PBLA ir darbojusies saskaņā ar tās pamatvērtībām - uzturēt
latviešu organizēto sabiedrību ārpus Latvijas, veicināt kultūras
saglabāšanu un jaunradi, kā arī koordinēt izglītības sistēmu
ārvalstīs, gādāt par Latvijas valsts drošību, stiprināt ekonomiku
un popularizēt Latvijas vārdu pasākumos ārpus Latvijas.

2019. gads iesākās ar, nu jau par tradīciju ir kļuvušajām,
PBLA vadības sadarbības un kontaktu uzturēšanas
vizītēm pie Latvijas valdības pārstāvjiem. Aizvadītajā
gadā tas bija sevišķi aktuāls jautājums, jo bija jāuzsāk
darbs ar jaunizveidoto Krišjāņa Kariņa valdību un
ministrijās jāpārrunā uzsāktā sadarbība
jaunajā
realitātē, kad bija sācis darboties Diasporas likums.
Pasaules latviešu Kultūras konferenci (PLKK) septembŗa
beigās PBLA rīkoja kopā ar Kultūras ministriju un Cēsu
pilsētas domi.
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Konferences pirmā diena iesākās pārpildītās Pasaules
latviešu mākslas centra telpās Cēsīs ar diskusiju
par latviešu mākslas jaunradi, tās izdzīvošanu un
iekļaušanos pasaules kultūras kopējā ainā. Diskusijai
sekoja atklāšanas koncerts, kurā Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas orķestris un koris un vijolniece
Eva Bindere atskaņoja speciāli apgūtu Tālivalža Ķeniņa
koncertu vijolei un simfoniskajam orķestrim.
Koncerta otrajā daļā skanēja Alfrēda Kalniņa kantātes.
Konferencē piedalījās bijusī kultūras ministre Dace
Melbārde un esošais kultūras ministrs Nauris Puntulis,
kā arī mākslinieki, komponisti, kultūras darbinieki un
viedokļu līderi.
Atgriežoties Rīgā no Kultūras konferences, PBLA valde
gatavojās gadskārtējai sēdei. Dienu pirms sēdes
svinīgās atklāšanas valdes locekļus un darbiniekus uz
sarunu Rīgas pilī aicināja Valsts prezidents Egils Levits.

Tikšanās laikā viņš uzsvēra PBLA darba nozīmi
Latvijas valsts vēsturē un neatkarības atjaunošanā,
kā arī pārrunāja ar PBLA valdi vairākus diasporai
aktuālus jautājumus - Diasporas likuma iedzīvināšanu,
diasporas preses izdevumu darbību un nākotni, kā arī
PBLA lomu iedzīvotāju remigrācijas veicināšanā.
Valdes sēdes laikā tik pārrunāts PBLA dalīborganizāciju
darbs mītņu zemēs un arī notika interesanta saruna
ar ministriju administratīvās vadības pārstāvjiem
par praktiskā darba niansēm kultūrā, izglītībā un
tautsaimniecībā.

21. un 22. novembrī Valmierā aizvadītais Pasaules
latviešu ekonomikas un inovāciju forums (PLEIF)
bija jau sestais pēc kārtas. To organizēja PBLA un
Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Latvijas
Republikas Ārlietu ministriju, biedrību “Valmieras
Attīstības aģentūra” Amerikas Tirdzniecības palātu
(AmCham), biedrību “The Red Jackets” un biedrību
“Ar pasaules pieredzi Latvijā”. Šajā latviešu uzņēmēju
forumā piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieki no 14
dažādām valstīm - no Latvijas, Brazīlijas, Kanādas,
Vācijas, Horvātijas, Norvēģijas, Īrijas, Lielbritānijas,
Austrālijas, ASV, Ķīnas, Singapūras, Zviedrijas un
Taizemes. Forumam paralēli, turpat Valmierā,
norisinājās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotais
Diasporas izglītotāju seminars, kurā piedalījās arī
ministre Ilga Šuplinska.

Forumā tika secināts, ka Latvijai ir, ko piedāvāt
ārzemju talantiem, kas primāri meklē drošību, mājokli
un labvēlīgu vidi savam darbam un ģimenei. PLEIF
dalībnieki runāja, ka šobrīd vērojams vispārējas valsts
stratēģijas trūkums talantu piesaistei un ar talantu
piesaisti jānodarbojas uzņēmējiem, saskaroties ar
daudziem birokrātiskiem šķēršļiem. Turklāt sabiedrībā
ir izteikti jūtams iecietības trūkums, saskaroties ar
profesionāļiem no citām valstīm. Diskutējot par to,
ko stāstīt darījumu partneriem ārzemēs par Latviju,
forumā tika uzsvērts, ka jāstāsta par mūsu izcilajiem
sasniegumiem, uzņēmumiem, indivīdiem un valsti kā
tādu, tas palīdz izglītot, saprast, ka mums patiesi ir ar
ko lepoties un mēs visi esam Latvijas vēstneši pasaulē.
Dienas noslēgumā uz kustības “The Red Jackets”
biznesa izcilības balvas pasniegšanu Valmierā ieradās
arī Valsts prezidents Egils Levits, tādējādi izrādot
atzinību par padarīto visiem foruma rīkotājiem,
dalībniekiem un viesiem.
Aizvadītajā darbības gadā PBLA pārstāvji pēc iespējas
centušies piedalīties dažādos sadarbības partneru
un valsts iestāžu rīkotajos pasākumos - Diasporas
konsultatīvās padomes un tās darba grupu sēdēs,
Pasaules latviešu izglītotāju seminārā, LVA skolotāju
semināros, Tieslietu ministrijas un ASV vēstniecības
rīkotajos semināros, kā arī Ārlietu ministrijas
pieņemšanās. PBLA vadība tikusi aicināta uz Valsts
svētku pieņemšanu Rīgas pilī un uz svinīgajiem
pasākumiem Rīgas Latviešu biedrībā un citur.

Vēl viens veiksmes piemērs ir pēc PBLA iniciatīvas
sarīkotā Saeimas saliedētības komisijas sēde par
Diasporas arhīviem. Daļēji šī jautājuma uzrunāšanas
rezultātā valsts piešķīra līdzekļus ārpus Latvijas arhīvu
vajadzībām 51,000 EUR apmērā, sākot ar 2019. gadu.
Atkārtoti tiek izcelta Minsteres arhīvu sakārtošanas
nepieciešamība. Ir aktivizējusies ASV latviešu grupa,
izveidojot «Amerikas latviešu vēsturiskā mantojuma
biedrību». Ir gandarījums, ka Saeima sākusi saprast
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M
Amerikas latviešu vēstures biedrības pārstāve Maira Bundža piedalījās Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas
rīkotajā “Diasporas vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanas” sēdē, lai sniegtu ziņojumu par biedrības darbu ASV latviešu arhīvu
materiālu saglabāšanā.

nepieciešamība saskaņot visus pieejamos līdzekļus
un izveidot plānu – stratēģiju kā sistemātiski apzināt
un sakārtot arhīvu vajadzības visās latviešu kopienās,
ārpus Latvijas.
2019. gada darbs noslēdzās ar PBLA vadības
vēlēšanām. Latviešu apvienības Austrālijā un
Jaunzēlandē pārstāve Kristīne Saulīte tika ievēlēta
atkārtoti savam otrajam termiņam 2020. - 2021.
kalendāra gadiem, bet ALA valdes priekšsēdis, PBLA

vice priekšsēdis Pēteris Blumbergs nekandidēja,
deleģējot savu darbu ALA vice priekšsēdim Mārtiņam
Andersonam, kurš arī tika ievēlēts divu gadu darba
termiņam PBLA vadībā.
Arī 2020. gada sākumā PBLA pārstāvniecība organizēja
tradīcionālās, PBLA vadības sadarbības vizītes pie

Latvijas valdības pārstāvjiem. Ar šādu mērķi Rīgā no
Sanfrancisko ieradās PBLA vicepriekšsēdis Mārtiņš
Andersons, lai kopā ar valdes priekšsēdi Kristīni
Saulīti, izpilddirektoru Raitu Eglīti un pārstāvniecības
vadītāju Jāni Andersonu februāra izskaņā tiktos ar
Valsts prezidentu, Ministru prezidentu un Latvijas
valdības pārstāvjiem. Nedēļas laikā PBLA vadība
tikās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu, Valsts
prezidentu Egilu Levitu, ārlietu ministru Edgaru
Rinkēviču, Izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku
un Ekonomikas ministru Ralfu Nemiro un jauniecelto
LIAA vadītāju Kasparu Rožkalnu, VARAM ministru Juri
Pūci un Kultūras ministru Nauri Puntuli. Katrā no šīm
tikšanās reizēm tik pārrunāts PBLA darbs un diasporas
potenciālais ieguldījums Latvijas valsts attīstībā un
drošībā, meklētas jaunas sadarbības iespējas. Notika
arī tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci,
kuŗa aicināja uz Saeimu praksē nākamvasar jau divus
ALA “Pavadi vasaru Latvijā” jauniešus.
PBLA darbs ir tiešām daudzpusīgs. Aizvadītā gada
laikā PBLA cieši sadarbojusies arī ar American Latvian
Chamber of Commerce (AmCham) un ar Michigan
National Guard (MNG) pārstāvjiem Latvijā, uzņemti
sakari ar jauno ASV vēstnieku Latvijā John Carwile
un daudziem diplomātiskā korpusa pārstāvjiem.
PBLA sadarbības partneru lokā ir arī organizācijas “Ar
pasaules pieredzi Latvijā”, Latvijas Okupācijas muzejs,
Vītolu fonds, Daugavas Vanagu apvienība, fonds
“Namejs” un citi.
Vēlam visiem PBLA atbalstītājiem un draugiem
Amerikas latviešu apvienībā darbīgu 2020. gadu un
ALA 69. kongresa delegātiem produktīvas sarunas un
veiksmīgu kongresu!

Muzejs
Lilita Bergs
ALA Latviešu muzeja vadītāja

ALA slēdz
Senmantu krātuvi
Priedainē

Latvijas Vēstures institūta līdzstrādnieces Anetes
Karlsones palīdzībai, visi vēsturiskie priekšmeti tagad
atrodas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.

ALA
Senmantu
krātuve tika atklāta
Bronksā
1978.
gadā,
Daugavas
Vanagu
nama
trešā stāva telpās.
Krātuvi
dibināja
Lilija
Tomass,
kura to vadīja ar
Daugavas Vanadžu palīdzību un atbalstu. Krātuves
mērķis bija parādīt jaunākajām paaudzēm mūsu
tautas tradicionālo mākslu, kas ir svarīga mūsu
kultūras mantojuma daļa. Krātuves vecākos vēsturiskos
priekšmetus saziedoja trimdinieki, bet pārējos
izgatavoja trimdas izcilākie rotkaļi, kokgriezēji, audējas
un rokdarbnieces.
Ap 2006. gadu, kad krātuves apmeklētāju skaits
krietni samazinājās, kolekcija, ar ALA Latviešu institūta
atbalstu, tika pārcelta uz Priedaini. Ņūdžersijas
Latviešu Biedrības īpašumā latviešu pasākumos
krātuvi apmeklēja plašāka publika. Kad Lilija Tomass
atstāja krātuves vadītājas amatu, neizdevās atrast
citu brīvprātīgo darbinieku, kurš pārņemtu krātuves
vadību. Tādēļ Priedaines valde griezās pie ALA un
lūdza Senmantu krātuvi slēgt. Maira Bundža ievadīja
esošo katalogu datubāzē un Lilita Berga uzsāka
inventarizēšanu, lai pārskatītu visu kolekciju pirms
krātuves likvidēšanas.
Tā kā neviens cits ASV latviešu muzejs nespēja
pieņemt vairāk nekā 1000 priekšmetu lielo kolekciju,
ALA nolēma pārdot tos priekšmetus, kas bija
salīdzinoši jauni, vai kam nebija vēsturiskas nozīmes.
Divu gadu laikā latviešu centru tirdziņos pārdevām
daudzus pārus etnogrāfiski pareizu “jaunu” latviešu
cimdu un tautas tērpu jostu. Ienākumi tika izlietoti,
lai segtu projekta izdevumus. Nelielu skaitu cimdu
un jostu uzdāvinājām latviešu skolām. Sākām meklēt
mājas vēsturiskajām mantām. Daži trimdā darinātie
priekšmeti tika aizsūtiti uz Latviju uz muzeju un
pētniecības centru Latvieši Pasaulē, bet citi uz
Čikāgas Latviešu Biedrības muzeju. Pateicoties

1825. gadā darinātais Rucavas krekls atgriezās Latvijā 2019. gadā.
E. Banges ziedojums Senmantu krātuvei.

Pagājušajā pavasarī Lilita Bergs un Inese Bērziņa
pabeidza novākt Priedaines krātuves izstādi un sapakot
kolekcijas priekšmetus. Vasaras sākumā 26 kastes tika
pārvestas uz Rokvili, lai tur sagaidītu tālāko ceļojumu
uz Latviju. Vasaras beigās puse no krājuma, ar Latvijas
Vēstniecības gādību, tika nosūtīta uz Rīgu. Otrā daļa
aizceļoja rudenī ar Latvian American Shipping Line.
Pateicamies vēstniekam Andrim Teikmanim un viņa
assistentei Sabīnei Švāne-Stankēvičai par palīdzību ar
muzeja priekšmetu transportēšanu!
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Priedaines kolekcijas kastes gatavas sūtīšanai uz Latviju

Projekta ietvaros vēl atlicis pabeigt Priedaines
kolekcijas priekšmetu ievadīšanu datu bāzē, atzīmējot,
kur katrs priekšmets tagad atrodas. Tiks arī uzrakstīta
īsa krātuves vesture ALA arhīva un Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja vajadzībām. 2020. gadā paredzēts
svinīgi atzīmēt šo ALA dāvinājumu Latvijai un sumināt
tos, kuri tik rūpīgi uzturēja ALA Senmantu krātuvi gan
Priedainē, gan Ņujorkā.

Rokviles muzeja uzlabošanas projekts
Izstādes uzlabošanas darbi turpinās Lilitai Bergai
sadarbojoties ar Pēteri Dajevski un Ann Clausen, kuru
firma Interpretive Solutions ziedo savus pakalpojumus
šī projekta koordinēšanai, ekspozīcijas scenārija
izveidošanai, un dizaina un izbūves uzraudzībai.
2020. gada 1. februārī muzejs tika slēgts un muzeja
kolekcijas priekšmeti novākti. Muzeja atvēršanas
datums pēc pārbūves vēl nav zināms.

ALA Has Closed the Folk Art Museum at
Priedaine, NJ.
ALA Folk Art Museum opened in 1978 in a third floor
gallery at the Daugavas Vanagi facility in Bronx. It was

Marika Selga palīdz sapakot muzeja mantas sūtīšanai uz Latviju

founded and directed by Lilija Tomass, with the volunteer
and financial assistance of the Daugavas Vanadzes
organization. The goal of the museum was to preserve
Latvian traditional folk arts and to educate younger
generations of Latvian Americans about this important
aspect of their cultural heritage. Historical artifacts were
donated to the museum by Latvian Americans. Authentic
reproductions were also commissioned from some of
the best Latvian immigrant silversmiths, woodworkers,
potters, and weavers in the United States, Canada and
Australia.
In 2006, when attendance at the Bronx facility had
seriously diminished, Lilija Tomass, with the assistance
of ALA Latvian Institute, moved the exhibits to Priedaine.
This Freehold, NJ, facility, owned by the New Jersey
Latvian Association, had an active event schedule that
attracted larger audiences. Unfortunately, when Lilija
Tomass retired as director, no other volunteer could be
found to take on the responsibility/this position. The
Priedaine board asked ALA to close the museum. Maira
Bundža volunteered to digitize the existing collection
catalog. In 2015 Lilita Bergs began a collection inventory
in preparation for developing a deaccession plan.
Because no other Latvian museum in the United
States was capable of absorbing a collection of more
than 1000 artifacts, ALA determined that some could
be sold, specifically reproduction items that had no
historical provenance. In 2018 and 2019 we sold many
ethnographically correct “new” mittens and folk costume
sashes at Latvian community events in several states.
All proceeds were used to offset project expenses. We
also donated some mittens and sashes to a number of
Latvian schools.
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We then searched for new homes for the historical
artifacts. A few items were donated to the Latvians
Abroad Museum and Research Center in Latvia and
others to the Latvian Folk Art Museum in Chicago. We
enlisted the help of Anete Karlsone at the Institute of
Latvian History in Riga to explore where the remaining
historical collection could be placed. As a result, the
Latvian National History Museum agreed to accept the
collection.
In the spring of 2019 Lilita Bergs and Inese Bērziņa
packed up the collection and 26 boxes were transferred
to Rockville. In late summer half of the shipment traveled
with a Latvia Embassy shipment to Riga; the remainder
were shipped in the fall via the Latvian American
Shipping Line. We extend our thanks to Latvian
Ambassador Andris Teikmanis and his assistant Sabine
Švāne-Stankēviča for their assistance with transport.

Anna Šķiltene auda šo segu ap 1890.g. Vidzemes Veselavas pagastā.
Emma Slaktere to ziedoja krātuvei. LNVM Kārļa Kalsera foto

Remaining work on the Priedaine museum project
includes updating the database that documents where
the original collection objects have been placed and
writing a short history of the museum for ALA archives
and the Latvian National History Museum. In 2020 there
will be an opportunity to publicly acknowledge ALA
gift of this historical collection to the Republic of Latvia
and to acknowledge the contributions of those who so
tirelessly worked to preserve these items not only at
Priedaine but also in New York City, for so many years.

New Exhibit Development at the Rockville
Museum
Script development is well underway, with Lilita Bergs
working with Peter Dajevskis and Ann Clausen. Their
company, Interpretive Solutions, is donating their
services in script preparation and coordinating the work
of the exhibit designer and the fabricator. We closed
the museum to the public on February 1, 2020, in order
to remove all collection items from the exhibit areas
to be renovated. A completion date has not yet been
established.
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Ziedojums
likteņdārza atbalstam

ALA kļūst par Likteņdārza Dižozola pakāpes ziedotāju

Likteņdārza ziedotāji, atkarībā no ziedojuma apjoma,
ierindojas vairākās pakāpēs – ir Kadiķu, Pīlādžu un
Kastaņu saimes, kā arī Dižozola pakāpes ziedotāji.
Likteņdārza attīstībai tā pastāvēšanas laikā ziedojuši
tūkstošiem Latvijā un ārvalstīs dzīvojošo tautiešu
un desmitiem uzņēmumu, tāpat Kokneses fonds ar
pateicību un līdzjūtību pieņem testamentāros un
piemiņas ziedojumus.

Amerikas latviešu apvienības valde lēmusi turpināt
vērienīgi atbalstīt Likteņdārza veidošanu gan pastāvīgi
informējot tautiešus Amerikas Savienotajās Valstīs par
aktuālo un paveikto Likteņdārzā, gan arī ziedojot tam
15 tūkstošus eiro. Līdz ar to Amerikas latviešu apvienība
kļūst par Likteņdārza augstākās pakāpes – Dižozola –
ziedotāju.

Likteņdārzs ir unikāla, par ziedojumiem veidota piemiņas
vieta, kas pēc pasaulē pazīstama Japānas ainavu
arhitekta Šunmjō Masuno (Shunmyō Masuno) projekta
un arhitekta Andra Kronberga uzraudzībā top uz salas
Daugavā pie Kokneses. Likteņdārzu aizsargā 2018. gadā
Saeimā pieņemts īpašs Likteņdārza likums.
Likteņdārzs top kā gaišas atceres dārzs, kur svinēt latviešu
tautas izturību un gara spēku. Ik gadu Likteņdārzu
apmeklē 70 000 – 100 000 viesu, no kuriem aptuveni
30% ir bērni un jaunieši.

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Kokneses
fonda padomes priekšsēdētāja: “Mēs Kokneses fondā
esam pateicīgi Amerikas latviešu apvienībai par
konsekvento atbalstu Likteņdārzam, to uzskatot par
vienu no savām prioritātēm. Īpašu prieku mums
sagādāja nule pieņemtais apvienības valdes lēmums
ziedot Likteņdārzam Dižozola pakāpes ziedojumu. Tas
ir ārkārtīgi svarīgs praktisks atbalsts dārza turpmākai
labiekārtošanai. Ziedojumu Kokneses fonds plāno
ieguldīt Likteņdārza Saieta nama celtniecībā – ēkas
būvniecība soli pa solim, pateicoties sabiedrības un
uzņēmumu ziedojumiem, turpinās un, tiklīdz varēsim
sākt to izmantot, tā Likteņdārzs iegūs telpas plaša
mēroga sabiedriskiem pasākumiem.”
Saieta nama būvniecība Likteņdārzā uzsākta 2016.
gada nogalē, kad ēkas pamatos tika ievietota
simboliska kapsula ar vēstījumu nākamajām
paaudzēm. Saieta nams iecerēts, kā viens no
centrālajiem Likteņdārza objektiem, tā projekta autors
ir arhitekts Andris Kronbergs un SIA “Arhis Arhitekti”.
“Ziedojumi Likteņdārzam ir piemiņas ziedojumi – mūsu
vecākiem un vecvecākiem, kuru sarežģītie likteņi 20.
gadsimtā ir izturības, varonības un iedvesmas stāsti,”
norāda Sandra Kalniete.
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Rakstā izmantotas Likteņdārza publicitātes
fotogrāfijas
Papildus informācijai:
Nodibinājums “Kokneses fonds”/E-pasts:
info@koknesesfonds.lv/www.liktendarzs.lv
Mediju jautājumiem: Elīna Bīviņa/E-pasts:
elina.bivina@gmail.com/Tālrunis: +371 29405397

Paldies!

Pateicamies visiem ALA ilggadīgajiem atbalstītājiem - mūsu biedriem un brīvprātīgajiem palīgiem,
kongresu dalībniekiem un organizatoriem, ziedotājiem, Facebook draugiem un ALA vārda nesējiem
pasaulē! Lai jums veselība un spēks izturēt šo mums visiem tik sarežģīto laiku!
Tiksimies atkal drīz, jo kopā ar jums ALA var daudz!

Gaŗezers
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Esiet ar mums!
facebook.com/AmericanLatvianAssociation/
instagram.com/AmericanLatvians/
twitter.com/ALA_USA/
alainfo@alausa.org
www.alausa.org

