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LATVIEŠU FONDA PADOME

Pateicamies visiem, kas palīdzēja šī Apkārtraksta 
tapšanā, rediģējot rakstus un daloties ar 
fotogrāfijām. Krišjānim Rozentālam par 

profesionālo un sirsnīgo sadarbību, veidojot šī 
izdevuma izklājumu.

Ar atbalstītajiem projektiem un to veicējiem iepazīstināsim “Austras stundas” pasākumos, kas notiks 
Zoom platformā, bet aktuālo informāciju piedāvāsim “Fondagrammā”, kuru izūsūtīsim elektroniski 

vairākas reizes gadā.



Jau daudzus gadus, līdzīgi citām 

organizācijām, Latviešu Fonds apsveic 

Gaŗezera Vasaras vidusskolas absolventus, 

dāvinot dalību un iespēju jauniešiem 

piedalīties labdarībā, balsot par projektiem 

un pašiem sajust kā saziedotā nauda ienāk 

fondā, ar kādu atbildības sajūtu tā tiek 

izlietota. Tomēr, mūs urdīja doma – kā būtu 

labāk? Vai jauniešiem rodas interese par 

fondu? Vai viņus aizrauj tas, ka mēs 

atbalstām interestantus projektus un mūsu 

paziņu un draugu lokā ir radoši latvieši visā 

pasaulē?

Vienmēr esam teikuši, ka vēlamies parādīt 

jaunākajai paaudzei mecenātisma un 

ziedošanas paraugstundu. Turpinot 

sarunas rudens un pavasara padomes 

sēdēs, nostiprinājās pārliecība, ka ir jāveido 

īpašs GVV absolventu klases speckurss, 

kuru vadītu un izstrādātu LF padomes 

locekļu grupa. Tā tapa iepriekšējās vasaras

pilotprojekts, kuru turpinām pilnveidot un

piedāvāsim arī nākamajos gados.

Ja, savulaik izveidoto, LF darbības un 

atbalsta sniegšanas principu salīdzinām ar 

mūsdienīgo crowdsourcing, tad vasaras 

kurss imitē populāro Shark Tank modeli, 

izvirzot idejas, izstrādājot un aizstāvot tās 

un rezultātā saņemot nelielu finansiālu 

atbalstu projekta īstenošanai. (vairāk par 

GVV jauniešu izstrādātajiem projektiem 

lasiet 21. lpp.)

LF atbalstītās rokgrupas “Akacis” dziesmā 

pirmsatmodas gados uzdotais jautājums: 

”Kas pacels karogu rīt?”, šodienas 

ģeopolitisko notikumu kontekstā, atkal 

izskan skaudri. Mēs ceram, ka 

realizējot vasaras pilotprogrammu, kuras 

ievadnodarbībā jaunieši apspriež, kas ir 

ziedošana, kādēļ cilvēki ziedo un kā 

iesaistīšanās stiprina mūsu identitāti, nesīs 

augļus. Laikā, kad ziedojam ne tikai latviešu 

lietām, bet arī Ukrainas atbalstam, šie 

jautājumi būs aktuāli ilgtermiņā. Piedaloties, 

sargājot un bagātinot mūsu kultūru, 

stiprināsim sevi, Latviju un brīvību.

Šis ir tikai sākums rosinošai sarunai, kurā 

vēlamies iesaistīt arī šīsdienas absolventu 

vecāku paaudzi. Jūs esiet izaudzinājuši 

burvīgus bērnus, kuriem rūp latviešu 

kultūra – dejas, dziesmas, dzeja - vērtības, 

kas ir tuvas arī jums. Nāciet mūsu pulkā!

Fonds, tā padome un mūsu plašā latviešu 

saime ir kā dažādu lielumu zobratiņi, kuri, 

aizķerot jaunas idejas, jaunas paaudzes un 

cilvēkus, kas varbūt līdz šim stāvējuši malā 

– nodrošina nepārtrauktu kustību, 

sadarbību, attīstību un izaugsmi. Mums 

visiem piedaloties un jauniem dalībniekiem 

ienākot fondā, šie latviskie zobratiņi turpinās 

griezties, un kustība būs mūžīgi uz priekšu.

Paldies, ka esat ar mums!

KAS PACELS KAROGU RĪT?
Renāte Kenney // Latviešu Fonda priekšsēde
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UZ PRIEKŠU, LATVIEŠU FONDS!
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Pēc pāris gadu pārtraukuma, Latviešu 

Fonda padome martā atkal satikās klātienē 

savā tradicionālajā pavasara sanāksmē. 

Un bija jau laiks - fondā ir daudzas jaunas 

sejas un prasījās sasveicināties ne tikai pa 

Zoom. Piektdienā, 17. martā dalībnieki 

viens pēc otra ieradās pie Brigitas un 

Arta Rumpēteriem Ņūdžersijā. Šī tikšanās 

apvienoja, lietojot Sandras Milevskas 

trāpīgos vārdus - “lietišķi nepieciešamo 

ar valdzinoši jauko”. Mēs gan strādājām, 

gan priecājamies, satiekoties ar sen 

neredzētiem draugiem, LF tradicionālajā 

Dziesmu vakarā.

Galvenais LF padomes pavasara sēdes 

mērķis ir ļoti praktisks - izvērtēt iesniegtos 

projektus, kurus pieteikuši mākslinieki, 

dzejnieki, filmu režisori, studenti un 

skolotāji, vēstures un literatūras mīļotāji, un 

daudzi citi. LF lietvedis Mārtiņš Hildebrants 

nodeva padomes vērtējumam sakopotos 

pieteikumus, kuros ir aprakstīta projekta 

tēma, izpildītāja kvalifikācijas, pieprasītā 

summa un rekomendācijas vēstules; 

padome izvērtēja Mazos projektus 

un izvirzīja Lielos projektus LF saimes 

balsošanai. 

Līdzās projektiem šogad mēs arī veltījām 

laiku, apspriežot vērtēšanas kritēriju 

efektivitāti - cik labi tie palīdz saprast vai 

projekts iekļaujas LF noteikumu robežās 

un ļauj objektīvi izvēlēties starp daudzajiem 

projektu pieteikumiem. Pārrunājām arī 

līdzekļu vākšanas un jaunu dalībnieku 

iesaistīšanas stratēģijas. Šis, saprotams, ir 

katras organizācijas galvenais izaicinājums. 

Un jāsaka, lai piesaistītu ziedotājus un 

dalībniekus, Latviešu Fonda padome 

ir pamatīgi centusies. Daži piemēri: 

Diānas Kārkliņas un Arņa Miķelsona 

vadībā mums top jauna mājas lapa 

www.latviesufonds.org. Visa gada garumā 

par Latviešu Fondu bieži rakstīts diasporas 

drukātajos medijos un interneta vietnē 

www.latviesi.com; pateicoties Žubītei 

Streipai top LF Wikipedia lapa. Tie, kas 

mūziku klausās Spotify, var Latviešu Fonda 

profilā atrast LF atbalstītās “Sibīrijas 

dziesmas”, Iļģus, Akaci un pasakaino Ērika 

Ešenvalda mūziku. Turpinām arī virtuālo 

pastaigu gar Daugav’s abām malām, kur 

liela daļa staigātāju nav aktīvi LF dalībnieki, 

taču ir LF atbalstītāji. Starp citu, Latviešu 

Fonda redzamību ceļ arī mūsu suvenīri 

- ūdens pudeles, t-krekli, mugursomas, 

aprocītes ar Latviešu Fonda zīmolu, kas 

tagad ir LF sekretāres, mākslinieces Ritas 

Grendzes pārziņā un būs iegādājami pie 

LF galdiņa Minesotas Dziesmu svētkos. 

Domājot par LF dalībnieku piederības 

zīmēm, talantīgā māksliniece un mūsu 

aktīvo projektu lietvede, Elizabete Ludvika, ir 

izveidojusi burvīgas LF zīmola piespraudes, 

auskarus un kaklarotas. Austras koks ir 

stiprs, klasisks un arī moderns simbols ar 

kuru mēs lepojamies un izceļam. 

Divu dienu laikā daudz tika pārspriests 

un izlemts, un tas pateicoties Brigitai un 

Artim Rumpēteriem, kuru viesmīlībai 

nebija robežu! Vakaros mēs sapazināmies 

labāk - piektdien padomes lokā pie 

kopīgām vakariņām, sestdien - sadziedot 

ar Ņūdžersijas draugiem, un svētdien - 

apciemojot LF dalībniekus Ņujorkā. Un kā 

vienmēr - Latviešu Fonds savu tikšanos 

sāka un nobeidza ar dziesmu.

Ilze Pētersone // Sabiedrisko attiecību lietvede



• Sakarā ar karu Ukrainā, tās tautai nepieciešama mūsu palīdzība un arī latviešu ziedotāju atbalsts. Šī iemesla dēļ, nolēmām šogad Īpašo akciju nerīkot.

• Balsošanas materiāli šogad un turpmāk tiks izsūtīti atsevišķi, nevis iekļauti pavasara Apkārtrakstā.

• Rudenī LF padomei pievienosies Andra Zommere no Kanādas, bet revīzijas komisijai – Linda Byron no Ņūdžersijas.

• Apsveram iespēju turpmāk LF padomes klātienes tikšanās noturēt tikai vienu reizi gadā, līdzekļu taupīšanas nolūkos.
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1. Mūzikls “Homo Novus” 2023. gadā, Dziesmu svētku laikā Rīgā, 

Liepājā, Cēsīs, Rēzeknē un Daugavpilī.

2. Latgaliešu darbības vārdi (Latgalian verbs)

3. Dokumentālā filma “Spārni”

4. 2022 Folktoberfest: Milwaukee Latvian Folklore Day

5. 1866. Pirmie latviešu skolēnu koru svētki Lazdonā (daļējs 

finansējums)

1. Baltic Transit mūzikas albums (CD)

2. Grāmata - Baiba Bičole “White Waterbird / Balts Ūdensputns” 

angļu un latviešu valodās

3. Danču burtnīcu kolekcija

4. Grāmata “Marga Tetere - Valdmane. Personība”

5. Ilģu dziesmu izcelsmes stāsti

6. Eslingenas dziesmu svētkiem 75

7. “Dziesmu sētas” skatuve un programma XV Vispārējos 

Dziesmu un deju svētkos ASV, Minesotā

8. Līvijas Akurāteres piemiņas grāmata

9. Kultūras programma (mūzika un dzejas lasījumi) konferences 

Veronikai Strēlertei - 110, Andrejam Johansonam - 100 un 

Pāvilam Johansonam - 75 ietvaros

10.  Rīgas Doma skolas uzvedums - komponista Kārļa Lāča 

mūzikls “Pūt, vējiņi”

11.  Grāmata “Providences mīlulis. Sarunas ar Imantu Lancmani”.

2022. GADĀ ATBALSTĪTIE MAZIE PROJEKTI: PĒC LF DALĪBNIEKU BALSOJUMA ATBALSTĪSIM 5 LIELOS PROJEKTUS:

ĪSUMĀ PAR GALVENO LF PAVASARA SĒDĒ

Šogad projektu atbalstam piešķirsim $32 500
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Uz Mazo projektu konkursu šogad tika pieteikti nedaudz mazāk projektu kā 

pērn. Taču pēc dažu gadu pārtraukuma, šogad tieši grāmatas un literatūra bija 

populārākā pieteikto projektu kategorija, kam sekoja projekti saistīti ar mūziku 

un teātri. Ceram, ka turpmāk, kad pandēmijas mākonis būs izgaisis, mūsu radošie 

darbinieki varēs pilnvertīgāk atgriezties ierastajās darba sliedēs un pieaugs projektu 

pieteikumu skaits. Gaidīsim! Šogad atbalstījām 11 Mazos projektus, kas tiks realizēti 

Latvijā, Vācijā un ASV, bet to galarezultātus - dzeju, grāmatas un mūzikas ierakstus, 

varēsim baudīt jebkur pasaulē. Pateicamies visiem projektu pieteicējiem par interesi 

sadarboties ar Latviešu Fondu un apsveicam Mazo projektu konkursa uzvarētājus!

BALTIC TRANSIT mūzikas albums (CD)
Projekta mērķis: BALTIC TRANSIT projekta mērķis ir ierakstīt un izdot 

radošās instrumentālās mūzikas albumu, kas apvieno vienreizēju 

profesionālo mūziķu tandēmu laikmetīgā skaņu sinerģijā un ideju 

improvizācijā. Kompozīcijas tiek rakstītas speciāli šim projektam. 

Mērķauditorija: Mūzikas mīļotāji - no klasikas līdz džezam un 

improvizācijai, kā arī bērni, jaunieši (mūzikas skolu audzēkņi un 

mūzikas augstskolu studenti), seniori. 

Projekta apraksts: Muzikālais projekts BALTIC TRANSIT ir 

flautistes Ilonas Kudiņas radošā sadarbība ar izciliem Latvijas džeza 

māksliniekiem - pianistu Viktoru Ritovu un bundzinieku Arti Orubu, 

un peruāņu izcelsmes amerikāni basistu Oskaru Stagnaro - Grammy 

balvu laureātu. BALTIC TRANSIT ir arī radošs instrumentālās mūzikas 

projekts, kura kompozīcijās savijas latgaliešu tautas dziesmu 

motīvi, latīņamerikas ritmi, Ilonas akustiskās & efektu procesora 

flautas skaņas, un kas apvieno kvarteta mūziķu ideju daudzveidību 

laikmetīgā sintēzē. 

BALTIC TRANSIT albuma ieraksts notiks ceturtdien, 2022. gada 

4. augustā Latvijas Radio 1. ierakstu studijā. Albuma ierakstam 

sekos albuma skaņas apstrāde (mixing), albuma noformēšana un 

prezentācija digitālajā platformā 2022. gada 18. novembrī.

Projektu piesaka: Ilona Kudiņa, www.ilonakudina.com 

Rekomendācijas: Ilona Meija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijas Pūšaminstrumentu katedras vadītāja, Asociētā 

profesore, flautiste. Anita Kupriss, diriģente un komponiste. 

LF finansējums: $2000

2022. GADA MAZIE PROJEKTI
Mārtiņš Hildebrants // LF projektu lietvedis



6

Grāmata – Baiba Bičole “White Waterbird / Balts Ūdensputns” 
angļu un latviešu valodā.
Baiba Bičole (mūžībā aizgāja 2021. gada 24. decembrī) bija viena no augstākās raudzes 

latviešu dzeijniecēm trimdā. Viņa paspēja uzrakstīt jaunas dzejas šim krājumam un kopā 

ar profesionālo tulkotāju Bitīti Vinklers to sakārtoja bilingvālam izdevumam. Šī grāmata būs 

vērtīgs pienesums latviešu dzejas kopainā un palīdzēs to popularizēt pasaulē. 

Grāmatas veidošanas komandā iesaistīti abgāda kvalificēti darbinieki - māksliniece, 

mākslas maģistre Zane Neimane, redaktore, filoloģijas maģistre Gundega Saulīte. Grāmata 

tiks iespiesta Jelgavas tipogrāfijā, izplatīta Latvijas lieltirgotavās kā arī caur avīzi “Laiks:” 

interesentiem ārpus Latvijas.

Projektu piesaka: Ligita Kovtuna, avīzes “Laiks” galvenā redaktore

Rekomendācijas: Arno Jundze, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs. Inguna 

Daukste Silasproģe, Dr. philol. LU literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece, 

Zinātņu akadēmijas korespondētāju locekle.

LF finansējums: $1995

Atmetusi galvu, saule mirkli

vēl iemērc savus spožos matus

ūdeņos, jau nākamā brīdī

viņa ir attapusies,

  sasējusi mēļu mezglu ap galvu,

 vecīga sieva saliektiem pleciem

 steidzas, sarūkot

arvien pelēcīgāka,

pārkāpj apvāršņa slieksni

un zūd––

 bet mēs vēl žilbušām acīm

 skatāmies ūdeņos, dobuļos sīkos,

 dīķos, upēs un ezeros visos––

 nē, tās jau ir smalko sprogu spurainās

 sīkaliņas zvaigznes,

 kas pretī mums lēkā,

 un mežmalā māžojas

  maldugunis.

Vakarā In the evening

Head thrown back, the sun dips

her shimmering hair into the water

once more, then remembers—

 Stooped like an old woman,

 she knots an indigo kerchief about her head,

 hurries, dwindling,

grayer and grayer,

steps across the horizon’s threshold

and vanishes—

 but we, our eyes still dazzled,

 peer into waters and hollows,

 into ponds, rivers, lakes––

 no, already bobbing before us are

 tiny, shaggy-haired stars,

 and by the forest frolic

  will-o’-the-wisps.

No dzejas krājuma
“White Waterbird/Balts ūdensputns” manuskripta:

2022. GADA MAZIE PROJEKTI

…katram dzejolim ir pašam sava un 

neatkārtojama pasaulē ierašanās reize, 

vide, un tāda ir tikai tā viena un vienīgā. 

Tulkots dzejolis ir pats savs, tā nav 

kopija no sākotnējā, jo katrai valodai 

ir pašai savs spēks, krāsa, izteiksmes 

veids.

Baiba Bičole – Rockville, Md., 2021



Grāmata “Marga Tetere – Valdmane. Personība.”
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir saglabāt kultūrmantojumam atmiņas par režisori Margu 

Teteri-Valdmani, kuras devums Ikšķiles pilsētas un Latvijas kultūrvides attīstībā nozīmīgs. 

M. Tetere- Valdmane par Ikšķiles amatierteātra režisori kļuva 1960.g.Viņas darbības laikā 

režisētas 27 koncertizrādes, teatralizēti uzvedumi, dzejas izrādes. Ar režisores iniciatīvu 

tapa 1981.g. atklātā Ikšķiles brīvdabas estrāde, kas bagātinājusi pilsētas kultūras dzīvi un tās 

ainavu. Režisore lielā cieņā turēja latviešu gara mantas, kuras izmantoja savos iestudējumos. 

Marga Tetere - Valdmene ir nozīmīga personība Latvijas kultūras vēsturē kā Tautas teātru 

kustības aizsācēja. 2022.g. režisorei apritētu 110. dzimšanas diena. Dokumentālais stāsts 

par izcilo režisori būs cieņas apliecinājums viņas ieguldījumam amatierteātru darbības 

izveidē un attīstībā Latvijā. Režisores vārds ir izpelnījies atzinību lokāli un valstiskā mērogā, 

tāpēc projekta mērķauditorija ir Ikšķiles, Ogres novada un visas Latvijas iedzīvotāji.

Projekta apraksts: Pieteiktā projekta – īsfilma “Marga Tetere-Valdmane. Personība” (garums 

– 30min.) izveidi un īstenošanu veiks Ikšķiles Kultūras biedrības biedri un video mākslinieks 

– operators Jurģis Kreilis. J. Kreilim ir vērā ņemama pieredze video stāstu veidošanā, viņa 

īsfilmas guvušas starptautisku atzinību konkursos. Video saturu veidos režisores bijušo 

audzēkņu, kolēģu, kultūras darbinieku atmiņas par viņas ieguldījumu latviešu teātra mākslas 

attīstībā , tautas kultūras mantojuma saglabāšanā. Kopējais intervējamo skaits paredzēts 6-8 

personas. Mērķauditorijas sasniegšanai, dokumentālo stāstu ievietosim biedrības mājaslapā, 

biedrības profilā sociālajā tīklā facebook.com, izplatīsim DVD formātā Latvijas bibliotēkās, 

piedāvāsim translācijai Latvijas televīzijā.
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2022. GADA MAZIE PROJEKTI
Danču burtnīcu kolekcija
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir publicēt iespiedu formātā 3 Latviešu danču burtnīcas 

tādejādi aizsākot publicēt iespiedu formātā vēsturiski Latvijā lielāko danču burtnīcu kolekciju 

kāda ir bijusi, kas sevī iekļauj danča norises aprakstu, zīmējumus un nošu pierakstu. 

Vēlāk visas iespiestās burtnīca par brīvu uzdāvināt KATRAM Latvijas folkloras kopas un 

tautas mūzikas kolektīva vadītājam ar LNKC palīdzību. 

Projekta apraksts: Projekta rezultātā plānots KATRAM folkloras kopas un tautas mūzikas 

ansambļa vadītājam nogādāt 3 dažādas danču burtnīcas ar LNKC palīdzību. Burtnīcas tiek 

dāvinātas. 

Projektu īsteno Sandis Zučiks, kas ir portāla dancukratuve.lv izstrādātājs un biedrības 

Danču krātuve vadītājs. 

2021. gadā portālā dancukratuve.lv sadaļā METODIKA tika publicētas 4 danču e- burtnīcas 

(kas tapušas pateicotie LF atbalstam), un 3 e-burtnīcas vēl ir izstrādē ar mērķi publicēt 

2022. gadā. Šī ir vēsturiski lielākā danču kolekcija, kāda jebakad ir izstrādāta Latvijā. Tomēr 

apzinoties, ka daudzi ansambļu vadītāji ikdienā nelieto digitālā formātā materiālus, ir svarīgi 

rast iespēju šos materiālus pasniegt arī papīra formātā. 

Pēdējās danču burtnīcas, kas tika iespiestas bija 1999-2001. gadas E. Spīča ‘’Mārtiņa deju 

grāmata’’ 3 burtnīcas. Raugoties vēl sanāks J.Rinks un J.Ošs “Latvju tautas dejas” 3 burtnīcs 

un J. Stumbrs “Dejosim latviski ” 2 burtnīcas (1930tie).

Projektu piesaka:

Sandis Zučiks, www.dancukratuve.lv

Rekomendācijas: Dace Jansone, Ogres novada 

Ikšķiles pilsētas un ‘Tīnūžu pagasta kultūras 

pārvaldes vadītāja; Veronika Ramāne, Latviešu 

biedrību savienības valdes priekšsēdētāja 

LF finansējums: $1500

Projektu piesaka:

Lelde Sāmite, www.kulturasbiedriba.lv 

LF finansējums: $874
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2022. GADA MAZIE PROJEKTI
“Iļģu” dziesmu izcelsmes stāsti 
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir palīdzēt rast skaidrību dažos strīdīgos jautājumos, kas 

pēdējā laikā uzvirmo diskusijās latviešu folklorā ieinteresētu cilvēku starpā. Darīt zināmu “Iļģu” 

ieskaņoto un izpildīto dziesmu izcelsmes un iedzīvināšanas ceļus. Noskaidrot tradicionālās 

un orģinālmūzikas samēru “Iļģu” mūzikā. Iedziļināties “tautasdziesmas” jēdzienā un saturā. 

Izvērtēt dažu uzskatu izmaiņu 40 gadu ilgas folkloras praktizētājas gaitās.

Projekta apraksts: Projektu izpildīšu es, Ilga Reizniece. Jo daudzu dziesmu izcelsmes avoti 

un interpretācijas ceļi ir zināmi tikai man. Diemžēl, kaut kas ir piemirsies; daži 30 un 40 gadu 

seni ieraksti un pieraksti ir zuduši. Mans uzdevums - atrast, sameklēt, izpētīt avotus un 

darīt tos zināmus ikkatram folkloras draugam. Tam vajadzīgs daudz laika un pacietības. Būs 

nepieciešams iedziļināties izbalējušās nošu lapās, grāmatās un latviešu folkloras krātuves 

arhīvos.

Projektu piesaka: Ilga Reizniece,

mūziķe, grupas Iļģi dibinātāja un vadītāja.

LF finansējums: $1200

“Eslingenas Dziesmu svētkiem 75”
Projekta mērķis: Kultūras un sabiedriskās dzīves uzturēšana diasporā un dziesmu un 

deju svētku tradīcijas pēctecības nodrošināšana ir viens no biedrības Saime mērķiem un 

virsuzdevumiem, kurš sasniedza savu kulmināciju ar svētkiem 2017. gadā un kuru esam 

arī izvirzījuši šī gada Eslingenas svētkiem. Tāpat vēlamies sarīkot plašus Eiropas mēroga 

kultūras svētkus, vienlaicīgi gatavojoties 2023. gada Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju 

svētkiem, rīkojot meistarklases. 

Svētku ietvaros vēlamies veicināt sadarbību starp Latvijas un diasporas mākslinieciskajām 

kopām un organizācijām, nodrošināt profesionālo pieredzes un zināšanu apmaiņu un 

kopīgu projektu un pasākumu īstenošanu.

Svētkos dalību ir pieteikušas 53 mākslinieciskās kopas gan no diasporas, gan Latvijas, kopā 

aptuveni 900 dalībnieki, ieskaitot arī bērnus un jauniešus.

Svētku mērķauditorija ir ne tikai latvieši, kultūras un citu nozaru pārstāvji, bet arī vietējie 

Eslingenas un reģiona iedzīvotāji, kurus vēlamies arī svētku aktivitātēs iesaistīt.

Projekta apraksts: “Eslingenas Dziesmu svētkiem 75” ir latviešu kultūras biedrības Saime 

paspārnē rīkoti dziesmu un deju svētki diasporā, kuri notiks 2022. gada 16.-19. jūnijā. 

Biedrība ir izveidojusi svētku darba grupu, kurā apvienojas profesionāļo un pieredzējuši 

dažādu nozaru pārstāvji no diasporas un Latvijas. Sadarbība notiek ar Eslingenas pilsētas 

pašvaldību, kā arī ar organizācijām un institūcijām, kā piem., PBLA, ELA, laikrakstiem Brīvā 

Latvija un Laiks, platformu latviesi.com, LNKC. Svētku patronese, tāpat kā 2017. gada 

svētkos, ir bijusī valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Svētku dienu programma tiek 

plānota daudzveidīga un krāšņa – grāmatas “Atmiņas par Eslingenu” atklāšana vācu valodā, 

lasījums “Dziesmu svētku tradīcijai 150”, lielkoncerts tirgus laukumā, kokļu un garīgās 

mūzikas koncerts, koncertuzvedums ar Čikāgas Piecīšu dziesmām, teātra izrāde, amatnieku 

tirdziņš un saulgriežu ieskandināšana svētku izskaņā. Svētkos piedalīsies 900 dalībnieki un 

tiek gaidīti vairāki simti apmeklētāju.

Projektu piesaka: Laura Putāne, latviešu 

kultūras biedrības “Saime” valdes priekšsēdētāja 

un svētku koordinatore.

Rekomendācijas: Dace Melbārde, Eiropas 

Parlamenta deputāte, bijusī Latvijas Republikas 

Kultūras ministre un bijusī Latvijas Nacionālā 

kultūras centra direktore. Elīna Pinto, ELA 

prezidija priekšsēde no 2018. gada līdz 2022. 

gadam.

LF finansējums: $2000
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2022. GADA MAZIE PROJEKTI
“Dziesmu sētas” skatuve un programma XV Vispārējos 
Dziesmu un deju svētkos ASV, Minesotā
Projekta mērķis: Dziesmu svētkos ir svarīgi iekļaut arī tradicionālo tautas mūziku, jo tajā 

sakņojas latviešu mīlestība pret dziesmu un dziedāšanu. Tā kā XV Vispārējo Dziesmu un 

deju svētku programmā nav atsevišķa koncerta veltīts folklorai un tradicionālai tautas 

mūzikai, “Dziesmu sēta” būs vienīgā vieta, kur tās tiks pārstāvētas. Pie tam, ir arī svarīgi, lai 

dziesmu svētkos būtu bezmaksas koncerti – ne katrs svētku apmeklētājs grib vai var nopirkt 

biļetes uz visiem maksas koncertiem.

“Dziesmu sētu” gan ļoti daudzi redzēs un dzirdēs, jo tā notiks 3 dienas (kopā 10 stundas) 

gan dziesmu svētku galvenās viesnīcas vestibīlā, gan Landmark Center ātrijā, kas ir publiska 

kultūras telpa, kur arī vietējā amerikāņu publika varēs iepazīties ar latviešu mūziku, 

dziesmām un dejām. Tāpēc, ka “Dziesmu sēta” būs gana redzams pasākums un publika 

nāks un ies pēc pašu vēlēšanas, ir svarīgi, lai tā būtu vizuāli pievilcīga, ar kvalitatīvu skaņu, 

glītu skatuvi un tās noformējumu.

Projekta apraksts: “Dziesmu sēta” XV Vispārējos Dziesmu un deju svētkos ASV, Minesotā, 

būs publiski pieejama bezmaksas skatuve, uz kuras uzstāsies folkloras kopas un dažādas 

citas grupas ar uzsvaru uz folkloru un tautas mūziku/dejām no ASV kā arī no Latvijas. Par 

“Dziesmu sētas” programmu ir atbildīga Amanda Zaeska no Rīgas/Mineapoles. Skatuves 

plānošanas grupā ir iesaistīta Linda Treija no Teksasas. “Dziesmu sētā” uzstāsies jauniešu 

folkloras studija “Banga” no Rīgas, folkloras kopa “Migla” no Sanfrancisko, “Teiksma” no 

Mineapoles, jauniešu grupa “Trejdeviņi” no Čikāgas, “Dzintariņš” no Latvijas un koklētāji no 

visas Amerikas. “Dziesmu sēta” darbosies no 1. - 3. jūlijam.

Projektu piesaka: Amanda (Jātniece) Zaeska

Rekomendācijas: Juris Zalāns – projektu vadītājs, 

Kultūras menedžmenta centrs “Lauska”. Andris 

un Daiga Rūtiņi – folkloras kopas “Sudrabavots” 

dalībnieki.

LF finansējums: $2000
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2022. GADA MAZIE PROJEKTI

Līvijas Akurāteres piemiņas grāmata
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir atklāt interesentiem autentisku radošas personības 

piemēru, radot priekšstatu par inteliģences gaitām 20. gadsimtā, un saglabāt un popularizēt 

teātra zinātnieces Līvijas Akurāteres garīgo mantojumu, nodrošināt tā pieejamību mūsdienu 

lasītājam vēsturiskā konteksta un personības tapšanas izpratnei.

Projektā paredzēts:

• publicēt Līvijas Akurāteres dzejoļu krājumu „A una corda. Uz vienas stīgas”;

• apkopot un publicēt laikabiedru atmiņas, kas rada priekšstatu par Līvijas Akurāter kas 

rada priekšstatu par Līvijas Akurāteres ekstraordināro personību;

 • izdot Līvijas Akurāteres piemiņas grāmatu saturiski un vizuāli bagātīgā un poligrāfiski 

kvalitatīvā grāmatā.

Grāmatas mērķauditorija ir latviski lasošie kultūrvēstures un mākslas interesenti, 

konkretizējot — īpaši dzejas un teātra cienītāji, pētnieki, izzinātāji, profesionāli aktieri un 

režisori, amatierteātru aktieri, režisori, entuziasti, kultūras darbinieki, kultūras un mākslas 

izglītības iestāžu docētāji un studenti, personības radošās laboratorijas pētnieki.

Projekta apraksts: 2022. gadā CKVB izdos Līvijas Akurāteres piemiņas grāmatu, ko 

sakārtos Sanita Dāboliņa un Ieva Akuratere. Grāmatā tiks iekļauts Līvijas Akurāteres dzejoļu 

krājums „A una corda. Uz vienas stīgas”, kam autore devusi apakšvirsrakstu „Kādas sirds 

biogrāfija trīsdesmit gadu garumā” (1937–1967), kodolīgi un spilgti Annas Eižvertiņas, Astras 

Kacenas, Viktora Hausmaņa, Raimonda Auškāpa, Dāvja Auškāpa, Daces Priedes, Veltas 

Kaltiņas, Gunas Zeltiņas, Egila Melbārža, Ievas Akurateres, Jura Kulakova atmiņu tēlojumi, 

hronoloģisks L. Akurāteres dzīves un darbības pārskats, apmēram 100 fotogrāfiju, kas 

raksturo teātra zinātnieces darbību un kultūras norises Latvijā. Grāmata būs saturiski un 

vizuāli bagātīga.

Sabiedrība tiks iepazīstināta ar projektu rakstos periodikā, sociālajos plašsaziņas līdzekļos, 

kā arī vasarā plānotajā piemiņas pasākumā, kurā piedalīsies dziedātājas Ievas Akurateres 

kolēģi mūziķi un amatierteātri un kurā nepieciešamības gadījumā tiks vākti ziedojumi 

grāmatas izdevumam.

Projektu piesaka: Sanita Dāboliņa

Rekomendācijas: Valters Nollendorfs, ilggadējs 

Latvijas Okupācijas muzeja biedrības vadītājs, 

literatūrzinātnieks, dzejnieks. Viesturs Vecgrāvis, 

literatūrzinātnieks, LU emeritētais profesors.

LF finansējums: $2000



11

2022. GADA MAZIE PROJEKTI

Kultūras programma (mūzika un dzejas lasījumi) konferences 
Veronikai Strēlertei - 110, Andrejam Johansonam - 100 un 
Pāvilam Johansonam - 75 ietvaros
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir atminēties, vērtēt un profesionāli vēstīt par trim 

nozīmīgām personībām Latvijas kultūrtelpā - dzejnieci Veroniku Strelerti, kultūrvēsturnieku 

Andreju Johansonu un dzejnieku Pāvilu Johansonu, kuriem šis ir jubileju gads. Rosināt 

interesi par dzeju, par spilgtām un radošām personībām, kuru radošais mūžs pamatos 

aizritēja svešumā, ārpus Latvijas, tomēr ne uz mirkli neaizmirstot savu piederību un savas 

saknes. Konference rosinās un atgādinās, savukārt iecerētā kultūras programma, kurai 

būtu nepieciešamas finansiāls atbalsts, paplašinās skatījumu - aicinās ieklausīties dzejas 

lasījumā, kā arī sniegs muzikālu prieku, atskaņojot latviešu komponistu solo un kordziesmas. 

Mērķauditorija ir visplašākām, no dzejas, kultūrvēstures, esejas, Rīgas pilsētas vēstures 

izzinātkārajiem, līdz latviešu mūzikas daudzveidības interesentiem.

Projekta apraksts: Projekts tiks īstenots LU LFMI institūtā vadošās pētnieces Ingunas 

Daukstes-Silasproģes vadībā, asistējot Dr. philol. Jānim Ogam un Dr. philol. Ievai E. Kalniņai. 

Projektu veido divas daļas: 1) zinātniski lasījumi; 2) kultūras programma. 

Norises vieta plānota Latvijas Nacionālās bibliotēkā 2022. gada okt. beigās vai nov. sākumā 

kā vienas dienas izvērsts notikums.

Konferences ietvaros iecerētā muzikālā un literārā kultūras programma ietver dzejas 

lasījumu; konferences organizētāji vēlas celt godā un atgādināt arī par tiem latviešu 

komponistiem, kuri radījuši solo dziesmas un kora dziesmas ar Veronikas Strēlertes dzeju, 

piemēram, Jānis Kalniņš, Jānis Mediņš, Alberts Jērums, Tālivaldis Ķeniņš, Jānis Norvilis, 

Helmers Pavasars u. c., kuru radošais mūžš aizritēja svešumā, viņu muzikālais devums ir 

mazāk zināms un iepazīstams. 

Latviešu Fonda atbalsts ļautu sagatavot un īstenot ieceri sadarbībā ar dziedātāju Ievu Paršu, 

pianisti Agnesi Egliņu un jauniešu kori “Balsis”.

Projektu piesaka: Inguna Daukste-Silasproģe

Rekomendācijas: Lalita Muižniece, LF 

tūkstošniece; Viesturs Zanders, LU profesors, 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks. 

LF finansējums: $2000
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2022. GADA MAZIE PROJEKTI
Komponista Kārļa Lāča mūzikls “Pūt, vējiņi!”
Projekta mērķis: Projekta mērķis ir iestudēt un īstenot 3 komponista Kārļa Lāča mūzikla 

“Pūt, vējiņi” izrādes PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas koncertzālē 2022. gada 7., 8., 9. 

jūlijā. Ilgtermiņā projekts palīdzēs popularizēt un attīstīt muzikālā teātra žanru Latvijā.

Koncerta mērķauditorija aptver mūziklu žanra interesentus, kā arī to sabiedrības daļu, 

kas aktīvi darbojas kultūras jomā, profesionāļus un amatierus – vietējos māksliniekus, 

pedagogus, kultūras namu vadītājus, amatierkolektīvu dalībniekus un 

vadītājus, kultūras nozaru kritiķus, mediju pārstāvjus, dažāda vecuma cilvēki ar padziļinātu 

interesi par latviešu komponistu daiļradi, mūziklu žanru un jauno profesionāļu sniegumu. 

Galvenā mērķauditorija, ko vēlas sasniegt radošā komanda ir jaunieši, kurus var iedvesmot 

citu jauniešu skatuves šarms un sniegums. Mērķauditoriju plānots sasniegt, izmantojot 

dažādām vecuma grupām piemērotus medijus – elektroniskos masu saziņas līdzekļu un 

drukāto presi.

Projekta apraksts: Komponista K. Lāča mūzikls “Pūt, vējiņi!” veidots pēc Raiņa lugas, ar 

J. Elsberga un E. Mamajas libretu. Tas ir viens no spilgtākajiem mūziklu žanra piemēriem 

latviešu komponistu daiļradē, kas uzveduma stāstu un estētiku smēlies no latviešu tautas 

“koda”, papildinot to ar laikmetīgiem muzikāliem un dramaturģiskiem elementiem. 

Par mūzikla režisoru aicināts jaunais mākslinieks M. Kagainis, kurš jau izpelnījies publikas un 

nozares profesionāļu novērtējumu par Džonatana Larsona mūzikla “RENT” iestudējumu. 

Mūzikla “Pūt, vējiņi” režijā plānots rast līdzsvaru starp tradicionālo un laikmetīgo, veidojot 

mūsdienīgu stāstu, bet nepazaudējot Raiņa lugas vēstījuma cilvēciskumu. 

Šāds iestudējums būs spilgts apliecinājums topošu profesionāļu kvalifikācijai un darba 

spējām, kā arī sniegs iespēju prezentēt PIKC Nacionālo Mākslu vidusskolu plašākai 

sabiedrībai 3 mūzikla izrādēs 2022. gada 7., 8., 9. jūlijā.

Projektu piesaka: Aleksandra Āboliņa, Meža iela 

15, Rīga, LV-1048, Latvija, +371 29777110, una.

stade@nmv.lv, www.rdks.lv

Rekomendācijas: Kārlis Lācis, komponists; Gints 

Ceplenieks, PIKC NMV Rīgas Doma kora skolas 

vadītājs.

LF finansējums: $2000 

Foto: A. Spāģis
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2022. GADA MAZIE PROJEKTI
Grāmata “Providences mīlulis. Sarunas ar Imantu Lancmani”
Projekta mērķis: Izdot Inetas Meimanes grāmatu “Providences mīlulis. Sarunas ar Imantu 

Lancmani” – liecību par izcilā latviešu mākslas vēsturnieka, gleznotāja un sabiedriskā 

darbinieka Imanta Lancmaņa ieguldījumu latviešu kultūrā, sabiedriski politiskajā dzīvē, 

valstiskuma atjaunošanā un uzturēšanā no 20. gs. 60. gadiem līdz pat mūsdienām, 

dokumentējot grāmatas formā autores sarunas ar Imantu Lancmani divpadsmit gadu 

garumā. 

Ilgtermiņa mērķis – veicināt dažādu paaudžu mākslas un humanitāro jomu profesionāļu un 

plašākā lasītāju loka interesi par latviešu kultūras izcilāko personību neizpētītiem vai mazāk 

zināmiem aspektiem.

Plānotā mērķauditorija – plašs lasītāju loks, tai skaitā mākslas, kultūras, humanitāro jomu 

profesionāļi, studenti, pasniedzēji, skolēni, skolotāji, bibliotekāri.

Projekta apraksts: 2021.g. jūlijā Imants Lancmanis svinēja 80 gadu jubileju. Pandēmijas 

apstākļu dēļ par jubilejas svinību gadu izvēršas 2022, kad novembrī notiks arī Lancmaņa 

gleznu izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. 

Lancmanis ir Latvijas izcilāko personību vidū. Lai arī viņa mūžs un profesionālā darbība 

nesaraujami saistīta ar Rundāles pils atjaunošanu, Lancmaņa interešu un atziņu vēriens un 

amplitūda ļauj viņu ierindot nācijas sirdsapziņas balsu vidū – katra uzstāšanās televīzijā vai 

radio, intervija žurnālos, laikrakstos vai interneta portālos izsauc interesi un atbalsi. 

Apjoms 950 000 rakstu zīmju, 672 grāmatas lpp., tekstu papildinās fotogrāfijas, gleznu 

reprodukcijas, Rundāles pils interjera foto. Stendera biedrība uzņēmusies grāmatas 

izdošanu, izplatīšanu, popularizēšanu Latvijā un ārzemēs, lai grāmata sasniegtu iespējami 

plašu lasītāju loku. Ineta Meimane – autore, Ilze Antēna – redaktore, Katrīna Vasiļevska, SIA 

“Lapu dizains” – dizainere un maketētāja, Jelgavas tipogrāfija.

Projektu piesaka: Artis Ērglis

Rekomendācijas: Rolands Lappuķe, ilggadējs 

diplomāts, Valsts prezidenta padomnieks video 

tehnoloģiju jautājumos; Eva Eglāja-Kristsone, 

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un 

mākslas institūta (LU LFMI) direktore.

LF finansējums: $2000
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PATEICAMIES PAR DARBU LATVIEŠU FONDĀ!
No sirds pateicamies Elizabetei Ludvikai un Andrejam Dumpim, kuri devuši neatsverami lielu 

ieguldījumu padomes darbā. Andrejs ar savām plašajām profesionālajām zināšanām un pieredzi 

palīdzēja mums atrast jaunus risinājumus dažādiem grāmatvedības un menedžmenta jautājumiem. 

Beta ar savam mākslinieces acīm un plašu paziņu loku mākslas pasaulē ļāva mums vel rūpīgāk un 

kvalitatīvāk novērtēt projektu pieteikumus un pārskatīt to ieviešanu. 
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LATVIEŠU FONDS DZIESMU SVĒTKOS
Minesotas dziesmu svētki

Kad kāpjam uz skatuves vai teciņsolī ienākam arēnā, sirds notrīs lepnumā, 
ka tieši mums gadījusies laime būt par latviešiem, kuri kopj šādus 
brīnumskaistus kopābūšanas svētkus. Sajūtas, kas klusi guļ katrā latvietī, 
svētkos pamostas pilnā, trakā, neizbēgami skaistā plaukumā.

Valda Grinberga // ALA kultūras nozares vadītāja
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PIEDALĀMIES UN ATBALSTĀM

Trešie Dziesmu svētki Eslingenā bija ĪSTI un ĻOTI SKAISTI SVĒTKI! Diasporas 
lielākais kultūras pasākums Eiropā pēc pandēmijas apvienoja teju vai 900 
dziedātājus, dejotājus un muzikantus no 14 valstīm. Mums izdodas labas 
lietas, kad kļūstam nesavtīgi un vienoti.

Lelde Vikmane // ELA kultūras nozares vadītāja

Eslingenas dziesmu svētki



Noslēdzies darbs pie digitālās 

fotogrāfiju datubāzes “www.dpalbum.lv” 

pārņemšanas un fotogrāfiju ievietošanas 

muzeja “Latvieši pasaulē” palīgkrājumā. 

Ir apstrādātas vairāk nekā pieci tūkstoši 

fotogrāfiju par latviešu ikdienas dzīvi 

bēgļu nometnēs Vācijā pēc Otrā pasaules 

kara, pielāgoti un sistematizēti apraksti. 

Visu digitalizēto foto kolekciju var apskatīt 

https://dieva-putnini.lapamuzejs.lv/

Projektā iesaistītais LaPa muzeja darbinieks 

Toms Pāvils saka: “Pateicoties lielajam 

apjomam skautu bilžu, es tagad zinu 

vismaz trīs veidus, kā mežā var izveidot 

galdu. “Savām acīm” esmu redzējis kopā 

sanākšanas prieku Dziesmu svētkos bēgļu 

nometnēs laikā, kad cilvēkiem nupat bija 

atņemta valstiskā neatkarība. Esmu redzējis 

sapņus un cerību par brīvu Latviju. Esmu 

iepazinis latviešu uzvārdu bagātību un 

skanīgumu.

Daudzi bilžu dāvinātāji dalās ne tikai ar 

stāstiem par pieredzēto nometnēs, bet 

arī par piedzīvojumiem pilnajiem, citreiz 

holivudiski-neticamajiem izdzīvošanas 

stāstiem par ceļu līdz tām. Savukārt pēc 

dzīves bēgļu nometnēs daudzu ģimeņu 

locekļi šķīrās, lai izklīstu pa visu plašo pasauli 

– daži palika Eiropā, bet citi devās tālāk gan 

ar kuģiem, gan arī lidmašīnām. Tas viss tur 

ir, un vēl vairāk. Par to varētu grāmatas 

rakstīt vai seriālus uzņemt.

Tomēr viens projekta aspekts sevi diezgan 

skaudri pieteica 24. februāra rītā ar Krievijas 

uzsākto agresiju Ukrainā. Un varbūt vēl jo 

uztraucošāk tas šķita tieši DP albuma dēļ – 

es strādāju pie projekta, kas stāsta par lielu 

daļu latviešu tautas, kurai vairāk nekā 70 

gadus senā pagātnē bija jābēg no tā paša 

agresora, kas šobrīd pastrādā noziegumus 

pret citu, tik netālu esošu Eiropas valsti!”

Mēs ar lielu priecājamies un turpinam 

atbalstīt pilnmetrāžas filmu “Mātes piens” 

(režisore Ināra Kolmane, scenārija autors 

Arvis Kolmanis), kas veidota pēc Noras 

Ikstenas tāda paša nosaukuma romāna. 

2021. gadā filmas uzņemšana notikusi Rīgā, 

kādā dzīvoklī Vecrīgā, kas iekārtots kā filmas 

varoņu mājvieta dažādos laika periodos 

gan 50. gados, gan 60., gan 80.gados, 

padomju laika Latvijā. Šis padomju laika 

režīms daudziem cilvēkiem atņēma ticību 

un godīgumu, arī dzīvības, bet daudziem 

pavisam izjauca dzīves. Šis vēsturiskais 
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LATVIEŠU KULTŪRAS PROJEKTI TOP
Elizabete Ludvika // Aktīvo projektu lietvede

Latviešu Fonds ir ļoti aktīvi darbojies pagājušā gadā neskatoties uz pandēmijas 

ierobežojumiem, traucējumiem un kavēkļiem, kuri ietekmēja gan projektu veicējus, 

gan izpildes termiņus. Projektu pieteikumi pienāca no dažādām pasaules malām un 

projektu pieteicēji ir centušies projektus veicināt, būt radoši savā pieejā, kā risināt 

problēmas un turpināt savus projektus.

Latviešu Fonds ir izmaksājis pieprasīto finansējumu 17 projektiem, tai skaitā 4 

lielajiem un 9 mazajiem projektiem, kas pabeiguši projekta darbus. Bez tam, vairāki 

interesanti projekti tika noslēgti šovasar un tādēļ vēlamies pievērst jūsu uzmanību 

tiem.



fons ir aktuāls arī mūsdienu nemierīgajā 

pasaulē. Filma uz to visu skatās gan no 

mātes, gan meitas skatu punkta. Galvenajās 

lomās filmējusies Maija Doveika, Elīna Vaska 

un Madara Mazā, kā māte bērnībā. Meitu 

Noru tēlo Rūta Kronberga, bet Jesi – Zane 

Bierande. 

Filmēšanas komanda izsaka lielu pateicību 

visiem cilvēkiem, kas atsaukušies un 

dāvinājuši kā arī aizdevuši dažādus padomju 

laiku rekvizītus un apģērbus. Tāpat viņi 

sirsnīgi pateicas visiem tiem, kas brīvprātīgi 

piedalījušies garajās filmēšanas dienās gan 

stacijā, gan arī pie Brīvības pieminekļa, lai 

veidotu masu skatus Padomju laika Latvijā.

Vēl viens no lielajiem projektiem ar ko 

Latviešu Fonds ļoti lepojas ir izdevniecības 

Jumava izdotā grāmata “Latvijas kultūras 

vēsture”, kas tapusi LMA profesora 

Ojāra Spārīša virsvadībā sadarbojoties 

dažādu kultūras nozaru pētniekiem un 

profesionāļiem. Šī grāmata vispusīgi 

aptver dažādas kultūras jomas Latvijā, 

dokumentējot Latvijas kultūras vēstures 

ainu daudzu gadsimtu garumā, visaptveroši 

pastāstot par unikālo kultūras mantojumu 

Latvijā. Katrai kultūras nozarei ir veltīta 

atsevišķa nodaļa, bagātīgi aprakstot arī 

pēdējās desmitgades aktuālās norises 

Latvijas kultūrā ar pārskatāmu notikumu 

tabulu, literatūras avotiem un vizuālo 

materiālu. Grāmata ir vērtīga un 

izmantojama skolēniem, studentiem, 

kultūras cienītājiem, kā arī vēstures 

interesentiem Latvijā un ārpus tās robežām, 

kā arī lielisks veids kā nodot tālāk jaunajai 

paaudzei mūsu kultūras mantojumu. 

Grāmatas vizuālo materiālu veido vairāk 

nekā 1000 fotogrāfijas. Tieši kultūra bijusi tā, 

kas latviešiem ļāvusi saglabāt savu nacionālo 

identitāti, savu valodu, tieši kultūras jomas 

pārstāvošie cilvēki bija tie, kas piedalījās 

Latvijas valstiskuma idejas realizēšanā 20. 

gadsimta sākumā, tieši kultūras procesi 20. 

gadsimta beigās kļuva par dzinējspēku, kas 

ļāva Latvijas valstiskumu atjaunot. Tiešām 

priecājamies par šo paveikto projektu!

Sandis Zučiks ir turpinājis darbu pie Danču 

krātuves satura papildināšanas. Mēs ar 

Sandi esam jau sadarbojušies iepriekš un 

esam sajūsmā par viņa enerģiju un radošo 

pieeju īstenojot savas idejas. 2017. gadā tika 

uzsākts Simts danču projekts, kurā folkloras 

grupa Dandari bija vieni no aktīvajiem 

brīvprātīgajiem projekta dalībniekiem, 

tādejādi palīdzot sniegt cilvēkiem praktiskas 

zināšanas par latviešu dančiem. 
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Foto no pilnmetrāžas filmas “Mātes piens”



Danču krātuve no maza projekta ir 

izaugusi par plaši aptverošu, ar informāciju 

bagātu vietni, kas folkloras entuziastiem, 

interesentiem un kolektīviem sniedz iespēju 

papildināt savas prasmes un zināšanas. 

Savukārt, tas, kā šī informācija tiek 

pasniegta, uzrunā arī iespējams ar folkloru 

vai dejošanu nesaistītas cilvēku grupas, kas 

ar to iepriekš nav iepazīstinātas, tādejādi 

palielinot iespēju tālākai šīs dzīves daļas 

pilnveidošanai. Varat paši apskatīties Danču 

krātuves veikumu www.dancukratuve.lv

Kaut interneta vidē pieejamie deju materiāli 

būs nozīmīgākais šīs tradicionālās kultūras 

mantojuma formas izplatīšanas un 

apguves veids, projekta veidotāju mērķis 

ir izveidot arī vienu vienotu e-grāmatu 

ar visiem jau savāktajiem materiāliem. 

Kopumā tas ievērojami uzlabos publicēto 

materiālu praktiskās lietošanas iespējas, 

latviešu folkloras deju (un līdz ar to arī citu 

tradicionālās kultūras formu) dejošanu visā 

pasaulē.

Esam patiesi iepriecināti, ka Dzintras 

Andrušaites vērtīgais pētījums par Ēvaldu 

Dajevski - viņa dzīves gājumu un ceļu 

mākslā, nu pieejams lasītājiem skaistā un 

bagātīgi ilustrētā izdevumā – tieši tā, kā tas 

pienākas māksliniekam, kurš dzīvi uztvēra 

vizuāli un radīja piesātinātus, krāsām 

bagātus mākslas darbus.

Grāmatas atvēršana notika Liepājā, Cēsīs 

un Rīgā piedaloties mākslinieka dēlam 

Pēterim Dajevskim un ALA kultūras 

nozares vadītājai, LF padomdevējaii Valdai 

Grinbergai, kura pārstāvēja arī Latviešu 

Fondu. 

Latviešu Fonds arī iepriekš atbalstījis 

projektus saistībā ar Ēvalda Dajevska 

daiļradi, jo tā ieņem unikālu vietu trimdas 

latviešu mākslā - mākslinieks darinājis 

ne tikai neskaitāmus skatuves ietērpus 

un kostīmu metus Amerikas Latviešu 

teātrim, bet arī ienesis latviešu mākslinieka 

redzējumu Ņujorkas Brodveja teātru izrāžu 

noformējumā.

Šogad vēl viens nozīmīgs notikums - izstāde 

“NYET, NYET SOVIET”, kas sekoja pa pēdām 

muzeja “Latvieši pasaulē” izdotajai grāmatai 

“Nyet, Nyet Soviet”, ir bijusi ļoti labi apmeklēta 

un saņēmusi ļoti labas atsauksmes gan no 

apmeklētājiem, gan arī presē. Izstāde stāsta 

par latviešu politiskajām demonstrācijām 

trimdā, apkopojot trimdas latviešu politisko 

protestu un demonstrāciju pieredzi, aicina 

mūs uz sabiedrisku aktivitāti, līdzdalību 

politikā un pasaules attieksmē pret Baltijas 

valstīm un to okupāciju. Izstāde pavisam 

konkrēti jautā ikvienam apmeklētājam – 

Ko TU dari Latvijas labā? Šis jautājums un 

šī izstāde ir īpaši rezonējusi šogad, kad no 

jauna redzam, kā pasaule reaģē uz politisko 

situāciju un okupāciju Ukrainā.

Izstāde ir iedvesmojoša, jo tikai retajam 

padomju laikā Latvijā dzīvojošam un 

augušam latvietim ir zināms stāsts par 

to, kā trimdas latvieši okupācijas laikā 

uzturēja dzīvu Latvijas neatkarības ideju. 

Trimdas latviešu pašaizliedzība un degsme 

daudzu gadu garumā rīkojot protestus, 

demostrācijas un skandinot protestus 

presē, lai, dažādās pasaules malās 

pievērstu sabiedrības uzmanību Baltijas 

valstu okupācijas jautājumam, bija tiešām 

fantastiska. Šajās demonstrācijās izauga 

nākamās paaudzes, kuras, par spīti savas 

mītnes zemes dzīves videi un iespējām, 

saglabāja latvisko identitāti un uzturēja 

apbrīnojamu misijas un cīņas spara izjūtu, 

kļūdami par Latvijas zaudētās brīvības 

sargiem un valstsgribas vēstnešiem.

Mūsdienu ģeopolitiskās situācijas laikmetā 

izstādes sauklis “NYET, NYET, SOVIET” 

ir ne tikai iespaidīgs, bet patiešām 
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atkal kļuvis aktuāls. Izstāde ir apzināti 

veidota kā rokasgrāmata arī šodienas 

demonstrētājiem – tur ir sadaļas gan par to 

kā apģērbties ejot demonstrācija, gan par 

fantastisko izdomu. Tāpat nav arī aizmirsti 

intriģējoši saukļi un nepieciešamība ātri 

mobilizēties un pievērst sev uzmanību - 

paņēmieni, kas trimdas praksē pārbaudīti 

gadu garumā.

Mēs priecājamies un apbrīnojam to lielo 

un vērtīgo darbu, ko veicis LaPa muzejs, 

un vēlamies izteikt uzslavu izstādes idejas 

autorei un šī projekta vadītājai Mariannai 

Auliciemai.

Ir bijis prieks sadarboties!
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KĀ ATBALSTĪT FONDU? PIEDALOTIES, IESTĀJOTIES, DĀVINOT DALĪBU,
ZIEDOJOT VAI ATSTĀJOT NOVĒLĒJUMU. 

STIPENDIJU FONDS VASARAS SKOLĀM UN NOMETNĒM:
Aicinām ieguldīt latviešu tautas nākotnē!

1970. GADA FONDS:
Atzīmējot LF 50. gadskārtu, aicinām godināt fonda dibināšanu
1970. gadā, ar ziedojumu vai testamentāro novēlējumu 
vismaz $1970 apjomā.

ZIEDOT LF ĪPAŠIEM MĒRĶIEM:

• ar testamentāru novēlējumu 
• novēlot akcijas un vērtspapīrus
• ziedojot no jūsu pensijas konta
• ziedojot ar čeku
• uzstādot ikmēneša ziedojumu

ZIEDOT LF VISPĀRĒJIEM MĒRĶIEM:

Ar jautājumiem, lūdzam sazināties ar LF kasieri Katrīnu Pipasti lfkasieris@gmail.com vai
LF ieguldījumu padomdevēju Brigitu Rumpēteri (800) 568-6196.



Jau daudzus gadus Latviešu Fonds 

sirsnīgi apsveic Gaŗezera vasaras 

vidusskolas (GVV) jauniešus skolu 

beidzot. Kopā ar apsveikumu, Latviešu 

Fonds dāvina viena gada balstiesības 

jauniešiem, lai viņi varētu piedalīties 

fondā un iepazīties ar mūsu darbu. LF 

padomdevēja Sandra Kronīte-Sīpola 

mūs mudināja 2021. g. vasarā novadīt 

īpašu kursu vasaras vidusskolas 

ietvaros, kur mēs vairāk pastāstītu 

jauniešiem par Latviešu Fondu, dodot 

iespēju, labāk saprast un izjust mūsu 

uzdevumu “Dosim, dzīvosim!”

Tā radās šī brīnišķīgā iespēja, kurā dalību 

ņēma LF padomes locekļi un padomdevēji 

- Mārtiņš Hildebrants, Vanda Dauksta, 

Elisa Freimane, Sandra Kronīte-Sīpole un 

Diāna Kārkliņa un divvpadsmit burvīgi un 

darbīgi jaunieši. Vienas nedēļas garumā, 

satiekoties katru dienu uz vienu stundu, 

mēs pārunājām Latviešu Fonda vēsturi, 

ko nozīmēt ziedot, kā cilvēki ziedo, kādas 

ir mūsu tautas vērtības, kapēc tās svarīgi 

saudzēt un kā to varam darīt. Pārunājāma 

arī, kas ir projekts, kādi resursi tā veikšanai 

ir nepieciešami un kā projektus īestenot. 

Jaunieši piedalījās “prāta vētrā,” kur savā 

starpā debatējot un argumentējot radās 

idejas projektiem, kas palīdzētu saudzēt un 

uzturēt latviešu kultūru Gaŗezera vidē.

Pēc “prāta vētras”, jaunieši, kas bija sadalīti 

trijās grupās, izraudzīja vienu, vismīļāko 

ideju, ko varētu vairāk paplašināt un 

izstrādāt, izveidojot projekta pieteikumu, 

pamatojumu un budžetu. Nedēļas beigās 

katra grupa sniedza īsu prezentāciju kursa 

vadītājiem un LF priekšsēdei Renātei 

Kenney.

“Grāmatu klētiņas”
(Viktors Kalniņš, Krišjānis Kaugars, Jancis 

Hounihan, Lija Vīgants)

Šis projekts paredz uzbuvēt dažas 

mazas “brīvās bibliotekas jeb grāmatu 

klētiņas”, lai Gaŗezera apmeklētāji 

varētu dalīties ar grāmatām.

“Vēja kalns izgreznots”
(Edijs Blumbergs, Sandra Seng, Teds Smith, 

Mika Tums)

Ņemot par paraugu jauniešu iemīļoto 

Katskiļu nometni, viņi vēlējas izgreznot 

GVV Vēja kalna karoga mastu ar latviešu 

rakstiem un skaistāku pamatu - lai vide 

būtu aicinoša un latviska.

“Garezers gaisā”
(Filips Blumbergs, Edgars Cers, Amanda 

Krēmere, Vilis Kuškēvics)

Projekta mērķis, iegādāties dronu, kas 

aprīkots ar video kameru, to nodot 

vidusskolas lietošanai, lai varētu 

pārraidīt pasākumus, iefilmēt GVV no 

putna lidojuma, kas noderētu viesu un 

jauno skolotāju orientācijai pirms viņi 

atbrauca uz Garezeru un daudz kam 

citam. 

LF padome, apspriežoties ar GVV direktori, 

nolema atbalstīt visus trīs projektus.

Paldies Sandrai Kronītei - Sīpolai par ideju 

un jauniešiem par līdzdalību un enerģiju! Arī 

šovasar piedāvāsim līdzīgu kursu jaunajai 

GVV absolventu klasei.
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DOMĀJOT PAR NĀKOTNI, LATVISKUMU UN DEVĪGUMU
Diāna Kārkliņa // LF revidente

Mārtiņš Hildebrants un Diāna Kārkliņa iejūtas skolotāju lomā.

Vanda Dauksta ar saviem skolēniem Viktoru Kalniņu, 

Krišjāni Kaugaru, Janci Hounihan, Liju Vīganti.
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GVV 4. klase projektu prezentācijā LF speckursa noslēgumā, 2021. g. jūlijā.

Lija Vīganta un Sandra Seng priecājas par savām jaunajām 

somiņām.

“Prāta vētras” rezultātā rodas projektu idejas. 

Mika Tums ar dāvanā saņemto LF mugursomu.
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JAUNIE LF DALĪBNIEKI
Anna Ames
Strādāju par apgaismošanas speciālisti (lighting specialist) Ņujorkas 

pilsētā. Esmu gājusi Jonkeru Latviešu skolā, Katskiļu nometnē 

un Gaŗezera vasaras vidusskolā. Latviešu Fonda vārds man sen 

pazīstams, bet maz par to zināju, līdz piedalījos virtuālajās pastaigās 

gar Baltijas jūru un Daugav’s abām malām. Tie bija forši pasākumi 

(bez tam - man ļoti patīk LF krekls, ko saņēmu pēc pastaigas - ērts 

un stilīgs!) un man sāka interesēt, ko Latviešu Fonds dara. Iestājos 

Fondā, lai iepriecinātu mammu un arī lai uzturētu sakarus ar 

latvietību manā dzīvē.

Linda Byron
Šogad pievienojos Latviešu Fondam ne tikai kā dalībniece, bet arī 

palīdzēšu padomes darbā, kandidējot uz LF revīzijas komisijas 

amatu. Man ir četri bērni, no kuriem divi vēl apmeklē GVV. Kaut gan 

bērni pieaug, es vēl gribu aktīvi piedalīties latviešu sabiedrība un 

darboties latviešu organizācijās.

Kristīne Ģiga
Latvietība ir mans sākums un gals. Dzimu un uzaugu tipiskā trimdas latviešu ģimenē 

Minesotā, kur vienkārši bija pieņemts, ka runāsim latviski, iesim latviešu skolā, brauksim 

uz Gaŗezeru katru vasaru, piedalīsiemies Dziesmu svētkos, kā arī aktīvi atbalstīsim vietējo 

latviešu sabiedrību - dziedāsim korī, dejosim tautas deju kopā “Pērkonītis”. Drīz iesaiste sāka 

paplašināties - ne tikai dejoju, bet arī 15 gadus vadīju “Pērkonīti”, savulaik darbojos ALJA 

valdē, un tagad esmu ALA valdē. Pirms vairākiem gadiem pārvācos uz Ņujorku, kur mani 

ātri ievilka vietējā latviešu pulkā. Tagad dziedu Ņujorkas latviešu korī, dejoju ar tautas deju 

kopu “Jumis”, kā arī šogad vadu jaundibināto atvasi, “Jumalīte”, kur dejotāju pamatsastāvs ir 

latviešu jaunieši 20. gados. Iestājos Latviešu Fondā, jo labāk iepazinos ar vairākiem valdes 

locekļiem, kam nebija nemaz grūti mani pierunāt piebiedroties. Atceros LF logo jau no 

bērnības gadiem, bet tikai tagad labāk saprotu, kas ir LF un ko LF dara. Saprotu, ka arī 

Latviešu Fonds ir ļoti bagātinājis manu dzīvi un ir laiks iesaistīties, turpināt darbu, kas ir jau 

iesākts, un dot tālāk latviešu un Latvijas nākotnei.
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Andra Zommere
Darbojos aktīvi atbalstot Kanādas jaunāko 

paaudzi, latviešu māksliniekus, rakstniekus 

un mūziķus un ceru turpināt šajā ritmā. Lai 

labāk iedziļinātos plašākā kultūras straumē, 

šogad pievienojos Latviešu Fondam un arī 

kandidēju LF padomē. 

Inta Šķiņķe
Kā daudzi citi Latviešu Fonda jaunie biedri, esmu uzaugusi Amerikā, Ņujorkā. Latviešu 

pamatus man veidoja Ņujorkas draudzes Jonkeru pamatskola, pēc tam Beverīnas 

Vasaras vidusskola un Jonkeru vidusskola, vēlāk arī Latviešu studiju centrs. Blakus tam 

bija Gaidu nodarbības, Katskiļu bērnu vasaras nometnē, tautas dejas ar kopu Trejdeksnis, 

demonstrācijas, 2x2 nometnes, dziesmu svētki un ALJA. Esmu beigusi Georgetown 

University ar bakalaura grādu starptautiskajās attiecibās un psiholoģijā, vēlāk ieguvu 

maģistra grādu “adventure learning” laukā. Pēc skolu beigšanas sāku profesionālo dzīvi, bet 

vaļasprieki bija pavadītais laiks ar mazskautiem ārā brīvā dabā, 2x2 nometņu programmas 

planošana un vadīšana, skautu/gaidu nometņu un pārgājienu rīkošana. Daudzas šīs lietas 

ko es ļoti novērtēju un baudu atbalstīja Latviešu Fonds. Paldies par to! Tagad gribu redzēt, 

kā es varu atbalstīt citus kultūras projektus un darbiniekus, un gūt plašāku skatu par to, kas 

notiek latviešu kultūras jomā. Priecājos iestāties Latviešu Fondā!

Niks Kenney
Latviešu Fondā jau ir mans draugs Kristofs, mans brālis Aleksis, 

mamma Renāte un krustmāte Valda. Protams, ka par Latviešu 

Fondu esmu ne tikai dzirdējis, bet arī esmu šad tad ticis iesaistīts 

darbos. Tāpēc bija tikai loģiski, ka beidzot iestājos. Jau kopš bērnības 

katru vasaru pavadu Latvijā, kur man ir draugi un radi. Patreiz 

studēju datorzinības; esmu beidzis Bostonas Latviešu skolu un pēc 

absolvēšanas trīs gadus tur dabojies par skolotāja palīgu. Man patīk 

Dziesmu svētki, latviešu mūzika un literatūra un, protams - Latvijas 

vasaras labākā lieta - sēņošana! Priecājos, ka varēšu turpināt uzturēt 

savu latvietību, iesaistoties starptautiskā latviešu organizācijā, kas 

atbalsta kultūru.
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KULTŪRAS ATBALSTAM DROŠS PAMATS

In 2019, the Latvian Foundation changed its 

fiscal year to match the calendar year. For 

reference, the budget and actual figures 

for the Calendar Years of 2020 and 2021 

are presented. At the most recent board 

meeting in March 2022, the Board approved 

the budget for the Calendar Year of 2022. 

Additionally, the Board approved and 

determined a spending rate of 5% based 

on the twelve-quarter moving average of 

market values calculated ending December 

31, 2021. Based on these calculations, 

$52,000 will be available for grants in 2022.

We are truly grateful for the generosity 

exhibited by our members who support 

the Foundation and its work. Over the last 

five years, the adjusted annual average is 

approximately $38,900. For the budgeting 

purposes, we have set a goal of $40,000 

for general donations and membership 

dues. We are fortunate that many of our 

members who have reached and surpassed 

the $1,000 level of cumulative donations 

continue to support the Foundation with 

the recommended annual dues of $120 per 

year. In 2021, we had a virtual fundraising 

walk-a-thon which raised $2,900 and Giving 

Tuesday raised $4,092.

The Board continues to be sensitive to 

controlling expenses. For the past two 

years due to the Covid-19 pandemic, our 

board and committee meetings were 

primarily conducted virtually. With travel 

restrictions easing, we were fortunate to be 

able to gather in person in Chicago in late 

September 2021 and most recently in New 

Jersey in March 2022. This has resulted in 

an uptick in travel expenses in late 2021. 

Likewise, we have implemented a travel 

expense policy and adjusted accordingly in 

the 2022 budget to accomodate in person 

twice a year.

Our Investment Management Fees are 

calculated based on the underlying market 

value of the invested assets. The expense 

fee has remained constant over the years, 

however, dollars paid for these services will 

increase or decrease as the market value 

of the assets fluctuate. In 2021, we moved 

to a new website management firm and 

also enhanced the capabilities of our donor 

database. We feel that these expenses were 

necessary to provide a more user friendly 

experience for members, grant seekers 

and visitors accessing our website. Residual 

expenses due to this change are captured in 

the current year budget.

Members who wish to see an itemized 

budget with detailed income and expense 

categories classified are kindly encouraged 

to contact the Foundation President or 

Foundation Treasurer directly.

Katrīna Pipaste // LF kasiere

BUDGET ACTUAL BUDGET ACTUAL BUDGET ACTUAL BUDGET
Short Fiscal Year Short Fiscal Year Calendar Year Calendar Year Calendar Year Calendar Year Calendar Year

2020 2020 2021 2021 2022

General Donations & Membership Dues ( 10,000)              ( 38,184)              ( 10,000)              ( 103,520)            ( 12,500)              ( 67,720)               ( 40,000)              
Fund A Project Donations ( 1,600)                 ( 2,200)                ( 2,000)                ( 3,785)                ( 2,000)                ( 1,330)                 
Product Sales ( 337)                   ( 516)                    ( 1,000)                 
Unused Grants ( 2,576)                
Interest and Dividend Income ( 24,000)              ( 14,619)               ( 20,000)              ( 23,625)              ( 20,000)              ( 25,260)              ( 24,000)              
Capital Gains (losses) ( 4,212)                 ( 247,561)             ( 51,838)              
TOTAL INCOME ( 35,600)                ( 59,215)                 ( 32,000)               ( 381,404)              ( 34,500)               ( 146,665)              ( 65,000)               

Grants ( 56,600)              ( 52,231)              ( 57,000)              ( 59,000)              ( 56,000)              ( 54,950)              ( 52,000)              
Bierina Fonds Awards ( 2,000)                ( 1,000)                 ( 1,000)                 ( 1,000)                 
Meeting & Project Related Expenses ( 13,500)              ( 10,305)              ( 11,000)               ( 10,809)              ( 11,500)               ( 8,478)                ( 14,100)               
Administrative Expenses ( 12,700)               ( 6,158)                 ( 13,150)               ( 10,979)               ( 12,400)              ( 11,818)                ( 15,000)              
TOTAL EXPENSES ( 82,800)                ( 68,694)                ( 81,150)                  ( 82,788)                ( 80,900)               ( 76,245)                ( 82,100)                

NET INCOME before Investment Fluctuations (                (                  (                ( 298,616)              (               ( 70,420)                (                 

( 55,304)              (            ( 165,586)            

NET INCOME ($             ($ 45,825)             ($             ($ 195,683)           ($            ($ 236,006)          ($              
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KASIERES ZIŅOJUMS
For the calendar year 2021, the endowment portfolio had a one-year return of +19.31% keeping ahead of the return of +17.41% for the 

blended benchmark index. With an aggressive overweight to equities, the portfolio has benefited from the strong performance in this 

asset class. 

At the close of 2021, the endowment was invested 80.32% in equities, 15.95% in fixed income and 3.75% in cash. The endowment portfolio 

is managed by Merrill Lynch’s Brigita Rumpeters.
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KASIERES ZIŅOJUMS
In addition to the relationship with Merrill Lynch, the Foundation has a business checking account at the Bank of America for operating 

expenses as well as a PayPal account to accomodate electronic transactions, primarily from our members utilizing the online platform 

via our website. Across these three platforms, the Foundation has $83,635 or 5.6% in cash to facilitate operating expenses and timely 

disbursement of grants.

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

as of as of as of
December 31, 2019 December 31, 2020 December 31, 2021

Assets:
   Cash & Money Market ( 72,493)                   ( 80,212)                    ( 83,635)                   
   Marketable Securities ( 956,463)                 ( 1,171,391)                 ( 1,414,218)               
TOTAL ASSETS ($ 1,028,956)            ($ 1,251,603)             ($ 1,497,853)             

Liabilities:
   Grants & Projects Payable ( 47,818)                    ( 73,783)                   ( 84,026)                   
   Member Loans Payable ( 3,510)                      ( 3,510)                      ( 3,510)                      
TOTAL LIABILTIES ( 51,328)                    ( 77,293)                    ( 87,536)                    

Equity:
( 482,587)                 ( 669,269)                 ( 915,276)                  

   Member Endowment ( 440,838)                 ( 440,838)                 ( 440,838)                 
   Berina Memorial Fund ( 26,746)                   ( 26,746)                   ( 26,746)                   
   Testament Bequest Memorial Fund ( 27,457)                    ( 27,457)                    ( 27,457)                    
TOTAL EQUITY ( 977,628)                  ( 1,164,310)                ( 1,410,317)                

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY ($ 1,028,956)            ($ 1,241,603)             ($ 1,497,853)             

Ja nav laika ceļot, lai piedalītos dažādos LF atbalstītos projektos pasaulē, aicinām 

sameklēt Latviešu Fondu Youtube un Spotify, kur esam apkopojuši nelielu mūsu 

atbalstīto projektu biblioteku. Youtube atradīsiet animācijas filmas ar latviešu tautas 

dziesmām karaoke formātā. Ir tik jauki padziedāt kopā. Tiem, kam patīk danči, 

varēs virtuāli paceļot pa Latviju un pie viena iemācīties jaunus soļus, dejojot kopā 

ar folkloras kopu Dandari. Savukārt, Spotify piedāvājam divas tematiskas izlases: 

“Latviešu Fonds: Zelts”, kas apvieno LF atbalstīto mūzikas, koncertu un ierakstu 

repertuāru, un “Boston Baltic FilmFest Soundtrack” ar festivāla filmās iekļauto latviešu 

autoru skaņdarbiem. Mūzikas un video piedāvājums visu laiku tiek papildināts. 

Patīkamu klausīšanos un skatīšanos!



Blakus sēdes protokolu sagatavošanai, 

man šogad Latviešu Fondā jauns 

darbiņš: zīmola preču dizains.

Pagājušajā vasarā uzdāvinājām katram 

2020. gada Gaŗezera vasaras vidusskolas 

absolventam skaistas Austra Manguļa 

veidotas mugursomas, kurās ielikām 

latviskās identitātes nepieciešamības - 

receptes latviešu ēdieniem, konfektes 

Gotiņa, grāmatas. Protams, tā gada 

absolventiem bija īpašas somas, jo pēc 

garā covid gada un attālinātām mācībām, 

viņi atgriezās vasaras vidusskolā uz 5. 

klasi noslēgt savas GVV gaitas. Nelikās 

pareizi 2021. gada klasi neapsveikt ar kaut 

ko līdzīgu. Un tā, uz ātru roku, ar Printful 

palīdzību, dāvināšanai izveidojām praktisku, 

bet elegantu somu (string bag). Šai somai 

bija liela piekrišana! To sev gribēja mūsu 

draugi, bērni un arī mēs paši. Uzreiz 

sapratām, ka varētu līdzīgas somas piedāvāt 

pirkšanai. Iemesls veidot zīmola produktus? 

Ne tādēļ, lai nopelnītu fondam naudu, bet, 

lai paplašinātu Fonda redzamību un vairotu 

zināšanas par LF darbību kultūras un 

izglītības jomā. Dziesmu svētkos Mineapolē 

pirmo reizi plašākai publikai piedāvājam 

gan mugursomiņas, gan lielākas tašas un 

skaistas ūdens pudeles. Jau pirmajā svētku 

dienā tika izpirkta puse no visa līdzpaņemtā. 

Par to patiešām liels prieks. Esam arī 

sagatavojuši vairākas citas zīmola idejas, 

kuras drīzumā piedāvāsim. Uz tikšanos 

nākamajos svētkos!
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LF ZĪMOLS - AUSTRAS KOKS, UZZIED JAUNOS VEIDOS
Rita Grendze // LF sekretāre

Rita Grendze, Brigita Rumpētere, Ilze Pētersone un Diāna 

Kārkliņa sniedza informāciju, uzņēma jaunus dalībniekus un 

reklamēja LF darbu Minesotas Dziesmu svētkos. 



DZINTARA PAKĀPE $10,000+ 

Anonīms ziedotājs

Anonīms ziedotājs

Valdis Bērziņš, Latvija

DZINTARA PAKĀPEI PIEVIENOJAS:
Voldemārs Gulēns, Kanāda

BRONZAS PAKĀPE $5,000+ 
Ints Dzelzgalvis, SC

Andrejs Eglīte, NE

Arturs Grava, OH

Rasma Kariņa, MD

Sandra Kronīte-Sīpola, MA

Ilze Pētersone, NY

Sigrīda Renigere, IL

BRONZAS PAKĀPEI PIEVIENOJAS:
Ilze Ozoliņa-Bērziņa, Latvija

NJ Latviešu kreditsabiedrība, NJ

 

DZELZS PAKĀPE $2,500+ 
Anonīms ziedotājs

Māra Bērztīss, PA

David un Sunca Bērziņš, MI

Juris Cilnis, WA

Modris Galenieks, IL

Valija Galeniece, IL

Rūta Jordāns, HI

Julie un Jay Knapp, MI

Ilona Ķīsis, OH

Andris Padegs, NY

Mārtiņš un Kristīna Putenis, NJ

Maija Priede, MA

Brigita Rumpēters, NJ

Inta Rūtiņa-Adamoviča, MD

Kristīna Sīmane-Laimiņa, IL

Maksims Strunskis, Vācija

 

PATEICĪBĀ UN MŪŽĪGĀ PIEMIŅĀ 
PALIKS LF DZELZS, BRONZAS UN 
DZINTARA PAKĀPJU ATBALSTĪTĀJI: 
Alfs Bērztīss, Aina Galējs, Māra Dole, 

Ernests Dravnieks, Astrīde Ivaska,

Ansis Sapraša un Hugo Vītols.

JAUNIE TŪKSTOŠNIEKI: 
Pēteris Aivars, VA

Māra Gulēna, Kanāda

Anita Juberte, MD

LF DALĪBNIEKI, LATVIEŠU FONDA 
IKMĒNEŠA ZIEDOTĀJI: 
Andrejs Dumpis

Mārtiņš Hildebrants

Rūta Jordāne

Renāte Kenney

Ilze Pētersone,

Īrisa Roze

Helēna Vīksniņa.

ZIEDOTĀJI UN JAUNIE DALĪBNIEKI:
Anna Ames, NY

Anonims ziedotājs

Anonims ziedotājs

Arnis Ansons, MA

Ritvars Asbergs, MA

Ivars Avots, MA

Raimonds Baumans, NY

Andra Berkolda, CA

Aīda Bērziņš, PA

Valdis Bērziņš, Latvija

Māra Bērztīss, PA

Visvaldis un Jolanta Bokums, OR

Dainis Butners,

Linda Byron, NJ

Dace Copeland, MI

Artūrs Dinbergs, NH

Andrejs Dumpis, MI

Justīne Elferte, Latvija

Līga Gonzalez, MI

Alfrēds un Sarmīte Grava, OH

Artūrs Grava, OH

Renāte Grāvere, MD

Astrīda Greco, GA

Rita Grendze, IL

Māra Gulēns, Kanāda

Marika Gulēns-Taube, Kanāda

Martinš Hildebrants, NY

Maija Hinkle, NY

Ilze Ievāns, IL

Rūta Jordāns, HI

Anita Juberte, MD

No sirds pateicamies visiem, kas, atbalstot 

Latviešu Fondu, no 2022. gada janvāra līdz 

jūlijam ziedojuši latviešu kultūrai un izglītībai!

PALDIES LATVIEŠU FONDA ZIEDOTĀJIEM!
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Ilze Kancāns, NJ

Rasma Kariņa, MD

Diāna Kārkliņa, MI

Māris Kārkliņš, IN

Renāte Kenney, MA

Aleksis Kenney, MA

Nikolas Kenney, MA

Ēriks un Ligita Krūmkalns, IN

Mārīte Krūze, ME

Aija Kukainis, MI

Māris Kukainis, NJ

Ilona Ķīsis, OH

Dace Ķezbere, IL

Latvian Relief Fund, PA

Jānis un Velta Lazda, IL

Paulis un Irēne Lazda, WI

Lāsma Maher, IL

Laila Medne, NJ

Līvija Medne, PA

Jānis Melngailis, MD

Laila Milevska, MD

Sarma Muižniece-Liepiņa, MA

Lalita Muižniece, MA

Nora Muižniece-Steele, MO

Andis Nīkurs, CO

Ilze Ozoliņa-Bērziņa, Latvija

Ilze Pētersone, NY

Katrīna Pipaste, IL

Mārtiņš Rācenis, CO

Jānis Riekstiņš, NY

Andris Ritelis, VA

Inta Rinkenberger, CA

Edvīns un Īrisa Roze, IN

Tālis Sēja, MA

Valdis Slokenbergs, IL

Žubīte Streips, IL

William un Mary Sutton, MI

Ināra Suuberga, RI

Inta Šķiņķis, NJ

Zinta Šmidchens, WA

Zaiga Thorson, MI

Arnolds Tums, MA

Edvīns Tums, MD

Ināra Vatvara-Suuberg, RI

Māra Vīksnina, DC

Helēna Vīksniņa, DC

Māra Zommere, CA

Aija Zommers, Kanāda

Andra Zommers, Kanāda

Juris Zommers, Kanāda

Andra Zvārgulis, PA

Maija West, CA

 

LF VIRTUĀLĀ PASTAIGA:
Laura Adlers, Kanāda

Nora Aivars, NJ

Anna Ames, NY

Solvita Baipsys, CO

Barb Bennett,

Dagmāra Bērztīss, Vācija

Daina Block, MD

Mikaila Block, DC

Māra Bolis, MA

Aleta Cēbere, MA

Annemarie DeSmet, MA

Dina Etmanskie, Kanāda

Larisa Freimanis, IL

Gija Galiņš, NE

Rita Grendze, IL

Solvita Grimes, VA

Kristiana Grinberga, MA

Valda Grinberga, MA

Māra Gulēns, Kanāda

Arnis Kākulis, Nīderlande

Iveta Kaņepa, Kanāda

Dāvis Kaņeps, Kanāda

Diāna Karkliņš, MI

Tija Kārkle, VA

Renāte Kenney, MA

Diana Klauman

Mārīte Krūze, ME

Margrieta Langins

Krista Laukmane Schmidt, IL

Ilga Leimanis, UK

Andrew Lewis

Indra Liepiņš

Agnese Linarts, MA

Elizabete Ludviks, Kanāda

Nora Lukss, Horvātija

Silvija Mežgailis, PA

Milda Muktupāvela, Latvija

Ilze Pētersone, NY

Katrīna Pipasts, IL

Brigita Rumpēters, NJ

Sintra Rumpēters, NJ

Kristīne Runģis, Kanāda

Andris Slokenbergs, IL

Nora Steele, MO

Žubīte Streips, IL

Māra Vārpa, IL

PALDIES LATVIEŠU FONDA ZIEDOTĀJIEM!
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Latviešu Fonds
Latvian Foundation Inc.
323 E Wacker Drive #508
Chicago IL 60601

www.latviesufonds.org

Apkārtraksts ir arī pieejams 
Latviešu Fonda mājas lapā 
www.latviesufonds.org

ESIET AR MUMS!
Latviešu Fonds (LF) ir bezpeļņas organizācija, kas piešķir finansējumu 

projektiem, kuri atbalsta latviešu kultūru un izglītību gan Latvijā, gan 

ārpus tās. Šādi projekti ietver latviešu mākslas, literatūras, 

daiļamatniecības, latviskās izglītības veicinošus pasākumus un 

atspoguļo latviešu vēsturi un kultūru. Piemēram, LF atbalstīja filmu 

“Dvēseļu putenis”, Kanādas, Minesotas un Eslingenas Dziesmu un 

deju svētkus, latviešu teātra festivālu “Laipa” Islandē, izstādes “Nyet, 

nyet Soviet” tapšanu, un citus projektus. Atbalsts tiek piešķirts 

konkursa kārtībā. LF šobrīd ir vairāk nekā 400 biedru, kas piedalās 

fonda gadskārtējā pilnsapulcē un iesaistās projektu konkursā, 

balsojot par projektiem. LF finansējums sastāv no biedru naudas 

iemaksām un no privātiem ziedojumiem. Ar LF var iepazīties LF 

mājas lapā un sociālajos medijos.https://www.facebook.com/latviesu.fonds

https://www.instagram.com/latviesu_fonds/

https://twitter.com/LatviesuFonds

IEDOD ARĪ DRAUGIEM IZLASĪT LATVIEŠU FONDA APKĀRTRAKSTU!


