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Ilgi gaidītais pavasaris beidzot pienācis! Pirms pusgada padomes locekļi jau bija
uzsākuši darbu pie 2014. gada konkursa. Rudenī padome ņema vērā bieži dzirdēto
kritiku, ka atbalstu saņēmējiem ir grūti nogaidīt gandrīz gadu no pieteikuma iesniegšanas
līdz rezultātu saņemšanai. Saprotot, ka šīsdienas technoloģija padara iespējamu ciklu
paātrināt, Latviešu Fonda padome nolēma saīsināt konkursa ciklu. Rezultātā 'tikai' 43
mazie un 23 lielie projekti tika saņemti.
Tagad, pavasarī, padome sanāca, lai izraudzītu mazos projektus, kurus atbalstīt un
izvirzītu desmit lielos dalībnieku balsošanai. Šajā apkārtrakstā parādās apraksti par šiem
projektiem un balsošanas materiāli. Ievērojiet, ka jaunais termiņš balsošanai ir 24.
jūnijs! Lūdzu nogādājiet materiālus pastā, lai uz aploksnes būtu uzspiests pasta zīmogs
līdz Jāņiem. Līgo vakarā varat balsot elektroniski, lietojot saikni majas lapā, tad Jāņos
nebūs vairs jāprāto, par ko balsot. Vienīgi svarīgi pieteikties savai personīgai parolei
pirms sieru sasien.
Kopš 30. aprīlis ir Latviešu Fonda fiskālā gada beigas un paiet laiks sakārtot
finansiālās atskaites, neesam tās ievietojuši šajā apkārtrakstā. Varat saņemt finansiālās
atskaites pastā no jūnija, tās pieprasot no kasieres (lfkasieris@gmail.com). Šovasar
gatavojamies 2013. g. pilnsapulcē pieprasītajam ārējam auditam.
Aprīļa sākumā padome nolēma, kuriem mazajiem projektiem piešķirt atbalstu.
Pilnā apmērā tika atbalstīti sekojošie projekti: LF14M02 - Astrīdas Jansones grāmata „Pa
līkloču ceļiem”-Viena trimdinieka dzīves stāsts, LF14M17 - Melānijas Vanagas muzeja
virtuālā ekspozīcija "Esi Pats!", LF14M24 - Mājaslapa "Mazputniņš zēniem un meitenēm
visā pasaulē", un LF14M34 - "Latvijas Kultūras kanonā iekļauto literāro darbu
pieejamības atvieglošana un aktualizēšana, izdodot tos e-grāmatas formatā".
Projektus izvēlēties, kā ierasti, bija sarežģīti. Padome jau kādu laiku ir domājusi,
kā paplašināt iespējas ziedotājiem atbalstīt specifiskus projektus. Padome nolēma vēl
trim projektiem piešķirt daļēju finansējumu bet arī izmēģināt piesaistīt šiem projektiem
papildus finansējumu, uzrunājot dalībniekus un interesentus ziedot tieši šiem projektiem
caur Latviešu Fondu. Šie trīs projekti ir LF14M30 - XI Starptautiskie latviešu jauno
mūziķu meistarkursi „Latviešu mūzika un mūziķi pasaulē”, LF14M29 - Skautu un gaidu
kustības 11. Lielās nometnes "Mantojums" piemiņas albums un LF14M04 - Grāmata
bērniem par latviešu gleznotājiem "Mula un portrets". Maksājot ar Paypal Latviešu
Fonda mājas lapā un pievienojot piezīmi, ka ziedojums domāts vienam (vai vairāk) no
turpinājums 2. lpp.
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šiem projektiem, jūs varat palīdzēt to pilnībā finansēt. Varbūt Jums ir ērtāk uzrakstīt čeku? To var nosūtīt kopā
ar piezīmi, kuram no šiem projektiem ziedojums domāts, kasierei Tijai Kārklei, Latvian Foundation Inc., P.O.
Box 28696, Oakdale, MN 55128 USA.
Ar šo elementāro mēģinājumu savienot ziedotāju ar projektu cenšamies izdibināt, vai šāda veida
pakalpojums būtu paplašināms nākotnē. Mums vienmēr žēl, ka līdzekļi nepietiek, lai atbalstītu tik daudz labu
projektu, kādu mums piesaka. Šis solis palīdzēs mums saprast, vai Fonda dalībnieki ir gatavi šādā veidā
paplašināt projektu atbalstīšanas iespējas.
Kopš šogad projektu pieteikuma cikls ir saīsināts, der atgādināt, ka balsošanas rezultāti tiks izziņoti jau
vasarā, lai projektu izpildītāji var sākt strādāt. Jaunā padome arī tad sāks gatavoties NNN Mineapolē, 2014.
gada 24.-26. oktobrī. Dvīņu pilsētās gaidīsim raitas sarunas par jaunumiem projektu pieteikšānās kārtībā un par
ziedojuma tiešiem projektiem akcijas paplašināšanu. Dalībnieki ir lūgti atbraukt, izklaidēties dvīņu pilsētās St.
Paul un Mineapolē, piedalīties pilnsapulcē un palīdzēt mums kopīgi veidot Latviešu Fonda nākotni. Tiksimies
Minesotā!
	

	

	

	

- Kristīna Sīmane-Laimiņa

2014. gada Latviešu Fonda vadības loks
Padome
Kristīna Sīmane-Laimiņa, priekšsēde, Chicago, IL, ASV,
lfpriekssedis@gmail.com
Aija Mazsīle, priekšsēdes vietniece/aktīvo projektu lietvede,
Toronto, Kanāda, lfvietnieks@gmail.com
Astrīda Ezergaile, sekretāre, Toronto, Kanāda,
lfsekretars@gmail.com
Renāte Krūmala Kenney, projektu lietvede, Boston, ASV,
lflietvedis1@gmail.com
Ilze Pētersone, sabiedrisko attiecību vadītāja, White Plains,
NY, ASV, lfsabat@gmail.com
Tija Kārkle, kasiere, St. Paul, MN, ASV,
lfkasieris@gmail.com
Revidenti
Mārtiņš Daiga, revidents, Chicago, IL, ASV, lfrevidents1@gmail.com
Ligita Krūmkalna, revidente, Indianapolis, IN, ASV, lfrevidents2@gmail.com
Rūdolfs Bērziņš, revidents, Perkasie, PA, ASV, lfrevidents@gmail.com

Latviešu Fonda padome un palīgi padomes
sēdes laikā 2014. gada aprīlī.
Trešā rinda no kr: Mārtiņš Daiga,
Astrīda Ezergaile, Aija Mazsīle,
Renāte Kenney
Otrā rinda no kr.: Valdis Bērziņš, Valda
Grīnberga, Ilze Pētersone
Apakšā: Kristīna Sīmane-Laimiņa

Komisiju pārstāvji
Brigita Tupuriņa-Rumpētere un Andris Padegs, ieguldījumu komisija
Ģirts Zeidenbergs, nominācijas/statūtu komisija
Voldemārs Gulēns, LF nākotnes komisija
Palīgi
Valda Grīnberga, aktīvo projektu lietvedes palīdze/darba izpildītāja, lfvietnieks@gmail.com
Valdis Bērziņš, Latviešu Fonda pārstāvis Latvijā, lfparstavis@gmail.com
Tija Kārkle, administratīvā lietvede, lfkasieris@gmail.com
Rasma N. Kariņa, kasieres palīdze
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2014. gada mazo projektu piešķīrumi: $10,000 un jauna, īpaša akcija, lai
piesaistītu papildus līdzekļus
Šogad, mainot konkursa ciklu, minējām, vai
interesentiem pietiks laika pieteikties mūsu konkursam.
Izrādījās, ka bažām nebija pamata – tieši tāpat kā citos
gados, pirmās konkursa nedēļas pagāja gaidot un pa retam
atbildot uz vēstulēm. Toties pēdējā konkursa nedēļā un it
īpaši pēdējās pāris dienās pieteikumi nāca lielā, milzīgā
straumē, kopā ar pēdējā brīža jautājumiem gan par
budžetu, gan par anketas aizpildīšanu. Rezultātā mūsu
pastkastē bija lielāks pieteikumu skaits nekā iepriekšējā
gadā, un bija skaidrs, ka šī būs reize, kad mēs atkal
vēlēsimies, kaut mūsu rīcībā būtu vismaz divreiz lielāka
summa projektu finansēšanai. Izsverot visus par un pret,
tika nolemts piešķirt finansējumu septiņiem projektiem,
no kuriem četri saņēma visu, bet trīs – daļu no pieprasītās
summas.
Mazo projektu konkurss savā laikā izauga no tā
sauktās “sēklas naudas” programmas, un tagad esam
nolēmuši spert vēl vienu soli tālāk, ejot līdzi laikam un
mūsdienu tehnoloģijām. Lai palīdzētu trim projektiem
savākt atlikušo summu projekta veikšanai, LF mājas lapā
(pēc “crowdfunding” principa) ir izveidota īpaša sadaļa
līdzekļu vākšanai. LF dalībnieki, labvēļi un atbalstītāji, kā
arī ikviens, kurš vēlas kaut ar nelielu summu atbalstīt
kādu no šiem vērtīgajiem projektiem, ir aicināts ziedot un
tādējādi īstenot Latviešu Fonda pirmo “crowdfunding”
kampaņu. Ceram, ka šis eksperiments izdosies, un
nākamajos gados varēsim šo programmu paplašināt. Visi
kopā mēs esam spēks!
Renāte Krūmala Kenney, projektu lietvede

Pilnā mērā atbalstītie projekti
LF14M02 - Grāmata „PA LĪKLOČU CEĻIEM” Viena
trimdinieka dzīvesstāsts
Piešķīrums: $2,000
Projektu pieteica:
Astrīda Jansone, LF
tūkstošniece
Projektu atbalsta: Ēriks
Krūmiņš, Anita
Tērauda
Apraksts un mērķi
Grāmata atstāj
uzrakstītu Latvijas
vēsturi par latviešu dzīvi
un darbiem, kas pēc II
pasaules kara nonāca
bēgļu gaitās rietumos, pavadīja vairākus gadu desmitus
Amerikā un pēc Latvijas neatkarības atgūšanas atgriezās
Latvijā, lai ar savām zināšanām un darbu palīdzētu atjaunot

Latvijas valsti. Projektu realizes Astrīda Jansone ar
tipogrāfiju „Zelta Rudens”. Grāmatu dāvinot, iepazīstināt
801 Latvijas pašvaldību bibliotēku un vairāku pilsētu
lasītājus ar trimdas latviešu vēsturi, kas Latvijas
vēsturniekiem nav tik labi zināma. Paredzēti semināri
novadu vēstures skolotājiem un Latvijas Universitātes
vēstures studentiem, kur arī grāmatas tiks dāvinātas. Tāpat
grāmatas tiks dāvinātas atvēršanas svētkos.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
LF14M17 - Melānijas Vanagas muzeja virtuālā
ekspozīcija "ESI PATS!"
Piešķīrums: $2,000
Projektu pieteica: Elīna Kalniņa
Projketu atbalsta: Agra Bērziņa, Gundega Michele (LF
tūkstošniece)
Apraksts un mērķi
Projekta izpildi saskaņā ar māksliniecisko koncepciju
Latvijā īsteno darba grupa, kurā ietilpst projekta pieteicēja
un profesionāli
l a t v i e š u
mākslinieki filmu mākslas
teorētiķis un
praktiķis Bruno
Aščuks; diplomēts
arhitekts un
multimediju
mākslinieks Zintis
Butāns, kā arī
Latvijas Mākslas
Akadēmijas
V i z u ā l ā s
komunikācijas
nodaļas 3. kursa
studenti - Monta Apsāne, Kārlis Caune, Rolands Briedis,
Glezniecības nodaļas 3. kursa studente Arta Kalniņa un
programmētājs Jānis Caune. Latviešu versijas izveide
iecerēta līdz 2014. gada 14. jūnijam, kad tā apmeklētājiem
kļūs pieejama interneta vidē bez maksas speciāli ekspozīcijai
izveidotā virtuālajā mājvietā - www.esipats.lv.
Ekspozīcijas galvenais mērķis ir vairot mūsdienu
sabiedrības izpratni par padomju okupāciju, deportācijām,
indivīda un varas attiecībām totalitārā režīma apstākļos un
kalpot kā komunikācijas rīkam starp paaudzi, kas Staļina
režīma represijas piedzīvoja klātienē un paaudzēm, kurām ir
vitāli svarīgi spēt identificēties ar savas nācijas pagātni, lai
varētu pilnvērtīgi iesaistīties Latvijas ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšanā. Galvenā mērķauditorija ir pusaudži un
jaunieši – vecuma posmā no 13 līdz 25 gadiem.
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LF14M24 - Mājaslapa "Mazputniņš zēniem un
meitenēm visā pasaulē"
Piešķīrums: $2,000
Projektu pieteica: Kristīne Jansone
Projektu
atbalsta: Daina
Grosa, Andra
Zommere
Apraksts un
mērķi
Projekts
paredz izveidot
mājaslapu,
kura piedāvās
izglītojoši
izklaidējošu
materiālu
sākumskolas bērniem, un jo īpaši diasporas skolām.
Mājaslapas saturu veidos: datorspēles, izdrukājami
uzdevumi un spēles, lasāmi un izdrukājami latviešu
autoru literāri stāsti un dzejoļi bērniem, kā arī pārskats
par žurnāla "Mazputniņš" tapšanas vēsturi. Datorspēles
tiks veidotas ņemot par pamatu lābākās spēles no
"Mazputniņa". Tās tiks pārveidotas modernā, interaktīvā
veidā. Spēles darbosies arī planšetdatoros un mobilajos
telefonos. Tās attīstīs dažādas prasmes, veicinās latviešu
valodas apguvi un uzlabos zināšanas par Latvijas dabu,
vēsturi, ģeogrāfiju un citām tēmām. Projekta izpildītāji:
Kristīne Jansone – projekta vadītāja, Maira Gāliņš –
skolotāja, diasporas izglītības speciāliste, Laura Āboliņa māksliniece. Projekta partneri: Muzejs un pētneicības
centrs Latvieši Pasaulē (LaPa), PBLA, ALA. Projekts
taps Rīgā, mājaslapa būs pieejama internetā.
Mērķi: Izveidot mājaslapu mazputniņš.lv, kas modernā
veidā palīdzēs izglītot latviešu bērnus svešumā, mācīs
latviešu valodu. Pētīt un padarīt pieejamu vēsturi, kas
saitīta ar trimdas žurnālu "Mazputniņš". Mērķauditorija:
Latvijā un ārpus Latvijas dzīvojoši bērni vecumā no 5-12
gadiem, kā arī vecāki un skolotāji.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
LF14M34 - "Latvijas Kultūras kanonā iekļauto
literāro darbu pieejamības atvieglošana un
aktualizēšana, izdodot tos e-grāmatas formatā"
Piešķīrums: $1,347
Projektu pieteica: Kārlis Žilvinskis, valdes loceklis,
biedrība "Publicētava"; www.publicetava.lv
Projektu atbalsta: Jānis Oga, Guntis Berelis
Apraksts un mērķi
Pagājušā gada laikā Publicētava ir izdevusi
vairākus no Latvijas kultūras kanonā iekļautiem
literāriem darbiem un tie šobrīd ir pieejami bezmaksas
lejupielādei e-grāmatnīcā www.las.am. Plānojam panākt
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visu kanonā iekļauto darbu pieejamību „dažu klikšķu
attālumā”. Dažas e-grāmatas palīdzēsim sagatavot citiem
izdevējiem, taču daļu e-grāmatu, par kurām
tradicionālajiem izdevējiem nav intereses, gatavosim
paši. Konkrētais projekts, kā daļa no augstākminētās
ieceres, paredz sagatavot 4 no latviešu kultūras kanonā
ietvertajiem literārajiem darbiem un padarīt tos ērti,
vienkārši un bez maksas pieejamus lejupielādei no
jebkuras vietas pasaulē. Sagatavoti tiks sekojošie literārie
darbi: R. Blaumanis "Indrāni"; Brāļi Kaudzītes
"Mērnieku laiki"; Rainis "Gals un sākums"; Rainis
"Uguns un nakts". Projektu veiks biedrība „Publicētava”
izmantojot gan savu darbinieku algotu darbu, gan
brīvprātīgo darbu, gan arī atsevišķus darbus pasūtot kā
ārpakalpojumu.
Mērķis:
Padarīt minētos
literāros darbus
pieejamus
mūsdienīgā
kvalitatīvā
formātā un
izpildījumā, uz
jebkura ražotāja
elektroniskas
i e r ī c e s
(viedtālrunis, planšetdators, dators, uc), tādējādi veicinot
to lasīšanu jauniešu vidū.
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Projekti, kam LF ir atvēlējis daļēju atbalstu, un
uzņemas vākt līdzekļus tieši šiem projektiem.
Skatiet apkārtraksta 23. lpp.
LF14M04 - Grāmata bērniem par latviešu
gleznotājiem "Mula un portrets"
Pieprasījums LF: $2,000; Piešķīrums no LF: $885;
Iztrūkst: $1,115
Projektu pieteica: Inga Beitiņa, valdes locekle,
Biedrība bērniem Droši un Koši
Projektu atbalsta: A. Bērziņa, Līga Priedīte
Apraksts un mērķi
Projekts veidots bērnu grāmatu sērijas par mākslu
ietvaros ("Mazā Mula pēta"), to veido biedrība bērniem
DROŠI un KOŠI dibinātājas Inga Beitiņa un Kristīne
Morozova, sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo mākslas
muzeju (turpmāk LNMM). Ilustrators Reinis Pētersons.
Līdz šim sērijas ietvaros jau iznākusi pirmā grāmata
"Ainava kopā ar mazo Mulu", izstrādes procesā ir arī otrā
grāmata "Dzīvnieki latviešu mākslā" un projekta
pieteikums Latviešu Fondam veidots par trešo sērijas
grāmatu - bērniem par latviešu gleznotājiem "Mula un
portrets". Projekts tiks īstenots līdz 2014. gada augustam,
Rīgā. Metiens 3000 eksemplāri. Grāmatas koncepts
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paredz literāru stāstu,
kam seko Latvijas
mākslas darbu
reprodukcijas un radoši
u z d e v u m i .
Mērķauditorija pirmsskolas un
sākumskolas bērni, to
vecāki, pedagogi,
mākslas izglītības
speciālisti un muzeju
apmeklētāji.
Mērķi: Iepazīstināt
bērnus un viņu ģimenes
ar spilgtākajām personībām Latvijas mākslas vēsturē un
vienkāršā valodā pastāstīt par tādu bieži vien bērniem
neizzinātu tēmu kā vizuālā māksla. Rosināt bērnu radošās
spējas un radīt interesi par Latvijas kultūrvēsturē
nozīmīgām tēmām.
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LF14M29 - LSkK un LGK 11. Lielās nometnes
"Mantojums" piemiņas albums
Pieprasījums LF: $2,000; Piešķīrums no LF: $885;
Iztrūkst: $1,115
Projektu pieteica: Kristīna Putene, LGK 11. Lielās
nometnes rīkotāja (LF tūkstošniece)
Projektu atbalsta: Anita Batarags (LF tūkstošniece), Elisa
Freimane (LF tūkstošniece)
Apraksts un mērķi
Pēc Latviešu skautu kustības (LSkK) un Latviešu
gaidu kustības (LGK) 11. Lielās nometnes „Mantojums”,
kas notiks 2014. gadā no 17. līdz 23. augustam
Ņudžersijā, ASV, izdos
piemiņas albumu tās
dalībniekiem un
atbalstītajiem, kā arī
vairākiem archīviem un
bibliotēkām. Albuma
galvenais redaktors būs
nometnes Informācijas
nozares vadītājs Mārtiņš
Putenis. Tajā apkopos
nometnes laikā
uzņemtas fotografijas ar
informāciju par
nometni, ieskaitot par
dalībniekiem, nometnes vadību un galvenām nodarbībām.
Albumā arī veltīs lapas LSkK un LGK vēsturei un
agrākajām lielajām nometnēm. Albums būs apmēram 100
lpp. biezs, brošētiem vākiem, krāsu fotografijām. Albumu
izdod, lai pēc nometnes paliek fiziska piemiņa par
nometnes norisi, kā arī, lai vienkopus dokumentētu
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informāciju par nometnes sastāvu un LSkK un LGK
vēsturi.
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LF14M30 - XI Starptautiskie latviešu jauno mūziķu
meistarkursi „Latviešu mūzika un mūziķi pasaulē”
Pieprasījums LF: $2,000; Piešķīrums no LF: $885;
Iztrūkst: $1,115
Projektu pieteica: Dace Aperāne, Meistarkursu
mākslinieciskā vadītāja (LF tūkstošniece)
Projektu atbalsta: Pauls Berkolds, Orests Silabriedis
Apraksts un mērķi
XI Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi
notiks 2014 g. no 1. lidz
9. jūlijam Siguldas
mākslas skolā Siguldā,
Latvijā. Meistarkursus
organizē darbinieki no J.
Vītola Mūzikas
akadēmijas, Siguldas
mākslas Skolas un
Latviešu Jaunatnes Dz.
sv. padomes. Vadmotīvs
- "Latviešu mūzika un
mūziķi pasaulē"
atspoguļosies lekcijās,
meistarklasēs un
koncertu programmās,
kurās nozimīgu vietu
ieņems trimdas latviešu
komponistu skaņdarbi.
Meistarkursos piedalīsies
100 jaunie mūziķi un skolotāji no Latvijas mūzikas
vidusskolām, JVLMA, RPIVA un ārzemēm šajās
specialitātēs: 20 pianisti, 20 pūtēji un
sitaminstrumentālisti, 24 stīdzinieki, 4 ērģelnieki, 12
komponisti un muzikologi, 16 dziedātāji, 4 klavesīnisti.
Mācibspēki būs izcili latviešu mūziki no Latvijas un
ārzemēm. Bezmaksas koncerti bagātinās Siguldas un
Rīgas koncertdzīvi. Kursus reklamēs Latvijas Radio 3
Klasika, www.baltaisfligelis.lv, www.sigulda.lv,
www.riga2014.org un citi mēdiji; kursi ir uzņemti
Riga2014 kultūras programmā.
Mērķi: Latviešu jauno mūziķu profesionālās
meistarības pilnveide. Nodrošināt plaša mēroga
meistarklases atskaņotājmākslas, mūzikas pedagoģijas un
kompozīcijas – teorijas nozaru specialitātēs. Organizēt
astoņus meistarkursu dalībnieku un vadītāju koncertus,
kuros nozīmīgu vietu ieņems latviešu jauno un citu
paaudžu komponistu mūzika. Dalībnieku koncertos radīt
iespēju jauniešu uzstāšanās pieredzes un repertuāra, īpaši
latviešu mūzikas, pilnveidei. Veicināt Latvijas un citu
valstu jauno mūziķu saskarsmi.
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Darba kārtība Latviešu Fonda pilnsapulcei
Mineapolē
2014. gada 25. oktobrī
Sapulces darba kārtības pieņemšana.
Iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana
(protokols publicēts iepriekšējā, rudens/ziemas apkārtrakstā,
kas skatāms www.latviesufonds.info)
Padomes locekļu balsošanas rezultātu izziņošana un pieņemšana
Lielo projektu balsošanas rezultātu izziņošana un pieņemšana
Mazo projektu konkursa uzvarētāju pārskats
Pārskats par LF darbības gadu:
- Priekšsēdes ziņojums
- Priekšsēža vietn./aktīvo projektu lietvedes ziņojums
- Projektu lietvedes ziņojums
- Sabiedrisko attiecību vadītājas ziņojums
- Kasieres ziņojums
- Sekretāres ziņojums
- Dalībnieku pārzines un administrācijas lietvedes ziņojums
- Komisiju pārstāvju ziņojumi (ieguldījumu, nomināciju, statūtu, LF nākotnes)
- Revidentu ziņojums (ieskaitot oficiālo finanšu pārskatu)
Pārrunas par ziņojumiem
Nākamā gada projektu atbalstam piešķiramā summa un tās sadale
Nākamā gada NNN vieta un datums.
Jaunumi konkursa norise, tai skaitā...
Jaunais cikls
Kā piesaka projektus
Kā izvērtē projektus
Kā piesaistam paplidus finansējumu
Kā projektu saņēmēji atskaitās par padarīto
Nesen atbalstītie projekti
Informācijas archivēšana
Dažādi jautājumi.
Pateicības
Pilnsapulces slēgšana
7

Latviešu Fonda apkārtraksts

2014. gada maijs

Latviešu Fondam jauna tūkstošniece
Līga Elisabeth Bauer Hoy dzīvo Ziemeļkalifornijā Tiburon
pilsētiņā. Tur viņa audzina divus bērnus, Annavija, kurai četrpadsmit gadi
un Torben, kam ir vienpadsmit. Līgas izglītība ieskaita bakalaura grāds
ekonomikā no Stanfordas Universitātes un maģistra grāds starptautiskā
ekonomijā no Kalifornijas universitātes. Viņa strādā kā galvenā
ekonomiste DLA Piper Silicijas ielejā un pašā Sanfransisko pilsētā risku
kapitāla, enerģētikas un starptautiskās tirdzniecības apcenošanā.
Līga aktīvi piedalās latviešu sabiedrībā, veltot savu laiku un
zināšanas kalpojot par Latvijas goda konsulu kopš 2011. gada. Goda
konsula darbā Līga savieno Latvijas valstsvīrus ar akadēmiskām,
kulturālām, un ekonomiskām attīstīšanas iespējām rietumu krastā.
Brīvajā laikā Līga aizrautīgi sporto. Viņa bauda slēpošanu, kalna
riteņbraukšanu un burāšanu. Līga ir sertificēta buru laivu kapteine un
piedalās sacensībās, reizēm burājot tālus gabalus, kā piemēram no ziemeļu
līdz dienvidkalifornijai. Vinai it sevišķi patīk burāt ar draugiem un ģimenes locekļiem visā pasaulē, kā
Kalifornijā, tā arī Baltijas jurā un Rīgas Daugavā.

Līga HC Ziemeļkalifornijā sadarbojas ar citiem Latvijas
goda konsuliem (Tālis Sēja no Massachusetts) un ar Latvijas
Ārlietu ministrijas pārstāviem 2013. gadā Rīgā.
Līga (vidū) ar viņas trīs masām Eriku, Karinu un Paulu, un
viņas bērniem Annaviju un Torben - SF licī 2014. gada janvārī.

Līga ar saviem bērniem Annavija un Torben Santa Krūzes
Jūrmalā Kalifornijā.
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Jaunais konkursa kārtības kalendārs:
Janvāris - 1. janvārī konkursu atklāj un sākas projektu
pieteikšanās.
Februāris - 15. februārī slēdz pieteikšanās konkursam.
Izskata pieteikumus.
Marts - Mājas lapā www.latviesufonds.info tiek salikta
informācija par projektiem. Var komentēt par projektiem
mājas lapā.
Aprīlis - Padomes sēdē lemj par mazajiem projektiem un
izvirza 10 lielos projektus dalībnieku balsošanai. Fiskālais
gads beidzas 30. aprilī.
Maijs - Izsūta pavasaŗa apkārtrakstu ar balsošanas
materiāliem. Finanšu atskaites tiek gatavotas.
Jūnijs - Līdz Jāņiem noteik balsošana pa pastu vai
internetā. Finanšu atskaites ir pieejamas, tās pieprasot no
kasieres.
Jūlijs - Balsis tiek saskaitītas.
Augusts - Lielo projektu pieteicējiem tiek izziņoti
balsošanas rezultāti. Dalībnieki/interesenti rezultātus var
atrast www.latviešufonds.info.
Septembris vai oktobris - Notiek NNN. Notiek gadskārtējā
Latviešu Fonda pilnsapulce. Tiek apstiprināti balsošanas
rezultāti padomes locekļiem un revidentiem. Nolēmj, cik
līdzekļus atvēlēt nākamā gada konkursam.
Novembris vai decembris - Iznāk ziemas apkārtraksts.

Cikls tiek mainīts saskaņā ar pieteicēju un dalībnieku vēlmēm
saīsināt konkursu, lai ātrāk varētu sākt īstenot projektus.
Mainot konkursa ciklu var gadīties jautājumi, kurus nebijām
prognozējuši. Esam gatavi uzklausīt ieteikumus, kā turpināt
noslīpēt šo procesu.
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Ieskats dažos 2013. gada Latviešu Fonda projektos.
Latviešu Fonda pavasara sēde ir svarīga ne tikai tādēļ,
ka tajā izskatam jaunos projektus un apspriežam mūsu
tālākās darbības virzienus, bet ari, jo atskatāmies uz
paveikto un izvērtējam iepriekšējā gadā īstenotos vai vēl
dažādās gatavības stadijās esošos projektus.
Mums ir liels prieks par mūsu mazajiem projektiem,
kuros ar nelielu naudas summu kādreiz tiek veiktas
pavisam varenas lietas. Ziemas apkārtrakstā Ilze
Pētersone jau stāstīja par skaņuplašu pārrakstīšanas
projektu, kuru veica Salacgrīvas biblioteka kopā ar Rīgas
Neredzīgo biedrību. Šis projekts saņēma vismazāko
finansējumu - $200, bet sniedza LF vislielāko publicitāti
un turpina priecēt Salacgrīvas un tās apkaimes
iedzīvotājus.
Kopš tā laika ir noslēgti vēl divi projekti, kuri
atspoguļo atšķirīgus latviešu tautas ceļus, kas veda prom
no dzimtenes. Pateicoties LF finansējumam, pagājušajā
gadā turpinājās darbs pie Dzintras Gekas filmas par
latviešu trimdas bērnu likteņiem - “Dieva putniņi.” Filmas
uzņemšana un montāža turpinās un, lai pabeigtu, būs vēl
nepieciešami līdzekļi. Režisore mūs informē, ka filmas
pirmizrāde plānota uz 2014. gada novembri. Šo apjomīgo
projektu par svarīgu uzskata ne tikai Latviešu Fonds, bet
arī Kultūrkapitāla fonds un Nacionālais Kīno centrs.
“Pagasta vēstures skarbās lappuses” ir otrs projekts,
kas noslēdzies šopavasar, un tas mums stāsta par uz
Sibīriju izsūtītajam ģimenēm no Planīcas pagasta. Šo
projektu pieteica pagasta kultūras darba organizatore Aina
Sļisarenko, kura pati dzimusi Sibīrijā.
Bijušais Planīcas pagasts ir daļa no tagadējā Kurmāles
pagasta un atrodas uz dienvidrietumiem no Kuldīgas.
1941. un 1949. gadā uz Sibīriju no turienes izsūtīja
praktiski visas pagasta ģimenes. Pagājušā gada laikā ir
pabeigta liecību vākšana un noformēšana, sakārtoti
audioieraksti, pierakstīti vel 15 ģimeņu likteņstāsti un
atmiņas par represēto dzīvi Sibīrijā, kas līdz šim nebija
dokumentēti. Atzīmējot šī projekta noslēgumu 22. martā
tika rīkots atmiņu vakars, kuru apmeklēja arī LF pārstāvis
Latvijā Valdis Bērziņš. Mēs saņēmām arī sagatavoto
“powerpoint” materiālu, lai paši savām acīm redzētu
vismaz daļu no tā, kas tika parādīts atmiņu vakarā.
Pierakstītajos stāstos ir skumjas līdzības – izsūtīšanas
datums 25. marts un tas, ka daudzas ģimenes izsūtītas
divreiz, bet ir arī priecīgākas – izsūtījumā iemīlējušies,
svinētas kāzas, un Sibīrijas krievi lielākoties ir bijuši
sirsnīgi un līdzjūtīgi cilvēki. Pārsteidz, ka represētie
spējuši atrast prieku kaut vai tajā, ka ir starp latviešiem,
ka var turēties kopā.
Pievienojam tikai dažus izvilkumus no atmiņu
stāstiem, kurus “powerpoint” materiālā pavada bagātīgs
fotogrāfiju klāsts:
“Pirmo reizi, kad izveda, man nebija vēl trīs gadiņu. Biju
kopā ar savu mammu Krasnojarskas novadā. Īsti savas
mammas miršanas datumu nemaz nezinu. Pēc mammas
nāves dzīvoju dažādās krievu ģimenēs, līdz nonācu
Sibīrijā bērnunamā. Kad mani atveda mājās, es nemācēju
nevienu vārdu latviski. Otro reizi mani izveda tāpēc, ka
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izveda onkuli un tanti. Es biju viņu aizbildniecībā”.
(Austra Brūdere)
“Kad mani izveda man bija 13 gadi. Tos sagaidīju 22.
martā, bet 25. martā izveda uz Sibīriju. Paņēma no
Planīcas skolas. Tā bija angļu valodas stunda. Klasē
ienāca viena sieviete un krievs ar plinti. Man pavēlēja
doties līdzi. 11. aprīlī bijām Omskā. Direktors Bērziņš
atsūtīja liecību ar ierakstu “pārcēlies uz citu dzīves vietu”.
Gala eksāmenus tā arī nekad nenokārtoju. Mana dzīve
bija interesanta, kad atgriezos Latvijā. Strādāju, spēlēju
pūtēju orķestrī, viss pamazam nokārtojās. (Ikars
Strautnieks)
“25. martā mums pakaļ atnāca uz Paulīnes skolu. Piecus
kilometrus gājām kājām uz Planīcām, kur mūs jau gaidīja
vecāki. Divu bruņotu vīru pavadībā nogājām ceļu no
skolas līdz pagastmājai. Smieklīgi, bet divus bērnus
pavadīja divi vīri ar plintēm.” (Elza-Aldona Ausmane
(Levita))
“Sibīrijā latvieši izcēlās ar gudrību. Paši izdomāja un
uzbūvēja skatu torni uz Irtišu, lai var redzēt govju
ganāmpulku, kad tas iet pie upes padzerties un citus
izgudrojumus, lai darbu atvieglotu. Krievi par mums tikai
brīnījās. Tēvs visiem Sibīrijā iztaisīja gultas, tās pat
pārvedām mājās. Kad pārbraucām mājās bija ļoti grūti.
Daudzi ar mums negribēja runāt, novērsās. Kā nekā bijām
taču padomju varas ienaidnieki. Katrs bijām savā pusē,
bet jādzīvo vien tālāk. Pat draudzenes, ar kurām pirms
izvešanas bijām kopā, izlikās, ka nepazīst”. (Irma Sīle)
“1941. gadā visu ģimeni izveda uz Krasnojarsku, kur
dzīvojām 6 gadus. Kad mēs ar savām pauniņām gājām pa
sādžu meklēdami ēst, katrs savu roku pretī sniedza. Divus
gadus pēc atgriešanās mūs izsūtīja atkal. No 1949. līdz
1957. gadam dzīvojām Omskas apgabalā. Bērnība man tā
arī nav bijusi. Jaunība arī nē.” (Lūcija Kaneniece)
“Sibīrijā visi latvieši jutāmies kā viena ģimene. Svinējām
pat kāzas. Kad atgriezāmies Latvijā, bija jau vēl dzīvi tie,
kas mūs palīdzēja izsūtīt. Bet naidu nejutām. Tā bija
politika, un šie cilvēki bija tikai izpildītāji.” (Vera un Juris
Jansons)

Renāte Krūmala Kenney, projektu lietvede

Foto: Vēstures skarbās lappuses – projekta noslēguma vakars
un reprēseto tikšanās.
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Balsošanas noteikumi
Balsošanu var veikt, izmantojot apkārtrakstā pievienoto balsošanas lapu, vai arī LF mājas lapā:
www.latviesufonds.info sadaļā “Dalībniekiem”.
Noteikumi:
Katram balsstiesīgam dalībniekam ir 20 punkti, kurus var izmantot sekojoši:
Atsevišķam projektam var piešķirt augstākais 10 punktus;
Mazākā vērtība balsojot ir viens (1) punkts. Punkts nav dalāms.
Projektu skaitu, kam punktus piešķir, izvēlēs šo noteikumu robežās. Balsošanas rezultātus sakopojot, līdzekļus
piešķirs individuāliem projektiem, kopsummas secībā, sākot ar lielāko punktu ieguvēju un turpinot, kamēr
pieejamie līdzekļi ir izsmelti. Lai saņemtu pabalstu, projektam ir jāiegūst atbalsts no ne mazāk par 20%
balsotāju skaita.
Balsstiesības:
Balsstiesīgi ir visi tūkstošnieki, kā arī tie LF dalībnieki, kas nokārtojuši savus gadskārtējos maksājumus ($120
par vienu gadu, vai $25 studentiem). Ja gadskārtējais maksājums vēl nav nokārtots, to var izdarīt pievienojot
attiecīgu čeku balsošanas materiāliem, izrakstītu Latvian Foundation Inc. vārdā. Jauniem LF dalībniekiem
jāiemaksā $170 (kas ietver $120 gada maksu un $50 iestāšanās maksu); studentiem $50, kas ir gada maksa un
$25 iestāšanas maksa. Katra dalībnieka balsošanas materiāliem pievienots maksājumu pārskats.
Balsošanas kārtība:
Izpildīto balsošanas formu ievietot aploksnē, kas adresēta balsu skaitītājam/ai (Ligitai Krūmkalnai). Uz
aploksnes skaidri salasāmi jāuzraksta balsotāja vārds un adrese. Vārds un adrese ir vajadzīgi, lai noskaidrotu
balsotāja balsstiesības. Elektronisko apkārtrakstu saņēmēji nodrukā balsošanas formu un, ja vajadzīgs, pilnvaras
formu. Tālākā kārtība visiem vienāda.
Termiņš:
Balsošanas lapa un eventuāla pilnvara nosūtāma līdz š.g. 24. jūnijam uz sekojošo adresi:
Ligita Krūmkalns
6333 N. Rural St.
Indianapolis, IN 46220-2213 USA
Lūdzu ievērot, ka balsošanas lapas ar vēlāku pasta zīmogu netiks uzskatītas par derīgām.
Bez projektiem, LF dalībniekam jābalso par diviem padomes un trim revīzijas komisijas locekļiem.
Kandidātu īsbiogrāfijas atrodamas pēc projektu aprakstiem.
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Lielo projektu apraksti
1. LF14L02 - The Baltic University – Adventure and
Struggle
Projektu pieteica Helga Merits, M.Phil.
Projektu atbalsta Dr. Jānis Lūsis, Austra Krēsliņa
Projekta budžets: $31,512
Pieprasījums no LF: $5,565
Par pieteicēju
I have studied philosophy at the university of
Amsterdam and worked as a journalist for Dutch and
Belgium newspapers and Dutch and Belgium national
radio. The past years I have made documentary films. The
film about the Baltic University is my fourth documentary
film.
Projekta apraksts un
mērķi
Many people are
working on the film, but I
will be responsible for
organising the project and
see to it that everything is
done in a good way.
Though it will depend on
if and when the film will
be supported by several
funds we hope to finish
the film next year spring,
to have the first
screenings in the Baltic
States in late summer
2015 – 70 years after the Latvian professors in the refugee
camp of Lübeck had the idea about creating a university
for refugees. The film is meant for the people in the Baltic
States and for the Baltic communities abroad to learn
what was achieved by refugees of the Baltic countries, but
I would also like to present the film to a much wider
audience to show, despite most difficult circumstances,
what amazing result can be achieved if people have a
common goal.
The project is about making a documentary film about
the Baltic University (Hamburg 1946-1949). The film will
consist of historical film material, pictures and documents
combined with interviews. For music we use music
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played at the time, at the university, but recorded now.
The aim is to tell and show the story of the Baltic
University and make sure that this unique institute is not
forgotten. It will be a tribute to professors, teachers and
others who have worked at the Baltic University and
made it possible. It will not be just a story from the past,
but an inspiring story for everyone working, thinking or
hoping to achieve something by working together. Robert
Riggle, the American UNRRA administrator was so
amazed by the courage of the Baltic refugees that he did
everything that was within his possibilities to help them to
create the university.
Atsauksmes
Dr. Jānis Lūsis, Latviešu nacionālās apvienības Kanadā
Padomes priekšsēdis
Helga Merits ir mums labi pazīstama žurnaliste un
dokumentālo filmu producente/režisore. Viņa ir igauņu
izcelsmes un savos projektos pierāda ļoti kompetentas
spējas radīt darbus, kuri atspoguļo baltiešu tautu kultūru
un vēsturi. Dokumentālā filma "Class of 1943", izrādīta
pasaules mērogā. Par projekta īpašo nozīmi: Skaidro un
apstiprina latviešu/baltiešu pēckara akadēmisko rosību un
vēsturi.
Austra Krēsliņa, Zviedrijas Latviešu apvienības valdes
vice priekšsēde
Baltijas universitāte bija unikāla, bet tai, kā atzīst pati
Helga Meritsa, ir pienesums arī mūsdienās. Kad 1996.
gadā tika atzīmēti 50 gadi kopš šīs universitātes
dibināšanas, Vācijas izglītības ministre Gisela Berka
(Gisela Böhrk) to dēvēja par mūsdienās ”Eiropas mājai
atbilstošu”. Līdztekus arī svarīgi, kamēr tas ir iespējams,
atbalstīt projektu, kurā tiek dokumentētas tās atmiņas, kas
pavisam drīz citādi izgaisīs. Par Baltijas universitāti nav
saglabājušies daudz materiālu, šis ir būtisks latviešu un
baltiešu trimdas posma sākums, kuru ar salīdzinoši mazu
materiālu atbalstu tagad iespējams dokumentēt.
Zviedrijas Latviešu apvienība nepazīst šo filmētāju, bet
mēs – apvienības valde – uzskatām, ka projektā priekšā
liktais darbs ir vērtīgs un svarīgs, tādēļ aicinām Latviešu
Fondu lūgumu atbalstīt.
Atsauksme no Latvijas Okupācijas muzeja
Atsauksme no Netherlands Baltic Association
Atsauksme no Astrid Skoldebring
Atsauksme no Markus Velke, MA, vēsturnieks
Atsauksme no University of Glasgow

Latviešu Fonda apkārtraksts

2. LF14L09 - Dziesmu svētki ārpus Latvijas fotoalbums internetā ar "mobīla foto kopēšanas
punkta" palīdzību
Projektu pieteica Marianna Auliciema, "Latvieši
pasaulē - muzejs un pētniecības centrs" (LaPa),
projekta vadītāja; www.lapamuzejs.lv
Projektu atbalsta Aldis Simsons, Andrejs Jansons (LF
tūkstošnieks)
Projekta budžets: $13,414
Pieprasījums no LF: $6,624
Par pieteicēju
Pēc profesijas muzeju kuratore; LaPa valdes locekle,
biroja un projektu vadītāja. Autore mājas lapai
„dpalbums.lv”, kur tiek apkopotas un katalogizētas
vēsturiskas fotogrāfijas interneta datubāzē. Pieredze
strādājot ar latviešu kopienām ārzemēs, muzejos
Austrālijā un ar muzejiskām vērtībām Latvijā. BA (Hons)
antropoloģijā no Kvīnslendas Universitātes un Grad dip.
Muzeoloģijā no Dīkina Universitātes Austrālijā.
Projekta apraksts un
mērķi
Pagājušā gadā LaPa
uzsāka lielu projektu:
apzināt, apstrādāt, uzturēt
un darīt pieejamus plašai
sabiedrībai rakstiskus,
mutvārdu
un
audiovizuālās materiālus
un priekšmetus par
dziesmu svētkiem ārpus
Latvijas no 1945.-2014.
gada. Pirmās fāzes
rezultāts bija atmiņu
grāmata. Šinī projektā
vāksim svētku fotografijas un priekšmetus mobīlos
fotokopēšanas punktos latviešu kopienās ASV. Katrā
pilsētā būs LaPa sarīkojums ar referātu, mazu izstādi, un
mobīlo fotokopēšanas punktu, kur vairākas dienas strādās
divi LaPa kuratori, fotogrāfs, un vietējie brīvprātīgie
darbinieki. Atnestie priekšmeti un foto albūmi tiks
izskatīti un visnozīmīgākās fotografijas profesionāli
pārfotografētas, aprakstītas, un ievadītas internetā publiski
pieejamā bezmaksas datubāzē. Tās arī tiks lietotas lielā
izstādē par Dziesmu svētkiem nākamos Dziesmu svētkos
Latvijā un LaPa pastāvīgā ekspozīcijā par kultūras un
latviskās identitātes uzturēšanu ārpus Latvijas.
Mērķauditorija: latvieši Latvijā un pasaulē, viņu pēcteči,
pētnieki, visi interesenti. Mērķi: dokumentēt, saglabāt,
iedvesmot latviešu kultūras tradīciju svinēšanu un
identitātes uzturēšanu ārpus Latvijas; informēt par LaPa
muzeju; iesaistīt ASV latviešus savas vēstures
dokumentēšanā.

2014. gada maijs
Atsauksmes
Aldis Simsons, XVI Rietumkrasta dziesmu svētku rīcibas
komitejas priekšsēdis
Marianna Auliciema ir ļoti kompetenta persona. To
pierāda viņas veiktais projekts „DP albūms”. Nešaubos,
ka saņemtie līdzekļi tiks lietderīgi izlietoti. Ir pēdējais
laiks apkopot trimdas dziesmu svētku informāciju.
Dziesmu svētki trimdā un tagad ārpus Latvijas ir devuši
un vēl arvien dod iespēju tautiešiem uzlādēt savu etnisko
„bateriju”. Neatkarīgi no mūsu dzīves standarta, polītikas
vai reliģijas šie svētki ir vienojoši un vēl arvien vieno
latviešus. Dziesmu svētkiem ārpus Latvijas ir nopietna
vēsturiska nozīme un informāciju par tiem ir jānodod
nākamām paaudzēm - kā šeit, tā Latvijā.
Andrejs Jansons, Ņujorkas latviešu kora diriģents
Dziesmu svētki ārpus Latvijas skaitliski bijuši vairāk
nekā Latvijā un tie sastāda nozīmīgu posmu mūsu vēsturē.
No šiem Dziesmu svētkiem saglabāts liels skaits foto
uzņēmumu, bet tie atrodas privātu personu rokās, tie nav
sakopoti. Šis būs pirmais šāds sakopojums - neatsverama
vērtība Dziesmu svētku rīkotājiem koristiem, diriģentiem,
mūzikas draugiem un vēstures pētniekiem.
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3. LF14L11 - "Kas, kas, ko?" spēles lietotne - App
Projektu pieteica Arnis Gross
Projektu atbalsta Kārlis Brēmanis, Andra Zommere
Projekta budžets: $8,000
Pieprasījums no LF: $4,000
Par pieteicēju
Izglītojos inženierzinātnēs Monaša universitātē,
Melburnā. Vairāk kā 20 gadus ieviešu latviešu valodu
dažādās tehnoloģijās (Macintosh, Windows). Izstudēju
latviešu lingvistiku pie Prof. Trevora Fenela Flindersa
universitātē. Saņēmu PBLA Atzinības rakstu par latviešu
gramatikas datorizēšanu. Izveidoju LatBits, Latvians
Online un vairākas datorprogrammas. Specializējos
iPhone lietotnēs (Apps), izstrādāju latviešu gramatikas
programmas iPhone un Android.
2013. gadā saņēma LF finansējumu projektam
"Latviešu valodas gramatikas (vārdu locīšana) App".
Projekta apraksts un mērķi
Austrālijā 1980-os gados saujiņa Melburnas latviešu
ilggadīgo skolotāju izveidoja "trivia" stila spēli ar
nosaukumu "Kas, kas, ko?" ar 1,800 jautājumiem par
latviešu un internacionālām tēmām, sešās kategorijās valoda, etnografija, vēsture, ģeogrāfija, literatūra, sports.
Spēle bija populāra Austrālijas latviešu sabiedrībā, un tika
13
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uzskatīta kā labs veids, kā apgūt un atsvaidzināt zināšanas
par Latviju. Tālāk par Austrālijas latviešu sabiedrību šī
spēle netika izplatīta. Mērķauditorija būs latvieši, kas
dzīvo diasporā, gan tie, kas auguši trimdā, gan tie, kas ir
nesen izceļojuši. Vecums neierobežots - tas būtu no
vecāko pamatskolas klašu vecuma bērniem līdz
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4. LF14L12 - XVI Rietumkrasta Dziesmu svētku
Kopkora koncerts
Projektu pieteica Zinta Zariņa, Rietumkrasta
Dziesmu svētku padomes locekle, XVI Rietumkrasta
Dziesmu svētku Rīcības komitejas locekle; http://
zklb.wordpress.com/dziesmusvetki-2015/
Projektu atbalsta Laimonis Siliņš, Kārlis Žols
Projekta budžets: $28,100
Pieprasījums no LF: $10,000

sirmgalvjiem.
Projekta ietvaros ir iecerēts: atlasīt, kuri jautājumi vēl
ir mūsdienīgi, un iekļaujami spēles lietotnes versijā, kā arī
pievienot citus jautājumus. Spēli izveidoja trimdā, ar labu
procentu jautājumu, kas attiecas uz trimdu un trimdas
sabiedrība tos spētu atbildēt. Spēles lietotnes versijā ir
iecerēts jautājumu klāstu mazliet izmainīt - atlasīt
jautājumus, uz kuriem varētu atbildēt arī Latvijā
dzimušie, kas tagad dzīvo diasporā kā arī pievienot vēl
jautājumus, kas pārbaudītu gan trimdas, gan jaunās
diasporas zināšanas par Latviju. Lietotnē katru jautājumu
izveidot ar "multiple choice" iespējām, ar iespēju
pievienot attēlu vai ilustrāciju, kas attiecas uz jautājumu.
Veikt programmēšanas darbus, tā lai lietotne būtu gatava
lietošanai.
Mērķis: Pārveidot šo spēli, kas pirms 25 gadiem
izveidota spēlēšanai papīra formatā - pārveidot, lai tā būtu
lietojama modernā virtuālā pasaulē. Tā būtu "Kas?kas?
ko?" lietotne (App), ko jebkurš varētu lejuplādēt un
izmantot gan izglītojošām vai izklaidējošām vajadzībām.
Projektu izpildīšu es, vadot komandu.
Atsauksmes
Kārlis Brēmanis, Melburnas latviešu vidusskolas vadītājs
Pilnīgi atbalstu Arni Grosu kā šī projekta veidotāju.
Arnis Gross ir spējīgs ar plašām zināšanām un pieredzi
(ko rāda viņa darbs Latvijā) un viņam ir kontakti Latvijā,
kas varēs palīdzēt spēli pielāgot šodienai. Ļoti atbalstu
projektu izveidot "Kas? kas? ko?" spēles lietotni. Līdz ar
to šī izglītojošā un interesantā spēle būtu pieejama
plašākai latviešu publikai.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
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Par pieteicēju
Diriģente Zinta Zariņa dzimusi Latvijā, ieceļojusi
ASV 1952. g., uzaugusi Filadelfijā, kur arī apguvusi
klavierspēli. Bakalaura grādu mūzikā ieguvusi 1967. g.
Vestčestera universitātē Pensilvānijā. Dzīvojusi un
dziedājusi koros Filadelfijā, Čikāgā, Baltimorā, Garezerā,
Sanfrancisko. Pēdējos 20 gadus vada Ziemeļkalifornijas
Latviešu kori. Bija XIV Rietumkrasta Dziesmu svētku
Sanfransisko 2003. g. Rīcības komitejas priekšsēde.
Projekta apraksts un mērķi
Rietumkrasta XVI Dziesmu svētkus rīko Rietumkrasta
Dziesmu svētku padome, konkrētie izpildītāji ir
Ziemeļkalifornijas dziesmu svētku Rīcības komiteja - Z.
Zariņa, A. Simsons, T. Zoldnere, A. Ramāns, N.
Melbārdis, U. Veilande, kā arī citi brīvprātīgie palīgi.
Dziesmu svētki notiks Kalifornijā, Silīcija ielejas
galvaspilsētā San Jose 2015. gada 4. – 6. septembrī.
Svētkos paredzēti: lielais kopkora koncerts, garīgās
mūzikas koncerts, tautas deju lieluzvedums, teātra izrāde,
mākslas izstāde un tirdziņš, kā arī vairākas balles, saieti,
kabarē vakars, pasākumi bērniem un citas izklaides.
Kopkora koncerts ir Dziesmu svētku centrālais notikums,
kuru īpaši gaida gan skatītāji, gan dalībnieki. To
cenšamies padarīt pēc iespējas muzikāli bagātāku un
interesantāku, pieaicinot gan viesu dziedātājus, gan
mūziķus. Mērķi: Stiprināt latviešu diasporas ASV
nacionālo identitāti un saliedētību; motivēt jauno latviešu
paaudzi ASV turpināt
uzturēt latvisko
kultūru un tradīciju,
un mācīties latviešu
valodu; stiprināt
saiknes ar Latvijas
Dziesmu svētku
tradīciju.
Atsauksmes
Laimonis Siliņš, mazā
teātra Sanfrancisko
mākslinieciskais
vadītājs
Zinta Zariņa, Sanfrancisko koŗa vadītāja un diriģente,
ir viena no visaktīvākām kultūras un sabiedriskā darba
darītājām mūsu apgabalā. Viņas koŗa piedalīšanās jebkurā
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pasākumā garantē šī pasākuma izdošanos. Kā vienu no
piemēriem varu minēt izcili sarīkotos un novadītos 2003.
g. Rietumkrasta dziesmu svētkus viņas vadībā. Kori
vienmēr ir palīdzējuši uzturēt latvietību, it sevišķi trimdā,
tāpēc ir ļoti svarīgs fakts, ka Zinta Zariņa ir spējīga savam
korim piesaistīt daudzus jaunatbraucējus no Latvijas, kuri
arvien vairāk piedalās mūsu sabiedriskajā dzīvē. Arī tas ir
iemesls, lai atbalstītu nākošo dziesmu svētku kopkoŗa
koncertu.
Kārlis Žols, LELBA Rietumu apgabala prāvests,
Ziemeļkalifornijas latviešu draudzes mācītājs
Zinta Zariņa ir viena no Ziemeļkalifornijas latviešu
aktīvākajām sabiedriskām darbiniecēm, vada
Ziemeļkalifornijas latviešu kori, ar savu enerģiju un darba
spēku spēj mobilizēt latviešus uz aktīvu piedalīšanos
sabiedriskos sarīkojumos. Zinta Zariņa ir bijusi Dziesmu
Svētku virsdiriģente Ziemeļamerikas latviešu Dziesmu
Svētkos. Visa Ziemeļkalifornijas latviešu sabiedrība ir
patiesi priecīga, ka viņa ir uzņēmusies darbu pie nākošo
Dziesmu Svētku organizēšanas šajā pusē. Bez viņas
līdzdalības būtu grūti iedomāties tik liela mēroga
sarīkojuma labu izdošanos. Latviešu Dziesmu svētkiem
gan Latvijā, gan ārpus tās īpaša nozīme ir vienmēr -- tie
dod jaunu enerģiju un sparu latviešu sabiedrībai, liek
klaida latviešiem no jauna apzināties savu identitāti un ir
spēcīgs atgādinājums par mūsu tautisko un kulturālo
mantojumu. Esmu pārliecināts, ka, ja atrodas darbīgi
cilvēki, kas ir gatavi savu enerģiju, laiku un iespējas veltīt
šāda sarīkojuma veidošanai, tas ir jāatbalsta ar visiem
iespējamiem līdzekļiem.
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5. LF14L15 - Dokumentāla filma "DIEVA
PUTNIŅI" (Trimdas bērnu likteņi)
Projektu pieteica Dzintra Geka-Vaska, režisore,
producente, projektu vadītāja, nodibinājums "Fonds
Sibīrijas bērni"; www.sibirijasberni.lv
Projektu atbalsta Gunārs Nāgels, Pēteris Tērmanis
Projekta budžets: $160,695
Pieprasījums no LF: $9,800
Par pieteicēju
Dzintra Geka ir neatkarīgā dokumentālo filmu režisore
un producente. Izglītību ieguvusi Ļeņingradas Valsts
teātra, mūzikas un kinematogrāfijas institūtā 1979. gadā,
pabeigusi Augstākos režisoru kursus Maskavā 1982. gadā.
Veidojusi daudzas filmas par Latvijas okupāciju,
izsūtīšanām, kultūras darbiniekiem trimdā un Latvijā.
Pabeigtas 50 dokumentālās filmas, no tām 24 arī
producētas. Ir viena no Fonda “Sibīrijas bērni”
dibinātājam. Kopš 2001. gada veidojusi 13 dokumentālās
filmas par okupācijas un deportācijas tematiku.

2014. gada maijs
Agrāk LF atbalstīti projekti: 2008. gadā projektam
“Grāmatas “Sibīrijas bērni” 1. sējuma tulkošana angļu
valodā”; 2013. gadā projektam “Dokumentālas filmas
“Dieva putniņi” veidošanai”.
Projekta apraksts un mērķi
Režisore un producente Dzintra Geka-Vaska koordinēs
dokumentālās filmas veidošanu, finansiālo resursu
sadalījumu, projektā iesaistītos speciālistus – scenāristu
Agri Redoviču, operatoru Aivaru Lubānieti un montāžas
režisoru Armandu Zvirbuli. Uzņemšanas grupas rīcībā ir
nonācis vēstuļu komplekts, kuras no pēckara Vācijas
nometnēm sūtītas uz Latviju. Saturiski vēstules aptver
visu DP laiku Vācijā no 1945. līdz 1950. gadam.
Izmantosim šo vēstuļu fragmentus, lai sniegtu informāciju
par dažādām norisēm trimdas dzīvē. Tas būs jaunas
meitenes skatījums uz tā laika sadzīves apstākļiem,
cilvēku attiecībām, sapņiem un cerībām. No darba
sākuma 2012. gada janvārī līdz š.g. februārim esam
intervējuši vairāk kā 100 „trimdas bērnus”, kuru likteņus
emocionāli parādīsim filmā. Esam filmējuši Latvijā, ASV,
Zviedrijā, Austrālijā, Lielbritānijā, Vācijā un Kanādā.
Mērķauditorija ir cilvēki visā pasaulē, kuriem bijis
jādzīvo līdzīgās vēsturiskās situācijās. Filmu iecerēts
izrādīt latviešiem Vācijā, Lielbritānijā, ASV, Kanādā,
Austrālijā un piedāvāt dažādu valstu televīzijām. Filmu
dāvināsim un izrādīsim Latvijas skolās un kultūras
namos. Latviešu tautas vēsturi nedrīkst aizmirst.
Atsauksmes
Gunārs Nāgels, Laikraksta „Latvietis“ redaktors, Latvijas
Okupācijas muzeja Direktores vietnieks
Savā ilggadīgajā darbībā kinorežisore Dzintra Geka ir
pierādījusi sevi kā izcilu vēstures dokumentētāju.
Dokumentālā filma Dieva putniņi turpina stāstu par
Latvijas okupācijas sekām. Arī Rietumos kara beigās
nonākušie latvieši, no atkārtotās padomju okupācijas
bēgot, ir Latvijas okupācijas upuri.
Pēteris Tērmanis, pensionārs/uzņēmējs/investors Latvijas
medijos
Dzintrai Gekai ir svarīga loma vācot liecības un
dokumentējot Sibīrijas bērnus un Atmodas laiku.
“Dieva putniņi” būtu svarīgs nākamais dokumentēšanas
posms Latviešu trimdas piedzīvojumos. Ar savu lielo
profesionalitāti un pieredzi, Dzintra Geka atkal varētu
veikt jaunu svarīgu soli. Ja Latvijas pagātne nav kārtīgi
aprakstīta un dokumentēta, tad nevēlīgas ārvalstis var
aizpildīt Latvijas vēstures izpratni ar melīgiem un
nepatiesiem slēdzieniem. Projekts pasniegtu tiešus faktus
ar cilvēku liecībām. Šis būtu svarīgs elements izskaidrot
nākamām paaudzēm, kā arī cittautiešiem, Latviešu sūros
otrās pasaules kara pārdzīvojumus.
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6. LF14L16 - Latviešu komponista Jura Karlsona
Klavierkoncerta tapšana, pirmatskaņošana,
publicēšana, ieraksta veikšana un izdošana
Londonas mūzikas ierakstu izdevniecībā "Toccata
Classics"
Projektu pieteica Andrejs Osokins, Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas Doktorants;
www.andrejsosokins.com
Projektu atbalsta Ventis Zilbers, Juris Kalnciems
Projekta budžets: $25,000
Pieprasījums no LF: $10,000
Par pieteicēju
Profesionālo izglītību ieguvis Emīla Dārziņa Mūzikas
vidusskolā. Bakalaura un maģistra grādu ieguvis Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Londonas Karaliskajā
Mūzikas akadēmijā ieguvis maģistra grādu ar prestīžo
DipRAM apbalvojumu. Šobrīd studē Latvijas Mūzikas
akadēmijas Doktorantūrā. Daudzu starptautisku pianistu
konkursu laureāts. Latvijas Mūzikas akadēmijas Gada
Balvas un Latvijas
Lielās Mūzikas
Balvas laureāts.
Projekta apraksts
un mērķi
Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas
akadēmijas
p r o f e s o r s ,
komponists Juris
Karlsons speciāli šim projektam komponēs
Klavierkoncertu, ko pirmatskaņos koncertzālē Lielā Ģilde
pianists Andrejs Osokins, publicēs izdevniecība "Musica
Baltica", ierakstīs un izdos Londonas mūzikas ierakstu
izdevniecība "Toccata Classics". Mērķi: motivēt gan
latviešu, gan ārzemju pianistus pievērsties latviešu
klaviermūzikas atskaņošanai; popularizēt koncertžanru
latviešu komponistu vidū; popularizēt latviešu
profesionālo mūziku pasaulē; celt nacionālo pašapziņu;
veicināt Eiropas mūzikas ierakstu izdevniecību interesi
par latviešu mūsdienu mūziku; paplašināt profesionālās
mūzikas krājumu nākošajām paaudzēm (piemēram, J.
Vītola Pianistu konkursa nolikumā rosināt ieviest latviešu
komponista klavierkoncerta izpildīšanu finālā kārtā).
Atsauksmes
Ventis Zilberts, Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijas
Profesors
Andrejs Osokins ir viens no atpazīstamākajiem
mūziķiem Latvijā. Studiju laikā pierādījis savas spējas
visaugstākajā līmenī, par ko ir ieguvis O. Zīversa balvu,
Yamaha stipendiju un Swedbank Gadabalvu jaunajam
mūziķim. Projekta nozīme latviešu kultūras attīstībā ir
nepārvērtējama. Jauna latviešu klavierkoncerta tapšana un
16
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izdošana būtiski ietekmētu gan Latvijas mūzikas vidi, gan
popularizētu latviešu mūziku un izpildītājmākslu ārpus tās
robežām.
Juris Kalnciems, Latvijas Mūzikas Akadēmijas profesors
Jau studiju gados pierādījis sevi kā augsti profesionālu
mūziķi ar spilgtu individualitāti un lielu atbildības sajūtu.
Šobrīd viņš ir viens no labākajiem savas paaudzes
pianistiem Latvijā. Projektam ir liela nozīme latviešu
klaviermūzikas un klavierspēles izpildītājmākslas
attīstībā. Projekts veicinās latviešu kultūras atpazīstamību
pasaulē un pavērš jaunas iespējas nākamajām mūziķu
paaudzēm.
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7. LF14L18 - Dokumentālā pilnmetrāžas
portretfilma par dzejnieku Knutu Skujenieku
"KroKro"
Projektu pieteica Sanda Zālamane, Biedrība "United
Emotions" valdes priekšsēdētāja
Projektu atbalsta Ieva Miltiņa, Kaspars Cīrulis
Projekta budžets: $25,662
Pieprasījums no LF: $10,000
Par pieteicēju
Izglītība - augstākā, paslaik strādāja Ķekavas novada
pašvaldības Kultūras centrā. Pieredze - starptautisku un
valstisku projektu iniciēšana, sadarbības partneru un
sponsoru piesaistīšana un veiksmīga realizēšana ar
ilgtermiņa ietekmi uz Latvijas kultūras reģionālās
attīstības vidi.
Projekta apraksts un mērķi
Pašreizējā stadijā filmas īstenošanas procesā ir
iesastītas sekojošas organizācijas: Projekta iesniedzējs biedrība „UNITED EMOTIONS” (dibināta 2008. g.
Darbības sfēra – kultūras projektu iniciēšana, realizēšana,
pārraudzība). Projekta realizētājs - studija
„RastaMedia” (dibināta 2011. g. darbības sfēra –
kinofilmu, videofilmu un televīzijas programmu izveide
un producēšana). Filmas režisors Lielās Kristapa balvas
ieguvējs režisors Ivars Tontegode.
Filma, kuras centrā ir izcila personība, ne tikai
Latvijas, bet arī pasaules kultūras kontekstā. Filmas
centrālais tēls ir Dzejnieks, kurš ar smaidu un
neizmērojamu inteliģenci stāsta par dzīvi aiz dzeloņdrāšu
žoga un par vēl grūtāko atgriešanos padomju Latvijā, kā
viņš pats saka: „Šis ceļš „brīvībā” bijis grūtāk ejams, kā
septiņi gadi lēģerī”. Dzejnieka smalkais pavediens visu
lēģera laiku ir bijusi sieva Inta, kā arī nenovērtējama loma
bijusi Knuta draugiem, lēģerbiedriem, taču tikpat lielu
devumu viņa personības attīstībā snieguši arī nelabvēļi.
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Šajā gadījumā filmas komanda uzskata par savu
pienākumu un sirds aicinājumu apskatīt visus apstākļus,
kas Knutu pilnveidoja par vienu no ietekmīgākajām
laikmeta figūrām Latvijā. Kā pats dzejnieks iepriekšējā
intervijā paudis: „Neizvairīties no liktenīgām ēnas pusēm.
[..] nav nekāda vajadzība notušēt mīlestības traģēdijas, kas
ir atstājušas liktenīgas pēdas it visā, ko viņi dara. Tie ir tie
biogrāfijas fakti, bez kuriem nevar izskaidrot ne viņus
pašus kā personības, ne arī viņu darbus.”
Projekta īstermiņa mērķi: Sekmēt mākslinieciski
augstvērtīga, konkurētspējīga produkta - dokumentālās
pilnmetrāžas portretfilmas – par dzejnieku Knutu
Skujenieku izveidošanu; Rosināt Latvijas sabiedrības
interesi par 60to., 70to gadu kultūras un literāro vidi
padomju Latvijas laikā, akcentējot situāciju „Hruščova
atkušņa” periodā; radīt kvalitatīvu kinoproduktu Latvijas
un ārvalstu dokumentālā kino tirgum; ievērojama
daudzuma dokumentāla materiāla apkopošana;
pēcapstrādes perioda plānošana. Projekta ilgtermiņa
mērķi: Aktualizēt un izcelt izcilas personības – K.
Skujenieks, J. Rokpelnis, M. Kosteņecka, J. Stradiņš u.c.,
Latvijas kultūrvidē, kā arī akcentēt 60to., 70to. gadu
literārā vidi Latvijā; izglītot sabiedrību par vienu no
Latvijas tautas ģēnijiem, viņa veikumu un neizzūdošām
cilvēcības un demokrātijas vērtībām, kuras viņš atbalstījis
un aizstāvējis; radīt alternatīvu un radošu izglītības
iespēju Latvijas skolu jaunatnei.
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8. LF14L21 - Foto mākslas projekts “Māsas”
Projektu pieteica Kaspars Goba
Projektu atbalsta Alnis Stakle, Ieva Astahovska
Projekta budžets: $7,900
Pieprasījums no LF: $3,950
Par pieteicēju
Kaspars Goba ir dokumentālā kino režisors un
fotogrāfs, kurš savos darbos spilgti ataino laikmeta
iezīmes un ilustrē sociāli aktuālus jautājumus Latvijā.
Viņa pazīstamākie darbi ir dokumentālās filmas Seda.
Purva ļaudis un homo@lv. Viņa filmas ar panākumiem
demonstrētas starptautiskos kinofestivālos, bet fotosērijas

Atsauksmes
Ieva Miltiņa, Kultūras menedžeris
Biedrība "UNITED EMOTIONS" aktīvi iesaistās
dažādu kultūras norišu/pasākumu organizēšanā. Knuts
Skujenieks ir latviešu tautas ģēnijs, tāpēc uzskatu filmas
veidošanu par dzejnieku, kā ļoti vērtīgu, nepieciešamu un
paliekošu pasākumu.
Kaspars Cīrulis, Ieņēmumu vadītājs SIA Polar BEK
Daugava
S. Zālamane ir aktīvi piedalījusies dažādu pasākumu
veidošanā, popularizējot kultūras, tai skaitā daiļliteratūras,
nozīmi jauniešu vidū. Ir aktīva personība ar ievērojamām
darba spējām. Bieži vien kultūras vidē Latvijā ir vērojama
tendence, kad personības tiek novērtētas tikai pēc nāves.
K. Skujenieka projekts ir unikāla iespēja iepazīt un
iemūžināt literāta veikumu, izdzīvojot dažādas pieredzes
kopā ar viņu. Intervējot un viesojoties pie K. Skujenieka
laikabiedriem, vienlaicīgi saņemot paša autora vērtējumu
par sagatavoto materiālu.
Atsauksme no Marinas Kostaņeckas
Atsauksme no Jāņa Rokpeļņa

iekļautas laikmetīgās mākslas izstādēs vairāk kā 20
valstīs.
Projekta apraksts un mērķi
Fotoprojekts “Māsas” ilustrēs latviešu medmāsu dzīvi
un darbu ārpus Latvijas – Norvēģijā, kurp sievietes,
dažādu apstākļu spiestas, devušās darba meklējumos.
Kritiski zemais valsts finansējums medicīnā, neatbilstošās
algas, saspringtā sociālā situācija finanšu krīzes skartajā
Latvijā izraisījusi medmāsu migrācijas vilni, kas nu radījis
vidējā medicīniskā personāla trūkumu Latvijā. Tās ir
krīzes sekas, ko Latvijas sabiedrība akūti jūt joprojām.
Fotoprojekts atklās ne tikai medmāsu darbā nepieciešamās
cilvēciskās kvalitātes, viņu augsto profesionalitātes
līmeni, bet atspoguļos arī sieviešu ilgas pēc mājām,
dzimtenes un tuviniekiem. Fotoprojekta noslēgumā
paredzētas foto izstādes Rīgā un Cēsīs. Mērķi: aktualizēt
ekonomiskās emigrācijas dinamiku, tās apjomu, un vērst
politiķu un plašākas sabiedrības uzmanību uz
ekonomiskās emigrācijas sekām; uzsvērt vidējā medicīnas
personala līdzdalību un nozīmi sabiedrības veselības
profilakses un ārstniecības procesos; atspoguļot katra
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projekta dalībnieka stāstu un pārdzīvojumus, atstājot
dzimteni.
Atsauksmes
Alnis Stakle, Fotogrāfijas un fotožurnālisma pasniedzējs
Rīgas Stradiņa universitātē
Kaspara iepriekšējie darbi dokumentālās fotogrāfijas
jomā ir pierādījuši viņa spēju izteiksmīgi portretēt
dažādas sabiedrības grupas. Latvijā ir maz fotoprojektu,
kas skar sabiedrībai nozīmīgus jautājumus. Līdz ar to
fotoprojekts “Māsas”, kas runā par sabiedrībai ļoti
nozīmīgu, bet nenovērtētu profesiju, ir svarīgs Latvijas
fotomākslas jomā.
Ieva Astahovska, Mākslas zinātniece/mākslas projektu
koordinatore
Kaspars ir viens no spēcīgākajiem foto portretu
veidotājiem Latvijā, ko pierādījušas viņa fotosērijas
“Seda. Purva ļaudis” un “Romi Kurzemē”. Latvijas
sabiedrībai nozīmīgs projekts, jo pievērsīs sabiedrības
uzmanību sociāli aktuālai tēmai.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
9. LF14L22 - "Seno prasmju cikls Kalnciema
kvartālā"
Projektu pieteica Una Meiberga, Projektu vadītāja /
Nodibinājums “Koka arhitektūras fonds”;
www.kalnciemaiela.lv
Projektu atbalsta Dace Tomsone, Āris Ādlers
Projekta budžets: $18,800
Pieprasījums no LF: $9,400
Par pieteicēju
„Koka arhitektūras fonds” darbojas informācijas
aprites, sabiedrības izglītošanas un privātu/publisku
iniciatīvu veicināšanā koka arhitektūras mantojama
saglabāšanai un mūsdienīgai izmantošanai; kā arī koka
arhitektūrai draudzīga dzīvesveida popularizēšanā,
kultūras un starpdisciplināru projektu realizēšanā.
Fonda darbības teritorija ir Kalnciema kvartāls (Rīgā,
Pārdaugavā), kurš pēdējo 7 gadu laikā pārliecinoši
izveidojies par radošu un aktīvu Pārdaugavas kultūras
centru.
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Projekta apraksts
un mērķi
Projekta
ietvaros tiks
organizētas seno
prasmju darbnīcas,
kuras aptvers visas
galvenās latviešu
amatu prasmes.
Darbnīcu laikā apmeklētājiem būs iespēja vērot tehniskos
aroda risinājumus, iztaujāt amatniekus par sev
interesējošiem jautājumiem, pašiem piedalīties
gatavošanas procesā, iegādāties darinājumus, kā arī
klausīties lekcijas un apmācības. 2014. gada vasarā
paredzētas sekojošas Seno prasmju darbnīcas: Tautas
tērpu darināšanas darbnīca; Podnieku un keramikas
darbnīca; Seno mūzikas instrumentu gatavošanas un
spēlēšanas darbnīca; Restaurācijas darbnīca; Seno latviešu
burameleksīru un zālīšu darbnīca. Norises vieta: Rīga,
Kalnciema iela 35, Kalnciema kvartāla dārzs vai galerija
(lietus gadījumā). Kopā 5 pasākumi augusta un septembra
sestdienās.
Mērķauditorija ir jaunieši, ģimenes ar bērniem un
ārzemju tūristi. Īstermiņa: Visa vecuma grupu iedzīvotāju
aktivizēšana kopīgiem pasākumiem latviešu kopienas
identitātes apzināšanai un stiprināšanai; latviskas
izglītības kultūras pasākumu pieejamības nodrošināšana
Pārdaugavas iedzīvotājiem, kā arī citiem interesentiem.
Ilgtermiņa: Tradicionālo arodu popularizēšana un
tālāknodošana nākamajām paaudzēm; piederības izjūtas
veicināšana Latvijas kultūras telpai un izpratnes
veidošana par Latvijas tradicionālās kultūras mantojumu.
Atsauksmes
Dace Tomsone, Biedrības „Slow Food” valdes
locekle
Kalnciema kvartāla organizētais zemnieku un
amatnieku tirgus saskan ar „Slow Food” mērķi aktualizēt
ar tradicionālām metodēm ražotos vietējos un dabīgos
pārtikas produktus, kā arī latviešu tradicionālo ēdienu
nozīmi. Kalnciema kvartāla organizētais zemnieku un
amatnieku tirgus saskan ar „Slow Food” mērķi aktualizēt
ar tradicionālām metodēm ražotos vietējos un dabīgos
pārtikas produktus, kā arī latviešu tradicionālo ēdienu
nozīmi.
Āris Ādlers, Latvijas Lauku foruma Kompetenču centra
vadītājs
„Koka arhitektūras centrs” ar savu aktivitāti Rīgas
pilsētā organizējot jau par tradīciju kļuvušos zemnieku un
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amatnieku tirdziņus Kalnciema kvartālā, veic praktisku un
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas amatnieku un zemnieku
popularizēšanā. Projekts sniegs ieguldījumu sabiedrības
izglītošanā par latviešu tradicionālo amatniecību, tādējādi
nostiprinot gan pieprasījumu, gan piedāvājumu pēc
tradicionālajām formām un izteiksmes.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
10. LF14L23 - Latviešu kultūras saglabāšana
Latviešu diasporai Brazīlijā
Projektu pieteica Daiga Geižāne, Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas Doktorants
Projektu atbalsta Gundega Preisa, Felipe Albrecht
Projekta budžets: $6,000
Pieprasījums no LF: $3,000
Par pieteicēju
Beigusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas,
Psiholoģijas un Mākslas fakultāti kā Vizuālās mākslas un
Kultūras vēstures skolotājs. Reading College Lielbritānijā
pabeigti IELTS kursi. Darba pieredze: Andreja Upīša
Skrīveru vidusskolā veikta akadēmiskā prakse kā vizuālās
mākslas un kultūras vēstures skolotājs. Aizkraukles
pilsētas BJC brīvprātīgā darbiniece. No 2011. līdz 2012.
"Didacttica Statale Francesco Orestani" skolā tika vadītas
Latviešu kultūras nodarbības, vizuālās mākslas un angļu
valodas stundas. 2012.-2013. veikts au-pair darbs Anglijā
un Kanādā. 2013.-2014. kā pedagoģe strādajusi Jelgavas
Angļu valodas apmācības kursos.
Atsauksmes devēja Gundega Preisa 2006.-2007. gadā
saņēma LF finansējumu latviešu valodas mācīšanai
Brazīlijā.
Projekta apraksts un mērķi
Projektu izpildīs pedagoģe Daiga Geižāne. Projekta
izpilde ir paredzēta Nova Odessa un Sao Paolo pilsētās
Brazīlijā, kur vēl joprojām ir liela Latviešu diaspora. No
2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 1. aprīlim tiks
veidotas latviešu valodas un kultūras nodarbības Nova
Odessa Luterāņu un Baptistu baznīcas telpās un Sao
Paolo pilsētas Luterāņu un Baptistu baznīcā. Divas reizes
nedēļā tiks rīkotas tautas deju nodarbības E. E. Dr. João
Thienne skolas telpās Nova Odessa pilsētā. Projekta
ietvaros katras nedēļas piektdienā paredzēts veidot
Latviešu ēdienu kulinārijas nodarbības kā arī katras
nedēļas sestdienā veltīt stundu Latviešu Mākslas
nodarbībām, īpaši pievēršot uzmanību senlatviešu
rakstiem un Jūlija Madernieka daiļradei. Pēc iepriekš
izstrādātas mācību programmas valodas stundas tiks
organizētas dažādām vecuma un zināšanu līmeņu grupām.
Interesentiem tiks noturētas arī privātstundas.
Projekta mērķis ir saglabāt latviskumu latviešu
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diasporā Brazīlijā, kā arī nodot kultūras mantojumu
nākošajai paaudzei caur valodas, kultūras, mākslas
mācīšanu. Šī projekta mērķis ir nodrošināt visiem
gribētājiem iespēju apgūt latviešu valodu, kā arī
padziļināt jau esošās zināšanas; sniegt iespēju
interesentiem paplašināt savas zināšanas par latviešu
tradīcijām, vērtībām, kultūras vēsturi; iepazīstināt ar
sabiedrības un kultūras dzīves norisēm šodienas Latvijā;
piedalīties un organizēt Brazīlijas latviešu sabiedrisko
dzīvi, kas vērsta uz latviskās kultūras un tradīciju
uzturēšanu;· veicināt sadarbību starp Brazīlijas un
Latvijas latviešiem; informēt Latvijas sabiedrību par
nozīmīgāko Brazīlijas latviešu kopienas dzīvē.
Atsauksmes
Gundega Preisa, Latvijas Universitātes Sabiedrisko
attiecību departamenta ziņu redaktore
Ņemot vērā D. Geizānes izglītību, iepriekšējo
pedagoģisko pieredzi ārpus Latvijas, iniciatīvu un
apņēmību, uzskatu viņu par piemērotāko kandidāti šāda
projekta īstenošanai. Esmu vairakkārt strādājusi par
latviešu valodas, kultūras skolotāju latviešu diasporās –
Krievijā un trīs reizes Brazīlijā. Pēdējais no braucieniem
uz Brazīliju notika 2006./2007. gadā pateicoties Latviešu
Fonda sniegtajam finansiālajam atbalstam. Ar pilnu
pārliecību varu apliecināt, ka Brazīlijas latviešu kopienai
ir nepieciešams šādu kursu turpinājums. Ņemot vērā
Brazīlijas latviešu diasporas vēsturi, tās asimilācijas
līmenis ir ļoti augsts, un vairs nav pietiekamu iekšējo
resursu, lai paši varētu tādus kursus pilnībā nodrošināt,
tādēļ tas ir kļuvis par Latvijas latviešu pienākumu. Mūsu
valsts, pretēji oficiāli deklarētajam, diemžēl nav radusi
iespēju finansiāli iesaistīties šādu mērķu īstenošanā.
Felipe Albrecht, Brazīlijas Latviešu apvienības prezidents
Esmu internetā apmainījies ar epastiem un kārtojis
visas nepieciešamās formalitātes sakarā ar projekta norisi.
Esmu iepazinies ar Daigas CV un darbību. Uzskatu, ka
viņa kā pedagogs ir piemērota projekta veikšanai. 20.
gadsimta sākumā Brazīlijā ieceļoja daudz latviešu.
500-800 no viņiem nodibināja Novodesas koloniju. Arī
šobrīd latviešu pēcnācējiem ir liela ietekme pilsētas
attīstībā un kultūrā. Interese un vēlme mācīties latviešu
valodu šeit ir liela.
Jo daudzi plāno vai jau ir apmeklējuši Latviju un vēlas
apgūt valodas pamatus, lai varētu sazināties. Īpaša
interese ir no jauniešu puses, kuri vēlas uzzināt vairāk par
Latviju, tās kultūru un tas rada cerību, ka arī turpmāk
Brazīlijā varētu skanēt latviešu valoda. Jo šobrīd lielākā
daļa latviski runājošo ir pirmās paaudzes latviešu
pēcnācēji. Tā kā ir radusies iespēja iegūt dubultpilsonību,
tie latviešu pēcnācēji, kuri plāno to nokārtot vēlas uzlabot
savas latviešu valodas prasmes. Neviens no viņiem
latviešu valodu nav apguvis skolā un gadu laikā to ir
skārusi liela portugāļu valodas ietekme. Latviešu valodas
un kultūras pasniedzējs Novodesā būtu liels atbalsts
vietējiem latviešiem un nozīmīgs solis latviešu kultūras
un valodas saglabāšanai Brazīlijā.
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Padomes kandidāti
Valda Grīnberga - Valda Grīnberga ir beigusi Bostonas Latviešu skolu, absolvējusi Beverīnas
vasaras vidusskolu un apmeklējusi Minsteres Latviešu ğimnāziju. Valdai ir mağistra grāds izglītībā
(M.Ed.) un viņa ir pasniegusi veselības izglītību Latvijas Universitātes pedagoğijas fakultātē. No
2001. gada strādā Bostonas Latviešu skolā, ir bijusi ğeogrāfijas skolotāja un patreiz strādā skolas
padomes priekšsēdes amatā, kā arī par 4. klases audzinātāju. No 2007. līdz 2012. gadam, Valda
strādāja par Katskiļu bērnu nometnes Īkšķīšu vadītāju. Kopš 2006. gada vada Sniegaines ziemas
nometni. No 1999. gada, Valda strādā nevalstiskajā organizācijā Education Development Center,
kas īsteno projektus izglītības un veselības attīstībā un veicināšanā gan ASV, gan pasaules mērogā.
Kopš 2005. gada Valda strādā par projektu koordinatori narkotikas novēršanas projektos. Valda
Grīnberga dzīvo Bostonā, ir precējusies ar mākslinieku Gintu Grīnbergu un audzina trīs meitas.

Kristīna Sīmane-Laimiņa - Beigusi Krišjāna Barona latviešu skolu Čikāgā, Gaŗezera vasaras
vidusskolu 1979. gadā, Minsteres latviešu ģimnāziju 1981. gadā. Dzīvojusi Latvijā no 1993. līdz
1998. gadam. Strādājusi Liepājas pedagoģijas augstskolā un Starptautiskā skolā Jurmalā.
Māksliniece un mākslas skolotāja. Bakalaura grāds lietišķajā mākslā 1986. gadā. Maģistra grads
skolu vadībā 1999. gadā. Dzīvo Čikāgā. Strādā Lane Technical College Preparatory Vidusskolas
mākslas katedrā mācot šūšanu un tekstilmākslu ļoti talantīgajiem jauniešiem. Piedalās Čikāgas Ziņu
redakcijā no 2005. gada. Latviešu Fonda padomes priekšsēde kopš 2011. gada. Pirms tam
piedalījusies Latviešu Fondā kā revidente.

Revīzijas komisijas kandidāti
Rūdis Bērziņš - Esmu Rūdis Bērziņš. Ar savu ģimeni dzīvoju Pensilvānijā, Doylestown
pilsētas tuvumā. Universitātē mācījos polītiku, bet pašlaik nodarbojos ar paša uzņēmumiem.
Mans uzņēmums pārdod firmu, kā arī privātpersonu dzīvības, veselības un citu
apdrošināšanas veidus. Brīvlaikā mācos Holistic Health un ieguvu jogas instruktora
apliecību. Ģimenē ir četri bērni un visi ir audzināti ar tuvām saistībām latvietībā.

Mārtiņš Daiga - Es strādāju kā programmu koordinators pie Research and Education
Foundation of the American Board of Medical Specialties. 2012. gadā ieguvu Certificate
in Nonprofit Management North Park Universitatē Čikāgā. Desmit gadus biju nostrādājis
tirdzniecības pētijuma jomā veidojot un analizējot aptaujas. Uzaugu Indianapolē, kur
beidzu latviešu skolu un piedalījos tautas dejās. Pavadīju vasaras Gaŗezera bērnu
nometnē, absolvējot Gaŗezera Vasaras vidusskolu 1994. gadā. Gaŗezerā nostrādāju divas
vasaras kā audzinātājs. Pavadīju divus gadus ALJA valdē kā biedru veicinātājs. Biju
Čikāgas Latviešu biedrības valdē, kura laikā uzsāku groziņu vakaru, ik mēneša
sanākšanu Čikāgas biedrības namā. 2009. gadā Čikāgā biju sarīkojis veiksmīgu līdzekļu
vākšanas vakaru Gaŗezeram. Brīvo laiku pavadu spēlējoties ar saviem bērniem. Esmu arī
DJ MGD, un esmu ilgus gadus spēlējis mūziku kā diskdžokejs latviešu kāzās, iesvētībās, un citos sarīkojumos.

Zinta Pone - Esmu matemātiķe pēc izglītības, bet esmu strādājusi par grāmatvedi dažādos

uzņēmumos un organizācijās Amerikā un Latvijā. Piedzimu un uzaugu Mineapolē. 2000. gadu
sākumā nodzīvoju 6 gadus Latvijā. Tagad esmu atkal Mineapolē, kur audzinu 3 bērnus un strādāju
par grāmatvedi grieķu restorānā „Christos”. Dziedu tautas dziesmu ansamblī „Teiksma” un
piepalīdzu ar grāmatvedības darbiem un pārlūku pienākumiem Mineapoles Latviešu skolā,
Latviešu kredītsabiedrībā, Latvju dievtuŗu sadraudzē un starptautisko deju grupā „Ethnic Dance
Theatre”.
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Latviešu Fonda pilnvaras lapa
2014. gada pilnsapulcei
Pilnvaroju
balstiesīgo LF dalībnieku

___________________________________________
(rakstiet pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu šeit)

mani pārstāvēt un manā vietā balsot
Latviešu Fonda pilnsapulcē
2014. gada 25. oktobrī
Mineapoles - St. Paulas evaņģēliski
luteriskās latviešu draudzes namā
3152 17th Avenue South, Minneapolis, MN 55407

Mans vārds: _______________________________
Mans paraksts: _____________________________
Datums: ___________________________________

Lūdzu nosūtīt pilnvaru uz sekojošo adresi:
Ligita Krūmkalna
6333 N. Rural St.
Indianapolis, IN 46220-2213
USA
Par derīgām uzskatīs tikai tās, kam būs
š.g. 24. jūnijam vai agrāks pasta zīmogs
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Vēlos atbalstīt Latviešu Fondu!
! Vēlos atbalstīt mazo projektu LF14M04 Grāmata bērniem par latviešu gleznotājiem "Mula un portrets".
! Vēlos atbalstīt mazo projektu LF14M29 "LSsK un LGK 11. Lielās nometnes "Mantojums" albums".
! Vēlos atbalstīt mazo projektu LF14M30 "XI Starptautiskie Latviesu jauno mūziķu meistarkursi "Latviešu mūziķi un
mūzika pasaulē". (Lūdzu atbalstiet šos projektus līdz 24. jūnijam)
Par Latviešu Fonda dalībniekiem var kļūt atsevišķas personas, ģimenes vai organizācijas, kas nokārtojušas
$50 iestāšanās maksu, bet balsstiesības iegūst un patur, ziedojot vai aizdodot vismaz $120 gadā ($10
mēnesī), līdz sasniegts $1,000, kas dod balsstiesības uz mūžu.
Studenti var kļūt par LF dalībniekiem, iemaksājot $25, un balsstiesības iegūst, maksājot $25 gadā, bet pēc
studiju beigšanas, veicot parastos dalībnieku maksājumus.

! Vēlos kļūt par Latviešu Fonda dalībnieku. Pievienoju $50 iestāšanās maksu un $120 par pirmo gadu.
! Vēlos kļūt par Latviešu Fonda dalībnieku un tūkstošnieku. Pievienoju $50 iestāšanās maksu un $1,000 dalības
maksu. Ar vienreizēju maksājumu par $1,050, dalībnieks iegūst balsstiesības uz mūžu.
! Esmu students ……………………………………. (mācību iestādē). Studijas paredzu beigt ………. gadā.
Pievienoju $25 iestāšanās maksu un $25 par pirmo gadu.
! Vēlos dāvināt līdzdalību Fondā. Lūdzu to paziņot jaunajam dalībniekam.
! Vēlos pārrakstīt savu aizdevumu citai personai, šādā veidā dodot citam iespēju ņemt dalību LF: (personas vārds,
uzvārds un kontaktinformācija)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
! Lūdzu ar mani sazināties sakarā ar testamentāru novēlējumu.

Uzvārds, vārds (vai organizācijas nosaukums) .………………………………………………
Adrese

………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………….…………
Tālrunis …………………………………. Fakss …………………………………....………
Epasta adrese …………………………………….
***Bezprocenta aizdevumu var no LF atprasīt, bet jebkuru ziedojumu LF var izmantot, aprēķinot ASV nodokļus!
Vēlos, lai mana dalībnieka maksa būtu:
! Ziedojums
! Aizdevums

Pievienoju:
Iestāšanās maksu, neatmaksājamu
Dalībnieka maksu ($10 mēnesī, t.i. $120 gadā)

$ …………….
$ …………….
Kopā $ …………….
Vēlos atbalstīt Latviešu Fondu ar ārkārtēju ziedojumu
$ …………….
Paraksts ……………………………………………….

Datums …………………

Čekus rakstīt uz Latvian Foundation, Inc. vārda un kopā ar pieteikšanās lapu lūdzam nosūtīt:
Latvian Foundation
P.O. Box 28696
Oakdale, MN 55128 USA
Epasta adrese: lfkasieris@gmail.com.
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Latviešu Fonda projektu un amatpersonu balsošanas lapa
2014.-2015. g.
Projekti: Punktu piešķīrums projektiem (lūdzu ievērot balsošanas noteikumus).
Katram balsotājam 20 punkti; ne vairāk par 10 punktiem vienam projektam; punkts nav dalāms.

1

LF14L02 "The Baltic University - Adventure and Struggle"

2

LF14L09 Dziesmu svētki ārpus Latvijas - fotoalbums internetā ar mobilā foto kopēšanas punkta palidzību

3

LF14L11 Kas? Kur? Ko? spēles lietotne (aplikācija)

4
5
6

LF14L12 XVI Rietumkrasta dziesmusvētku kopkoŗa koncerts

7
8
9

LF14L18 Dokumentāla pilnmetrāžas portretfilma par Knutu Skujenieku "KroKro"

10

Punkti

LF14L15 Dieva Putniņi (Trimdas bērnu likteņi)
LF14L16 Latviešu komponista Jura Karlsona koncerta tapšana, pirmatskaņošana, un publicēšana

LF14L21 Fotomākslas projekts "Māsas"
LF14L22 Seno prasmju cikls Kalnciema kvartālā
LF14L23 Latviešu kultūras saglabāšana latviešu diasporā Brazīlijā

KOPĀ

Padome un revīzijas komisija

Padomes amatpersonas (uz trim Valda Grīnberga
gadiem): var balsot par divām
Kristīna Sīmane-Laimiņa
Revīzijas komisija (uz vienu
gadu): var balsot par trim
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✘

Rūdolfs Bērziņš
Mārtiņš Daiga
Zinta Pone

Balsošanas zīme nosūtāma:
Ligita Krūmkalna, 6333 N. Rural Street, Indianapolis, IN 46220-2213 USA
Par derīgām uzskatīs tikai tās zīmes, kam būs
š.g. 24. jūnija vai agrāks pasta zīmogs!
Izpildīto balsošanas zīmi lūdzam ievietot aploksnē, to aizlīmēt un adresēt Ligitai Krūmkalnai.
Pilnvara arī liekama aploksnē. Uz aploksnes jāparakstās un skaidri salasāmi jāuzraksta balsotāja
vārds (vai organizācija) un adrese. Vārds un adrese ir vajadzīgi, lai noskaidrotu balsotāja
balsstiesības.
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Latviešu Fonds
P.O. Box 28696
Oakdale, MN 55128

Return Service Requested

Lūdzu ievērot, ka balsošanas cikls ir saīsināts!
Balsot līdz 2014. gada 24. jūnijam.
Saudzēsim dabu, taupīsim līdzekļus! Ja vēlaties saņemt šo apkārtrakstu elektroniski, lūdzam sazināties ar LF
lietvedi Tiju Kārkli. Apkārtraksts ir arī pieejams Latviešu Fonda mājas lapā, www.latviesufonds.info

