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Pateicamies visiem, kas palīdzēja šī
Apkārtraksta tapšanā, iesniedzot un rediģējot
rakstus, iesūtot fotogrāfijas un daloties ar
idejām! Īpašs paldies Čikāgas Latviešu bērnu
dārzam Stariņš un tā vadītājai Andārtei
Phillips par sirsnīgo uzņemšanu LF
pilnsapulces laikā un Krišjānim Rozentālam
par profesionālo un sirsnīgo sadarbību,
veidojot šī izdevuma izklājumu.

Lai nodrošinātu labāku informācijas apriti, LF Apkārtraksts turpmāk iznāks reizi gadā, bet aktuālā
informācija tiks apkopota īsākās Fondagrammās. Balsošanas materiālus nosūtīsim atsevišķā sūtījumā
pa pastu vai epastu.

LAI LATVIEŠU FONDAM 1000 DRAUGU!
Renāte Kenney // Latviešu Fonda priekšsēde
mamma vedināja iziet naksnīgā
pastaigā paskatīties zvaigznes,
saltajam gaisam bija sava, gandrīz
netverama smarža. Sals nedaudz
knieba degunā, sniegs gurkstēja
zem kājām, klusums, kaut kur
netālu ierējās suns un virs galvas zvaigžņotais debesu jums ar
Greizajiem ratiem un Orionu, kas
apjozis mirdzošu zobenu. Tālums
likās tik tuvs, robežas zuda un
plašums aicināja lidot.

Ir atkal pienācis laiks, kad
vēlam laimes mūsu mīļajiem,
un arī paši saņemam laimes
vēlējumus,
zīlējam
un
izsapņojam nākotni, un ceram,
ka Jaunais gads būs labāks,
veiksmīgāks, citādāks.
Vai
nebūtu skaisti šajā gadu mijā
kaut ko vēlēt arī Latviešu
Fondam?
Ziemai manā sirdī ir īpaša vieta.
Bērnībā Latvijā laimes liešana un
sapņi par citādu, brīvāku nākotni
bija katras gadu mijas neatņemama
sastāvdaļa. Bet ziemas vakaros, kad

Okeāna otrā krastā sapņi toreiz bija
līdzīgi, cerot, ka kādu dienu starp
nākotni un brīvību varēsim likt
vienlīdzības zīmi. Praktiski domājot
par mūsu kultūras nākotni, tika
dibināts Latviešu Fonds. Spēja
apvienoties un veidot kultūras
atbalsta zelta fondu ne tikai vienas
mītnes zemes ietvaros, bet “visur
pasaulē, kur dzīvo latvieši” ir tiešām
apbrīnojama, pazīstot mūsu dabu
dibināt katram savu partiju.

Tā paaudze, kas lika pamatus
fondam, nu aicina mūs pārņemt
stafeti, atbalstīt, turpināt, kļūt par
fonda vēstnešiem un aicināt
draugus mūsu pulkā.
Ja katrs no mums dāvinātu
dalību vai uzaicinātu draugu
iestāties Latviešu Fondā iznāktu tāds sava veida ”+1”!
Tik vienkārši!
Un tādēļ, ka šajā laikā izteiktās
vēlēšanās piepildās, es vēlu Latviešu
Fondam 1000 jaunu draugu un visu
ieceru piepildījumu! Un vēlu visiem
mums - veselību, laimi, prieku,
veiksmi, Dziesmu svētkus un
skaistas tikšanās nākamajā gadā!

Šodien kaut ko tik jaudīgu
uzsākt nebūtu iespējams, un
liekas pašsaprotami, ka katrs
no mums uzskatītu par goda
lietu piedalīties šajā īpašajā
kultūras talkā.

Ginta Grinberga skulptūra “Atslēga”
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AR SIRDI PAGĀTNĒ UN SOLI NĀKOTNĒ:
LATVIEŠU FONDS SATIEKAS ČIKĀGĀ KLĀTIENĒ UN ATTĀLINĀTI
Ilze Pētersone // Sabiedrisko attiecību lietvede
Veltas Sniķeres dzejas vārdi mūs
mudināja:
“Vien drošas sirdis
Un skaidri prāti,
Vēl darināti
Nav citi balsti
Uz savu valsti!”

“LF dalībnieki un draugi – esam
noilgojušies ar jums satikties
virtuāli un īstajā dzīvē! Gribam
pastāstīt,
kā
iesaistāmies
latviešu kultūras atbalstīšanā,
ko esam paveikuši un kā
gatavojamies
nākamajam
gadam.” Ar šo draudzīgo
ielūgumu
Latviešu
Fonds
uzsāka savu 2021. gada hibrīda
(klātienē un virtuāli) pilnsapulci
2. oktobrī, Čikāgas latviešu
bērnudārza “Stariņš” telpās.
Situācija bija unikāla - vairums
padomes locekļu, sadarbojoties
pusotru gadu tikai virtuāli un ar
telefona sarunām, guva pirmo
iespēju beidzot viens otru
satikt! Kopā būšana saviļņoja
prātus un deva enerģiju, jo
Latviešu Fonda nedēļas nogale
Čikāgā pagāja vienā “prāta
vētras” virpulī!
Sestdienas
pilnsapulce
sākās
siltā un sirsnīgā gaisotnē. Pēc
Latvijas himnas un klusuma brīža
mīļo aizgājušo draugu piemiņai,
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LF priekšsēde Renāte Kenney savu
uzrunu sāka, kavējoties atmiņās
par bijušām sēdēm un par kopības
sajūtu, kas mūs saista. Uzsverot
tikšanās nepieciešamību kopības
uzturēšanā, Renāte izteicās, ka
“Latviešu Fonds ir kultūras tilts uz
mūsu valsti un uz latvietību “ un ,” ka
jaunie ir tie, kas cels šo tiltu nākotnē”.
(Jāsaka, ka Fonda izvēle noturēt sēdi
bērnudārza Stariņš telpās , tīši vai
netīši, ir pilna simbolikas!) Redzējām
slīdītes ar dažiem projekta veicējiem
šovasar Latvijā - Renāti ar dzejnieci
Daci Micāni-Zālīti, Airu Birziņu un
Operas ģildes Ivaru Slokenbergu un
Ivetu Gravu. Sekoja Latviešu Fonda
padomes locekļu ziņojumi.

Divu ražīgu stundu garumā Zoom
klausītāji (un skatītāji) no ASV,
Kanādas un Latvijas guva pārskatu
par LF atbalstītiem projektiem
un
nodarbībām,
dalībnieku
izaugsmi, Fonda finansiālo stāvokli,
ziedošanas iespējām un nākotnes
plāniem. Informāciju sniedza īsti
profesionāļi - Katrīna Pipaste, Brigita
Rumpētere, Mārtiņš Hildebrants,
Elizabete Ludvika, Mārīte Krūze,
Rita Grendze – mūsu padomes
locekļi, kuriem maizes darbs ir
finansēs, nevalstiskās organizācijās,
veselības, izglītības un mākslas
laukos. Ar statistiku, grafiku un
fotogrāfijām bagātas atskaites
ilustrēja, kādās kategorijās sadalās
Latviešu Fondam pieteiktie un tā
atbalstītie projekti un no kā sastāv
Fonda budžets, izdevumi un līdzekļu
vākšanas veidi. Proti, Latviešu Fonda
ziedojumi nāk no dalībnieku gada
maksām, jauniem Tūkstošniekiem,
vispārējiem ziedojumiem, nesen
uzsāktās virtuālās pastaigas akcijas
un no Feisbuka Giving Tuesday.

AR SIRDI PAGĀTNĒ UN SOLI NĀKOTNĒ
Līdzekļu vākšanā arī ir ieskaitīti ikmēneša ziedojumi
($10, $20 vai $50 mēnesī), “IRA Qualified Charitable
Donations” un “Donor Advised Funds”. Fonda
ieguldījumu stratēģija nesusi 16 procentu pieaugumu
un kapitāls gandrīz sasniedzis 1.5 miljonu dolāru.
2021. gadā tika atbalstīti četri lielie un desmit
mazie projekti.
Lielie projekti ($35,000):
• Jāņa Kalniņa “Hamlets” pirmizrāde Latvijas
Nacionālajā operā.
• Filma “Mātes piens”.
• Mineapoles XV Vispārējo latviešu dziesmu un deju
svētku ASV kopkoru koncerts.
• Filma “Zeme, kas dzied”.
Mazie projekti ($20,000):
• Daces Micānes - Zālītes dzeju grāmata “Zalktenes
divas saules”.
• XV Vispārējo latviešu dziesmu un deju
svētku tautas deju lieluzveduma apmācības kursi.
• Krišjāņa Valdemāra pirmās grāmatas “300 stāsti”
digitalizēšana.
• Izrāde “Anšlavs Eglītis, Veronika Janelsiņa un
Raimonds Staprāns dzīvē un darbā”.
• Danču krātuves satura papildināšana.

•
•
•
•
•

Dokumentālā filma “1960.gada meitenes”.
PLATS vizuālās identitātes radīšana.
Zviedrijas latviešu kultūras izlase “Skat, skatt”.
Ņujorkas latviešu kora kantāšu saglabāšana.
Grāmatas “Līksmības zizlis” iespiešana
izdošana ASV latviešu nometnēm.

un

Vēl divi projekti saņēma finansējumu Īpašas
akcijas (crowdsourcing) ietvaros ($3,205):
• Imanta Ziedoņa fonds - Radiožurnāls “Vidus
Zeme Šī”.
• Eksperimentālās etnotronikas līvu mūzikas grupas
NeiUm albuma izdošana.
Līdz ar gadskārtējiem projektu pieteikumiem,
Latviešu Fonds COVID laikā ir eksperimentējis ar
vairākām interesantām nodarbībām, lai uzturētu
LF dalībnieku kopības sajūtu un piesaistītu jauno
paaudzi. LF sekretāre Rita Grendze stāstīja par
Austras stundu - sarunu ciklu ar LF projekta veicējiem.
Pagājušajā gadā mēs iepazināmies ar Lailas Milevskas
ilustrēto grāmatu par savu vecmāmiņu, klausījāmies
izvilkumus no Baņutas Rubesas noveles par viņas tēti,
skatījām Krista Svalbonas bēgļu nometņu inspirēto
mākslu, dzirdējām Akača un Duceles dziesmas un
virtuāli tikāmies ar Trīs no Pārdaugavas dalībnieku
Vilni Baumani. Otram 2021. gada pasākumam,
virtuālajai pastaigai gar Baltijas jūru, bija liela piekrišana,
un tā tiks atkārtota nākamgad! Septiņdesmit soļotāji
– pārsvarā jauni latvieši, dzīvodami ārpus Latvijas,
virtuāli iepazinās viens ar otru, mijās ar bildēm
un Latvijas atmiņām un kopā nostaigāja 555 km.
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AR SIRDI PAGĀTNĒ UN SOLI NĀKOTNĒ
Dalībniekiem mēs uzdāvinājām LF
t-kreklus – melnus, noderīgus, ar
garām piedurknēm un Rīgas siluetu.

kalnu, uzstādīt grāmatu klētiņas
un “Garezers gaisā” - iegādāt
GVV “drone”. Interesanti! Ceram
piedāvāt līdzīgus kursus arī citām
latviešu vidusskolām un nometnēm
nākotnē.
Pilnsapulces laikā mēs apstiprinājām
balsošanas rezultātus LF padomes
locekļiem Mārtiņam Hildebrantam
un Katrīnai Pipastei, revidentiem
Andrejam
Dumpim,
Diānai
Kārkliņai un Žubītei Streipai;
pateicāmies revidentei Laurai
Ramanei; priecājāmies par jauniem
LF dalībniekiem un novērtējām
padomdevēju Valdas Grinbergas,
Sandras Kronītes-Sīpolas un Elisas
Freimanes, kā arī mūsu pārstāvja
Latvijā Valda Bērziņa, viedos

Jaunatnes iesaistīšana Latviešu
Fonda pasākumos ir mūsu
prioritāte. Aizpagājušajā gadā
nopirkām
Garezera
Vasara
vidusskolas jubilejas ķieģeli – uz tā
iegravējām “Skaista ir jaunība!”
Šogad divu GVV klašu absolventi
saņēma LF balvas – tautiskas
mugursomas (“survival kits”) ar
patīkamiem
pārsteigumiem
–
Gotiņu
konfektēm,
latviskām
receptēm un citiem labumiem. Ar
padomdevējas Sandras Kronītes–
Sīpolas starpniecību, Latviešu
Fonds piedalījās GVV, pasniedzot
nedēļu garu sabiedrisko zinību
kursu 4. klasei. LF lietvedis Mārtiņš
Hildebrants, dalībniece Vanda
Daukste un revidente Diāna
Kārkliņa iepazīstināja skolēnus
ar LF mērķiem un darbu; klases
uzdevums bija izdomāt projektus,
ko Fonds varētu atbalstīt GVV. Tika
izvirzītas trīs idejas: izdaiļot Vēja
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padomus un manu, Latviešu Fonda
“skrīveres” Ilzes Pētersones darbu.
Sakām lielu paldies LF pilnsapulces
Zoom dalībniekiem – pārrunu
laikā jūs ierosinājāt vērā ņemamas
idejas: kā veicināt latviešu valodas
stiprināšanu, atrast pozitīvu pieeju
kultūras saturēšanā un veidot
mazus projektus, kam var būt lieli
rezultāti.
Pielāgojoties apstākļiem un
ietilpinot jauno vecajā, Latviešu
Fonds turpinās pildīt savu misiju
saglabāt un bagātināt latvisko
vērtību pasauli. PALDIES visiem
mūsu draugiem, ziedotājiem
un dalībniekiem! Uz redzēšanos
Minesotas Dziesmu svētkos!

AR SIRDI PAGĀTNĒ UN SOLI NĀKOTNĒ

ĪSUMĀ PAR GALVENO PILNSAPULCĒ
7 Latviešu Fondā ir 426 aktīvie
dalībnieki, no tiem 10 jaunie

7 2 projekti saņēma finansējumu
Īpašās akcijas ietvaros

7 2021. gadā tika atbalstīti 4
lielie un 10 mazie projekti

7 2022. projektu konkursā
piešķirs $35,000 Lielajiem un
$20,000 Mazajiem projektiem

7 LF turpina vākt līdzekļus
vasaras vidusskolu un
nometņu stipendiju
programmas pamatkapitāla
veidošanai, kā arī aicina ziedot
LF darbībai un veicināt jaunu
dalībnieku iestāšanos fondā.

JAUNA VIRTUĀLA PASTAIGA – DAUGAV’S ABAS MALAS
Šogad, no 1. janvāra līdz Jāņiem, izstaigāsim “Daugav’s abas malas”.
Nāciet ar mums un aiciniet draugus!
Informācija: www.latviesufonds.com
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LATVIEŠU FONDS ALA 70. KONGRESĀ

Jau ceturto gadu Latviešu Fonds aktīvi piedalās ALA
kongresos. Dalība ALA mums dod lielisku iespēju
plašākai

publikai

pastāstīt

par

paveikto,

reklamēt fondu un tikties ar tautiešiem. Arī
šoreiz piedalījāmies darba grupās, piedāvājām
informācijas stendu, atbildējām uz jautājumiem
par LF, uzņēmām jaunus LF dalībniekus, sniedzām
kongresa ziņojumu, kuru ilustrēja video atskaite
par atbalstītajiem projektiem, kas izpelnījās lielu
klātesošo atsaucību. Turpinot tradīciju, kongresa
ballē nofotografējāmies ar LF dalībniekiem.
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PALDIES PAR DARBU LATVIEŠU FONDĀ!
Sirsnīgs paldies Laurai Ramanei par viedajiem padomiem,
profesionālismu, draudzību, LF padomes viesmīlīgo
uzņemšanu savās mājās un LF atpazīstamības veicināšanu,
darbojoties revīzijas komisijā un atbalstot padomi tās
darbā! Lai jauni ceļi, jaunas tāles, bet senie draugi, lai paliek
tie paši!

18. novembra svinīgajā pasākumā Bostonā, LF priekšsēde,
ALA izdevumu “Gada pārskats” un “Latvian Dimensions”
redaktore Renāte Krūmala Kenney saņēma PBLA Kultūras
fonda atzinības rakstu par veikumu ASV latviešu sabiedrības
dzīves un kultūras uzturēšanā.
Apsveicam!
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JAUNIE LF DALĪBNIEKI
Uzaugu Vašingtonas, DC latviešu sabiedrībā,
apmeklēju Beverīnas vasaras vidusskolu un
Minsteres Latviešu Ģimnāziju. Nodzīvoju divus
gadus pavisam jaunajā, otro reizi neatkarīgā Latvijā.
Kopš 1997. gada dzīvoju ASV dienvidrietumos,
Albuquerque, New Mexico, kur ir maza saujiņa
latviešu, un turamies kopā bez fiziska latviešu centra.
Pēdējos gados caur Facebook dabūju labāk iepazIties
ar LF darbību. Sevišķi pēc 2020. gada decembra
Austra stundas programmas man kļuva skaidrs, ka
vēlos aktīvāk piedalīties LF, jo tas atbalsta jaunus
māksliniekus,
sabiedrisko
zinību
pētniekus,
dzejniekus un mūziķus - arī tos, kas ne vienmēr ir
visiem pazīstami, bet kuriem ir dotības un interese
tālāk attīstīt mūsu daudzpusīgo latviešu radošo
izteiksmi.

Anna Rūtiņa
No bērnības atceros, kā mana māmiņa Inta RūtiņaAdamoviča aktīvi darbojās Latviešu Fondā. Jauniešu
gados sēdēju uz dīvāna pēcpusdienas saulītē un
cītīgi lasīju projektu aprakstus. Jau tad pie sevis
domāju - par kuru es balsotu, ja man būtu tāda
iespēja? Man LF balsošanas process likās tik
draudzīgs, un es sapratu, ka LF pieeja jaunu,
svaigu, citur neredzētu projektu atbalstīšanai
bija īpaša.

Ziedošu līdzekļus - naudā un talkā - lai palīdzētu tālāk
veicināt mūsu ārkārtīgi bagāto latviešu kultūru.
Iedomāsimies, kas tik nākotnē stāv priekšā un paliks
kā mūsu bērnu un mazbērnu mantojums. Tur arī LF
ir sava vieta! Ar lielu prieku un godu stājos Latviešu
Fondā - un aicinu arī citus darīt to pašu.

Andris Slokenbergs
Kāpēc iestājos Latviešu Fondā?
Reti organizācijas dod saviem biedriem iespēju noteikt, tieši kurus
kultūras pasākumus atbalstīt. Latviešu Fonds dod mums iespēju
iepazīties ar aktuāliem, interesantiem projektiem un kopīgi izlemt, kurus
finansēt. Ne jau katru dienu varu būt Džordžs Soros, Rokfellers vai Bils
Geitss, bet, kļūstot par Latviešu Fonda dalībnieku, tāds tagad esmu!
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JAUNIE LF DALĪBNIEKI
Mans tēvs Voldemārs Gulēns bija viens no LF
dibinātājiem. Mūsu mājas ēdamistabā notika garas
plānošanas sēdes. Kastēs krājās protokoli. Reizi gadā
ar māsām un mammu ceļojām tētim līdzi uz Nedēļas
Nogali Nākotnē, kur notika pilnsapulces, vēlēšanas,
arī teātri, dzeju vakari un lekcijas. Reizēm palikām
moteļos, kur tika piedāvāta arī bērnu programma. LF
ietvaros pirmo reizi pabiju Gaŗezerā. Nekad
neaizmirsīšu, kā teātra trupa “Pēdējais Āksts” uzveda
Jāņa Krēsliņa dzeju par pelikāniem. Re, kādu iespaidu
uz mani atstāja Latviešu Fonds!

“Mans tēvs Voldemārs
Gulēns bija viens no LF
dibinātājiem.”
Māra Gulēna
Latviešu Fonds manā dzīvē – kāpēc
beidzot kļuvu par dalībnieci.
2021. gadā virtuāli nostaigājot visu 555 km garo
Latvijas Baltijas jūras krastu kopā ar Latviešu Fondu,
es pirmo reizi pa ilgiem laikiem sajutos kā savējā.
Pirms pandēmijas biju sākusi plānot Jūrtakas
pārgājienu ar draudzeni. Virtuāla pastaiga, lai
atzīmētu Latviešu Fonda 50. gadu jubileju, likās labs
ievads īstajai lietai. Pie tam – ģeniāla ideja! Samaksāju
$50 dalības maksu (dolārs katram gadam). Laikam
jau tad sāku intensīvāk apdomāt jautājumu par
savām finansiālajām attiecībām ar LF. Visu mūžu
esam bijuši cieši saistīti. Kāpēc es neesmu dalībniece?

Māra kopā ar tēvu Voldemāru Gulēnu

Pārgājiena laikā sastapu sen neredzētus draugus un
novēroju, kā viņi veic uzdevumu. Ar dažiem uzsāku
slepeni sacensties. Kam iet ātrāk? Kurš jau ticis līdz
Jūrkalnei? Netālu no Kolkas sāku “staigāt” kopā ar
latvieti, kuru nebiju satikusi, kopš biju viņas
audzinātāja bērnu nometnē. Viena otru mudinājām,
dalījāmies atmiņās un nonācām pie cita līmeņa
draudzības. Pirmais supersoļotājs, pārkāpjot finišam,
noziedoja Latviešu Fondam $1000. Tas mani
uzrunāja! Turpināju stāstīt draugiem par šo
interesanto akciju. Kļuva skaidrs, ka beidzot ir pienācis
laiks arī man iestāties.

Kad astoņdesmitajos gados mūsu dzīvēs ienāca reālā
Latvija, Latviešu Fonds no mana redzes loka pazuda.
Un tad manas trīs meitas sāka apmeklēt Gaŗezera
Vasaras vidusskolu. Vispirms klausījos, kā LF padomes
darbinieki absolvēšanas aktos stāsta par LF
projektiem un darbību. Vēlāk manas meitas absolvēja
GVV un pašas saņēma LF biedru kartes. Manu
draudzeni ievēlēja par LF priekšsēdi, citi draugi
ieņēma vietas padomē. Samīlējos filmā “Ručs un
Norie”, kuru, kā izrādījās, bija atbalstījis LF un 2018.
gada Latvijas Dziesmu svētkos LF kokteiļu vakarā
iepazinos ar filmas režisori.
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IEPAZĪSIMIES
Jāņa Bieriņa piemiņas balvas laureāte Linda Treija
Jau 24. reizi tiek piešķirta Jāņa Bieriņa piemiņas
fonda (JBPF) balva. 2021. gadā to saņem
māksliniece, scenogrāfe, Amerikas Latviešu
mākslinieku apvienības (ALMA) vadītāja,
žurnāla Jaunā Gaita (JG) redakore Linda
Treija, kuru daudzi ASV pazīst arī kā sirsnīgu
personību, kas teju divu gadu desmitu garumā
brīnumainajā mākslas pasaulē ievadījusi
Gaŗezera vasaras vidusskolas un daudzu citu
nometņu dalībniekus.
Piedāvājam Lindas Treijas pārdomas sarunā ar
Andru Zommeri.
(Foto no L.Treijas personīgā arhīva)

Pie arheoloģisko tērpu rekonstrukciju zīmējumiem
Doles vēstures muzeja ekspozīcijā 1997. g.

Pašreiz kopā ar Māru Pelēci gatavojam mākslas izstādi
Minesotas Dziesmu svētkiem. Pirmo reizi izstāde būs
īstā mākslas salonā ”Landmark Center Gallery”. Būs
fantastiski! Būšu arī scenogrāfe un tērpu māksliniece
Raimonda Staprāna lugai “Anšlavs un Veronika”, kopā
ar Māru Lewis un Sanfrancisko Jauno teātri. (projektu
atbalsta Latviešu Fonds. Red. piez.)

Esmu pārsteigta. Un pateicīga Bieriņa fondam un
Latviešu Fondam par šo balvu! Es paskatījos, ka esmu
ārkārtīgā jaukā kompānijā ar iepriekšējiem balvas
ieguvējiem. Tur ir mani bijušie priekšnieki, ar kuriem
labi sadarbojos, citi mīļi un labi cilvēki. Un mans vīrs
bija ļoti iepriecināts, ka esmu šo balvu ieguvusi! Tas ir
svarīgi!
Dzīvoju Hjustonā, Teksasā, bet piedzimu Rīgā un
mācījos Latvijas Mākslas akadēmijā. 1997. gadā devos
pie vīra Olafa uz Madisonu, Viskonsīnā, pēc tam vēl
dzīvojām Chapel Hill, Ziemeļkarolīnā. Iznāca tāds
zigzags pa Ziemeļameriku!
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Scenogrāfija ir mana blakus nodarbība.
Esmu
studējusi glezniecbu. Mani nevar salīdzināt ar kursa
biedriem jeb Latvijas scenogrāfiem. Ir jāizdomā
kaut ko neizplūdušu, piemēram kā “Homo Novus”
iestudējumā, kur visu jāpārved no vienas pilsētas uz
otru un nevar taisīt neko lielu, tikai dažus priekšmetus.
Tagad, kad ar projektoru var palaist attēlu, uz skatuves
nav vairs tik daudz jābūvē.
Kaut tie attālumi Amerikā ir lieli, es esmu ”pa vidu” un
man ir viegli sadarboties ar cilvēkiem, ar kuriem esmu
sapazinusies, ar kuriem izveidojušies labi kontakti un
sadarbība.
Man patika iesaistīties nometņu darbā. Tur jau visi
var kaut ko, bet vieglāk ir strādāt ar visjaunākajiem
bērniem, jo viņi vēl nesaka “neko nevaru!”, un pusaudži
paši piesakās.

IEPAZĪSIMIES

Kopā ar Sarmu Muižnieci Liepiņu, iekārtojot izstādi „Latvian Dimensions:
Contemporary Installation and Sculpture“ Washingtonā, DC, 2009.

Man ļoti patīk daba, tā man visvairāk dod iedvesmu.
(tā gan laikam ir nodrāzta atbilde!). Es gleznoju “tīri
un smuki”, noklājot visus laukumus. Negleznoju ar
expresīviem traipiem. Dažreiz var nepatikt kāda
glezna, bet, ja vairāk lasi, izpēti, saproti tā cilvēka
vēsturi, tad paveras cits skats.
Amerikas Latviešu mākslas apvienība (ALMA) jau
noveco un ir mazāk mākslinieku. Tomēr ir labi sanākt
kopā, apskatīt, ko katrs dara, un tagad esam arī saistīti
ar Pasaules latviešu mākslas centru Latvijā, kas piedāvā
“Artist in Residence” programmu. ALMA piedāvā
interesantas lekcijas, virtuālas izstādes. Bet kā iesaistīt
jaunos? Man īsti nav atbildes, bet varbūt piedāvājot
kopā sanākšanu tieši jauniem māksliniekiem.

Vasara (2010)

Jaunā Gaita (JG), kurā arī darbojos, ir viens no
brīnišķigākajiem žurnāliem, kas vēl ir saglabājušies.
Visi citi ir izčākstējuši, jo trūka līdzekļu izdošanai. JG
vienmēr valdījis brīvprātības princips - visi pielika
roku, ielika mīlestību un vēlmi to uzturēt. Es esmu
ļoti priecīga, ka Bieriņš bija JG redaktora vietnieks un
darīja visu. Tas man ir kā medus rausis!
Sekojot Jaunās Gaitas kādreizējā redaktora
vietnieka J. Bieriņa novēlējumam, Jāņa Bieriņa
piemiņas fonda (JBPF) balva tiek piešķirta
„trimdas
latviešu
kultūras
darbiniekam
vai trimdas latviešu kultūras organizācijai,
vai pasākumam par paveiktu darbu, vai
uzsāktu projektu latviešu valodas pētniecībā,
žurnālistikā, mūzikā, literatūrā, teātra mākslā,
jaunatnes
audzināšanā
vai
tamlīdzīgi.”
Laureātus izvēlas Latviešu Fonda paspārnē
esošā JBPF valde.

Linda ar Gaŗezera Sākumskolas audzēkņiem
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LATVIEŠU FONDA AKTĪVO PROJEKTU APSKATS
Elizabete Ludvika // Aktīvo projektu lietvede
Projekti top arī sarežģītos laikos.
Patreiz tiek veikti 27 projekti:
• 16 Mazie projekti (10 jauni)
• 9 Lielie projekti (4 jauni)
• 2 Īpašās akcijas projekti
• 15 projekti 2021. gadā tika pabeigti un slēgti.

Viens no projektiem, kas vērsts uz mūsu jaunākajiem
un turpinās iepriecināt vēl daudzas latviešu paaudzes
ir Lasi! Dziedi! Mācies! Latviešu tautasdziesmu
animācijas filmas un karaoke ieraksti Youtube
(LF20L02), kas pieejami LF mājas lapā un fonda
Youtube kanālā.
Izdevušās patiešām augstvērtīgas animācijas
filmas, kas atspoguļo tautasdziesmu saturu,
un palīdz bērniem un citiem interesentiem
visā pasaulē apgūt un labāk izprast to nozīmi.

Projekta ietvaros tapušas
6 animācijas filmas:
•
•
•
•
•
•
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Kur, pelīte, tu tecēji;
Mēs bijām trīs māsiņas;
Muižnieciņš;
Es bij’ puika;
Maza, maza meitenīte;
Ar gailīti Rīgā braucu.

It sevišķi svarīgs šāds mācību līdzeklis izrādījies
pašreizējos pandēmijas apstākļos, kad bērni vairāk
laika pavada pie ierīču ekrāniem, tāpēc jo svarīgāk ir
tas, lai atrodamais saturs būtu kvalitatīvs, piemērots
un izglītojošs.
Projektu «Lasi! Dziedi! Mācies!» vada biedrības «Raita
valoda» priekšsēde Dace Mažeika, sadarbojoties
ar Amerikas Latviešu apvienību un biedrību
«Debessmanna»un animatoriem Ilzi Rusku un Miku
Čavartu.

LATVIEŠU FONDA AKTĪVO PROJEKTU APSKATS

Jaunā gada ieskaņā notiks kāds ilgi gaidīts notikums - Jāņa
Kalniņa operas “Hamlets” jauniestudējums Latvijas
Nacionālajā operā (LF21L07). Šis ir viens no spožākajiem
darbiem latviešu opermūzikā, un tā iestudējums pierāda
mākslinieku radošumu un izturību šajā sarežģītajā laikā un
latviešu organizāciju spēju sadarboties kopēja mērķa labā.
Mūzika ir dzīva tikai tad, kad tā skan.

sagatavošana skatītājiem parasti paliek apslēpta. Ja
pirms pāris mēnešiem mēs būtu ieskatījušies “Hamleta”
scenogrāfa Andra Eglīša angārā, tad redzētu, kā uz tā
grīdas tiek veidota apjomīga scenogrāfijas glezna. Operas
“Hamlets” scenogrāfijai radīti astoņi lielformāta gleznojumi
– skatuves iekari. Lai to paveiktu, mākslinieks izmantojis
dažādus pašdarinātus instrumentus, lielformāta otas un
tehniskās konstrukcijas.

Kaut arī pandēmija uzliek ne vienu vien ierobežojumu,
šie tik un tā būs operas mīļotāju svētki. Iestudējuma

Prieks un gandarījums, ka šāds apjomīgs projekts notiek
arī ar LF atbalstu.

“Sarunas pirms pirmizrādēm” vadītāja Liene Jakovļeva sarunā ar
solistiem Juri Ādamsonu un Krišjāni Norveli.
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2022. GADA PROJEKTU KONKURSS
Latviešu Fonds izsludina gadskārtējo projektu konkursu latviešu kultūras un izglītības veicināšanai
Latviešu Fonds (LF) aicina māksliniekus un citas radošas personas pieteikt
savu darbu vai projektu Latviešu Fonda finansējumam.
Finansējums tiek piešķirts konkursa kārtībā un dalās Lielo un Mazo
projektu kategorijās. Kopējais balvu fonds ir $55,000. Lielo projektu
balvas ir līdz $10,000 un mazo projektu balvas - līdz $2000. LF projektu
pieteikumus (latviešu vai angļu valodā) jāiesniedz elektroniski un tos
pieņemsim no 2022. g. 1. janvāra līdz 1. februārim. Tuvāka informācija par
konkursa noteikumiem un norises kārtību atrodama LF mājaslapā www.
latviesufonds.com.
Ar jautājumiem par konkursu rakstiet projektu lietvedim Martiņam
Hildebrantam uz pieteikumi@gmail.com
– Mārtiņš Hildebrants, LF projektu lietvedis

ĪSUMĀ PAR KONKURSU
Kādus projektus pieņem izvērtēšanai?
Latviešu Fonda padome pieņem izvērtēšanai
projektus, kas ir:
• latvisku izglītību un audzināšanu veicinošs
pasākums;
• latviešu mākslas, literatūras vai daiļamatniecības
projekts;

• kultūras pasākums ar nozīmi latviskajā dzīvē;
• projekts, kas atspoguļo un dokumentē latviešu
trimdas vēsturi vai kultūras dzīvi.

KONKURSA NORITES KALNEDĀRS
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JANVĀRIS
1. janvārī Fonda padome izsludina konkursu un tā
noteikumus.

MAIJS
LF dalībniekiem tiek izsūtīti Lielo projektu pieteikumi un
balsošanas biļeteni. Balsošana notiek līdz Jāņiem – 24.
jūnijam.

MARTS
Padome izvērtē Mazo projektu pieteikumus un izvēlas
konkursa uzvarētājus. Padome izvērtē Lielo projektu
pieteikumus un 10 no tiem izvirza LF dalībnieku balsošanai.

JŪLIJS
Tiek apkopoti balsojuma rezultāti. Projektu lietvedis paziņo
rezultātus.

JŪSU IEGULDĪJUMS NĀKOTNEI
Atbalstiet Latviešu Fondu, palīdzot palielināt LF dalībnieku skaitu!
Dalība Latviešu Fondā nozīmē, ka esiet daļa no starptautiskas latviešu
iniciatīvas, kas rūpējas, lai pastāvētu neatkarīgs mūsu kultūras
finansējuma avots. No šī krājuma tiek atbalstīti projekti Latvijā un
diasporā, ar mūsu kultūras pērlēm tiek iepazīstināta pasaule.
Piedalieties un atbalstiet! Katrs latvietis, kas dod savu ieguldījumu
šī kultūrkapitāla zelta fonda veidošanā, var lepoties, ka pieliek savu
roku un dod savu artavu. No šī krājuma smelsim ne tikai mēs, bet arī
neskaitāmas nākamās paaudzes.
Aiciniet radus un draugus pievienoties Latviešu Fondam un turpiniet
skaisto tradīciju dāvināt dalību bērniem, mazbērniem un krustbērniem!
Dosim - dzīvosim!

IESTĀJOTIES, DĀVINOT DALĪBU,
ZIEDOJOT VAI ATSTĀJOT NOVĒLĒJUMU.
KĀ ATBALSTĪT FONDU? PIEDALOTIES,

ZIEDOT LF VISPĀRĒJIEM MĒRĶIEM:

ZIEDOT LF ĪPAŠIEM MĒRĶIEM:

•
•
•
•
•

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

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

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

1970. GADA FONDS:
Atzīmējot LF 50. gadskārtu, aicinām godināt fonda dibināšanu
1970. gadā, ar ziedojumu vai testamentāro novēlējumu
vismaz $1970 apjomā.
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PALDIES LATVIEŠU FONDA ZIEDOTĀJIEM!
No sirds pateicamies visiem, kas, atbalstot Latviešu Fondu, no 2021. gada
aprīļa līdz decembrim ziedojuši latviešu kultūrai un izglītībai!
DZINTARA PAKĀPE $10,000+
Anonīms ziedotājs
Anonīms ziedotājs
Valdis Bērziņš, Latvija
BRONZAS PAKĀPE $5,000+
Ints Dzelzgalvis, SC
Rasma Kariņa, MD
Ilze Pētersone, NY
Sigrīda Renigere, IL
BRONZAS PAKĀPEI
PIEVIENOJAS:
Andrejs Eglīte, NE
Arturs Grava, OH
Voldemārs Gulēns, Kanāda
Sandra Kronīte - Sīpola, MA
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
NJ Latviešu kreditsabiedrība, NJ
Andris Padegs, NY
Maija Priede, MA
Inta Rūtiņa-Adamoviča, MD
Kristīna Sīmane-Laimiņa, IL
Maksims Strunskis, Vācija
DZELZS PAKĀPEI PIEVIENOJAS:
Ilze Ozoliņa-Bērziņa, Latvija
Mārtiņš un Kristīna Putenis, NJ
Brigita Rumpēters, NJ
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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:
Kristīne Ruņģe, Kanāda
ZIEDOTĀJI:
Anonīms ziedotājs
Anonīms ziedotājs
Arnis Ansons, MA
Raimonds Baumans, CT
Andra Berkolds St.Ivanyi, CA
Valdis Bērziņš, Latvija
Maira Bundža, MI
Arturs un Christine Dinbergs, NH
Andrejs Dumpis, MI
Renāte Grāvers, MD
Rita Grendze, IL
Valda Grinberga, MA
Māra Gulēna, Kanāda
Marika Gulēna-Taube, Kanāda
Voldemārs Gulēns, Kanāda
Kristīne Ģiga, NY
Mārtiņš Hildebrants, NY
Rūta Jordāns, HI
Anita Juberte, MD
Ilmārs Kalniņš, OH
Diāna Kārkliņa, MI
Alexander Kenney, MA
Renāte Kenney, MA
Mārīte Krūze, ME
Māra Lazda, NJ
Ārijs Liepiņš, NE
Līvija Medne, PA
Laila Milevska, NJ
Imanta Nīgals, Latvija
Ilze Ozoliņa-Bērziņa, Latvija
Ilze Pētersone, NY
Katrīna Pipasts, IL

Andra Pūris, NY
Mārtiņš Rācenis, CO
Īrisa Roze, IN
Anna Rūtiņa, NM
Vizma Sanders, MA
Valdis Slokenbergs, IL
Andris Slokenbergs, IL
Žubīte Streips, IL
Maksims Strunskis, Vācija
Zinta Šmidchens, WA
Helēna Vīksniņa, DC
Bertrams Zariņš, MA
ZIEDOJUMS VIJAS RUŅĢES,
MARUTAS UN VALŽA KĀRKĻU,
MODRA MEDŅA UN RASMAS
UPMANES PIEMIŅAI:
Kristīne Ruņģe, Kanāda
LF VIRTUĀLĀ PASTAIGA:
Pēteris Abuls, IL
Diāna Abuls Kārkliņš, MI
Laura Adlers, Kanāda
Nora Aivars, NJ
Anna Ames, NY
Solvita Baipsys, CO
Silvia Beķeris, IN
Armands Birkens, IL
Daina Block, MD
Aleksa Block, SC
Mikaila Block, DC
Annemarie DeSmet, MA
Irene Doktor, NY
Aija Dreimane - Holohan, NH
Rita Grendze, IL
Solvita Grimes, VA
Valda Grinberga, MA
Anita Grīviņa, MI
Terēze Gruntmane, NH
Kristīne Ģiga, NY
Mārtiņš Hildebrants, NY
Arnis Kākulis, Nīderlande
Iveta Kaņepa, Kanāda
Dāvis Kaņeps, Kanāda
Tija Kārkle, VA

PALDIES LATVIEŠU FONDA ZIEDOTĀJIEM!
Ieva Kārkliņš O’Rourke, MD
Laima Kaugars, RI
Mārīte Krūze, ME
Renda Lasdin, IL
Krista Laukmane - Schmidt, IL
Daina Lazda, PA
Ilga Leimanis, Lielbritānija
Gvido Liljē, MD
Agnese Linarte, MA
Dace Linarte, MA
Māra Linde, CA
Elizabete Ludviks, Kanāda
Nora Lukss, Horvātija
Līvija Medne, PA
Sarma Muižniece Liepiņa, MA
Milda Muktupāvela, Latvija
Guna Pantele, NJ
Ilze Pētersone, NY
Katrīna Pipasts, IL
Inese Pumpure, MA
Kristīne Rathod, NJ
Brigita Rumpēters, NJ
Sintra Rumpēters, NJ
Kristīne Ruņģe, Kanāda
Māra Rupners, NY
Tamāra Rūsis, CA
Anna Rūtiņa, NM
Gundega Seng, VA
Māra Sīpols, MI
Andris Slokenbergs, IL
Nora Steele, MO
Leonora Stein, PA
Žubīte Streips, IL
Krista Streips, KY
Māra Vārpa, IL
Helena Vīksniņa, DC
Tatjana Žagare-Vītiņa, MI
Madara Zīverse, Latvija
ĪPAŠO AKCIJU ATBALSTĪJA:
Arnis Ansons, MA
Dace Aperāns, NY
Vineta Berga, CO
Andra Berkolds St.Ivanyi, CA
Anita Briedis Bilsēns, MI
Jānis un Aira Bungs, NJ
Aleta Cēbere, MA
Sarma Dindzāne, NJ

Aija Dreimane - Holohan, NH
Sandra Grošs Siegel, CA
Pāvuls Ieviņš, OR
Andrejs Jansons, FL
Rūta Jordāns, HI
Rasma Kariņa, MD
Laima Kaugars, RI
Alexander Kenney, MA
Renāte Kenney, MA
Dace Ķezbers, IL
Ilze Kļaviņa, MN
Kristine Konters, MN
Dagnija Krēsliņa, MD
Sandra Kronīte-Sīpola, MA
Elizabete Ludviks, Kanāda
Sarma Muižniece Liepiņa, MA
Anita Nāgelis, VA
Marty Nora, MN
Ilze O’Hara, NY
Ilze Pētersone, NY
Sarma Puriņa, MA
Laura Ramanis, CA
Inese Rinda, IL
Edvīns un Irisa Roze, IN
Brigita Rumpētere, NJ
Inta Rūtiņa, MD
Anna Rūtiņa, NM
Laila Saliņš, NY
Jennifer Schevlin Fernandes, MA
Maksims Strunskis, Vācija
GIVING TUESDAY:
Ira Abakuks, AZ
Nora Aivars, NJ
Anna Aperāne, NY
Dace Aperāne, NY
Franz Bauer, OH
Silvia Beķeris, IN
Vineta Berga, CO
Aina Berķis, PA
Andris Bērziņš, IN
Pārsla Blāķis, CA
Aleta Cēbere, MA
Aija Dreimane - Holohan, NH
Iveta Eilands, MI
Aija Evans, DC
Gabby Lori Geberdiel-Addison, CT
Valda Grinberga, MA

Ruta Grīnvalds, MI
Terēze Gruntmane, NH
Anhelita Kamenska, Latvija
Tija Kārkle, VA
Māris Kārkliņš, IN
Irina Kats, NY
Laima Kaugars, RI
Alexander Kenney, MA
Renāte Kenney, MA
Nicolas Kenney, MA
Māra Kore, MI
Dagnija Krēsliņa, MD
Sandra Kronīte-Sīpola, MA
Marissa LaDitka, MI
Krista Laukmane - Schmidt, IL
Solvita Mitenberga, NY
Anita Nāgelis, VA
Ilze Pētersone, NY
Andris Petričeks, CA
Pēteris Putelis, IN
Mārtiņš & Kristina Putenis, NJ
Aija Rēķe, MA
Inta Rinkenberger, CA
Kathy Rinkenberger, CA
Andris Ritelis, VA
Irisa Roze, IN
Brigita Rumpētere, NJ
Renāte Ruszczyk, MA
Anna Rūtiņa, NM
Vizma Sanders, MA
Jennifer Schevlin Fernandes, MA
Biruta Schulz, CA
Jānis Semerikovs, NY
Uldis Silgailis, NJ
Jennifer Simoneau, NH
Ieva Slokenbergs, NY
Ernests Spīčs, Latvija
Nora Steele, MO
Agnese Strautniece, IL
Zane Treimanis, NY
Vija Turjanis, CA
Lolita Ule, MA
Māra Vārpa, IL
Māra Veidis, NJ
Kate Laila Veinbergs, MI
Vineta Zālite, NJ
Juris Žvikovs, Latvija
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Latviešu Fonds
Latvian Foundation Inc.
323 E Wacker Drive #508
Chicago IL 60601
www.latviesufonds.com
Apkārtraksts ir arī pieejams
Latviešu Fonda mājas
lapā www.latviesufonds.com

ESIET AR MUMS!

https://www.facebook.com/latviesu.fonds
https://www.instagram.com/latviesu_fonds/
https://twitter.com/LatviesuFonds

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 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.

