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Pateicos par jūsu atbalstu!
ALA priekšsēža Pētera Blumberga uzruna

Pagājušais gads ir bijis
izaicinājumu pilns mums
visiem.
Koronavīrusa
izraisītās
slimības
Covid-19
pandēmija
skārusi
ļoti
daudzu
cilvēku dzīves, atstājot
grūti
aprēķināmus
emocionālus, sociālus un
ekonomiskus triecienus.
Pasargāta no tiem nebija
arī mūsu organizācija
– Amerikas Latviešu apvienība. Pirms 70 gadiem
apvienību dibināja, lai apvienotu ASV dzīvojošos
latviešus, palīdzot radīt kopības un piederības sajūtu
Latvijai. Pandēmija apturēja mūsu daudzās aktivitātes,
kā vienīgo iespējamo saziņu atstājot datora ekrānu, kas
ļauj nepazaudēt vienam otru, bet nekad neaizvietos
tikšanos klātienē latviešu namos, baznīcās un skolās.
Laikā, kad rakstu šīs rindas, zinātnieki un mediķi mūs
brīdina par jaunu slimības uzliesmojumu un tas,
protams, rada satraukumu pēc cerību viļņa pavasarī,
kad sākām saņemt vakcīnu.
Tajā pašā laikā mūsu organizācijas dzīvē noticis daudz
kas labs. Izmantojot tiešsaistes platformas, apvienības
valde turpināja darboties un atrada jaunus veidus, kā
to darīt.
Pateicoties dāsniem ziedotājiem, spēcīgam akciju
tirgum un neizlietotajiem līdzekļiem, sakarā ar vairāku
pasākumu un programmu atcelšanu, Amerikas Latviešu
apvienības finanšu situācija ir ļoti laba un esam varējuši
daudz palīdzēt mūsu latviešu sabiedrībai.
Kā jūs, droši vien, atceraties, 2020. – 2021. mācību
gada sākumā, pandēmijas situācijā, apvienība piešķīra
ziedojumu 100 tūkstošu dolāru apjomā ASV latviešu
skolām. 2021. gada pavasarī, atzīmējot mūsu 70.
jubileju, piešķīrām 70 tūkstošus dolāru Latvijas vasaras
skolu un nometņu darba atbalstam šajā sarežģītajā
laikā. Jau otro vasaru pandēmijas dēļ nācās atcelt ALA
izglītojošo ceļojumu programmu “Sveika, Latvija!”. Daļu
šīs programmas naudas izmantojām, lai paaugstinātu
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stipendijas Gaŗezera un Kursas vasaras vidusskolu
audzēkņiem. Arī mūsu prakses programmu “Pavadi
vasaru Latvijā!” nācās atcelt, bet mēs izveidojām jaunu
– “Pavadi vasaru ASV!”, sagādājot latviešu izcelsmes
studentiem prakses vietas ar Latviju saistītās iestādēs
– Latvijas vēstniecībā, Apvienotajā baltiešu komitejā
Vašingtonā, ANO pārstāvniecībā Ņujorkā un citur.
Iespējas darboties attālināti palīdzēja turpināt
darbību mūsu galvenajos virzienos. Veiksmīgi izvērtās
Sabiedrisko attiecību nozares un Apvienotās baltiešu
komitejas kopīgi organizētā Baltijas aizstāvības nedēļa,
kuras laikā tiešsaistē mums pievienojās tādi ietekmīgi
ASV kongresmeņi kā senators Ričards Durbins no
Ilinoisas un jaunais Pārstāvju palātas Baltijas atbalsta
grupas līdzpriekšsēdētājs Dons Beikons no Nebraskas.
Kultūras nozare turpināja piedāvāt interesantus
pasākumus tiešsaistē, un jums joprojām ir iespēja tos
noskatīties ALA Youtube kanālā.
Izglītības nozare atbalstīja latviešu skolu skolotājus un
vadītājus, par ko arī sīkāk varat lasīt šajā izdevumā.
Turpinājām
informēt
apvienības
biedrus
un
atbalstītājus, uzrunājot mūsu ikmēneša, drukātajos
izdevumos, mājaslapā un sociālajos tīklos.
Mēs, kā mēdz teikt, šajā laikā neesam sēdējuši rokas
klēpī salikuši!
Kā jau zināms tiem, kas seko līdzi ALA darbībai, šis
ir sestais, pēdējais mana darba gads apvienības
priekšsēža amatā. Man ir bijis patiess prieks un
pagodinājums satikt ikvienu no jums dažādos
pasākumos abos Amerikas krastos. Sadarbība ar jums,
ar apvienības biroja un valdes cilvēkiem un mūsu
partneriem Latvijā, ir šī darba visaizraujošākā daļa. Šī
lielā, sarežģītā pasaule kļūst daudz mājīgāka, zinot,
ka ir cilvēki, kuriem, tāpat kā man, ir svarīgi palīdzēt
Latvijai un uzturēt latviešu tradīcijas ASV.
Ikviena darba panākumus nosaka cilvēku prasme
sadarboties. Turpināsim strādāt kopā mūsu latviskā
mantojuma saglabāšanā!

Latvijas Valsts prezidenta E. Levita tikšanās ar ALA valdi Detroitā. No
kreisās: Diāna Kārkliņa, Elisa Freimane, Egils Levits, Pēteris Blumbergs,
Tatjana Žagare-Vītiņa, Anita Grīviņa (Foto: Ilmārs Znotiņš)

It’s been another challenging year for all of us. Covid
has affected the health or economic livelihood of many
people. But organizations like ALA have also been
challenged because we exist, in part, to bring Latvians
together to work on educational and cultural projects,
and many of these things have been postponed or
cancelled and that’s frustrating. As I am writing this
message to you, news reports talk of Delta variant
surges, hospitalizations and renewed mask mandates
and that’s frustrating too, especially after experiencing
hope and excitement back in the Spring when the
Covid vaccines first started rolling out.
At the same time, many things are going well for
ALA. Thanks to Zoom and other technologies, the
ALA board has stayed connected and has been able
to continue the organization’s business. Thanks to a
robust stock market, generous donors, and reduced
operating costs connected to program cancellations,
ALA’s financial picture has never looked better,
and we are, yet again, at a high-water mark for our
endowment. We have been able to spread our good
fortune to others. As you may remember, ALA gave
an unrestricted grant of $100,000 to Latvian American
schools at the beginning of the 2020-21 school year
as a Covid stimulus, and this year, in recognition of
our 70th anniversary, we gave $70,000 to Latvian
summer camps to help them operate in this difficult
period. Although the pandemic forced us to cancel
our popular “Sveika, Latvija!” trip to Latvia for high
school children, we repurposed some of that funding
to double our scholarship amounts for Garezers and
Kursa, and since we could not operate the “Pavadi
vasaru Latvijā!” internship program, we created a new
one – “Pavadi vasaru ASV!” – and funded internships at
JBANC, the Latvian Embassy in Washington DC and
other interesting places here in the US.

ALA’s work in our traditional fields also continued in
2021 despite social distancing requirements. Our
Public Affairs office organized another successful
Baltic Advocacy Week where we met virtually with
Capitol Hill stalwarts such as Senator Richard Durbin
of Illinois and the new co-chair of the House Baltic
Caucus Don Bacon of Nebraska. The Culture Office
continued to offer interesting online events – check
out ALA’s YouTube channel to see recordings of some
of the great concerts. The Education office organized
and helped schoolteachers and principals – you can
read the details in this annual report. Our Information
office continued to issue monthly news summaries,
update our lively Facebook page and published
Latvian Dimensions, our printed newsletter. Much
more was done in other areas as well – I invite you to
read the annual report and become familiar with the
details!
As you may know, my 6-year term as ALA president is
ending this fall. It’s been a real pleasure to meet so
many of you, our members, at the various ALA events
we organized over the years, coast-to-coast. Working
with and spending time with you, as well as our ALA
board and staff, and our partners in Latvia, has by far
been the best part of this job. This big, complicated
world feels so much smaller when you know there are
people who share your commitment to help Latvia
and maintain our Latvian American traditions here in
America.
Thank you for your support!

2021. gada Gaŗezera Vasaras vidusskolas izlaidums
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Ieskats ALA 70. jubilejas apsveikumos
Edgars Rinkēvičs

LR ārlietu ministrs
Sveicot Jūs šajā svētku dienā, vēlos uzsvērt, ka nav pārvērtējama Amerikas
Latviešu apvienības nozīme Latvijas neatkarības idejas saglabāšanā
ilgajos okupācijas gados un mūsu valsts neatkarības atjaunošanā, kad
nenogurdināmi pasaulei tika atgādināts par Dzimtenei atņemto brīvību.
ALA vienmēr ir bijusi nozīmīgs Ārlietu ministrijas sabiedrotais un partneris
mūsu kopīgo mērķu īstenošanā.
Šajā dienā gribu pateikties visiem un ikvienam ALA biedram par to nesavtīgo
darbu, ko darāt ikdienā, lai uzturētu un vienotu latviešu sabiedrību Amerikā,
rūpētos par latviešu valodas un kultūras saglabāšanu, veicinātu Latvijas
vēstures apguvi, kā arī sniegtu atbalstu Latvijas centienos būt demokrātiskai, tiesiskai un drošai valstij.
Novēlu arī turpmākajos darbības gados atbalstīt latvietības saglabāšanu nākamajās Amerikas latviešu
paaudzēs, tikpat nesavtīgi mīlēt Latviju un būt klātesošiem Latvijas nākotnes veidošanā, kā esat to
darījuši 70 gadus.

Māris Selga

LR vēstnieks ASV
Esmu gandarīts, ka šodien savos ikdienas centienos sekmēt Latvijas izaugsmi
esam tikpat vienoti un tuvi sadarbības partneri kā tālajā 1951.gadā, kad
vienojāmies par kopīgu darbu Latvijas valstiskuma atgūšanā. Gadu gaitā
mūsu sadarbība ir paplašinājusies un šodien aptver gandrīz ikvienu Latvijas
politikas nozaru aspektu. Tas ir spēcīgs apliecinājums ALA izaugsmei un tās
ieguldījuma aktualitātei.
Ceru, ka kopīgi turpināsim rast arvien jaunas sadarbības iespējas Latvijas
attīstības un Latvijas – ASV attiecību veicināšanā.

6 / GADA PĀRSKATs

Elita Gavele

LR Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu
vēstniece diasporas jautājumos
70 gadi cilvēka mūžā jau ir solīds skaitlis, kad jāizvērtē padarītais un jāsāk
gatavoties mierīgām vecumdienām. Bet, redzot ALA dzīvesprieku un
nenogurstošo darbošanos, apvienojot latviešu sabiedrību Amerikā, aizstāvot
mūsu valsts intereses un glabājot Latvijas tautas identitāti, valodu un kultūru,
nav ne runas par pagurumu vai vecumdienām.
Patiesi ļoti augstu novērtējam visu, ko esat līdz šim darījuši, turpiniet darīt un
esmu pārliecināta, ka darīsiet vēl daudzus gadus! Jūs esat tas labais piemērs,
kad paaudzēm nomainoties, dzīvesprieks, atdeve ideāliem un mīlestība pret
to, ko jūs darāt, neiet mazumā!
Dārgie ALA biedri! Lai skaisti nosvinat šo jubileju un lai skaisti nākamie 70!

Pasaules Brīvo latviešu apvienība
Pasaules Brīvo latviešu apvienība no sirds sveic savu dalīborganizāciju –
Amerikas latviešu apvienību (ALA) nozīmīgajā 70 gadu jubilejas dienā!
1951. gada 24. februārī, pirms septiņiem gadu desmitiem Vašingtonā notika ALA dibināšanas kongress,
kuŗā apvienības dibinātāji, pēc Latvijas sūtņa ASV Jūlija Feldmaņa ierosmes, izveidoja ASV latviešu centrālo
organizāciju - Amerikas Latviešu apvienību. Tās galvenais mērķis bija vienot ASV latviešu sabiedrību
neatkarīgas Latvijas idejas uzturēšanas darbam un cīņai par mūsu valsts brīvības atjaunošanu.
Šī doma par Latvijas brīvību, patriotisms un degsme par mūs valsts nākotni ir vadījusi katru ALA priekšsēdi,
ikvienu valdes locekli, darbiniekus un neskaitāmus brīvprātīgos palīgus apvienības ikdienas darbā visus šos
gadu desmitus. Šajos 70 darba gados ALA ir sasniegusi daudzus svarīgus mērķus, kļūstot par lielāko un
iespaidīgāko latviešu organizāciju ārpus Latvijas.
Daudz laimes un darbotiesgribas jubilejā Amerikas Latviešu apvienībai, tās valdei un visai ASV latviešu saimei!

On the occasion of its 70th birthday ALA received congratulations from, among others, the Minister of
Foreign Affairs of the Republic of Latvia Edgars Rinkevics, Ambassador Maris Selga, Ambassador-at-Large
for the Diaspora Elita Gavele, and the World Federation of Free Latvians (PBLA). They all noted ALA’s role
in regaining Latvia’s independence, and wished the association further success in fostering cooperation
between the US and Latvia.
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Atskats ALA 70 gadu darbības vēsturē
ASV valsts sekretāra Samnera Velsa parakstītā 1940. gada 23. jūlija deklarācija noteica Baltijas valstu
okupācijas neatzīšanas politiku un nodrošināja šo valstu diplomātisko pārstāvniecību darbības turpināšanu
ASV. Latvieši meklēja iespējas satikties un uzrunāt amerikāņu politiķus, jo galvenais uzdevums bija uzturēt
šo jautājumu dzīvu ASV politiskajās aprindās.
Pēc Latvijas sūtņa ASV Jūlija Feldmaņa iniciatīvas 1950. gada 15. aprīlī Vašingtonā notika latviešu organizāciju
konference, un gadu vēlāk, piedaloties 95 latviešu organizācijām un draudzēm, tika nodibināta Amerikas
Latviešu apvienība (ALA). Par apvienības galvenajiem uzdevumiem tika noteikta cīņa pret Latvijas okupāciju
un latviešu kultūras saglabāšana trimdā. Tie ir stipri pamati, uz kuriem ALA balstās vēl šodien.
70 years ago ALA was established with the goal to facilitate regaining Latvia’s independence, and to
preserve and promote Latvian culture in exile. ALA continues to be a significant force for defending Latvian
security interests, promoting Latvian culture and innovation.

“Katrs latvietis ir zelta vērts!”
Jānis Kukainis, ALA priekšsēdis
(1996-1998 un 1999-2002)

ALA priekšsēži
1951 – 1970, Pēteris Lejiņš

1970 – 1972, Uldis Grava
1972-1975, Ilgvars Spilners
1975-1977, Ādolfs Lejiņš
1977-1983, Jānis Riekstiņš
1983-1985, Visvaldis Klīve
1985-1988, Aristīds Lambergs
1988-1992, Valdis Pavlovskis
1992-1996, Ints Rupners
1996-1998, Jānis Kukainis
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1998-1999, Aivars Osvalds

1999-2002, Jānis Kukainis

2002-2005, Dace Copeland

2005-2008, Mārtiņš Duhms

2008-2012, Jānis Mežinskis

2012-2015, Anita Bataraga

2015-2021, Pēteris Blumbergs
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ALA ģenerālsekretāri
1951-1974
Bruno Albats

1974-1998
Anita Tērauda
1999-2000
Ieva Bolšteina

2000-2018
Raits Eglītis

2018 - šodien
Marisa Gudrā
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ALA 60. Kongress

Materiāla sagatavošanā izmantotas fotogrāfijas no LNA Latvijas Valsts
arhīva, ALA un personīgajiem arhīviem.

In Memoriam

15. oktobrī Amerikas latviešu sabiedrība un ALA piedzīvoja divus lielus zaudējumus. Mūžībā aizsaukti
bijušais PBLA un ALA priekšsēdis Jānis Kukainis (1943 – 2021) un ilggadējā ALA ģenerālsekretāre
Anita Tērauda (1933 – 2021). Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenēm, draugiem un domubiedriem.
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Priekšsēža ziņojums
Pēteris Blumbergs
ALA priekšsēdis

Tāpat kā līdz šim, kaut nepieredzētos apstākļos, turpināju pildīt apvienības
priekšsēža pienākumus: palīdzēju un atbalstīju valdes locekļus viņu darbā un
pārstāvēju Amerikas Latviešu apvienību, iespēju robežās apmeklējot vairākus
sarīkojumus.
Atļaujiet jūs iepazīstināt ar, manuprāt, nozīmīgākajiem un svarīgākajiem pēdējā
gada notikumiem un projektiem.

Svinējām un plānojām nākotni

2021. gadā Amerikas Latviešu apvienība atzīmē 70 gadu jubileju. Lai vēlreiz
informētu mūsu biedrus un atbalstītājus par apvienības darbu, sniedzu interviju
Amerikas latviešu laikrakstam“Laiks”, kas sadarbojas ar mūsu apvienību visus
šos gadus. Par apvienības jubileju un organizācijas lomu ASV latviešu diasporas sabiedrībā stāstīju arī
Latvijas Radio raidījumā “Globālais latvietis” tiešraidē.
ALA dibināšanas dienā, 24. februārī novadīju tiešsaistes tikšanos Zoom platformā, kurā piedalījās ALA
valdes un biroja pārstāvji, kā arī bijušie valdes locekļi, ieskaitot vairākus priekšsēžus un bijušos biroja
darbiniekus. Priecājos par ALA 70 tiešsaistes pasākumu ciklu, kuru rīkošanā esmu centies pielikt roku.
Priecājos arī, ka mūsu apvienības nozīmīgo jubileju nolēmām atzīmēt ar ievērojamu ziedojumu ASV bērnu
vasaras nometnēm un vidusskolām. Kopā ar Biedru un līdzekļu vākšanas nozares vadītāju Kristīni Ģigu un
ALA ģenerālsekretāri Marisu Gudro izstrādājām arī īpašu ALA 70 līdzekļu vākšanas akciju.
Mūsu apvienības 69. kongress, kura norise bija plānota pagājušā gada rudenī Minesotā, pirmo reizi
apvienības vēsturē notika attālināti, tiešsaistes platformā Zoom. Sadarbojoties ar valdes locekļiem un biroja
darbiniecēm, mums izdevās noorganizēt veiksmīgu, interesantu kongresu. Bija interesantas uzrunas,
diskusijas, tika pieņemtas nozīmīgas rezolūcijas. Arī mediji izrādīja interesi par mūsu gadskārtējo tikšanos
– sniedzu interviju avīzei “Laiks”, kopā ar ALA vicepriekšsēdi Mārtiņu Andersonu un ALA ģenerālsekretāri
Marisu Gudro stāstījām par kongresu arī Latvijas Radio raidījumā “Globālais latvietis”. Tuvojas mūsu 70.,
jubilejas kongress, kura norise plānota Čikāgā. Esmu aktīvi iesaistīts kongresa plānošanā un ceru, ka tas kļūs
par nozīmīgu un neaizmirstamu notikumu.

Atbalstījām un iesaistījāmies, lai darbs turpinātos

Valdes sēdē martā vienprātīgi nolēmām sniegt atbalstu ASV latviešu vasaras vidusskolām un nometnēm,
ziedojot tām 70 tūkstošus dolāru – summu, kam simboliska saistība ar ALA 70. jubileju. Kad Gaŗezers un
citas nometnes paziņoja, ka pandēmijas ierobežojumu dēļ ASV liegta ieceļošana audzinātājiem, skolotājiem
no Latvijas, un programmu norise ir apdraudēta, Amerikas Latviešu apvienība ātri un operatīvi piedāvāja
finansiālu atbalstu gan Ģarezeram, gan citām latviešu vasaras nometnēm un vidusskolām. Piemēram, 34
Gaŗezera nometnes un vasaras vidusskolas audzinātājiem un skolotājiem piešķīrām algas pielikumu par
katru nostrādāto darba nedēļu.
Pēc ilgām diskusijām ar programmu vadītājām M. Gudro, E. Freimani, L. Ejupi un sadarbības partneriem
Latvijā, jau otro vasaru nolēmām atcelt mūsu izglītojošās un prakses programmas Latvijā. Bija ļoti skumji,
ka pandēmijas ierobežojumu dēļ programmas nenotiek. Pozitīvā ziņa – 2021. gada vasarā ALA piedāvāja
jaunu programmu latviešu izcelsmes studentiem ASV “Pavadi vasaru ASV”, kas vismaz daļēji aizvietoja
prakses programmu “Pavadi vasaru Latvijā!”
Ar interesi turpināju iesaistīties arī ekonomiskās sadarbības aktivitātēs. Ņemot vērā lielo un vērtīgo darbu,
ko veic Amerikas Tirdzniecības kamera Latvijā (AmCham) – rīko paneļdiskusijas ar valsts vadītājiem, dažādos
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projektos sadarbojas ar ALA un PBLA, 2021. gada februārī nolēmām reģistrēt ALA kā AmCham biedru.
Kopā ar ALA ģenerālsekretāri Marisu Gudro piedalījāmies sarunās ar Tirdzniecības kameras izpilddirektori
Līgu Smildziņu-Bērtulsoni, kurā pārrunājām sadarbības iespējas. Dažādos projektos cieši sadarbojamies
arī ar Latvijas Tirdzniecības kameras ASV vadību, īpaši biznesa foruma Spotlight Latvia rīkošanā. Esam vieni
no lielākajiem foruma finansiālajiem un informatīvajiem atbalstītājiem. Diemžēl šajā rudenī Losandželosā
plānoto pasākumu nācās atcelt. Rīkotāji cer, ka izdosies to sarīkot nākamajā gadā.
Sekoju līdzi Minesotas 2022. gada Dziesmu svētku rīcības komitejas darbam. ALA šos svētkus atbalsta ar
ievērojamu ziedojumu.
Tā kā esmu arī Pasaules Brīvo latviešu apvienības valdes loceklis, piedalos aktivitātēs, kas saistītas ar Latviju
un latviešu diasporu visā pasaulē. Kopā ar ALA Kultūras nozares vadītāju Valdu Grinbergu piedalījos PBLA
valdes sēdēs un e-pastu vēstuļu apmaiņā par Pasaules latviešu Dziesmu svētku padomes veidošanu, kas
palīdzētu koordinēt šos nozīmīgos svētkus visā pasaulē. Sarunā ir iesaistīti kultūras dzīves vadītāji no visām
lielākajām pasaules latviešu organizācijām. Sadarbībā ar Latvijas Nacionālās operas ģildi, ALA atbalstīja arī
nozīmīgu kultūras projektu Latvijā – J. Kalniņa operas “Hamlets” iestudējumu Latvijas Nacionālajā operā.
Uzskatu, ka mūsu piedāvātās kultūras programmas tiešsaistē – tikšanās ar filmas “Dvēseļu putenis”
veidotājiem, izcilā pianista A. Osokina solokoncerts – bija lielisks piemērs, ka risinājumu var atrast arī
situācijās, kad nav iespēju apmeklēt kinoteātrus un koncertzāles.

Paudām ALA pozīciju vairākos nozīmīgos jautājumos
Pēc 2021. gada ASV prezidenta vēlēšanām
apsveicām Džo Baidenu kā jaunievēlēto prezidentu.
Līdzīgu preses paziņojumu sagatavojām arī pirms
četriem gadiem, kad vēlēšanās uzvarēja Donalds
Tramps. Situāciju pēc šīm vēlēšanām sarežģīja fakts,
ka Tramps apstrīdēja vēlēšanu rezultātus, bet mēs
nolēmām sekot pasaules valstu līderu priekšzīmei,
ieskaitot Latvijas prezidentu E. Levitu, valdības
vadītāju K. Kariņu un Ārlietu ministru E. Rinkēviču,
kuri atsūtīja savus apsveikumus Dž. Baidenam.
Mūsu apsveikumu publicēja avīze “Laiks”, portāls
latviesi.com, to citēja portāls TvNet.lv un izdevums
“Baltic Times”. Atzinīgus vārdus par relīzi saņēmām
gan no D. Trampa, gan Dž. Baidena atbalstītājiem.
Priekšvēlēšanu laikā saņēmu vairākus piedāvājumus
sniegt intervijas Latvijas medijos, bet nolēmu, ka to
nedarīšu, jo, vadot organizāciju, kuras princips ir
politiskā neitralitāte, tas nelikās pareizi. Biju priecīgs,
ka Latvijas televīzijai interviju sniedza mans vietnieks
Mārtiņš Andersons, kurš deva vispārēju ieskatu abu
kandidātu platformās.
Cenšos piedalīties visās politiskās aktivitātēs, kas
svarīgas Baltijas valstu drošībai un aizsardzībai.
Tradicionālās Baltijas Aizstāvības dienas, kuru laikā
ASV balsstiesīgie tiekas ar saviem pārstāvjiem
Kongresā, šogad notika tiešsaistē. Tās rīko Apvienotā
baltiešu komiteja sadarbībā ar ALA Sabiedrisko
attiecību nozari (vadītājs Dzintars Dzilna). Lai gan
šogad pasākums notika attālināti, bija vairākas
saturīgas un produktīvas tikšanās. Pats ar interesi
piedalījos Zoom telekonferencē ar Pārstāvju palātas
deputātu Donu Beikonu (Don Bacon), kurš turpmāk
vadīs Baltijas atbalsta grupu (Baltic Caucus) Pārstāvju

palātā. Viņš daudz zināja par Eiropu, jo ir bijušais
ASV Gaisa spēku ģenerālis, kas daudz gadus vadīja
ASV militāro bāzi Ramstein Vācijā. Beikons, kurš
ASV Kongresā pārstāv Nebrasku, izteica interesi
sadarboties ar ALA un arī ar vietējiem latviešiem
Nebraskā. 10. martā, arī tiešsaistē Zoom, tikos ar
Virdžīnijas senatoru Tima Keina (Tim Kaine) palīgu.
Galvenās tēmas abās sarunās bija ASV atbalsts
Baltijas reģionam, gāzes cauruļvada Nord Stream 2
būvniecība, Trīs jūru iniciatīva.
2020. gada 2. oktobrī amatā stājās jaunievēlētais
Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (Attīstībai/Par!). ALA vārdā
nosūtīju mēram apsveikuma vēstuli. Galvaspilsētai ir
īpaša vieta diasporas latviešu ceļojumos uz Latviju.
Pilsētas vadītājs, mūsuprāt, var daudz izdarīt, lai
popularizētu Latviju un Rīgu, palīdzot tai kļūt par
pievilcīgu galamērķi arī ASV latviešiem.
Kad mūs sasniedza vēsts par to, ka Latvijā ir ierosināti
Satversmes grozījumi, kas ierobežotu viendzimuma
pāru tiesības, aicināju valdes locekļus uz diskusiju
par šo jautājumu. Rezultātā, 2021. gada janvārī
nosūtījām vēstuli Latvijas Saeimas priekšsēdētājai
un deputātiem, kurā izteicām cerību, ka šie grozījumi
netiks pieņemti un, ka viendzimuma pāru tiesības
demokrātiskās valstīs ir “atrisināts jautājums”.
12. martā izsūtījām apvienības vēstuli LR Saeimas
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (IKZ) un
valdībai par mūsu nostāju Latvijas Augstskolu
likumā. Vēstulē uzsvērām nepieciešamību veikt
izmaiņas likumā, lai paplašinātu iespējas ārzemju
mācībspēkiem strādāt Latvijas augstskolās un
tādējādi uzlabotu Latvijas izglītības sistēmas
konkurētspēju
pasaulē. Apvienības
nostāju
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skaidroju arī IKZ sēdē un Latvijas Radio raidījumā “Globālais latvietis”. Šajā jautājumā turpinām sadarbību
ar Latviešu ārstu un zobārstu apvienību (LĀZA), Eiropas Latviešu apvienību (ELA) un Pasaules Brīvo latviešu
apvienību (PBLA). Plānoju sasaukt sēdi ar domubiedriem par šo jautājumu jau šajā vasarā un paust savu
viedokli medijiem Latvijā.

Satikāmies, uzklausījām, diskutējām

Arī pandēmijas ierobežojumu laikā ALA valdes
darbs norisinājās tikpat intensīvi, kā līdz šim.
Tiešsaistes formātā regulāri notika valdes sēdes,
2021. gada pavasarī beidzot satikāmies arī klātienes
sēdē Kalamazū un Gaŗezerā, Mičiganā. Pandēmijas
laiks nebija vienkāršs arī valdes locekļiem, kuriem,
tāpat kā ikvienam no mums, bija jādomā ne tikai par
ALA pienākumiem, bet arī par savu ģimeņu veselību
un labklājību šajos neziņas pilnajos mēnešos.
Kā apvienības vadītājs centos uzklausīt ikvienu,
sniedzot padomus un palīdzot pieņemt lēmumus
attiecībā uz apvienības darbu.
ALA sadarbība ar Latvijas Vēstniecību ASV ir bijusi
ALA valdes sēdē Kalamazū, strādājot kopā ar
veiksmīga un atbalstoša. Regulāri tiekos ar vēstnieku
Latvijas vēstnieku Māri Selgu
Māri Selgu un viņa vietnieku Juri Pēkali, lai pārrunātu
dažādus jautājumus un sadarbības iespējas. Piedalījos arī vairākās Apvienotās baltiešu komitejas (JBANC)
sēdēs Baltijas valstu vēstniecībās Vašingtonā, kurās informēju arī par ALA darbu pandēmijas laikā, uzsverot
mūsu sniegto palīdzību ģimenēm Latvijā, ASV latviešu skolām un mūsu tiešsaistes kultūras programmu
“Sestdienas vakari kopā ar ALA”.
Man bija iespēja pastāstīt par mūsu apvienības darbu arī PBLA gada sapulcē. Sniedzu vizuālu prezentāciju
par ALA misiju un nozaru darbību. Uzskatu, ka par
apvienības veikumu ir jāstāsta pēc iespējas biežāk,
lai mūsu ziedotāji sajustu, ka viņu atbalsts palīdz
Latvijai un latvietības uzturēšanai ASV.
Diasporas konsultatīvās padomes (DKP) sēdes
notika attālināti, un martā man tika dota iespēja
sīkāk pastāstīt par ALA darbu. Diasporas
konsultatīvo padomi Latvijā izveidoja, lai saskaņotu
diasporas politikas prioritāšu noteikšanu, izstrādi un
īstenošanu. Padome ir padomdevēja institūcija, kurā
darbojas 26 organizācijas – valsts pārvaldes iestāžu,
diasporas organizāciju, biedrību un nodibinājumu
ALA valdes sēdes dalībnieki piemiņas brīdī Gaŗezerā, atceroties
deleģētie pārstāvji. DKP darbu vada speciālo
kritušos un aizvestos latviešus
uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita
Gavele, ar kuru mums ir laba sadarbība. Padomes
sēdes ir laba iespēja un veids, kā sadarboties
ar dažādām diasporas organizācijām, ar kurām
mēs formāli īpaši bieži netiekamies, piemēram ar
Daugavas Vanagu centrālo valdi, LĀZA un Latvijas
Evanģēliski luteriskās baznīcas Amerikā vadību.
Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forumā,
ko rīko PBLA sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Latvijas
pašvaldībām un biznesa organizācijām, piedalījos
attālināti. Mans ieguldījums foruma rīkošanā ir tas,
ka, pazīstot daudzus veiksmīgus biznesmeņus un
ekspertus ASV, varu palīdzēt sakaru veidošanā un
Pēteris Blumbergs un ALA valde tiekas ar Gaŗezera vadību
piedāvāt viņu dalību forumā.
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Piedalījos un apsveicu

Latvijas Valsts svētku atzīmēšana arī šogad bija iespējama galvenokārt attālināti: Kopā ar V. Grinbergu un
M. Gudro izplānojām interesantu 18. novembra tiešsaistes svētku programmu. Tā bija atrodama mūsu
mājaslapā, vietējās kopienas varēja to lejuplādēt, lai izmantotu savās svinībās. Informācija bija atrodama arī
Facebook lapā, apsveikumus varēja skatīties arī individuāli lietotāji. Apsveicēju vidū bija prezidents Egils
Levits, Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga un arī mans sveiciens.
Apsveikt Valsts svētku svinētājus mani aicināja arī Vašingtonā, D.C. un Dienvidkalifornijā. Savas uzrunas
centos piemērot katrai auditorijai (Kāds cilvēks, kurš bija dzirdējis visas trīs manas uzrunas, atzina, ka katra
nākamā esot bijusi labāka par iepriekšējo!)
Īpašs prieks kā ALA priekšsēdim un divu absolventu tēvam man bija ALA vārdā apsveikt Gaŗezera Vasaras
vidusskolas absolventus izlaidumā 1. augustā. Uzrunā akcentēju šo jauniešu uzņēmību un optimismu laikā,
kad pasaulē valda neziņa par nākotni.
Sava pārskata nobeigumā novēlu jums to pašu, ko teicu uzņēmīgajiem Gaŗezera jauniešiem:

Jūsu turpmākajā dzīvē novēlu, ka vienmēr ir vērts:
Izmantot iespējas, ko dzīve jums sniedz,
Pamēģināt kaut ko jaunu,
Iziet ārpus ierastās komforta zonas!
Mēs nedrīkstam uztvert mūsu latviešu sabiedrību kā pašu par sevi saprotamu, cerēt, ka viss atgriezīsies vecajās
sliedēs pēc pandēmijas beigām! Pastāv risks, ka cilvēki pandēmijas laikā ir atraduši citas nodarbošanās.
Mums jādomā kā atgriezties pie ierastām aktivitātēm. Organizācijām būs jāiegulda spēks un līdzekļi, lai
palīdzētu tiem, kam nepieciešams. Mums jāsaprot, kas vajadzīgs mūsu latviešu sabiedrībai, lai uzlabotu
organizāciju darbu.

In my last year as the ALA chairman, I continued representing the association, providing support to the ALA
board members, and attending a number of events when the COVID restrictions were eased.
We marked the 70th anniversary of ALA with a series of online events and for the first time, the ALA congress
took place on a virtual platform. I am proud that we were able to put together an interesting and informative
program and passed a number of important resolutions.
Over the years ALA has been fortunate to have generous donors and supporters. This year, we have been
able to spread our good fortune to others. As you may know, ALA gave an unrestricted grant of $100,000
to Latvian American schools at the beginning of the 2020-21 school year as a Covid stimulus, and this year,
in recognition of our 70th anniversary, we gave $70,000 to Latvian summer camps to help them operate in
this difficult period. Although the pandemic forced us to cancel our popular Sveika, Latvija! trip to Latvia for
high school children, we repurposed some of that funding to double our scholarship amounts for Garezers
and Kursa, and since we could not operate the Pavadi vasaru Latvijā! internship program, we created a new
one – Pavadi vasaru ASV! – and funded internships at JBANC, the Latvian Embassy in Washington, DC, and
other interesting places here in the US.
ALA’s work in our traditional fields also continued in 2021 despite social distancing requirements. Our
Public Affairs office helped to organize another successful Baltic Advocacy Week where we met virtually
with Capitol Hill stalwarts such as Senator Richard Durbin of Illinois and the new co-chair of the House Baltic
Caucus Don Bacon of Nebraska. The Cultural office continued to offer interesting online events – check out
ALA’s YouTube channel to see recordings of some of the great concerts. The Education office organized
and assisted teachers and principals of Latvian schools in the U.S. – you can read the details in this annual
report. Our Information office continued to issue monthly news summaries, update our lively Facebook
page, and publish Latvian Dimensions, our print publication. Much more was done in other areas as well – I
invite you to read the annual report and become familiar with the details.
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Sabiedrisko attiecību nozare
Dzintars Dzilna

Sabiedrisko attiecību nozares vadītājs
Amerikas Latviešu apvienības politiskās darbības galvenais uzdevums ir
turpināt uzturēt ASV latviešu un Latvijas atbalstītāju aktivitātes, lai informētu
ASV Kongresa deputātus par jautājumiem un likumprojektiem, kas svarīgi
Baltijas valstu ilgtermiņa drošībai un ASV interešu aizsardzībai Baltijā.

Iniciatīvas Krievijas agresijas atturēšanai

Baltijas drošības iniciatīva (Baltic Security Initiative, BSI) – 2020. gada beigās
ASV Kongresa pieņemtajā 2.3 triljonu lielajā aizsardzības asignējumu likumā
$168.7 miljoni dolāru piešķirti Baltijas valstu drošības atbalstam. Asignējuma likuma ietvaros Kongress atvēlēja
arī $30 miljonus dolāru Ārvalstu militārajam finansējumam (Foreign Military Financing FMF) 2021. gadam.
Esam aicinājuši ASV Kongresu atkārtoti piešķirt BSI un FMF finansējumus arī 2022. gadam un nākotnē.
Stipra ASV līderība stiprā NATO – Atbalstījām Nacionālās aizsardzības autorizācijas aktu (National
Defense Authorization Act for FY2021) noteikumu, kas ierobežo bijušā ASV prezidenta D. Trampa plānu
izvest no Eiropas lielu daļu ASV karaspēka. Ja Trampa plāns būtu īstenots, tas radītu domstarpības NATO
valstu starpā un būtu signāls par ASV vadošās lomas mazināšanos NATO aliansē.

Enerģētikas drošība

Sankcijas pret Nord Stream 2 (NS2) – NS2
ir gāzes cauruļvads, ko Krievija un Vācija būvē,
lai dabasgāzi no Krievijas nogādātu caur Baltijas
jūru uz Vāciju. Cauruļvads ilgtermiņā nostiprinātu
Krievijas dominanci Eiropas gāzes tirgū, ievērojami
nostiprinot Maskavas politisko ietekmi un nodrošinot
Krieviju ar jaunu finansēšanas avotu militārai
agresijai. Atbalstījām noteikumu, ko pieņēma
National Defense Authorization Act for FY2021
likumā, kas pilnvaro ASV prezidentu uzlikt sankcijas
ar cauruļvada būvniecību saistītām kompānijām,

lai apturētu tā būvniecību. Izteicām sašutumu
par ASV prezidenta Dž. Baidena administrācijas
lēmumu atcelt sankcijas pret Nord Stream AG, kā
arī atsakoties no sankcijām pret citām iesaistītajām
kompānijām. 2021. gada jūlijā prezidenta Baidena
administrācija un Vācijas valdība vienojās, ka
Ukrainu apejošo cauruļvadu varēs pabeigt bez ASV
sankciju draudiem, izņemot, ja Krievija izmantos
dabasgāzes piegādi kā politisku ieroci pret Eiropas
valstīm, vai citādi apdraudēs Ukrainu.

Ekonomiskā drošība

Trīs jūru iniciatīva – (Three Sees Initiative, TSI) ir 12 Eiropas Savienības valstu investīcijas fonds, kas
apvieno valstis, kas atrodas starp Baltijas, Adrijas un Melno jūru. To vidū ir arī Latvija. TSI mērķis ir stiprināt
valstu sadarbību un realizēt dažādus infrastruktūras projektus transporta, enerģētikas un digitālā jomā.

Aicinājām atbalstīt Transatlantic Telecommunications Security Act (H.R.3344). Tas ir likumprojekts, kas
autorizētu finansējumu 5G telekomunikācijas infrastruktūras attīstībai Eiropas sabiedrotajiem, īpaši TSI
valstīm, lai novērstu Ķīnas ierīču pielietošanu 5G infrastruktūrā Eiropas valstīs.
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Korupcijas apkarošana

Atbalstījām Global Magnitsky Human Rights Accountability Reauthorization Act (S.93),
kas pilnvaro ASV prezidentu piemērot sankcijas indivīdiem, kuri saistīti ar liela apmēra korupciju, naudas
atmazgāšanu vai cilvēktiesību pārkāpumiem. Plaši izplatītā korupcija un kleptokrātiskā vara ir pamatcēloņi
Putina režīma nodarījumiem pret demokrātijas pamatprincipiem. Krievija ir šo principu pārkāpēja gan
vietējā, gan starptautiskā līmenī, pielietojot propagandu, dezinformāciju un kiberuzbrukumus kā spēcīgus
instrumentus, kas izmanto demokrātiskas institūcijas un vērtības. Abi pamatcēloņi joprojām ir galvenie
draudi demokrātijai ASV, Eiropā un citur.

Politiskā brīvība

Aicinājām demonstrēt atbalstu baltkrievu demokrātiskai kustībai, ieskaitot atbalstu likumprojektam Belarus
Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act of 2020 (H.R.8438), ko pieņēma augšminētajā 2020.g.
aizsardzības asignējumu likumā. Likums palīdz Baltkrievijas demokrātijas kustībai, atbalstot politiskos
bēgļus, apkarojot interneta cenzūru un novērošanas tehnoloģiju, kā arī cita veida palīdzību.
Aicinājām atbalstīt Ukrainu, īpaši likumprojektu par Krimas aneksijas neatzīšanu (Crimea Annexation
Non-Recognition Act (H.R.922)), kas aizliegtu ASV federālo aģentūru aktivitātes, kas liecinātu par atbalstu
Krievijas militārai agresijai pret Ukrainu, okupējot Krimas pussalu.

Iniciatīva Call to Action

2020. gada novembrī un 2021. gada maijā izsūtījām
Calls to action aicinājumus mūsu Baltic Call to Action
UNIT grupai ar mudinājumiem ASV Kongresam par
jautājumiem, kas saistīti ar Baltijas valstu drošību (2021.
gadā plānota vēl viena akcija). 2020. gada novembra

akcijā bija 28 tekstu variācijas, bet maija akcijā - 20
tekstu variācijas, atkarībā no tā, vai deputāts ir vai nav
sponsorējis aicinājumā pieminētos likumprojektus un
vai deputāts ir Baltijas Atbalsta grupas dalībnieks ASV
Kongresā (Baltic Caucus).

Baltijas Aizstāvības nedēļa

Sakarā ar pandēmijas ierobežojumiem, tradicionālā Aizstāvības nedēļa, kas parasti notiek Vašingtonā
D.C., nevarēja notikt klātienē. Sadarbībā ar meitas organizāciju Apvienoto baltiešu komiteju (JBANC), ALA
palīdzēja noorganizēt “Baltijas Aizstāvības dienu”. Pielietojot video konferenču tehnoloģiju, tiešsaistē notika
20 tikšanās ar ASV Kongresa deputātiem un viņu pārstāvjiem. Attālināto tikšanos laikā ap 60 ASV baltiešu
informēja un vēlreiz uzsvēra, cik svarīga ir ASV loma Baltijas interešu aizsardzības stiprināšanā.
Tikšanās piedalījās galvenokārt deputātu biroju darbinieki, tomēr trīs vizītēs piedalījās paši deputāti: Rep.
Dons Beikons (Don Bacon) no Nebraskas, Sen. Čaks Graslijs (Chuck Grassley) no Aijovas un Sen. Ričards
Durbins (Richard Durbin) no Ilinojas. Visi trīs ir līdzpriekšsēdētāji baltiešu atbalsta grupās, House Baltic
Caucus un Senate Baltic Freedom Caucus.
Pasākums izdevās, pateicoties labai sadarbībai starp baltiešu organizācijām, tai skaitā Estonian American
National Council, Amerikas Latviešu jaunatnes apvienībai (ALJA), Amerikas Latviešu apvienībai (ALA), Lithuanian
American Community un ABK (JBANC). ALA izsaka īpašu pateicību bijušajai ABK (JBANC) praktikantei, ALJA
kultūras nozares vadītājai Madelēnai Miniatai, kas ieguldīja lielu darbu, lai pasākums izdotos!

Baltijas Aizstāvības dienas virtuālās tikšanās ar Rep. Bacon, Sen. Durbin, Sen. Grassley
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Gaŗezera Vasaras vidusskolā mācās, kā iespējams
aizstāvēt Latviju šodien

Šī gada vasarā Gaŗezera audzēkņiem bija iespēja uzzināt vairāk par ASV latviešu politiskajām aktivitātēm
gan trimdā, gan mūsdienās. ALA Sabiedrisko attiecību vadītāja Dzintara Dzilnas piedāvātā nedēļu ilgā
kursa laikā, vidusskolas 3. un 4. klases skolēni mācījās par padomju represijām, pret kurām aktīvi protestēja
trimdas sabiedrība. Vēstures notikumu pārskats ļāva jauniešiem labāk saprast, ka bargā vēsture var
atkārtoties, ja netiks ierobežots agresīvais režīms Maskavā. Skolēni uzzināja arī par Latvijas dalību NATO,
Mičiganas Nacionālās gvardes partnerību ar Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un par mūsdienu
Latvijas politiskajiem un ekonomiskajiem jautājumiem.

Latvieti, neaizmirsti aizvestos, kritušos un mocekļus
Skolēni piedalījās piemiņas brīdī, lasot cilvēku vārdus, kas bija
deportēti uz Sibīriju un cieta no padomju varas represijām.

What do we want? Freedom! When do we want it? Now!
4. klases skolēni tur plakātu, kas izsaka pateicību Mičiganas Nacionālai
gvardei (MNG), par partnerību ar Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem
spēkiem. Plakātu parakstīja GVV skolēni, audzinātāji un skolotāji. MNG
saņēma plakātu pa pastu un izteica pateicību.

Paldies LaPa muzejam, Mārai Pelēcei un Valdim Pavlovskim

Kursa ietvaros skolēni noskatījās sižetus no
režisores Māras Pelēces un “Latvieši pasaulē” LaPa
muzeja topošās dokumentālās filmas “Valiant!”, kas
stāsta par trimdas politiskajām akcijām, pievēršot
pasaules uzmanību Latvijas situācijai, padomju
okupācijas gados. Skolēni arī skatījās V. Pavlovska
piedāvātās bildes, tai skaitā attēli no tikšanās starp
ASV baltiešiem un ASV prezidentiem. (“Valiant!”
pirmizrāde ASV paredzēta XV Latviešu Dziesmu
un deju svētku laikā St. Paulā, Minesotā 2022.gada
vasarā. Brauciet!)
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ALA katram 4. klases skolēnam uzdāvināja LaPa
muzeja izdotās grāmatas “Nyet Nyet Soviet”
eksemplāru,
kurā
apkopoti
pretpadomju
demonstrantu stāsti un atziņas par darbībām, lai
uzturētu cerību par Latvijas neatkarības atgūšanu.

Baltic Caucus
House Baltic Caucus un Senate Baltic Freedom Caucus ir atsevišķas grupas ASV Kongresā. Tās apvieno
pārstāvjus un senatorus, kuriem interesē Baltijas valstis. Abi Baltic Caucus dod iespēju ASV baltiešu
organizācijām, kā piemēram ALA, Joint Baltic American National Committee, Baltic American Freedom
League, u.c., runāt ar deputātiem par jautājumiem un likumprojektiem, kas saistīti ar Baltiju.
2021. gadā, House Baltic Caucus iestājās Rep. Derek Kilmer (WA-6) un Rep. Joe Wilson (SC-2).

Senate Baltic Freedom Caucus
Arkansas
John Boozman
Tom Cotton

Connecticut
Chris Murphy

Indiana
Mike Braun

Michigan
Gary Peters
Debbie Stabenow

South Dakota
Mike Rounds

California
Dianne Feinstein

Illinois
Richard Durbin
-Co-chair

Iowa
Chuck Grassley
- Co-chair

New Jersey
Robert Menendez

Vermont
Jeanne Shaheen

Maine
Susan Collins

Oregon
Jeff Merkley

House Baltic Caucus
Arizona
Ruben Gallego
– Co-chair

Florida
Mario Diaz-Balart
Georgia
Buddy Carter

Michigan
Bill Huizenga
Fred Upton
Tim Walberg

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

Massachusetts
William Keating
James McGovern
Lori Trahan

New York
Carolyn Maloney
Gregory Meeks
Paul Tonko
Nydia Velazquez

Colorado
Doug Lamborn

Maine
Chellie Pingree

North Carolina
David Price

Illinois
Adam Kinzinger
Bobby Rush
Kentucky
Andy Barr
Maryland
Anthony Brown
Jamie Raskin
David Trone

Minnesota
Dean Phillips
Nebraska
Don Bacon
– Co-chair
New Jersey
Frank Pallone
Bill Pascrell
Chris Smith

Ohio
Steve Chabot
Marcy Kaptur
Bob Latta
Michael Turner
Brad Wenstrup

Tennessee
Steve Cohen
Texas
Lloyd Doggett
Bill Flores
Kay Granger
Sheila Jackson Lee
Filemon Vela
Randy Weber

Oklahoma
Tom Cole
Pennsylvania
Brendan Boyle
Brian Fitzpatrick
Guy Reschenthaler
Glenn Thompson
Puerto Rico
Jenniffer GonzalezColon
Rhode Island
David Cicilline
South Carolina
Joe Wilson

Virginia
Don Beyer
Gerry Connolly
Rob Wittman
Washington
Derek Kilmer
Rick Larsen
Washington DC
Eleanor Holmes Norton
Wisconsin
Ron Kind

Connecticut
Jim Himes
John Larson

Vai Tavi pārstāvji ir Baltic Caucus dalībnieki?
Ja nav, kontaktē un palūdz, lai iestājās!
Ja ir iestājušies, sazinies, lai pateiktos!
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JBANC in Action in 2021
On April 27th this year, the Joint Baltic American National Committee,
Inc. (JBANC) celebrated its 60th anniversary. Since 1961, JBANC has
represented the American Latvian Association and our Estonian and
Lithuanian national organizations in the United States and helped to
engage on key issues of interest and concern for the Baltic-American
community in advancing United States policies toward the region.
As elsewhere around the globe, the Covid-19 pandemic has curtailed JBANC activities and in-person meetings,
but also presented new opportunities for exchange of ideas and information. 2021 has been as busy as ever.
JBANC’s main priorities have been to maintain
close contacts with the U.S. Congress to help
promote the Baltic agenda. During the current
117th Congress, core JBANC issues are helping to
ensure strong security assistance for Estonia, Latvia,
and Lithuania through continued appropriations
for the Baltic Security Initiative (BSI) and Foreign
Military Financing (FMF), and authorizations in
the National Defense Authorization Act. Other
key legislation that JBANC tracks closely focus on
strengthening NATO; pushing back against the
construction of the Nord Stream 2 (NS2) pipeline in
the Baltic Sea; bolstering U.S. support for the Three
Seas Initiative; and support for Belarus, Ukraine,
and other countries that are being intimidated and
attacked by Russia.

June 14th Baltic deportations event at the Embassy of Lithuania:
JBANC Managing Director Karl Altau, JBANC interns Vilis Sīmanis and
Grants Blumbergs, Lithuanian ambassador Audra Plepytė, Estonian
ambassador Kristjan Prikk, Latvian ambassador Māris Selga

For BSI funding, JBANC has requested with Defense appropriators that Congress maintain BSI funding at
$200 million dollars annually over five years, in addition to existing security assistance-related programs.
The FY2021 budget allocation was $169M. Additionally, the State and Foreign Operations budget has
$8.75M earmarked for each country in FMF funding ($26.25M total). In comparison, the Baltics received
$30M in FMF for FY2021. In its April 28 letter to the Senate Foreign Operations subcommittee in the House,
JBANC asked for $11M for each of the three countries, which is more in line with FY2021 levels.
The battle against the completion of Nord Stream 2 persists, and JBANC is continuing to fight against
it together with Central and East European Coalition (CEEC) partners. We have brought up the issue
consistently in meetings with Members of Congress and staff, and have contacted the White House in
a May 21 letter asking for a meeting with the administration, and expressing our misgivings about the
sanction waivers which had been issued by President Biden. This was followed up with a July 20 statement
by the CEEC expressing grave concerns about the agreement between the U.S. and Germany on the NS2
pipeline, which bypassed the interests of the CEE countries. The statement was drafted by Vilis Sīmanis and
Grants Blumbergs of JBANC and Katrina Abuls of the CEEC – all three ALA interns. The EU must still certify
the project, and the NS2 pipeline project can still be canceled. There remain very serious geopolitical,
energy security, and environmental concerns, and there is much pressure to abandon this project which
only benefits the kleptocratic Putin regime.
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JBANC has signed a series of letters to Congress
with coalition partners to provide funding for the
implementation and enforcement of the Global
Magnitsky Act. JBANC is also actively supporting the
reauthorization of the Global Magnitsky Act, and the
repeal of its sunset clause.

JBANC Managing Director Karl Altau co-signed a
March 17 CEEC letter to House leadership, urging the
reintroduction of the Transatlantic Telecommunications
Security Act (TTSA). H.R.3344 was introduced on May
19 by Reps. Marcy Kaptur and Adam Kinzinger, and by
the August recess had 30 co-sponsors.

Baltic Advocacy Week (BAW) took place March 8-12 with 20 virtual meetings and about 60 participants
from 16 states. It was preceded by a training session and followed by a debrief afterward, which both were
well-attended. BAW also included a March 10 discussion with Baltic research Fellows and congressional
staffers at the Center for European Policy Analysis. The focus of BAW was on supporting security assistance,
and BSI and FMF funding. Other main issues were urging a stop to construction of Nord Stream 2, the
reauthorization of the Global Magnitsky Act, and the Crimea Annexation Non-Recognition Act.
Three Members of Congress participated on the calls: Senate Baltic Freedom Caucus (SBFC) co-chairs
Richard Durbin (D-IL) and Chuck Grassley (R-IA), and House Baltic Caucus co-chair Don Bacon (R-NE). Other
meetings were with the following Senate offices: Markey (D-MA), Boozman (R-AR), Blumenthal (D-CT),
Cardin (D-MD), Kaine (D-VA), Booker (D-NJ), and Majority Leader Schumer (D-NY). Other House meetings
were with: Moulton (D-MA), Wexton (D-VA), DeLauro (D-CT), Himes (D-CT), Boyle (D-PA), Meng (D-NY).
Four meetings were scheduled but postponed or held after advocacy week. They were with the offices of
Senators Toomey (R-PA), and Casey (D-PA), House Speaker Pelosi (D-CA), and Rep. Manning (D-NC).
There is new leadership for the House Baltic Caucus in 2021. Rep. Don Bacon (R-NE) and Ruben Gallego
(D-AZ) are the new co-chairs (replacing Reps. John Shimkus and Adam Schiff). JBANC had a coordination
meeting with the Chiefs of Staff and other members from the Bacon and Gallego offices on May 25, and a
follow-up meeting on July 8. We are planning future monthly meetings with the offices to better inform and
coordinate on issues. There are 71 members of the HBC, with Rep. Derek Kilmer (D-WA) being the latest to
join, in May. The SBFC remains at 14 members under the co-chairmanship of Senators Durbin and Grassley.
Belarus remains a hot-button issue. Matters took
a turn for the worse with the Belarusian state
hijacking of a Ryanair flight from Athens to Vilnius
on May 23 and the related kidnapping of journalist
Raman Pratasevich and his girlfriend. Lukashenka’s
crackdown against the opposition intensified,
and there are increasing cases of human rights
abuses. JBANC is keeping in regular contact with
Belarusian organizations and activists. Opposition
leader Sviatlana Tsikhanouskaya had an incredibly
successful two-week trip to the U.S. during the
second half of July which significantly helped
raise the Belarus profile. Highlights were meetings

JBANC
Foto: Karl Altau with Sviatlana Tsikhanouskaya
at the Embassy of Lithuania
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with President Biden and influential Members of
Congress. Karl Altau attended the launch of the
Friends of Belarus Caucus event at the Lithuanian
Embassy on July 21, and JBANC helped co-organize
a rally with the Belarusian community to greet Ms.
Tsikhanouskaya when she arrived in Washington,
DC on July 18. The JBANC team also got to meet
Ms. Tsikhanouskaya at an event at the Victims of
Communism Memorial on July 22.

Baltic participants at the July 18 rally to support Belarus

June 14th marked the 80th anniversary of the 1941 Soviet deportations in the Baltics. That day the
ambassadors of Estonia, Latvia and Lithuania were featured in a virtual discussion, hosted by the Lithuanian
Embassy in Washington DC, for a on “The Day of Mourning and Hope – The Living Memory of Soviet
Deportees and Displaced Persons of the Baltic States.” JBANC’s Karl Altau moderated the live panel
with the ambassadors and the second online panel featuring Lithuanian-American author Ruta Šepetys,
professor Māra Lazda and Marija Čyvaitė, president of the American Lithuanian Youth Association, who
joined virtually to share their thoughts and stories on Baltic deportations.
On the anniversary of the Welles Declaration on July 23, JBANC organized the annual gathering at the
gravesite of Sumner Welles in Rock Creek Cemetery to pay tribute to the authors of the declaration and the
U.S. policy of non-recognition of the Soviet annexation of the Baltic countries.
JBANC held a 60th anniversary forum on April 28 on
Zoom with members of the three Baltic parliaments.
U.S. State Department Deputy Spokesperson
Jalina Porter tweeted video congratulations on
the occasion on April 29, thanks to the assistance
of former JBANC intern Eduards Ozoliņš, who is
now Community Manager and Digital Production
Coordinator at the U.S. Embassy in Latvia.
JBANC interns: Madelena Miniats finished her ninemonth stint with JBANC in March, following Baltic
Advocacy Week. From the end of January to the end
of April, Emīlija Mendelsone was with us, coming
from Rīga to DC on a Viksnins Scholarship via The
Fund for American Studies. During her semester
coursework in conjunction with her internship,
Emīlija received the “Academic Excellence” award
from TFAS. This summer, two ALA-funded summer
interns were with JBANC from June until August –
Vilis Sīmanis and Grants Blumbergs. In some sad
news, our former intern/Program Manager Peter
Chereson passed away unexpectedly on May 24 at
the age of 35. Peter was at JBANC from 2010-2012.
Thank you to ALA and the Latvian-American
community for your generous and continued
support to the Baltic cause and JBANC’s mission!

22 / GADA PĀRSKATs

Baltic parliamentary representatives at the April 28
JBANC 60th anniversary forum

ALA Izglītojošie ceļojumi
Amerikas Latviešu apvienības izglītojošo ceļojumu programma tika nodibināta 1997. gadā. Kopš tā laika 710
jaunieši ir piedalījušies ALA rīkotajos “Sveika, Latvija!” ceļojumos un 109 jaunieši - Heritage Latvia ceļojumos
(angliski runājošiem latviešu izcelsmes jauniešiem). Kopš 1998. gada vairāk nekā 300 dalībnieki ir piedalījušies
“Hello, Latvia! / Sveika, dzimtene!” ceļojumos, kas piedāvā Latviju iepazīt pieaugušajiem un ģimenēm.
Diemžēl Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ ALA 2020. un 2021. gadā nespēja piedāvāt
ceļojumu iespējas. Veidojot turpmākos ALA izglītojošo ceļojumu plānus 2022. gadam, mēs
paturēsim prātā arī tos, kuriem nebija iespēju piedalīties iepriekšējo divu gadu programmās un
kuri vēl cer izbaudīt neaizmirstamu ceļojumu uz Latviju kopā ar draugiem!

ALA Educational Trips
The American Latvian Association’s educational trip program was established in 1997. Since that time, 710
Latvian youth have participated in ALA’s Sveika, Latvija! trip program, and 109 in the “Heritage Latvia” trip (for
English-speaking youth of Latvian descent). Since 1998, there have also been more than 300 participants of
the “Hello, Latvija! / Sveika, dzimtene!” trip for adults and families!
Due to risks related to the Covid-19 pandemic, ALA was not able to offer educational trip
experiences in 2020 and 2021. We look forward to offering the full program next summer,
including for those who would have participated in 2020 and 2021!

Foto: Kristaps Ungurs
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Izglītības nozare
Elisa Freimane

Izglītības nozares vadītāja

Latviešu skolas, vasaras vidusskolas un bērnu nometnes ASV
2020./2021. mācību gadā
Pēdējais gads ir bijis gads izturībai un zelta maliņu meklēšanai. Pandēmijas
apstākļiem turpinoties, reizēm licies, ka debesīs ir vairāk mākoņu nekā
saules. Tomēr, meklējot mākoņu zelta maliņas, var atrast stāstus par
sīkstumu, par latviskuma novērtēšanu un par radošo spēku.
Vasaras nometnes un vasaras vidusskolas
Latviešu vasaras nometnes un abas vasaras vidusskolas 2020. gada vasarā
pārcēla mācības uz attālināto formātu, bet 2021. gada vasarā darbojās
klātienē. Viena no veiksmīgākajām iniciatīvām bija semināri ziemas mēnešos, kurus Rietumkrasta vasaras
vidusskola “Kursa” piedāvāja saviem skolēniem, papildinot vasarā iemācīto un uzturot dzīvo latviešu valodu.
Bērnu nometnes šogad klātienē uzņēma nometņotājus Mežotnē, Gaŗezerā un Katskiļos, darbojās abas
vasaras vidusskolas — Gaŗezera vasaras vidusskola un Rietumkrasta vasaras vidusskola “Kursa”.
Cerot uz pandēmijas ierobežojumu samazināšanos, nometnes un vasaras vidusskolas jau laikus sāka
plānošanas darbus. Visām nometnēm bija jāpiemērojas izmaiņām vietējo valdību noteikumos un jāievēro
sabiedrības veselības aizsardzības vadlīnijas. ASV valdības lēmums nepiešķirt J-1 vīzas ārvalstu darbiniekiem
skāra ne tikai latviešu, bet arī daudzas citas nometnes ASV, kas piesaista darbā citu valstu pilsoņus. Mēneša
laikā bija jāatrod daudz jaunu darbinieku. Bez tam, sakarā ar pandēmijas ierobežojumiem, skolēnu skaits
nometnēs bija ierobežots, sarīkojumi un pulcēšanās tiem, kas bija ārpus nometņu ,,burbuļiem”, bija aizliegti.
Šie apstākļi nesa ne tikai satraukumus, bet arī finansiālus zaudējumus latviešu nometņu īpašumiem.
Kas nometnēm un vasaras vidusskolām palīdzēja pārvarēt šīs grūtības? Pirmkārt, finansiāls atbalsts no
plašākas sabiedrības, tajā skaitā arī no ALA. Otrs, ar tehnoloģiju palīdzību, kas šogad bija iespējams, jo
nometnēs ieguldīti līdzekļi interneta un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai. Daļa skolotāju tādā veidā
varēja mācīt no savām mājām
Latvijā un sadarbojās ar skolēniem,
kuri bija kopā klašu telpās.
Trešais, visaizkustinoškais veids sirsnīgs, dāsns un aizrautīgs bijušo
audzēkņu un nometņotāju atbalsts,
ziedojot savas vasaras brīvdienas
darbam ar bērniem un jauniešiem.
Gaŗezera vasaras vidusskolā vienu
vai divas nedēļas strādāja ap 40
audzinātāju, nodrošinot, ka skola
notiek klātienē. Gandrīz visi šie
cilvēki ir GVV absolventi, kas
trauksmes brīdī juta, ka ir jāiet talkā.
Mežotnes nometnes virtuālā fotografija 2020
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Ziemas skolas
2020./2021. mācību gadā ASV darbojās 18 latviešu skolas, bet 3 šajā pandēmijas gadā bija neaktīvas. Lai
noturētu stundas tiešsaistes platformās, skolas meklēja jaunus ceļus, izmantoja vēl nepazīstamu tehnoloģiju,
piesaistīja jaunus skolotājus. Lielu daļu smaguma uzņēmās skolu pārzines, un, pateicoties šiem čaklajiem,
ideju pilnajiem cilvēkiem, latviešu skolas ASV ir izturējušas un ir gatavas nākamajam rudenim.
Dati par skolēnu un skolotāju skaitu šajā gadā ir nepilnīgi un mainīgi - atkarībā no ģimenes situācijas,
amerikāņu skolas prasībām un pandēmijas iespaida, skolēni, kā arī skolotāji, ir brīžiem skolas atstājuši,
reizēm atgriezušies, vai reizēm palikuši ārpus skolas loka. Svarīgākais skolu vadītājiem ir bijis pastāvēt,
gaidot gaišākas dienas un darbu klātienē. Ja parasti ASV skolēnu skaits būtu tuvu pie 700 skolēniem, tad
šogad tas ir svārstījies ap 500. Atsākt skolu darbību un atgūt ģimeņu uzticību būs ļoti svarīgs latviešu skolu
vadītāju un Izglītības nozares uzdevums.

Ko virtuālajos apstākļos skolotāji, pārziņi un skolēni darījuši citādāk?
Skolu vadītāju tikšanās: Virtuālas sapulces
Pandēmijas sākuma mēnešos, 2020. gada pavasarī, Izglītības nozare aicināja skolu vadītājus uz kopīgām
pārrunām Zoom platformā, lai uzzinātu, kas dažādās pilsētās notiek un kā skolas tikušas galā ar skolu
slēgšanu. Pārziņu sapulces izveidojās par labu veidu, kā iepazīties, risināt jautājumus un palīdzēt. Skolu
vadītāju sapulces turpinājās visu 2020./21. mācību gadu un atsāksies 2021. gada rudenī.

Skolotāju tikšanās: ALA Izglītības nozares skolotāju konference 2020. gada septembrī un
Skolotāju pārrunu vakari 2021. gada janvārī.
Pandēmijas gads ļāvis Izglītības nozarei izmēģināt daudz ko jaunu. Ik gadus tiek rīkotas skolotāju
konferences, kas uz iepazīšanos, pārrunām un lekcijām pulcinājušas 20-30 skolotāju. Saprotams, ka 2020.
gadā pulcēšanās bija liegta, tāpēc septembrī, darbdienu vakaros un sestdienas pēcpusdienā, notika pirmā
virtuālā ALA Izglītības nozares skolotāju konference.
Programma bija veltīta tā brīža vissvarīgākajam jautājumam: kā uzturēt skolas pandēmijas apstākļos?
Bija apmācības par dažāda veida tehnoloģijām, par skolu veiksmes stāstiem, par dažādiem Zoom
izmantojamiem mācību materiāliem un metodēm. Atsaucība bija ļoti laba. Konferencei pieslēdzās ap 50
dalībnieku, apmeklējot vairākas vai tikai vienu sesiju.
Katras konferences dienas beigās bija pārrunu grupas dažādām interesēm. Pārrunu grupas bija tik populāras,
ka Izglītības nozare sarīkoja vēl vienu virtuālu izglītojošo vakaru sēriju 2021. gada janvārī. Skolotāju pārrunu
vakari notika 6 darbdienu vakaros, katrā apskatot savu tēmu. Vakara ievadā kāda no skolotājām, dalījās
pieredzē, pēc tam mazākās grupās skolotāji viens ar otru dalījās pieredzē un uzdeva jautājumus. Kā minēja
vairāki dalībnieki, šie vakari deva mierinājumu, ka neesi viens, ka citās pilsētās ir skolotāji, kas arī meklē
risinājumus un, ka esam daudzi, kas grib veidot ko labu latviešu bērniem ASV.
Arī šie pārrunu vakari labi izdevās, piedalījās aptuveni 50 dalībnieku. Izglītības nozare arī nākamajā mācību
gadā plāno sarīkot līdzīgus pasākumus.
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Skolu sadarbības darba grupa

Iedvesmojoties no jaunām attālinātas tikšanās reizēm pieaugušo saimē, skolu vadītāji sāka domāt par veidiem,
kā virtuāli satikties arī skolēniem. Tika izveidota skolu sadarbības darba grupa, kas meklēja veidus, kā to darīt.
Darba grupa izveidoja četrus kopīgus tiešsaistes projektus:
• Mineapoles skola noorganizēja īpaši ASV diasporas bērnu auditorijai demonstrētas izrādes tiešsaistē
no Latvijas - Liepājas leļļu teātra izrādi ,,Kā Ruksītim gāja” un ,,Dirty Deal” teātra izrāde vecākiem bērniem
,,Misija: Zeme”. Izrādes guva lielu atsaucību, kopā ar vecākiem tās tiešsaistē noskatījās ap 100 bērnu.
• Bostonas skola izveidoja programmu ,,Kur dzīvo tautas dziesma?” par Krišjāni Baronu un Dainu skapi.
Programmā bija īsa filma, ko režisore Dace Micāne-Zālīte veidoja tieši ASV bērniem. Filmā redzamas dažādas
nozīmīgas vietas Krišjāņa Barona dzīvē, bet pēc tam attālināti varēja paviesoties Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā, kur bērniem parādīja un paskaidroja, kas ir Dainu skapis. Pēc tam skatītājiem bija iespēja iesniegt
savus jautājumus par redzēto. Arī šīs pasākums bija populārs un labi apmeklēts.
• Ņūdžersijas skola izplānoja, novadīja un atrada papildu finansējumu vērienīgam projektam ,,Latvieši dejo
visur!” kopā ar Latvijas deju skolas “Dzirnas” skolēniem. Projektā piedalījās apmēram 50 bērni no ASV un 20 no
Latvijas. Projekts saņēma atbalstu no ASV Dziesmu un deju svētku fonda un PBLA administrētā projektu cikla
,,Dziesmu svētku tradīciju ilgtspējas un profesionālās mākslas pieejamība diasporā”. Bērni piedalījās virtuālās
tautas deju apmācībās, kurās mācījās Kaspara Brauna un Dagmāras Bārbales speciāli viņiem horeografētu deju.
Pēc tam bērnus filmēja, un filmas samontēja divās dejās, kas pieejamas YouTube kanālā.

Vecāko klašu skolēni dejo ,,Dedziet gaišu Jāņuguni”

Rumaka lasīšanas sacensības: ,,Lasi visu un visur!”
2021. gada pavasarī tradicionālās Rumaka grāmatu
lasīšanas sacensības uzņēma jaunu un nebijušu
ritmu.
Ņemot vērā pandēmijas neparastos
apstākļus, skolēnus mudināja lasīt dažādas
grāmatas, dažādās vietās un reizēs: lasīt var ārā,
dabā, sēžot uz grīdas, zem galda vai pat vannā,
mudinājā sacensību rīkotāji. Galvenais mērķis bija
palīdzēt skolēniem saprast, ka latviešu valodā lasīt
nav tikai skolas uzdevums, bet ir arī prieks.
Atsaucība bija ļoti laba. Piedalījās deviņas skolas
ar 127 dalībniekiem, ieskaitot skolotājus. Visvairāk
dalībnieku, 32, bija no Ņūdžersijas skolas, otrajā vietā
bija Losandželosas skola ar 28 dalībniekiem. Skolām
piešķīra naudas balvas no Rumaka fonda, kuras skolas
izlietoja dažādi: pavasarī, kad atkal drīkstēja satikties
klātienē, Sandjego skolā sarīkoja Lasīšanas svētkus
ar spēlēm un nodarbībām, bet Ņūdžersijas skolas
skolēni tika pacienāti ar pusdienām un saldējumu,
atzīmējot viņu labos panākumus.

26 / GADA PĀRSKATs

Jaunāko klašu skolēni dejo ,,Sīki putni kāzas dzēra”

Hugo Šviks lasa sēdot zem galda (Sandiego skola)

Alessandra Orozko lasa guļot uz grīdas (Sandiego skola)
Kristīne Menvielle lasa vannā ar cepuri galvā (Sandiego skola)

Laila lasa jūrmalā (Losandželosas skola)

Sandiego skolas pārzine Sandra Gotlaufa-Orozko ar savu dēlu,
Emersonu lasa smiedamies

Kristofers un Mārtiņš Karami lasa ēdot sviestmaizes
(Losandželosas skola)

Emmett Jennings lasa ārā (Losandželosas skola)
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Latviešu valodas līmeņu pārbaudījumi

ALA Izglītības nozare jau pirms gandrīz 10 gadiem attīstīja un izveidoja valodas līmeņu pārbaudījumus, lai skolām
un skolotājiem sagādātu datus par skolēnu latviešu valodas prasmēm. Sākumā pārbaudījumi tika nosūtīti kā PDF
faili, katra skola tos pavairoja un skolotāji paši laboja. Kopš 2020. gada rudens Izglītības nozare pārbaudījumus
sāka piedāvāt individuāli, elektroniskā, tiešsaistes formatā. Pārbaudījumus labo Izglītības nozares darbiniece
Dace Mažeika, kas skolēnam un skolai sniedz arī pārskatu par veikumu. Valodas pārbaudījumus pamatskolām
piedāvā divas reizes gadā un vasarā arī vasaras vidusskolām. Līdz vasaras beigām pārbaudījumus šajā gadā ir
kārtojuši ap 250 skolēnu. Elektroniskais formāts padara pārbaudījumus un to labošanas procesu vienkāršāku un
pārskatāmu. Ceram, ka tas ļaus pārbaudījumu kārtošanā iesaistīties vairāk skolām.

Latvijas valdības atbalsts latviešu skolām ASV

Latvijas valdības iestādes palīdz latviešu skolām ASV dažādos veidos. Latviešu valodas aģentūra (LVA) ik
gadu dāvina grāmatas skolu bibliotēkām, LVA un Valsts izglītības satura centrs (VISC) gatavo materiālus
skolu vajadzībām, ALA un PBLA Izglītības nozares sadarbojas ar vairākām no šīm iestādēm.
Atbalsts no Latvijas ir arī finansiāls. Izglītības un zinātnes ministrija ir atbalstījusi skolotāju līdzdalību
vasaras vidusskolu programmās, gan klātienē pirms pandēmijas, gan neklātienē kopš tam. Jau otro vasaru
skolotājas piedalās vasaras vidusskolu mācībās virtuāli.
Lai atbalstītu skolas un skolu sarīkojumus, Latviešu valodas aģentūra, no Izglītības un zinātnes ministrijas
budžeta programmas ,,Valsts valodas politika un pārvalde”, piedāvāja konkursu, kurā ASV skolu pieteikumus
izvērtēja PBLA Izglītības padome.
Latviešu valodas aģentūras atbalsts latviešu skolām ASV 2021. gadā no Izglītības un zinātnes ministrijas
budžeta programmas ,,Valsts valodas politika un pārvalde”

Atbalsta veids

Skolu atbalsts (īres naudas,
pandēmijas vajadzībām,
skolas inventārs u.c.)

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

Cik skolām?

11

1

Kopējā summa

Eiro 41 208.00

Eiro 1836.00

Amerikas Latviešu apvienības finansiālais atbalsts ASV latviešu diasporas skolām, nometnēm, skolēniem
un studentiem šogad ir bijis ievērojams.
ALA savā jubilejas gadā piešķīra $70,000 vasaras nometnēm un vasaras vidusskolām, lai šīs bērniem un
jaunatnei nozīmīgās iestādes varētu piedāvāt savas programmas klātienē.
Universitātes studiju stipendijas
2021. gada jūnijā 4 universitāšu studentiem tika izmaksātas stipendijas kopsummā $12,000.
Vasaras vidusskolu stipendijas
2021. gadā ALA piešķīra $6000 skolēnu stipendijām Rietumkrasta vasaras vidusskolā “Kursa” un $26,000
Gaŗezera vasaras vidusskolā. Dubultojot līdzšinējo stipendiju summu, ceram palīdzēt tām ģimenēm, kam
pandēmijas apstākļos radušās ekonomiskas grūtības.
Atbildot uz jautājumu - Kāds ir bijis pagājušais mācību gads Izglītības nozarē? Tas nav bijis viegls, bet
latviešu skolu un nometņu darbinieki ir pielikuši milzu pūles, lai atbalstītu bērnu un jauniešu latvisko
izglītību ASV. Es skatos ar gaišu skatu nākotnē!
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The past school year during the pandemic was a test of resiliency for US Latvian schools, camps, and summer
high schools, and, thanks to the devotion of the leaders, teachers, and counselors of these institutions,
many Latvian-American children continued their Latvian education despite shutdowns, lockdowns and
stay-at-home orders.
There are 21 Latvian schools in the United States, and of those, 18 made the necessary transition to virtual
and/or hybrid learning in the 2020-2021 school year. As pandemic conditions changed, many schools
varied their schedules, met in-person outdoors, created Zoom classrooms, raised tents in their buildings’
gardens and did what was necessary to keep reaching out to students and their families.
After the virtual summer of 2020, Latvian summer camp leaders at the West Coast Latvian Education
Center, the Latvian Center Garezers, and the Latvian Evangelical Lutheran Church Camp in New York felt
an increased need to open camps to students. As vaccination levels rose and COVID numbers fell, this
hope became a reality, albeit with COVID safety restrictions, limited capacity, and other accommodations
to keep campers safe. All three Latvian camps in the US held in-person sessions in the summer of 2021.

Adaptations to school life in a pandemic
School leadership learned to adapt to changing circumstances and changing needs during this year.
The switch to virtual learning, and greater comfort with virtual platforms opened doors to virtual activities
for teachers as well. The ALA Office of Education was able to organize a regular monthly virtual meeting
for school and camp leaders, as well as two virtual conferences for Latvian school teachers. Participation
in these activities is, of course, voluntary, and it is a pleasant surprise to see many new faces at virtual
meetings and conferences. Whereas a typical ALA teachers’ conference would have 25-30 participants,
virtual conferences have had up to 50 participants.
School leaders have cooperated to organize virtual activities for students across the country. With
one school taking on the organization of an activity, students have been able to watch special theater
performances, dance folk dances, or learn about Krišjānis Barons. Many thanks to the Minneapolis, New
Jersey, and Boston schools for their leadership in organizing these events.
The ALA Office of Education has also shifted its offerings to more platforms. The annual Rumaks Reading
Contest included activities that students could do under lockdown restrictions, while the Language Level
diagnostic exams were recreated in electronic versions.
Community Latvian schools are about to start the new school year, just as Latvian camps wind up their
summer programs. The Office of Education will continue to monitor the needs of students, teachers, camp,
and school leadership to help weather the difficulties of the pandemic.

Izglītība
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Kultūras nozare
Valda Grinberga

Kultūras nozares vadītāja
Mūsdienu sarežģītajos un reizēm nedrošajos apstākļos, Amerikas
Latviešu apvienības (ALA) Kultūras nozare piedāvā miera un skaistuma
mirkļus, kas ļauj atslēgties no ikdienas un smelties no latviešu kultūras
bagātīgā avota. Pateicoties mūsdienu tehnoloģijai, tautieši Amerikā
un visos pasaules nostūros ir baudījuši virtuālus koncertus, filmas,
intervijas un citus interesantus kultūras pasākumus, ko piedāvājām,
sadarbojoties ar talantīgiem un aktīviem latviešu māksliniekiem un
radošajiem darbiniekiem.

Virtuālie pasākumi

Rudenī un ziemā svinējam Latvijas Valsts svētkus un
Ziemassvētkus ar bagātīgām kultūras programmām.
Atzīmējot 18. novembri, ALA Kultūras nozare
tiešsaistē piedāvāja programmu ar māksliniekiem
gan no Latvijas, gan ASV. Ar svētku apsveikumu
un muzikālu priekšnesumu piedalījās ansamblis
“Ducele” no Latvijas, autore Dace Micāne Zālīte ar
dzejas lasījumu, Bostonas ansamblis ”Maldugunis”,
Losandželosas Latviešu skolas bērnu koris un
dziedātājs Pauls Berkolds. Ziemassvētkos Kultūras
nozare sarūpēja īpaši skaistu svētku dāvanu
Amerikas latviešiem: virtuālu koncertu, kurā
piedalījās plašs mākslinieku loks, pārstāvot visas
paaudzes no dažādām Amerikas malām.

Maestro Andrejs Osokins sniedz koncertu latviešiem pasaulē
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Ziemassvētku koncertā uzstājās bostonietes
Andra Voldiņa Dix ar savu meitu Lailu Dix

Ievadot jauno gadu, Kultūras nozare deva
iespēju tiešsaistē iepazīties ar filmas “Dvēseļu
putenis” radošo komandu. Filmas galvenās lomas
atveidotājs Oto Brantevics, producente Inga
Praņevska, operators Valdis Celmiņš un komponiste
Lolita Ritmane piedalījās žurnālistes Henrietas
Verhoustinskas vadītajās, interesantajās sarunās
ar filmas veidotājiem, bet skatītājiem bija iespēja
uzdot jautājumus raidījuma dalībniekiem. Februāra
nogalē ASV baltiešu jaunieši novadīja interesantu
pasākumu, kurā iepazīstināja ar gaidāmo politisko
notikumu - tiešsaistes “Baltijas Aizstāvības
nedēļu” (Baltic Advocacy Week). Martā ar virtuozu
klavierkoncertu mūs iepriecināja spilgta mūzikas

pasaules personība - maestro Andrejs Osokins. Koncertam sekoja sarunas mūzikas žurnālistes Lienes
Jakovļevas vadībā, kurās piedalījās arī pazīstamais latviešu komponists Juris Karlsons. Apmeklētāju skaits
bija prāvs un atsauksmes sajūsmas pilnas:
“Sajūta, ka Andrejs šovakar pavasari atnesis!”; “Svētki dvēselei! Paldies!”.

Aprīļa beigās, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo
kino centru un Latvijas vēstniecību ASV, tiešsaistē
parādījām filmu “Homo Novus”, kam sekoja
interesantas diskusijas ar Latvijas vēstnieka Māra
Selgas, Latvijas vēstniecības trešās sekretāres
Sarmas Ginteres un ALA Izglītības nozares vadītājas
Elisas Freimanes piedalīšanos. Maijā tautiešiem
bija iespēja noklausīties lasījumu par ALA darbības
atspoguļojumu arhīvos, ko piedāvāja Latvijas Valsts
arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas
speciāliste Agnija Lesničenoka. Viņa parādīja arī
fragmentus no vēsturiskas dokumentālās filmas par
latviešu trimdas pirmsākumiem ASV un Amerikas
Latviešu apvienības dibināšanu.

Rīgas Melnā balzama vēstnieks Justs Kiščenko

Ievadot vasaras saulgriežus ar jautru noskaņojumu,
Kultūras nozare sadarbojās ar Rīgas Melnā balzama
zīmola vēstnieku Justu Kiščenko, kurš attālināti
novadīja kokteiļu vakaru un meistarklasi. Publika
iepazinās ar Rīgas Melnā balzama vēsturi, atklāja
ražošanas noslēpumus un, protams, kopā ar Justu
pagatavoja gardus vasaras atpirdzinājumus.

Atbalsts kultūras pasākumiem ASV

Kultūras nozare atsaucīgi atbalsta lūgumus pēc
finansiālas palīdzības dažādiem ar kultūru saistītiem
mērķiem. Decembrī ALA valde pieņēma lēmumu
atbalstīt XV Vispārējos latviešu dziesmu un deju
svētkus ASV, kas notiks 2022. gada vasarā. Šis
finansējums palīdzēs segt kopkora koncertzāles
īres maksu St. Paulā, Minesotā.
Latvijas Nacionālā opera un balets 2021./2022.
gada sezonā, sadarbībā ar Latvijas Nacionālās
operas ģildi, iestudēs komponista Jāņa Kalniņa
operu “Hamlets”. ALA ir sniegusi finansiālu atbalstu
operas tapšanai. Uz pirmizrādi pulcēsies latvieši no
visas pasaules, arī no ASV.
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Šoruden Ņujorkas Latviešu draudzes īpašumā Katskiļu kalnos notiks īpašas nodarbības - Tautas deju
meistarkursi! Kursus rīko Astrīda Līziņa, tos vadīs tautas deju meistari no Latvijas, kas palīdzēs sagatavot
ASV tautas deju kopas uz Minesotas un Latvijas Dziesmu un deju svētkiem. Kultūras nozare priecājas, ka
var atbalstīt šos kursus. Kultūras nozare arī piešķīra finansējumu Latvijas konsulātam Ņujorkā gadskārtējā
Ņujorkas Baltijas filmu festivāla rīkošanai 2021. gada novembrī.
Viens no Kultūras nozares mērķiem ir atbalstīt mazāku latviešu centru pasākumus, kas pulcina tautiešus
un veicina latvietību. Šogad finansiāli tika atbalstītas Sv. Pēterburgas Latviešu biedrības 55. gadadienas
svinības.

ALA Latviešu muzejs

ALA Latviešu muzejā top jauna ekspozīcija un notiek esošo eksponātu uzlabošana. Vienīgais latviešu
muzejs ASV darbojas ar mērķi parādīt Latvijas tūkstošgadu vēstures stāstu gan latviešiem, gan latviski
nerunājošiem muzeja apmeklētājiem, īpašu uzsvaru liekot uz jaunās paaudzes iepazīstināšanu ar 20.g.s.
lielajiem vēsturiskajiem notikumiem, izmantojot audio-vizuālo (AV) tehnoloģiju. Muzeja tehnoloģiskajai
uzlabošanai ALA ir atvēlējusi līdzekļus no LV100 fonda.

Dalība sanāksmēs, semināros, darba grupās un PBLA Kultūras fonda padomē

ALA Kultūras nozare regulāri piedalās dažādās darba grupās, semināros un sanāksmēs ar PBLA Kultūras
fonda padomi, Latviešu Dziesmu un deju svētku fondu, Dziesmu svētku forumu, Latvijas Nacionālo kultūras
centru un citām organizācijām.
Šogad Kultūras nozare iesaistījās PBLA administrētajā, Kultūras ministrijas konkursā diasporas kultūras
kopām, sagatavojot un izsūtot konkursa informāciju ASV kultūras kopām un izvērtējot kopu pieteikumus.
Kultūras nozarei ir pienākums piedalīties PBLA Kultūras fonda padomē, kuras ietvaros KN piedalās
sanāksmēs, diskusijās un ir balsstiesīga PBLA Kultūras fonda pieteikto projektu izvirzīšanā.
Neskatoties uz mainīgajiem apstākļiem, kultūras dzīve mūsu sabiedrībā neapstājas. Nerimst arī ALA Kultūras
nozares darbs. Strādājam vēl cītīgāk, lai uzturētu latviešu diasporas kultūras dzīvi Amerikā!

Office of Cultural Affairs Annual Report
The American Latvian Association’s (ALA) Office of Cultural Affairs has been working during the past year
to continually enhance cultural life for Latvians in the US and globally. As part of this effort, the Office of
Cultural Affairs has provided a welcome respite from the unique stresses of life during challenging times
by offering engaging and uplifting virtual cultural events.

Virtual Events

To commemorate Latvia’s Independence Day in November and to celebrate the Christmas season, the
Office of Cultural Affairs kicked off a new series of virtual events with musical performances and a poetry
reading by gifted Latvian artists from Latvia and the United States.
To welcome the new year, we invited the creative team from the film “Dvēseļu putenis” (“Blizzard of Souls”)
to share their experiences while making this award-winning film. In February, Lithuanian and Latvian
young people working in Baltic advocacy presented an event to introduce participants to the annual
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Baltic Advocacy Week event in Washington, DC. The Office of Cultural Affairs was honored to host a
concert by renowned pianist Andrejs Osokins in March. Following a fabulous concert, the brilliant Latvian
music journalist Liene Jakovļeva hosted an exciting and engaging discussion with Mr. Osokins and his
distinguished colleague, composer Juris Karlsons. In the spring, the Office of Cultural Affairs organized a
lecture by Agnija Lesničenoka from the Latvian National Archives to present information from the Archives
on Latvian immigrants in the United States.
To celebrate the arrival of summer, mixologist and brand ambassador for Riga Black Balsam, Justs Kiščenko,
hosted a relaxing and fun cocktail evening.

Support for Cultural Events in the United States

The Office of Cultural Affairs supports requests
for financial assistance from many Latvian groups
and organizations across the United States. This
past year, we provided financial support to the XV
Latvian Song and Dance Festival, which will take
place next summer in Minnesota. In January, the
Latvian National Opera, in collaboration with the
Latvian National Opera Guild, will present composer
Janis Kalniņš’ opera “Hamlet”, which also received
financial support from the Office of Cultural Affairs.

ALA Latvian Museum

The ALA Latvian Museum in Rockville, MD, is
undergoing renovations to update exhibits
to introduce museum visitors of all ages and
backgrounds to the rich and vibrant history of this
beautiful country. The Office of Cultural Affairs is
pleased to grant financial support to aid efforts to
improve and upgrade this important institution.

Dace Micāne - Zālīte lasīja savu dzeju 18. novembra
svinībām veltītajā video koncertā

kultūra
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ALA Kultūras fonds
Inese Stravelli

Kultūras fonda vadītāja
Amerikas Latviešu apvienības Kultūras fonda (KF) valdes vārdā sirsnīgi pateicos
visiem fonda ziedotājiem - draudzēm, organizācijām un katram individuālam
ziedotājam, par dāsno atbalstu! Pateicoties jums, Kultūras fonds veiksmīgi
turpina atbalstīt radošās ieceres kultūras jomā.
Kā zināms, kultūra ir cilvēku radīts materiālo un garīgo vērtību kopums. Viens
no tās mērķiem ir tradīciju saglabāšana, lai nodrošinātu paaudžu saikni un
uzturētu kolektīvo atmiņu. Vēl cits mērķis ir jaunas daiļrades attīstīšana, kas
prasa iniciatīvu un aktīvu darbību. Ne vienmēr šie mērķi ir viegli sasniedzami,
bet pateicoties ziedojumiem, mums ir iespēja gan palīdzēt saglabāt šo tradīciju
saikni, gan attīstīt jaunradi. Lai arī pandēmijas dēļ daudzi kultūras pasākumi
pagājušajā gadā uz laiku bija apturēti, radošie projekti turpinājās, un mēs ļoti
priecājamies, ka ideju autori nepadevās un turpināja iesākto projektu realizāciju.
Pagājušais gads ALA Kultūras fondam bija pārmaiņu
gads. Sanita Šūmane beidza savu 7 gadu termiņu
šī fonda vadībā, un es ar prieku pārņēmu stafeti.
Esmu dzimusi un augusi Rīgā, bet nu jau vairāk
nekā 20 gadus dzīvoju ASV. Pēdējos 14 gadus
dzīvoju Atlantā, Džordžijas pavalstī ar vīru un
diviem bērniem. Esmu ieguvusi bakalaura grādu
kultūras un komunikācijas nozarē Ņujorkas Pilsētas
universitātē. Mani vienmēr ir interesējis viss, kas ir
saistīts ar kultūru un dažādām tradīcijām, ne tikai
Latvijas, bet arī citu tautu kultūrās.

Dibinot Atlantas Latviešu organizāciju, radās iespēja
iepazīties ar Amerikas Latviešu apvienības darbību
un tās biedriem. Uzskatu, ka ALA ir kā tilts starp
Ameriku un Latviju, un es ļoti priecājos par iespēju
būt latviešu sabiedrībā, piedalīties un organizēt
dažādus pasākumus un satikt daudz jauku cilvēku.
Piedāvājums pārņemt ALA Kultūras Fonda vadību
bija patīkams un negaidīts pārsteigums, par ko
esmu ļoti pagodināta. Ar nepacietību gaidu jaunus
un radošus projektus un ceru uz ilgu sadarbību!

ALA Kultūras fonds 2020. gadā sniedza savu atbalstu astoņiem projektiem $19140 apmērā.
Kultūras fonda atbalstīto projektu ietvaros top A.
Čaka stāstu audio ieraksts audio-gramata.lv mājas
lapā. Tiek pabeigta dokumentālā filma “Valiant” ar
domu, ka šīs filmas primizrāde notiks 2022. gada
Minesotas Dziesmu svētkos St. Paulā. Tiek izdota
arhitektūras grāmata “Rīgas projekts” latviešu
valodā. Atbalsts tika sniegts arī laikrakstam “Laiks”.
Ar Kultūras fonda rīcībā esošajiem A. Okolo - Kulaka
piemiņas fonda līdzekļiem tika atbalstīti trīs ar
mūziku saistīti projekti. Divi no tiem ir CD ieraksti,

kurus jau varam noklausīties. Lai gan abi šie CD
projekti ir pavisam atšķirīgi, zīmīgi ir tas, ka abos
projektos ir ieskaņoti Lolitas Ritmanes skaņdarbi.
Tas parāda, ka latviešu saikne ir tuva, neskatoties
uz to, cik tālu esam viens no otra. Trešais mūzikas
projekts ir par trimdas kokli, kas ļaus mums saprast,
kā kokles spēlēšanas tradīcijas tika turpinātas ASV.
Ar E. Sūnas piemiņas fonda noguldījuma līdzekļiem
tika atbalstīts projekts “Trimdas arhīvu mājupceļš”.
Liela pateicība visiem projektu autoriem!

ALA Kultūras fonds darbojas Amerikas Latviešu apvienības paspārnē kopš 1951. gada. Fonda prezidijā
ietilpst priekšsēde vai priekšsēdis, ko ievēl ALA kongresa delegāti, un vietnieki. Šajā darbības gadā tie ir:
Latviešu muzeja vadītāja Lilita Bergs, ALA Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane, ALA Kultūras nozares
vadītāja Valda Grinberga un ALA KF padomniece Sarma Muižniece Liepiņa.
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ALA Kultūras fonda 2020. gadā atbalstītie projekti.
1. Dzintra Erliha, CD “Ēnu spēles upē”
latviešu komponistu kamermūzika flautai,
čellam un klavierēm.

2. Vaira Dundure, “Aleksandrs Čaks audioieraksti vietnē audio-gramata.lv”

Trimdas latviešu mūziķu skaņdarbus atskaņos
Le Trio Ambre: flautiste Ilona Meija, čellists Ivars
Bezprozvanovs un pianiste Dzintra Erliha. Piešķirts
$2000 no A. Okolo-Kulaka piemiņas fonda.

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

4. Rudolfs Dainis Šmits, Rīgas Projekts
(The Riga Project)

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.

Grāmatas tulkojums, iespiešana un publicēšana.
Piešķirts $3000 no Kultūras fonda.

5. Māra Linde, “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.
7. Ligita Kovtuna, atbalsts “Kultūrvēsturiskās
informācijas veidošanai laikrakstā “Laiks”.
Piešķirts $3250 no Kultūras fonda.

6. Ligita Kovtuna, sastādītājs Māris Brancis
“Trimdas arhīvu mājupceļš”- laikrakstā “Laiks”
publicēto rakstu apkopojums brošūrā.
Piešķirts $1400 no E. Sūnas piemiņas fonda.
8. Artis Sīmanis, latviešu mūzikas ieraksts un tvarta
(CD) “Sirds dziļumā” izdošana.
Piešķirts $2160 no A. Okolo-Kulaka piemiņas fonda.

ALA Kultūras fonda 2020. gada ienākumi.
ALA Kultūras fonds saņem ziedojumus atsevišķi no pārējām ALA līdzekļu vākšanas akcijām un piešķir
līdzekļus latviešu kultūras un izglītības projektu atbalstam ASV un Latvijā. Pateicoties gadskārtējiem
atbalstītājiem, 2020. gadā Kultūras fonda ziedojumu ienākums bija $14400.

ALA Cultural Foundation
The American Latvian Association Cultural Foundation was established in 1951 and depends entirely on
donations. Foundation has always encouraged opportunities for Latvian Americans to experience their
cultural heritage firsthand and to contribute to the enrichment of American culture.
In 2020 ALA Cultural Foundation received $14,400 in donations, which are separate from the other ALA
donations. Eight new projects have been funded, including two CD releases.
On behalf of ALA Cultural Foundation, I express my sincerest gratitude to all our generous donors! We
could not do this without you!
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Labdarība Latvijā
Kaija Petrovska

Nozares Labdarība Latvijā vadītāja
Amerikas Latviešu apvienības nozare Labdarība Latvijā (agrāk Sadarbība
ar Latviju - red.) savu darbību uzsāka 1994. gadā. Kopš dibināšanas
nozare nodrošina pabalstus grūtībās nonākušām daudzbērnu ģimenēm,
bāreņiem un bērniem Latvijā. Pabalstus varam sniegt, pateicoties ASV
latviešu ziedojumiem un testamentāriem novēlējumiem. Programmas
“Drošais tilts” ietvaros jau ilgstoši notiek sadarbība ar Latvijas Bērnu
fondu un nesen šai programmai pievienojusies arī biedrība “Eņģeļa
sirds”. Šogad ALA valde vienojās mainīt nozares nosaukumu. Ar Latviju
pēc neatkarības atgūšanas sadarbojas visas nozares, tāpēc ALA valde
nolēma atteikties no iepriekšējā nosaukuma “Sadarbība ar Latviju” un
pārdēvēt nozari par “Labdarība Latvijā”.

Aizvadītajā darba gadā mums bija iespēja atbalstīt simtiem maznodrošinātu iedzīvotāju Latvijā. Lielais
ziedojumu skaits nozarei parāda, cik ļoti labvēļiem ASV rūp Latvijas nākotne.
Vēl arvien pastāv draudi Latvijas valsts pastāvēšanas vissvarīgākajam garantam – latviešu tautas ilgtermiņa
fiziskai izdzīvošanai. Etnisko latviešu skaits Latvijā katru gadu samazinās par vairākiem tūkstošiem, jo
jaundzimušo bērnu skaits ir mazāks nekā mūžībā aizgājušo cilvēku skaits, un joprojām turpinās latviešu
emigrācija, galvenokārt uz Eiropas Savienības valstīm. Emigrācija, protams, ir katras brīvas valsts neatņemama
sastāvdaļa, un tā turpināsies, kamēr citur būs labāki darba piedāvājumi.
Sevišķi grūts stāvoklis Latvijā ir daudzbērnu ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem, kas no Covid -19 pandēmijas
radītajiem ekonomiskajiem un sociālajiem satricinājumiem cieš visvairāk. Valsts pabalsti bērniem joprojām
ir zemi. Īpaši šīs grūtības izjūt jaunās ģimenes ar vairākiem bērniem Latvijas mazpilsētās un lauku rajonos.
Tas ir mudinājums mums, augstākā labklājības līmenī dzīvojošiem, palīdzēt savas tautas nākotnei – tās
bērniem, šajā grūtajā pārejas laikā.
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Drošais tilts
Ieguldījums Latviešu tautas izdzīvošanai
Jau kopš 1994. gada mēs aktīvi sadarbojamies ar Latvijas Bērnu fondu – mūsu palīdzības pasākumu galveno
starpnieku Latvijā. Pagājušajā gadā Labdarība Latvijā ikmēneša pabalstus saņēma trīsdesmit četras (34)
daudzbērnu ģimenes, kurās aug vairāk nekā 120 mazgadīgie bērni. (ALA/LBF „Drošā tilta” programma Nr.
1 – palīdzība $380 mēnesī, vismaz 24 mēnešus)
Tāpat varējām sniegt ikmēneša palīdzību astoņiem (8) bērniem ar īpašām vajadzībām (ALA/LBF „Drošā tilta”
programma Nr. 2 – palīdzība $180 mēnesī, vismaz 24 mēnešus)
Ieguldījums latviešu jaunatnes izglītībā

Palīdzības kopsummas

Tautas labklājība, protams, ir atkarīga no sabiedrības
izglītības līmeņa un zināšanām. Tāpēc liels uzsvars
mūsu ziedojumu sadalē tiek likts uz atbalstu
izglītības iegūšanai. Augstskolu studiju stipendijas
Latvijā saņēma divdesmit divi (22) studenti bāreņi
vai studenti no daudzbērnu ģimenēm. (ALA/LBF
„Drošā tilta” programma Nr. 3. - $2,250 stipendija
vienam mācību gadam)

2020. gadā no ASV latviešu mērķa ziedojumiem un
testamentāriem novēlējumiem uz Latviju varējām
nosūtīt $221,820.
Mūsu sadarbības laikā ar Latvijas Bērnu fondu,
kopumā šiem mērķiem esam varējuši nosūtīt vairāk
nekā trīs miljonus ASV dolāru ($3,849,646). Šī
nozīmīgā palīdzība ir bijusi iespējama, pateicoties
atsaucīgām ASV latviešu draudzēm, organizācijām
un, galvenokārt, tautiešu atsaucībai un dāsnumam.

Latvijas maznodrošināto ģimeņu atbalstītāji ASV

Lai gan visi palīdzības projektu ziedotāji saņem personīgas pateicības vēstules no palīdzības saņēmējiem
Latvijā, tomēr nozare Labdarība Latvijā vēlreiz grib pateikties daudzbērnu ģimeņu, bāreņu un bērnu ar
īpašām vajadzībām nozīmīgākajiem atbalstītājiem 2020. gadā:

A) Labdarība Latvijā 2020/21. g. ziedojumu kopsumma: $589,445
B) Individuālie ziedojumi ($500 +)
1)
2)
3)
4)
5)

Ināra un Jānis Apinis
Linda Cukurs
Arvīds Dāvidsons
Andrejs Eglīte
Modris Galenieks

6) Arturs Grava
7) Mārtiņš Grenze
8) Maksis Grīns
9) Gunārs Jēkabsons
10) Ileana Z. Jones

11) Vita Kākulis
12) Andrejs Krūklītis
13) Jānis un Daina Lucs
14) Ainas Pamovskas
novēlējums

15) Andris Prātiņš
16) Austris Rankis
17) Sigrīda Renigere
18) Rimsa Family Trust
19) Lauma Upelniece Katis

C) Organizāciju ziedojumi
1) Čikāgas Sv. Pētera
draudzes dāmu saime
2) Oregonas Latviešu biedrība
3) Klīvlandes Latviešu biedrība
4) Mineapoles Latviešu ev. lut.
draudzes dāmu saime
5) Ņūbransvikas un Leikvudas draudze
6) Saginavas Latviešu klubs
7) Indianapoles dāmu komiteja
8) Mančesteras draudze

Pateicības no laimīgajiem bērniem,
kas saņēma jaunus datorus
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Datoru akcija
Sākoties pandēmijas ierobežojumiem, arī Latvijas skolās notika pāreja uz tālmācību. Sadarbībā ar Latvijas
Bērnu fondu, laikrakstu “Laiks”, nozare Labdarība Latvijā uzsāka Datoru akciju uzzinot, ka tūkstošiem Latvijas
bērnu trūkst viedierīču, kas ļautu viņiem turpināt mācības no mājām. ASV tautieši aktīvi atsaucās šai akcijai.
Saziedotos $30,465 ALA papildināja ar līdzvērtīgu summu, nosūtot uz Latviju $70,465 un jaunas viedierīces
saņēma vairāk nekā 230 bērni. Latvijas Bērnu fonds, biedrība “Eņģeļa sirds”, Liezēres pamatskola un Drabešu
jaunā pamatskola palīdzēja nogādāt datorus ģimenēm, bērniem un skolām, kam tie bija nepieciešami. Pēc
akcijas noslēguma, ar biedrības “Eņģeļa sirds” starpniecību, uz Latviju nosūtījām vēl $20,000, kas deva
iespēju iegādāties apmēram 90 datorus.

Dita saņem datoru, Drabeši

Dāvis, Latvijas Bērnu fonds

Dāvids, Liezēres pamatskola

Biedrība “Eņģeļa sirds”
Spārnosim talantus!
Programmai “Spārno talantus” katru mēnesi tiek izvirzīts viens no “Eņģeļa sirds” redzeslokā nonākušiem
talantīgiem jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm Latvijā. Šīs ģimenes nespēj apmaksāt papildu
izglītojošās nodarbības vai nometnes, kurās viņu atvase varētu izkopt un attīstīt kādu īpašu talantu. Atbalsts
tiek sniegts konkrētam bērnam vai ģimenei, cerot, ka tas palīdzēs īstenot bērna sapņus un nākotnes plānus.
2020. gadā izvirzīti programmai “Spārno talantus”

Igors
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Kristers

Ivo

Karims

Linda Sakne

Kate

Ritums

Linda Hirte

Kristaps

Ziemassvētku akcija “Dāvināsim zinātkārumus”
Akcijas mērķis bija sagādāt pārsteigumu Ziemassvētkos, dāvinot
izzinošas, radošas dāvanas un kārumus, biedrības “Eņģeļa sirds”
redzeslokā nonākušiem talantīgiem un radošiem bērniem no
daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm Latvijas lauku reģionos.
Bērni tika iepriecināti ar lasāmgrāmatām un enciklopēdijām dažāda
vecuma bērniem, attīstošām, izglītojošām vai prāta un loģikas
spēlēm, radošiem darbiem nepieciešamām lietām - krāsām, otām,
plastilīnu vai inventāru sportiskām aktivitātēm.
ASV tautieši atsaucās, ziedojot $2,750, kas tika nosūtīti biedrībai
“Eņģeļa sirds”.

PALĪDZĒSIM LATVIEŠU TAUTAI DZĪVOT UN IZDZĪVOT!
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This past year was something we have never
experienced in our lives. In addition to the usual
programs of the Office of Support and Aid to Latvia
(SAL), we worked on other necessary projects
providing support to hundreds of underprivileged
Latvians. The large number of donations this year
shows that Latvian Americans care about the wellbeing of people back home in Latvia. Helping these
families is a top priority and the main focus of this

division. The reason for this priority is the continued
demographic situation in Latvia: negative
population growth combined with economic
emigration - many are leaving the country to find
better-paying jobs in other EU countries. To provide
some relief, and thanks to the continuous donations
from the Latvian American communities in the
United States, our three “Safe Bridge” (Drošais tilts)
programs sent the following aid:

Program No. 1: Monthly assistance to 34 needy families with three or more children per family.
$380 per month for one or two years.
Program No. 2: Monthly assistance to eight children with special needs.
$180 per month for one or two years
Program No. 3: Annual university scholarships to 22 orphans or students from large families.
$2,250 per academic year for one to three years.
The funds sent to Latvia for these three programs in 2020 came to $221,820. Since the inception of these
programs in 1994, over three million ($3,849,646) US dollars have been sent to our partner organization –
the Children’s Foundation of Latvia (Latvijas Bērnu fonds), which administers these funds in Latvia.

Computer Campaign
SAL launched the “Computer Campaign” when distance learning became mandatory in Latvia due to
the pandemic and thousands of children lacked computers to help them continue their education from
home. The Latvian Americans responded to this campaign by donating $30,465. The ALA/SAL matched
the donated funds. We sent a total of $70,465 to low-income families in Latvia. Over 230 children received
new smart devices. The following institutions helped find and distribute computers to families, children
and schools: the Children’s Foundation of Latvia, the Angel Heart Society, Liezēre Elementary School, and
Drabeši New Elementary School. After the end of the campaign, we sent another $20,000 through the
Angel Heart Society for the purchase of 90 additional computers.

Projects In Cooperation
With The Angel Heart Society
Success Stories – Talented Youth
Every month we choose one talented youth from
a low-income family in Latvia. These families do
not have the means to pay for additional classes
or camps where talents can be developed and
cultivated.
Support is provided for one child or family,
motivating children and young adults to learn so
that in the future they can give back to their region.
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Christmas Campaign: “Let’s Give A Gift Of Knowledge!”
The aim of the campaign was to surprise children of Latvia’s rural regions - families with multiple children
and low-income families. The children would receive not just the traditional Christmas treats but also a
variety of educational and creative gifts - books and encyclopedias for children of all ages, educational,
mind and logic games, paints, brushes, modeling clay, and other art and crafts supplies as well as sporting
goods.
$ 2,750 was donated for this cause and the Angel Heart Society distributed the gifts to the children.
Angel Heart Society Ongoing Projects
•

Educational tours in Latvia to learn Latvian history, geography, culture.

•

Educational hiking tours to improve the physical condition of children and young
people, to encourage them to explore Latvia, to meet local craftsmen, and to get to
know Latvia’s natural diversity.

•

A series of motivational speeches in rural schools, using well-known and successful
entrepreneurs, athletes, and artists.

•

Scholarships to the best students of each semester. Camps where children learn about
potential career opportunities.

•

Individual support for Latvian children, providing future learning opportunities and
talent development.

•

School supplies: books, computers, etc., for needy children.

The time and financial resources invested by the Angel Heart Society support each child in
meeting his or her needs and goals. In other words, we want to give them the equipment they
can use throughout their lives.

HELP THE LATVIAN PEOPLE LIVE AND THRIVE!

labdarība
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Informācijas nozare
Tatjana Žagare-Vītiņa

Informācijas nozares vadītāja
Apstiprināšu jau citos ziņojumos pausto atziņu, ka aizgājušie mēneši
paliks cilvēces atmiņā kā laiks, kad ikviens no mums saskārās ar neziņu,
apjukumu, bailēm un sāpēm, garas stundas skatoties televizora, datora vai
telefona ekrānā un izmisīgi meklējot labās ziņas. Tādos mirkļos īpaši svarīgi
ir kliedēt neziņu un sarunāties ar domubiedriem, lai mazinātu piespiedu
izolācijas izsaukto vientulības sajūtu.
Garajos pandēmijas mēnešos Amerikas Latviešu apvienības valde nolēma
darīt visu, lai savos biedros un atbalstītājos uzturētu optimismu un cerību.
Mēs nolēmām sūtīt vēsti, ka savējos neesam aizmirsuši.
Visu šo laiku valde turpināja satikties attālināti, plānojot pasākumus, kas
ļautu mūsu biedriem un atbalstītājiem baudīt kultūru, iesaistīties politiskās
aktivitātēs un palīdzot cilvēkiem Latvijā. Kā varat lasīt kolēģu ziņojumos, lielu
atsaucību saņēma mūsu sarīkotās kultūras programmas tiešsaistē. ASV balsstiesīgie pilsoņi kopā ar valdes
locekļiem aktīvi piedalījās “Baltijas Aizstāvības nedēļā”, kuras laikā tiešsaistē sarunājās par Baltijai svarīgiem
jautājumiem ar saviem pārstāvjiem ASV Kongresā. Mums likās svarīgi izteikt savu viedokli par svarīgiem
sociālpolitiskiem jautājumiem Latvijā. Mūsu viedokli atklātās vēstulēs darījām zināmu Latvijas valdībai un
Saeimai. Lai neapsīktu latviskās izglītības process, ALA dāsni atbalstīja latviešu skolas un nometnes ASV.
Kopā ar avīzi “Laiks” un palīdzības organizācijām Latvijā noorganizējām līdzekļu vākšanas akciju, lai palīdzētu
iegādāties datorus maznodrošināto ģimeņu bērniem Latvijā. Ziedotāju atsaucība bija apbrīnojama. Paldies
jums - dārgie tautieši, par dāsnajiem ziedojumiem! Tikpat atsaucīgi jūs bijāt, iesaistoties mūsu līdzekļu
vākšanas akcijā, kas veltīta apvienības 70. jubilejai.
Kad pirms 70 gadiem, 1951. gada 24. februārī,
oficiāli tika nodibināta Amerikas Latviešu apvienība,
tās misija bija apvienot pēc Otrā pasaules kara ASV
ieceļojošos latviešus un jaundibinātās organizācijas
visā ASV teritorijā. Pēckara postaža, neziņa un
ikdienas rūpes nespēja trimdiniekos noslāpēt
sapni par brīvu Latviju un centienus nosargāt
latviešu valodu un savas saknes svešatnē. Visus
70 pastāvēšanas gadus ALA ir centusies palīdzēt,
iedvesmot, koordinēt trimdā devušos tautiešu un
viņu pēcteču pašaizliedzīgo, neatlaidīgo darbu
Latvijas neatkarības atjaunošanā, kā arī latviešu
valodas un kultūras uzturēšanā svešumā.
Amerikas Savienoto Valstu sekretāra Samnera Velsa
Gaŗezera prezidents Imants Ejups uzrunā ALA valdi
(Sumner Welles) 1940. gada 23. jūlija deklarācija
noteica Baltijas valstu okupācijas neatzīšanas politiku no ASV puses līdz pat 1991. gadam un nodrošināja
Baltijas valstu pārstāvniecību pastāvēšanu Vašingtonā. Latvijas sūtniecība Vašingtonā, D.C. bija vienīgā
Latvijas valsts sūtniecība ārvalstīs, kas turpināja darboties visā Latvijas okupācijas laikā. Tās galvenie mērķi
bija turpināt pārstāvēt de iure pastāvošo valsti, cīnīties par neatkarības atjaunošanu un veikt nozīmīgu
informatīvu darbu: publicēt Rietumvalstu deklarācijas, paziņojumus un dokumentus, kas attiecās uz Latviju.
Sniedzot no dažādiem avotiem iegūtās ziņas par situāciju okupētajā Latvijā.
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Viens no trimdas organizāciju galvenajiem
uzdevumiem bija pasaules lielvarām nemitīgi
atgādināt par okupēto Latviju, bet cilvēkiem
okupētajā dzimtenē sūtīt vēsti, ka viņi nav aizmirsti.
Bija jādomā, kā izveidot informācijas tīklu, lai
uzturētu asinsriti starp dzimteni atstājušajiem un
dzimtenē palikušajiem.
1949. gada 8. novembrī Ņujorkā izdevējs Helmars
Rudzītis kopā ar avīžnieku un redaktoru Kārli Rabāci
iespieda pirmo avīzes “Laiks” numuru. Kā 2002.
gada martā žurnālā “Jaunā Gaita”, pieminot izdevēju
H. Rudzīti, rakstīja Dagmāra Vallena: “ “Laiks” bija
domāts visos pasaules vējos izklīdušo trimdinieku
kopā turēšanai. Neraugoties uz pesimistiskiem
pareģojumiem, “Laiks” vēl aizvien iznāk, augstākās
izplatības gados piedzīvojis pat 13 000 metienu.”
Savu 70 gadu jubileju laikraksts nosvinēja jau
pirms diviem gadiem, un tas joprojām ir galvenais
informācijas avots un sarunu biedrs daudzās
Amerikas latviešu ģimenēs.
Bija jādomā arī, kā uzrunāt tautiešus Latvijā, informēt
viņus par to, kas notiek aiz Dzelzs aizkara. Uzņēmīgi
cilvēki sāka veidot radio raidījumus uz īsajiem
viļņiem no brīvās pasaules radiofoniem, ko varēja
dzirdēt okupētajā Latvijā.
No 1951. gada katru dienu no 19.00 līdz 19.30
raidīja Amerikas Balss (VOA),
Vatikāna radio vairākas reizes nedēļā raidīja reliģiska
rakstura raidījumus. No Madrides Spānijā katru
dienu skanēja raidījums “Tēvzemei un brīvībai”.
Raidījums “Brīvā latvieša balss” latviešu valodā bija
ēterā katru vakaru no Rietumvācijas. 1975. gadā
ar signālu no Minhenes sākās raidstacijas “Radio
Brīvība” raidījumi latviešu valodā. Astoņdesmito
gadu sākumā latviešu redakcija pārgāja “Radio
Brīvā Eiropa” paspārnē.
Padomju
okupācijas
gados
šie
raidījumi
daudzu gadu garumā bija liels palīgs brīvības
idejas uzturēšanā un pretestības noskaņojuma
spēcināšanā.

“Man tā galvenā doma bija – lai cilvēki Latvijā nezaudē
cerību. Arī cerību uz neatkarību,” atceroties “Radio
Brīvā Eiropa” pavadīto laiku, atzina tās ilggadējais
veidotājs Pāvils Brūvers.
Pastāvošajam okupācijas režīmam šīs radio stacijas
kļuva par niknākajiem ienaidniekiem, tās centās
apklusināt visiem iespējamiem līdzekļiem, arī
izvietojot vairākus speciālus objektus, tautā sauktus
par “zāģiem”, lai slāpētu raidījumu dzirdamību.
Ikvienā lielākā ASV pilsētā, kur norisinājās latviešu
sabiedriskā dzīve, tika izdoti apkārtraksti un biļeteni,
kas informēja par notikumiem vietējās kopienās
un ārpus tām. 1952. gada 28. decembrī izskanēja
pirmais Čikāgas latviešu radio raidījums. Pateicoties
ziedotājiem, radio darbojas vēl šodien un ir viens no
retajiem latviešu valodā skanošajiem raidījumiem
ārpus Latvijas. Latviešu kopienu vietējo izdevumu
veidotāji kļuva par Amerikas Latviešu apvienības
sakarniekiem. Viņi palīdzēja arī atrast cilvēkus, kas
bija gatavi ziedot savu laiku latviešu sabiedrībai.
Cilvēki, kuri uzauguši, mācījušies un strādājuši brīvā
Latvijā, bija nozīmīgs intelektuālais potenciāls, bija
svarīgi, lai viņu pieredze tiktu izmantota, nepārtraukti
atgādinot pasaules lielvalstīm par Latvijai atņemto
brīvību.

Kopā ar ALA ģenerālsekretāri Marisu Gudro valdes
sēdē Kalamazū 2021. gada vasarā

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā ASV dzīvojošie latvieši un Amerikas Latviešu apvienība
turpināja sekot līdzi un informēt par notikumu attīstību Latvijā un mūsu mītnes zemē – ASV. Šajos gados
paveikts daudz – sniegts ievērojams atbalsts Latvijai tās ceļā uz neatkarību, ko īstenot palīdzēja tautiešu
nesavtīgi ziedotais laiks un līdzekļi. Trimdas latviešu organizāciju īstenotā kampaņa palīdzēja Latvijai
iestāties NATO un izkļūt no drošības pelēkās zonas. Kopā ar citām baltiešu diasporas kopienām ALA turpina
aizstāvēt Baltijas valstu intereses ASV Kongresā. Kopā ar Latvijas valdību, Pasaules Brīvo latviešu apvienību
un sadarbības partneriem esam strādājuši pie mūsu Latvijas stāsta visus apvienības pastāvēšanas 70 gadus.
Arī fiziski nedzīvojot Latvijā, mums gribas piedalīties šī stāsta veidošanā un būt daļai no tā.
Mans galvenais darbs Informācijas nozarē ir bijis pastāstīt par mūsu darbu un misiju. Lai jūs par to zinātu un
turpinātu mūs atbalstīt mūsu darbā. Vairāk nekā desmit gadu rakstot par ASV latviešiem izdevumiem Latvijā,
2018. gadā piekritu uzņemties Informācijas nozares vadību, jo uzskatu, ka manas zināšanas un pieredze
žurnālista darbā var palīdzēt sazināties latviešiem abās okeāna pusēs.
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Tāpat kā visus šos gadus, Informācijas nozare sadarbībā ar ALA valdes locekļiem, biroja darbiniekiem,
izdevuma veidotājiem, turpināja publicēt mūsu drukātos izdevumus “Latvian Dimensions”, Gada pārskatu
latviešu un angļu valodās. Attālinātas komunikācijas apstākļos īpaši svarīgi šķita turpināt uzturēt un izplatīt
ALA elektroniskās ziņas Infogrammas un stāstīt par notikumiem apvienības mājaslapā www.alausa.org un
Facebook lapā https://www.facebook.com/AmericanLatvianAssociation/
Mūsu ziņas regulāri publicē arī interneta medijs latviešiem ārpus Latvijas www.latvieši.com un Facebook
lapa Latvieši Amerikā https://www.facebook.com/groups/LatviesiAmerika/
Pastāstīt par notikumiem, cilvēkiem, projektiem un nākotnes plāniem mums
palīdz kolēģi un sadarbības partneri.
Paldies par sadarbību ikvienam no jums, kas iepriecināja mūs ar informāciju par to, kas notiek jūsu kopienās!
Paldies Amerikas Latviešu apvienības valdei un biroja darbiniecēm! Īpaši – ģenerālsekretārei Marisai
Gudrajai, mūsu izdevumu redaktorei Renātei Kenney un datormāksliniekam Dāvim Lazdovskim! Paldies
mūsu uzticamajam sadarbības partnerim Klāvam Rudzītim!
Paldies mūsu ilggadējam sadarbības partnerim – laikrakstam “Laiks”!
Paldies interneta portālam www.latviesi.com un Latvijas Radio raidījumam “Globālais latvietis”, kas stāsta
par ASV latviešu gaitām un ALA darbību!
Paldies par padomiem un palīdzību PBLA birojam Rīgā un Latvijas vēstniecībai ASV, kuras darbinieki nekad
neliedz padomu, aktīvi piedalās mūsu rīkotajos pasākumos un palīdz sūtīt ALA ziņas tālāk pasaulē.
Pateicamies ikvienam Latvijā, kam bijis interesants un nepieciešams mūsu darbs! Mēs turpināsim jūs
uzklausīt, sadarboties un kopā ar jums gaidīsim mirkli, kad varēsim sarunāties un svinēt tikšanos klātienē!
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The global pandemic that struck the world in 2020 disrupted a lot of plans. Organizers had to cancel events
that they had planned for months in order to comply with safety protocols. Life as we know it was altered
for the American Latvian community too. Despite the pandemic, we stayed in touch with ALA members,
the Latvian community, and our partners in Latvia and the U.S. government by continuing the monthly
news - ALA Infogramma, posts on social media, and Latviesi.com, and by producing our annual printed
publications Latvian Dimensions and ALA Annual Report.

Latvian language media has always played an important role in the lives of American Latvians and the
longevity of the newspaper Laiks and the Chicago Latvian Broadcast is a testament to that. ALA has
continued its support to these organizations.
During this difficult time, I took advantage of an opportunity to protect Latvia`s freedom and independence
by responding to an initiative of the Baltic Call to Action Unit. I contacted my elected officials in the U.S.
Congress. In August I received a letter from the U.S. Senator Gary C. Peters (Michigan) who wrote:
“America’s partnership with Latvia, Lithuania, and Estonia is more important today than ever before. During
my time in the Senate, I have had the opportunity to visit all three of our Baltic allies to discuss economic
opportunities and North Atlantic Treaty Organization (NATO) activities. It is critical that the United States
sends an unequivocal message that we will stand united against any threats to the security of our Baltic
allies and support Baltic nations as they build their security capacity to deter Russian aggression. I am
extremely proud that Michigan’s Army National Guard and Air National Guard play a critical role in the
United States’ security alliance in the Baltics. Michigan’s National Guard has worked jointly with Latvia’s
military through the State Partnership Program, participating in joint training and exercises in both Europe
and Michigan. As a member of the Senate Armed Services Committee, I am fully committed to continuing
my support for our Baltic allies and I will be sure to keep your views in mind should the Senate Consider
other policies related to the region.”
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Sporta nozare
Miķelis Ģiga

Sporta nozares vadītājs
Amerikas Latviešu apvienības Sporta nozares uzdevums ir turpināt Latvijas
sporta tradīcijas, rūpējoties par sporta nodarbībām visu vecumu latviešiem,
kā arī veicināt jaunatnes un sportistu saimes latvietības saglabāšanu.
2020. gads bija neparasts gads, it sevišķi sportā. Pandēmijas dēļ gandrīz
visas sporta sacensības un pasākumi tika atcelti. Pirmo reizi kopš 1954.
gada, nenotika gadskārtējās meistarsacīkstes basketbolā, sieviešu
volejbolā un vīriešu volejbolā. Sporta nozares valde katru gadu vairākkārt
satiekas klātienē, bet pandēmijas laikā bija jāiemācās lietot tehnoloģijas,
jo sēdes noturējām virtuāli. Sporta nozare sekoja ALA piemēram un
pandēmijas laikā paaugstināja gadskārtējo finansiālo atbalstu sporta
aktivitātēm Gaŗezerā ($3000) un Katskiļu nometnē ($2000).
Ceram, ka 2021. gada rudenī plānotās meistarsacīkstes basketbolā, sieviešu volejbolā un vīriešu volejbolā
varēs notikt. Klīvlandes Latviešu atlētiskais klubs (KLAK) ir gatavs rīkot sacensības sestdien, 2. oktobrī.
Paredzēts, ka 3. oktobrī Klīvlandē notiks arī Latvijas kausa izcīņa futbolā.
Kaut esmu Sporta nozares vadītājs tikai divus gadus,
nozares darbībā esmu bijis iesaistīts jau vairāk nekā
20 gadus. Bijušais nozares vadītājs Jānis Robiņš
uzaicināja mani piedalīties valdes sēdēs 2000. gadā.
Sadarbība turpinājās, kad mans tēvs - Visvaris Ģiga
- pārņēma nozares vadību, un vēlāk, kad to vadīja
mans priekšgājējs Toms Trautmanis.
Uzaugot Minesotā, mūsu vietējā sporta kopa
ilgus gadus bija aktīva un spēcīga. Jau 1954.
gadā Mineapolē notika pirmās ASV latviešu
meistarsacīkstes
basketbolā
un
volejbolā.
Manos bērnības gados mūsu sporta kopa rīkoja
meistarsacīkstes ik pa pieciem gadiem, tātad bieži
redzēju spraigas cīņas starp vietējām vienībām un
viesu komandām.
Manas sporta gaitas sākās, kad apmeklēju Gaŗezera vasaras vidusskolu. Daudz laika tur pavadīju volejbola
un tenisa laukumos, protams, pēc nopietnām mācību stundām. Pēc vidusskolas absolvēšanas spēlēju
volejbolu un basketbolu ar Minesotas sporta kopas “Starts” vienībām. 2001. gadā Preiļos, Latgalē, piedalījos
Latvijas Trīszvaigžņu spēlēs, kur Amerikas latviešu vīriešu volejbola vienība izcīnīja 1. vietu.
Esmu aktīvs daudzās latviešu sabiedrības jomās, bet jāatzīst, ka visnozīmīgākās atmiņas tomēr saistītas ar
latviešu sportu. Sports trimdā ir pastāvējis trīs paaudzēs. Ceru, ka sporta darbība turpināsies, lai arī latviešu
diasporas nākamās paaudzes varētu piedzīvot mūsu sportošanas tradīcijas. Redzot, kā apvienība atbalsta
plašo latviešu sabiedrību ASV, man ir liels gods darboties ALA valdē. Mēs visi varam būt lepni, ka tāda
organizācija kā Amerikas Latviešu apvienība pastāv jau 70 gadus!
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2020 was an unprecedented year, especially
for sports. Most sporting events were cancelled
due to the pandemic. Most notably, the annual
championships in basketball, men’s volleyball, and
women’s volleyball events did not happen for the
first time since 1954. The ALA sports office board
usually holds several meetings in person during
the year, but instead held several meetings using
virtual technology. The ALA sports office followed
the example set by the ALA board during the
pandemic and increased its annual support for
sporting activities in Gaŗezers ($3000) and the
Catskills camp ($2000).

As the pandemic subsides, there are plans to
resume the annual championships in basketball,
men’s volleyball, and women’s volleyball in the
fall of 2021. The Cleveland Latvian Athletic Club is
planning to host a competition Saturday, October
2. In addition, the annual Latvia’s Cup soccer
match will be played on Sunday, October 3, also in
Cleveland.

I have been director of the Sports Office for two
years, but I have been involved with the Sports Office
board since 2000, when Jānis Robiņš invited me to
participate in regular meetings. Work continued
with my father, Visvaris Ģiga, and my predecessor,
Toms Trautmanis.
Growing up in Minnesota, our Latvian sports
club was very active. The first overall Latvian
championships in basketball and volleyball were
held in Minneapolis. During my youth, our sports
club hosted the annual championships about every
5 years. I attended many competitions between our
local club and visiting opponents.
I began participating in sports while attending Gaŗezers Summer High School. I spent many hours on volleyball
and tennis courts, though only after my studies were complete. As an adult, I continued to play volleyball
and basketball with the Minnesota Latvian sports club “Starts.” In 2001, I was invited to play in the Three-star
Games tournament in Latvia, where our men’s volleyball team from the United States won first place.
Though I am active in many aspects of Latvian society, some of my most meaningful memories are through
sports. Latvian sports in the United States have spanned 3 generations. I hope to see that work continue so
that the next generation can also experience Latvian sports traditions. Working with ALA, I have seen the
broad reach of its support of Latvian society throughout the United States. It is truly an honor to be a part of
ALA’s board. We are all fortunate that the American Latvian Association has endured over 70 years.
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Pavadi vasaru ASV
Young Latvian Professionals in the U.S. Reflect on
Their Summer Internships
ALA was forced again this summer to cancel the internship program in Latvia due to the pandemic. In
its place, we established new internship opportunities in the U.S. providing summer jobs that will give
young Latvian Americans valuable experience and solidify their connection to their Latvian heritage and
community. There were eight applicants from the U.S. who worked at the Latvian Embassy, the Joint Baltic
American National Committee (JBANC), and the Central & East European Coalition (CEEC), the XV Latvian
Song and Dance Festival organizing committee in Minnesota, the Latvian American Chamber of Commerce,
and Gaŗezers administration. ALA offered interns a stipend of $2500 and they were asked to report their
experiences for this issue of the ALA Annual Report.

Diāna Atvara

Intern, XV Latvian Song and Dance Festival
After over a year of suspended Latvian folk dance
and choir rehearsals in my home city of Seattle,
when I heard about this opportunity to work with St.
Paul 2022 Song and Dance Festival Committee this
summer, I was intrigued. I have participated in many
Latvian Song & Dance festivals in the U.S., Canada,
and Latvia over the last 13 years and have always
marveled at the multiple-day spectacles that come
together. The chance to see behind the curtain
for next year’s festival – despite not being a local
Minnesota Latvian – and to understand the amount
of work that goes into planning a cultural event of
this scale inspired me to pursue this internship.
Since the organizing committee is a team of multitalented volunteers with differing schedules,
responsibilities, and interests, much of my work this
summer has been self-paced and incredibly varied.
I was able to spend the first two weeks of June in the
Twin Cities (my first time ever traveling to Minnesota),
where I not only visited many of the intended Song
Festival venues but also had opportunities to get to
know the Minneapolis/St. Paul Latvian community
through attending their Latvian School graduation
program, a Sunday church service, and several inperson meetings with the organizing committee
members. Beginning the internship in person
allowed me to better understand the needs and
personalities of the committee members, who have
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been working tirelessly for years before I joined the
team. So far this summer my projects have included
setting up/refining an online shared drive system,
organizing a fundraising contact list, writing Visa
application letters for Latvian performers, drafting
the performer handbook “Pavadonis”, formatting
the ticket price chart and other informational
graphics, and coordinating various graphic design
updates/ongoing needs. During the remaining
weeks of this internship, I will be focusing on
website updates, creating a newsletter publication
list and plan, further developing the social media/
swag plans, and designing the festival pins, choir
book covers, and printed program templates. In
parallel to my work directly with the committee,
I have been working with other organizations
like Visit St. Paul, ALJA, and 2x2 to integrate their
interests with the festival. In some capacity, I intend

to continue working with this team into the fall and
spring – I’m committed to this project and eager to
see it through!
Even in just this short period of time, I can confirm
that organizing a Latvian Song and Dance Festival
is an enormous undertaking. While it is difficult
to predict when I will have the opportunity to
work on another festival planning committee, I
am thoroughly inspired by this tradition and am
honored to have had a role in keeping it alive. I am
grateful to have had this opportunity to develop
systems and templates that can be of use for
upcoming planning committees. We are so lucky
that Latvian song festivals in North America have
continued into the 21st century, and I sincerely
hope to see more of my generation stepping up
into leadership roles for future festivals.

Grant Blumberg
Intern, JBANC

I would like to start by thanking the American
Latvian Association for their generous grant that
has allowed me to work at the Joint Baltic American
National Committee (JBANC) this summer.
The most important part of JBANC’s work is to
make sure Baltic-Americans have a voice in the
policymaking process in Washington, D.C. In
meetings with congressional staffers from both the
House and the Senate, I was able to see firsthand
how Congress works. And at events with the Baltic
embassies, I had a front-row seat to Washington’s
diplomatic realm. JBANC also works closely with
the Central and East European Coalition (CEEC),
a group of organizations that represents Americans from 13 countries in Eastern and Central Europe. I
attended their weekly meetings, helped draft statements on current events, and monitored new legislation
pertaining to the region. Belarussian opposition leader Sviatlana Tsikhanouskaya’s high-profile visit to the
U.S. was one of the most memorable things I was able to experience this summer. I was fortunate enough
to meet her at an event at the Victims of Communism Memorial downtown and even spoke to her briefly
about the Latvian diaspora community in the United States.
I learned many things from my experience at JBANC, including two skills in particular. First, through
drafting statements on important and sensitive issues, I learned how crucial it is to use precise language
when writing. Especially in international affairs, nothing can be left up to interpretation, and the author of a
statement must know exactly what he or she is trying to say with every sentence. When writing this summer,
I often rewrote a sentence several times to make sure that every word captured the exact tone and effect
that we were going for, especially when working on important statements, like the one the CEEC put out
on the Nord Stream 2 pipeline. The same thing was true to a lesser extent on our lower-stakes social media
posts. I truly believe that my writing skills improved greatly as a result of all of the writing I did while working
at JBANC.

GADA PĀRSKATs / 51

The second skill I developed was a better sense of what kinds of legislation have a chance of being passed
through Congress. Although the text of a bill might make it seem like a winner, there are a number of behindthe-scenes factors that could make or break its chances of being passed into law. In today’s hyper-partisan
Congress, neither party wants to hand the other a win. Therefore, legislation has a much better chance of
being passed if it has bipartisan co-sponsorship. Luckily, the issues that JBANC works closest with have
historically been bipartisan. The quality of the sponsors and co-sponsors is a vital factor. A ranking member
on a powerful committee as a co-sponsor can often put a bill in a better position to pass than five co-sponsors
on irrelevant committees could. Finally, a piece of legislation usually needs momentum to carry it through
into law. Often, bills that haven’t received any new sponsors in several months are as good as dead.
In the future, I will be sure to follow the politics of the Baltics more closely and be ready to help advance
JBANC’s agenda on Capitol Hill however I can.

Vilis Sīmanis

Intern, JBANC
My name is Vilis Sīmanis from Chicago, and I
worked for the Joint Baltic American National
Committee this summer. I’d first like to thank Marisa
Gudrā and everyone at ALA for the sponsorship;
putting their trust in me and allowing me to work
for an honorable organization such as JBANC. I was
unsure what to expect in terms of the day-to-day
operations of a non-profit organization. Growing
up in the Latvian community, I had always heard
about JBANC and even started entertaining the
idea of working with them since 7th grade when my
interest in diplomacy was sparked, but I was always
unsure of what exactly happens there. I found
out pretty quickly that our work at JBANC largely
depends on what is going on in Congress and
events happening in Eastern Europe. Since JBANC
is a part of the larger Central and Eastern European
Coalition, we work with colleagues who represent
other Eastern European nations. Naturally, a
recurring issue that we followed was the situation
in Belarus. We did everything in our power as a
relatively small non-profit to raise awareness about
Belarus by posting on social media, attending
rallies, and keeping up with new legislation
regarding Belarus. Even though JBANC is a small
NGO located thousands of miles from Belarus, I’m
proud to say we did everything in our power to
stand in solidarity with the people of Belarus. We
even met with the Belarusian opposition leader
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Sviatlana Tsikhanouskaya and briefly discussed the
CEEC, JBANC, and our mission. I was delegated
the task early on of managing JBANC’s Instagram,
Twitter, and Facebook pages, making sure that our
followers are caught up on current events in the
Baltics, and with JBANC, ALA, or CEEC events. Part
of why we interns are here is to make the day-today operations play out faster. If we need to send a
letter to or get in touch with armed services, foreign
relations, or Baltic Caucus members, we’re here to
gather info, find emails, and make calls to staffers.
We also participated in CEEC meetings which are a
great opportunity to regroup and get a head start
on future projects and/or issues to focus on. The
last few weeks of my internship took us downtown
quite often. A few times to meet with staffers of
Chuck Grassley (R-IA), Dick Durbin (D-IL), and
Susan Collins (R-ME) to name a few. Despite having
returned to Chicago, I’m still doing some work from
time to time for JBANC. I’ll join a CEEC meeting now
and again, and I had to run a meeting with Tammy
Duckworth’s staff. I hope to stay involved with Baltic
advocacy long into the future! Thanks once again to
ALA, JBANC, and the CEEC for the experience and
chance to represent Baltic communities in the US
and abroad. Also a final thanks to managing director
Karl Altau not just for his 20+ years of servicing the
Baltic communities, but for making working here a
comfortable and illuminating experience.

Lilianna Ziedins

Intern, Latvian Embassy

I am interning in person in Washington D.C. at the
Embassy of Latvia to the United States. I have gained
useful life skills and expanded my professional
development. Since starting my internship I have
already been privy to all different areas within the
Embassy and how it functions on a day-to-day basis.
I have also been able to explore different areas and
regions of focus and what issues are important
to Latvia. I have been able to meet incredible
people and learn about their lives and what made
them choose to go into foreign service. Although
I just recently started, I am currently assisting on:
Ukrainian policy, Mexican policy and economic
research, Arctic policy research, and other forms of
communications and research. I also attended and
helped the Embassy host a reception for the Latvian
Chief of Defense, Lieutenant General Leonīds
Kalniņš, and his official delegation who were visiting
the United States. While I continue to work here I
hope to further experience Latvian culture and reestablish my roots. One thing I hope to accomplish
by the end of the internship is to gain a better
grasp on the language, connect with members of
the foreign service, and ultimately gain useful skills
and beneficial experiences that contribute to my
studies as a double major in International Relations
and International Economics.

Elizabeth Naeter

Intern, Latvian Embassy
I have had the privilege to be an intern for the
Embassy of Latvia to the United States this summer
and fall. My main focuses include creating and
executing social media campaigns and different
projects such as the #100LatviaFacts. I recently had
an introductory Zoom call where I had the honor
of meeting the Ambassador and various other
staff in the Embassy. I am very excited to begin
to attend think tanks and other conferences that
relate to Latvian or Baltic interests in the States or
globally. I have a passion for public health, and my
supervisor has been amazing by tailoring projects
that play to my passions and strengths. Everyone
in the Embassy has been incredibly welcoming and
eager to help me and work with me.
Throughout the internship, I hope to continue to
learn about Latvian diplomacy in the United States
and improve on my research and social media
skills. I have wanted to work in the international
sector for a while now, but through this internship,
I have gained a deeper understanding of Embassy

work and importance and would love to continue
working in a diplomatic capacity for Latvia.
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Katrina Abuls
Intern, CEEC

During my time as a remote intern for the Central
and East European Coalition (CEEC), I learned an
immense amount about the work of coalitions,
and myself. After spending the summer with the
CEEC, I can confidently say that I now understand
what coalitions do, their advocacy goals, how they
operate, and how they interact with the federal
government and private institutions. I was also
able to find out a great deal about the CEEC
member organizations through collaborating with
organization leaders and representatives. I became
very educated on the various threats that are
currently facing the Baltic region and its neighbors,
in which the CEEC aims to aid through its advocacy
work for the Central and East European countries.
Additionally, I studied how to gather intelligence
and conduct research, which I used to author a
thought piece about President Biden’s strategy towards Russia. I also learned how I can do Baltic advocacy
work myself, through arranging meetings with foreign policy staffers for my region’s representatives in the
U.S. House of Representatives.
This summer, I have gained a better understanding of how organizations and the threats they focus on,
impact each other, and that the world of international affairs is incredibly interconnected. I realized how
fast-paced the work of coalitions and other organizations is, as the current state of each threat is constantly
changing, and how important networking and connections are in the field. I am also now aware of how
critical the work of coalitions like the CEEC is, and how their power can be amplified by the involvement
of individuals, such as members of ALA. I gained insight into the struggles that coalitions and the CEEC
specifically face, such as financial struggles, and challenges in gaining information and time from members
of the federal government.
From my experience, I have a stronger desire to use my voice and power to advocate for the Baltic
community and work with ALA to help it progress its advocacy work for Latvia and the Baltics. Along with
that, meeting the other interns gave me the desire to get involved in ALJA and meet other Latvians my age,
who share the same interests and desires. Before this summer, I had never been very involved in the Latvian
community, but now that I have a greater understanding of the current state of Latvia and through meeting
other members of the Latvian community, albeit online, I feel much more connected to the community.
Overall, I had an unforgettable time working with the CEEC, as I learned more than I could have asked for,
and I will always be grateful for the experience.

Gerda Naeter
Intern, CEEC

This summer I had the privilege of serving as a
Project and Research Intern for the Latvian American
Chamber of Commerce (LACC). I have been working
with Board Directors and Regional Directors on
several 2021 strategic initiatives, including website
re-development, membership recruitment and
retention, social media and newsletter procedures,
and expansion of the global partnership network
by providing support, research, and analysis. I was
planning on serving as the primary assistant for
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the “Spotlight Latvia LA” event, focusing on the Latvian film, multimedia, and entertainment industries – a
project which was supposed to culminate with a two-day event in Los Angeles, attended by senior US and
Latvian government officials and top entertainment industry leaders. Although this event was rescheduled
due to the ongoing COVID 19 situation, I have gained many valuable experiences from my short term as an
Intern for the LACC. I have gained connections and professional development experience that I know will
benefit me greatly. Before joining as an intern I had no idea that something like LACC existed. It has been
so exciting to see such a growing network of Latvians in America helping each other.

Sarma Ejups

Gaŗezera Vasaras vidusskolas praktikante

Šovasar es strādāju Gaŗezera administrācijā, palīdzot
ar mārketingu. Lai gan daudz par mārketingu
nezinu, man gribējās palīdzēt tautiešiem sajusties
iekļautiem Gaŗezera nometnes saimē. COVID-19
dēļ daudzi apmeklētāji neapciemoja Gaŗezeru, bet
gribēja dzīvot līdzi notikumiem. Mans darbs bija,
cik vien daudz iespējams, apmeklēt nodarbības,
notikumus un izlaidumus. Es klīdu apkārt ar
fotoapaparātu, gatavībā visu fotografēt. No
fotogrāfijām katru nedēļu izveidoju trīs ziņojumus,
kurus izsūtīju pa epastu. Lai sasniegtu vēl plašāku
publiku, cieši sadarbojos ar avīzi “Laiks”. Viens no
maniem lielākajiem projektiem bija sadarbībā ar
Latvijas Radio programmu “Globālais latvietis”,
kurā tiek stāstīts par latviešu organizācijām un
kopienām ārpus Latvijas. 2. augustā šī gada GVV
absolvents Viktors Kalniņš, GVV skolotājas Elisa
Freimane, Marta Radziņa un es - 2018.g. absolvente
un prakses darbniece, ar Zoom pieslēdzāmies
Latvijas Radio, lai piedalītos tiešraides intervijā
par Gaŗezera vasaras vidusskolu. Mēs atbildējām
uz jautājumiem par latviešu valodas un vēstures
stundām, nodarbībām un to kā Gaŗezera vidē
izjūtam latvietību. Lai sagatavotos šim raidījumam
(tas ir pieejams LR mājaslapā), es izveidoju divu
minūšu filmiņu, kurā lūdzu vidusskolēnus atbildēt
uz jautājumu: “Kā jūtaties Gaŗezerā pēc tik ilgas

prombūtnes?”. Filmiņu parādījām tiešraides beigās. Mans pēdējais projekts ir kopā ar Māru Spalviņu
sagatavot Gaŗezera ziņas. Būs daudz fotogrāfiju un aprakstu par šīs vasaras daudzajām nodarbībām.
Kā jau rakstīju, es nestudēju mārketingu un pat daudz par to nezinu, bet es ātri iemācījos lietot dažādas
programmas un aprakstīt notikumus vieglā un saprotamā veidā. Ar savām reportāžām man visvairāk
patika palīdzēt cilvēkiem, kuri nevarēja būt Gaŗezera vidē, lai viņi var tādā veidā dzīvot līdzi notikumiem.
Šis prakses darbs bija mans pirmais darbs latviešu organizācijā. Sākumā man bija bail, vai ar savu švako
latviešu valodu varēšu aprakstīt visu, ko gribēšu, bet kad sāku darīt, man sāka iet vieglāk. Tādēļ es ieteiktu
prakses darbu citiem. Ja valoda nav perfekta, kad iesāc darbu, vēlāk varēsi just, kā tā kļūst labāka un labāka!
Bet vislabākais ir tie cilvēki, kuri man atrakstīja vai paši pateica, cik viņi ir laimīgi, ka var redzēt, kas katru
nedēļu notiek Gaŗezerā un nometnēs un ka viņi nevar sagaidīt nākamo ziņu. Tāpēc man gribas atkal kaut ko
šādu darīt latviešu sabiedrībai. Man ļoti patika, ka es biju “ausis un acis” un es to ļoti novērtēju. Mīļš paldies
par šo iespēju šovasar!
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Kasieres ziņojums
Anita Grīviņa
Kasiere

ALA 70 gadu finanšu darbība
VAI TU ZINĀJI?

2021. gada maija sākumā iegriezos ALA birojā, lai apkopotu apvienības
pēdejo 70 finanšu gadu informāciju. Par ALA ir sarakstītas vēstures grāmatas,
bet tajās nav daudz informācijas par finansēm. Iedomājos - vai man izdotos
atrast šo informāciju un cik grūti tas varētu būt? Zinu, ka esam taupīgi,
dokumentus projām nemetam un glabājam. Nolēmu – gan jau varēšu kaut ko
atrast. Saņēmos un devos pagrabā, ALA Merilandes biroja “bunkurā”, par ko
biju dzirdējusi tikai nostāstus. Skats mani nobiedēja. Ak, Dievs, kā es kaut ko
atradīšu?! Kastes, plaukti un atvilknes, un tikai maza šaura taciņa, kur kustēties.
Istaba ir tikai apmēram 20 x 20 kvadrātpēdu liela. Kurā stūrītī lai sāku?
Drīz sāku saprast sistēmu. Iesāku ar pēdējo gadu
dokumentiem, kas bija viegli atrodami un pieejami
biezās mapēs. Laimējās atrast šo un to par šī
gadsimta pārskatiem. Bet mums taču ir profesionāli
revidētas grāmatas – diez, kur visi pārskati tiek
glabāti? Un kad tas viss iesākās?
VAI TU ZINĀJI, ka ALA pirmā profesionālā revīzija
notika 1989. g. 31. decembrī? Visu šo informāciju
atradu birojā un varēju viegli apkopot.
VAI TU ZINĀJI, ka ALA finanšu gads ir vairākas reizes
mainījies? Sākuma gados to skaitīja no 1. marta
līdz februāra pēdējai dienai. Tā tas bija līdz 60-to
gadu beigām vai 70-iem gadiem. Es nespēju atrast
nekādu informāciju no 1964. – 1976. gadam, kas
,diemžēl, ir liels robs manā projektā. Bet, sākot ar
1976. gadu, ALA bija pārgājusi uz parasto kalendāra
gadu. Tad pēkšņi, 1993. gadā, tas mainījās uz jūnija
beigām un tā tas turpinājās līdz 1997. gadam, kad
revīzija bija gan jūnijā, gan arī decembrī, un tika
sagatavots sešu mēnešu pārskats. Kopš tās laika
esam palikuši pie kalendāra gada beigām.
Turpināju savas finanšu pārskatu medības un atradu vecu failu novietni, kur atradās pārskati no 1956. līdz
1963. gadam. Tie bija rakstīti ar rakstāmmašīnu, sīkiem cipariem un paskaidrojumiem par ALA ienākumiem
un izdevumiem, atlikumiem, bilances aktīviem un pasīviem. Cepuri nost G. Meiereovicam, A. Ūdrim, A.
Zāģerim, J. Puriņam un K. Vilnim par mūsu finanšu rūpīgu uzraudzību jau no pašiem ALA sākumiem!
VAI TU ZINĀJI, ka ALA uzsāka savu darbību ar nepilniem $3,500 un pēc desmit gadiem bankā bija jau
vairāk nekā $40,000 dolāru? Ar šiem līdzekļiem līdz 1963. gadam mēs apsaimniekojām jau 24 īpašās
programmas, piemēram, Kultūras fondu un biroju, Aprūpes, Ieceļošanas, Sporta, Dziesmu svētku, Latvijas
atbrīvošanas un pat PBLA fondus.
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Rakņājoties tālāk, atradu mapes no 1977. gada līdz
1988. gadam, kur nu jau parādījās lielāki cipari un
daudz vairāk informācijas, kas bija sakopota citā
formātā. Pārskati bija manāmi izmainījušies.
Tajos varēja redzēt, ka ALA aug, jo kopsumma
aktīvām bilancēm pieauga no $329,000 1976. gadā,
līdz $2,3 miljonam 1988. gada beigās. Ieguldījumi,
protams, bija šo bilanču lielākā daļa.
VAI TU ZINĀJI, ka 1981. gadā ALA Palīdzības
fonds sniedza pirmo $50,000 aizdevumu par 12%
Kalamazū Latviešu Studiju centram (LSC)? Tajā
pašā gadā ziedojumos tika savākti $127,000, lai
iegādātos zemi un sāktu būvēt ēku. 1988. gadā
LSC tika inkorporēta kā patstāvīga organizācija un
vairs neparādās ALA grāmatvedībā.
Šajos pēdējos 33 gados, ALA ir augusi
un kļuvisi finansiāli arvien spēcīgāka.
No
devīgiem ziedotājiem, dāsniem testamentāriem
novēlējumiem, ieguldījumu augļiem - ALA ir daudz
spējusi dot atpakaļ latviešu sabiedrībai ASV un
Latvijā - atbalstos, stipendijās, palīdzot stiprināt
latvietību no paudzes paudzē.
VAI TU ZINĀJI, ka ALA jau tagad pārsniedz $10
miljonu vērtību, no kā $9,2 miljoni ir ieguldījumos?
No šīs summas $3,3 miljoni ir paredzēti īpašām
programmām un vajadzībām, piemēram, $1,2
miljoni labdarbībai Latvijā.
VAI TU ZINĀJI, ka pēdējo 20 gadu laikā ALA ir
nopelnījusi tirgū, dividendēs un procentos vairāk
nekā $4,7 miljonus dolāru?
Kopš pirmajiem
ieguldījumiem ALA ir bijušas dažādas stratēģijas un
tās visas ir labi kalpojušas - no tradicionāliem CD,
kad procenti bija iespadīgi, līdz šodienai, kad esam

tirgū ar akcijām dažādos pasaules uzņēmumos.
Paldies visām gudrajām galvām, kas sekmīgi
uzraudzījuši ALA līdzekļus, tā nodrošinot ALA
finansiālo stabilitāti.
Apvienības 70 darba gadi ir bijuši raženi un daudz
laika ziedots, lai apsaimniekotu dažādās ALA
programmas. Finanses ir tā daļa no darbības,
kas apkopo ienākumus un izdevumus, analizējot,
kas ir noticis iepriekšējos gados, programmās un
plāno līdzekļus nākotnei. Bez finanšu līdzekļiem
ALA nevarētu darboties un būt tik iespaidīga
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organizācija, kas domā arī par to, lai palīdzētu saglabāt ASV latviešu sabiedrības dzīvotspēju arī nākotnē.
VAI TU ZINĀJI, ka es, Anita Grīvīņa, pieņēmu uzaicinājumu pievienoties ALA valdei, jo es mīlu skaitļus.
Pēc profesijas esmu zvērināta grāmatvede ( CPA) un esmu ar skaitļiem strādājusi jau daudzus gadus citās
organizācijās. Man patīk tas, ko es daru, un es to daru labi. Pienāca brīdis, kad nolēmu, ka pienācis laiks
atgriezties “tautas darbā”. ALA man ir atvērusi acis uz visu, ko mēs varam sasniegt, darbojoties kopā, tajā
skaitā pārvarot pandēmijas radītos šķēršļus. Ja ir vēlēšanās, darītāji, labvēļi un mērķi tad varam daudz
panākt!
VAI TU ZINĀJI, ka svarīgākais finansiālais uzdevums šajā gadā ir bijis sagatavot divus budžetus, lai varam
ALA kongresā parādīt 2022. gada budžeta plānu? Esmu īpaši piedomājusi par to, ka budžetu vajadzētu
apstiprināt pirms gads ir sācies. Pandēmijas dēļ 2021. gada budžets tika apstiprināts, kad bijām darbojušies
jau 9 mēnešus.
Manas nākotnes ieceres ir turpināt mērķtiecīgi apsaimniekot ieguldījumus, revidēt polises, informēt valdi
un biedrus par ALA finanšu stāvokli un palīdzēt ALA nozaru vadītājiem saprast, no kurienes nāk līdzekļi
programmu īstenošanai un kā tie tiek izlietoti. Visi kopā veicināsim izglītību, kultūru, informāciju, politiku,
sportu, ziedotājus un biedrus, sadarbību un atbalstu, lai turpinātu ALA veiksmīgo darbības trajektoriju vēl
tālu nākotnē!

DID YOU KNOW?

This past May I took a trip to the ALA office to compile the last 70 years’ financial information. ALA has
its own history book, but in leafing through the pages, I had not come across any financial information.
How hard could it really be? We are hoarders of information in many regards – I should be able to find
something. I gathered up the muster and headed downstairs to the “Bunker” as it is referred to in the office.
I had only heard stories. Oh, God! What had I just committed myself to? Boxes, shelves, and storage file
cabinets, I could barely make my way through the narrow paths to get to anything. Where should I start first
in this 20 X 20 square foot space?
In time, I started to figure out the “filing system”, and I started with the more current years, as those were
easily accessible in their large 5-inch binders. I flipped through pages and pages and then realized that
we do have a professional external audit performed, maybe I could find those copies and work my way
backward from there. However, when did the auditing start and where would those records be housed?
DID YOU KNOW that ALA’s first external audit was performed for the year ending on December 31, 1989?
Success! I was able to find all of the audit reports upstairs in the office, from which I could compile data
much easier.
DID YOU KNOW that ALA changed its fiscal year-end several times over the last 70 years? In the first years,
the fiscal calendar started on March 1 through the end of February. That was the case until the late 60s,
early 70s. I was unable to find any financial information from 1964-1976 - unfortunately, a significant gap in
information- but I could not get to all of the shelves and cabinets, so I am hopeful they are there, just well
hidden. As of 1976, ALA operated on a calendar year until 1993, when we switched to a June year-end. In
1997, we actually had two audits- one for June 30 and then another 6-month audit as we switched back to
a calendar year. That makes four reporting period changes in total.
I continued my hunt for financial information and came across an old army green file cabinet, where I found
the financial reports from 1956 through 1963. Those were typed with a typewriter, with small numbers,
on legal paper, with explanations showing income, expenses, and a cash basis balance sheet. Hats off to
G. Meierovics, A. Ūdris, A. Zāģeris, J. Puriņš and K. Vilnis for setting the tone for transparency with ALA’s
financial position.
DID YOU KNOW that ALA started the first year with $3,500 net income and after 10 years had reached
a high watermark of $40,000 in the bank? With these monies, ALA managed as many as 24 individual
programs through 1963. This includes the Cultural Foundation and office, Elderly Care, Sports, Song
festival, Coming to America, Freedom for Latvia, and The World Federation of Free Latvians funds, just to
mention a few.
Rummaging further, I found old Congress folders from 1977 to 1988, which were already more expansive
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and showed continued growth of programs, both in financial size and in count. These reports already
looked much different and approached the look of a full-blown financial statement.
During this period, you could easily see the growth from year to year, as the balance sheet grew from
$329,000 in 1976 to over $2.3 million by 1988. By now, ALA had started to invest excess cash balances in
something more than just a checking or savings account.
DID YOU KNOW that in 1981 the ALA assistance fund provided the first $50,000 loan at 12% for the
Kalamazoo Latvian Studies Center? In that same year, ALA collected $127,000 in donations for the purchase
of the lot and initial construction of the Center. By 1988, LSC incorporated as its own non-profit, at which
point the Center no longer was reported on ALAs books.
Over the last 33 years, ALA has grown and become financially stronger and stronger. Built from many
donors and members, generous bequests, and fruits from the investment portfolios, ALA has managed to
give back to the Latvian community in many ways. This has been achieved with various awards, assistance,
and scholarships to both organizations and individuals, programming of various events, all things geared to
further the cause of Latvians in America and Latvia, ensuring our presence from generation to generation.
DID YOU KNOW that as of today ALA’s balance sheet exceeds $10 million, of which $9.2 million is in
investments? Of that amount, $3.3 million is designated for specific purposes that have been established
by donors. Of that $3.3 million, $1.2 million is dedicated to Support and Aid to Latvia.
DID YOU KNOW that over the last 20 years, ALA has earned over $4.7 million in interest, dividends,
realized, and unrealized gains? ALA has had several investment strategies from the first investments back
in 1976. We started off with CDs when interest rates were very favorable to now being invested in equities
both domestic and international. Thank you to all the great minds that have successfully managed ALA’s
investments, allowing the balances to grow with the market and by doing so, ensuring ALAs financial
stability.
70 years of operations have been very fruitful for ALA. Thousands of hours have been given to ensure
that ALA continues to develop, change, refine, and execute the vision of the various programs offered at
ALA. Finances are a part of the operations that pull together all the incomes and expenses, compile the
financial history from year to year, from program to program. Without the money, ALA could not function,
be so influential, and be such a powerhouse that is accepted at the table with a smile when it comes time
to develop new paths for the Latvian community both near and far.
As part of preparing our reports, we were all asked to provide answers to a few questions, so I will continue
in my current form...
DID YOU KNOW that I, Anita Grivins, accepted the invitation to become the Treasurer because I love my
numbers? As a CPA and CFO, I have spent my entire career working with numbers professionally and
assisting other Latvian organizations in this role as well. The numbers come easy to me, I love what I do, I do
it well and it was time to return to community service. ALA has opened my eyes to all that we are capable
of doing as a united group and to the fact that we can overcome all kinds of challenges, including COVID.
Where there is a will, volunteers, and goals, we can achieve all things.
DID YOU KNOW that the most important financial project we have achieved this year is to prepare two
budgets to be presented at the annual Congress? I am more comfortable with the idea that the budget
should be presented in advance of starting the new year, not approved nine months into the year, as we
saw happen with the 2021 budget.
My future hopes for the area of ALA finances is to continue to be fiscal stewards of what we have been
entrusted to manage; update the policies and procedures; inform the Board and our constituents about
our financial position, and help all the program leaders understand the monies available to them and
where funds can be spent. Working together as a team promoting education, culture, information, politics,
sports, donors and members will allow ALA to continue on its trajectory far into the future.
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ALA 2020. gada finanšu pārskats
2020. gads bija ļoti ražens. ALA sedza ieplānoto $583,237 budžeta deficītu, noslēdzot gadu ar $1,265,211
pārpalikumu. Kopumā ieguvām pozitīvu bilanci $1,85 miljonu apjomā, jo ienākumi bija par $1,6 miljoniem
lielāki, bet izdevumi par $211,000 mazāki nekā budžetā plānots. Vislielākie ienākumi bija no testementāriem
novēlējumiem un iegudījumiem, kā arī ietaupījums no COVID-19 pandēmijas ierobežojumu rezultātā
atceltajiem izglītojošajiem ceļojumiem un klātienes ALA kongresa.
2020 was a good year for ALA. In the end, we exceeded our budgeted loss of $583,237 with a surplus of
$1,265,211. That equates to a $1.8 million variance to the budget. These results were achieved because
our revenues were $1.6 million more and our expenses were $211,000 less than what was proposed in the
budget. The largest revenue gains were from bequests and investment income, while on the expense side
we did not incur costs for the educational trips to Latvia, nor did we host an in-person Congress, both due
to the COVID-19 pandemic.

Pozitīvi rezultāti redzami arī mūsu kontu pieaugumos. Kaut arī skaidrās naudas apjoms samazinājās,
gadu noslēdzām ar gandrīz 9,5 miljoniem dolāru, pateicoties testamentārajiem novēlējumiem un labam
investīciju tirgum.
These positive results are reflected in the growth in our bank balances. Even though cash went down from
last year, the growth in investments came from bequests and the positive market impacts on our investments,
putting us at nearly $9.5 million in the bank.
Mūsu ieguldījumi ir sadalīti ierobežotos un
neierobežotos fondos. Ierobežojumus un līdzekļu
izlietojumu nosaka ziedotājs, un ieguldījumi tiek
veikti, vadoties no ziedotāja vēlmēm. Katru gadu
fondiem tiek pieskaitīta peļņa un atņemta tā
naudas summa, kas izmanota ziedotāja noteiktajam
mērķim. Astoņos galvenajos fondos ietilpst 24
atsevišķi, ziedotāju ierobežoti apakšfondi, kurus
apsaimniekojot jāseko ienākumu un izdevumu
summu precizitātei.
Our investments are further divided into either
restricted or unrestricted funds. The restrictions are
dictated by the donor and ALA deposits the funds
into the respective investment portfolio. Every year
the investment income is allocated to each fund
and the expenses are deducted from the funds as
prescribed by the donor. As you can see, we have
eight general categories, but in the details are 24
individual donor funds that ALA must manage per
the instruction of the donor.
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ALA neierobežotie ieguldījumi ir tālāk sadalīti
divās kategorijās: valdes ierobežotie un pilnīgi
neierobežotie. Lai valde pēc vajadzības varētu mainīt
savus ieteikumus, visas summas grāmatvedībā ir
atzīmētas kā neierobežotas.

Further our unrestricted investments are divided
into Board designated or truly unrestricted. Board
designations can be removed by the Board and the
unrestricted investments are created by surpluses
with no strings attached.

2020. gadā, neskatoties uz pandēmijas radīto situāciju, mēs varējām darīt daudz laba, palielinot atbalstu
tautiešiem ASV un Latvijā. Šogad vajadzību bija ļoti daudz, bet tā kā ALA finansiālā situācija bija stabila,
izdevumi samazināti, bet ienākumi plaukstoši, mēs varējām ātri atsaukties un sniegt atbalstu tiem, kam tas
visvairāk nepieciešams. Es vēlos pateikties maniem ALA valdes kolēģiem, biroja darbniecēm un tautiešiem,
kas ziedo savu laiku un līdzekļus, nodrošinot apvienības pastāvēšanu un sekmīgu tālāko darbību mūsu
tautai, tēvzemei un dzimtenei par godu.
2020 was a great year despite COVID, we did what we could to support our Latvian communities both in
America and in Latvia. If there was a year during which it was pouring, then this was it. Since ALA’s finances
are on solid ground and our operating expenses were down and revenues were blooming, we shifted to
support those in more need due to closures and having to go virtual. I would like to thank my board partners,
the office staff, and the broader Latvian community for helping to prop up ALA, giving to us, so that with
pride we can continue to do, plan and execute all that we can for our community and homeland.
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Līdzekļu vākšanas nozare
Kristīne Ģiga

Nozares vadītāja
Dots devējam atdodas. Šī dzīves gudrība ir pamats ALA pastāvēšanai
jau 70 gadus. Pēc bēgļu gaitām, atbraucot uz svešu zemi, latvieši turējās
kopā, dibināja draudzes, korus, organizācijas, tai skaitā Amerikas Latviešu
apvienību. Lai uzturētu savu valodu un kultūru, latvieši ziedoja naudu un
laiku, darot to dienās, kad viņu līdzekļi bija ierobežoti un jaunās dzīves
aizņemtība prasīja savu. Pateicoties labvēļiem, kas daudzus gadus ir
atbalstījuši ALA, apvienība Covid- 19 pandēmijas laikā varēja atdot
devējiem. Finansiāli atbalstījām latviešu skolas un citas organizācijas. ALA
rīkoja virtuālas kultūras programmas, ko mēs visi varējām baudīt, kad bijām
spiesti sēdēt mājās.
Amerikas Latviešu apvienības vieta un nozīme ASV latviešu sabiedrības locekļiem var būt atšķirīga un tā
var mainīties gadu gaitā. Bērnībā es nezināju un nedomāju par to, kas ir ALA, lai gan latviešu skolas mācību
grāmatās bieži vien atradu organizācijas logo. Drīz vien uzzināju, ka par labām sekmēm ALA pārbaudījumos,
es varētu saņemt naudas balvu. Studiju gados sapratu, ka apvienība piešķir stipendijas. Kā Amerikas
Latviešu jaunatnes apvienības valdes locekle zināju, ka bez ALA atbalsta, nepastāvētu mūsu jaunatnes
apvienība. Aktīvi piedalījos Dziesmu un deju svētkos ASV, volejbola meistarsacīkstēs, 2x2 un 3x3 nometnēs
un apmeklēju bezgala daudz sarīkojumu un koncertu, kur ALA noteikti bija pielikusi savu roku. Pateicoties
apvienībai, mana dzīve ir neaprakstāmi bagātināta ar latviešu valodu, kultūru un, varbūt pats svarīgākais,
mīļiem latviešu draugiem no visām pasaules malām. Tāpēc, kad pirmajā ALA kongresā, ko apmeklēju kā
delegāte, mani “iespieda stūrī” un aicināja kandidēt ALA valdē. Es nevarēju atteikties. Sapratu, ka arī man
bija pienācis laiks ziedot savu laiku, lai ALA varētu pastāvēt vēl 70 gadus, dodot nākamajām paaudzēm tās
iespējas, kas bijušas man, pateicoties Amerikas Latviešu apvienībai. Gribas, lai šis cikls turpinās mūžīgi! ALA
ir bijusi un būs Latvijas stiprākais atbalsts ārzemēs un turpinās atbalstīt un uzturēt latviešu sabiedrību ASV.
Kā lielākā latviešu organizācija ārzemēs, ALA ir latviešu kopējā saikne, kas mūsu nākamajām paaudzēm
sniegs līdzekļus un atbalstu. Tikai ar jūsu līdzdalību mēs spēsim uzturēt šo mūžīgo ciklu - dot un saņemt!

“Dots devējam atdodas”. (If you give, you shall receive!) These words of wisdom are a perfect explanation
of how ALA has existed for 70 years. When Latvians immigrated to the US as refugees after fleeing their
homeland, they stuck together, founded congregations and organizations, including the American Latvian
Association. Latvians gave both money and time - their own physical strength - to maintain their language
and culture because their homeland was occupied by foreign powers. Latvians gave of themselves even
when there was no money to give and there was too much to do to establish a new life and not enough
hours in the day. Thanks to all the benefactors who have supported ALA steadily over the years, ALA was
able to give back to the Latvian community this past year during the pandemic. ALA financially supported
Latvian schools and other organizations during a time of financial instability and created virtual cultural
programs that we could all enjoy when we had to stay at home.
What ALA means is different for each person; its meaning can also change with age. When I was a child,
I didn’t really know or think about what ALA was, although I did often find the ALA logo in Latvian school
textbooks. I quickly also learned that if I studied hard and did well on the ALA exams, I could receive an
award (of money.) Similarly, ALA was a source for scholarships for university studies. As a board member of
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the American Latvian Youth Association, I knew that without ALA’s support, ALJA would not exist. I actively
participated in song and dance festivals in the USA, volleyball championships, 2x2 and 3x3 camps, and
attended an infinite number of events and concerts, many of which received ALA support. Words cannot
express the impact ALA has had on my life. Thanks to ALA, my life has been enriched with the Latvian
language, culture, and perhaps the most important, beloved Latvian friends from all over the world. When
I was “cornered” at the first ALA Congress I attended as a delegate and invited to the ALA board, I couldn’t
say no. The time had come to give back so that ALA can exist for another 70 years, giving future generations
opportunities I was fortunate enough to have... may the circle be unbroken. ALA has been and will continue
to be Latvia’s strongest support abroad and will continue to support and promote Latvian society in the
USA. As the largest Latvian organization abroad, ALA is a common Latvian link that will provide funds and
moral support to our future generations. Only with your involvement will we be able to keep the cycle in
motion - that of giving, and receiving.

LĪDZEKĻU VĀKŠANAS 2020. GADA REZULTĀTI
Līdzekļu vākšanas akcijas

$79,072.42

Citi ziedojumi

$27,275.00

Testamentārie ziedojumi

$233,963.97

Simtgades fonds
(Century Fund)

$82,596.96

IENĀKUMU KOPSUMMA

$422,908.35

Jau piekto gadu pēc kārtas esam pārsnieguši $100,000 saņemto ziedojumu līmeni. “Citi ziedojumi” ieskaita
pajas un akciju ziedojumus, piemiņas ziedojumus, novēlējumus, u.c.
ALA un Līdzekļu vākšanas nozares vārdā sirsnīgi pateicos visiem ALA labvēļiem, kas ilgus gadus, atkārtoti
atbalstījuši mūsu darbu ar ziedojumiem līdzekļu vākšanas akcijās!
ALA has surpassed its fundraising goal for over five years, receiving over $100,000 annually in donations.
On behalf of ALA and the Fundraising Office, I would like to express sincere gratitude for your continued
support of our fundraising campaigns.

Simtgades fonds
Lai domātu par apvienības darbību nākotnē, Amerikas Latviešu apvienība 2004. gadā nodibināja Simtgades
fondu. Fonds izveidots ar noteiktiem likumiem, uzsverot, ka fonda pamatkapitāls ir neaizskarams un ALA
darbībai tiks lietoti tikai kapitāla procenti. Apvienība aicina visus biedrus un labvēļus padomāt par novēlējumu
ALA Simtgades testamentāro novēlējumu fondam, atvēlot tam savā testamentā kaut pavisam nelielu daļu.
Tāpat aicinām ASV latviešu draudzes un organizācijas padomāt par novēlējumu ALA nākotnes fondam, jo
it īpaši tāpēc, ka latviešu organizāciju skaits sarūk un tās vairs nespēj aktīvi darboties. Amerikas Latviešu
apvienība ir un būs mūsu nākotnes lielākā saikne ārpus Latvijas, kas veicina latvietības uzturēānu ASV.
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Ar šo testamentāro novēlējumu fondu mums nebūtu jāpaļaujas tikai uz gadskārtējām līdzekļu vākšanas
akcijām. Visi testamentārie novēlējumi tiek augstu novērtēti. Bez tiem ALA ne vienmēr spētu segt tekošos
izdevumus.
Ir dažādi veidi, kā ziedot Simtgades fondam vai Līdzekļu vākšanas nozarei. Daudzas ASV kompānijas
papildina ziedojumu bezpeļnas organizācijām ar līdzīgu ziedojumu, dubultojot ziedojuma summu. To
varat noskaidrot savās darba vietās vai sameklējot Matching Gift Companies List internetā. Var arī ziedot ar
pajām, akcijām vai vērtspapīriem (stocks, bonds), kā arī Specific Bequest at Death, Charitable Remainder
Trust, Gift of Insurance Policies, Charitable Lead Trust, Pooled Income Funds un Charitable Gift Annuities.
Varbūt visizdevīgākais ziedošanas veids ir no jūsu 401K konta – ALA saņems pilnu atvēlēto summu, un jūsu
mantiniekiem nebūs jāmaksā par šo summu nekādi nodokļi. Lūdzu, pārrunājiet šādu ziedojumu iespējas
ar savu grāmatvedi (accountant) vai firmu, kas nodarbojas ar labdarības ziedojumiem. Vēlos vēlreiz sirsnīgi
pateikties visiem ALA biedriem, atbalstītājiem un ziedotājiem, kas ar devīgu sirdi ir palīdzējuši ALA Līdzekļu
vākšanas nozarei saniegt un pārsniegt tās mērķus!

The ALA Century Fund was established in 2014 with a targeted goal of $5,000,000. One of the resolutions
passed at the 2018 Annual Congress was to increase the target goal to $7,000,000. ALA’s intent is to use
only the interest earned from these funds for our needs and to leave the principal intact. This way, ALA’s
supporters can provide a steady stream of income for ALA to cover their operational expenses. Please
consider naming the American Latvian Association in your will, however small or large the sum may be.
There are several ways to accomplish this - for example, Specific Bequest at Death, Charitable Remainder
Trust, Gift of Insurance Policies, Charitable Lead Trust, Pooled Income Funds, or Charitable Gift Annuities.
Please consult with your estate planner or accountant to decide on the most advantageous method for
you. Doing so could reduce your inheritance tax obligation. This form of donation from ALA’s supporters
helps to ensure continued funding for ALA’s neverending work and for you – an infinite impact on our
beloved American Latvian community.

Liela pateicība pienākas visiem ALA labvēļiem, kuri ir atcerējušies ALA savā testamentā un ar
saviem novēlējumiem ir palīdzējuši nodrošināt ALA nākotni.
ALA sincerely thanks the following donors for their generous
bequests that will ensure the future of ALA:
Juris Abrenietis
Alfrēds Balodis
Valija Bilzēns
Irēne un Kārlis Cīruļi
Olga Done
Elmārs Freibergs
Aina Galējs
Dr. Ieva Grundmane
Zane Goldmanis
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Gunārs Gozītis
Valda Jaunzemis
Tamāra Kalniņa
Vilis Karitons
Irēna Karlsons
Astra U. Kidd
Arthur Knight
Lilijai Kleinhofs
Silvestrs Lamberts

Aina Lidens
Harijs Linde
Kārlis Mantenieks
Alfrēds Nikmanis
Pēteris Olšteins
Dzidra Ozoliņa
Pēteris Ozoliņš
Edmunds Prauliņš
Jānis Priedītis

Jānis Puravs
Mirdza Puriņa
Laimdota Sausais
Jānis Stiebrs
Arkādijs Strazdiņš
Mintauts Vārtiņš
Pauls Viķelis
Jūlijs Vilde

Biedru nozare

In 2020, our overall number of members continued
to decline, consistent with the demographic
statistics of the Latvian population; each year we
are losing more of our members who immigrated to
the US after World War II. We offer our condolences
to the families of the members who passed away.
We are forever grateful to these founders who built
the Latvian society in the US. Looking to the future,
our mission is to maintain and continue their work,
inviting younger generations and those who have
emigrated since 1991 to become involved and
share their passion of Latvia and its culture.

2020. gadā ALA biedru skaits nedaudz samazinājās,
tomēr ALA biedru dāsnums un degsme turpinās.
Ar katru gadu arvien vairāk tā sauktie “trimdas”
latvieši tiek aizsaukti mūžībā. Mēs pateicamies šiem
dibinātājiem par lielo darbu, saglabājot latviešu
kultūru, valodu un sabiedrību ASV! Skatoties uz
nākotni, mūsu darbs ir uzturēt un turpināt jau iesākto
darbu, iesaistīt gados jaunākus cilvēkus, tajā skaitā
latviešus, kas uz dzīvi ASV pārcēlušies pēc Latvijas
neatkarības atjaunošanas 1991. gadā.

Kopējais biedru
skaits datubāzē

Biedru skaits
2019. gadā

Aktīvais biedru
skaits 2020. gadā

Biedri, kas
paaugstināja biedru
pakāpi 2020. g.

Gada biedri

3599*

749

678

11

Mūža biedri

2605

2250

2206

18

Zelta mūža biedri

550

500

478

3

Dzintara biedri

237

236

221

0

Nameja biedri

15

13

15

2

Kopā:

7006

3748

3598

23

*Ieskaita biedrus, kas neatjaunoja biedra statusu 2020.g.

Mēs lepojamies ar katru no mūsu biedriem! Laikā,
kad daudzām vietējām latviešu biedrībām ar
katru gadu paliek arvien grūtāk segt izdevumus,
kas saistīti ar īpašumu uzturēšanu, ALA vēl arvien
piedāvā saviem biedriem stabilu organizāciju un
daudzas iespējas aktīvi uzturēt latviešu kultūru,
valodu un sportu, satikt draugus un izjust piederību
latviešu sabiedrībai. Pateicamies arī visām ALA
biedru organizācijām par atbalstu!

ALA takes great pride in every single one of our
members, as well as our member organizations!
We are proud that we can provide our members
with opportunities to actively maintain the Latvian
culture, language, and sport, to meet with fellow
Latvians, and feel a sense of belonging.
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PBLA

Pasaules brīvo latviešu apvenība
Kopš ALA 69. kongresa PBLA darbs noritējis
pandēmijas režīmā, darbību uzturot ar attālinātām
sēdēm, semināriem un konferencēm. PBLA
pārstāvniecības darbinieki un valdes priekšsēde Rīgā pārsvarā strādājuši klātienē, izveidojot PBLA “burbuli”.
PBLA darbs, kā ierasts, norisinās tradicionālajās
sfērās – kultūra, izglītība, iesaiste diasporas
politikā un sadarbība ar PBLA dalīborganizācijām
un nevalstiskajām organizācijām Latvijā, atbalsts
Latvijas tautsaimniecības izaugsmei Pasaules
latviešu ekonomikas un inovāciju foruma ietvaros.
Iespēju robežās sekojam līdzi arī valsts starptautiskās

politikas un drošības jautājumiem, piemēram,
iesaistoties Aizsardzības ministrijas projektā
par ārvalstīs dzīvojošo tautiešu un organizāciju
rīcību krīzes situācijā. Pārsvarā sadarbība ar
valsts institūcijām notiek Diasporas konsultatīvās
padomes ietvaros un to koordinē Latvijas Ārlietu
ministrija (ĀM).

Kultūra

2020. gada nogalē aktīvu Ziemeļamerikas kultūras
atbalstītāju grupa izveidoja Dziesmu un deju svētku
padomi ar mērķi tikt labāk pārstāvētiem nākamo
svētku rīkošanā un lūdza PBLA uzņemt padomi
PBLA sastāvā. Apvienības vadība secināja, ka šādam
solim nepieciešama PBLA statūtu maiņa un nebija
gatava šādai rīcībai. Sarunās ar PBLA Kultūras fonda
(KF) vadītāju Juri Ķeniņu tika panākta vienošanās
par KF restrukturizācijas plānu, kas ļautu sakārtot un
aktivizēt eksistējošās KF nozares, kā arī uzņemt KF
paspārnē jaunizveidoto Dziesmu svētku padomi.
Līdz ar to ir radusies jauna PBLA apakšvienība
“PBLA Kultūras fonds un padome” jeb KF&P, kas
ir solījusi saskaņot savu darbu un lēmumus ar PBLA
vadību un valdi.
PBLA turpina Kultūras ministrijas (KM) diasporas
atbalsta projektu administrēšanu:
Atbalsts Dziesmu svētku tradīcijas uzturēšanai
pasaulē, kura ietvaros atbalstām gaidāmos
Minesotas Dziesmu svētkus 2022. gadā. Šogad
varējām piešķirt XV ASV latviešu Dziesmu svētku
Rīcības komitejai Minesotā EUR 16 25000. Pagājušajā
gadā atbalstam bija mazliet vairāk naudas – ap EUR
25 000, kas palīdzēja segt iemaksu lielās Minnesota
Wild hokeja halles īrei. KM atbalsts caur PBLA ir
nozīmīgs ASV Dziesmu svētku rīkotājiem.

PBLA projektu lietvede Lora Egle, XV Vispārējo latviešu
dziesmu un deju svētku ASV rīcības komitejas priekšsēdis
Ansis Vīksniņš un PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte
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Kultūras ministrijas atbalsts piešķirts vēl diviem ASV latviešu kultūras projektiem – grupas “Tautumeitas”
Ziemeļamerikas koncerttūrei un Ņūdžersijas latviešu skolas projektam “Latvieši dejo visur” – katram EUR 3000.
Grāmatu lasīšanas projekta ietvaros, žurnālistes Evas Johansones vadībā, tiks rīkoti sarunu cikli ar latviešu
rakstniekiem un grāmatu lasītājiem pasaulē tiešsaistē šī gada rudens mēnešos.
Diasporas Deju kopu atbalsta projekts – PBLA administrē un sadala Kultūras ministrijas atbalsta naudu 56
kopām pasaulē, tai skaitā septiņām kopām ASV. Katra kopa saņem EUR 1350 (ap $1500).
Diasporas Arhīvu projekts - esam izveidojuši
unikālu digitālu latviešu arhīvu pasaulē karti, pirms
tam veicot sabiedrības un latviešu centru aptauju.
Ikviens interesents var apskatīt un lietot digitālo
karti, atverot saiti https://arhivi.pbla.lv/, kuru
plānots regulāri atjaunot un papildināt. Ikviens, kura
īpašumā ir arhīvu materiāli par latviešiem ārzemēs,
ir aicināts iesaistīties projektā, sazinoties ar PBLA
pārstāvniecību.
Izglītība

Izglītības padomes darbs – konkurss un līdzekļu
sadale Diasporas latviešu skolām
Ārkārtas situācijas laikā attālināti noritēja LVA-PBLA
konkurss par atbalstu latviešu skolām pasaulē.
Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības
padome ( PBLA IP) un Latviešu valodas aģentūra
(LVA) izsludināja konkursu diasporas latviešu
skolu un izglītojošu pasākumu atbalstam 2021.
gadam valstīs ārpus Eiropas. Finansējumu piešķir
Latviešu valodas aģentūra (LVA) no Izglītības un
zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts
valodas politika un pārvalde”. Finansējumam drīkstēja pieteikties latviešu skolas ASV, Kanādā, Austrālijā,
Dienvidamerikā un Krievijā. Eiropas latviešu nedēļas nogales skolu finansējumu atsevišķi administrē
Eiropas Latviešu apvienība. Šogad latviskās izglītības atbalstam pasaulē ārpus Eiropas bija pieejami EUR
44 820 latviešu nedēļas nogales skolām un vasaras vidusskolām, kā arī EUR 37 800 izglītojošu pasākumu
nodrošināšanai. Kopā latviešu skolām ārpus Latvijas tika piešķirti EUR 58 811.00
LVA-PBLA Izglītības atbalsta konkursa piešķīrumi Latviešu skolām ASV 2021
Kursas vasaras vidusskola		

EUR 5000.00

San Diego latviešu skola		

EUR 1200.00

Krišjāņa Barona latviešu skola		

EUR 4590.00

Mineapoles latviešu skola		

EUR 2763.00

Bostonas latviešu skola 			

EUR 5413.00

Jonkeru latviešu skola			

EUR 4994.00

Vašingtonas latviešu skola		

EUR 1950.00

Ročesteras latviešu skola		

EUR 600.00

Ņudžersijas latviešu skola		

EUR 5000.00

Sietlas latviešu skola			

EUR 4700.00

Losandželosas latviešu skola		

EUR 4998.00

Kopā skolām ASV			

EUR 41 208.00
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PBLA saņēma SIF atbalstu projektam “Gudrību
sietiņš”, kas ir mācību materiālu meklētājs
latviešu skolotājiem un skolu pārziņiem pasaulē.
Sabiedrības Integrācjas fonda (SIF) administratīvais
process ir sarežģīts, bet nolēmām to izmēģināt, lai
taupītu ALA un PBLA izglītības budžeta līdzekļus.
SIF atbalsts ir EUR 15 000 un šis projekts tika atzīts
kā viens no saturiski visvērtīgākajiem pieteikumiem.
Iesaiste diasporas politikā un sadarbība ar PBLA dalīborganizācijām un nevalstiskajām organizācijām Latvijā
PBLA turpina sadarbību ar partneriem, piedalās
Zoom sēdēs ar ministrijām, dažādām institūcijām
un iestādēm. Kopā ar Daugavas Vanagu apvienību
un vairākām citām nevalstiskajām organizācijām
PBLA iesaistījās “Lestenes projektā”, kura mērķis ir
izveidot leģionāru muzeju un informācijas centru
ēkā tieši pretīm Lestenes baznīcai un leģionāru
Brāļu kapu kompleksam.

PBLA sadarbojās ar Valsts prezidenta kanceleju un
Latvijas Nacionālo bibliotēku 14. jūnija deportāciju
atceres 80. gadadienas norisē. Paldies arī ALA un
tautiešiem visā pasaulē par iesaisti projektā!
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PBLA sadarbībā ar ĀM Diasporas lietu sekretariātu
aktīvi iesaistās Diasporas konsultatīvās padomes
darbā.
Regulāri
piedalāmies
Sabiedrības
Integrācijas un saliedētības, Izglītības, kultūras
un zinātnes, Vēlēšanu procesa uzlabošanas,
remigrācijas un citās Saeimas komisiju sēdēs
Sadarbībā ar ĀM uzsākam plānošanas darbus pie
Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju foruma
(PLEIF), kas notiks 6. novembrī Rīgā.
PBLA sadarbībā ar Latviešu ārstu un zobārstu
apvienību (LĀZA) un ALA atkārtoti iestājās par
grozījumiem Augstskolu likumā – diemžēl neizdevās
pārliecināt komisijas vairākumu un priekšlikumi
netika pieņemti.

PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte un vicepriekšsēdis Mārtiņš
Andersons attālinātajā Diasporas konsultatīvās padomes sēdē

PBLA rīkojusi virkni informatīvu semināru sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, Ārlietu ministriju,
Kultūras ministriju, VARAM, Latvijas augstākajām mācību iestādēm un Latvijas Nacionālās operas ģildi ASV.
PBLA pārstāvji piedalījās Latvijas Skolēnu dziesmu
svētku virtuālā gājiena noslēguma pasākumā pie
Brīvības pieminekļa, kā arī Dziesmu svētku estrādes
atklāšanas pasākumā Mežaparkā;

Valters Nollendorfs un Dzintra Bungs saņem
simboliskās pārbūvētā muzeja atslēgas

Dziesmu svētku estrādes atklāšanas pasākumā Mežaparkā

PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte un pārstāvniecības
darbinieki piedalījās Latvijas Okupācijas muzeja
svinīgajā atklāšanas ceremonijā 2021. gada 13.
augustā. Pasākuma laikā Valsts prezidents Egils
Levits un muzeja LOM biedrības ilggadējais valdes
priekšsēdis Valters Nollendorfs uzsvēra diasporas
latviešu lomu un finansiālo ieguldījumu muzeja
projekta īstenošanā.
Šī gada nogalē PBLA gatavojas gadskārtējai valdes
sēdei, kā arī priekšsēža un vietnieka vēlēšanām,
kas pēc statūtiem notiek reizi divos gados. Sēde
plānota attālināti 3. un 4. novembrī, bet vadības
vēlēšanas - decembrī.

Solvita Vība, Raits Eglītis, Dzintra Bungs ar LOM ziedotāju kapsulu

GADA PĀRSKATs / 69

ALA muzejs
Lilita Bergs

Muzeja vadītāja

Muzejam top jaunas izstādes
2021. gada nogalē ceram atklāt jauno Amerikas Latviešu apvienības muzeju
Rokvilē. Projekts tiek veikts Pētera Dajevska un Ann Clausen vadībā, tā rezultātā
tiks uzlabota pirms 40 gadiem veidotā muzeja ekspozīcija. Pēterim Dajevskim,
kurš muzeja izveidošanā iesaistījās jau 1978.gadā, ir liela pieredze muzeju un
izstāžu veidošanā. ALA muzeja atjaunošana ir viņa dāvana tautiešiem.
Projekta ietvaros tika pārbūvēta daļa no muzeja telpām, paturot izstādi ar latviešu
lauku sētas diorāmu, tautas tērpu un tekstīliju kolekciju vitrīnas. Ja 1978. gadā
mūsu rīcībā bija tikai ilustrācijas no trimdā pieejamām vecām grāmatām, tad
tagad varējām izmantot materiālus no Latvijas avotiem. Mūsdienu tehnologijas
arī piedāvā daudz plašākas iespējas, kā vēstures ekspozīciju padarīt interesantu
plašam apmeklētāju lokam, gan latviešiem, gan cittautiešiem.
Lai veiktu šo uzdevumu, darbam tika piesaistīti divi video režisori. Māra Pelēce gatavo stāstu par DP
nometņu laikiem un par trimdinieku demonstrācijām ASV, kurās notika protesti pret Padomju okupāciju
Latvijā. Režisors Kristaps Ločmelis gatavo video par Baltijas ceļu un barikādēm Tautas frontes laikā, 80. gadu
beigās un par mūsdienu Latviju. Lai padarītu dzīvāku varākus gadsimtus seno vēsturi, Kristaps ir izveidojis
animācijas filmu, izmantojot pieejamos vācu rakstus un zīmējumus, kuros redzami iedzīvotāji, kādus Rīgas
ielās varēja sastapt 18. gadsimta beigās. Animācijā izmantotas baltvāciešu etnogrāfa un mākslinieka Johana
Kristofa Broces ilustrācijas, kas atrodas Latvijas Universitātes bibliotēkas kolekcijā.
Muzeja uzlabošanas projekts īstenots ar līdzekļiem no ALA Latviešu Institūta fonda un Arthur Knight
testamenta fonda. Papildu atbalsts tehniskajām vajadzībām piešķirts no ALA Latvijas Simtgades fonda.
ALA Latviešu muzejs Rokvilē ir vienīgais Latviešu
vēstures muzejs, kas pieejams plašākai publikai
Amerikā. ALA Senmantu krātuve Priedainē tika slēgta
2019. gadā, un tās kolekcija tika izvietota divos Latvijas
muzejos. Čikāgas Latviešu tautas mākslas muzejs un
Garezera O. Gŗīna Lietišķās mākslas muzejs zaudēja
savas mājas, un abas kolekcijas atrodas noliktavās.
Ceram, ka nākotnē tām atradīsies jauna mājvieta.
Mana motivācija iesaistīties ALA darbā radās tad,
kad Anna Graudiņa dibināja ALA muzeju Rokvilē.
Viņa pieaicināja daudzus brīvprātīgus darbniekus vēsturnieku, mākslinieku, būvnieku, arhitektu. Man
bija pieredze ASV muzeju jomā, un, tāpat kā daudziem
letiņiem, ieradums brīvprātīgi strādāt latviešu labā.
Iesaistījos un vēl joprojām turpinu palīdzēt.
Tautas tērpu ekspozīcija ALA muzejā
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Before the end of 2021, pandemic permitting, the
Latvian Museum in Rockville, Maryland, will reopen
with new exhibits. Leading this project are museum
professionals Ann Clausen and Peter Dajevskis, who
are working pro bono. (Peter already collaborated
with Lilita Bergs to secure a National Endowment for
the Humanities grant for the museum startup in 1978.)
Technology in the form of video installations now
enables us to overcome space limitations of the site
and provide opportunities to engage the interests
of old and young Latvians as well as members of the
general public. Filmmaker Māra Pelēce is producing
videos on the lives of displaced persons in camps
in postwar Germany and the political activities
of Latvian Americans 1947-1991 to protest the
Soviet occupation. Filmmaker Kristaps Ločmelis is
producing a video on Popular Front activities in Latvia
in the 1980s toward regaining freedom and another
on Latvia today. Earlier centuries of Latvia’s history,
when the country was ruled by Baltic Germans,
offer few illustrations of Latvian people. Kristaps has
created an animation of the people one could have
encountered on Riga streets in the late 1700s by
using the illustrations of Johann Kristof Broce, a Baltic
German artist and ethnographer.

Only part of the museum will be renovated; the
farmhouse diorama with folk costumes and the textile
collection cases will remain. The new exhibits greatly
benefit from our current ability to access resources in
Latvia. In 1979, when the country was still under Soviet
occupation, we were limited to using references and
illustrations from pre-war books.

Fragments no K. Ločmeļa veidotās animācijas,
izmantojot Broces zīmējumus

The renovation work is funded by the ALA Latvian
Institute and the Arthur Knight bequest to the
museum. Additional funds for technology installations
were granted from the ALA’s “LV100” fund.
With the closing of the other four Latvian museums
in the United States in 2019-2020, ALA’s museum has
assumed a larger role. It ŗemains the sole location in the
U.S. where younger generations of Latvian Americans
and the public at large can learn about Latvian history.
It is our hope that the other collections that remain in
storage in the United States will someday be available
in a new location.

Gronas (Grohn) DP tranzīta nometnes ēdamzāle 1950.
g. maijā. Šajā nometnē latvieši uzturējās pirms izbraukšanas ar kuģi uz ASV. Foto: Jānis Vīksne

GADA PĀRSKATs / 71

Pateicamies ziedotājiem
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!
$70
Paul Anderson
Jānis Apinis
Ināra Apinis
Daina Apple
Liega Arnett
Pēteris Avis
Zane Āboliņš
Andrejs Baidiņš
Zane Balks Russell
Vitauts Beldavs
Linda Belte
Aina Berķis
Māra Bērztiss
Maija Bilsēns
Dzintra Bond
Ārija Brikmanis
Thomas Broze
Ervīns Bruks
Ojārs Brūveris
Kārlis Budkēvičs
Pēteris Burgelis
Elga Cace
Jānis Cakars
Mary Cakuls
Ilze Ceceris
Juris Cilnis
Vija Cole
Anita Collister
Anda Cook
Inese Culver
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Mārtiņš Daiga
Lili Darrow
Arvīds Dāvidsons
Ruta Dexter
Ilga Dudziak
Rasma Dumoliņš
Ruta Dzenis
Sandra Eaves
Mirdza Eglītis
Uldis Erdmanis
Jān Ermanovics
Andrew Ertmanis
Vilnis Gailītis
Modris Galenieks
Gvido Gavars
Dzintars Gendrikovs
Dzidra Ģērmanis
Vilnis Ģiga
Viktorija Gilbert
Ligita Goldschmidts
Marija Grauds
Renāte Gravers
Inta Grāvītis
Jānis Grāvītis
Astrīda Greco
Marta Griestiņš
Paul Grīnvalds
Ināra Grogolats
Baiba Grūbe
Ruta Harrington
Daumants Hāzners

Astra Holmes
Vita Kim Hombs
Silvija Inveiss
Māris Inveiss
Ingrīda Irani
Janīna Janševics
Mudīte Jansons
Līga Jefferds
Baiba Jensen
Skaidrīte Johnson
Māra Kalniņš
Marcel Kārkliņš
George Karnītis
Karen Karps
Irina Kats
Biruta Kelley
Dace Ķezbers
Dagnija Kilpe
Dace Kīns
Daina Kīns Petersons
Valdis Kiperts
Dzidra Knecht
Valdis Krūmiņš
Ēriks Krūmkalns
Egons Kubuliņš
Pauls Kūlītis
Baiba Kuriņš Gillard
Maija Laiviņa
Velta Lazda
Aivars Lejiņš
Aira Lielzuika

Jānis Liepiņš
Jānis Lipacis
Edward Mackus
Arnis Mangolds
Lilly Markons
Maija Martin
Sylvia Mauerman
Ronald McNally
Maija Mednis
Jānis Melngailis
Ingrīda Miemis
Juris Mindenbergs
Mirdza Neiders
George Neimanis
Agate Nesaule
Māris Nora
Arvids Noriņš
Elga O`Dell
Aina Oatley
Bruno Ogsts
Andra Ordanska
Guntis Ore
Laimonis Osis
Arthur Ozolin
Aija Pelše
Dace Pencis
Āris Peniķis
Brig Gen Rūdolfs Pēkšens
Ģirts Pērkons
Jānis Petersons
Harald Ames Pētersons

Helga M Petrashevich
Leonija Petraska
Elga Pettit
Valts Pladers
Monika Platkājs Fitzgerald
Anda Pļavnieks
Peter Plostiņš
Māra Počs
George Juris Priedītis
Laila Prosser
Ieva Pusmucane Kineyko
Zigmunds Putniņš
Inese Rācenis Christman
Vija Reichenberger
Valdis Revalds
Ina Riekstiņš Richings
Inta Rigdon
Lolita Ritmanis
Laila Robiņš
Andrejs Robiņš
Baiba Rodiņš
Daina Romualdi
Gerda Roze
Lauris Rožkalns
Irene Rudnytzky
Tālivaldis Rudzītis
Elfa Russell
Biruta Schultz
Aija Sedlak
Lolita Silva
Lita Sīmane
Rita Sinka
Ilze Skare
Gaida Skulte
Anita Smits
Anda Sokalski
Liene Sorenson
Fran Spechts
Erna Spela
Lūcija Sprenne
Anda Staab
Pēteris Stāks
Benno Stāmurs
Irēne Stankēvičš
Andra Staško
Nora Steele
Ivars Strautmanis
Līga Strykowski
Edgars Sūrītis
Uldis Sutka
Uldis Šverns
Balva Šamils
Rineta Tincu

Leo Trinkuns
Gunta Turks
Uldis Ukstiņš
Dzintris Vallis
Irēna Vanuška
Ieva Vidners
Ilga Vīgants Ivulis
Aija Vijums
Raita Vilniņš
Inese Vincent
Ilga Vītiņš
Uldis Vītiņš
Renāta Whitaker
Iveta Wilson
Valda Zaļkalns
Pēteris Zarevičš
John Zariņš
Zinta Zariņš
Laima Zoltners Dingley
Andra Zommers
Laimdota Zvejnieks
$75
Ragnārs Eggerts
Zaiga Greenhalgh
Ivars Heniņš
Andrejs Kalniņš
Māris Roze
$80
Aivars Krasts
$100
Dace un Jānis Grāmatiņš
Pēteris Graube
Sarmīte Grava
Iveta Grībuša
Silvija Griffin
Astra Grinmanis
Dace Grote
Edvīns Hincenbergs
Inese Hoover
Maija Ikstrums
Juris Jansons
Margita Kay
Juris Kelley
Artūrs Kilkuts
Inta Kipper
Ilona Klasons
Kārlis Kopāns
Aina Krūmiņa Burgman
Valdis Krūmiņš
Māra Krūmiņš

Aivars Krūmiņš
Alberts Krūmiņš
Marta Mackenzie
Dina Macs
Astra Māliņš
Dace Māliņš
Māra McPartland
Silvija Millers
Ena Neparts
Kārl Nieders
Vitolds Olshevskis
Gita Padegs
Māris Persidskis
Minjona Plūme
Andrejs Rainis
Astrīda Ramrath
Zigurds Riders
Astrīda Riders
Ilga Robinson
Anita Shrederis
Maija un Juris Šleseri
Ināra Stots
Sarma Straumanis
Irja Strautmanis
Vija Turjanis
Eduard Vanags
Dace Venters
Mārtiņš Zālīte
Māra Ziediņš
$110
Kaspars Krēsliņš
$130
John Zaļais
$140
Vija Morton
$150
Jānis Ciguzis
Ieva Rasmussen
Aina Viļumsons
Sandra Walter
$170
Vita Bite
Tija Krūmiņš
Anda Zommers
$200
Guntis Brūns
Ilze Diķis

Guna Mundheim
Arnis Tubelis
Valdis Vāvere
$250
Jānis Riekstiņš
Astrīda Springer
$300
Karen Greever
Ilga Harrington
Nara Thacher
Pēteris Videnieks
$500
Kārlis Ķirsis
$700
Iveta Eilands
Anita Grīviņa
Kristīne Ģiga
Edvīns Krams
Juris Macs
Maija Mizēns
Sintija Phillips
Peter Ragauss
Regīna Vijums
Kārlis Vizulis
$730
Antra Zariņš Thrasher
$770
Ieva Broks
$900
Ilmārs Kalniņš
$1000
Anna Ābele
Latviešu kultūras biedrība TILTS
$2,500
Helēna un Nikolajs Lapiņš
$7,000
Andris Baltiņš
Daina un Janis Lucs
Ņūbransvikas un Leikvudas
latviešu ev. luteriskā draudze
Aija Vikmanis
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Pateicamies visiem, kuri 2021. gadā
paaugstinājuši savu ALA biedra pakāpi!
We welcome our new Life, Gold Life, and Namejs Life members and
we thank you for your support to ALA’s ongoing mission!

N a m e j a bi e dri
Andris Baltiņš
Ruta Freimanis

Z e lta m ū ž a bi e dri
Vilnis Humeyumtewa
Diāna Kārkliņš
Brigita Kunselman
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M ū ž a bi e dri
Valda Bolis

Lara Hinkle

Gundega Dance

Sigurds Janners

Lili Darrow

Juris G. Kalniņš

John Darrow

Andrejs Kancs

Clerence Darrow

Dina Kancs

Laris Grava

Aleksandrs Mednis

Iveta Grībuša

Matejs Perry

Jānis Hāzners

Ilze Vizulis

Ilze Hāzners

Elmārs Vuškāns
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ALA gads fotomirkļos
ALA pārstāvji piedalās mītiņā Vašingtonā, atbalstot Baltkrievijas demokrātiskos spēkus

Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanouska uzrunāja atbalsta mītiņa Vašingtonā dalībniekus

Baltkrievijas atbalsta mītiņā.
No kreisās: Edvins Tums, Zaiga Tums,
Knuts un Baiba Ozoli, Jānis Vītols

Pēc ilga pārtraukuma ALA valde tiekas klātienē Kalamazoo un Gaŗezerā
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ALA Valde Gaŗezerā

19. septembrī darba vizītes ietvaros E. Levits, A. Levites kundze viesojās NJ latviešu skolā un satikās ar vietējo latviešu sabiedrību.
(Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja)

24. septembrī, prezidents Lansingā tikās ar Mičiganas gubernatori Grečenu Vitmeri (Gretchen Whitmer) un apmeklēja Mičiganas
Nacionālo gvardi (MNG). Prezidents pateicās gvardes pārstāvjiem par ilgstošo un uzticamo sadarbību starp MNG un Latvijas
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Pie MNG memoriālās sienas E. Levits godināja kritušos karavīrus, kuru vidū ir arī divi latvieši –
seržants Voldemārs Anševics un dižkareivis Andrejs Merkuševs. (Foto: llmārs Znotiņš)
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Pieņemšanā, kuru rīkoja Latviešu apvienības Detroitā valde (priekšsēde Līga Jēkabsone) un Latvijas goda konsuls Mičiganā Andris
Lācis, prezidents tikās ar latviešu sabiedrību un Detroitas puses jauniešiem. 23. septembrī arī ALA valdes locekļi tikās ar prezidentu,
lai pārrunātu apvienības un ASV latviešu diasporas aktualitātes. (Foto: Ilmārs Znotiņš)

E. Levits uzstājās ar lekciju Mičiganas Universitātē.

ALA vicepriekšsēdis Mārtiņš Andersons, kopā ar prezidentu Egīlu Levitu, godina Gustava Zemgala piemiņu viņa
150. dzimšanas dienā. (Foto: Valsts prezidenta kanceleja)
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Latviešu kultūras biedrības TILTS 23. oktobrī rīkotais grupas “Tautumeitas”
Ziemeļamerikas virtuālais koncerts un sarunas notiek ar
Latvijas Kultūras ministrijas un PBLA atbalstu,
sadarbībā ar Amerikas Latviešu apvienību un “3x3 virtuālo nometni Tērvetē”.
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400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850

non-profit org.
u.s. postage
paid
permit no. 1276
suburban, md

Esi ar mums!
facebook.com/AmericanLatvianAssociation/
instagram.com/AmericanLatvians/
twitter.com/ALA_USA/
info@alausa.org
www.alausa.org

