Amerikas latviešu apvienība:
Atskatoties uz aizvadīto gadu un, iezīmējot plānus jaunajam - 2014
Gadu mijā Amerikas latviešu apvienība pateicas saviem biedriem un labvēļiem par sadarbību aizvadītajā
gadā, kuras rezultātā kopīgiem spēkiem tika īstenoti daudzi projekti, kurus visus šeit nav iespējams
uzskaitīt. Gribētos izcelt nozīmīgākos!
Informācijas un polītiskais darbs
 ALAs 62. kongresa priekšvakarā Sietlā rīkojām Pieredzes apmaiņas seminārs ALAs biedru
organizāciju vadītājiem un pārstāvjiem.
 Jūlijā ALA organizatoriski un financiāli atbalstīja pirmā Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju
foruma rīkošanu Latvijā, kas pulcēja vairāk nekā 350 dalībnieku no 21 valsts un ko Latvijas Valsts
prezidents Andris Bērziņš savā Jaungada runā izcēla kā vienu no 2013. gada svarīgākajiem
notikumiem Latvijā.
 7. decembrī ALA sadarbībā ar Latvijas vēstniecību ASV, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un
Pasaules brīvo latviešu apvienību Vašingtonā, D.C. rīkoja informatīvu semināru par Latvijas
dubultpilsonību.
Kultūra
 ALA sniedza financiālu atbalstu latviešu kultūras biedrības „Tilts“ rīkotajai Valmieras drāmas
teātra turnejai pa ASV ar izrādi "Bezkaunīgie veči";
 ALA sniedza financiālu atbalstu Amerikas latviešu koru un deju kopu līdzdalībai XXV Vispārējos
latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā, Latvijā.
Izglītība
 Sākot ar 2013. gadu ALAs Izglītības nozares vadītāja skolām regulāri izsūta Izglītības nozares
ziņas, kas pieejamas arī ALAs mājas lapas atjaunotajā Izglītības nozares sadaļā.
 Martā ALAs Izglītības nozare Gaŗezerā rīkoja skolotāju konferenci, kurā piedalījās ap 50
dalībnieku un skolotāju no ASV latviešu skolām.
 Jūnija, jūlija un augusta mēnešos ALA sarīkoja četrus izglītojošus braucienus uz Latviju latviešu
skolu absolventiem un pieaugušajiem.
 Oktobrī ALAs Izglītības nozare Losandželosā rīkoja skolotāju apmācības semināru, semināram
piesaistot arī Latviešu Valodas aģentūras piešķirto financējumu.
Sadarbība par Latviju
 Saistībā ar 21. novembra traģēdiju Zolitūdē, ALAs valde 2013. gada decembra sēdē nolēma ziedot
$10, 000, lai sadarbībā ar Rīgas Technisko universitāti izveidotu konkursu, kas veicinātu un
uzlabotu būvprojektu pārraudzību un ēku konstrukciju drošību Latvijā. Ir saņemta pozītīva reakcija
no RTU vadības. Sadarbības noteikumi un konkursa nolikums tiks izstradāts 2014. gadā.
 ALAs „Sadarbība ar Latviju“ nozare turpina atbalstīt daudzbērnu ģimenes, bāreņus un
studentus Latvijā. 2013. gada rudenī uz Latvijas Bērnu fondu nosūtīti $218.355.
Sports
 Maija pēdējā nedēļas nogalē Mineapolē, Minesotas pavalstī ALAs Sporta nozare rīkoja ASV 62.
Meistarsacīkstes.

Jaunā gadā atkal prasa,
Vai būs laime, kāda, kur? ( K. Skalbe)
Vadoties no tā, ka mums - latviešu saimei ārzemēs - laime ir kopībā un iespējā izbaudīt mūsu valodu un
kultūras pasākumus, varam teikt, ka ar labas gribas spēku, pārliecību un darbu, ALA plāno vairākus
nozīmīgus pasākumus 2014. gadam:
Janvāris:
 ALAs Kultūras nozare sadarbībā ar organizāciju TILTS 2014. gada janvārī rīko „Amber String
Quartet“ turneju pa ASV Austrumkrastu.
 Janvārī noslēgsies ALAs Kultūras un Izglītības nozaŗu rīkotā akcija „Mana Gaismas Pils“, kuras
ietvaros latviešu skolas aicinātas, izmantojot latviešu valodas grāmatas, izgatavot mākslas darbu,
kas atspoguļo skolas darbu. Lai piedalītos akcijā, pieteikums kopā ar foto, skolas nosaukumu,
dalībnieku vārdiem un īsu aprakstu jāsūta ALAs Kultūras nozares vadītājai Līgai Ejupai, 5321
Johnson Avenue, Western Springs, IL 60558.
Marts:
 No 14. – 16. martam Gaŗezerā notiks ALAs pavasara valdes sēde.
Maijs:
 No 2. līdz 4. maijam, Filadelfijā notiks ALA 63. kongress.
 24. un 25. maijā ALA Sporta nozare Garezerā rīko ASV Meistarsacīkstes.
Jūnijs:
 ALA Sporta nozare no 12. līdz 25. jūnijam plāno ASV latviešu sportistu turneju uz Latviju.
 No 13. līdz 27. jūnijam ALAs Izglītības nozare rīko „Sveika, Latvija!” izglītojošu ceļojumu uz
Latviju jauniešiem – latviešu skolu absolventiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem (izlidošana no
Čikāgas).
 Tautas deju kopu vadītāju kursi 2x2 nometnē.
Jūlijs:
 No 9. līdz 23. jūlijam ALA rīko izglītojošu ceļojumu uz Latviju latviešu un angļu valodā
pieaugušajiem un ģimenēm „Hello, Latvia!/Sveika, dzimtene!”.
 No 9. līdz 23. jūlijam ALA rīko „Heritage Latvia” izglītojošo ceļojumu uz Latviju angliski
runājošiem latviešu izcelsmes jauniešiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem.
Augusts:
 No 12. līdz 26. augustam ALAs Izglītības nozare rīko „Sveika, Latvija!” izglītojošu ceļojumu uz
Latviju bērniem – latviešu skolu absolventiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem (izlidošana no
Newark).
Septembris:
 2014. gada septembrī Amerikas latviešu apvienība sadarbībā ar ASV Kongresa bibliotēku (Library
of Congress) Vašingtonā D.C. rīkos otro Trimdas latviešu archīvu, bibliotēku un materiālās
kultūras konferenci (Second Conference on Latvian Diaspora Archives, Libraries and Material
Culture).
Oktobris:
 Sadarbībā ar Latvijas vēstniecību, ALA piedalīsies oktobrī gaidāmo Latvijas Saeimas vēlēšanu
sagatavošanas darbos, lai nodrošinātu ASV dzīvojošajiem Latvijas pavalstniekiem iespēju
piedalīties šajās vēlēšanās.
Vai būs laime, kāda, kur? Aicinām uz sadarbību - starp organizācijām, starp iestādēm, starp indivīdiem, lai
varam paši veicināt un veidot savu laimi šajā gadā un turpmāk!
Anita Bataraga,
ALAs valdes priekšsēde

