ALA DARA DAUDZ!
Īsumā par paveikto aizvadītajā darba gadā
Rīko un iesaistās.
● Izsūtījām trīs Call to Action e-pastu sūtījumus ar 95 tekstu variācijām, kuros
uzrunājām vairāk nekā 300 ASV Kongresa deputātus par Latvijas drošībai svarīgiem
jautājumiem.
● Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā izsūtījām vairāk nekā 40 paziņojumus par 70
demonstrācijām ASV pilsētās un piedalījāmies atbalsta pasākumos Ukrainai.
● Minesotas Dziesmu svētku laikā ap 1500 cilvēku pieteicās Call to Action grupā.
● Pandēmijas laikā tiešsaistē sarīkojām koncertus, sarunu vakarus, filmu izrādes un
tikšanās ar filmu veidotājiem.
● Ziemassvētku laikā uzdāvinājām iespēju noskatīties vēsturisku dokumentālo filmu
par apvienības un ASV latviešu darbību – “Latvijas 50 gadi” (1968).
● Ar mūsu atbalstu 18 latviešu centri ASV sarīkoja J. Kalniņa operas “Hamlets”
jauniestudējuma video ieraksta noskatīšanos.
● Rīkojam skolotāju apmācības tiešsaistē un klātienē, un palīdzam veidot mācību
līdzekļus latviešu skolām ASV.
● Mūsu projekta “Pateicība skolotājiem” laikā 11 skolās tika izteikta pateicība ap 150
latviešu skolu skolotājiem par skolēniem veltīto laiku un mīlestību.
● Pagājušā vasarā sarīkojām 4 izglītojošos ceļojumus “Sveika, Latvija!”, kuros kopumā
piedalījās 54 jaunieši.
● Sarīkojām prakses programmu “Pavadi vasaru Latvijā!” un “Pavadi vasaru ASV!”

Atbalsta un palīdz.
❖ Ziedojām $16 000 humānai palīdzībai Ukrainas cilvēkiem.
❖ Izplatām informāciju par ziedošanas iespējām, palīdzot Latvijas un Ukrainas
cilvēkiem.
❖ Atbalstījām latviešu centru Gaŗezers ar $20 000 vētras postījumu novēršanai.
❖ Atbalstījām Minesotas Dziesmu un deju svētku rīkošanu ar $25 000 ziedojumu.

❖ Atbalstījām latviešu klasiķa J. Kalniņa operas Hamlets jauniestudējumu Rīgā ar
$10 000 ziedojumu.
❖ ALA Kultūras fonds 2021. g. sniedza atbalstu astoņiem projektiem $28 883 apmērā.
❖ Finansiālu atbalstu pasākumu rīkošanai saņēma Priedaines, Detroitas un Saginavas
latviešu saimes, atbalstījām Ņujorkas Baltijas valstu filmu festivālu.
❖ Piešķīrām finansējumu ALA Latviešu muzeja restaurācijai un audiovizuālajām
instalācijām.
❖ Atbalstījām Mineapoles skolas rīkoto radošo darbu konkursu “Dziesmu svētki, mani
svētki” un Bērnu ballītes rīkošanu.
❖ Atbalstījām projekta “Lasi! Dziedi! Mācies!” trīs “YouTube” video veidošanu un
“Mazputniņa” lasāmvielas projektu.
❖ Atbalstījām 1000 vārdu projektu valodniekiem un pētniekiem.
❖ Piešķīrām stipendijas GVV un Rietumkrasta vasaras vidusskolas “Kursa” skolēniem
skolas naudas segšanai par kopējo summu $32 000.
❖ Katru gadu piedāvājam finansiālu atbalstu latviešu vasaras nometņu sporta
aktivitātēm - $3000 - Gaŗezeram, $2000 - Katskiļiem, $2000 - Kursai.
❖ Ziedojām $5000 nometnes “2X2” rīkošanai Minesotā.
❖ Seši augstskolas studenti saņēma stipendijas studijām ASV augstskolās.
❖ 2021. gadā no ASV latviešu mērķa ziedojumiem un testamentāriem novēlējumiem
uz Latviju varējām nosūtīta palīdzība $250 000. 28 gadu laikā ALA sadarbībā ar
Latvijas Bērnu fondu ir piešķīrusi atbalstu Latvijas ģimenēm gandrīz 4 miljonu ASV
dolāru apjomā.
❖ 34 daudzbērnu ģimenes, kurās kopumā aug 120 nepilngadīgi bērni, saņēma
palīdzību $380 mēnesī, vismaz 24 mēnešus. Ikmēneša palīdzība piešķirta 12
bērniem ar īpašām vajadzībām.
❖ Augstskolu studiju stipendijas piešķirtas 23 studentiem bāreņiem vai studentiem
no daudzbērnu ģimenēm.
❖ Biedrības “Eņģeļa sirds” rīkotajā Ziemassvētku akcijā “Dāvināsim zinātkārumus”
ASV tautieši atsaucās ar $420 ziedojumu Ziemassvētku dāvanām bērniem Latvijā.
❖ ALA kongresa laikā Čikāgā sarīkojām līdzekļu vākšanas akciju biedrības “Cerību
centrs” vannas istabas remontam.
Vairāk par mūsu darbu lasiet Gada pārskatā!

