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Atrodam to, kas mūs vieno!

Amerikas Latviešu apvienības priekšsēža Pētera Blumberga uzruna, atklājot ALA 69. kongresu
Esiet sveicināti Amerikas Latviešu apvienības 69. kongresā - pirmajā, kas
apvienības vēsturē nenotiek klātienē, bet tiešsaistē!
Bijām plānojuši satikties Mineapolē 2020. gada maijā. Cerībā, ka
izsludinātā pandēmija beigsies, pārcēlām mūsu ikgadējo tikšanos uz
rudeni. Diemžēl visas tikšanās šodien kļuvušas par tiešsaistes sarunām
dažādās platformās un ir grūti prognozēt, kad beidzot visi atkal būsim
kopā klātienē.
Šis laiks nav bijis viegls nevienam no mums, jo nevarējām satikties un
sadarboties tā, kā esam to darījuši daudzus gadus. Mēs izsakām līdzjūtību
ikvienam, ko skārusi pandēmijas nežēlīgā realitāte – tiem, kas slimoja,
tiem, kas zaudēja darbu un iztikas līdzekļus.
Kā četru dēlu tēvs, kura bērnu latviskās dzīves būtiska daļa ir bijusi
Gaŗezera Vasaras vidusskola, varu iedomāties, cik grūti jauniešiem bijis
atteikties no prieka un kopā būšanas skolas absolvēšanas ceremonijā,
kultūras un sporta pasākumos. Gaŗezers ir arī mana dzīves daļa, mēs
visi atceramies, cik svarīga skolas gados bija ikviena kopā sanākšana un
pasākumi latviešu draugu pulkā.
Es zinu, ka jūs, sabiedriskie darbinieki, kas savu
laiku ziedo draudzēm, Daugavas Vanagu kopām,
latviešu skolām, organizācijām un apvienībām, jūs
to darāt arī tāpēc, lai satiktu savējos, kopā pasmietos
un piedzīvotu draudzību! Mums visiem tā šobrīd
pietrūkst un mums visiem ir skumji.
Vēl sarežģītāku situāciju padara noskaņa mūsu
mītnes zemē – Amerikas Savienotajās Valstīs. Mūsu
sabiedrība šobrīd ir sašķelta vairākos jautājumos,
gan par to, kā reaģēt uz sociāliem nemieriem valstī,
gan par to, kam jākļūst par Valsts prezidentu?
Bet mēs varam atrast lietas, kas mūs vieno. Mūs
vieno mūsu valoda, mūsu kultūra un rūpes par
Latviju.
Es esmu īpaši lepns, ka Amerikas Latviešu
apvienība pandēmijas laikā spēja veiksmīgi
darboties un apvienot latviešus ASV caur valodu,
kultūru un rūpēm par Latviju. Mēs sapratām, ka
latviešu skolas un nometnes jūtas nedroši un
satraucas par nākotni, tāpēc nolēmām atbalstīt
latvisko izglītību ar ziedojumu ikvienai latviešu
skolai un nometnei Amerikā, lai tās varētu turpināt
darbu.

Pavasarī mēs jutām, ka mūsu sabiedrībai trūkst
prieka un iepriecinājām sabiedrību ar sestdienas
vakaru virtuālām kultūras programmām, kas
izrādījās ļoti populāras.
Pandēmijas laikā mēs nepametām novārtā arī rūpes
par Latviju. Kopā ar Latvijas Bērnu fondu, laikrakstu
“Laiks” un skolām Latvijā, ALA sarīkoja ziedošanas
akciju, kur ASV latviešu dāsnie ziedojumi palīdzēja
iegādāties datorus tālmācībām trūcīgu ģimeņu
bērniem Latvijas skolās.
Neskatoties uz pandēmiju, un tas varbūt liksies
paradoksāli, bet mūsu apvienības pašreizējā
finanšu un budžeta situācija ir labāka nekā jebkad
agrāk.
Pedējos piecos gados mēs esam gandrīz
dubultojuši mūsu kapitālu, no aptuveni 5 miljoniem
dolāru līdz 9 miljoniem. Mēs esam sākuši šo naudu
saukt par fondu, angliski - “endowment”, un es
personīgi domāju, ka mums jācenšas to palielināt
līdz 50 miljoniem dolāru, lai ALA kļūtu par ASV
latviešu sabiedrības pastāvēšanas garantu.
Mēs esam pateicīgi mūsu ziedotājiem, bet ticu, ka
šo atbalstu mēs esam nopelnījuši, jo esam lietojuši
jūsu ziedoto naudu, lai atbalstītu Amerikas latviešu
nākotni caur musu daudzveidīgajām programmām.
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Kā ikvienai veiksmīgai organizācijai, mūsu
galvenais resurss nav mūsu kapitāls, bet cilvēki.
ALA rūpīgi izvēlas savus valdes locekļus un sagaida,
ka viņi nesavtīgi strādās sabiedrības vārdā. Mēs
esam priecīgi un gandarīti arī par mūsu sadarbības
partneriem, paldies tiem, kas šodien ir kopā ar
mums.
Manas paaudzes latvieši ASV nepiedzīvoja 2.
Pasaules kara laiku vai bēgļu gaitas, mēs par to
mācījāmies no vecvecāku un vecāku stāstiem,
amerikāņu skolās un universitātēs. Kara laikā,
amerikāņu karavīri, kas cīnījās Eiropā vai Āzijā, bija
jauni cilveki, kuru ikdienas dzīve bija apstājusies uz
vairākiem gadiem. Daudzi no viņiem krita, bet tie,
kas izdzīvoja, katru dienu domāja par to, ko viņi
darīs, kad beidzot atgriezīsies mājās.

Pēc kara viņi atgriezās un kļuva par paaudzi, kas
bija, vēsturnieku vārdiem runājot, kā izšauta lode,
“shot out of a cannon”. Viņi beidzot varēja īstenot
savu plānus, piepildīt sapņus un gribēja to izdarīt
ātri, jo saprata laika vērtību. Un kā mēs zinām, ASV
pēckara gados sasniedza neticamus panākumus
ražošanā un kļuva par spēcīgāko valsti pasaulē.
Es aicinu jūs visus, īpaši jauno paaudzi, pavadīt
šo laiku, kad mūsu satikšanās brīvība ir ierobežota,
plānojot savu dzīvi un skatoties uz nākotni, kad
atkal būsim kopā un piedzīvosim uzplaukumu.

• ALA gave unprecedented financial support
to Latvian-American schools, distributing
$100,000 to schools and camps from coast
to coast, while also organizing peer-based
support for school leadership.
• We helped schoolchildren in Latvia as well, by
raising funds to purchase $50,000 in computer
equipment so that children could study
remotely while school buildings were closed.

Let’s find what unites us!
ALA president Peteris Blumbergs’ address to the 69th ALA Congress
This has been a difficult year for all of us, but in
particular, we extend our condolences to those who
have suffered from the Covid pandemic medically
or financially.
We also sympathize with the Latvian-Americans
who volunteer with their local organizations, such
as churches, Daugavas Vanagi, and Latvian schools,
but who were unable to meet due to the pandemic.
The fellowship experienced when we get together
is truly missed. Like many local organizations, ALA

I am particularly proud of ALA’s accomplishments
during the Covid era since we have used this time
to focus on these unifying principles of language,
culture, and charity.
In the past year:

has been unable to hold a live, in-person board
meeting since March, and in October 2020, we
held our first-ever “virtual” annual congress.
In addition to the problems caused by the
pandemic, the divisive political climate in the U.S.
is another threat to Latvian-American society, since
we have a diverse range of political views and thus
support different candidates.

• And in order to maintain a robust cultural life,
we sponsored a “Saturday Night Live” virtual
concert program that showcased LatvianAmericans’ favorite performers, including
ImantaDimanta and Armands Birkens.
In spite of the pandemic, and perhaps somewhat
paradoxically, ALA is thriving as an organization.
In the last five years, we have almost doubled our
endowment from 5 million dollars to 9 million. Our
board of directors and headquarters in Rockville
has been as active as ever and I am particularly
proud that we have managed to recruit such
talented, knowledgeable, and experienced people

to our board. We are grateful to our donors who
have supported us!
Even though my generation did not experience
World War II and the refugee camps like our
parents or grandparents, we learned about it from
them and in American schools and universities.
American soldiers who served in Europe or in Asia
were young people whose lives were put on hold
during the war. Many died overseas, but for those
that survived, it is said that every day during the war
they thought about and planned what they would
do with their lives once they returned home.
And, upon their homecoming, this generation
was, as historians have put it, “shot out of a cannon.”
They were finally able to realize their dreams and
fulfill their plans. Moreover, they wanted to do
everything quickly because they understood the
value of time. Of course, this post-war generation
is famous for building America into a wealthy
superpower.
I invite the ALA membership, especially our younger
members, to think about this example. Spend your
time during the quarantine to plan goals, including
ways to improve our Latvian-American institutions,
so that when the pandemic is over and we are all
vaccinated, we will be revitalized and experience
renewal.
Let’s stay united in our goals!

There are things that unite us:
Our language;
Our culture;
Our love of and concern for the country of Latvia.
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ALA 69.kongress
2020. gada izsludinātās pandēmijas apstākļos
kongresa dalībnieki tiekas attālināti
Informāciju sagatavoja ALA 69. kongresa Rezolūciju komisijas vadītāja Renāte Kenney un
Informācijas nozares vadītāja Tatjana Žagare-Vītiņa

23. un 24. oktobrī attālināti, Zoom platformā,
notika Amerikas Latviešu apvienības kongress.

Kongresu ar emocionālu un uzmundrinošu
lūgšanu
atklāja Latvijas Evaņģēliski luteriskās
Baznīcas pasaulē
(LELBP) arhibīskape Lauma
Zušēvica.
ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs savā uzrunā
uzsvēra apvienības dzīvotspēju sarežģītajos
pandēmijas apstākļos. Vairāk nekā gads ir pagājis
kopš 68. kongresa un paveikts ir daudz. To savos
apsveikumos atzīmēja gan LR vēstnieks ASV
Māris Selga, gan ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs,
speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos
Elita Gavele, ALA sadarbības partneri Kanādā,
Eiropā un latviešu diasporas organizācijās.
Lielu interesi izraisīja žurnālista Paula Raudsepa
saruna ar Vācijas Māršala fonda pētnieci Kristīni
Bērziņu par Latvijas drošību gaidāmo ASV
prezidenta vēlēšanu noskaņā, kurā tika analizēti
iespējamie ASV un Baltijas valstu sadarbības
scenāriji pēc ASV prezidenta vēlēšanām.
Kongresā bija trīs darba grupas - par ALA
politiskajām aktivitātēm, ko vadīja Sabiedrisko
attiecību nozares vadītājs Dzintars Dzilna,
prezentācija par apvienības Kultūras nozares
un Kultūras fonda darbību, ko bija sagatvojušas
nozares vadītāja Līga Ejupe un fonda priekšsēde
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Sanita Šūmane, kurām šajā kongresā beidzās
pilnvaru termiņi valdē. Izglītības nozares vadītāja
Elisa Freimane sniedza ieskatu par latviešu skolu
darbu pandēmijas apstākļos.
Kongresa pirmās dienas noslēgumā apvienības
birojā tika izlozēts akcijas “Sveika, Latvija” uzvarētājs,
kurš ieguva ALA apmaksātu lidojuma biļeti uz Rīgu.
Cerams, ka šo iespēju uzvarētājs Paulis Lazda no
Viskonsīnas varēs izmantot tuvākajā laikā, kad atkal
varēsim brīvi pārvietoties pa plašo pasauli!
24. oktobrī delegātiem un skatītājiem bija iespēja
piedalīties interesantā sarunā par Rīgu. Domnīcas
Certus valdes priekšsēdētājs, Latvijas Universitātes
asociētais profesors Daunis Auers prezentēja viņa
vadībā veikto pētījumu “RīgaX”.
Skatītājiem bija daudz jautājumu par to, kā
pētnieki redz Latvijas galvaspilsētas attīstību.
Kā savā pārskatā kongresā ziņoja Amerikas
Latviešu apvienības priekšsēdis Pēteris Blumbergs,
apvienības finanšu situācija ir ļoti laba, tāpēc
apvienība varējusi atļauties atbalstīt vairākas
nozīmīgas aktivitātes - sniegt ievērojamu atbalstu
ASV latviešu skolām un nometnēm, līdzmaksājumu
Amerikas latviešu ziedojumiem, kas palīdzēja
iegādāties datorus tālmācībai bērniem Latvijā.
Kongress pieņēma ALA budžetu šim darba gadam,
jo agrāk, sakarā ar izsludināto pandēmiju, to nebija
iespējams izdarīt.

Kongresa tehnisko norisi nodrošina
ALA ģenerālsekretāre Marisa Gudrā

ALA vicepriekšsēdis un kongresa vadītājs Mārtiņš Andersons

Kongresa delegātiem un viesiem bija iespēja
noklausīties vairākus interesantus ALA sadarbības
partneru ziņojumus. Pasaules brīvo latviešu
apvienības (PBLA) priekšsēde Kristīne Saulīte
pastāstīja par organizācijas darbu neparastos
apstākļos, koordinējot pasaules latviešu diasporas
organizācijas. Arī Amerikas latviešu apvienība
ir PBLA dalīborganizācija un svarīgs sadarbības
partneris.
Interesantu un emocionālu prezentāciju sniedza
Latvijas Okupācijas muzeja direktore Solvita Vība un
Latvijas Nacionālās operas ģildes prezidents Ivars
Slokenbergs, kurš pastāstīja par Latvijas Nacionālās
operas plāniem 2022. gadā iestudēt izcilo Jāņa
Kalniņa operu “Hamlets”. Operas ģilde kļuvusi par
uzveduma galveno atbalstītāju. Gadu gaitā ALA
dāsni atbalstījusi gan muzeju, gan ģildi, ziedojot
operas iestudējumam 10 tūkstošus dolāru.
Kongresa darbā piedalījās 65 delegāti. Kongress
apstiprināja
jauno apvienības valdi, pieņēma
vairākas rezolūcijas un ieteikumus. Pēc kongresa
izsūtītajā aptaujā delegāti kongresu novērtēja kā
veiksmīgu un izdevušos.
Ir grūti prognozēt, kad beigsies pandēmijas
izsauktie ierobežojumi. Sagaidot Amerikas Latviešu
apvienības 70. jubileju, ikviens no mums cer
satikties un svinēt šo nozīmīgo jubileju klātienē
kopā ar draugiem un domubiedriem.

The ALA 69th Congress took place on the
Zoom platform, with 65 delegates participating
remotely in a packed, two-day long program,
full of interesting presentations and discussions.
ALA president Pēteris Blumbergs praised the
organization’s resilience and ability to continue its
work during the pandemic. The Congress program
offered working groups on ALAs political activities,
culture and education, and several guest speakers.
On the first day, the guest speaker was Kristīne
Bērziņa, a researcher at the German Marshall Fund,
who was interviewed by the notable journalist Pauls
Raudseps; on the second day – Prof. Daunis Auers,
head of Certus, who presented a vision of Riga’s
urban development, as imagined by a team of the
think-tank that he leads. Other presenters included
the director of the Museum of Occupation, Solvita
Vība, and the president of the National Opera
Guild, Ivars Slokenbergs. Both organizations have
received generous ALA support over the years.

LNOĢ priekšsēdis Ivars Slokenbergs un
LNO direktors Egils Siliņš vienojas par sadarbību.
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Rezolūcijas

ALA 69. kongress

ALA 69. kongresa delegāti, tiekoties tiešsaistē Zoom platformā,
2020. gada 23. – 24. oktobrī:
69. kongresa Rīcības komitejai: Ansim Vīksniņam par ieguldīto darbu kongresa Minesotā
1. Pateicas
plānošanā, pirms pandēmijas uzliktie ierobežojumi liedza šo kongresu noturēt klātienē; Tatjanai

Žagarei-Vītiņai un Pēterim Blumbergam par tiešsaistes kongresa programmas izveidošanu; Marisai
Gudrajai un Tiešraides.lv kolēģiem par virtuālā kongresa tehnisko nodrošinājumu.

Latvijas Evanģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē (LELBP) arhibīskapei Laumai Zušēvicai,
2. Pateicas
Latvijas Republikas ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam, Latvijas Republikas ārkārtējam un

pilnvarotajam vēstniekam ASV Mārim Selgam, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas speciālo
uzdevumu vēstniecei diasporas jautājumos Elitai Gavelei par piedalīšanos kongresa atklāšanā un
darbā; žurnālistam Paulam Raudsepam, Vācijas Māršala fonda pētniecei Kristīnei Bērziņai, Latvijas
Universitātes asociētajam profesoram, domnīcas “Certus” valdes priekšsēdētājam Daunim Aueram
par informatīvajām sarunām par aktuālām tēmām.

ALA valdes Kultūras nozares vadītājai Līgai Ejupei, Kultūras fonda vadītājai Sanitai
3. Pateicas
Šūmanei, kasieres palīdzei Anitai Nāgelei un revīzijas komisijas loceklei Gundegai Dancei par lielo
ieguldījumu, darbojoties ALA valdē.

pateicību, amatu atstājot, ASV Ilinoisas štata kongresmenim John Shimkus, par ilggadējo
4. Izsaka
sadarbību un politisko atbalstu ASV baltiešiem, dibinot House Baltic Caucus un darbojoties tā
vadībā, un uzdod ALA valdei sagatavot viņam apsveikumu.

Baltkrievijas tautas vēlmi dzīvot demokrātiskā sabiedrībā, pašiem nosakot savu likteni,
5. Atbalsta
saskaņā ar demokrātiskiem principiem un ievērojot starptautiski atzītas cilvēktiesību normas,
kā arī nosoda Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko rīcību un atbalsta iespēju sarīkot
atkārtotas, demokrātiskas vēlēšanas.

6.

Apsveic jaunievēlēto Rīgas Domi un pilsētas mēru Mārtiņu Staķi, vēl panākumus darbā, uzlabojot
Rīgas pilsētas infrastruktūru, ceļot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un turpinot veidot to par Eiropas
tūrisma, biznesa, kultūras, zinātnes un inovāciju centru. Kongress ierosina stiprināt sadarbību starp
ALA valdi un Rīgas Domi, strādājot pie kopīgiem projektiem.

11.

Uzdod ALA valdei turpināt sadarbību ar PBLA, Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministriju un citām izglītības iestādēm, lai arī turpmāk nodrošinātu
finansiālo atbalstu ASV latviešu skolām un nometnēm.

12.

Uzdod ALA valdei apsveikt un izteikt atbalstu tām ASV latviešu skolām un nometnēm, kas
pandēmijas laikā spējušas pārkārtot savu darbību uz virtuālo vidi, un kas uzdrošinās darbību
turpināt tik sarežģītos pandēmijas apstākļos.

13.

Uzdod ALA valdei lūgt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Latviešu valodas
aģentūru turpināt attīstīt tālmācības iespējas un mācību materiālus diasporas skolu vajadzībām,
izvērtējot un izmantojot visa veida tālmācības platformas, ņemot vērā pieredzi, kas gūta attīstot
mācības Classflow platformā.

14.

Atbalsta ASV latviešu centru mazo presi un ALA ilgstošo sadarbības partneri - laikrakstu “Laiks”,
turpinot piešķirt papildu finansējumu darbības nodrošināšanai.

15.

Aicina ALA valdi un biedru organizācijas izpētīt iespēju veicināt sadarbību un atbalstu draudzēm,
latviešu centriem un citām latviešu organizācijām un indivīdiem, kam rūp grūtībās nonākušu
latviešu izcelsmes ASV iedzīvotāju intereses un vajadzības.

16.

Uzdod ALA valdei, sadarbībā ar biedru orga-nizācijām, izskatīt un atjaunot biedru sarakstus,
lai, sakarā ar 69. kongresā pieņemtajiem statūtu grozījumiem, veicinātu latviešu organizāciju
pārstāvniecību ALA kongresos.

17.

Lūgt ALA valdei, katru gadu no Kultūras nozares budžeta, atvēlēt līdzekļus kultūras mantojuma un
ASV latviešu arhīvu glābšanas un pārsūtīšanas vajadzībām.

18.
19.

Uzdod ALA valdei plānot ALA 70. jubilejas gada pasākumus un kongresu.
Uzdod ALA valdei izveidot darba grupu, iesaistot dažādu paaudžu un organizāciju pārstāvjus, ar
uzdevumu izstrādāt vīziju par to, kāda varētu būt ASV latviešu sabiedrības un ALA nākotne pēc 10
un vairāk gadiem.

Ieteikumi

Latvijas drošības un aizsardzības nostiprināšanu, turpinot sadarbību starp Latviju un ASV,
7. Atbalsta
kā arī iestājas par NATO un ASV militārā kontingenta klātbūtnes nodrošināšanu Baltijas reģionā.

1.

Iesaka ALA biedriem būt par apvienības vēstniekiem un aicināt citus kļūt par ALA biedriem,
atjaunot vai paaugstināt biedra statusu.

pārliecību, ka “Trīs jūru iniciatīva” kalpos dalībvalstu ekonomikas izaugsmei un enerģētikas
8. Pauž
savienojumu izveidei, stiprinot Latvijas un Eiropas drošību, jo stratēģiski nozīmīgu pārrobežu

2.

Iesaka ALA biedriem un biedru organizācijām aicināt cilvēkus iesaistīties ALA Sabiedrisko attiecību
nozares Call To Action aktīvistu grupā, lai veicinātu ASV Kongresa locekļu labvēlīgu nostāju Latviju
interesējošos drošības un citos jautājumos.

projektu īstenošana vairos valstu sadarbību un kalpos ilgtspējīgai attīstībai.

atbalstu ALA un PBLA ekonomiskās sadarbības iniciatīvām, ieskaitot Pasaules latviešu
9. Izsaka
ekonomikas un inovāciju forumu (PLEIF) un Spotlight Latvia, un iesaka turpināt atbalstīt un veicināt
šos pasākumus.

For the next operating year, the ALA Congress has passed 19 resolutions and 2 recommendations
for the newly elected board.

Uzdod ALA valdei sadarboties ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju svarīga ārpolitiskā mērķa sa10. sniegšanai,
laikus uzsākot informācijas darbu un aktīvu kampaņu, kas palīdzētu Latvijai iegūt nepie-

ciešamās balsis, lai tā tiktu ievēlēta par ANO Drošības padomes nepastāvīgo dalībvalsti 2025 gadā.
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Valdes locekļi

Jaunie ALA

ALA valdei 2020. gada rudenī pievienojās pieci jauni valdes locekļi, kas pierāda latviešu sabiedrībā ASV ir daudz darboties gribošu, aktīvu cilvēku, kam rūp Latvija,
latviskās kultūras un sakņu saglabāšana.
Andrejs Kancs

Kasieres palīgs/Assistant Treasurer
Es piedzimu un uzaugu Indianapolē, absolvēju
Indianapoles latviešu skolu un Gaŗezera Vasaras
vidusskolu. 2006. gadā pabeidzu studijas Indiānas
Universitātes finanšu fakultātē. Kopš 2017. gada
strādāju uzņēmumā Milhaus Development par
finanšu direktoru. 2012. gadā apprecējos un kopā
ar sievu Dīnu dzīvojam Indianapolē. Esmu aktīvs
latviešu sabiedrībā un ieņemu amatus vairākās
vietējās organizācijās. ALA kongresā Denverā 2019.
gadā tiku ievēlēts ALA valdē, Revīzijas komisijā,
2020. gadā - par kasieres palīgu. Domāju, ka ir
nepieciešams un mums jābūt gataviem darīt to, ko
sabiedrība sagaida un prasa no mums visiem, lai
turpinātos ALA svarīgais darbs. Skatīsimies nākotnē
un cienīsim pagātni, bet nepaliksim pagātnē!

Valda Grinberga

Kultūras nozares vadītāja/Office of Cultural Affairs
Esmu beigusi Bostonas Latviešu skolu,
absolvējusi Beverīnas vasaras vidusskolu un
apmeklējusi Minsteres Latviešu ğimnāziju. Ieguvu
mağistra grādu izglītībā Bostonas Universitātē
un strādāju par veselības izglītības pasniedzēju
Latvijas Universtitātes Pedagoģijas fakultātē. No
2001. līdz 2018. gadam biju Bostonas Latviešu
skolas padomes priekšsēde, klases audzinātāja un
ğeogrāfijas skolotāja. Vairākus gadus vadīju Īkšķīšu
nometni un Sniegaines ziemas ģimeņu nometni
Katskiļos. Kopš 2013. gada kalpoju Latviešu Fonda
padomē kā aktīvo projektu lietvede, vēlāk kā
priekšsēde. Dziedu Bostonas Latviešu korī. Ikdienā
strādāju Izglītības attīstības centrā (Education
Development Center), kas īsteno projektus izglītības
un veselības attīstībā. Ar sajūsmu uzņemos Kultūras
nozares vadītājas amatu un ceru godam izpildīt
šo uzdevumu, uzklausot valdes locekļu un biedru
ieceres latviešu kultūras saglabāšanā. Pandēmijas
situācija bija izaicinājums mums visiem.
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Inese Stravelli

ALA Kultūras Fonda vadītāja/Cultural Foundation

Esmu dzimusi un uzaugusi Rīgā, bet nu jau vairāk nekā 20 gadus
dzīvoju ASV. Pēdējos 14 gadus kopā ar vīru un diviem bērniem dzīvoju
Atlantā, Džordžijas pavalstī. Esmu ieguvusi bakalaura grādu kultūras
un komunikācijas nozarē Ņujorkas Pilsētas universitātē. 2018. gadā
nodibināju Atlantas Latviešu organizāciju, jo gadiem ejot, sāka pietrūkt
latviešu sabiedrības, kultūras un tradīciju. Tas deva man iespēju
iepazīties ar Amerikas Latviešu apvienības darbību un tās biedriem.
Darbība šādās organizācijās ir kā tilts starp Ameriku un Latviju, un es
ļoti priecājos par iespēju būt latviešu sabiedrībā, organizēt dažādus
pasākumus un satikt daudz jauku cilvēku. Piedāvājums pārņemt ALA
Kultūras fonda vadību bija patīkams un negaidīts pārsteigums, par ko
esmu ļoti pagodināta un ar prieku uzņemos jaunos pienākumus.

Mārtiņš Jansons

Revīzijas Komisijas loceklis/Audit Committee

Piedzimu un uzaugu Ņūdžersijā. Savu latvisko izglītību ieguvu
Ņūdžersijas pamatskolā, Bronksas vidusskolā un Beverīnas vasaras
vidusskolā. Tajos gados arī piedalījos tautas deju grupās un skautos.
Latviešu dzīve ASV nav iedomājama bez piedalīšanās sporta
pasākumos, tādēļ ar Kursas sporta komandu startēju futbolā, volejbolā
un basketbolā. Absolvēju Bloomfield koledžu ar grādu datorzinībās.
Pašlaik strādāju par inženieri vācu rūpniecības firmā. Pirms daudziem
gadiem biju Amerikas Latviešu jaunatnes apvienības (ALJA) valdē,
bet tagad, darbojoties ALA, vēlos piedalīties, veidojot latviešu nākotni
Amerikā un sadarbību ar Latviju. Pašlaik kopā ar sievu Moniku, meitām
Annaliju un Karīnu dzīvojam netālu no Atlantas.

Diāna Kārkliņa

Revīzijas komisijas locekle/Audit Committee

Es, kā Kultūras nozares vadītāja, turpinu meklēt
iespējas kultūras pasākumus baudīt tiešsaistē. Kā
mēs visi, ļoti gaidu dienu, kad cilvēki atkal varēs
brīvi un droši pulcēties klātienē, lai baudītu kultūru.

Esmu dzimusi un uzaugusi ASV, Ohaijo štatā, pilsētās, kurās nebija
latviešu sabiedrības. Latviešu saknes, izglītību un iedvesmu ieguvu
no vecākiem un vecvecākiem. Mana māte Biruta Abula bija aktīva
vairākos latviešu sabiedriskajos darbos, tajā skaitā arī Amerikas
Latviešu apvienībā. Esmu Gaŗezera vasaras vidusskolas absolvente,
esmu tur strādājusi arī kā audzinātāja. Absolvēju Rietummičiganas
universitāti datorzinību specialitātē. Darba gaitas iesāku Čikāgā. 1994.
gadā apprecējos un pārcēlos uz Kalamazū, kur uzsāku darbu Kellogg
kompānijā. Darbojos arī Kalamazū latviešu skolā, biju skolas pārzine un
latviskā vidē izaudzināju divus bērnus. Patreiz strādāju kā viceprezidente
Kellogg uzņēmuma Information Technology, Global Demand and
Enterprise Architecture. Es atsaucos Pētera Blumberga aicinājumam
būt ALA valdē, jo ceru ar savu darba pieredzi palīdzēt sasniegt ALA
mērķus un dot atpakaļ organizācijai, kas ar savām programmām tik
daudz ir palīdzējusi mūsu ģimenes latviskuma stiprināšanā.
The ALA board welcomes five new members: Andrejs Kancs as the Assistant Treasurer, Valda Grinbergs
as the Director of the Office of Cultural Affairs, Inese Stravelli at the helm of the Cultural Foundation, and
Mārtiņš Jansons, and Diāna Kārkliņa who join the Audit Committee. All are proud of their Latvian heritage
and look forward to sharing the expertise they have obtained in their professional lives.
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ALA bijušo

Valdes locekļu atmiņas

2020. gadā darbību ALA valdē beidza četras darbinieces, kuru talanti un darba spējas veicināja jaunu
programmu izveidošanu un tālāku apvienības izaugsmi. Pateicamies par paveikto un vēlam veiksmi tālākajā darbībā Kultūras nozares vadītājai Līgai Ejupei, ALA Kultūras fonda vadītājai Sanitai Šūmanei, kasieres
palīdzei Anitai Nāgelei un revīzijas komisijas loceklei Gundegai Dancei!

pēc manas ievēlēšanas, kādā Vašingtonas valdes sēdē, toreizējais Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns,
mani uzrunāja par topošajiem Latvijas Simtgades svētkiem. Drīz pēc tam satikos ar toreizējo Latvijas Kultūras
ministri Daci Melbārdi un sapratu - Simtgades svinības būs mana Kultūras nozares termiņa lielākais darbs,
projekts, sadarbošanās un prieks! Priecīgākie notikumi manos valdē nostrādātajos gados bija veiksmīgā
sadarbība ar Latvijas valdību, ASV latviešu organizāciju vadītājiem un sabiedrību, gatavojoties un koordinējot
Latvijas Simtgades svētku svinības ASV gada garumā. Mēs visi varam būt lepni par to, ka ASV bija visvairāk
simtgades notikumu un pasākumu ārpus Latvijas – 128!
Otrs lielais projekts, ko īstenojām kopā ar Latvijas Kultūras ministriju, bija jauniešu prakses programma
Latvijā “Pavadi vasaru Latvijā” (PVL). Pirmajā gadā piedāvājām prakses vietas Latvijas kultūras iestādēs,
šobrīd kultūras iestādēs ir tikai trešdaļa no piedāvātajām prakses vietām. Lielā atsaucība gan no mūsu
jauniešiem, gan no Latvijas darba devējiem ir bijusi apbrīnojama. Iespēja jauniešiem patstāvīgi dzīvot un
strādāt Latvijā ir pavērusi viņiem plašāku pasaules perspektīvu un ļāvusi jauniešiem izveidot piederības
saites ar Latviju.
Mana atbilde uz jautājumu: “Vai Tavi nākotnes plāni saistīti ar darbošanos latviešu sabiedrībā?” ir dabiski! Nevaru iedomāties to nedarīt! Tas ir asinīs!!

Sanita Šūmane

ALA Kultūras fonda vadītāja/Cultural Foundation 2013. - 2020.

ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs pateicas par darbu Līgai Ejupei un Sanitai Šūmanei.

Atskatoties uz ALA valdē nokalpotajiem gadiem, Līga Ejupe, Sanita Šūmane un Anita Nāgele
atbild uz dažiem jautājumiem:

1. Kāpēc Tu piekriti darboties ALA valdē?
2. Priecīgākie notikumi Tavos valdē nostrādātajos gados?
3. Vai Tavi nākotnes plāni saistīti ar darbošanos latviešu sabiedrībā?
Līga Ejupe

Kultūras nozares vadītāja/Office of Cultural Affairs 2013. - 2020.

Līdzīgi visiem trimdas bērniem, uzaugot ASV, Amerikas Latviešu
apvienība vienmēr .... bija. Tā bija daļa no mūsu latviešu pasaules.
Kad bijusī ALA priekšniece Anita Bataraga man piedāvāja uzņemties
kandidēt uz Kultūras nozares vadītājas amatu, mana pirmā domā bija...
es jau nevaru! Es nejutos diezgan... gudra?... spējīga?...nopietna?, lai
uzņemtos lielas organizācijas kultūras vadības lomu. Bet Anita bija
neatlaidīga, un ievelkot dziļu elpu, atbildēju – jā. Atzīstos, pirmais gads
bija mācību gads, līdz kamēr es sapratu, kā organizācija darbojās un ko
es varētu tai dot.
Kad pārņēmu Kultūras nozares vadību, man netika iedots konkrēts
plāns, pēc kura man būtu jādarbojas. Sākumā es novēroju un centos
izprast: “Ko ASV latvieši sagaida no ALA Kultūras nozares?” Bet gadu
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Jutos ļoti pagodināta par Sarmas Muižnieces-Liepiņas piedāvājumu
no viņas pārņemt Amerikas Latviešu apvienības Kultūras fonda vadību
un tā, pirms septiņiem gadiem, guvu iespēju darboties Amerikas
Latviešu apvienības valdē. Piekritu kandidēt un uzņemties šo amatu,
jo tādējādi radās iespēja būt ciešāk saistītai ar latviešu sabiedrību,
kultūras un citām aktualitātēm ārpus Latvijas un Latvijā. Vienlaikus tā
bija iespēja iepazīt radošus cilvēkus, entuziastiskus darba darītājus, kuri
strādā Latvijas nākotnei un kuriem tā patiesi rūp.
Darbojoties ALA, es ziedoju un lietderīgi ieguldīju savu laiku latviešu
sabiedrības labā, kas man bija un joprojām ir svarīgi. Iespējams, ka
tobrīd man arī bija nepieciešamība sev un latviešu sabiedrībai Amerikā
pierādīt, ka es, Latvijā dzimusi un uzaugusi, kaut mazliet “svešāka”
šejienes sabiedrībai, varu līdzvērtīgi dot savu artavu, uzņemoties atbildību, iedziļinoties, ieklausoties,
cenšoties izprast, lemt par sabiedrībā svarīgiem jautājumiem un lietderīgi ieguldītiem ziedotāju līdzekļiem.
Pirms iesaistīšanās ALA valdes darbā, ar vairākiem ALA valdes locekļiem biju sadarbojusies citos sarīkojumos
un no patīkamās sadarbības pieredzes secināju, ka es labprāt sastrādātos ar šiem cilvēkiem atkal. Tāpat mani
interesēja iespēja iepazīt un ciešāk sadarboties ar citiem, man vēl nepazīstamiem, pieredzes bagātiem,
zinošiem, ideāliem ticošiem un nesavtīgiem cilvēkiem, kuri savu laiku veltīja ALA.
Vēl viens, nebūt ne mazsvarīgs iemesls, kas mani vilināja bija tas, ka ALA, kas šogad atzīmēs 70. dibināšanas
gadadadienu, un kuras valdē nomainījušās vairākas paaudzes, valdes sēdes joprojām pilnībā notiek
latviešu valodā. Bez jokiem! Apsverot visu augstāk minēto, nebija šaubu, ka jāpiekrīt uzaicinājumam. Tagad,
atskatoties uz ALA valdē un Kultūras fonda vadībā pavadīto laiku, man ir mazliet žēl, ka tas tik ātri pagājis,
bet vienlaicīgi esmu gandarīta par iegūto pieredzi, izveidotajām draudzībām un daudzajiem emocionāli
pacilājošiem mirkļiem, kas piedzīvoti.
Es nevaru izcelt kādus atsevišķus priecīgus notikumus, lai arī to bijis daudz. Katra tikšanās valdes sēdēs
šķita tāda priecīga, latviska, sava veida īsa “atgriešanās mājās”, kaut kas ļoti pazīstams un sirsnīgs. Varu
droši teikt, ka tiekoties valdes sēdēs, starp mums valdīja patiess atkalredzēšanās prieks. Valdes sēdēs mani
patīkami pārsteidza tas, ka valdes locekļi godprātīgi pilda savus pienākumus, no sirds darbojas cēlāka
mērķa vadīti, latviešu sabiedrības un Latvijas labā. Tas ir ļoti aizkustinoši, atrodoties tik tālu projām no
mūsu mazās, mīļās zemītes Latvijas. Pozitīvā enerģija, humors, arī izaicinājumi, kam jāmeklē risinājumi, dod
pozitīvu enerģiju valdes sēdēs, kas iedvesmo. Vakaros pēc sēdēm, kad valdes locekļiem ir iespēja mazliet
labāk iepazīt vienam otru brīvā atmosfērā, vienam ar (vai par) otru pajokot, reizēm izsmieties un zināt, ka visi
no rīta atkal būsim jaunā darba cēlienā. Tā ir ļoti patīkami piepildoša gandarījuma sajūta. Nemaz nerunājot
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par personīgajām draudzībām, kas izveidojas, strādājot viena mērķa vadītiem. Esmu pateicīga katram ALA
valdes loceklim un projektu vadītājiem Kultūras fonda ietvaros, kuri padarīja manu darbošanos Amerikas
Latviešu apvienībā patīkamu, tādu, uz kuru atskatīšos ar smaidu!
Mani nākotnes plāni ir cieši saistīti ar latviešu sabiedrību. Pēc nākošā ALA kongresa turpināšu darboties
ALA Kultūras fonda valdē, pildot padomdevējas pienākumus. Darbošos arī Losandželosas Latviešu skolā,
jo no 2019. gada rudens esmu uzņēmusies mācību pārzines pienākumus. Centīšos dažus nākamos gadus
vairāk laika veltīt savai mikro-latviešu sabiedrībai - saviem diviem dēliem un viņu latviešu valodas izkopšanai,
pirms jaunākais dēls uzsāks skolas gaitas.

Anita Nāgele

Kasieres palīdze/Assistant Treasurer 2017. - 2020.

Iepriekšējā kasiere Dace Spanier pārmainīja ALA grāmatvedību uz
elektronisku sistemu, lai kasieres palīdzei nebūtu ik nedēļu birojā jāparaksta
čeki. Bet 2018. gadā tas vēl nebija noticis, un bija vajadzīgs kāds, kurš dzīvo
tuvu ALA birojam. Ta kā jau no bērnības biju saņēmusi labumu no ALA un
pazinu vairākus cilvēkus valdē, kuri mani aicināja šajā amatā, tad piekritu.
Man vienmēr ļoti patikusi skola, un darbošanās ALA valdē bija patiesa
izglītība. Mana loma valdē bija ļoti administratīva, bet es uzzināju par ALA
un pasaules latviešu sadarbību kultūras, izglītības un politikas sfērās. Satiku
patiešām dedzīgus darbiniekus - valdes locekļus, arī dalībniekus valdes
sēdēs un kongresos. Bija iespēja parunāt, patērzēt un diezgan bieži smieties.
Ceru, ka nākotnē varēšu piedalīties un darboties kādā praktiskā un vērtīgā
veidā ALA vai citā latviešu organizācijā.

Departing board members reflect on their tenure at ALA
Līga Ejupe: Looking back at
my seven years as the Director
for Cultural Affairs at ALA, it is
hard to find anything that I did
not like. The board was always
passionate about their work
representing Latvians living in
the US. The office staff were
always incredibly helpful. The
synergy among everyone was a
joy to be part of.
My greatest project, and
the one that I will always
remember, was the multi-year
work helping to coordinate the
Latvian Centennial celebrations
in the U.S. Working with
representatives of the Ministry
of Culture of Latvia and all of
the dedicated staff of the many
Latvian American organizations,

was by far the highlight of my
tenure.
The project that I am most
proud of, was the creation of an
internship program for students
in Latvia. This allows Latvian
American young professionals
to experience life in Latvia
and create connections to the

land and people that will last a
lifetime.
I have met so many interesting
people and had so many once in
a lifetime experiences- I cannot
envision a future in which I would
not be an active participant in
the Latvian community in the U.S.

Sanita Šūmane: It has been an
honor and a privilege being part
of the ALA board for seven years.
I responded with enthusiasm
to Sarma Muizniece-Liepina’s
invitation to run for the position
of Director of the ALA Cultural
Foundation, because I felt the
need to be more involved in
the Latvian culture and Latvian
American community, and I
wanted to be part of this amazing
organization, which to this day,
conducts its meetings in Latvian.
I was able to do it all and more!
These years seem to have passed
so quickly, but they have allowed
me to learn from my peers, gain
valuable experience and to get
to know many wonderful people.
Each ALA board meeting was
like a homecoming to me, and
the friendships we made will last
a lifetime. I got to work side by
side with very dedicated people
who inspire me and give their
best for their fatherland – Latvia.
Now I plan to share my time
between the Los Angeles Latvian
School and my two young sons.
Next fall I will return to the ALA
Cultural Foundation in the
capacity of advisor.
Anita Nāgele: I was ALA’s

Assistant Treasurer for two and a
half years. Although my role was
primarily clerical, it allowed me
to meet many amazing people
from all areas of Latvian society
and learn so very much about
Latvian communities everywhere
in the world. Right now it is
hard to see past the current
overarching issues facing the
US, but I do hope to be of some
practical use in Latvian society
in the future, whether in ALA or
otherwise.

Līga Ejupe ar grupas “Imanta Dimanta un draugi” solistēm Katrīnu Dimantu un Imantu Nīgali

Līga Ejupe un PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte Dziesmu un deju svētkos Latvijā.
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Pandēmijas laika stāsti

ALA atbalsts latviešu skolām

draudzīgā gaisotnē ar priecīgām bērnu čalām,
sarunām pie uzkodu galda, rotaļām un dziesmām un
pat peldēm baseinā. Tad vēl nevarējām iedomāties,
cik labi un īpaši ir vienkārši būt kopā…
Taču arī pēc pandēmijas ierobežojumiem skolas
dzīve neapstājās! Drīz vien sākām eksperimentēt
ar virtuālām nodarbībām, un rudenī jau bijām
gatavi rīkot iknedēļas Zoom klases skolēniem
no pirmsskolas līdz 3. klasei. Sadarbojāmies
ar Losandželosas skolu
un priecājamies, ka
virtuālajās klasēs kopā mācījās arī vairāki bērni no
Losandželosas un Sietlas.

Pandēmijas laikā, mums kā mazai skolai radās
daudz iespēju piedalīties lielāku skolu sarīkojumos.
Priecājamies, ka nostiprinājās sadarbība ar
Losandželosas skolu. Vairāki mūsu bērni piedalījās
arī Sanfrancisko teātra un Bostonas skolas
sarīkojumos. Ziemassvētku vecīti mūsu skolēniem
bija iespēja satikt pat divas reizes – klātienes
sarīkojumā kopā ar Sandjego draudzi, kā arī virtuāli
kopā ar Losandželosas skolu.
Ceram un visiem novēlam, lai sadarbība
starp skolām un dažādām diasporas latviešu
organizācijām turpinās arī pēc pandēmijas!

Mineapoles/St. Paulas Latviešu skola

Elisa Freimane

ALA Izglītības nozares vadītāja
Grūti aplēst, cik reizes pēdējos 10 mēnešos man
ir jautāts: kādas ir pandēmijas sekas uz latviešu
skolām ASV? Īsumā atbildot uz šo jautājumu - viss
ir mainījies, bet mūsu misija palikusi nemainīga mēs turpinām darīt nozīmīgo darbu, audzinot jaunu
latvisku paaudzi Amerikas Savienotajās Valstīs.
Sakarā ar izsludināto pandēmiju, 2020. gadā
ASV latviešu nometnes un vasaras vidusskolas
klātienē nedarbojās. Mainījās viss, kā līdz šim esam
pieraduši strādāt ar bērniem. Skolas un nometnes
ir piedzīvojušas finanšu krīzes, satraukumu, vilšanos
un nedrošību.
Tomēr gada laikā esam apguvuši pilnīgi jaunas
zināšanas un spējas. Skolu un nometņu vadītāji ir
mainījuši savu domāšanu un ieradumus. Pateicoties
spējai mainīties, gandrīz visas ASV latviešu skolas
un nometnes ir notikušas, dažas pat ar atjaunotu
spēku. Kā labi basketbolisti, skolu un nometņu
vadītāji ir paspējuši veikt pagriezienu, atrast veidu,
kā apiet grūtības.
Amerikas Latviešu apvienības valde, atbalstot
latvisko izglītību - skolas un nometnes, 2020. gada
augustā nolēma piešķirt100 tūkstošus dolāru
ASV skolu un nometņu atbalstam. ALA neizvirzīja
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noteikumus, kā un kur naudu izlietot, jo tikai cilvēki,
kas skolu vai nometni vada, zina, kas šajos grūtajos
laikos ir visvajadzīgākais. Piedāvājam ieskatu skolu
pandēmijas laika pieredzē. Šie ir viņu stāsti.

Sandjego Latviešu skola

Sandra Gotlaufa-Orozko, pārzine
Kad pandēmijas vēsmas jau virmoja gaisā, marta
sākumā paspējām pulcēties uz pēdējo “veco laiku”
sarīkojumu – Zinātnes dienu. Pie skolas bērniem
un draugiem viesojās bioķīmiķe Kristīne Senkāne,
kura ar aizraujošiem eksperimentiem palīdzēja
izzināt dažādus ķīmijas faktus. Pēcpusdiena noritēja

Indra Halvorsone, pārzine
Mineapoles/St. Paulas latviešu skolai 2020. gads
bija neparasts, bet darbīgs gads. Neilgi pēc kupli
apmeklētām Draudzīgā Aicinājuma svinībām,
martā iesākoties pandēmijai, skola pārgāja uz
darbu attālināti. Skolotāji un ģimenes ātri apguva
Zoom iespējas un tās izmantoja, lai turpinātu
latvisko izglītību un iespēju satikties. Skolas gadu
noslēdzām ar skaistu Zoom pasākumu, kurā varēja
piedalīties arī ģimenes locekļi no Latvijas un citām
vietām Amerikā. Izdevām pat gadskārtējo skolas
gada grāmatu - šoreiz pandēmisko.
Rudenī skolas gadu iesākām septembra beigās,
tiekoties parkā, maskās un ievērojot sociālo
distancēšanos. Kamēr varējām, skola notika hibrīda
režīmā, klasēm mainoties pa nedēļām. Dažas no

klasēm satikās tikai ārā, ārpus skolas telpām. 2020.
gadā skola rīkoja 18. novembra svinīgo aktu, kurā
ar lielu prieku un lepnumu latviešu sabiedrībai
parādījām skolēnu izveidoto deju (katra klase
iestudēja daļu no dejas, tad to visu uzfilmējām,
satiekoties ārā, parkā, ierakstam pat izmantojām
dronu un skolas ģimeņu iedziedāto dziesmu “Nu ar
Dievu, Vidzemīte!”)
2020. gada rudenī mūsu skolotāju pulkam
pievienojās arī divas skolotājas no Latvijas, kā
arī mākslas skolotāja Linda Treija no Teksasas!
To varējām darīt, pateicoties ALA dāsnajam
finansiālajam atbalstam!
2020. gadu noslēdzām ar skaistu skolas
svētku eglīti un Zoom varējām pat spēlēt teātri!
Iepriecinājām latviešu draudzi ar Kristus dzimšanas
stāstu, kurā piedalījās visas skolas ģimenes, kā arī
palīdzējām draudzes korim iedziedāt “Klusa nakts”
dziesmu. Tieši saulgriežos ārā, parkā mūs apciemoja
Ziemassvētku vecītis un atnesa godam nopelnītās
dāvanas skolēniem un skolotājiem!
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Vašingtonas Latviešu skola

Ņūdžersijas Latviešu skola

Jana Anča Tetere, pārzine
Saulainā un dzestrā 14. novembra dienā,
atminoties un godinot mūsu senčus un vēsturi, kopā
pavadījām skaistu dienu skolas baznīcas pagalmā,
ieskandinot Latvijas dzimšanas dienas svinības, ar
īpaši izveidotu programmu “Liela gara tēva josta”.
Pasākumam sākoties, uzzinājām, ka ir “pazudušas”
vairākas Latvijas robežpilsētas. Tās ir jāatrod, jo valsts
taču nevar pastāvēt bez robežām! Meklējot Latvijas
gaismas robežstabus, interaktīvajā Šķēršļu gājienā
pa sentēvu pēdām tika izstaigāti vēstures līkloči.
Ciemojoties pie Mārtiņbērniem, katrs - veselībai
un spēkam - tika iepērts ar žagariem. Iemetot
ugunī pa egles zariņam un iedomājoties kādu labu
domu, tika apgūts un izpildīts sens uguns rituāls, un
nobeigumā pie ugunskura izspēlēta jautra rotaļa.
Soļojot cauri jaunlatviešu laikmetam, bērni
palīdzēja Dainu tēvam Dainu skapja kārtošanā! Lai
noskaidrotu, cik tautasdziesmu lapiņu glabā Dainu
skapis, tiem nācās atšifrēt kodu, kā arī salikt pareizi
izbirušos tautasdziesmu vārdus un no bildēm radīt
jaunvārdus.
Ceļš, vijoties no senatnes līdz mūsdienām, savijās
ar rakstu rakstiem. Tur, ar gaismas kociņiem izliekot
uz taciņas senās rakstu zīmes, bērni darināja savu
Lielvārdes jostu.
Visbeidzot, vēsturisko Rīgas kauju priekšvakarā
1919. gada novembrī, tika izstaigātas cīņu takas
“tumsā” (aizsietām acīm), un, paļaujoties uz
komandas biedru teikto, šķērsota ar baloniem
“mīnētā” Daugava un saņemta žēlsirdīgo māsiņu

neatliekamā pirmā palīdzība.
Svētkus turpinājām ar “Dievs svētī, Latviju”,
karogu, svētbrīdi, apsveikumu, ar svētku kliņģeri
un lielo “dzimšanas dienas torti” brīnumsvecīšu
krāšņumā. Noslēgumā, kad pēcpusdiena jau bija
pārvērtusies vakara stundā, kopīgi brīvdabas kino
zālē noskatījāmies pašu veidotās filmas “Mans
latviskākais vārds” pirmizrādi.
Katrā posmā nopelnītās īpašās svecītes, ļāva
atjaunot un no jauna izgaismoties Latvijas robežām
- pie jūras svecītēm laistoties kā dzintaram.
Neizsakāms prieks bija redzēt liesmiņas iedegamies
arī mūsu bērnu sirdīs, par mūsu mīļo Latviju! Lai
pateicība sirdī un gaišs skats nākotnē!

Daina Block, pārzine
Skolas 2020./2021. mācību gada atklāšana
notika neklātienē 20. septembrī. Šajā rudenīgajā
svētdienas rītā, sēžot savās mājās pie ekrāniem,
skolas ģimenes pulcējās virtuālajā lokā. Atklāšanas
sapulcē katra ģimene dalījās ar kādu vasaras
piedzīvojumu un rādīja fotogrāfijas, kamēr bērni
nedaudz pastāstīja par vasaras izpriecām.
25. oktobrī skola pirmo reizi kopš marta tikās
klātienē, lai iepazīstinātu skolēnus ar latviešu
maskošanās tradīcijām un draudzes nama
stāvlaukumā iemācītos tautas deju soļus. Rīts bija
auksts un lietains, taču visiem bija apnicis tikties
neklātienē, tāpēc nolēmām dejot lietū. Skolēni devās
mājās izdejojušies un novērtēja iespēju priecāties
un mācīties kopā ar saviem klases biedriem.
Novembrī skolas saime otro reizi tikās klātienē,
lai atzīmētu Latvijas 102. gadadienu. Bija patiešām
patīkami redzēt skolēnus ierodamies tautas tērpos,

ar prieku un cieņu vienojoties himnā pie karoga. Pat
Latvijas televīzija bija klāt, lai filmētu svinības!
Adventes
laikā
skolēni
cītīgi
gatavojās
Ziemassvētkiem. Cepām piparkūkas, rakstījām
svētku apsveikumus un piedalījāmies virtuālā korī
un skolas svētvakarā rādījām uzvedumu ,,Mazais
bundzinieks”.
Šī laikam bija pirmā reize skolas 70 gadu vēsturē,
kad skolas Ziemassvētku pasākums notika ārā.
Vecākās klases nolasīja Kristus prieka vēsti no Lūkas
evaņģēlija, skolēni izrotāja egli ar īstām svecēm
un sagaidīja Ziemassvētku vecīti. Iekurinājām trīs
mazus ugunskurus, pie kuriem sildīties un kuros
sadedzināt bluķus, ko vilkām ar cerību atsvabināties
no 2020. gada blēņām.
Skolas dažādās nodarbības pirmajā semestrī
bija iespējamas, pateicoties vecāku, skolotāju
aktivitātei un ALA atbalstam, kas nodrošināja katra
skolēna līdzdalību skolā un ļāva mums izmaksāt
skolotājiem honorārus par viņu pašaizliedzīgo un
izdomas bagāto darbu. Izsakām sirsnīgu pateicību
Amerikas Latviešu apvienībai! Paldies par visu, ko
darāt skolēnu labā!

Losandželosas Latviešu skola

Aija Zeltiņa-Kalniņa, sabiedrisko lietu pārzine
Sirsnīgs
un
emocionāli
pacilāts
bija
Losandželosas Latviešu skolas saiets Marina
Vista parkā, Longbīčā. 2020. gada 15. novembra
saulainā un siltā svētdienas rītā skolas ģimenes
un viesi pulcējās, lai pieminētu Lāčplēša dienu
un Latvijas Republikas pasludināšanas 102.
gadadienu; kā arī Losandželosas Latviešu skolas
70. gadadienu. Saulei austot pār koku galotnēm,
tika izkārts sarkanbaltsarkanais karogs, kas norādīja
pulcēšanās vietu. Agri no rīta Dainis Kalniņš laikus
devās uz parku izvēlēties vislabāko vietiņu skolas
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sarīkojumam un kā īstens namatēvs sagaidīja un
uzņēma viesus.
Svinīgā saieta rīts sākās ar skolas pārzines Aijas
Kīns svētku uzrunu par novembri, kas ir gan Latvijas
Valsts svētku mēnesis, gan arī Losandželosas
Latviešu skolas nodibināšanas mēnesis; par
ikvienas latviešu ģimenes nozīmīgo pienesumu
vairākās paaudzēs kopš latviešu apmešanās
Dienvidkalifornijā. Pie Latvijas karoga goda sardzē
stāvēja Māra un Krišs Kīni. Sarīkojuma dalībnieki
nodziedāja Latvijas himnu un mācību pārzine
Sanita Šūmane aicināja skolēnus un ģimenes ar
dažādiem priekšnesumiem uzburt svētku sajūtu un
baudīt kopā būšanu, neaizmirstot apskatīt skolēnu
radošo darbu izstādi par godu Latvijas dzimšanas
dienai, Lāčplēša dienai un skolas jubilejai. Nelielā
koncertā izskanēja patriotiskas dziesmas un dzejoļi,
un lasījumi par Latvijas vēsturi.
Koncerta beigās kā solījumu sev un atgādinājumu
citiem visi klātesošie nodziedāja dziesmu “Tu esi
Latvija” (R. Paula mūzika un O. Vācieša dzeja). “Šo
pašu svētāko, Tu neaizmirsti: vai celies debesīs vai
jūras dzīlēs nirsti, vai draugu pulkā dali savu prieku,
vai viens pats satiecies ar pretinieki. Tu esi Latvija!”
Pasākumā godināja arī bijušās skolas pārzines
un skolotājas. Skolas bērni saņēma sveicienus un
dāvanas no vietējām latviešu organizācijām.

Bostonas Latviešu skola

Agnese Linarte, pārzine
Pandēmija Covid-19 izskatā ir ieviesusi savas
korekcijas arī Bostonas Latviešu skolas (BLS) dzīvē.
Marta sākumā, drošības apsvērumu dēļ, skola
slēdza savas durvis, un mācības pārcēla virtuālā
vidē. Sākās aktīva Zoom platformas apgūšana,
lai varētu pilnvērtīgi nodrošināt mācības. Izrādās,
ka itin labi spējam attālināti svinēt svētkus, veidot
sadraudzības, tikties ar interesantām personībām
un pat doties ekskursijās. Tikāmies ar kokļu meistaru
Imantu Robežnieku, kurš virtuāli izvadāja mūs pa
savu meistardarbnīcu, parādot skolēniem kā top
koncertkokles un ar ko tās atšķiras no etnogrāfiskās
kokles. Pateicoties “Stūra mājas” gidam Paulam
Rēvelim, vecāko klašu skolēni varēja izstaigāt čekas
pagrabus, un ne tikai uzzināt par nama vēsturi, bet
arī izjust to laiku notikumus virtuālajā ekskursijā.
Viena no aizraujošakajām skolas dienām bija
Sadraudzības diena, kurā kopējās nodarbībās ar
mums piedalījās arī Ņūdžersijas Latviešu skola un
Vašingtonas DC Latviešu skola. Visām trim skolām
bija iespēja vadīt dienu kā vienai lielai saimei.
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Skolas Facebook lapā izveidojām iknedēļas
tiešraides nodarbības, kurās varēja iesaistīties bērni
no visas pasaules. Piedāvājām lasīšanu, dziedāšanu
un jogas nodarbības bērniem. Skolas gadu
nobeidzām ar virtuālo izlaidumu, kas izvērtās par
ļoti emocionālu notikumu gan absolventiem, gan
skolotājiem un vecākiem.
Rudens mūs sagaidīja ar nedaudz mierīgāku
situāciju: jaunākās klases varēja tikties klātienē,
bet, pulcēšanās ierobežojumu dēļ, vecākās klases
turpināja mācības attālināti. Svinējām Miķeļdienu
un Mārtiņus, bet pa vidu - “Sēņu dienu”, kurā
uzzinājām, kādas sēnes aug Latvijā un kādas mēs
pazīstam šeit, ASV.
Tuvojoties Ziemassvētkiem, mācības turpinājām
attālināti. Veidojām Ziemassvētku apsveikumus
senioriem. Apguvām arī maizes cepšanas iemaņas:
veidojām ieraugu un kopīgi Ziemassvētkos cepām
saldskābmaizi. Kad atkal drīkstēsim tikties klātienē,
mūsu skola sagadīs skolēnus uzposta un uzlabota,
ar ALA atbalstu nodrošinot vēl labāku mācību vidi.

Skolēni pa klasēm iepazina savus vienaudžus
valodas stundās, dziedāja dziesmas, un piedalījās
tautas deju nodarbībās, dienu noslēdzot ar jogu.
Šis projekts bija tik veiksmīgs, ka nākotnē plānojam
to atkārtot un iesaistīt arī ar citas ASV latviešu
diasporas skolas.

In this year of pandemic, the ALA Education Office and Latvian school teachers across the country have
adapted in ways that many of us had not imagined. Most U.S. Latvian school teachers have become Zoom
masters and have brought their students online. Where health regulations allow, schools have met in parks,
created outdoor classrooms, sung in family pods. The difficulties have been met with energy and creativity,
and we applaud our teachers and principals, our children, and parents in their efforts.
We all miss our Latvian school and camp communities, and though virtual activities have been a life raft
for this time, schools and camps will need to return to in-person learning for children, and also need to
remain centers for Latvians to meet and work together. Recognizing the vital role that Latvian camps and
schools play in their Latvian communities, in August 2020, the ALA board granted $100,000 to supporting
these vital institutions.
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Labdarība Latvijā

ASV tautieši ziedo datorus Latvijas skolēniem

2020. gada pavasaris atnesa jaunus pārbaudījumus arī skolasbērniem Latvijā. Izsludinātās pandēmijas
dēļ pārejot uz tālmācības režīmu, tūkstošiem bērnu trūka viedierīču mācību turpināšanai attālināti. ALA
nozare “Labdarība Latvijā” (agrāk Sadarbība ar Latviju) sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu, laikrakstu “Laiks”
un biedrību “Eņģeļa sirds” noorganizēja līdzekļu vākšanas akciju, lai palīdzētu trūcīgām ģimenēm Latvijā
iegādāties datorus. ASV tautiešu atsaucība bija apbrīnojama un, pievienojot saziedotajiem $30,465 tikpat
lielu ALA piešķīrumu, Latvijas maznodrošinātajām ģimenēm tika nosūtīti $70,465 datoru iegādei. Datorus
saņēma vairāk nekā 200 bērnu vairākās Latvijas skolās. Dāsnā ziedojuma saņēmēji pateicas visiem, kas
ziedoja šim mērķim!
Drabešu Jaunā pamatskola

Kristīne Paisuma, direktore
Māra Skrinda, skolotāja

Drabešu Jaunā pamatskola dibināta 2017. gadā.
Esam jauna skola, kas šo nepilnu četru gadu laikā,
pateicoties lieliskai komandai, pašvaldības un
līdzcilvēku atbalstam, strauji augusi savā attīstībā,
izveidojusi un nostiprinājusi savu vērtību sistēmu
un tradīcijas. Skola atrodas Drabešu pagastā,
Amatas novadā, ļoti skaistā un gleznainā apvidū,
kalna galā, blakus Āraišu ezeram. Skolas darbību
raksturo daudzveidība un radošums. Esam
pārliecināti, ka katra cilvēka personības izaugsme
sākas mazā cilvēkbērna ģimenē, bet turpinās skolas
vidē ar cilvēka paša vēlmi sevi pilnveidot. Latviskā
dzīvesziņa, ģimene, dzimta ir mūsu skolas lielākā
vērtība.
Covid-19 pandēmijas apstākļos bija svarīgi
saprast, kuras ir tās vērtības, kas dara mūs
stiprus. Mēs esam maza skola, tādēļ mēs viens
par otru rūpējamies un raizējamies. Ar Amerikas
Latviešu apvienības atbalstu varējām iegādāties
4 stacionāros datorus, 2 portatīvos datorus, un
Microsoft Office programmas licences. Datori no
oktobra beigām atrodas skolā, bet uzsākot attālināto
mācību procesu, portatīvie datori tika izsniegti tām
ģimenēm, kurām palīdzība nepieciešama visvairāk,
nodrošinot bērniem attālināto mācību procesu.
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Drabešu pamatskola, Dita

Viena no šīm ģimenēm ir Ditas ģimene. Ģimenē aug
četri bērni, no kuriem divi vēl ir pirmsskolēni. Dita
mācās mūsu skolas 6. klasē un ir klusa, ļoti centīga,
kārtīga, draudzīga, sirsnīga un izpalīdzīga meitene.
Dita ik dienas cenšas apgūt kaut ko jaunu – meitene
skaisti raksta, viņai patīk un arī padodas zīmēšana un
pasākumu organizēšana. Pateicoties saņemtajam
datoram, meitene var pilnvērtīgi iegūt izglītību. Ar

saņemtā datora palīdzību ir iespējams sekot līdzi
mācību procesam, pildīt mājasdarbus un piedalīties
tiešsaistes stundās, tāpat līdzdarboties dažādos
skolas projektos. Saņemtais dators arī palīdz
brīžos, kad klases audzinātāja, lai uzmundrinātu
klases skolēnus un uzturētu draudzīgas attiecības
klasesbiedru starpā, attālināti noorganizē klases
tikšanās. Ģimene ir ļoti priecīga par šo atbalstu un
saprot, ka atgriežoties skolā, dators būs svarīgs un
noderīgs arī citiem bērniem. Kā ikviens no mums,
Dita ar nepacietību gaida, kad varēs atgriezties
skolā.
Esam ļoti pateicīgi par Amerikas Latviešu
apvienības sniegto atbalstu. Novēlam veiksmīgu un
sirdssiltu 2021.gadu!
Liezēres pamatskola

Regīna Paegle, latviešu valodas skolotāja

Esiet sveicināti, tālie, taču mīļie, sirsnīgie tautieši!
Jums raksta latviešu valodas skolotāja un četru
bērnu mamma no Liezēres pamatskolas.
Vēlos Jums pateikties sevis, savu bērnu, arī citu
vecāku un viņu bērnu vārdā par iespēju tikt pie
brīnišķīgi noderīgas un šajā realitātē ļoti vajadzīgas
dāvanas – portatīvā datora. Kā jau zināms, vīruss ir
apceļojis ne vienu vien valsti, arī mūsu mīļo Latviju.
Un ne bez sekām – attālinātās mācības notiek arī
pie mums. Lai tās notiktu, daudziem vecākiem
bija jādomā par to, kā sagādāt saviem bērniem
nepieciešamās lietas attālinātajam mācību darbam.
Un viena no tām bija dators, un ne vairs viens uz
visu ģimeni, bet katram sākumskolas, pamatskolas,
vidusskolas un augstskolas studentam savs.
Arī man radās saspringta situācija, jo mūsu
ģimenē ir četri bērni. Diviem no viņiem dators
bija nepieciešams visu mācību laiku. Situāciju
mūsu ģimenē vēl sarežģītāku padarīja fakts, ka arī
man bija nepieciešams dators, jo stundas jāvada
attālinātā režīmā. Tāpēc ļoti novērtēju un pateicos
par šo īpašo dāvanu – portatīvajiem datoriem.
Kad saņēmām ziņu, ka mūsu bērniem dāvinājumā
tiks nodoti datori, sākotnēji tas šķita kā nereāls
sapnis. Lai varētu iegādāties bērnam vienu datoru,
vecākiem ir jāplāno ģimenes budžets ilgākam
laikam. Taču tagad 19 skolēniem šajā sarežģītajā
laikā tie tika uzdāvināti, un tas ir neiedomājams
atbalsts viņu ģimenēm.
Manā ģimenē datoru saņēma 1. klases skolniece
Sāra un 4. klases skolnieks Dāvids. Tagad, kad
nepieciešams veikt skolotāju atsūtītos uzdevumus,
mūsu ģimenē nav jāveido grafiks par datora
izmantošanu, bet katram ir iespēja strādāt sev
ērtākajā laikā.

Drabešu Jaunā pamatskola.

Lai jums, ziedotāji, visiem laba veselība, mierīgs
prāts un sirsnīgas domas!
Sveicieni no sniegotās, baltās un šobrīd arī aukstās
Latvijas vietas – Liezēres pamatskolas!

Liezēres pamatskola, Sāra.

Liezēres pamatskola, Dāvids.
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Labdarība Latvijā

“Enģeļa sirds” apciemo bērnus Latvijas novados
Kopš pagājušā gadā aizsākām projektu “Dators
mācībām”, esam saņēmuši divus ziedojums no
tautiešiem Amerikā. Šim projektam pievienojušies
arī vairāki atbalstītāji no Latvijas. Pateicoties datoru
dāvināšanas akcijai, esam iepazinušas daudzus
talantīgus skolēnus, kurus turpināsim atbalstīt arī
turpmāk. Par ziedojumiem iegādātos datorus
vedām uz vairākām Latvijas skolām dažādos
novados – Latgalē, Zemgalē un Vidzemē. Braucot
ciemos pie katras ģimenes, arī mums tas izvērtās
par jauku piedzīvojumu un iespēju iepazīt šo trīs
novadu iedzīvotājus, tradīcijas un apmeklēt vēl
neredzētas vietas.
Vēlamies dalīties ar vairākiem stāstiem no mūsu
ceļojuma.

Pirmais stāsts. Latgale.

Jūs jau zināt, cik skaista ir zilo ezeru zeme. Latgalē
pie Krāslavas atrodas arī dziļākais ezers Baltijā Dreidžs jeb Drīdzis. Tikpat dziļš, cik šis ezers, ir
neizsmeļamā latgaliešu viesmīlība. Katrā mājā, kurā
ieradāmies, mūs sagaidīja bagātīgi klāts svētku
galds. Bijām aizkustinātas, bet, ja katrā mājā sēstos
pie galda, datoru nogādāšana ģimenēm mums
izvērstos trīs dienu garumā.
Saņemot datoru, jauniešiem bija jāsagatavo
apraksts par savu dzimto pilsētu, lai raisītu interesi
to apmeklēt. Vienu stāstu no brauciena uz Latgali
mums noteikti jāizstāsta arī jums. Bērni, kuriem
uzdāvinājām par ziedojumiem iegādātos datorus,
dzīvo pieticīgos un dažkārt grūtos apstākļos. Kāda
divu bērnu māmiņa, kura sirgst ar smagām veselības
problēmām, gaidot mūsu ierašanos, sarunāja
pašvaldības vadītāju nākt palīgā ar istabas remontam
nepieciešamajiem darbiem, sacīdama, ka nevar
ciemiņus uzņemt neremontētā dzīvoklī. Kopīgiem
spēkiem, iesaistot arī kaimiņu, istabiņu uzposa.
Sievietes dēls mācās Krāslavā. Viņa sekmes ir vidējas,
puisis ir ļoti kautrīgs, un mums radās iespaids, ka
tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņš ļoti daudz
laika pavada, spēlējot datorspēles, nevis tiekas ar
vienaudžiem. Pēc ilgas klusēšanas puisis atzinās, ka
labprāt izgudrotu kādu spēli un nopelnītu miljonu.
Protams, līdz tam tāls ceļš ejams, bet apsolījām, ka
pēc tam, kad puiša sekmes mācībās būs uzlabojušās,
mēs iepazīstināsim viņu ar datorspēļu izstrādātāju,
lai palīdzētu realizēt šo sapni.
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Trešais stāsts. Vidzeme.

Mūsu stāsti par Vidzemes bērniem varētu tikt
apkopoti veselā grāmatā, bet kāds īpašs stāsts
saistās ar Lādezera pamatskolu, kurai ir ļoti paveicies
ar bezgala rūpīgām un atsaucīgām skolotājām un
skolas direktori. Katrs bērns, kurš mācās skolā, ir kā
lielas ģimenes loceklis. Kad gatavojāmies nogādāt
datorus Vidzemes bērniem, valstī jau bija izsludināta
karantīna un personīgi apmeklēt ģimenes
nedrīkstējām. Tāpēc lūdzām skolas dot bērniem
kādu uzdevumu un nogādāt viņiem datorus. Bijām
aizkustināti, saņemot skaistos bērnu zīmējumus,
apsveikumus un izpildītos uzdevumus. Visspilgtāk
atmiņā palicis vienpadsmitgadīgās Annas dzimtas
stāsts, kurā viņa, ar vēsturnieces Rasmas Noriņas
palīdzību izpētījusi savu dzimtas koku līdz pat 1846.
gadam. Mazā vidzemniece ir nolēmusi turpināt
pētīt savas dzimtas saknes, un dāvanā saņemtais
dators palīdzēs īstenot Annas nākotnes sapni kļūt
par vēsturnieci.
Paldies visiem dāsnajiem cilvēkiem par atbalstu
Latvijas bērniem!
Es paskatos uz eņģeli.
Cik eņģeļiem plaša sirds!
Tie dāvā man brīnumu,
Kas ļauj mums to izdzīvot.
(Vineta Ceriņa, 11 g.v.)

Biedrības “Eņģeļa sirds” veiksmes stāsti

Otrais stāsts. Zemgale.

Zemgalieši ir nedaudz atturīgāki kā Latgales ļaudis,
bet ne mazāk laipni un sirsnīgi. Tur dzīvo strādīgi un
uzņēmīgi cilvēki, tomēr ne visiem pietiek rocības,
lai savu dzīvi nodrošinātu ar pašu nepieciešamāko.
Tāpēc bija īpašs prieks atbalstīt šo ģimeņu bērnus.
Viena no mūsu biedrības pārstāvēm apmeklēja
divus brāļus un māsiņu, kurus audzināja vecmāmiņa.
Kad mūsu biedrību sasniedza ziņa, ka bērni pēc
vecmāmiņas nāves aizvesti uz krīzes centru, mēs
nolēmām darīt visu, lai viņiem palīdzētu un, kad
visas Eņģeļu sirdis sadodas rokās, notiek brīnums.
Atradās cilvēki, kas bija gatavi uzņemt bērnus savā
ģimenē, un mūsu biedrība “Eņģeļa sirds” turpinās
viņus atbalstīt.

Labdien, mīļie tautieši Amerikā!
Atbalstīto Latvijas bērnu un ģimeņu vārdā,
vēlamies jums pateikties par ziedojumiem biedrībai
“Eņģeļa sirds” 2020. gadā.
Lai gan aizvadītais gads mums visiem bija
pārbaudījumu pilns, un daudzus plānotos projektus
nācās atcelt, tomēr daļu no tiem izdevās īstenot.
Vasaras mēneši bija visrosīgākie: paguvām
noorganizēt pasākumus jauniešiem četros Vidzemes
pagastos – Pociemā, Viļķenē, Umurgā un Skultē, kur
skolēniem bija iespēja piedalīties izzinošā spēlē par
pagasta vēsturi. Bērnus uzrunāja vietējie uzņēmēji
un Limbažu novada domes priekšsēdētājs, stāstot
par savu bērnību, skolas gadiem un profesijas izvēli.
Tāpat jauniešiem bija iespēja nobaudīt vietējo
pagastu vadītāju sarūpētās pusdienas un izdejoties
ballītē.
Pateicoties
jūsu
ziedojumiem,
Lādezera
pamatskolas audzēknis Ivo Pelšs varēja apmeklēt
Zinātnes skolas vasaras nometni, kur viņš padziļināti
apguva ķīmiju un fiziku. Ance Pavloviča no Lādezera
pamatskolas piepildīja savu lielāko sapni – piedalījās
zirgu jāšanas nometnē. Savukārt Kristaps Gasūns

no Bauskas 2. vidusskolas mūs iepriecināja ar savu
mērķtiecīgo attieksmi pret savu sapņu profesiju. Kad
Kristapu un vēl divus jauniešus aizvedām uz airBaltic
jauno pilotu skolas simulācijas lidojumu, pilots,
kurš vadīja šos kursus, bija patīkami pārsteigts par
Kristapu – ka šāda vecuma jaunietis tik labi zināja
pilotu sarežģīto terminoloģiju un komandas angļu
valodā. Kristaps saņēma uzslavu arī par to, ka varēja
patstāvīgi pacelt un nosēdināt lidmašīnu.
Megija Pačegone no Vecsaules pamatskolas
turpina apgūt ģitārspēli, savukārt Megijas divas
jaunākās māsas Kitija un Kristiāna ir pieteiktas
dalībai Latvijas televīzijas rīkotajā pavāru šovā
“Gatavo kopā ar Raimondu Zommeru. Viens,
divi – gatavs!”. Latvijas basketbola izlases sastāvu
U15 grupā šogad papildināja jauna uzlecošā
basketbola zvaigzne – Kristers Kalniņš no Bauskas
2. vidusskolas. Tas ir mūsu visu kopējais veiksmes
stāsts, jo pagājušā gadā Kristers bija pieredzes
apmaiņā ASV un piedalījās nometnēs, pateicoties
tieši mūsu biedrības atbalstītājiem. Karims Klimanis
mūs patīkami pārsteidza ar savu neatlaidīgo
zinātkāri un vēlmi apgūt eksaktos priekšmetus.
Viņš ar augstiem rezultātiem piedalījies vairākās
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matemātikas
olimpiādēs.
Pateicoties
jūsu
ziedojumiem, Karimam bija iespēja apmeklēt
matemātikas kursus, lai uzlabotu savas zināšanas un
teicami nokārtotu iestājeksāmenus augstskolā.
Šogad viens no lielākajiem projektiem bija
mācību nolūkos nodrošināt 80 skolas vecuma
bērnus ar portatīvajiem datoriem. Par to mums
jāsaka īpašs paldies gan ziedotājiem Latvijā, gan
Amerikas tautiešiem, kuri ziedojuši, atsaucoties
Amerikas Latviešu apvienības nozares “Labdarība
Latvijā” aicinājumam.
No sirds vēlamies pateikties arī Maksim Grīna
kungam par iniciatīvu izveidot ziedojumu vākšanas
kampaņu datora iegādei GoFundMe platformā,
izvēloties šādu dāvanu savā 100. dzimšanas dienā!
Talantīgajiem jauniešiem šajā gadā noteikti
pievienosies vēl daudzi talantīgi un mērķtiecīgi
bērni, par kuriem stāstīsim jums mūsu nākamajos
veiksmes stāstos.

ALA’s Political Activism

Looking Back at 2020, Looking Forward to 2021

Dzintars Dzilna, Director of Public Affairs

Rakstā izmantoti biedrības “Eņģeļu sirds” publicitates foto.

The past year has seen far-reaching events and trends that threaten Latvian-American interests of freedom
and security in Latvia for years to come. We as ALA and as Latvian Americans need to continue our
political activism, to defend and safeguard our interests there.

Threats abroad and at home

When a new COVID-19 related restriction required switching to distance learning in Latvia, ALA and its
Office for Support and Aid to Latvia were able to rapidly respond to the need to provide computers to
Latvian schools and to children from low-income families. The response from our donors to support this
initiative was overwhelming. The $30,465 raised for this cause was matched by a donation from ALA and a
total of $70,465 was disbursed, with the help of our partner organizations - Children’s Foundation of Latvia
and Angel Heart, as well as direct recipients in Liezēre Elementary School and Drabeši New Elementary
School. The funds raised made it possible to purchase over 200 computers and software licenses.
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In a rigged referendum in July 2020, Putin
changed Russia’s constitution to enable himself
to stay in power until 2036. At the same time,
significant, protracted protests in Belarus—and now
recently also in Russia itself —may change Moscow’s
domestic political situation, leading it to increase
its aggression against the West. Separately, Russia
aims to complete its Nord Stream 2 natural gas
pipeline to Germany this year, which would entrench
Moscow’s dominance of the European gas market,
concurrently strengthening its political leverage,
lining its coffers for military investment and making
the Baltics vulnerable to Russian military might.
Here at home, increasing political partisanship
continues to raise questions about American’s role
in the world and its leadership in multinational
alliances such as NATO. Indeed, criticism of NATO
from both sides of the aisle and a call for “ending
America’s endless wars” could impact support for

military intervention in Eastern Europe if necessary.
Meanwhile, budget deficits have exploded due to
the pandemic and will become worse, potentially
affecting commitment to allies abroad in the long
term.
While the new American administration has
promised to renew transatlantic partnerships and
continue to stand up to aggression from Russia,
political calculations and assurances can change
rapidly. On an ongoing, bi-partisan basis, we need
to ensure our elected officials protect our interests
in Latvia and the rest of the Baltics—no matter who
is in the White House or representing your state or
district. To this, ALA’s political activism continues
to strive for giving voice to Latvian Americans, by
focusing on bi-partisan support for strong security,
economic and cultural ties between the United
States, Latvia, and their Baltic allies.
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Legislative wins in 2020

In 2020, ALA’s work helped pass legislation that included various provisions strengthening the relationship
between the U.S. and its Baltic allies, including:
A total of almost $200M in funding in 2021, for the Baltics to continue developing air defense and
security interoperability
Creation of the Baltic Security Initiative, which will provide a mechanism for multi-year defense planning
Support for Belarus, Georgia, and Ukraine
Sanctions against Nord Stream 2
Sanctions against money laundering, including from Russian oligarchs

ALA’s work is bolstered by its partnerships with Estonian- and LithuanianAmerican colleagues, especially the Joint Baltic American National
Committee (JBANC). Along with the Estonian American National Council
and the Lithuanian American Council, ALA is a founding member of JBANC,
celebrating its 60th year. JBANC is led by Managing Director Karl Altau.

Never forget: Baltic Journey to NATO

Along with JBANC’s critical ongoing work in
corresponding with Congress, the media, and
the public, as well as a range of Baltic advocacy
projects throughout the year, in December,
JBANC launched an online site called “The Baltic
Journey to NATO: Exploring the role of civil
society, diaspora, governments, and media.” The
site presents the milestones of efforts and events
that led to a successful NATO enlargement and
membership for Estonia, Latvia, and Lithuania. The
project was supported by a NATO Public Diplomacy
Division grant. The platform shows how NATO is a
cornerstone of American and European security
and highlights how the admission of the Baltic
countries has made the transatlantic community
more vital and prosperous. ALA and JBANC were
critical players in the 10 years of advocacy and

development by the Baltic-American community
that enabled the Baltics to secure their freedom
through NATO accession. The site is accessible on
JBANC’s website at https://jbanc.org/nato.
For its part, ALA’s Baltic Call to Action UNIT
will issue four Calls to Action to participants this
year, mobilizing Baltic Americans to contact their
Members of Congress about legislation and issues
that are critical to the Baltics and protecting our
interests there.
The first Call to Action is to participate in JBANC’s
Baltic Advocacy Week (March 8-12), which
will organize online-video meetings between
constituents and their Members of Congress. We
will be focusing on leaders of Appropriations,
Armed Services, and Foreign Relations committees,
as well as the Co-Chairs of the Baltic Caucus.

Tie ir vārdi no manas tautas,
Un dziesma man arī no tās.
Un es zinu, neviens manā vietā
To nedziedās.
(Mana dziesma, Prāta vētra)

As an ALA member, you are interested in
our collective Latvian heritage, culture, and
relationships.
As an American citizen, you also have an
opportunity to protect Latvia’s freedom and
independence that are threatened by the ongoing
aggression of Russia’s Putin regime.

Our government in Washington has the power
to defend our interests of peace and security in
the Baltics through legislation, leadership in NATO,
and strong relations with the Baltics. To enact that
power, your elected officials need to hear from you
that the Baltics are personally important to you.
To this, the American Latvian Association (ALA)
offers an easy and effective way for you to contact
your Members of Congress about the Baltics.
Four times a year, ALA sends out emails with text—
customized for your representative and senators—
that you can then copy and paste into each
respective official’s online Contact form.

ALA’s participant group, the Baltic Call to Action
UNIT, offers an informed, unified, and consistent
way for all Baltic-Americans to harness their
collective voice and speak up for the Baltics. All
UNIT correspondence is in English. Messages are
strictly non-partisan. Participation is free. Participate
when and how you’d like. Unsubscribe at any time.
Click, copy, paste, done.
Logo courtesy of the University of Oregon’s Department of Political Science

Contacting your elected officials is FREE, QUICK and EASY, and enables one of
the most important things you can do for Latvia: Ensure its security!
Join the Baltic Call to Action UNIT by signing up on ALA’s website:

https://alausa.org/cta-unit
Provide your name, email address, and full zip code where you are registered to
vote so that we can send the appropriate texts and links to Contact pages.

Every single voice — YOUR VOICE — is important in this chorus.
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Pasaules latviešu ekonomikas un investīciju forumā
aicina par Latvijas interesēm domāt radoši

2020. gada novembrī Pasaules
Brīvo latviešu apvienība (PBLA)
aizvadīja
ikgadējo
Pasaules
latviešu ekonomikas un inovāciju
forumu (PLEIF), kurš šogad
notika Rīgā ar Ārlietu ministrijas
un PBLA sadarbības partneru
atbalstu. Forums, ko tiešsaistē
vēroja gandrīz divi tūkstoši
skatītāju no 25 pasaules valstīm.
Visa foruma gaitu dinamiski un
sekmīgi tiešsaistē vadīja PBLA
un Amerikas latviešu apvienības
vicepriekšsēdis
Mārtiņš
Andersons.
Forumu
atklāja
PBLA
priekšsēde
Kristīne
Saulīte,
iezīmējot galvenās diskusiju
tēmas: par globālās pandēmijas
ietekmi uz Latvijas ekonomiku,
un par izaicinājumiem, ar ko
valstij nākas saskarties, par
Latvijas tēla attīstību, par Trīs
jūru iniciatīvu un tās nozīmi
Baltijas reģiona, Eiropas un visas
pasaules perspektīvā; kā arī par
Eiropas zaļās enerģijas kursu un
potenciālo ietekmi uz Latvijas
saimniecisko attīstību.
Pasākuma dalībniekus video
uzrunās apsveica Latvijas Valsts
prezidents Egils Levits un
Ārlietu ministrijas parlamentārā
sekretāre
Zanda
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Lukaševica.
Prezidents savā
uzrunā
akcentēja
Latvijas
ekonomikas
atveseļošanas
nepieciešamību pēc pandēmijas
izraisītās krīzes, piebilstot, ka no
Eiropas fondiem Latvijai šādiem
saimniecības
atveseļošanas
mērķiem drīzā nākotnē piešķirs
vairāk nekā divus miljardus eiro.
Finansējuma sekmīgai apguvei
ļoti noderīga būs arī ārzemēs
dzīvojošo latviešu uzņēmēju un
profesionāļu ekspertīze.
Aģentūras “Nord DDB Riga”
direktors Andris Rubīns, kam ir

23 gadu pieredze mārketingā
un reklāmas nozarē, savā
prezentācijā par vienota Latvijas
tēla veidošanas uzsvēra, ka
Latvijā dzīvo radoši un talantīgi
cilvēki. Eksportētāji uzsvēruši, ka
Latvija piedāvā labus risinājumus
jebkuriem
izaicinājumiem,
savukārt investīciju piesaistītāji
latviešus raksturojuši kā nāciju,
kas spēj ļoti specifiskās industriju
nišās tikt galā ar sarežģītām
problēmām.
Foruma nākamo diskusiju
ciklu par Latvijas saimniecisko
atlabšanu
pēc
pandēmijas

izraisītās krīzes vadīja Latvijas
Tirdzniecības
kameras
ASV
(Lat
Cham)
viceprezidents,
advokātu biroja “Slokenbergs
PLLC” dibinātājs, komerctiesību
advokāts Ivars Slokenbergs, kurš
uzsvēra, ka latvieši vislabāk strādā
tieši krīzē, to pierāda arī Latvijas
nesenā vēsture – mobilizēšanās
pirms iestāšanās ES un NATO.
Diskusijā iesaistījās uzņēmējs
un ekonomists Jānis Ošlejs, kura
dibinātais un vadītais uzņēmums
“Primekss Group” ražo neparastu
un pieprasītu betonu,
kas
ir ūdensdrošs un piemērots
robotizētām un automatizētām
telpām un noliktavām. Pēc
Ošleja domām, krīze ir sarežģīts,
bet gana labs laiks, lai augtu. Kā
norādīja Ošlejs, eksportam šai
laikā ir daudz vairāk iespēju, un arī
informācijas tehnoloģiju nozarei
šis ir ļoti augstas aktivitātes gads,
to rāda arī latviešu uzņēmuma
“Printful” fantastiskā izaugsme.
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) vadītājs Kaspars
Rožkalns, runājot par Latvijas
valsts tēlu un valsts vienota
zīmola veidošanu, atzīmēja,
ka šobrīd
izstrādāta vienota
stratēģija, bet darāmā vēl daudz,
lai Latviju pamanītu pasaulē.
Latviešu
diasporas
loma
ārzemēs, pēc Kaspara Rožkalna
domām, būtu atbalsts Latvijas
uzņēmumu ieiešanai jaunos
tirgos, kur diaspora varētu kalpot
kā katalizators.
Latvijas tirdzniecības palātas
Amerikā prezidents Mikus Kīns
no Čikāgas pastāstīja par palātas
darbību ASV. Tā dibināta 2017.
gadā un darbojas kā bezpeļņas
organizācija kontaktu veidošanai
korporatīvajiem
dalībniekiem.
Nākamais tirdzniecības palātas

forums
“Spotlight
Latvia”
plānots Losandželosā, 2021.
gada septembrī. Sadarbībā ar
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūru (LIAA) sekmēs otras
LIAA pārstāvniecības atvēršanu
Bostonā 2021. gadā. Palātai ir savi
reģionālie direktori vairākās ASV
pavalstīs. Kā uzsvēra Kīns, latviešu
diaspora ASV varētu palīdzēt
tiem Latvijas uzņēmumiem, kas
vēlas eksportēt uz ASV.
Viena no foruma centrālajām
diskusijām
bija
informatīva
saruna par “Trīs jūru iniciatīvu”
(TJI) un tās nozīmi Latvijai un
Baltijas
reģionam.
Sarunā
piedalījās Ārlietu ministrijas valsts
sekretārs Andris Pelšs, Atlantijas
Padomes (The Atlantic Council)
dibinātājs un valdes priekšsēdis
vēstnieks Ričards Morningstars
(Richard Morningstar), valsts
attīstības finanšu institūcijas
“Altum” vadītājs Reinis Bērziņš
un
Apvienotās
Amerikas
baltiešu komitejas (JBANC)
izpilddirektors Karls Altau (Karl
Altau). Diskusiju vadīja Mārtiņš
Andersons. Amerikas Latviešu
apvienība seko līdzi šīs iniciatīvas
attīstībai no Vašingtonas. Andris
Pelšs uzsvēra, ka Trīs jūru iniciatīva
ir svarīga arī Latvijai, jo nākotnē
var attīstīties lieli projekti, kuros
būs iesaistīta arī Latvija. A.
Pelšs uzsvēra, ka Latvijai varētu
interesēt iesaistīties projektos
digitalizācijā un enerģētiskajā
savienojamībā. Arī Rail Baltica ir
viens no pirmajiem piemēriem.
Arī abi diskusijas dalībnieki
no Vašingtonas – vēstnieks
Ričards Morningstars un Karls
Altau – ar gandarījumu ziņoja,
ka ASV Pārstāvju palāta Latvijas
Valsts svētkos, 18. novembrī,
ar abu ASV politisko partiju
vienotu balsojumu atbalstījusi
Rezolūciju Nr. 672, kas iestājas
par ASV iesaisti Centrālās un
Austrumeiropas valstu drošības,

infrastruktūras un enerģētiskās
neatkarības
stiprināšanā.
Rezolūcijā uzsvērts, ka ASV
kongress
atbalsta
iniciatīvu
ieguldīt vienu miljardu dolāru
fondā, kas palīdzētu finansēt
projektus valstīs starp Baltijas,
Adrijas un Melnajām jūrām.
Foruma pēdējo diskusiju par
zaļo enerģiju vadīja Klientu
aktīvu pārvaldīšanas direktors
BlueOrange
bankā
Pauls
Miklaševičs, kas uz Latviju
pārcēlies no Kanādas. Sarunā
iesaistījās eksperti no dažādām
valstīm, ieskaitot Eriku G. Birkertu,
uzņēmuma “Clean Energy Trust”
izpilddirektoru no Čikāgas.
Pauls
Miklaševičs
īsumā
raksturoja situāciju, ka Eiropas
Savienība
šobrīd
spējusi
vienoties par apjomīgu plānu
pārejai uz zaļo enerģiju visā
Eiropā, paredzot tam tērēt vairāk
nekā 7 triljonus ASV dolāru līdz
2030. gadam (salīdzinājumam –
Latvijas IKP ir 35 miljardi eiro).
Eksperti
piekrita,
ka
pagrieziens uz zaļo ideju varētu
kļūt par sava veida 21. gadsimta
Maršala plānu visai Eiropai,
tomēr Latvijai nepieciešamas
nopietnas investīcijas, lai tā kļūtu

par patiešām zaļās enerģijas
valsti.
Par Latviju bieži tiek runāts
kā par zaļu valsti, bet tikai tādā
aspektā, ka valsts teritorijā ir
daudz mežu, bet zaļās enerģijas
jomā Latvija cenšas “ielēkt
aizejošā vilcienā”, atzina sarunas
dalībnieki. Šai jautājumā trūkst
uzņēmēju gara, un uzņēmēji šai
idejai varētu sekot tikai, ja redzētu
iespēju piesaistīt kapitālu.
Eriks G. Birkerts raksturoja
situāciju
zaļās
enerģijas
jautājumā ASV. Aizvien lielāka
uzmanība tiek pievērsta klimata
izmaiņu jautājumiem. Birkerts
uzsvēra, cik svarīga ir visas
sabiedrības iesaiste šo jautājumu
aktualizēšanā.
Foruma
noslēgumā
PBLA
priekšsēde
Kristīne
Saulīte
uzsvēra,
ka
aizvadītajās
diskusijās ik pa laikam tika
uzsvērti četri atslēgas vārdi
– gatavība pārmaiņām un
izaicinājumiem, komunikācija un
sadarbība (the four c’s – change,
challenge,
communication,
and cooperation), kuru būtība
apvienoja šai forumā izvirzītos
galvenos uzdevumus.

No kreisās: Andris Rubīns CEO, Managing Partner, NORD DDB Riga;
Elita Gavele. Diasporas lietu vēstniece, ĀM; Kristīne Saulīte, PBLA priekšsēde;
Mārtiņš Andersons, PBLA un ALA vicepriekšsēdis; Lora Egle, PBLA projektu lietvede;
Ivars Slokenbergs, moderators; Līva Stūrmane, The Red Jackets;
Jānis Andersons, PBLA pārstāvniecības vadītājs; Raits Eglītis, PBLA izpilddirektors.
Foto: Vitolds Gabrāns, LR ĀM.
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ALA Kultūras fonds

PBLA
priekšsēde
aicināja
turpināt forumā iesāktās sarunas
un diskusijas, meklēt jaunus
risinājumus,
un
gatavoties
forumam nākamgad, kas cerams,
varēs notikt klātienē.
Sagatavots
pēc
PBLA
pārstāvniecības
un
Latvijas
Republikas Ārlietu ministrijas
materiāliem.
Raksts
pilnībā
pieejams
PBLA
mājaslapā.
Aizvadītā foruma videoieraksts
ir pieejams foruma mājaslapā
pleif.lv.

2020. gadā atbalstītie projekti

Lai arī jaunos un neparastos apstākļos, Amerikas Latviešu apvienības Kultūras fonda
darbība turpinās. Ieceres par jauniem kultūras projektiem nav apsīkušas. 2020. gadā
Kultūras fonds sniedza finansiālu atbalstu astoņiem projektiem $19140 apmērā.
Iepazīstinām ar atbalstītajiem projeketiem.

PBLA lietvede Lora Egle, priekšsēde Kristīne Saulīte un vicepriekšēdis Mārtiņš Andersons.

The 2020 World Latvian Economics and
Innovations Forum (WLEIF/PLEIF) focused on the
“four c’s” – change, challenge, communication,
and cooperation. Noted speakers from the
US, Canada, and Latvia outlined topics such as
directions for Latvia’s post-pandemic economic
revitalization and the development of Latvia’s
image; Latvian talent for finding creative solutions
for non standard problems; the future role of the
diaspora and the Latvian American Chamber of
Commerce in fostering entry of Latvian companies
in the US market; the Three Seas Initiative (TSI)
and US support for Eastern and Central European
strategic, infrastructure and energy independence.
The consensus was that green energy solutions
should be another priority area which Latvia should
address, by engaging society, building public
awareness, and encouraging investments - as a
result, becoming a truly green country.
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1. Dzintra Erliha, CD “Ēnu spēles upē”
latviešu komponistu kamermūzika flautai,
čellam un klavierēm.
Trimdas latviešu mūziķu skaņdarbi atskaņos Le
Trio Ambre: flautiste Ilona Meija, čellists Ivars
Bezprozvanovs un pianiste Dzintra Erliha. Piešķirts
$2000 no A. Okolo-Kulaka piemiņas fonda
2. Vaira Dundure, “Aleksandrs Čaks - audioieraksti
vietnē audio-gramata.lv”
Mājaslapā tiks ievietots īss A. Čaka dzīves un
daiļrades apskats un 5 stāstu audioieraksti: “Krēsls”,
“Spēle ar dzīvību”, “Ziemassvētku kaujā”, “Kļavas
lapa”, “Mana mīlestība”. Piešķirts $830 no Kultūras
fonda
3. Marianna Auliciema, Dokumentālās filmas
“Valiant!” pabeigšana
Ārpus Latvijas dzimušās un augušās latviešu
jauniešu paaudzes mēģinājumi uzturēt dzīvu ideju
par Latvijas neatkarības atjaunošanu, atspoguļoti
caur vienas automašīnas stāstu. Piešķirts $3500 no
Kultūras fonda

4. Rudolfs Dainis Šmits, Rīgas Projekts
(The Riga Project)
grāmatas tulkojums, iespiešana un publicēšana.
Piešķirts $3000 no Kultūras fonda
5. Māra Linde, Projekts “Trimdas kokle”
Informācijas apkopojums un digitalizēšana par kokli
trimdā un īsas koklēšanas video pamācības latviešu
un angļu valodā. Piešķirts $3000 no A. Okolo-Kulaka
piemiņas fonda
6. Ligita Kovtuna, sastādītājs Māris Brancis
“Trimdas arhīvu mājupceļš”- laikrakstā “Laiks”
publicēto rakstu apkopojums brošūrā.
Piešķirts $1400 no Sūnas piemiņas fonda
7. Ligita Kovtuna, Atbalsts “Kultūrvēsturiskās
informācijas veidošanai laikrakstā “Laiks”.
Piešķirts $3250 no Kultūras fonda
8. Artis Sīmanis, Latviešu mūzikas ieraksts un
tvarta (CD) “Sirds Dziļumā” izdošana.
Piešķirts $2160 no A. Okolo-Kulaka piemiņas fonda

In 2020, the ALA Cultural Foundation awarded
$19,140 to eight projects, including two Latvian
music CDs, an audiobook of stories by Aleksandrs
Čaks, and the film “Valiant!”, which tells a story of
the Latvian American youth, their car, and how they
contributed to keeping alive the idea of Latvian
independence in the 1980s.
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Apsveicam

2019. un 2020. gada ALA Atzinības rakstu saņēmējus!

Katru gadu Latvijas Valsts svētku svinību sarīkojumos Amerikas Latviešu apvienība ar Atzinības rakstiem godina
labākos latviešu sabiedriskos darbiniekus ASV, ko apbalvošanai nominē vietējās diasporas organizācijas. 2019.
un 2020. gadā atzinību par nenogurstošo darbošanos ASV latviešu sabiedrībā saņēma 68 sabiedriskie darbinieki.
Pateicamies par jūsu darbu un devumu latviešu kultūras un tradīciju uzturēšanā!
Biruta
Dzintars
Pēteris
Guna
Ingrīda
Kornēlija
Ivars
Aina
Daila
Maira
Andrea
Olafs
Inta
Aija
Ilmārs
Dr. Indra
Juris
Ingrīda
Modris
Laila
Dace
Andis
Mārīte
Dace
Vladimirs
Laurinda
Mārcis
Mirdza
Irēna
Jānis
Roberts
Dagnija
Renāte
Jānis
Gilberts
Prof. Irēne
Prof. Pauls
Valda
Liene

Abuls
Abuls
Alunāns
Asone
Bangere
Barkāna
Bergs
Berķis
Būmane
Bundža
Burģe Goetz
Cimmermans
Didrichsone
Dreimane Holohan
Dzenis
Ekmane
Epermanis
Erdmane
Galenieks
Gansert
Garūta
Garuts
Grīnberga
Hohlova
Hohlovs
Iliško
Jansons
Ješauckis
Kalniņa
Kauliņš
Ķeņģis
Ķilpe
Krūmala Kenney
Kukainis
Kusiņš
Lazda
Lazda
Levenšteina
Linde
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2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2020
2020
2019
2020
2019
2020
2020
2019
2020
2019
2020
2020
2019
2019
2019
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2020
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2019
2019

Kalamazoo, MI
Kalamazoo, MI
Washington, DC
Indianapolis, IN
Lincoln, NE
Grand Rapids, MI
Grand Rapids, MI
Philadelphia, PA
Lincoln, NE
Kalamazoo, MI
Indianapolis, IN
St. Petersburg, FL
Lincoln, NE
Boston, MA
St. Petersburg, FL
Kursa, Minneapolis, MN
St. Petersburg, FL
Minneapolis, MN
Chicago, IL
Philadelphia, PA
Portland, OR
Portland, OR
Kalamazoo, MI
St. Petersburg, FL
St. Petersburg, FL
Lincoln, NE
Detroit, MI
Lincoln, NE
St. Louis, MO
Indianapolis, IN
Kalamazoo, MI
Washington, DC
Boston, MA
Kalamazoo, MI
New York, NY
Minneapolis, MN
Minneapolis, MN
Denver, CO
Los Angeles, CA

Māra
Dace
James (JT)
Laila
Rasma
Pēteris
Gundega
Jānis
Anita
Māra
Māris
Māra
Andris
Mārīte
Ivars
Tamāra
Ingrīda
Reinis
Lilita
Anda
Jānis Ēriks Jr.
Zigrīda
Ingrīda
Daumants
Gundega
Marcis
Inese
Aija
Taira

Linde
Marga
McLaughlin
Medne
O’Connell
Ozols
Peniķis
Peniķis
Pētersone
Prāva
Prāvs
Rituma
Ritums
Rubīna
Rubīns
Rūse
Seraphim
Sīpols
Spuru
Sūna Cook
Taube
Tauriņa
Valdmane
Viks
Vilemsone
Voldiņš
Zeimule
Zeltiņa Kalniņa
Zoldnere

2020. gadā ALA Atzinības rakstu saņēma Gundega Peniķis

2019
2020
2020
2020
2019
2020
2020
2020
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2019
2020

San Fransico, CA
Landsdale, PA
Lincoln, NE
Philadelphia, PA
Lincoln, NE
St. Petersburg, FL
Indiana
Indiana
Portand, OR
St. Petersburg, FL
St. Petersburg, FL
St. Petersburg, FL
St. Petersburg, FL
St. Petersburg, FL
St. Petersburg, FL
Southern California
Milwaukee, WI
New York, NY
Chicago, IL
Cleveland, OH
Southern California
Lincoln, NE
New York, NY
St. Petersburg, FL
St. Petersburg, FL
Boston, MA
New York, NY
Los Angeles, CA
San Francisco, CA

Valda Levenšteina Denverā Latvijas valsts svētkos saņem ALA atzinības
rakstu no diasporas jaunākās paaudzes pārstāvja Pētera Rāceņa.

ALA Recognition Awards 2019 and 2020

Every year ALA recognizes deserving individuals for their outstanding contribution to the Latvian community in
the U.S. The Recognition Award is traditionally bestowed at the Latvian National Independence Day celebrations
in November. This year the award ceremonies were recorded and broadcast as part of the virtual celebrations,
thus offering larger numbers of friends and family the chance to celebrate the momentous occasion. We are
thankful beyond measure for the work you do in your Latvian communities and organizations!
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ALA aptauja

Mums svarīgs jūsu viedoklis

2020. gada pavasarī Amerikas Latviešu apvienības biedriem un atbalstītājiem tika izsūtītas aptaujas anketas,
lai uzzinātu viņu viedokli par apvienības nozaru darbību. Uz anketas jautājumiem tika saņemtas 258 atbildes, kas
dod ieskatu apvienības darbā. Aptaujas rezultāti liecina, ka 71.3 procentu respondentu ir vecāki par 65 gadiem,
gandrīz 60 procentu – dzimuši Latvijā un labi pārvalda latviešu valodu. Latviešu kopienu populārākie pasākumi
aptaujāto vidū ir svētku dienu svinības, dievkalpojumi un koncerti. Starp nozīmīgākajām izglītības iniciatīvām
minēts latviešu skolu un vasaras nometņu atbalsts.
Lielākā daļa atzina, ka labprāt gribētu vēl redzēt ALA tiešsaistes pasākumus, atzinīgi novērtēja ALA organizētās
ceļojumu programmas un izteica vēlmi tās attīstīt vēl plašāk. Par apvienības politiskajām aktivitātēm, sadarbojoties
ar ASV Kongresu, zināja aptuveni puse respondentu. Vairāki aptaujātie uzsvēra nepieciešamību vairāk atbalstīt
sporta pasākumus, jo tādā veidā iespējams panākt jaunāku biedru piesaisti.
ALA valde ņem vērā jūsu ieteikumus un turpina piedāvāt pasākumus un programmas, kas ir nozīmīgas tās
biedriem. Lai sasniegtu plašāku respondentu loku, aptauja tika piedāvāta angļu valodā.
ALA biedru demogrāfija

Kas ir labākais, ko ALA paveikusi savos 70
pastāvēšanas gados?
What in your opinion are the best things that ALA has
done in its first 70 years?
Helped Latvia regain its freedom
Preserve Latvian culture for next generations
Travel programs, cultural awareness, and helping
disadvantaged Latvians
Advocate for Latvia, awareness of communist occupation
and lobby for continued independence and freedom
Uniting Latvians in the USA; supporting schools
Bringing Imanta Dimanta and Latvian Voices
Support for Dziesmu svetki, Latvian youth programs, high
schools, “Sveika Latvia”!”, and internships.
Veicina latviskumu trimdas latviešu bērnos

Kādus pasākumus jūs gribētu redzēt biežāk?

What type of events would you like to see more of in your
community?

Concerts and theater
Summer travel to Latvian cultural events; online or virtual
offerings
Social, active/sporting events (volleyball?)
Visits from Latvian government officials and politicians.
Socials, balles, informal dance parties, networking
Ļoti patika ALA sestdienas vakari pandēmijas laikā.
Beginning Latvian for adults
Lectures-all ages, concerts to attract younger ages
Ieteikumi prakses programmām?

What, if any, additional employers or employment fields
would you like to see incorporated in ALA’s internship
program in Latvia?

Government internships
Jobs in restaurants, stores, hotels, etc, like Europeans do
in USA
Internship in healthcare or nursing
Teaching opportunities
Ar kādām organizācijām, izņemot Latvijas Bērnu fondu, Jūs
vēl ieteiktu sadarboties nozarei Labdarība Latvijā?
Are there any organizations in Latvia that you wish ALA
would partner with, as we do with Children’s Fund of Latvia
(Latvijas Bērnu fonds) and Angel Heart Society (Eņģeļu sirds)?

Museum of the Occupation of Latvia
Soup kitchens for the elderly
Martas Centrs
SOS bērnu ciemati
Bāreņu nami Latvijā
Food banks
Collect Latvian books for country schools - through LASL
Scholarships for young people in Latgale, Latvia
Senior - related organizations
Ziedot.lv, Zvannieki, Pakāpieni
Better to be narrow and deep rather than broad and shallow.
Daugavas Vanagi

Kādi ir populārākie pasākumi jūsu vietējā latviešu kopienā?

What are the most popular events in your local Latvian community?
60%

40%

20%

Special
Occasions
(e.g. Jāņi,
November 18th)

Church
Services

Concerts

Social /
“Balles”

Theater

Lectures /
Political
Events

Do you feel that ALA needs to expand its educational trip program?
Yes - more date options
for same programs

76 (29.3%)

Yes - organize trips with
different themes
(e.g. nature, gastro)

103 (39.8%)

Yes - For different
demographics
(e.g. travelers in their 20s-30s)

104 (40.2%)

97 (37.5%)

No
25

50

75

100

No kuriem medijiem Jūs saņemta informāciju par ALA
darbību un programmām?
From which sources do you prefer to receive information from
ALA / about ALA programs?

Vispopulārākie respondentu vidū ir ALA izdevumi:
ALA Gada pārskats, Latvian Dimensions 63,3%
Infogramma, mājaslapa 37%
No diasporas medijiem vispopulārākais joprojām ir
laikraksts “Laiks”. 51,4%
19% aptaujāto patīk jaunais elektroniskais medijs
latviesi.com

In Spring of 2020, the American Latvian Association sent out a survey to its members and supporters, in order
to find out more about their priorities and views regarding ALA programs. There were 258 respondents, a sample
that provides a reasonable estimation of ALA’s greatest supporters. 71.3% of respondents are 65 years or older,
and 60% were born in Latvia and have an excellent command of the Latvian language. The most popular events
in our supporters’ communities are holidays, church services, and concerts. The majority would like to see more
ALA concert tours or other ALA-sponsored events as well as ALA organized virtual events. A majority also greatly
value ALA support of Latvian schools and camps. 84.5% expressed appreciation for ALA organized educational
trip programs and a desire for them to be expanded (to more demographic groups, with different focal themes,
etc.). Approximately half of respondents are very familiar with the work of the ALA office of Support and Aid to
Latvia, and with ALA’s “Call to Action” political advocacy initiatives. The most popular sources for information on
ALA and Latvian issues were the ALA annual report, Latvian Dimensions, the ALA Infogram, and the webpage.
The most popular diaspora publication is still the newspaper “Laiks”!
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Support ALA

Guide to Charitable Giving
Why should I give to ALA?

ALA supports cultural activities and facilitates cooperation within the Latvian American community
representing over 90,000 people of Latvian descent living in the United States. We promote the study
of the Latvian language, history, and culture. We ensure the availability of Latvian schools, books, and
teaching materials for our children. We assist newly arrived immigrants with information about the U.S. and
provide humanitarian aid to people in Latvia. We are a tax-exempt, 501(c)3 non-profit, educational and
cultural organization registered in the U.S.
What is the best way to give to ALA?
There is no “best way” to give. Rather, there are many, many ways to give! You can write a check, use a
credit card, transfer stock, bonds, retirement plan assets, or real estate. You can make a gift in your will
or designate us as the beneficiary of an IRA. If you’d like our help in exploring gift opportunities, simply
contact us to get more information.
How does a gift in my will work?
A gift in your will—a charitable bequest—lets you make a gift now that is realized sometime in the future.
Simply designate in your will that ALA receives a percentage of your estate, a specific amount, or certain
property at your death. If you already have a will, your attorney can easily amend it through a codicil.
Since a bequest gift is not completed today, you have the opportunity to change the gift arrangement if
your needs or goals change. For many of our supporters, a charitable bequest is an ideal way to make a
meaningful gift.

The following is suggested language for an unrestricted bequest used for
the greatest current needs for ALA:

Please consider the following reasons to give to ALA:

1. A great way to commemorate LOVE: If you are passionate about what ALA does, it is
one of the best ways to show the world that you care about something.
2. ALA reflects on your own inner VALUES: For many, giving is a direct reflection of your
inner values. It is a deeply fulfilling exercise to be able to give to a cause that you are
passionate about and that you relate to.
3. An opportunity to GIVE something BACK: You can give back to ALA, by raising awareness
and donating to ALA. If you have benefited in the past from any of the ALA sponsored
programs, pay it forward to the next generation.
4. Giving boosts MOTIVATION: Thinking about what we’ve given, rather than what we’ve
received, motivates us to be more helpful toward others.
5. Giving helps earn RESPECT: Philanthropy is a noble act that people with a good heart
fall into, earning respect from their peers, the community in general, and the undying
respect of ALA for the donations received.
I’d like to make a gift, but I don’t know if I can make a gift now...
Whatever your philanthropic goals, planning now is the right thing to do. But planning now does not mean
you have to give now. Some of the most meaningful and rewarding gifts are those that can be planned
today and completed later.

I give to the American Latvian Association, a not-for-profit corporation organized under the laws of the
state of Maryland and located in Rockville, MD, (choose one)
•
•
•

% of my estate or
the sum of $
or
all my right, title, and interest in the following described property:

or
• all the rest, residue, and remainder of my estate
to be used in such manner as the board of directors of said American Latvian Association shall,
in its sole discretion, determine.
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Pateicamies ALA ziedotājiem!
Thank you to ALA donors!

Norādīti visi, kas 2020. gadā ziedojuši virs $250

$250 - $500
Anna Ābele
Ēriks Ābols
Daina Apple
Ivars Avots
Vilnis Balodis
Aida Bērziņa
Vilma Bolšteina
Juris Bunķis
Ilmārs H. Dambergs
Sarma Davidson
Ilmārs Dzilna
Ragnars Eggerts
Kristīna un Pēteris Eriņi
Mārtiņš Ģērmanis
Karen Greever
Ruth Harrington

Imants un Maija Ikstrumi
Nadīne Hummel
Dzintra Janavs
Sigurds Janners
Juris Jauntirāns
Māris Juberts
Ilmārs Kalniņš
Ilona Ķīsis
Kārlis Krastiņš
Ruth Krolls
Aivars Krūmiņš
Maigonis un Tija Krūmiņi
Aivars Kuplis
Irēne Lazda
Juris M Macs
Ausma Nonacs

$1000 - $20000
Juris Orle
Arthur Ozoliņš
Maija Paegle
Ārijs un Gunta Pakalni
Agris Pavlovskis
Martin Počš
Ara B. Pumpurs
Katinka Samson
Vija Sherman
Laimonis Sproģis
Līga Stam
Māris Veidemanis
Ilga Harrington Winocov
Lilija Zīverts

Anonīms ziedojums
Pēteris Abuls
Sigurds Brīvkalns
Vidvuds Celtnieks
Daugavas Vanagu
apvienība Linkolnā
Andrejs Eglīte
Fidelity Charitable
Elmārs Freibergs
testamentārais novēlējums
Modris Galenieks
Artūrs Grava

$500 - $1000
Daina Bambe
Gunārs Bērziņš
Vizma Carver
Vaira P. Christopher
Arvīds Dāvidsons
Inta Ertel
Māris Graube
Jānis un Dace Grāmatiņi
Maksis Grīns
Aija Horton
Vita Kākulis
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Valda Kalniņš-Levy
Kaspars un Dagnija Krēsliņi
Kārlis M. Ķirsis
Vigo Kupliņš
Jānis Lazda
Andris un Dagnija Lāči
Guna S. Mundheim
Ērika Orchard
Selga V. Pētersone
Andris Prātiņš
Jānis M. Riekstiņš

Vitauts Hāzners

Mančesteras draudze

Indianapoles Latviešu
sabiedriskā centra
dāmu komiteja

Ņubransvikas un
Leikvudas latviešu ev.
luteriskā draudze

Gunārs Jākobsons
Ileana Jones
Sandra Kronīte Sīpola
Norm Lasda
Leons un Vija Liepas
Jānis un Daina Luci

Dace Pencis
Astrīda S. Ramrath
Austris Ranķis
Sigrīda Renigere
Colman Roger
Solveiga Rush Trust
Ieva Szentivanyi
Lauma Upelniece Katis
Anda L. Vizulis
Inta Vodopals

Milvoku Latviešu ev. lut.
Sv. Trīsvienības draudze

$50000 un vairāk
Andris Ritelis
Saginavas Latviešu klubs
Līga Schubach
Valtrauta Simsons
Andris un Biruta Sprūdi
Nelson S. Talbott Foundation
Edvīns Upītis
Silvija Ūdris
Regīna Vijuma
Antra Zariņš Thrasher

Juris Abrenietis IRA
Jānis un Ināra Apiņi

Valda Jaunzemis
testamentārais novēlējums

Jūlijs Vilde
testamentārais novēlējums

Aina Pamovskis
Living Trust
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ALA Zvaigžņu pakāpes ziedotāji
Pateicamies visiem, kas atbalstījuši Amerikas Latviešu apvienību 70 gadu jubilejā!
Thank you for your generous donation on the occasion of ALA’s 70th anniversary!
Norādīti visi, kas līdz 2021. gada 31. janvārim, ziedojuši virs $70

Anonīms ziedotājs
Paul Anderson
Jānis Apinis
Ināra Apinis
Daina Apple
Liega Arnett
Aija Freiman Avots
Anna Ābele
Zane Āboliņš
Eric Ābols
Andrejs Baidiņš
Zane Balks Russell
Andris Baltiņš
Vilnis Baumanis
Sandija Bayot
Vitauts Beldavs
Linda Belte
Juris Bērziņš
Maija Bilzēns
Vita Bite
Dzintra Bond
Ārija Brikmanis
Māra Brogan
Ieva Broks
Thomas Broze
Ervīns Bruks
Ojārs Brūveris
Kārlis Budkēvičs
Pēteris Burgelis
Mary Cakuls
Ilze Ceceris
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Jānis Ciguzis
Juris Cilnis
Vija Cole
Anita Collister
Inese Culver
Mārtiņš Daiga
Kārlis Dankers
Lili Darrow
Arvīds Dāvidsons
Markus Delvers
Ruta Dexter
Ilze Diķis
Laima Dingley
Mārtiņš Duhms
Rasma Dumoliņš
Sandra Eaves
Ragnars Eggerts
Iveta Eilands
Uldis Erdmanis
Jān Ermanovics
Andrew Ertmanis
Monika Platkājs Fitzgerald
Vilnis Gailītis
Laris Galējs
Dace Galen
Modris Galenieks
Dzintars Gendrikovs
Viktorija Gilbert
Baiba Kuriņš Gillard
Ligita Goldschmidts
Pēteris Graube

Inta Gravītis
Jānis Gravītis
Dace un Jānis Grāmatiņš
Astrīda Greco
Zaiga Greenhalgh
Marta Griestiņš
Silvija Griffin
Iveta Grībuša
Astra Grīnmanis
Paul Grīnvalds
Ināra Grogolats
Dace Grote
Baiba Grūbe
Ruta Harrington
Daumants Hazners
Edvīns Hincenbergs
Vita Hombs
Inese Hoover
Silvija Inveiss
Māris Inveiss
Ingrīda Irani
Janīna Janševics
Juris Jansons
Līga Jefferds
Artūrs Kalkuts
Andrejs Kalniņš
Marcel Kārkliņš
Irina Kats
Margita Kay
Biruta Kelley
Juris Kelley

Dace Ķezbers
Dagnija Kilpe
Dace Kīns
Rebecca Kiperts
Ilona Klasons
Dzidra Knecht
Kārlis Kopāns
Edvīns Krams
Aivars Krasts
Kaspars Krēsliņš
Aivars Krūmiņš
Alberts Krūmiņš
Tija un Maigonis Krūmiņi
Māra Krūmiņš
Valdis Krūmiņš
Valdis Krūmiņš
Ēriks Krūmkalns
Egons Kubuliņš
Paul Kulitis
Pauls Kūlītis
Kārlis Ķirsis
Helēna un Nikolajs Lapiņi
Velta Lazda
Aivars Lejiņš
Aira Lielzuika
Jānis Liepiņš
Marta Mackenzie
Edward Mackus
Dina Macs
Juris Macs
Astra Maliņš
Arnis Mangolds
Lilly Markons
Maija Martin
Ronald McNally
Māra McPartland
Silvija Millers
Juris Mindenbergs
Vija Morton
Guna Mundheim
Mirdza Neiders
George Neimanis
Ena Neparts
Agate Nesaule
Māris Nora
Arvids Noriņš
Elga O`Dell

Aina Oatley
Bruno Ogsts
Vitolds Olshevskis
Guntis Ore
Laimonis Osis
Arthur Ozolin
Gita Padegs
Aija Pelše
Dace Pencis
Jānis Petersons
Daina Kīns Petersons
Harold Ames Pētersons
Brig Gen Rūdolfs Pēkšens
Ģirts Pērkons
Leonija Petraska
Sintija Phllips
Valts Pladers
Anda Pļavnieks
Peter Plostiņš
Minjona Plūme
Māra Počs
Ieva Pusmucane Kineyko
Zigmunds Putniņš
Peter Ragauss
Andrejs Rainis
Astrīda Ramrath
Ieva Rasmussen
Zigurds Riders
Astrīda Riders
Jānis Riekstiņš
Inta Rigdon
Laila Robiņš
Ilga Robinson
Baiba Rodiņš
Daina Romualdi
Gerda Roze
Māris Roze
Lauris Rožkalns
Irene Rudnytzky
Tālivaldis Rudzītis
Dace Rudzītis
Balva Šamils
Biruta Schultz
Aija Sedlak
Anita Shrederis
Lolita Silva
Lita Sīmane

Rita Sinka
Ilze Skare
Gaida Skulte
Anda Sokalski
Liene Sorenson
Erna Spela
Lūcija Sprenne
Astrīda Springer
Anda Staab
Pēteris Staks
Benno Stāmurs
Irēne Stankēvičš
Ināra Stots
Sarma Straumanis
Ivars Strautmanis
Irja Strautmanis
Edgars Surītis
Uldis Sutka
Maija un Juris Šleseri
Nara Thacher
Rineta Tincu
Arnis Tubelis
Vija Turjanis
Gunta Turks
Uldis Ukstiņš
Dzintris Vallis
Eduard Vanags
Irēna Vanuška
Valdis Vāvere
Dace Venters
Pēteris Videnieks
Ieva Vidners
Regīna Vijums
Raita Vilniņš
Aina Viļumsons
Inese Vincent
Kārlis Vizulis
Renāta Whitaker
Valda Zaļkalns
Pēteris Zarevičš
John Zariņš
Zinta Zariņš
Mārtiņš Zālīte
Māra Ziediņš
Andra Zommers
Laimdota Zvejnieks

Latvian Dimensions / 43

1951. gada 24. februārī, latvieši ASV sapulcējās, lai nodibinātu organizāciju, kas viņus pārstāvētu un
atbalstītu latviešu sabiedrības gaitās ārpus dzimtenes.
70 gadus vēlāk apvienība aug un attīstās kopā ar jaunākajām paaudzēm.
Amerikas Latviešu apvienības valde apsveic savus biedrus,
atbalstītājus un sadarbības partnerus jubilejā.
Paldies, ka esat ar mums kopā jau 70 gadus!
The board of the American Latvian Association sends its congratulations and thanks to our members and
supporters, for everything you have done to help us reach this moment - ALA’s 70th anniversary!
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Pasaules latviešu mākslas savienības (PLMS-ASV) un Pasaules latviešu mākslas
centra (PLMC) Cēsīs vārdā sirsnīgi sveicam Amerikas Latviešu apvienību ar 70
darbības gadiem!
Mēs pateicamies Amerikas Latviešu apvienībai par nozīmīgo atbalstu un
novēlam, lai ALA nākamie 70 darbības gadi būtu tikpat veiksmīgi!
PLMS, kas ASV pazīstama ar nosaukumu Global Society for Latvian Art, Inc.,
misija ir veicināt ārpus Latvijas tapušu latviešu mākslas vērtību saglabāšanu,
iepazīstināt ar diasporas mākslinieku veikumu auditoriju Latvijā un veicināt to
iekļaušanos Latvijas mākslas apritē.
Mēs sniedzam finansiālu atbalstu Pasaules latviešu mākslas centra darbībai
Cēsīs, lai palīdzētu apzināt latviešu mākslinieku darbības mantojumu ASV,
Kanādā un citās valstīs. Tuvāka informācija par PLMC atrodama www.plmc.lv.
Pasaules latviešu mākslas savienība
Pasaules latviešu mākslas centrs Cēsīs
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Esi ar mums!
facebook.com/AmericanLatvianAssociation/
instagram.com/AmericanLatvians/
twitter.com/ALA_USA/
info@alausa.org
www.alausa.org
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400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850
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