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Mārtiņš Andersons
ALA priekšsēdis

Esiet sveicināti, dārgie ALA biedri, draugi un atbalstītāji!
Dienā, kad rakstu šīs rindas, Krievijas armija turpina savu brutālo
iebrukumu Ukrainā un notikumu attīstību paredzēt nav viegli. Ukraiņi
varonīgi cīnās pret agresoru, viņus iedvesmo valsts prezidents Volodimirs
Zelenskis, kurš ir atteicies no ASV palīdzības paslēpties drošībā, bet kopā
ar tautu un karavīriem cīnās par savu zemi. Arī cilvēki visā demokrātiskajā
pasaule palīdz un atbalsta ukraiņus viņu cīņā par brīvību. To dara arī latvieši
Amerikā, jo zina, kas notiek, kad agresors atņem dzīvības, iznīcina mājas un
liek pamest dzimteni.
Šī ir mana pirmā iespēja jūs uzrunāt kā Amerikas
Latviešu apvienības (ALA) priekšsēdim. Atbildīgajā
amatā mani ievēlēja mūsu biedri, dalīborganizāciju
pārstāvji apvienības 70. jubilejas kongresā, kas
pagājušā gada rudenī notika Čikāgā.
Par veiksmīgo klātienes kongresa norisi rakstīts
jau vairākkārt, tomēr vēlos dalīties ar dažiem
novērojumiem, jo, manuprāt, mums jācenšas
saglabāt to enerģijas lādiņu un vienotības sajūtu,
kas valdīja kongresa dienās. Sajūtu, kuru bijām jau
piemirsuši laikā, kad pasaulē notiek cīņa ar vīrusu un
daudzus no mums laiku pa laikam pārņem neziņas,
pat izmisuma sajūta.
Ceļš līdz kongresam 2021. gada oktobrī, gada
garumā, nemaz nebija tik gluds. Plānojot lielā
notikuma norisi klātienē, pandēmijas ēnā, Amerikas
Latviešu apvienības valdei bija nopietni jāizvērtē
dažādi iespējamie riski. Vai īsi pirms kongresa nebūs
jauns slimības uzliesmojums un ierobežojumu
dēļ būsim spiesti to atcelt, kā šajā laikā noticis ar
daudziem citiem sabiedriskajiem pasākumiem? Pat
ja izdosies noturēt kongresu, vai apvienības budžetā
neradīsies lieli zaudējumi, jo cilvēki pietiekami
neatsauksies uz aicinājumu tikties klātienē? Vai
atradīsim labus viesu runātājus, un vai viņi no
Latvijas gribēs un varēs ieceļot ASV? Mēs veicām
vairākas aptaujas, kurās noskaidrojām apvienības
biedru viedokli. Aptauju rezultāti liecināja, ka
cilvēki ir gatavi apmeklēt kongresu klātienē. Tas

mūs iedvesmoja turpināt sagatavošanās darbus.
Sadarbībā ar kongresa izcilo rīcības komiteju
Čikāgā, kam vēlreiz izsaku milzīgu pateicību, viss
izdevās lieliski!
Kongresa darbā piedalījās 68 delegāti, kas bija
iespaidīgs skaitlis, ņemot vērā epidemioloģisko
situāciju. To, ka pasākums bija veiksmīgs un noderīgs,
varējām sajust mūsu intensīvajās un dažbrīd pat
karstajās diskusijās par ASV latviešu sabiedrības
nākotni, par Latvijas drošību un ārpolitiku, par
labdarības aktivitātēm Latvijā, par kultūras
sarīkojumiem un izglītības iestāžu izaicinājumiem.
Kongresā tika pieņemtas 28 rezolūcijas! Apsolu, ka
kopā ar valdi sekošu līdzi to izpildei.
Tā enerģijas dzirkstele, kas radās kongresa laikā,
ir bijusi ļoti labs pamudinājums atkal apspriest
iespējas turpināt tikšanās klātienē. Esmu to paturējis
prātā, pildot manus jaunos amata pienākumus.
Kā savā Ziemassvētku apsveikumā rakstīja Latvijas
Valsts prezidents Egils Levits: “Kad esam cits citām
līdzās, spēks dubultojas, prieks trīskāršojas.”
Tūdaļ pēc kongresa devos uz Latviju, lai pārstāvētu
ASV latviešu lielāko organizāciju Pasaules Brīvo
latviešu apvienības (PBLA) pilnsapulcē. Tā kā
pildu PBLA vicepriekšsēža pienākumus, sapulci arī
vadīju. Rīgā novadīju arī septīto Pasaules latviešu
ekonomikas un inovāciju forumu (PLEIF), kura
mērķis - veicināt Latvijas ekonomisko attīstību –
sakrīt arī ar ALA prioritātēm.
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Pēc atgriešanās no Latvijas esmu aktīvi sadarbojies
ar apvienības valdi tiešsaistē, bet esmu to darījis arī
klātienē, jau martā noturot valdes sēdi Sanfrancisko.
Esmu nepārtrauktā saziņā ar vairākiem mūsu
organizācijas sadarbības partneriem - Latvijas
valdības pārstāvjiem, ASV Valsts departamentu,
Apvienoto baltiešu komiteju (JBANC) un Latviešu
eksportētāju asociāciju The Red Jackets. Notiek
diskusijas par Latvijas drošību un tautsaimniecisko
attīstību. Ar pilnu jaudu turpinās arī mūsu sadarbība
ar PBLA, kas koordinē latviešu diasporas darbību
visā pasaulē. Apvienības paspārnē top pasākumu
cikls, kas palīdzēs ārzemēs dzīvojošos Latvijas
pilsoņus informēt par gaidāmajām Latvijas 14.
Saeimas vēlēšanām šī gada oktobrī. Ir svarīgi izplatīt
informāciju par vēlēšanu procesu, iepazīstināt
diasporas vēlētājus ar partiju programmām un,
iespējams, organizēt debates vai sarunas starp/ar
partiju pārstāvjiem. Būsim atbildīgi un iesim vēlēt!
Arī ALA valde turpina strādāt pilnā sparā, atbalstot
pasākumus latviskās sabiedrības uzturēšanā.
Pavisam nesen nolēmām piešķirt ievērojamu
finansiālu atbalstu 2x2 jauniešu semināriem, kas
šogad pirms Dziesmu svētkiem paredzēti Minesotā
un augustā Īrijā. Amerikā dzīvojošajiem jauniešiem
ir iespēja pieteikties ALA piešķirtajām dalībmaksas
stipendijām. Esam uzsākuši arī sarunas, kā atsākt
mūsu izglītojošo ceļojumu jauniešiem rīkošanu
(“Sveika, Latvija!”, Heritage Latvia un Hello Latvia!),
kas pandēmijas dēļ jau vairākkārt atcelti. Plānojam
piedāvāt arī vasaras prakses iespējas jauniešiem
mūsu “Pavadi vasaru Latvijā” un “Pavadi vasaru ASV”
programmu ietvaros.
Esam bijuši aktīvi kultūras pasākumu atbalstītāji,
atbalstot Dziesmu svētku rīkošanu Minesotā un
piešķirot ziedojumu Jāņa Kalniņa operas “Hamlets”
jauniestudējumam Rīgā. Piedāvāsim iespēju operas
video ierakstu noskatīties arī mūsu centros.
Politiskie jautājumi vienmēr bijuši mūsu prioritāšu
sarakstā. Karš Ukrainā, protams, lika mobilizēties
un lēmumums pieņemt ļoti ātri. Mēs operatīvi
lēmām par finansiālu atbalstu Ukrainas cilvēkiem,
publicējām vairākus paziņojumus par situāciju
Ukrainā un Baltijas drošību. Uzsvērām, ka Latvija ir
NATO dalībvalsts, alianses spēks ir tās atturēšanas
politika, kas nav pievīlusi nevienu valsti alianses
pastāvēšanas 70 gados. Tajā pat laikā mēs
nedrīkstam kļūt pasīvi. Karš Ukrainā ir ārkārtīgs
drauds un mums jāturpina uz Putina režīmu izdarīt
maksimālu sankciju spiedienu, jāsniedz Ukrainai
ekonomiskā un humānā palīdzība.
Mūsu sadarbība ar ASV baltiešiem un Latvijas
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valdības pārstāvjiem ir bijusi veiksmīga. Esam
uzsākuši sarunas ar Apvienoto baltiešu komiteju
(JBANC) par iespēju klātienē rīkot mūsu ikgadējo
pilsoniskās līdzdalības pasākumu - Baltijas
Aizstāvības dienas (Baltic Advocacy Days)
Vašingtonā D.C. Pateicos mūsu biedriem, kas aktīvi
iesaistās Call To Action iniciatīvā, regulāri aicinot
ASV politiķus iestāties par Baltijas valstu interesēm!
Vēlme satikties un sadarboties klātienē
novērojama daudzos latviešu sabiedriskos centros
ASV. Man bija liels prieks redzēt, ka dažas nedēļas
pēc kongresa vairākās pilsētās klātienē notika
Latvijas Valsts svētku svinības, bet decembrī lieli
un mazi satikās Ziemassvētku pasākumos. Jaunā
gada sākumā arvien vairāk dzirdu par mūsu latviešu
skolām, kas
vismaz daļēji atsākušas mācības
klātienē. Arī koristi un dejotāji ar drošāku skatu
nākotnē ir uzsākuši mēģinājumus, gatavojoties
Minesotas Dziesmu svētkiem.

Dear ALA members, friends and supporters!

As I write this, Russia’s army continues its brutal
attack on the democratic and sovereign nation of
Ukraine. The Ukrainian people heroically defend
their land, inspired by their president, Volodymyr
Zelensky, who has declined an offer of evacuation
from the U.S. and instead fights alongside his
people. The citizens of democracies across the
globe are united in their support of Ukraine. Among
them are Latvian-Americans who know what it
means to have an aggressor invade your country,
destroy or steal your property, and force you to
leave your homeland.

Kopā ar ASV vēstnieku Latvijā John Carwile un
PBLA izpilddirektoru Raitu Eglīti.

Ukrainas atbalsta mītiņā Sanfrancisko, 2022. g. februārī.

Kā lielākā daļa no jums, arī es katru dienu
lūdzu par mieru pasaulē un ticu, ka mums
kopā pietiks spēka uzvarēt Krievijas agresiju un
palīdzēt ukraiņiem piecelties no kara drupām, jo
ir skaidrs, ka Putins karo ne tikai ar Ukrainu, bet
ar visu demokrātisko pasauli!

The war in Ukraine is a reminder of the many
reasons why the American Latvian Association
(ALA) exists and underlines the importance of
our work in the areas of Latvian advocacy, culture,
education and business. The passion we share for
our heritage, our language, and our homeland
unites and strengthens us as a community –
especially when we’re together, whether at a song
and dance festival, summer camp, political rally or
business conference.
I was reminded of this when I was elected ALA
President last October during ALA’s 70th anniversary
congress in Chicago, our first in-person congress
and one of the first large gatherings of Latvians in
the U.S. since the Covid virus first appeared. The
decision to hold our congress in-person was not an
easy one amidst the still-present threat of the virus,
but the ALA board was emboldened by positive
feedback we gathered from you via surveys and we
felt that the time was right to take this step.
The success of the congress has been written
about elsewhere, but for me the main takeaway

was the feeling of positive energy among the
68 delegates and numerous guests. It was truly
inspiring and the 28 resolutions passed are proof
of our collective productivity. I assure you that
the ALA board is hard at work to deliver on those
resolutions!
The momentum generated by our in-person
congress continued through the fall and winter,
with numerous Latvian centers hosting in-person
November 18 celebrations and Christmas fairs.
Now, in the beginning of 2022, I hear that many
of our Latvian schools are taking place, at least
partially, in person. Choirs and folk dancing groups
are also slowly returning to in-person rehearsals
as they prepare for the upcoming song and dance
festival in St. Paul.
The ALA board, while continuing to host or
support virtual events, has increasingly turned its
attention to in-person events across the spectrum of
our activities. Many of us have recently participated
in rallies in support of Ukraine in various cities
across the U.S.
Make no mistake, Covid hasn’t gone away and
we must remain cautious, but I am hopeful that the
path is clearing to a time when we as a community
can be together again, because that’s when we’re
the strongest. The congress in Chicago was a first
step and I feel we are learning to live with the virus
and to plan our events and activities accordingly.
Like many of you, I pray for peace in Ukraine
and I am confident we have the strength to defeat
Putin’s aggression and help the Ukrainian people
rise from the ruins of war!

Latvijas Okupācijas muzeja apmeklējumā kopā ar
vēsturnieku Gintu Apalu.
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Priekšsēža uzruna tautiešiem
Sveicināti, Amerikas Latviešu apvienības biedri un atbalstītāji! Dārgie, draugi!
Daudziem no mums šajā sarežģītajā un satraucošajā situācijā, kad Krievija iebrukusi Ukrainā, ar
spēku un brutalitāti mēģinot patvaļīgi mainīt suverēnas valsts robežas, varbūt ir grūti izsekot līdzi
visam notiekošajam.
Varu jums ar pārliecību apgalvot, ka ALA valde kopā ar mūsu sadarbības partneriem – Latvijas
Ārlietu ministriju, Pasaules brīvo latviešu apvienību, Apvienoto baltiešu komiteju – seko līdzi ziņām
un notikumiem. Koordinējam savu darbību, esam uzrakstījuši jau vairākas vēstules un aicinājumus
ASV valdībai un politiķiem.
Ir svarīgi arī apzināties, ka Latvija ir pasargāta. Latvija ir NATO dalībvalsts. NATO mērķis ir
nodrošināt tās dalībvalstu brīvību un drošību ar politiskiem un militāriem līdzekļiem. Kā uzsvērts
Ziemeļatlantijas līguma 5. pantā – “… bruņots uzbrukums vienai vai vairākām pusēm Eiropā vai
Ziemeļamerikā tiek uzskatīts par uzbrukumu visām pusēm…” To vairākas reizes savās uzrunās un
rīcībā apstiprinājis arī ASV prezidents Džo Baidens. 24. februārī Latvijā ierādās vairāki simti ASV
karavīru un kaujas helikopteri “Apache”. Igaunijai tika piegādāti jaunākās paaudzes iznīcinātāji
“F-35”. Latvijas Ārlietu ministrija rūpējas par Latvijas valstspiederīgajiem Ukrainā un sniedz
nepieciešamo palīdzību. Protams, visa iespējamā palīdzība tiek sniegta arī cilvēkiem Ukrainā.
Daudzi man ir jautājuši, kā es varu palīdzēt ukraiņiem, ko es varu darīt? Pilsoniskajai aktivitātei ir
liels spēks! Neklusējiet, esiet skaļi, protestējot pret karu Ukrainā, esiet devīgi! Šajās dienās Ņujorkā,
Vašingtonā, Sanfrancisko, Bostonā un citās ASV pilsētās mūsu apvienības biedri un valdes locekļi
kopā ar daudziem domubiedriem piedalījās demonstrācijās, lai atbalstīt Ukrainu. ALA pilsoniskās
līdzdalības iniciatīva “Call To Action” ietvaros ir izsūtīta sīkāka informācija par ziedošanas iespējām
un paraugu tekstiem, ko varat rakstīt saviem pārstāvjiem ASV Kongresā. Piebildīšu, ka ALA valde
Ukrainas humānās palīdzības vajadzībām caur Latvijas labdarības organizāciju ziedot.lv. piešķīrusi
16 tūkstošus dolāru.
Esiet uzmanīgi ar ziņām, ko izplatiet, īpaši sociālajos tīklos! Pārbaudiet ziņu avotus un centieties
neizplatīt ziņas par faktiem, kuru avoti nav lielās ziņu aģentūras. Baumas tikai vairo paniku.
Turēsimies kopā un atbalstīsim Ukrainas tautu cīņā par mieru un demokrātiju!

Jūsu Mārtiņš Andersons,
ALA priekšsēdis, PBLA vicepriekšsēdis
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ALA aicina ASV valdību aizliegt naftas
produktu importu no Krievijas
ALA valde savā sēdē pieņēma arī svarīgu rezolūciju ar aicinājumu ASV prezidentam
nekavējoties pārtraukt naftas produktu importu no Krievijas. 8. martā prezidents Dž. Baidens
paziņoja, ka ASV aizliedz naftas, gāzes un ogļu importu no Krievijas.

The Russian Federation has unleashed a brutal and unprovoked assault on Ukraine. In shelling
the Zaporizhzhia nuclear power reactor and putting his nuclear deterrent forces on high alert,
the Putin regime has put Ukraine, Europe and the world at risk of nuclear disaster. The American
Latvian Association (ALA) denounces these actions.
To force Russia to end its attack and eliminate the risk of catastrophe, ALA calls on the United
States to immediately restrict imports of Russian energy products, including crude oil, petroleum
products, liquified natural gas and coal. Russia’s oil and gas industry funds the Putin regime’s
war machine. Ending Russian oil imports to the U.S. would cut off a major source of cash flow to
Moscow, provide leadership for allies to follow suit, and help prevent Russia from circumventing
other sanctions that the U.S. and our allies have already imposed.
ALA also strongly urges the U.S. to provide significant humanitarian aid for Ukrainian refugees, as
well as effective defensive aid for our Ukrainian partners and NATO allies in the region—including
Latvia, Estonia, Lithuania and Poland.
We thank our government for its significant diplomatic efforts to stop Russia’s invasion and
substantial assistance to Ukraine that it has already provided. We are encouraged by the bipartisan support of the efforts. We are also pleased with recent U.S. bolstering of NATO allies with
troops and equipment, to continue deterrence of aggression from Moscow.

Jūsu Mārtiņš Andersons,
ALA priekšsēdis, PBLA vicepriekšsēdis
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FLORIDA

Amerikas latvieši
atbalsta Ukrainu
BOSTONA

Protestējot pret Krievijas iebrukumu Ukrainā, daudzās ASV pilsētās notika baltiešu organizēti protesta mītiņi un demonstrācijas,
kuros aktīvi piedalījās arī latviešu diasporas pārstāvji. Ieskats dažās no tām.

Ņujorka
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DETROITA

DENVERA

Kolumbusa

ČIKĀGA
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Klīvlande

Vašingtona DC

Sanfrancisko

Sentluisa

Sandjego

Sietla

10 / Latvian Dimensions

#StandWithUkraine
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Savukārt ALA, pateicībā par produktīvo sadarbību
desmit gadu garumā ministram Rinkēvičam piešķīra
apvienības augstāko apbalvojumu – Nameja Goda
zīmi. Apvienības augsto atzinību ALA valde nolēma
piešķirt arī Pēterim Blumbergam, kurš ir bijis
enerģisks apvienības vadītājs ar plašu un tālredzīgu
skatienu uz apvienības misiju.

Mums jāturas kopā
un vienam otru jāatbalsta!
No 22. līdz 24. oktobrim Čikāgā notika
Amerikas Latviešu apvienības (ALA) 70. kongress.
Tatjana Žagare-Vītiņa

Informācijas nozares vadītāja
Sarīkot klātienes kongresu pandēmijas ierobežojumu laikā bija drosmīgs lēmums. Pēc vairāku mēnešu
sarunām starp ALA valdi un rīcības komiteju Čikāgā tika nolemts – kongress būs! Patīkams pārsteigums
bija, ka kongresa darbā piedalījās 68 delegāti no daudzām ASV latviešu organizācijām, kas ir iespaidīgs
dalībnieku skaits pat optimālos apstākļos.
“Čikāgā ir liela un stipra latviešu kopiena,” kongresa
atklāšanas uzrunā teica ALA priekšsēdis Pēteris
Blumbergs, kuram šajā kongresā beidzās pilnvaru
termiņš apvienības valdē. Čikāgai kā kongresa
izvēles vietai bija simboliska nozīme arī tāpēc, ka tā
ir Pētera dzimtā pilsēta. Blumbergu ģimene ir ļoti
aktīva gan ASV, gan Čikāgas latviešu sabiedrībā.
“20 gadu laikā, kopš darbojos ALA, pilsētā daudz

kas ir mainījies, bet te joprojām sastopu cilvēkus,
kam latvietības saglabāšana ir viena no viņu dzīves
lielajām izvēlēm. Es aicinu ikvienu no jums izdarīt
šādu izvēli!” uzsvēra priekšsēdis.
Īpaši patīkami bija, ka ieradās arī visi ielūgtie
goda viesi, kas aktīvi piedalījās kongresa darbā:
Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, speciālo
uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos Elita
Gavele, Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga un
viņa kundze Marika, Latvijas Izglītības un zinātnes
ministrijas pārstāvji, Eiropas Latviešu apvienības
pārstāve Justīne Krēsliņa, PBLA izpilddirektors
Raits Eglītis, NBS brigādes ģenerālis Ilmārs Lejiņš,
labdarības organizācijas Ziedot.lv vadītāja, Latvijas
labdarības iestāžu eksperte Rūta Dimanta, ASV
Vācijas Māršala fonda pētniece Kristīne Bērziņa,
biznesa foruma Spotlight Latvia dibinātājs Roberts
Blumbergs, LNOĢ pārstāvis Ivars Slokenbergs,
uzņēmuma Printful un finanšu kompānijas Raymond
James pārstāvji. Ar delegātiem un dalībniekiem
tikās un sarunājās Latvijas žurnāliste, raidījuma
“Globālais latvietis. 21. gadsimts” vadītāja Agnese
Drunka.

“Arī turpmāk Latvijas sadarbība un draudzība ar
mūsu sabiedroto ASV ir un būs īpaši nozīmīga,”
teica E. Rinkēvičs. “ASV ir Eiropas draugs, taču tas
ne vienmēr ir pašsaprotami ikvienam. Manuprāt,
ka viens no Amerikas Latviešu apvienības mērķiem
būtu darbs ar jaunās paaudzes ASV politiķiem,
atgādinot par mums, par Eiropu.” Ministrs uzslavēja
arī apvienības aktīvo iesaisti, veicinot Latvijas
un ASV ekonomisko sadarbību. “Mēs nezinām,
kāda būs pasaule pēc desmit gadiem, taču šajās
ģeopolitiskajās vētrās mums ir jānosargā sava
valsts un jāpadara tā stiprāka.”
Rinkēvičs
pateicās
ALA
priekšsēdim
P.
Blumbergam par viņa ilggadējo aktīvo darbību
latviešu sabiedrības labā un uzsvēra viņa
panākumus, sešus gadus vadot lielāko ASV latviešu
diasporas organizāciju, kam ir būtiska loma ASV
un Latvijas saišu stiprināšanā. Ministrs pasniedza
Blumbergam Ārlietu ministrijas Atzinības rakstu.

Atskaitē par apvienības veikumu kopš pagājušā
kongresa, priekšsēdis Blumbergs uzsvēra ALA
ievērojamo finansiālo atbalstu latviešu skolām
ASV, datoru akciju Latvijas bērniem, kuras laikā,
sadarbībā ar atsaucīgiem tautiešiem, Latvijas Bērnu
fondu un laikrakstu “Laiks”, tika savākti līdzekļi
viedierīču iegādei Latvijas mazturīgām ģimenēm.
Priekšsēdis
uzteica
veiksmīgos
tiešsaistes
pasākumus – koncertus, sarunu vakarus un Baltijas
Aizstāvības dienas, kuru laikā bija iespēja informēt
ASV kongresmeņus vai viņu biroja darbiniekus par
Baltijas valstu aizsardzībai svarīgiem jautājumiem.
Jau otro vasaru pandēmijas ierobežojumu dēļ
tika atceltas izglītojošās un prakses programmas
Latvijā. Veiksmīga izrādījās operatīvi noorganizētā
prakses programma “Pavadi vasaru ASV”, kurai
pieteicās astoņi jaunieši, kas strādāja ar Latviju
saistītās iestādēs dažādās Amerikas pilsētās.
Kongresa viesu runātāji šogad bija Rūta Dimanta,
Edgars Rinkēvičs un Ilmārs Lejiņš. Bija ļoti interesanti
klausīties viņu uzrunas un pārdomas par politisko,
aizsardzības un sociālo klimatu mūsdienu Latvijā.
Kongresā notika trīs diskusiju paneļi – par latviešu
diasporu pasaulē, ko vadīja ALA Izglītības nozares
vadītāja Elisa Freimane, bet piedalījās R. Eglītis, E.

Ārlietu ministrs Rinkēvičs savā uzrunā kongresa
atklāšanā uzsvēra Amerikas Latviešu apvienības
lielo nozīmi Latvijas neatkarības idejas saglabāšanā
ilgajos okupācijas gados un Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanā.
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Gavele, IZM pārstāve L.F. Dreimane, P. Blumbergs
un ALA valdes locekle I. Stravelli.
Diskusija
rosināja uz pārdomām par to, kā motivēt diasporas
sabiedrību uz latviskuma saglabāšanu un kāda

Jautra un uzmundrinoša izvērtās delegātu
iepazīšanās, ko novadīja P. Blumbergs, ALA
ģenerālsekretāre Marisa Gudrā un Informācijas
nozares vadītāja Tatjana Žagare-Vītiņa.
Pasākuma balle sestdienas, 23. oktobra vakarā
notika viesnīcā ar skatu uz Mičiganas ezeru un
Navy Pier. Čikāgas tautas deju grupa “Mantinieki”
uzstājās ar krāšņu priekšnesumu, bet ballē spēlēja
bostonieši Rihards Kolmanis un viņa mūzikas grupa
”Tālēs zilajās”, kas lieliski prata uzturēt jautrības un
svētku atmosfēru.
Balles apmeklētāji ar aplausiem un sirsnīgām
pārsteiguma
dāvanām
pateicās
bijušajam
priekšsēdim Pēterim Blumbergam. Jaunievēlētais
priekšsēdis Mārtiņš Andersons iepazīstināja ar
jaunievēlēto ALA valdi.

loma šajā procesā ir ģimenei, kāda – sabiedrībai,
tai skaitā Amerikas Latviešu apvienībai?
Diskusiju par ekonomiskās sadarbības iespējām
ar Latviju vadīja čikāgietis Roberts Blumbergs,
piedalījās vēstnieks M. Selga, I.Slokenbergs, R.
Eglītis, IZM pārstāvis J. Paiders, Printful pārstāve
Zane Levša. Dalībnieki atzina, ka ir vairāki veiksmes
stāsti, kas pierāda, ka ekonomiskā sadarbība starp
ASV un Latvijas uzņēmējiem var būt produktīva un
veiksmīga. Uzņēmums Printful ir tam labs piemērs.
Ļoti interesanta un izglītojoša izvērtās saruna
par ārpolitikas jautājumiem, ko vadīja ALA valdes
loceklis Mārtiņš Andersons. Tajā piedalījās ārlietu
ministrs E.Rinkēvičs, brigādes ģenerālis I.Lejiņš un
pētniece K.Bērziņa.

ALA valdē ievēlēti: Mārtiņš Andersons
(priekšsēdis), Andrejs Kancs (priekšsēža vietnieks),
Anita Grīviņa (kasiere), Nora Muižniece Steele
(sekretāre), Dzintars Dzilna (Sabiedrisko attiecību
nozare), Elisa Freimane (Izglītības nozare), Kristīne
Ģiga (Biedru un līdzekļu vākšanas nozare), Miķelis

Ģiga (Sporta nozare), Valda Grinberga
(Kultūras nozare), Kaija Petrovska
(Labdarība Latvijā nozare), Tatjana
Žagare-Vītiņa (Informācijas nozare).
Par Kultūras fonda priekšsēdi kongress
ievēlēja Inesi Stravelli. Revīzijas
komisijas locekļi: Mārtiņš Jansons,
Diāna Kārkliņa, Una Veilande.
Amerikas Latviešu apvienība izsaka
visdziļāko pateicību 70. kongresa
rīcības komitejai Čikāgā, īpaši –
Helmutam
Lāčkājam,
Robertam
Blumbergam,
Mārtiņam
Stākam,
Rasmai Kraulei, Līgai Ejupei un
viņu palīgiem par lielo ieguldījumu
kongresa organizēšanā!
“Bet kongress ir svētki, un visi svētki kādreiz beigsies,” atklāšanas uzrunā atzina Pēteris Blumbergs.
“Domāju, nevaram uzskatīt, ka lietas atgriezīsies vecajās sliedēs. Mums jāturpina atbalstīt vienam otru. Es
domāju, ka mums - ASV latviešu diasporas lielākajai organizācijai - ir jādod stimuli. Organizācijām, kas var
to atļauties, jābūt devīgām. Labvēļiem, kas ir turīgi, vajag dalīties. Mums ir jāpiedāvā labas un interesantas
programmas, lai cilvēki atkal gribētu piedalīties latviešu sabiedriskajā dzīvē.”
The ALA 70th Congress took place on October
22-24, 2021 in Chicago - the hometown of the
outgoing ALA president Peteris Blumbergs. Despite
the pandemic, the Congress was well attended
with 68 delegates representing various diaspora
organizations and guests, including Minister of
Foreign Affairs Edgars Rinkevičs, Ambassador-atLarge for the Diaspora Elita Gavele, ambassador
Māris Selga, and others. The Congress elected
a new president, Martins Andersons, and a new
board. The Congress adopted 28 resolutions and

offered a packed program: three panel discussions
covering the topics of economic cooperation,
latvian diaspora, foreign policy, and workinggroups on culture, politics and finance, finishing up
with the traditional ball. In his farewell speech Peteris
Blumbergs urged ALA members to continue to be
generous and ALA to offer interesting programs
that would captivate people’s imaginations and
make them again active participants of the Latvian
community in the US.

Nozaru vadītāji kopā ar uzaicinātiem ekspertiem
noorganizēja interesantas darba grupas - kultūras
(Valda Grinberga), politikas (Dzintars Dzilna),
labdarības (Kaija Petrovska), finanšu (Anita Grīviņa).
Sestdienas pusdienas laikā dalībniekus tiešraidē
no Latvijas izklaidēja mūzikas grupa “Tautumeitas”.
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Rezolūcijas
ALA 70. kongresa delegāti, tiekoties Čikāgā, 2021. gada 22. – 24. oktobrī:

1.

Pateicas 70. kongresa rīcības komitejai: Helmutam Lāčkājam, Rasmai Kraulei, Robertam
Blumbergam, Līgai Ejupei un Mārtiņam Stākam par ieguldīto darbu kongresa Čikāgā plānošanā
un organizēšanā; Marisai Gudrajai, Tatjanai Žagarei-Vītiņai, Pēterim Blumbergam un Valdai
Grinbergai par kongresa programmas izveidošanu.

2.

Pateicas Latvijas Republikas ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam, Latvijas Republikas ārkārtējam
un pilnvarotajam vēstniekam ASV Mārim Selgam, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas speciālo
uzdevumu vēstniecei diasporas jautājumos Elitai Gavelei, ASV kongresmenim Ričardam
Durbinam (Richard Durbin), Nacionālo Bruņoto spēku brigādes ģenerālim Ilmāram Lejiņam,
ASV Vācijas Māršala fonda pētniecei Kristīnei Bērziņai, “Ziedot.lv” vadītāja Rūtai Dimantai par
piedalīšanos kongresa programmā.

3.

Pateicas Pēterim Blumbergam par pašaizliedzīgo darbu un lielo ieguldījumu apvienības
vadīšanā un tās mērķu veicināšanā.

4.

Lūdz ALA valdei sadarboties ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju svarīga ārpolitiskā mērķa
sasniegšanai, laikus uzsākot informācijas darbu un aktīvu kampaņu, kas palīdzētu Latvijai
iegūt nepieciešamās balsis, lai tā tiktu ievēlēta par ANO Drošības padomes nepastāvīgo
dalībvalsti 2025. gadā.

5.

Aicina ALA Call to Action UNIT aktīvistu grupu apsvērt rakstīt ASV kongresmeņiem, aicinot
uzlikt stingrākas sankcijas aviokompānijai Belavia un Baltkrievijas tūrisma aģentūrām,
kuras organizē nelegālo migrantu transportu un piespiež tos mēģināt šķērsot robežu no
Baltkrievijas uz citām valstīm.

6.

Aicina ALA valdi sadarbībā ar Latvijas vēstniecību ASV veicināt ASV prezidenta Džo Baidena
(Joe Biden) piedalīšanos Trīs jūru iniciatīvas (Three Seas Initiative) samitā Rīgā 2022. g., kas
padziļinātu ASV valdības ieinteresētību Trīs jūru iniciatīvas atbalstīšanā.
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7.

Aicina ALA valdi izpētīt iespēju, kopā ar sadarbības partneriem, tai skaitā LatCham, rīkot
pasākumu Ņujorkā 2022. g., laikā, kad trīs Baltijas valstu prezidenti ir Ņujorkā, lai piedalītos
Apvienoto Nāciju organizācijas Ģenerālās asamblejas 77. sesijas atklāšanā (Opening of the
General Assembly), ar mērķi veicināt Baltijas valstu ekonomikas izaugsmi. ALA kongress uzdod
ALA valdei no apvienības biedru vidus izraudzīt vienu pārstāvi šim projektam.

8.

Uzdod ALA valdei veicināt ASV dzīvojošo latviešu balstiesīgo vēlētāju piedalīšanos Latvijas
Republikas 14. Saeimas vēlēšanās, informējot par vēlēšanu procesu un organizējot debates, lai
iepazīstinātu ar kandidātiem.

9.

Aicina ALA, sadarbībā ar Pasaules Brīvo latviešu apvienību (PBLA), Ārlietu ministriju un Latvijas
Investīciju attīstības aģentūru (LIAA), ar sadarbības partneriem, tai skaitā LatCham un Red
Jackets, turpināt atbalstīt Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un palīdzēt Latvijas uzņēmējiem
attīstīt biznesa sakarus starp ASV un Latvijas uzņēmējiem, īpašu uzmanību pievēršot, latviešu
izcelsmes ASV uzņēmēju un ASV strādājošo Latvijas uzņēmēju sadarbības tīkla attīstīšanai.

10.

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

11.

Pateicas ALA par lielo finansiālo atbalstu latviešu skolām, vasaras vidusskolām un nometnēm
pandēmijas laikā.

12.

Pateicas visiem, kuri pagājušajā vasarā devās talkā, strādājot vasaras nometnēs un vasaras
vidusskolās.

13.

Iesaka ALA valdei veicināt ciešāku sadarbību starp ALA un Amerikas Latviešu jauniešu apvienību
(ALJA) un atbalstīt ALJA centienus atjaunot klātienes tikšanās iespējas ASV dzīvojošiem latviešu
jauniešiem.

14.

Uzdod ALA valdei izplatīt paplašinātu informāciju par Diasporas likumu, par to kā Diasporas
likums varētu ietekmēt ALA biedrus un biedru organizācijas.

15.

Iesaka ALA valdei turpināt atbalstīt diasporas latviešu ģimeņu centienus gādāt par latviešu
bērnu latvisko izglītību.

16.

Lūdz ALA valdei izskatīt iespēju sadarboties ar Latvijas labdarības organizācijas “Ziedot.lv” (vad.
Rūta Dimanta) izveidoto rehabilitācijas centru “Poga”, kas sniedz atbalstu bērniem invalīdiem.

17.

Uzdod ALA valdei, atbalstot ar finansējumu mācību spēku algošanu un mācību materiālu iegādi
vai izveidošanu par trimdas vēsturi un politisko darbību latviešu skolām ASV un diasporas
jauniešiem, mudināt Amerikas latviešu jauniešus interesēties par diasporas pagātnes, tagadnes
un nākotnes politisko darbību.
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18.

Atbalsta ideju par latviešu kultūras centra izveidi Gaŗezerā vai citā piemērotā vietā ASV. Aicina
ALA dalīborganizācijas un individuālus biedrus šo ideju iespēju robežās atbalstīt gan finansiāli,
gan ar vēsturiskiem un citiem materiāliem, atzīstot, ka trimdas vēsture ir svarīga un saglabājama
Latvijas vēstures sastāvdaļa.

19.

Atzinīgi novērtē Amerikas latviešu vēsturiskā mantojuma biedrības (ALVMB) darbu trimdas
vēstures saglabāšanā un aicina Amerikas latviešu kultūras biedrības, sadarbībā ar Latvijas valsts
arhīvu, PBLA, Kultūras ministriju un citām organizācijām, maksimāli piestrādāt pie ASV latviešu
arhīvu materiālu sakopošanas, digitalizēšanas un glabāšanas.

20.

Atbalsta ALA kasieres ierosināto neaizskaramo fondu lietošanas plānu, iespēju robežās mainot
ierobežoto fondu noteikumus, lai tie atbilstu ziedotāju vēlmēm.

21.

Uzdod ALA valdei dibināt Investīciju komiteju, kurā piedalītos 5 valdes locekļi un ALA biedri, lai
regulāri tiktos ar ALA investīciju pārvaldītājiem un iepazītos ar finanšu stāvokli.

22.

Uzdod ALA valdei izskatīt biedru maksas kategorijas un tām atbilstošās iespējamās priekšrocības
un sniegt rekomendācijas nākamajam kongresam grozījumiem.

23.

Uzdod ALA valdei izdarīt atbilstošas izmaiņas kārtības rullī, kas dotu valdei tiesības jau pirms
kongresa atrast kandidātus kongresa amatiem un komisijām, un iesniegt sarakstu apstiprināšanai
vai grozīšanai kongresa delegātiem, tādējādi ietaupot laiku kongresā.

24.

Uzdod ALA valdei, sadarbojoties ar ALA biedriem vietējos latviešu centros, apkopot resursus,
lai atrastu cilvēkus, kuri varētu sniegt referātus un piedalīties programmās, piemēram, 18.
novembra pasākumos, Draudzīgajā aicinājumā, u.c.

25.

Aicina ALA valdi pārskatīt “Sveika, Latvija!” dalībnieku vecuma ierobežojumus, jo dalībniekiem
pēdējo divu gadu laikā nav bijusi iespēja piedalīties ALA vasaras programmās Latvijā.

26.

Aicina ALA un tās biedru organizācijas uzrunāt savus parstāvjus ASV Kongresā, lai mudinātu
viņus pieteikties Baltijas aizstāvibas grupā Baltic Caucus.

27.

Aicina ALA un tās biedru organizācijas aktīvi iesaistīties ALA Call to Action UNIT politisko
aktivitāšu iniciatīvā (īpaši palielinot to pirms 2022. g. ASV Kongresa vēlēšanām), informējot
savus pārstāvjus ASV Kongresā par Baltijas aizsardzībai svarīgiem jautājumiem.

28.

Ierosina ALA valdei aicināt ASV Kongresa locekļus organizēt delegācijas uz Latviju, lai novērotu
ASV militāro spēku sadarbības aktivitātes Eiropā (piemēram, dalību Atlantic Resolve).

Diskusija par kultūru

Kasiere Anita Grīviņa

Paneļdiskusija par ekonomisko sadarbību

Deju kopa “Mantinieki”
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Rezolūciju sēde

Jaunais ALA priekšsēdis Mārtiņš Andersons
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ALA valdes sēde Sanfrancisko
No 4. līdz 6. martam ALA valde satikās Sanfrancisko, lai noturētu kārtējo valdes sēdi un piedalītos
Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrības un skolas jubilejas svinībās.
Sēdē valde pieņēma divas būtiskas rezolūcijas:

1.

Par $15000 ziedojuma nosūtīšanu labdarības organizācijai
Ziedot.lv Ukrainas humānajam atbalstam.

2.

Aicinājumu ASV prezidentam Dž. Baidenam nekavējoties aizliegt
naftas produktu importu no Krievijas.

ALA valdes sēdē piedalījās arī LR vēstnieka
vietnieks Juris Pēkalis.

Ziemeļkalifornijas koris K. Veilanda vadībā, latviešu skolas dejotāji un koklētāji.

Una un Kārlis Veilandi ar ziedojumiem
Ukrainas atbalstam.
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Jaunais PBLA priekšsēdis
Pēteris Blumbergs:
“Mēs visi esam draudzīgi
ārzemju latvieši”
Ar PBLA priekšsēdi Pēteri Blumbergu 2022. gada janvārī sarunājās Līva Karlsone, Latviesi.com
Līdz ar Jaunā gada pirmo dienu jauns cēliens sācies arī Pasaules Brīvo latviešu apvienībai (PBLA), kuras
vadībā stājies Pēteris Blumbergs, līdzšinējais Amerikas Latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis. To, ka
kandidēs uz šo amatu, Blumbergs nolēmis apmēram pirms gada. Pēc, paša vērtējumā, sešiem veiksmīgiem
gadiem ALA vadībā – ar Latvijas simtgades svinību pasākumiem, dažādu jaunu projektu un “Spotlight
Latvia” ekonomiskā foruma izveidi, ar spējīgas komandas savākšanu ap sevi, šķitis, ka ir laiks zināšanas un
pieredzi “eksportēt” arī uz PBLA.
Ar jauno PBLA vadītāju pārrunājām viņa
ieceres organizācijas iekšējās pārmaiņās,
prioritāros darbus un projektus 2022.gadā,
filozofiskas atšķirības Amerikas un Eiropas
latviešu domāšanas veidā un PBLA “ģeogrāfijas”
paplašināšanu.
Jaunajā PBLA valdē un citos, piemēram, kasiera
un kultūras fonda priekšnieka amatos ALA
pārstāvēta ļoti plaši. Arī vicepriekšsēdis Mārtiņš
Andersons ir no ALA. Tas palīdzēs sasniegt
ieceres, ar kurām stājaties jaunajā amatā?
Jau kopš PBLA dibināšanas ALA ir piecas valdes
vietas. Pārējām lielajām dalīborganizācijām –
pa trim. Varētu teikt, ka amerikāņiem vienmēr
Kopā ar ģimeni Ukrainas atbalsta mītiņā Vašingtonā D.C., 2022. g. martā.
bijusi mazliet lielāka teikšana, bet tas gluži tā
nav īstenojies. Vismaz manā pieredzē, PBLA mēģina darboties ar konsensusa pieeju. Nav balsojumu, kur
nostājas astoņi pret septiņiem.
Tas, ka prezidijā ir divi Amerikas pārstāvji – es un Mārtiņš Andersons – ir mazliet neierasti. Šajā gadījumā
tā vienkārši sanāca - mēs abi tikām nominēti, piekritām kandidēt un tikām ievēlēti. Tā ir demokrātija mēs nevaram spiest citiem kandidēt, un laikam valdei bija pieņemams, ka mēs abi nākam no ASV. Nereti
organizācija skatās nevis uz ģeogrāfiju, bet to, kuri konkrētajā brīdī ir spējīgākie cilvēki šiem amatiem.
Mārtiņam Andersonam ir iespaidīgs CV, tāpēc domāju, ka viņš būs ļoti spējīgs šajā amatā. Es kā priekšsēdis
vēlos rosināt diskusiju par iespējamu prezidija paplašināšanu ar vēl vienu viceprezidentu, iespējams, to
darot uz reģionāliem principiem. Otra iespēja, mēs varētu aizņemties ideju no Diasporas konsultatīvās
padomes par rotējošajiem nepastāvīgajiem valdes locekļiem. Tur es vēlētos piesaistīt kādu, kurš dzīvo Rīgā,
lai mēs varam teikt, ka Latvija arī ir viena brīva zeme, kas ir daļa no Pasaules Brīvo latviešu apvienības.
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PBLA kā organizācijas darbībā saredzat
vēl kādas pārmaiņas?
Mana priekštece PBLA priekšsēdes amatā –
Kristīne Saulīte – aizvadītos dažus gadus dzīvoja
Rīgā, bet pandēmijas dēļ PBLA biedri nevarēja tik
brīvi no ārzemēm tikt uz Latviju. Tāpēc, man šķiet, ka
Kristīne uzņēmās diezgan daudz darba tieši uz sevi.
Es ceru vadīt PBLA vairāk kā komandu – protams, ar
caurspīdīgumu un komunikāciju. Strādāt pie tā, lai
visi jūtas dzirdēti.
Es vēlos saprast, kādas ir PBLA dalīborganizāciju
prioritātes un ko viņi sagaida no PBLA biroja, lai
palīdzētu tās īstenot.
Otra ļoti būtiska lieta – man ir jāatrod un jāpārliecina
vislabākos cilvēkus nākt manā komandā. Tas bija
viens no maniem lielākajiem panākumiem, strādājot
ALA. Mēs apsveram iespēju arī ieviest konsultatīvu
padomi, kurā būtu dažādu jomu lietpratēji, kuri
palīdzētu formulēt nostāju īpašos jautājumos.
Kā žurnāliste pastiprināti ar diasporas jautājumiem
strādāju vien divus gadus. Pa šo laiku radies
iespaids, ka starp Eiropas un Amerikas latviešiem
pastāv zināma “rīvēšanās”. Vai šis vērojums ir
pareizs un – ja tā – vai saredzat kādu “tiltu” starp
abām pusēm?
Šai tēmai mēs varētu veltīt atsevišķu interviju.
Ja runājam vēsturiski, Eiropas Latviešu apvienība
pirms 65 gadiem bija viens no PBLA dibinātājiem
kopā ar ALA. No šāda skatu punkta starp Eiropas un
Amerikas latviešiem ir bijusi ilga draudzība.
Pēdējos desmit gados izveidojusies drīzāk
filozofiska atšķirība. Amerikā, kur ir vairāk “vecās”
trimdas latviešu, kas droši vien ir mazliet turīgāki,
domāšana vairāk orientēta uz to – kā mēs varam
palīdzēt Latvijai? Mēs gribam sūtīt ziedojumus
daudzbērnu ģimenēm un tamlīdzīgi. Es negribu
veidot stereotipus, bet, manuprāt, Eiropā vairāk ir
domāšana – ko Latvija var dot mums? Ko Latvijas
valsts var piešķirt – mūsu skolām, mūsu sarīkojumiem.
“Tilts” ir tajā, ka mēs varam mācīties viens no otra,
bet mēs nevaram būt pārāk lepni, jo var pienākt
laiks, kad ASV un Kanādas latviešiem arī vajadzēs
lielāku palīdzību no Latvijas.
Tā ir vienīgā atšķirība, ko starp Amerikas un
Eiropas latviešiem saredzu, jo, kad eiropieši un
amerikāņi satiekas, tad visi ir labi draugi. Toronto
Dziesmusvētkos pirms diviem gadiem bija ļoti
daudz latviešu no Īrijas, Lielbritānijas, Vācijas. Ceru,

ka viņi būs arī Minesotas Dziesmu svētkos un, ka
amerikāņi un kanādieši būs Eslingenas svētkos
Vācijā.
Amerikas un Eiropas latvieši sadarbojas arī
organizāciju līmenī. ELA pārstāvis piedalījās ALA
2021.gada Kongresā Čikāgā. Savukārt man jau
bija nopirkta biļete lidojumam uz ELA gada sapulci
2020.gadā, ko tomēr nācās atcelt pandēmijas dēļ.
Tā kā no personiskā viedokļa mēs visi esam
draudzīgi ārzemju latvieši!
Kādi ir Jūsu tuvākie plāni, projekti, ko caur PBLA
vēlaties īstenot šajā gadā?
Ir daži uzdevumi, kas jau iesākti un kurus
turpināsim. Tajā skaitā gatavošanās šī gada Saeimas
vēlēšanām – izplatīt par to informāciju, veicināt
ārzemju latviešu piedalīšanos. Mēs arī gatavojamies
Minesotas Dziesmu svētkiem – vēlamies tos atbalstīt
un piedalīties. Gatavojamies Trīs jūru iniciatīvas
samitam, kas jūnijā notiks Rīgā.
Otra lieta ir iznākšana no pandēmijas laika. PBLA
kopā ar dalīborganizācijām būs aktīvi jāveicina
cilvēku atgriešanās pie latviskās sabiedrības. Īpaši
man rūp jaunieši. Piemēram, Amerikas latviešu
jaunatnes apvienība divus gadus pēc kārtas ir
atcēlusi savu gada sapulci, kas parasti bija liela
ballīte, kur Amerikas latviešu jaunieši sabrauca,
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lai labi pavadītu laiku un pārrunātu arī nopietnas
tēmas. Jau divus gadus nācies atcelt arī dažādas
sporta meistarsacīkstes, kas tradicionāli piesaista
daudz jauniešu. Tāpēc ir jautājums, kas notiks ar
šiem jauniešiem? Man ir idejas, ko darīt, bet tas būs
liels izaicinājums.
Par Latvijas diasporas politiku - kurās jomās to
vērtējat ar plusa zīmi un kurās gribat redzēt lielāku
progresu?
Pamatā viss iet labi. Mēs jūtamies iesaistīti, un
mūsu viedoklis tiek uzklausīts un novērtēts. Tas ir
pateicoties Diasporas likumam un aktīvai diasporas
vēstniecei Gaveles kundzei. Man nav īpašu sūdzību.
Mēs ceram nākamajos mēnešos rīkot tikšanās ar
Izglītības un Kultūras ministrijām, ar kurām mums ir
visvairāk saistības.

Aizvadītajās desmitgadēs lielas latviešu kopienas
izveidojušās ļoti daudzās pasaules valstīs - vai
ir iecere paplašināt PBLA aktīvo dalībnieku
“ģeogrāfiju”?
PBLA
ir
organizāciju
apvienība.
Mūsu
dalīborganizācijas aktīvi pieņem jaunus dalībniekus.
Zinu, ka Eiropas Latviešu apvienība katru gadu
pieņem vienu vai divus jaunus biedrus. Amerikas
dienvidos pēdējos gados uzplaukušas vairākas
jaunas organizācijas. Kanādieši stāsta, ka viņiem
pēkšņi Edmontonā, kas ir Kanādas rietumos, radusies
viena jauna, aktīva latviešu sabiedrība. Austrālieši
stāsta, ka Jaunzēlande ir atkal “atdzīvojusies”. Tā
kā mēs zinām par šo fenomenu, un PBLA piedalās
tā attīstībā caur savām dalīborganizācijām. Mēs,
protams, esam laimīgi, ka dažādās vietās pasaulē
veidojas jaunas cilvēku grupas, kas ieinteresētas
latvietībā.

After six and a half years as
President of ALA, Peteris Blumbergs
left the Board after the 70th ALA
Annual Meeting in October 2021.
But his retirement didn’t last long,
as in January 2022 he was elected
President of the World Federation
of Free Latvians, the international
Latvian umbrella organization
based in Riga that unites Latvians
from Australia, Europe, South
America and North America.
In a recent interview with Latviesi.
com, Blumbergs said he hopes
that his management experience
with ALA has prepared him for his
new role and he understands that
Ar uzņēmēju Jāni Bergu un ALA priekšsēdi Mārtiņu Andersonu kongresa noslēgumā.
it takes a team to successfully lead
a vast organization such as WFFL. In his first few months in the new role, he has held introductory meetings
with Latvian diaspora leaders in all the world’s continents and with government officials in Latvia, including
Defense Minister Artis Pabriks and Diaspora Ambassador Elita Gavele. He has found that WFFL and ALA
share the same values and priorities, so he believes that the transition will be smooth.
Although the interview took place before Russia’s
invasion of Ukraine, Blumbergs emphasized the
need for WFFL to prioritize Latvian national security
and regional stability. He also noted that WFFL has
traditionally fostered the export of Latvian culture
and education to the diaspora and this will continue
as a priority. He observed that the biggest challenge
facing the organization will be making sure that we
all exit the pandemic with the same interest in and
enthusiasm for our Latvian diaspora communities.

The interviewer pressed Blumbergs on the
differences between the diaspora communities
across the world, and Blumbergs acknowledged
that the more established “trimda” seemed better
organized and more self-sufficient than more recent
émigrés. But, he says that when we assemble in the
same place, such as at school or a Latvian song
festival, we are all good friends.

Latvijas vēstniecībā ASV, tiekoties ar LR aizsardzības ministru Arti Pabriku, ASV armijas
ģenerāli Daniel Hokanson un pavadošajām militārpersonām.
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Economic development and security

ALA’s Political Activism

Encourage U.S. participation in the Three Seas Initiative, an investment fund between 12
EU member states investing in projects that develop infrastructure between countries
in energy, transport and digital sectors

As Moscow invades Ukraine, ALA continues to help
defend U.S. Baltic allies

Promote Congressional delegations and President Biden to attend this year’s Three
Seas Summit hosted by Latvia in Riga on June 20-21, 2022

Dzintars Dzilna

Keep Moscow from using energy, such as the Nord Stream 2 natural gas pipeline, as an
economic and political weapon

Director of Public Affairs
Latvian American interests in Latvia continue to be at risk by a regime in Moscow that seeks to regain
hegemony over the Baltics and other U.S. allies and partners. At press time (March), Russia has brutally
invaded Ukraine. It holds to its ultimatum for NATO to remove its defensive positions from the Baltics. It has
effectively taken over Belarus, stationing troops that threaten to link with Kaliningrad and cut off the Baltics
by land from other NATO allies. It continues to attack Latvia, Lithuania and Poland with hybrid warfare via
Belarus, using migrants as pawns to force resource depletion, disinformation and political destabilization.
ALA’s political work continues in 2022 to counter these and other attacks, to protect Latvian American interests
in Latvia in the short and long term. As in 2021, we work to foster bi-partisan support for Baltic defense, as well
as for economic and political ties between the U.S. and the Baltics, focusing on the following goals:

Baltic defense

Political ties
Foster membership and activity in the House Baltic Caucus and Senate Baltic Freedom
Caucus in this election year (2022) as the Caucuses mark their 25th anniversary
Celebrate 100 years of diplomatic relations between the U.S. and the Baltic nations

Support robust, long-term U.S. leadership in NATO and security partnerships
Seek authorization and appropriation of the Baltic Security Initiative for FY2023,
providing funding for Baltic allies’ defense
Encourage increased U.S. troop deployments in the Baltics
Promote Congressional delegations to the Baltics to visit U.S. and NATO troops
Express ongoing support for Department of Defense State Partnership programs
between respective state National Guards and the Armed Forces of each Baltic
country (Maryland and Estonia, Michigan and Latvia, Pennsylvania and Lithuania)
Support the democratic sovereignty of Belarus, Ukraine and
other U.S. partners and allies
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United Baltic support to Ukraine. March 2022, Washington DC.

United Baltic support to Ukraine. March 2022,
Washington DC.
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Izglītības nozare
Valodas un latvietības sargātāji
Elisa Freimane

Izglītības nozares vadītāja
Izglītības nozares pienākumi ir plaši un dažādi. Nozare veido un izplata mācību materiālus, piedāvā
stipendijas, organizē konkursus, veido mācību programmu vadlīnijas. Pirms pandēmijas Amerikas
Savienotajās Valstīs bija 21 latviešu skola, pašreiz darbojas 20, tai skaitā divas vasaras vidusskolas un trīs
latviešu bērnu nometnes. Pēdējo divu gadu laikā Amerikas Latviešu apvienība ir atbalstījusi skolas un
nometnes, pandēmijas laikā atvēlot to uzturēšanai 170 tūkstošus dolāru.
Amerikas Latviešu apvienība ir darījusi ko spēj, lai uzturētu un sargātu latviešu valodu, kultūru, stiprinot
skolas. Tomēr nav iespējams būt katrā skolā vai klasē ik sestdienu vai svētdienu. Šo svētīgo darbu uzņemas
daudzi labi ļaudis, kas savu laiku, spējas un talantus veltī, lai bērniem mācītu latviešu valodu, vēsturi un
tradīcijas. Tie ir mūsu skolu skolotāji, skaitā ap 200, kas ir klāt brīžos, kad bērns iemācās jaunu burtu, atrod
Latviju kartē un ar godu absolvē skolu.
Paldies skolotājiem, kas atsaucās lūgumam piedalīties šī raksta izveidošanā un ALA vārdā sakām paldies
par dāvanu, ko skolotāji ik nedēļas dāvina mūsu visjaunākajai latviešu paaudzei!

Rietumkrasta skolas
Dr. Indra Ekmane

Bij. Kursas vasaras vidusskolas direktore, skolotāja un absolvente

Divpadsmit vasaras (un vienu e-vasaru) esmu pavadījusi Kursas
vasaras viduskolā — kā skolniece, audzinātāja, skolotāja un pēdējos
sešus gadus kā direktore. Vadības lomu pārņēmu laikā, kad rakstīju
doktora disertāciju par integrāciju un kultūru Latvijā. Šīs tēmas ir ļoti
aktuālas vasaras vidusskolām, un darbs deva iespēju aicināt jaunus
kolēģus no Latvijas dalīties ar saviem talantiem un pieredzi ar Kursas
skolēniem. Veidot un uzturēt saites ar Latvijas cilvēkiem un iestādēm
ir bijusi viena no lielākajām veiksmēm un gandarījumiem strādājot
Kursā. Tomēr lielākais prieks ir bijis par iespēju dot jauniešiem to,
ko Kursas skolotāji savā laikā deva man — iespēju uzzināt vairāk par
savas ģimenes vēsturi, augt, atrast draugus uz mūžu — un, protams,
mācīties arī pašai!
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Ieva Dexter

Oregonas latviešu skolas pārzine un skolotāja
Esmu noteikti pati izaugusi kopā ar Oregonas Latviešu skoliņu, to
vadot vairāk nekā 10 gadus. Ar manu Latvijas Mākslas akadēmijas
izglītību, skoliņa ir kā radoša darbnīca, un mans galvenais mērķis
ir caur kultūrvides piederību bērniem un jauniešiem dāvāt dzīves
redzējuma paplašinājumu. Mākslas klātbūtne mūsu kultūrā ir
nenoliedzama, tāpēc man ir viegli dot mūsu skolas bērniem to,
kas man pašai ir tuvs.
Mācot es dziļāk iepazīstu folkloru, dziesmas un dejas, it sevišķi
to, kas saglabājies diasporas tradīcijās. Kopā ar mūsu skolas
bērniem es kļūstu par pavisam citādu Latvijas patrioti, nekā savā
Padomju Latvijas bērnībā. Ļoti novērtēju šo pieredzi!

Sanita Šūmane-Karami

Losandželosas latviešu skolas skolotāja un mācību pārzine

Losandželosas latviešu skolā strādāju jau piekto gadu. Šobrīd
esmu skolas mācību pārzine un mācu vienu no divām 8. klasēm,
kura pavasarī absolvēs latviešu skolu. Pirms tam strādāju ar
bērnudārza grupu un trīs gadus augu tai līdzi. Latvijas Universitātē
esmu ieguvusi bakalaura grādu pedagoģijā.
Strādāju latviešu skolā, lai dotu iespēju saviem un citu ģimeņu
bērniem kopt savu latvietību, lietot valodu, kopt latviešu tradīcijas,
saprast, ka bez mums Dienvidkalifornijā un citviet ASV dzīvo arī
citi latvieši, kuri mājās runā latviski un satiekas, lai svinētu latviešu
svētkus, pozitīvi uzlādētu viens otru un, kopā sanākot justos, ka
atrodas mazā Latvijas stūrītī – tādā, ko paši izveidojam sev, kaut tālu
prom no Latvijas.
Latviešu skola man dod regulāru un vērtīgu saikni ar Latviju, iespēju “būt mājās starp savējiem”. Vēlos to
pašu saikni dot skolas audzēkņiem un skolas saimei, lai viņi justos piederīgi Latvijai, un es uzdrīkstos cerēt,
ka man tas izdodas.
Lai veiksmīgāk varētu strādāt latviešu skolā, mums noteikti jāatbalsta vienam otru, jāiedrošina vecākus
lietot latviešu valodu ar saviem bērniem ikdienā un jāsastrādājas, jābūt nesavtīgam. Ir jāgrib otram dot no
sirds to, kas tevī ir un to, kas tev padodas, nereti savas personīgās ambīcijas noliekot malā. Skolas saimei
jāspēj skatīties vienā virzienā, jāieklausās bērnos, jārada labvēlīga vide skolā un audzēkņu intereses jātur
pirmajā vietā.

Izglītība
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Vidienes skolas

Kira Birmane

Mineapoles-St. Paulas Latviešu skolas skolotāja,
šīs skolas un GVV abosolvente
Esmu strādājusi Mineapoles-St. Paulas latviešu skolā desmit
gadus. Vairākus gadus vadīju bērnudārza klasīti, līdz kamēr mans
jaunākais bērns devās uz 1. klasi. Kopš tā laika esmu uzņēmusies
būt šīs klases audzinātāja. Sākās pandēmijas laiki. Manas klases
bērnu skaits mazliet saruka, trūka skolotāju un klases apvienojām.
Pašreiz mācu 3. un 4. klases bērnus kopā.
Sāku mācīt skolā, jo gribēju palīdzēt un piedalīties skolas darbībā.
Man ļoti patīk strādāt ar bērniem, man patika izveidot jaunas
mācīšanās metodes, lai iedvesmotu bērnus mācīties par latvietību.
Bērnudārzā katru nedēļu, izmantojot zināmu tēmu, paplašinājām
vārdu krājumu, mācījāmies dziesmas un gatavojām projektus. Bērnudārza vecumā visi ar tādu prieku,
vēlēšanos brauca uz latviešu skolu un piedalījās. Tas man pašai deva lielu gandarījumu. Bija arī lepnums,
ka savā starpā bērni sarunājās latviski, dziedāja dziesmiņas, pielietoja vārdus un izteicienus, kurus biju
iemācijusi.
Tagad vairs nav izvēles, vai mācīt vai nē. Ir liels skolotāju trūkums. Ja gribu, lai mūsu latviešu skola turpina
darboties, tad jāmāca. Tas man atgādina mācību grāmatas nosaukumu no manām skolas dienām - “Kas
darīja, pats darīja.” Esmu bijusi ar mieru ziedot vairāku simtu stundu gadā, gatavojoties un mācot latviešu
skolā. Esmu spiesta daudz ziedot: savu laiku, enerģiju, pat naktsmieru. Cenšos atrast jaunus un dažādus
informācijas avotus un piedalos skolotāju konferencēs, lai kļūtu par labāku skolotāju.
Dvēseles dziļumos man ir ļoti svarīgi, ka latvieši un latviešu valoda nepazūd. Gribēju nodrošināt labu
latviešu pamatizglītību arī saviem bērniem. Vēlējos viņos ieaudzināt mīlestību pret Latviju un latviešu valodu.
Jo bērni kļūst vecāki, jo vairāk jāpiestrādā, lai piesaistītu un motivētu viņus mācīties. Katram bērnam ir
vajadzīga īpaša pieeja, katra spējas ir atšķirīgas. Ceru, ka skolēni novērtēs, ko latviešu skola viņiem ir devusi.
Un mana cerība tālai nākotnei ir, ka vecumdienās varēšu sarunāties ar saviem mazbērniem latviski.

Inese Rinda

Čikāgas Krišjāņa Barona Latviešu skolas skolotāja
Neesmu skolotāja, bet mēģinu. Ja nu es to varu izdarīt, tad jebkurš,
kam ir pat mazāks ķēriens, to var izdarīt. Tas ir izaicinājums, bet ar
gandarījumu. Tu redzi, ka bērni iet mājās labā noskaņojumā un ir
kaut ko ieguvuši. Kādreiz gribas “mest plinti krūmos”, bet zinu, cik
grūti atrast skolotājus, tāpēc nedrīkstu uzdot, vienalga, cik daudz
citu pienākumu sakrājies.
Darbs skolā nav viegls. Tā ir pilna skolas diena reizi nedēļā, ar
gatavošanos, braukšanu.
Es braucu arī, jo gribu, lai dēls brauc. Tad tā ir mūsu kopējā
atbildība. Mēs reizē gatavojamies. Mēs braucam kopā, tas ir mūsu
kopējais pienākums.
Skola dod kopības sajūtu, kad satiekas līdzīgi domājoši cilvēki. Tā
ir pilnīgi cita lieta kā ikdiena. Tas ir darbs, bet tas ir dvēseles darbs.
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Dita Viņķele Ciaccio

Čikāgas Krišjāņa Barona Latviešu skolas skolotāja
Skolā strādāju kopš 2004. gada, kad pārzine Benita Lāčkāja, pēc rūpīgas
intervijas, mani pieņēma darbā par 4. klases audzinātāju. Kopš tā laika esmu
mācījusi dažāda vecuma bērniem latviešu valodu, literatūru, vēsturi, ģeogrāfiju,
kultūru un citus priekšmetus.
Esmu dzimusi, augusi un skolojusies Latvijā un vienmēr esmu izjutusi stipru
piederību savai tautai un Latvijai. Tas, ka manas latviešu valodas prasmes un
zināšanas par Latviju tika novērtētas mācot bērnus ASV, ir bijis mans lielākais
motivētājs un atalgojums darot šo darbu. Piederības sajūta Čikāgas latviešu
kopienai ir bagātinājusi manu dzīvi gan kā skolotājai, gan kā mātei, gan kā latvietei.

Karīna Foltzer

Klīvlandes Latviešu draudzes skolas pārzine, ilggadīga
skolotāja, šīs skolas un GVV absolvente
Cik ilgi strādāju skolā un ko mācu?
Esmu strādājusi Klīvlandes latviešu draudzes skolā kā
dziedāšanas un tautas deju skolotāja kopš vidusskolas
beigšanas 2002. gadā. 2015. gadā paņēmu pauzīti uz pāris
gadiem, kad auklēju savu pirmo dēlu. 2020. gadā kopā ar
Zandu Zilaoti pārņēmām skolas vadību. Mācu latviešu valodu
pirmsskolai, bērnudārzam, 3., 5. un 6. klasei. Kopā ar Mārtiņu
Daukšu mācām tautas dejas un dziedāšanu visai skolai.
Kāpēc es strādāju latviešu skolā?
Man pašai bija labs piedzīvojums, uzaugot Klīvlandes Latviešu sabiedrībā. Klīvlandes draudzes skolā
ieguvu pamatu, kas mani ir ietekmējis līdz šai dienai - mīlestību uz latvietību, uz latvisko sevī. Tur arī
iedraudzējos ar saviem vistuvākiem draugiem. Manuprāt, ja bērniem ir labs piedzīvojums latviešu skolā,
tad viņi turpinās piedalīties latviešu sabiedrībā.
Kas esmu pēc profesijas, un kā tas mani ietekmē latviešu skolas skolotājas darbā?
Strādāju Klīvlandes Latviešu kredītsabiedrībā. Man ir liels prieks, ka varu palīdzēt tautiešiem un varu
parunāt ar biedriem latviski. Tā ir liela daļa no mūsu sabiedrības. Tā kā mūsu kredītsabiedrība un citas latviešu
organizācijas atbalstīja mani un manus bērnus latviskā izglītībā, tad jūtu vajadzību dot atpakaļ sabiedrībai.
Ko es dodu latviešu skolai?
Es dodu latviešu skolai savu laiku un sirdi. Es vienmēr domāju par nākamo stundu. Ja es kaut ko redzu
televīzijā, vai lasu kādā blogā, domāju - vai šis interesētu maniem skolēniem? Kā varu šo ideju izmantot stundā?
Ko latviešu skola man dod?
Latviešu skola man dod tik daudz. Es lepojos ar katru skolēnu! Es zinu, ka esmu uzdāvinājusi saviem bērniem
iespēju uzaugt latviešu vidē un sadraudzēties ar mūža draugiem. Es zinu, ka tas viss ir šī lielā darba vērts!
Kas man palīdzētu labāk, veiksmīgāk, vieglāk strādāt latviešu skolā?
Man palīdzētu, ja būtu vairāk skolotāju. Man ir prieks strādāt un darīt daudz, bet noteikti būtu vieglāk, ja
iesaistītos vēl citi. Varbūt arī vairāk skolotāju apmācības iespēju, lai darbs neliktos tik milzīgs tiem, kam nav
pieredzes skolotāju amatā.

Latvian Dimensions / 31

Zanda Zilaote

Klīvlandes Latviešu draudzes skolas pārzine un skolotāja
Klīvlandes draudzes latviešu skolā strādāju kopš 2015. gada. Mana dēla
piedzimšna mani mudināja iesaistīties mūsu skolā, izveidojot jaunu “mazulīšu”
grupiņu, kurā jaunie vecāki varēja sanākt kopā latviskā vidē.
Kopš pandēmijas sākuma kopā ar Karīnu Foltzer pārņēmām skolas vadību
no Katrīnas Strautnieces, kurai izsakām lielu pateicību par ilggadēju skolas
vadīšanu.
Mana profesija nav saistīta ar izglītību, bet gan ar bērniem - esmu bērnu zobu
higiēniste. Esot kopā ar bērniem ikdienā, man vieglāk komunicēt un saprast
šodienas bērnu intereses, kas nepārtraukti mainās.
Ko latviešu skola dod man? Gandarījumu, ko bērni saņem, kad viņu acīs iemirdzas atklāsme, vai izveidojas
piederība mūsu valodai, tautai un kopienai. Domāju, ka ne tikai man, bet arī citiem latviešu skolas skolotājiem
un pārziņiem palīdz ideju apmaiņa skolu starpā. Tā kā mūsu skolā visiem skolotājiem nav pedagoģiskās
izglītības, tad mums palīdz ALA izglītības vadlīnijas. Novērtējam arī jaunizveidoto Google Classroom grupu,
kurā skolotāji dalās ar savām idejām vai mācību plāniem.

Dace Pence

Gaŗezera vasaras vidusskolas skolotāja
Kolorado Springs Latviešu skolas absolvente

Es daudzus gadus nostrādāju kā pamatskolas skolotāja. Prātā bieži
bija doma, ka vajadzētu iet palīgā latviešu sestdienas skolā, bet pēc
nostrādātām dienām un vakariem nebija uzņēmības gatavoties, lai
strādātu vēl sesto dienu.
Pēc aiziešanas pensijā domāju, ka beidzot būtu laiks kaut ko darīt
latvietības labā. Lai gan nejutos droša par savām spējām, nodomāju
pieteikties darbam GVV. Ļoti patika būt latviskā vidē un katru
dienu runāt latviski! Tagad esmu jau septiņas vasaras pavadījusi
Garezerā! Baudu iespēju sadarboties ar latviešu jauniešiem un
iepazīt skolotājas no Amerikas un Latvijas. Redzu, ka skolēniem
ir vēlēšanās būt ar latviešu draugiem, bet mācībās bieži iet grūti.
Varu viņiem stāstīt, ka uzaugot mazā latviešu centrā, bieži nebija sevišķs prieks iet sestdienas skolā. Ceru
iedvesmot viņus ar to, ko pati esmu saņēmusi, apgūstot prasmi runāt un rakstīt latviešu valodā. Kādreizējās
cīņas sestdienās iet skolā ir tukstoškārt atmaksājušās, jo varu baudīt savu latvietību!

Dzintars Dzilna

Pirmo reizi par skolotāju strādāja 2021. gada vasarā Gaŗezera
vasaras vidusskolā
Ņujorkas ev. lut. latviešu draudzes Jonkeru pamatskolas un
vidusskolas absolvents, Beverīnas un Gaŗezera vasaras vidusskolu
un Minsteres Latviešu ģimnāzijas audzēknis
2021. gada vasarā pieteicos strādāt Gaŗezerā, jo Covid krīzes
laikā nevarēja ierasties skolotāji no Latvijas, pastāvēja iespēja,
ka skola nenotiks. Jutu, ka nevaru nepalīdzēt nodrošināt latviešu
jauniešiem iespēju piedalīties GVV. Jaunība ir tas dzīves posms, kad
es pats kļuvu par latvieti, ejot Jonkeru latviešu vidusskolā piektdienas
vakaros, Beverīnā vienu vasaru, Gaŗezerā otru vasaru, trešo vasaru
pa daļai atpakaļ Beverīnā un Minsteres Dziesmu dienās, un tad pēc
vidusskolas - Minsteres ģimnāzijā uz veselu gadu. Visās šajās skolās
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ieguvu draudzības uz mūžu. Kā saka - “spiediens veido dimantus” - mēs bijām spiesti kopā mācīties grūtu
valodu ar grūtu gramatiku. Tā bija valoda, kurā runāja tauta, kas bija izkaisīta pa pasauli, kurai nebija pat
savas zemes. Tauta, kas bija pilnīgi nepazīstama un mūsu amerikāņu draugiem likās gandrīz smieklīga. Mēs
bijām latviešu trimdas bērni, un mūsu skolotāji prata mūs iedvesmot būt lepniem par savu tautu. Protams,
starp jauniešiem vienmēr ir savas grupiņas, populārie un nepopulārie, tādi, kas paliek un tādi, kas atkrīt bet, atskatoties, mēs bijām brāļi un māsas latviešu trimdas ģimenē. Mūsu vecāki un vecvecāki bija kā bāreņi
izkaisīti pa lielo Ameriku, bet latviešu skolas mūs apvienoja.
Man pašam nav bērnu, bet manas māsas un manu latviešu draugu bērni patlaban ir jauniešu vecumā un
viņi apmeklē GVV. Nav viegli mācīt jauniešus vidusskolā, tomēr plānoju piedāvāt savu laiku un enerģiju,
strādājot par skolotāju arī šovasar. Ceru iedvesmot mūsu jauniešus, lai viņi saprastu savas ģimenes pagātni,
veidotu mūža draudzības un darbotos nākotnē, aizsargājot mūsu kopējo ģimeni šeit ASV un Latvijā.

Austrumkrasta skolas

Agita Arista

Bostonas Latviešu skolas skolotāja

Agita ir šī gada absolventu klases audzinātāja, astoņus gadus
strādā ar šo bērnu grupu, mācot latviešu valodu. Viņa apņēmās
strādāt latviešu skolā gan sava dēla dēļ, gan arī sevis dēļ. Agita
uzauga Jaunpiebalgā, bet apprecējās un pārcēlās uz Bostonu. Viņas
vīrs nav latvietis, un viņa nezināja, ka Bostonā ir latviešu sabiedrība.
Gadījās būt Bostonas draudzes namā dienā, kad tur notika skola.
Agita iepazinās ar skolotājām, viņai iepatikās, un viņa sāka palīdzēt
ar teātra izrādēm. Tagad Agita ir pilnīgi iejutusies skolas saimē.
Uz jautājumu, “Ko skola man dod?” - Agita atbildēja, ka viņai ir
bijis prieks noskatīties, kā aug uz veidojas bērni. Daudzi tagad jau
ir pieauguši jaunieši. Savukārt uz jautājumu, “Ko es dodu latviešu
skolai?” - Agita atbildi nezināja. Viņa saka, ka mēs katrs esam kaut kādā veidā svarīgi un dodam skolai to, ko
tikai mēs varam dot. Savu krāsu. Valodas stundās viņai ir gandarījums, ka katrs skolēns VAR saprast latviešu
valodu, ka valoda var patikt.
Agita sarunu noslēdza ar domu par Bostonas skolotāju saimi: “Pēc katras sestdienas es jūtos ļoti labi,
bet sagatavoties sestdienas rītam ir smagi. Skolotāji darbu uzņemas ar tīru sirdsapziņu. To dara godīgi un
nopietni, un ir patīkami, ja darbs tiek novērtēts.”

Kristīne Vega

Ročesteras Latviešu skolas skolotāja un pārzine
Pirms 16 gadiem liepājniece Kristīne kopā ar savu vīru uzsāka
dzīvi Ročesterā Ņujorkas štata ziemeļos. Ģimenei augot, Kristīne
vēlējās uzturēt ģimenē latviešu valodu un parādīt saviem bērniem,
ka mamma nav vienīgais cilvēks pasaulē, kura runā latviski. Izradījās,
latviešu sabiedrība nebija tālu jāmeklē. Ročesterā jau vairāk nekā 70
gadus darbojas latviešu ev. Lut. Krusta draudze un spēcīga Daugavas
Vanagu apvienība.
“Mūsu ģimeni Ročesteras svētdienas skola pieņēma ar atplestām rokām. Pati audzinu četrus bērnus,
man ir sešu gadu pieredze, strādājot Jonkeru Latviešu skolā, tāpēc mani ātri iecēla mani skolas pārzines
amatā. Nu jau četrus gadus, kopš atgriezāmies Ročesterā, vadu latviešu valodas nodarbības, ticības mācību
un mācu tautas dejas. Kā Latvijas latviete, es jūtu pienākumu palīdzēt skolas un draudzes darbībā. Tas ir
dvēseles darbs, tas savā veidā piepilda arī manu sirdi. Šajā mācību gadā atvēru savas mājas, lai skola varētu
turpināt patstāvīgāku darbību, ļaujot arī citiem bērniem ASV dzirdēt un redzēt, ka latviešu valoda dzīva arī
šeit!” saka Kristīne.
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Sari Eskildsen

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Jonkeru skolas skolotāja
Sari ir mācījusies trīs latviešu skolās: Bruklinas latviešu skolā, bet kad to
slēdza, Jonkeru skolā, vēlāk - Longailendas Latviešu skolā.
Sari sāka strādāt Jonkeru skolā 2014. gadā, sākotnēji atvietojot citus
skolotājus, bet no 2017. gada, strādājot par skolotāju LSL klasē, kur bērni
apgūst latviešu valodu. Pirmajā grupā bija seši bērni. Pašlaik viņa latviešu
valodu māca divām meitenēm. Sari pēc profesijas nav skolotāja, tāpēc parasti
izvēlas skolēniem mācīt kaut ko praktisku - lietvārdus, krāsas, ciparus, lai ar
laiku varētu piedalīties sarunās. Klasē ir bijuši gan tādi bērni, kas nesaprot un
nerunā latviski, gan tādi, kas saprot, bet nerunā latviski. Sari domā, ka viņas
darbs būtu vieglāks, ja vecāki mājās runātu latviski, cik vien var.
Uz jautājumu, “Ko skola man dod?”, Sari atbild, ka cer - viņas meita labāk iemācīsies latviešu valodu. Cer,
ka ģeogrāfijas stundās apgūto varēs izmantot braucienā uz Latviju, ka viņa ērti jutīsies Katskiļu nometnē,
un ka viņai būs interese par Latviju. Latviešu skola to var dot viņas meitai, bet visai ģimenei skola piedāvā
sabiedrību, kur var regulāri satikties. Uz jautājumu, “Ko es dodu latviešu skolai?”, Sari atbilde bija skaidra:
“Lai manai meitai būtu skola, kas viņai tik daudz dod, visiem ir jāpalīdz. Visiem jādod, lai būtu skola”.

Laura Vilsone-Meixner

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Ņūdžersijas skolas skolotāja
Esmu dzimusi un augusi Liepājā, bet studiju gadus pēc pilnas programmas
izbaudīju Rīgā. Tur arī aizsākās mana nopietnā profesionālā karjera, kas pēcāk
izrādījās pavisam liktenīga, jo man piedāvāja pārcelties uz Ņūdžersiju, ASV, lai
turpinātu strādāt kompānijas Ņujorkas birojā. Šajā laikā iepazinos arī ar savu
turpmāko vīru, un pavisam likumsakarīga bija pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi
ASV vēl pēc pāris gadiem.
Kad pirmā sajūsma par visu jauno un amerikānisko bija noplakusi, sāku izjust
nopietnu “latvietiskā” trūkumu organismā. Pirmos gadus šo robu fantastiski
aizpildīja mana mīļā studenšu korporācija “Daugaviete”, bet pēcāk, kad sāka
dzimt bērni, bija laiks meklēt jaunas sirds un dvēseles mājas, lai noturētu un
nodotu tālāk arī viņiem visu to latvisko, kas neapturami pa visām vismazākajām šķirbiņām spraucās laukā.
Tā nu es atradu ceļu uz Ņujorkas Draudzes vasaras nometni bērniem Katskiļos, kur piepildījās manas
klusās cerības – iepazinos ar ģimenēm no Ņujorkas Draudzes Ņūdžersijas Latviešu skolas.
Kur ir, tur rodas!
Kur viens, tur divi!
Mums, kā vecākiem, gribas iedot visu iespējami labāko saviem bērniem. Bērnu piedzimšana manī tikai
nostiprināja šo milzīgi spēcīgo sakņu izjūtu – lepnumu par to, no kurienes es nāku, kas mums, kā latviešiem,
pieder un vēlmi to visu nepazaudēt, bet nodot tālāk. Ja mācu vienam, tad nav grūti mācīt arī diviem, trim,
vai četriem. Ja pati neesmu gatava ieguldīt laiku un darbu, lai iemācītu saviem bērniem latviešu valodu,
tad nevaru to īsti sagaidīt arī no citiem. Tad nu atkal pavisam likumsakarīga bija manis pašas nonākšana
skolotājas amatā Ņūdžersijas Latviešu skolā.
Mans vecākais lolojums – meita - Ņūdžersijas Latviešu skolā sāka mācīties 2012.gadā, bet es pati sāku
strādāt apmēram gadu vēlāk. Toreizējā skolas pārzine Linda Zālīte piedāvāja man mācīt ģeogrāfiju, un es
biju sajūsmā – ģeogrāfija jau no bērnības ir bijis viens no maniem mīļākajiem mācību priekšmetiem. Kad
pats esi iededzies, tad pavisam organiska ir arī vēlme līdzās esošos paraut līdzi!
Savā profesionālajā karjerā ikdienā strādāju ar starptautisko transportu un loģistiku, un manas profesionālās
zināšanas noteikti ir palīdzējušas arī manā darbā, mācot ģeogrāfiju skolā.
Kad tikko uzsāku darbu kā ģeogrāfijas skolotāja, viens no galvenajiem krenķiem, īpaši mācot saimniecisko
ģeogrāfiju, bija novecojušie mācību materiāli – informācija, kas nepārtraukti mainās, bet netiek uzturēta un
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atjaunota. Ļoti palīdzēja papildu atbalsts no skolas pārzinēm, citiem skolotājiem, draugiem un ģimenes
Latvijā, kā arī iespēja sagādāt skolai jaunākās kartes un ģeogrāfijas atlantus no Latvijas, lai stundās skolēni var
strādāt ar aktuālu informāciju. Arī pēdējie divi “covidgadi” skolas mācību darbā ir ieviesuši milzu pārmaiņas,
kad burtiski dažu dienu laikā mums mācību materiāls bija jāpielāgo efektīvam un produktīvam darbam
digitālajā platfomā – Zūmskolā, lai nepārtrauktu skolas darbību, bet nodrošinātu bērniem iespēju mācīties
attālināti pandēmijas apstākļos. Tas bija milzu izaicinājums, bet atkal jau – saliekot galvas un rokas kopā,
atbalstot vienam otru un palīdzot (bezgalīgi liels paldies šeit skolas kolēģei – skolotājai Līvijai Mednei), tapa
kaut kas vienreizēji labs – digitalizēti materiāli, kurus tagad ir viegli izmantot, atjaunot un aktualizēt tajos
novecojušo informāciju!
Un te nu ir stāsts par mājām un par ģimeni. Ņūdžersijas Latviešu skola šo pēdējo desmit gadu laikā ir
kļuvusi par manām mājām. Skolas saime – par manu ģimeni, bet skolotājas darbs – par sirdslietu, kuru
nevaru nedarīt.

Silvija Mežgaile

Ilggadīgā Filadelfijas skolas skolotāja un pārzine
Viss sākās baznīcas virtuvē pirms 32 gadiem. “Silvij, vai tu būtu ar mieru
mācīt pirmskolas klasīti?” Es pati neesmu gājusi latviešu skolā un nebiju
iedomājusies, ka es kādreiz macītu latviešu skolā, bet mans bērns mācījās tajā
klasē, pati nesen biju beigusi studijas ar maģistra grādu pedagoģijā un biju
gatava mainīt pasauli ar savām zināšanām. Es piekritu, un tā arī beidzās dienas,
kad latviešu skolas laikā varēju dzert kafiju baznīcas virtuvē.
Es neesmu mācījusi gramatiku vai tautas dejas. Gramatiku tapēc, ka man
pašai tā liekas tik ļoti garlaicīga (vai tiešām drīkstu atzīties?), un tautas dejas
tapēc, ka Filadelfijas latviešu skolā ir vienmēr bijusi laba tautas deju skolotaja.
Esmu macījusi lasīšanu, literatūru, tautas mantojumu, vēsturi, ticības mācību
un dziedāšanu. Esmu gatavojusi programmas
Ziemassvētkiem un Draudzīgajam aicinājumam,
kā arī Mārtiņu, Meteņu un Lieldienu nodarbības.
Pēdejos 17 gadus kā skolas pārzine esmu vadījusi
izlaidumu un reizēm bērnu dievkalpojumus. Kapēc
es to daru? Skolas saime ir draudzīga vide un ir
vienmēr jauki satikties. Man patīk macīties un kad
māci citiem, mācies arī pats. Man ir žēl to bērnu,
kurus mācīju pirms daudziem gadiem… Tagad es to
darītu daudz labāk! Vairāki valodas līmeņi klasē man
dod iespēju meklēt dažādus mācību materiālus.

Tā ir mīkla, kas man jāatrisina – kas būs vislabākais
šim bērnam? Man patīk šī mīkla. Bet ir reizes, kad
daru šo darbu tikai tādēļ, ka man ir ieaudzināta
atbildības sajūta – atbildība nepamest darbu, ko
esmu sākusi, atbildība uzturēt skolu bērnu un
draudzes dēļ. 32 gados skola ir mainījusies, tāpat kā
es. Kad sāku darboties skolā, biju jauna mamma ar
vienu, tad diviem bērniem. Tagad esmu pensionāre.
Neesmu droša par mūsu skolas nākotni, nezinu, cik
ilgi es vēl skolā darbošos, bet varu droši teikt, tie ir
bijuši labi gadi.

Izglītība
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Gundega Seng

Ilggadīgā Vašingtonas DC draudzes skolas skolotāja

Mācīt latviešu valodu man ir liels izaicinājums, ko jau daru turpat 16
gadus gan Vašingtonā DC, gan pāris gadus Eslingenā, Vācijā. Gūtā
pieredze man daudzkārt atmaksājas personīgā izaugsmē un arī ikdienas
darbā, strādājot ar valsts grantu programmām Pentagonā, tai skaitā ar
Latviju. Tā kā esmu mācijusies Jaņa Rozentāla mākslas skolā un Mākslas
akadēmijā, man ļoti patīk vadīt mākslas projektus ar bērniem. Es arī
pasniedzu latviešu valodu un literatūru.
Katru reizi ieejot klasē, es izkāpju no savas komforta zonas. Ielecu
aukstā ūdenī un ceru, ka līdz stundas beigām izdzīvošu. Tā cerība, ka man
ir izdevies noturēt bērnu uzmanību, izstāstīt kaut ko jaunu, likt viņiem
domāt un atbildēt uz jautājumiem, rada neizsakāmu gandarījuma sajūtu.
Manas labākās izjūtas ir braucot mājās ar labi padarīta darba sajūtu, ko
nevar iegūt, pavadot laiku kafejnicā vai iepērkoties.
Pēdējos gados gatavošanās nodarbībām ir kļuvusi daudz vieglāka, jo ir pieejami materiāli internetā,klasē
mēs pat informāciju projicējam uz ekrāna, tādejādi saudzējot papīru un dabu. Agrākos gados sestdienas
pavadīju, griežot attēlus no žurnāliem, pārrakstot dzejoļus un gatavojot materiālus, ko skolā pirms
nodarbības vajadzēja pavairot.
Skolotāja darbs dod prasmes un iespēju skolēniem,lai viņi varētu piedalīties vasaras nometnēs Katskiļos
un Gaŗezerā, piedalīties Dziesmu un deju svētkos, un “Sveika, Latvija!” braucienos.
Spēku turpināt mācīt man dod skolotāji un vecāki, kam rūp latviešu valodas nākotne, kas iegulda savu laiku
un dvēseli, organizējot skolas dzīvi. Motivē arī ALA Izglītības nozares organizētās sarunas ar skolotājiem,
dodot jaunas idejas un iespēju apmainīties ar informāciju.

Laris Kārklis

Latvian schools and camps in the United States
are not only a children’s pursuit, they form part of
the foundation of our Latvian diaspora community.
Children are not just the future – they are the most
vital part of the present, and they tie us to the past
and to our roots in Latvia.
In the two years of the pandemic, the ALA Board
has moved to support US Latvian schools and camps
in as many ways as possible. School principals
continue to participate in monthly Zoom meetings
to both give and receive information, thereby
strengthening ties between schools. Though
the panic at closing schools at the beginning of
the pandemic has long passed, principals have
benefited from their time together, sharing ideas
and getting to know each other. ALA supported
schools and camps with $100,000 in grants in
2020, the biggest single grant in ALA history. We
hope that that funding helped schools and camps
weather the first pandemic storms. In 2021 ALA
distributed $70,000 to summer camps in honor of
ALA’ s 70th year. We hope that these grants directly
touched Latvian-American children upon their
return to in-person experiences. To support families
of children in summer high schools, in 2021 ALA
doubled the amount of scholarships given to high
school students.

The education office has reached out to principals,
to schools, to families. In preparing this article it
was clear that our next outreach should be to our
dedicated Latvian school teachers. ALA can play
a vital role in helping schools on a national level;
however, we all know that the real magic happens
each Saturday or Sunday in the short hours our
children spend in a Latvian language or literature
classroom, on days when a kind person has
prepared a geography lesson, brought paints for a
project on Latvian flags. Many of us still remember
our music or folk dancing instructors giving us
encouraging words before one of many Latvian
school performances. There is no Latvian school
without teachers. In this Latvian Dimensions article
you will hear from a sampling of teachers, who were
asked to complete one more bit of homework and
to answer the question “why”. Their answers are
enthusiastic and moving, and along with answers
to “why teach”, many share their hopes and
suggestions for an even better school community.
Thank you to the teachers who answered the
request to share their thoughts, and, on behalf of
ALA, thank you to all our Latvian school teachers
for being the connection between our children
and their heritage.

Ilggadīgais Vašingtonas DC draudzes skolas
skolotājs, šīs skolas absolvents

Esmu strādājis Vašingtonas draudzes skolā kā
skolotājs sešus gadus. Ja kāds man būtu to teicis
2015. gadā, es nebūtu ticējis. Bet kādā dienā es
ienācu draudzes namā pēc vasaras brīvdienām,
lai palīdzētu skolas talkā un, iznākot āra, biju jau
nozīmēts mācīt bērnudārzu. Kopš tā laika esmu
vairākus gadus bijis 3./4. klases skolotājs. Pēc
profesijas esmu kartogrāfs un esmu dažus gadus
esmu mācījis arī ģeogrāfiju vecākajām klasēm.
Kā skolotājs es ziedoju savu laiku. Es biju tam
gatavs, kad piekritu palīdzēt. Bet mani pārsteidza un es negaidīju, cik daudz es pats esmu ieguvis šajā lomā.
Pavadot laiku ar bērniem, es pats mācos un esmu atjaunojis savas zināšanas par Latviju un latvietību, un,
protams, par gramatiku, kur jaunībā manas atzīmes nebija 5+.
Ja mēs, vecāki, gribam, lai bērni, dzīvojot Amerikā, iemācās latviešu valodu, tad tas būs tikai tad, ja
ģimenes ikdienas dzīve notiks latviski. To nevar sagaidīt no skolas, kas notiek vienu reizi nedēļā. Bet nākot
latviešu skolā, bērni var iegūt labāku saprašanu par latvietību un kā var piedalīties mūsu sabiedrībā. Tāpēc
svarīgi, ka arī vecāki piedalās skolas darbā, lai bērni redz, kā mēs katrs piedāvājam mūsu spējas skolas labā.
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Labdarība Latvijā
Kaija Petrovska

Nozares Labdarība Latvijā vadītāja
Turpinot iesāktās labdarības programmas Latvijā,
nozare apzin cilvēku grupas, kurām nepieciešama
palīdzība un meklē jaunus sadarbības partnerus.
2021. gadā kopā ar ALA programmas “Drošais tilts”
partneriem - Latvijas Bērnu fondu un biedrību “ Eņģeļa
sirds” turpinājām palīdzēt Latvijas maznodrošinātajām
ģimenēm, kā arī uzsākām sadarbību ar divām jaunām
organizācijām - ”Cerību centrs” un “Poga”. Uz Latviju
esam nosūtījuši ziedojumu $264,410 dolāru apjomā.
ALA kongresa laikā Čikāgā
sarīkojām akciju biedrības
“Cerību
centrs”
vannas
istabas remontam. Ar prieku
varu ziņot, ka akcijas laikā
saziedotie līdzekļi palīdzēja
ātrāk pabeigt šo projektu.
Vannas istaba ir gatava!

Kongresā ar emocionālu stāstījumu par savu
darbu uzstājās labdarības organizācijas Ziedot.
lv un rehabilitācijas centra “Poga” dibinātāja
Rūta Dimante. Saņemot kongresa delegātu
atbalstu, esam uzsākuši jaunu sadarbību ar
šo bezpeļņas fondu, kura mērķis ir radīt izcilu
vidi rehabilitācijai un atvest uz Latviju jaunākās
rehabilitācijas tehnoloģijas, kā arī būt par
atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar kustību
traucējumiem, un palīdzēt valstij rehabilitācijas
nozares attīstībā. Centrs darbojas, pateicoties
ziedojumiem un cilvēku atsaucībai.
Rehabilitācijas
centrs
“Poga”
sniedz
individuālās konsultācijas un nodrošina
rehabilitāciju bērniem ar neiroloģiskajiem kustību traucējumiem. Visi pakalpojumi veidoti uz pierādījumos
balstītu praksi, jaunākajiem atklājumiem rehabilitācijā un medicīniskajā robotikā. Rehabilitācijas kursi ir
Latvijā unikāli, un speciālisti metodes apguvuši ārvalstu speciālistu vadībā.
“Pogas” vadība ir izvirzījusi četras programmas, kuru ietvaros varam palīdzēt.
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#1 Programma PODZIŅA
Rehabilitācijas centrā “Poga” ir izstrādāta īpaša programma
no dzimšanas brīža līdz 5 gadu vecumam. Grūtniecības laikā
pārciestu slimību dēļ, dzemdību traumu vai dažādu saslimšanu
dēļ, ir mazulīši, kuri neattīstās atbilstoši savam vecumam.
Vecākiem ir smagi noskatīties, kā bērniņš neveļas, nesēž vai
nesāk staigāt. Mediķi atzīst, ka svarīgi sniegt palīdzību pēc
iespējas agrāk. Agrīna rehabilitācija bērniem līdz 5 gadu
vecumam var dot ļoti daudz viņu attīstībā. Rehabilitācijas centra
speciālisti strādā komandā. Pirmajā tikšanas reizē visi speciālisti
bērniņu apskata un izmeklē kopā, tādējādi speciālistiem ir
kopīgs redzējums un kopīgi mērķi, kā strādāt bērna labā. Vienas
nodarbības izmaksas agrīnās rehabilitācijas kursa “Podziņa”
ietvaros ir 25 eiro. Vienam bērniņam gadā nepieciešami vidēji
1500 eiro, kas ietver 60 bezmaksas nodarbības.
Aicinām kļūt par “Podziņas” krustvecāku kādam bērnam, ziedojot 1500 eiro. Katru gadu meklējam līdz
30 krustvecākus, jo gadā rehabilitācijas kursu saņem 30 mazulīši.

#2 Programma ATBALSTS SMAGI SLIMU BĒRNU VECĀKIEM
Rehabilitācijas centrā “Poga” ir īpaša atbalsta programma
smagi slimu bērnu vecākiem. Vecāku mīlestība ir bezgalīga.
Taču, lai audzinātu smagi slimu bērnu, vecākiem ir jābūt
arī ļoti stipriem. Tas ir emocionāli un fiziski smagi. Daudzas
mammas un tēti, rūpējoties par saviem slimajiem bērniem,
paši iedzīvojušies nopietnās slimībās. Tās ir gan muguras
problēmas, gan locītavu un kaulu problēmas. Bet par visu
vairāk šīm mammām sāp dvēseles. No vienas puses tas
ir izmisums un vainas sajūta, no otras puses - bezcerība
un tukšums. Kamēr bērni saņem rehabilitāciju, vecākiem
tiek nodrošināta bezmaksas muguras masāža un no 2022.
gada - hidro masāža. Lai atbalstītu smagi slimu bērnu
vecākus, Poga mēnesī izlieto 2500 eiro.

3 Programma INOVĀCIJAS LATVIJAS BĒRNIEM
Rehabilitācijas centra “Poga” komanda uzskata, ka
Latvijas bērni ir pelnījuši pašu labāko, ko zinātnes
sniedz. Speciālisti regulāri seko zinātnes sasniegumi
un cenšas tos ieviest Pogā. 2021./2022.gadā vācam
līdzekļus:
Rysen 3D gaitas iekārta
Rysen ir Nīderlandes virtuālās realitātes robotikas
līdera Motek Medical radīta inovācija. Bērni, kuri
nekad nav nostājušies uz savām kājām, ar Rysen
atbalstu spēj piecelties no ratiņkrēsla un sajust
to, ko mēs ikdienā uzskatām par pašsaprotamu –
staigāt. Jaunā trīsdimensiju ķermeņa balsta iekares
sistēma nodrošina gaitas un līdzsvara terapiju

brīvā telpā – bērns mācās staigāt, ejot pa telpu
uz priekšu, sāniem, pieliekties vai palēkties. Līdz
šim lietotās gaitas treniņa tehnoloģijas pārsvarā ir
stacionāri gaitas roboti, kur gaita tiek trenēta, ejot
uz vietas. Bērniem ar gaitas traucējumiem Rysen
iekārta sniedz nebijušu kustību brīvību un izcilu
terapiju. Rysen 3D gaitas iekārtas kopējās izmaksas
ir 275,000 eiro. Lielāko daļu no šīm izmaksām segs
uzņēmuma Zabbix ziedojums un Ziedot.lv līdzekļi.
75 000 eiro tiek vākti no ziedotājiem visā pasaulē.
Priecāsimies, ja izvēlēsieties palīdzēt ar savu
pienesumu.
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Nirvana - neiro-motorās rehabilitācijas sistēma
Itālijas speciālistu izstrādāta aizraujoša virtuālās neiromotorās rehabilitācijas sistēma, kas piedāvā dažādus
interaktīvus
vingrinājumus
mazajiem
pacientiem.
Ar Nirvana palīdzību uz sienas vai grīdas tiek radīta
interaktīva projekcija, kurā bērns iesaistās, pieskaroties
un kustinot tajā redzamos objektus. Nirvana dod iespēju
trenēt kustības, uzmanību un ātrumu, vienlaikus padarot
rehabilitācijas procesu priekpilnu un azartisku. Tieši
prieks un aizrautība rehabilitācijas procesā motivē mazos
pacientus darboties un neapstāties pie sasniegtā. Sistēma
ir piemērota pacientiem ar cerebrālo trieku, perifērās
nervu sistēmas bojājumiem, dažādu veidu paraparēzēm,
pacientiem pēc insultiem, smadzeņu traumām u.c. Lai
iegādātos Nirvana sistēmu nepieciešami 20 000 eiro.

#4 Programma ROBOTIKA UN TEHNOLOĢIJAS FIZIOTERAPIJĀ
Rehabilitācijas centrā “Poga” ir pieejami inovatīvi risinājumi
un izmantoti jaunākie zinātnes sasniegumi:
G-EO System (Šveice), kas ir viens no modernākajiem
gaitas rehabilitācijas robotiem pasaulē, un Poga ir vienīgais
centrs Baltijas valstīs, kas pacientiem nodrošina rehabilitāciju
ar šo sistēmu.
Therasuit - īpaši izstrādāta un ASV patentēta rehabilitācijas
sistēma, kurā tiek izmantoti dažādi terapiju veidi - masāža,
manuālas fizioterapijas tehnikas, vingrojumi universālā
vingrojumu sistēmā, sviru sistēma, vingrojumi Spider
sistēmā un funkcionālais treniņš TheraSuit dinamiskajā
ortozē (Therasuit tērps). Kursa ietvaros var tik pielietota tDCS
smadzeņu mikroporalizācija (neuroCare Group).
Galileo MED 25 TT - Vācijā sertificēta medicīnas iekārta visa ķermeņa vibrācijas treniņam.
Alternatīvās komunikācijas iekārta TOBII Dynavox The I-15+ ar alternatīvās un augmentatīvās
komunikācija programmatūru Communicator 5 un Snap Core First. Iekārta TOBII ļauj komunicēt pilnīgi
nekustīgiem cilvēkiem, izmantojot tikai acu zīlītes.
Mollii (Exoneural Network, Zviedrija)- terapeitisks kostīms
ar 58 elektrodiem. Speciālisti izmanto datorprogrammu,
lai katram pacientam pielāgotu aktīvos elektrodus un to
intensitāti. Pacienta iestatījumi tiek saglabāti Mollii vadības
blokā. Viena sesija mājas apstākļos ilgst 60 minūtes, un
terapeitiskais efekts ilgts līdz pat 49 stundām.
Tymo – iekārta rumpja stabilitātes treniņam un
novērtēšanai.
PABLO - sensorā rehabilitācijas sistēma augšējo, apakšējo
ķermeņa ekstremitāšu un rumpja treniņam un novērtēšanai.
Lai bērns ar neiroloģiskiem kustību traucējumimiem
saņemtu
bezmaksas
rehabilitācijas
kursu,
gadā
nepieciešami 2100 eiro. Aicinām kļūt par rehabilitācijas
krustvecāku kādam bērnam, ziedojot 2100 eiro. Gadam
meklējam 120 krustvecākus.
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Lūdzu iepazīstieties ar visām ”Labdarība Latvijā”
sadarbības programmām. Izvēlēties to, kura jums ir
vistuvākā. Ir tik daudz iespēju palīdzēt!
In 2021, we sent a large sum of your donated
funds to Latvia to help low-income families. The
total was $264,410! We also brought on two new
partner organizations that align with our mission.
During the 2021 ALA Congress, we held a
campaign to raise funds to renovate the bathroom
for one of our new partners in Latvia, The Hope
Center. I am happy to report that the money we
raised helped to fulfill the wishes of the center
faster. The bathroom is ready!
At the Congress we found another organization
to partner with in Latvia - The Rehabilitation Center
Poga. This is a non-profit fund that was founded on
January 13, 2015 with the support of the charity
Ziedot.lv. The Poga center provides individual
consultations and rehabilitation programs for
children with functional disabilities and with
neurological movement disorders. All of the
treatments are grounded in the latest scientific
breakthroughs in medicine and are administered
under the guidance of professionally trained

specialists. They help children to acquire new skills,
strengthen their abilities and achieve new victories.
Professional specialists, innovative rehabilitation
methods, a multidisciplinary approach and a cozy
environment characterize the Poga center.
All services are based on evidence-based
practice, the latest discoveries in rehabilitation
and medical robotics. Rehabilitation courses are
unique in Latvia, and specialists have mastered the
methods under the guidance of foreign specialists.
The aim of the foundation is to create an excellent
environment for rehabilitation and to bring the
latest rehabilitation technologies to Latvia. The
center also supports the families of children with
disabilities and helps the country develop the
rehabilitation industry. The center operates thanks
to donations.
Please explore all “Support and Aid to Latvia”
(Labdarība Latvijā) programs. Choose the one that
speaks to you! The assistance needed is extensive.
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Ar raitu soli, skaņu balsi
Dziedātāji un dejotāji saglabā optimismu un gatavojas
Minesotas Dziesmu svētkiem
Valda Grinberga

ALA kultūras nozares vadītāja

Grūti noticēt, ka jau pavisam drīz notiks ilgi
gaidītie XV Vispārējie dziesmu un deju svētki
Minesotā. Pēdejo gadu pārbaudījumi daudzos no
mums radījuši neziņu un nedrošību. Mums gribas
ticēt gaišai nākotnei, bet vienlaikus māc šaubas,
vai patiešām varēsim pulcēties uz svētkiem jūnija
nogalē. Minesotas Dziesmu svētku rīkotāji Anša
Vīksniņa vadībā, ar saukli “Ar raitu soli, skaņu balsi
- maz bišķiņ skaļāk!”, ir mūs iedrošinājuši ticēt, ka
notiks brīnišķīgi, gaiši, pat skaļi Dziesmu svētki! It
īpaši lepojamies ar tautas deju kopu, koru vadītājiem
un dalībniekiem, kas jau divus gadus ir meklējuši
radošus risinājumus kopā dziedāšanas un dejošanas ierobežojumu situācijā, satiekoties uz mēģinājumiem
virtuālās platformās, izpildot “mājas darbus” paši uz savu roku, tiekoties dārzos un pagalmos, dziedot
ar maskām un sešu pēdu fiziskām atstarpēm. Šo pūļu rezultātā šīs vasaras svētki būs īpaši un notiks par
spīti sarežģījumiem un šķēršļiem. Latviešiem Dziesmu svētki ir tik nozīmīgi, ka esam gatavi darīt it visu, lai
piedzīvotu šo latvietību apliecinošo notikumu, kas saved mūs kopā dziesmā un dejā un ļauj baudīt kopā
būšanas siltumu un draudzību, kādu jūtam, kad esam starp savējiem.
Dziesmu svētkos piedalīsies vairāk nekā 500 koristi un vismaz 650 dejotāji no dažādām ASV pilsētām.
Ciemiņi ieradīsies arī no citām valstīm - no Kanādas, Latvijas, Īrijas, Zviedrijas un Dānijas. Kā viņi gatavojas
svētkiem? Kāda ir svētku dalībnieku ikdiena un kas viņus motivē dziedāt, dejot, spēlēt teātri?

Minesotas latviešu koris, Mineapole/St.Paula

Kā Minesotas latviešu koris gatavojas šīs vasaras
Dziesmu svētkiem? Ar degsmi, gaidītprieku,
neatlaidību un lepnumu. Mēs, Mineapoles-St.
Paulas latviešu ev. lut. draudzes koris, dziedam jau
70 gadus, un pat pandēmija nespēja mūs apturēt.
Jau pandēmijas sākumā mēģinājumus rīkojām
caur Zoom un gada laikā ierakstījām un salikām
10 “virtuālā kora” dziesmas. Tagad gaidām un ar
prieku gatavojamies Dziesmu svētkiem, šoreiz
pašu mājās Minesotā! Dziesmu svētku repertuāru
sākām mācīties rudenī. Nevar teikt, ka ir bijis viegli,
jo vīrusa uzliesmojumu reizēs bijām spiesti sēdēt
mājās un noturēt mēģinājumus virtuāli. Bet, kad
vīrusa izplatība mazliet norimst, tad atkal trešdienas
vakaros esam klātienē, tiesa gan, ar maskām un krēsli ir izkaisīti pa lielo mēģinājuma telpu latviešu baznīcas
zālē. Pat tad, kad varam tikties klātienē, vienmēr piedāvājam iespēju tiem, kas vēlas, tomēr pieslēgties
mēģinājumam tiešsaistē. Tādā veidā mūsu korim ir piebiedrojušies arī vairāki dziedātāji no citām Amerikas
daļām! Ir bijis ļoti jauki ar viņiem iepazīties un sadarboties. Diriģente Guna Kalmīte Skujiņa ir izrēķinājusi,
cik dziesmas mums katru nedēļu ir jāmācās, lai paspētu visu repertuāru līdz svētkiem apgūt. Rakstīšanas
brīdī mums ir palikušas septiņas dziesmas, pēc tam vēlreiz izdziedāsim visas Kopkora dziesmu grāmatas
dziesmas, lai labāk skan.
Mēs esam ļoti lepni, ka pirmo reizi ASV Dziesmu svētku vēsturē svētki notiek Minesotā! “Dvīņu pilsētas”
Mineapole un St. Paula ir interesantas, skaistas un draudzīgas pilsētas, un mūsu latviešu kopiena ir spēcīga,
darbīga un atvērta. Mīļi gaidām visus ciemos St. Paulā! Sadziedāsim un sadancosim! (var izcelt ja ir vieta jāaizpilda)

Dziedātāju kopa no Portlandes

Ar skaņu balsi
Krisīte Skare, mūzikas nozares vadītāja

Varam priecāties, ka Amerikas Dziesmu un deju svētku tradīcija joprojām spēj mums piedāvāt kaut ko
jaunu un vēl nepiedzīvotu - svētkus Minesotā! Latviju
mēdz dēvēt par “zemi, kas dzied”, savukārt Minesotu
sauc par “10,000 koru zemi” (Land of 10,000 Choirs).
Cik lieliski, ka pēc gandrīz 70 gadiem, Dziesmu svētki
beidzot ierodas St. Paulā!
Šīs vasaras svētki būs krāšņi un skanīgi. Cauri visiem
astoņiem mūzikas nozares koncertiem un pasākumiem
vīsies spilgti kontrasti - jaunrade un klasika, gaišas
skaņas un dziļas lūgšanas, daudzbalsīgs kopkoris
un solists, laikmetīgi pārsteigumi un tradīcijas. Un
pāri visam - vēlēšanās būt kopā ar savējiem, pēc tik
grūtiem un vientuļiem gadiem.
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Oregonas Latviešu skolai, apvienojoties ar
Oregonas kora grupu, izveidojām jaunu kopu,
kurā dzied vairākas paaudzes - skolas bērni,
jaunieši, vecāki un vecvecāki. Sākotnēji Dziesmu
un Deju svētkiem gatavojāmies caur deju, bet
skolotāja veselības dēļ, deju soli esam nomainījuši
uz dziesmu notīm, kas mūs vēl vairāk bagātina un

priecē. Tiekamies svētdienās un uzreiz pēc skoliņas
nodarbībām vienojamies kora dziesmās. Mums
ir skanīgas balsis un brīnišķīga balsu spodrinātāja
Aira Rūda - Semerikova.
Ļoti gaidām latvieša sirdij tik spēcinošo un
vajadzīgo notikumu - Dziesmu un Deju svētkus! Uz
tikšanos Minesotā!
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Ar raitu soli
Astrīda Liziņa, Tautas deju lieluzveduma vadītāja
Lai arī kājas un muskuļi pandēmijas laikā nedaudz ierūsējuši, gatavojoties tautas deju
lieluzvedumam, dejotāji turpina spodrināt savu latvisko identitāti. Es ticu, ka katrs dejotājs un
skatītājs, lieluzvedumā izdejojot Latvijas četrus novadus, uzlādēs savas “latviskās baterijas”.

Mantinieki, Čikāga

Čikāgas latviešu tautas deju kopa “Mantinieki”
dibināta 2016. gadā. Mūsu mērķis ir saglabāt latviešu
tautas deju tradīcijas un stiprināt latviešu kultūras
mantojumu ASV. Mūsu dejotāju skaits svārstās starp
20-30 dejotājiem sezonā.
Eam uzstājušies koncertos Čikāgā, piedalījušies
latviešu sabiedriskos pasākumos Mičiganā, Teksasā
un Floridā. Piedalījāmies Baltimoras, Toronto un
Latvijas Dziesmu un deju Svētkos, kā arī vairākās 18.
novembra svinībās. Pagājušajā rudenī “Mantiniekiem”
bija gods uzstāties ALA kongresa Svētku ballē Čikāgā.
Neskaitot dejošanu, esam piedalījušies arī vairākos
labdarības pasākumos latviešu un amerikāņu
sabiedribā. Piemēram, reizi gadā sadarbojamies ar
vietējo baznīcu 4000 virtuļu (donuts) cepšanā. “Mantiniekiem” ir arī vairākas interesantas tradīcijas. Viena no
tām ir lēkšanā ledainā ezerā 1. janvāra rītā, novēlot prieku, veselību un mīlestību visiem Jaunaja gadā. Mūsu
peldēt gribētāju skaits ar katru gadu dubultojas.
Tāpat kā visām organizācijām, arī mums sanāca darbības pauze pandēmijas laikā, bet ļoti priecājamies, ka
šogad atkal varam atsākt dejošanu! Jaunajā gadā sākam gatavoties mūsu gadskārtējam koncertam aprīli un
XV Vispārējo dziesmu un deju svētku ASV tautas deju lieluzvedumam, kurš notiks 2022. gada 2. jūlijā Minesotā!
Fotomirkļus no mūsu darbības varat apskatīt “Mantinieku” Facebook lapā www.facebook.com/mantinieki.

Losandželosas “Pērkonītis”, Losandželosa

Tautas
deju
kopas
Losandželosas
“Pērkonītis”
pirmsākumi
meklējami
1950. gadā. “Pērkonītis” ir vecākā ASV
Rietumkrasta deju kopa. Septiņdesmit
gadu laikā grupa vairākkārt mainījusi
savus vadītājus, un nu tajā dejo jau trešās
paaudzes Amerikas latvieši. Patlaban kopu
vada Diāna Zaķe un Ilze Mattson. Esam
priecīgi, ka šos garos gadus grupa ir spējusi
pastāvēt un saglabāt savu identitāti. Pirmo
reizi pilnā sastāvā, izturot atlases konkursu,
Losandželosas “Pērkonītis” piedalījas 2013.
gada Vispārējos Latviešu Deju svēkos
Latvijā. Taču Rietumkrasta, ASV un Kanādas
svētkos esam piedalījušies daudzkārt. Mūsu pēdējais lielākais panākums bija 2019. gada Toronto XV Latviešu
Dziesmu Svētkos, kur ieguvām 3. vietu jaundeju skatē, jaukto pāru deju kategorijā un no 27 dejām arī 4.
vietu skatītāju balvas kategorijā. Losandželosas “Pērkonītis” uzstājās Dienvidkalifornijas Latviešu biedrības
pasākumos, latviešu nama svētkos, latviešu skolas izrādēs, kā arī lielās svinībās, piemēram, Latvijas valsts
svētkos 18. Novembrī un cittautiešu pasākumos Dienvidkalifornijā. Mums katru gadu nāk klāt jauni dejotāji,
un vēlamies vēl augt un turpināt dejot ilgus gadus. Minesotas Dziesmu un Deju svētkos gatavojamies
piedalīties lieluzvedumā ar sešiem pāriem un arī jaundeju skatē.
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Ar drošu vārdu
Sanfrancisko Jaunais teātris
Sanfrancisko Jauno teātri (SJT) 2010. gadā
nodibināja Sanfrancisko līča piekrastes teātra
entuziasti, kuri bija apguvuši amatierteātra
mākslu Laimoņa Siliņa vadītajā Sanfrancisko
Mazajā teātrī. Šobrīd mēs esam vienīgais aktīvais
latviešu teātris ASV.
XV Vispārējos Dziesmu svētkos rādīsim izrādi
“Anšlavs un Veronika” pēc Raimonda Staprāna
lugas motīviem. Galvenajās lomās būs viens
no vadošajiem Jaunā Rīgas teātra aktieriem
Kaspars Znotiņš un SJT aktrise Taira Zoldnere.
Lai iepazītu šo trimdā tik prominento pāri tuvāk,
sākām ar Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas
literārā mantojuma izpēti, izlasījām viņu darbus
un pieejamās grāmatas par šiem talantīgajiem
māksliniekiem un rakstniekiem, intervējām
laikabiedrus, meklējām dokumentālos filmu
kadrus ar viņu balsīm un darbošanos.
Māksliniece Linda Treija veido tērpu skices,
dekorāciju metus un plakātu. Sanfrancisko
Draudzes namā sākušies mēģinājumi, ar Kasparu
Znotiņu mēģinām tiešsaistē. Nelielās lomās un
masu skatos iedzīvojušies vēl desmit aktieri,
tai skaitā trīs bērni, kuri ar savu aktierspēli,
dziesmām un dejām uzburs pagājušā gadsimta
50-to līdz 90-to gadu atmosfēru.
Esam aizrāvušies ar visu Anšlavisko un
Veronisko! Ceram, ka tas pielips arī jums!

Anšlava Eglīša rakstāmmašīna Latvijas
Literatūras un Mākslas muzejā

Lindas Treijas izrādes plakāts

Lindas Treijas skice
Veronikas Janelsiņas tērpam

XV Latvian Song and Dance Festival USA

June 2 - July 4, 2022, in St. Paul, MN

Despite obstacles created by the pandemic, Latvian singers and dancers are preparing to perform at
the song and dance festival in Minnesota this summer. In just a few short months, summer will be upon us,
and for Latvians, the summer season is the harbinger of festivals, including our traditional song and dance
festivals. In the United States, these festivals take place every five years; this year, Latvian choirs, dance
groups, theater troupes, folklorists, artists, and eager spectators will convene in St. Paul from all corners of
the globe to showcase our rich cultural heritage.
Organizing committee chair Ansis Vīksniņš and his team of enthusiastic volunteers have worked tirelessly
to tackle the daunting task of organizing this impressive event, which will welcome more than 500 singers,
650 dancers and thousands of spectators despite obstacles and uncertainty created by a global pandemic.
The unwavering dedication of the song festival organizing committee will be sure to pay off when festival
participants gather in St. Paul at the end of June to sing, dance, and take pride in their unique ethnic
heritage. Choirs, dance groups, and theater troupes have spent the past two years practicing from home,
using Zoom and other virtual platforms and, when permitted, chorists have gathered in rehearsal spaces,
donning masks and standing six feet apart in order to be ready to perform on stage this summer.

Latvian Dimensions / 45

Uzgavilējam Dziesmu
svētku rīcības komitejai!

ALA Atzinības raksts

Komandas darbs gandrīz piecu gadu garumā šovasar
uzmirdzēs XV Vispārējo latviešu dziesmu un deju
svētku ASV koncertos un kultūras programmā

Apsveicam 2021. gada ALA Atzinības rakstu
saņēmējus, kurus apbalvojumam izvirzījušas
vietējās biedru organizācijas!

Kad Minesotā visa gada garumā bija atzīmēta Latvijas simtgade, pēc 18.
novembra balles radās jautājums - ko darīt tālāk? Minesotas latvieši saprata,
ka ir spējīgi uzņemties kaut ko jaunu, varenāku, lielos svētkus.
Tā, jau 2018. gada izskaņā, aizsākās Vispārējo ASV dziesmu un deju
svētku sagatavošanas darbs. Svētki pirmo reizi notiks Minesotā. Ar lielu
sajūsmu un nepacietību no visām pasaules malām tiek gaidīti skatītāji,
dalībnieki, mākslinieki un viesi, lai kopā izjustu latviešu tautas vienotību
dziesmā un dejā!
In 2018, Latvian Minnesotans celebrated Latvia’s Centennial with a
year-long diverse event schedule. After the culminating Independence
Day Banquet they felt energized! What next? They realized their potential
for something even greater. The coveted event that Latvians wait for
patiently every 5 years!
There is great anticipation and excitement, so that everyone who attends the
Song and Dance Festival - performers, artists, Latvian guests from around the world, as well as our fellow
Minnesotans, can be unified in the celebration of Latvian culture!

Ansis Vīksniņš
Rīcības komitejas priekšnieks

Anna Hobbs
Teātris | Biļetes

Baiba Olingere
Vakara sarīkojumi

Jānis Barobs
Mārketinga komiteja |
Sarīkojumi
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Zinta Pone
Kasiere | Folkloras programma

Māra Pelēce
Mārketinga komiteja |
Sarīkojumi

Indra Halvorsone
Sekretāre

Andrejs Lazda
Finanšu komiteja

Larisa Ozola
Deju programmas

Benjamiņš Aļļe
Mūzikas programmas

Andris Valdmanis
Finanšu komiteja

Māra Bitte

Detroita, MI

Aleksandra Rituma

St. Pēterburga, FL

Anita Briede-Bilsēna

Čikāga, IL

Māra Rupnere

Ņujorka, NY

Čikāgas Latviešu bērnudārzs
un pirmsskola “Stariņš”

Čikāga, IL

Irēna Smiltiņa

Portlandē, OR

Ilmārs Smiltiņš

Portlandē, OR

Mārtiņš Daukšs

Klīvlande, OH

Ilze Šmidchena

Čikāga, IL

Ingrīda Doherty

Sietla, WA

Juris Ubāns

Portlande, ME

Līga Ejupe

Čikāga, IL

Aivars Vilemsons

St. Petersburg, FL

Imants Ejups

Čikāga, IL

Ilmārs Vilmanis

St. Petersburg, FL

Karīna Foltzer

Klīvlande, OH

Anda Vizule

Gaŗezers, MI

Dr. Līga Gonzalez

Grandrapidi, MI

Kārlis Vizulis

Gaŗezers, MI

Sandra Gotlaufa Orozko

Sandjego, CA

Linda Zālīte

Ņujorka, NY

Andris Kursietis

Milvoki, WI

Zanda Zilaote

Klīvlande, OH

Zinta Kūlīte

Portlande, OR

Daina Kusiņa

Sietla, WA

Jānis Legzdiņš

Sandjego, CA

Ariana Liepiņa

St. Pēterburga, FL

Karmene Lūsis

St. Pēterburga, FL

Aija Norberga

St. Pēterburga, FL

Mārīte Plūme

Čikāga, IL

Juris Pūliņš

Čikāga, IL

Uldis Pūliņš

Čikāga, IL

Mārtiņš Putenis

Ņujorka, NY

Dāvis Reins

Losandželosa, CA

ALA Atzinības rakstus saņem Māra Rupnere,
Mārtiņš Putenis un Linda Zālīte.

Diāna Atvara
Dizaini | Īpaši projekti

finances@alausa.org
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PATEICAMIES
ALA ZIEDOTĀJIEM!
Thank you to ALA donors!

Norādīti visi, kas no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada februārim ziedojuši virs $250.

$250 - $500
Pēteris un Cherrie Abuls
Gaida Ambrosio
Velta Anast
Paul Anderson
Silvija Arums
Brigita P. Balaram
Daina Bambe
Edgars Bārs
Andris Bērziņš
Inesis Bērziņš
Jānis Bībelnieks
Alexander Brishka
Sigurds Brīvkalns
Ieva Broks
Rota D. Brunovskis
Diāna R. Budy
Biruta Cap
Jānis Celms
Vaira P. Christopher
James Collins
Ilmārs H. Dambergs
Lili Darrow
Ruta Dexter
Daina Dravnieks Apple
Mārtiņš Duhms
Ragnars Eggerts
Arvīds Emkalns
Inta Ertel
Malda Farnham
Karīna Gaige
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Inta Galviņš
Intra L. Ģērmanis
Mārtiņš H. Ģērmanis
Uldis un Rita Golts
Karen Greever
Astra Grīnmanis
Stanley Hajkowski
Ilga B. Harrington
Daina Holmberg
Aija Horton
Nadīne Hummel
Vitauts Jurevičs
Ināra Kalniņš
Valda Kalniņš-Levy
Ilze Kancāns
Rita Karl
Dace Kīns
Kārlis M. Ķirsis
Edvīns Z. Krams
Sandra Kronīte Sīpola
Harold Krouse
Aivars Krūmiņš
Aivars Kuplis
Andris un Dagnija Lācis
Norm Lasda
Mančesteras draudze
Nevils un Margarete
Leimanis
Aira Lielzuika
Juris Mežinskis

Margaret Mueller
Ērika Orchard
Andrew Ozoliņš
Lija Ozols Greensade
Victor Ozols
Viesturs Paegle
Ārijs un Gunta Pakalns
Selga V. Petersons
Kaija Petrovskis
Sintija Phillips
Mārtiņš Počs
Peter Ragauss
Andris Ramāns
Ieva Rasmussen
Inta Rūtiņš
Līga Schubach
Vija Sherman
Laimonis Sproģis
Andris Sprūds
Biruta Sprūds
Ieva Szentivanyi
Aija Thacher
Silvija Ūdris
Jānis Upeslācis
Dzintris Vallis
Valdis Vāvere
Māris Veidemanis
Ausma Vīgants
Imants Zeidlickis

$500 - $1000
Anna Ābele
Aida Bērziņš
Dainis Bisenieks
Arvīds Davidsons
Andis un Brigita Dimants
Egons Dunens
Marija Fine
Gunārs Jākobsons
Miķelis Ģiga
Lisa Kahraman
Ilmārs Kalniņš
Arnis Kīns

Ilona Ķīsis
Andrejs Krūklītis
Nikolajs un Denise Lapiņš
Milvoku Latviešu ev. lut. Sv.
Trīsvienības draudze
Jānis un Velta Lazda
Leons un Vija Liepa
Ilze Long
Andris Lūsis
John Medveckis
Maija Mizēns
Oregonas Latviešu biedrība

Indulis Ozols
Zaiga Phillips
Andris Ritelis
Rita Sēja
Astrīda Springer
Valda Tērauds
Latviešu kultūras
biedrība TILTS
Regīna Vijums
Aija Vikmanis
Inta Vodopals

$1000 - $5000
Guna Asons
Zenta Barger
Roberts Blumbergs
John un Irene Briedis
Vidvuds Celtnieks
Alberts Ezeriņš
Ruta Freimanis
Amity Gaige

Maksis Grīns
Ileana Jones
Diane Kampe
Margita Kay
Brigita Kunselman
Andris Lācis
Austra Ozols Gaige
Andris un Candace Ozols

Juris Ozols
Dace Pencis
Austris Ranķis
Jānis M. Riekstiņš
Maggie Winters
Antra Zariņš Thrasher
Ziemeļkalifornijas Latviešu
ev. lut. draudze

$5000-$70000
Ināra un Jānis Apinis
Linda Cukurs
Andrejs Eglīte

Artūrs Grava
Jānis un Daina Lucs

Ņubransvikas un
Leikvudas latviešu ev. lut.
draudze

TESTAMENTĀRIE NOVĒLĒJUMI
Aina Lidens
Gunārs Gozītis

Veronika Lakstīgala
Uldis Cinītis

Diāna I. Francis
Aina Pamovskis
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Bērnu radošā konkursa
“Dziesmu svētki - mani svētki”
dalībnieku darbi
Anna Pone Ivaskeviča/6 - 10 g.

Mikus Pelēcis/mākslas simpātiju balva

Olivers Dexters/6 - 10 g.

Madara Kalnīte/11-14 g.

Kristofers Karami/6 - 10 g.

Kā gadalaiki dziesmu svētki tuvojas
Kā gadalaiki dziesmu svētki tuvojas
Minesotas sirds sāk pukstēt ātrāk
Vēji atpūš deju soļus, dziedātāju balsis
Visiem galvas pilnas notīm, taktīm

Klinta Kaljo/4 - 5 g.

No dziļā miega instrumenti mostas čīkstot
Tie spēlē paslēpes ar sen neredzētiem
muzikantiem
Divu gadu pandēmijas mēmais laiks drīz beigsies
Ņemam atslēgu un veram vārtus vaļā
Jau tālumā atskan: Maz bišķiņ skaļāk!
Kaija Halvorsone
Mineapoles-St. Paulas latviešu skolas absolvente
Labākais literārais darbs/15-18 g.

Zaiga Herona/11-14 g.
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Līva Kilgišova/11 - 14 g.
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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

52 / Latvian Dimensions

