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Atkal gads ir aizskrējis kopš pēdējā Latviešu Fonda
pavasara/vasaras apkārtraksta. Pērn, rudenī, Fonds nosvinēja
savu 40. gadu jubileju Garezerā. 41. gadu nosvinēsim
Ņujorkā, Daugavas Vanagu Namā, 115 W. 183rd St., Bronx,
NY, sestdien, 1. oktobrī! Fonds turpina aktīvi strādāt!
Skatoties uz projektu pieteikumiem lūdzot LF
finansiālo atbalstu var redzēt, ka pieprasījums priekš LF
atbalsta nesīkst. Kā vienmēr, tika saņemti daudz vairāk
iesniegumi nekā Fonds varēs atbalstīt. Daudziem vērtīgiem
maziem projektiem pietrūka nauda, varējām vienīgi dot morālu atbalstu. Jūsu
balsojums lems, kurus lielos projektus Fonds atbalstīs.
Nauda, ko Fonds piešķir projektu atbalstiem nāk no Fonda ieguldījumu
peļņas. Un nauda ieguldījumiem nāk no dalībnieku biedru maksām un ziedojumiem
Fondam. Jūs varat palīdzēt šai procesā! Jūs varat pierunāt draugus, paziņas, vai radus
iestāties Fondā, vai kādam uzdāvināt Fonda dalībnieka statusu. Ar to, nauda
ieguldījumiem pieaug, un pieaug Fonda ienākumi. Līdz ar to, Fonds varētu vairāk
piešķirt projektu atbalstiem. Protams, jūs varat papildināt ienākumus Fondam ar
ziedojumiem. Kā visu šo darīt, jūs varat uzzināt Fonda mājas lapā
www.latviesufonds.info .
Runājot tieši par projektiem, ir pienācis atkal laiks balsot par jūsuprāt viss
atbalstāmākiem lieliem projektiem. Šī gada iesniegto lielo projektu apraksti ir
atrodami šai apkārtrakstā kopā ar balsošanas anketu. Iepazīstaties ar iesniegumiem,
un balsojiet par jums tīkamākiem. Neaizmirstiet arī balsot par kandidātiem LF
padomei un LF revīzijas komisijai.
Ja jūs pēdējā laikā neesat apmeklējuši LF mājas lapu, www.latviesufonds.info,
dariet to. Mājas lapa ir mainījusies. Ir jaunumi. Tur arī tagad ir nodaļa tikai Fonda
dalībniekiem, kuras pieeja ir pasargāta ar paroli. Lai iekļūtu šai nodaļā, pēc
pieprasījuma jums tiks iedots unikāls numurs un parole. Reiz tur, jums ir iespēja
iepazīties ar iesniegtiem projektiem un komentēt par tiem, kā arī citi labumi. Tie, kas
lieto Facebook, var “draudzēties” ar Latviešu Fondu un tādā veidā uzzināt par Fonda
jaunumiem.
Uzredzēšanos Ņujorkā! Valdis Bērziņš, LF priekšsēdis
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No kreisās puses: Jānis Plostnieks, Aija Mazsīle, Alfs Bērztīss, Kristīna Sīmane-Laimiņa, Valdis Bērziņš, Tija Kārkle,
Ints Dzelzgalvis, Rasma Kariņa.

Latviešu Fonda vadība 2010.-2011. gadam
Padome
Valdis Bērziņš, Priekšsēdis, Lāčplēša iela 23-6, Rīga, LV-1011, Latvija
lfpriekssedis@gmail.com Tel. +371 6 728 8361, mob. +371 2 637 6397, ASV. mob. 1 616 881 5242
Aija Mazsīle, Priekšsēža vietniece/aktīvo projektu lietvede, Toronto, Kanāda, lfvietneiks@gmail.com
Alfs Bērztīss, Sekretārs, Pittsburgh, PA, ASV, lfsekretars@gmail.com
Tija Kārkle, Kasiere/biedrzine, 195 5th St. East, Apt. 2801, St.Paul, MN 55101, ASV, lfkasieris@gmail.com
Ints Dzelzgalvis, Projektu lietvedis, Fort Mill, SC, ASV, lflietvedis@gmail.com
Kristīne Bērziņa, Projektu lietvede, Cambridge, Lielbritānija, lflietvedis1@gmail.com

Revidenti
Jānis Plostnieks, Revidents, Blue Bell, PA, ASV, lfrevidents1@gmail.com,
Ligita Krūmkalna, Revidente, Indianapolis, IN, ASV, lfrevidents2@gmail.com
Kristīna Sīmane-Laimiņa, Revidente, Chicago, IL, ASV, lfrevidents@gmail.com

Komisiju pārstāvji
Andris Padegs, Ieguldījumu komisija
Ģirts Zeidenbergs, Nominācijas/Statūtu komisija
Voldemārs Gulēns, LF Nākotnes komisija

Palīgi
Rasma N. Kariņa, Kasieres palīdze

www.latviesufonds.info
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2011. gada Latviešu Fonda mazo projektu piešķīrumi: filmai, grāmatai,
pētniecībai, un jaunatnei
Filma - "1989" dokumentāla filma par Baltijas
ceļu
Piešķīrums: $3,000
Projektu pieteica Mikus Meirāns, SIA "Happy Plum's
Trust"
Projektu atbalsta Kārlis Streips, Ojārs Kalniņš
Par pieteicēju
Mikus Meirāns - beidzis Latvijas Kultūras akadēmijas
Kino fakultāti 2001. gadā, ieguvis bakalaura izglītību
kino režijas un kino operatora specialitātē. Kopš 1997.
g. strādā kā "freelance" kinooperators un režisors,
piedalījies daudzos Latvijā un pasaulē godalgotos
projektos. Saņemta balva - 2008. gada labākais
operators.
Projekta apraksts un mērķi
Dokumentālā filma "1989" ir dokumentāls
detektīvstāsts par to, kādā veidā bija iespējams sasaukt
uz ceļa 2 000 000 cilvēku 1989. gada 23. augustā,
akcijas "Baltijas ceļš" ietvaros. Filma meklēs saknes
Latvijas atmodai astoņdesmito gadu beigās gan
Latvijas latviešu, gan trimdas latviešu sabiedrībās.
Projektu komanda: režisors Mikus Meirāns; operators
Valdis Celmiņš; scenārija autori Mikus Meirāns un
Zane Peneze. Projektam 2010. gadā veikta izpēte,
apzināti filmas varoņi un uzrakstīts scenārijs, 2011.
gadā paredzēta ražošanas uzsākšana - filmēšana.
Filmas mērķis ir parādīt latviešu dzīvessparu un
brīvības mērķtiecību, kā arī skaidrot jaunajai latviešu
paaudzei gan Latvijā, gan pasaulē atmodas notikumus.
Nozīmīga filmas detaļa ir Latvijas valstiskuma
pārmantojamības ideja Latvijas vēstniecības
Vašingtonā un sūtņa Anatola Dinberga kontekstā, kā
arī ASV ilgstošā Baltijas valsu neatzīšanas polītika.

Filmas mērķauditorija ir visas latviešu paaudzes, jo
retais latvietis Latvijā nepiedalījās "Baltijas ceļa"
akcijā. Filmu paredzēts izplatīt valsts televīzijā, sūtīt
uz festivāliem un publicēt internetā. Filmas garums 52 min.
Cilvēki, kas cīnījās un paveica grūto
neatkarības atjaunošanas procesu, noveco, lēnām
aizmirst īstenību un - arī mirst. Ir pēdējais laiks
piefiksēt atmiņas un saglabāt vēsturisko mantojumu.
Un tas ir jādara manai paaudzei - ar vienu kāju
okupācijas laikā, ar otru mūsdienās. Man bija 11 gadu,
kad stāvēju "Baltijas ceļā."

Grāmata - Žīgures "Viņi. Svešos pagalmos"
izdošana
Piešķīrums: $2,700
Projektu pieteica Evija Veide, izdevniecība "Jumava"
galvenā redaktore
Projektu atbalsta Dzintra Bungs (LF tūkstošniece),
Pēteris Bolšaitis (LF tūkstošnieks)
Par pieteicēju
Izdevniecība „Jumava” izveidota 1991. gadā, un
šobrīd ir viens no lielākajiem grāmatu apgādiem
Latvijā. Viena no „Jumavas” prioritātēm jau kopš
pirmsākumiem ir bijusi unikālu kultūrvēsturisku
mantojumu izdošana. 2009. gadā LF stipendiju
„Jumava” saņēmusi par Annas Žīgures grāmatas
„VIŅI” pirmo daļu.
Projekta apraksts un mērķi
Annas Žīgures grāmata „VIŅI. Svešos pagalmos” ir
turpinājums viņas 2009. gadā izdotajam darbam
„VIŅI. Ceļā”. Savā otrajā grāmatā autore turpinās
stāstīt par latviešiem, kas 1944. gada vasarā un rudenī
3

Latviešu Fonda apkārtraksts

pameta dzimteni. "Viņi. Svešos pagalmos" attēlos
dzīvi latviešu bēgļu nometnēs pēckara Vācijas
rietumos, ASV, Lielbritānijas un Francijas zonās.
Nometņu bija daudz, tuvu pie diviem simtiem, lielas
un mazas. Tajās iegūto gara spēku jūt vēl šodien,
vienalga kur šie cilvēki tagad dzīvo - ASV, Kanādā,
Anglijā vai Austrālijā. Diemžēl tikai pavisam neliela
daļa ir atgriezusies Latvijā.
Grāmata „VIŅI. Svešos pagalmos”
dokumentē latviešu trimdas dzīvi bēgļu nometnēs,
kuras apvienoja milzīgs garīgs spēks, kas ļāva ne
tikai izdzīvot bez savas zemes palikušajiem, bet arī
saglabāt latviešu kultūru tik sarežģītajos apstākļos un
sniegt latviskas audzināšanas pamatu turpmākajām
paaudzēm. Liecībām, kas sniedz zināšanas un
izpratni par šiem notikumiem, ir nozīmīga loma
latviešu tautas kultūras izplatīšanā un nodošanā
nākamajām paaudzēm.
Grāmata „VIŅI. Svešos pagalmos” ir
projekta „Viņi” 2. daļa, kura 1. daļa „VIŅI. Ceļā” jau
saņēmusi LF stipendiju.
Projektu līdz 2011. gada 30. decembrim
izpildīs rakstniece Anna Žīgure un izdevniecība
„Jumava." Projekta mērķauditorija ir trimdas latvieši
visā pasaulē, kā arī visi Latvijas iedzīvotāji, kurus
interesē savas tautas liktenis pēc 1944. gada
traģiskajiem notikumiem.

Liecību vākšana latviešu kolonijā "Vārpa"
Brazīlijā
Piešķīrums: $2,970
Projektu pieteica Brigita Tamuža
Projektu atbalsta Maija Hinkle (LF tūkstošniece),
Ilze Akerberga
Par pieteicēju
No Brigitas Tamužas: 1986. beidzu LVU Vēstures un
filozofijas fakultāti. 11 gadus vadu Brazīlijas latviešu
draugu biedrību un pētu Brazīlijas latviešu vēsturi
(piedalījos „Dzīvesstāsta”, LVA konferencēs,
publikācijas rakstu krājumos). 1999, 2001, 2009
izpētes braucieni uz Brazīliju. 2009. g. no San Paulo
pārvedu uz Latviju Dienvidamerikas latviešu arhīva
vērtīgāko daļu. Esmu apguvusi portugāļu valodas
pamatus. Neesmu saņēmusi LF atbalstu.
Projekta apkraksts un mērķi
Ekspedīcija uz Brazīliju iecerēta, lai savāktu
4
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dažādas vēstures liecības par latviešu dzīvi kolonijā
“Vārpa”. 1922./23. g. no Latvijas izceļoja apmēram
2,500 baptisti, kuri San Paulo štata mūžamežos
nodibināja koloniju „Vārpa” un kopsaimniecību
„Palma”, apvienojot tos, kuri nespēja saimniekot
patstāvīgi.
„Vārpa” veidojusies kā latviskuma saliņa
Brazīlijā, piesaistot tautiešus gan no citām
kolonijām, gan uzņemot II Pasaules kara bēgļus.
„Vārpas” ieceļotāju pēcteči joprojām sazinās
latviski, lasa latviešu izdevumus.
Pēdējo „Vārpas” sākumlaiku aculiecinieki
Jānis Dzenis, Hilda Augstroze un citi apveltīti ar
apbrīnojamu atmiņu, viņi spēj sniegt unikālu skatu
uz kolonijas pirmsākumiem.
Brigita Tamuža, muzeja “Latvieši pasaulē”
kuratore Marianna Auliciema un filmu operators
2011. g. novembrī Brazīlijā dokumentēs atmiņu
stāstus audio, foto un video formātā. Tas notiks
vēsturiskajā vidē, kur vēl saglabājušās latviešu celtās
baznīcas, dzīvojamās un saimniecības ēkas, arī
pionieru kapsēta. Savāktās materiālās liecības dokumenti, ģimenes albumi, darba rīki, rokdarbi u.c.
– nonāks muzeja „Latvieši Pasaulē" krājumā un būs
pieejamas datu bāzē un Vārpas 90 gadu jubilejas
izstādē 2012. g. novembrī Rīgā. Tiks izveidota arī
dokumentāla īsfilma, kas uzrunās latviešus visā
pasaulē, gan izceļošanas vēstures, gan dzīvesstāstu
un tradicionālās kultūras pētniekus, gan arī Brazīlijas
latviešu pēctečus.
Projekts atbalstāms, jo tas fiksēs un
demonstrēs kvalitatīvu un iedziļinātu skatījumu uz šo
unikālo posmu latviešu vēsturē. Liecību filmēšana
nav atliekama, jo pēdējo „Vārpas” sākumlaiku
aculiecinieku vecums pārsniedz 90 gadus. Tā kā
„Vārpā” nav profesionālu vēsturnieku vai vēstures
interesentu, kuri apzinātos vēstures liecību
saglabāšanas nozīmi, tad priekšmetu vākšana šobrīd
ir neatliekama, jo nav tālu laiks, kad „Vārpas”
vecākā paaudze aizies mūžībā. Jāņem vērā Brazīlijas
tradīcija – nākamajā dienā pēc bērēm sadedzināt
visu, kas piederējis mirušajam. Šī materiāla vākšana,
saglabāšana un demonstrēšana visdažādākajos
veidos veicinās dziļāku latviešu diasporas vēstures
izpratni, un būs labs pamudinājums apzināt mūsu
tautas vēsturi un meklēt veidus, kā saglabāt vēstures
liecības.
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Nometne - Eiropas vasaras skola
Piešķīrums: $2,000
Projektu pieteica: Ivars Kalns-Timans, EVS kasieris
Projektu atbalsta: Lilija Zobens-East, Aivars Sinka
Par pieteicēju
Dzimis 1960. gadā Austrālijā. Austrālijas Vasaras
vidusskolas absolvents. Strādājis ka priekšsēdis un
kasieris LJAA un ELJA (Lielbritanijas nodaļas).
Latviešu Nacionālās Padomes Lielbritanijā padomes
loceklis. Piedalījes Austrālijas Jaunatnes dienu
Sidnejā un Eiropas Latviešu Jauniešu Apvienības
kongresa Anglijā rīkošanā. Patstāvīgā darba vieta grāmatvedis IKEA. EVS saņēma atbalstu 2008. un
2009. gados.
Projekta apraksts un mērķi
EVS 2011 notiks no 24.07.-07.08.2011
Kurzemē, vadītāja Dace Pāvula (Lielbritanija/
Latvija); rīcības komiteja: Dace Pāvula (galvenā
rīkošana) (Latvija/Lielbritanija), Ivars Kalns-Timans
(kasieris) (Austrālija/Lielbritanija), Velga Zēgnere
(padomniece) (Vācija/Latvija). 14 dienu vasaras
skola, kas notiek Latvijā un ir domāts 60+ latviski
runājošiem jauniešiem vecumā no 11-16 gadiem,
galvenokārt no Eiropas, bet arī no ASV, Austrālijas
un citām valstīm. 2/3 dalībnieku ir no ārzemēm, 1/3
dalībnieku no Latvijas. Norise: priekšpusdienā mācību stundas latviešu valodā, vēsturē, ģeogrāfijā,
folklorā; pēcpusdienās - koris, tautas dejas,
rotkalšana, māksla, teātris, aušana, keramika, sports,
un skolas avīzes rakstīšana; vakaros - dziesmu kari,
talantu vakars, ētika/reliģija utml.
Mērķi: ārzemju bērniem - uzlabot latviešu
valodas zināšanas un pielietojumu, iepazīties ar
latviešu kultūru, vēsturi un ģeogrāfiju, iepazīties ar
Latviju, apzināties savu latvisko identitāti; Latvijas
bērniem - iepazīties un sadraudzēties ar latviešu
vienaudžiem no citām valstīm. Kopīgie mērķi nodibināt draudzības, atklāt kopīgas saites, iepazīties
ar folkloru, kultūru, utml.; pavadīt kopīgi 2 skaistas
vasarīgas nedēļas Latvijā!
EVS ir trimdas projekts, rīkots gandrīz katru
vasaru kopš 1979. gada. EVS ir vienīgā izglītojošā
nometne Latvijā, kurā piedalās latviski runājoši bērni
no dažādām pasaules valstīm. Rīkojot EVS Latvijā
dod neatkārtojamu iespēju nepiespiestā veidā un
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vasarīgā gaisotnē radīt vidi, kurā jaunieši var iepazīt
Latviju un apzināties savu "latvietību". Dibinātās
draudzības starp latviešu vienaudžiem no daudzām
dažādām valstīm stiprina latvisko identitātes apziņu
un padara to interesantāku.
Sakarā ar Eiropā bijušās trimdas zudošām
papildskolām, MLĢ, sarīkojumiem utt., EVS mūsu
bērniem kļūst arvien nozīmīgāka, lai aizkavētu
asimilāciju mītņu zemēs. EVS Latvijā dod
jauniešiem sajust, apzināt, izprast, stiprināt savu
latvisko identitāti. Latvijas un ārzemju latviešu
vienaudži pavada kopā 2 nedēļas, tādā veidā veicinot
savstarpējo saprašanos, draudzēšanos, lai savestu
atkal kopā Latvijas un tās "diasporas" bērnus!
Pēdējos gados ir domāts par dalībnieku skaita
palielināšanu un izvēloties šī gada vietu galvenais
noteikums bija pietiekami lielas telpas, lai varētu
uzņemt visus interesentus un nevienam nebūtu
jāatsaka. Lai atbalstītu šo paplašināšanās mērķi un
ņemtu vērā ekonomisko situāciju pasaulē esam
nolēmuši samazināt dalības maksu par 20 latiem par
katru dalībnieku.
Tuvāku informāciju par Eiropas Vasaras Skolu var
iegūt: www.eiropasvasarasskola.net
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Latviešu Fonda pilnsapulces darba kārtība
2011. gada 1. oktobrī, plkst. 13.00
Daugavas Vanagu namā, 115 W. 183rd St., Bronx, NY 10453
Pilnsapulces atklāšana.
Balsstiesīgo dalībnieku un pilnvarojumu konstatēšana.
Balsu skaitītāju nozīmēšana.
Sapulces darba kārtības pieņemšana.
Iepriekšējās pilnsapulces protokolu pieņemšana (protokols
publicēts pēdējā rudens/ziemas apkārtrakstā.)
Pārskats par LF darbības gadu:
- Priekšsēža ziņojums
- Priekšsēža vietnieces un aktīvo projektu lietvedes
ziņojums
- Sekretāra ziņojums
- Projektu lietvežu ziņojumi
- Kasieres ziņojums
- Dalībnieku pārzines un administrācijas lietveža ziņojums
- Komisiju pārstāvu ziņojumi
(ieguldījumu, nomināciju, statūtu, LF nākotnes)
- Revidentu ziņojums ieskaitot balsošanu rezultātus.
Pārrunas par ziņojumiem.
Ziņojumu un balsošanas rezultātu pieņemšana.
Sadale darba/pārrunu grupās.
Darba/pārrunu grupu ziņojumi pilnsapulcei.
LF arhīvu sakopošana un statuss.
Diskusija par LF statūtiem.
Nākamā gada projektu atbalstam piešķiramā summa
un tās sadale.
Nākamā gada NNN vieta un datums.
Dažādi jautājumi.
Pateicības.
Pilnsapulces atzinumu pieņemšana.
Pilnsapulces slēgšana.
6

Latviešu Fonda apkārtraksts

2011. gada jūnijs

Iepazīsimies ar LF pārstāvi Austrālijā Juri Ruņģi
Sveicināti LF dalībnieki!
Kad LF kasiere un dalībnieku pārzine, Tija Kārkle,
man rakstīja, ka padomei ienācis prātā aicināt mani kā
nākamo cilvēku, ar ko iepazīstināt dalībniekus, biju
diezgan pārsteigts. Ko tad es varētu teikt, kas jau
daudziem ilggadīgiem LF dalībniekiem nebūtu jau
zināms? Izlasot Kristīnes Bērziņas iepazīšanos pēdējā
LF apkārtrakstā sapratu, ka ir jauni biedri un darbinieki
kuriem varu stādīties priekšā.
Latviešu Fonda pārstāvniecību Austrālijā pārņēmu
pēc Aleksandra Zariņa 1994. gadā. Bet lielāka saistība
ar Fondu man ir bijusi caur Saules jostu. Sevi
iepazīstinājām ar pirmo turneju 1976. g. un nākošās 6
turnejas, no 1979. līdz 1993. g., saņēma Latviešu Fonda
atbalstu. Svarīga un ievērojama bija piešķirtā naudas summa (ASV $52,270 kopā) bet vēl svarīgāks bija
morālais atbalsts un atzinība, ko saņēmām no LF dalībniekiem viņu balsojumos. Gribu domāt, ka atbalsts bija
divpusīgs, jo sludinājām LF visās mūsu programmās un mūsu kopējais skatītāju skaits bija pāri par 80,000.
Dzimu 1942. g. Valmierā. Austrālijā, kopā ar ģimeni, ierados 1950. g. Skolojos Kanberā, iegūstot BSc
un MSc grādus fizikā un pēc tam Pertā, kur 1969. g. ieguvu PhD grādu fizikā. Tanī pašā gadā pārcēlāmies uz
Sidneju, kur iesāku darbu Nacionālās mērīšanas laboratorijas Augstsprieguma nodaļā. Izbeidzu pilna laika
algotu darbu 2009. g. kā šīs iestādes elektrības daļas vadītājs. Šogad izbeigšu savu saistību ar augstspriegumu,
jo beigsies mans Internacionālās elektrotehniskās komisijas (IEC) 42. Tehniskās komitejas priekšsēža amats.
1965. g. apprecējos ar Vitu Kalmi. Ģimenē ir divi bērni, Dainis un Māra. Dainis apprecēja Daci Miezīti no
Toronto, un viņiem ir trīs meitas, Kaiva, Meta un Zīle, katra dzimusi citā kontinentā, un viņi tagad dzīvo Rīgā.
Mārai un viņas vīram, Benijam, ir meita, Lilita, kuru redzam biežāk, jo viņi dzīvo Sidnejā. Latviešu tautas
dejas iesāku dejot Kanberā, Skaidrītes Darius vadītā Sprigulītī un no 1970. gada vadu Jautro pāri Sidnejā. (No
1992. g. ar Ivetas Rones līdzdalību.) Esmu horeografējis kādas 40 dejas. 1971. g. dibināju un līdz 1983. g.
rediģēju tautas deju žurnālu Pa dejas ceļu. Kopā ar Skaidrīti Darius, noorganizējām 7 Saules jostas ārzemju
turnejas un vēl 3 turnejas Austrālijā. Biju LAAJ Kultūras fonda valdes priekšsēdis no 1982. līdz 1984. un 2000.
līdz 2002. gadiem, arī PBLA valdes loceklis otrā posmā. Dibināju un vadīju 3x3 Austrālijas padomi no 1981.
līdz 1990. gadam. Vadīju Austrālijas latviešu 42. Kultūras dienas, Sidnejā 1992. gadā. Saņēmu Latvijas valsts
Triju Zvaigžņu ordeni, ceturtā pakāpē, 2007. g. maijā. Kopš 2008. g. esmu PBLA valdes loceklis. Šis amats
beigsies 2013. g. beigās. No 2009. g sākuma līdz šī gada beigām esmu Latviešu apvienības Austrālijā un
Jaunzēlande (LAAJ) prezidija priekšsēdis.
Kad Saules josta saņēma pirmo LF atbalstu 1978. g., Austrālijas dolārs nopirka ASV $1.14. Līdz
pēdējam piešķīrumam 1992. g. tas bija noslīdējis uz $0.70 un 90os gados noslīdēja vēl zemāk. Šādos apstākļos
LF mainīja (saprotami) savus noteikumus no iemaksām vietējā valūtā uz iemaksām ASV dolāros. Tas protams
padarīja jaunu biedru piesaistīšanu daudz grūtāku. Arī šodien Latviešu Fondam ir vairāk konkurences,
piemērām, no Okupācijas muzeja, Vītola fonda, Kokneses fonda un vietējām līdzekļū vākšanas akcijām. Kas
tagad ir vidējā paaudze nav pieraduši ziedot tā kā viņu vecāki.
Tomēr laiki atkal mainas, Austrālijas dolārs šogad sasniedza ASV$1.10 pirms krišanas un tagad svārstas
virs līnijas. Varbūt šados apstākļos, ja tie turpināsies, varēšu iekustināt atjaunotu interesi un piesaistīt atbalstu
Latviešu Fonda darbam Austrālijā.
Gribētu būt uz NNN bet nēiznāks šogad, Juris Ruņģis
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Latviešu Fonda ieguldījumi
Latviešu Fonda kapitāls ir ieguldīts akcijās un obligācijās, un daļa ir skaidrā naudā jeb īstermiņa
ieguldījumos. Kapitāla vērtība, neieskaitot līdzekļus tekošajā kontā, 2011. gada 3. aprīlī bija ASV $771,236.47. Tas
atrodas LF kontā pie Fidelity Investments.
Kopš savas zemākās vērtības sasniegšanas 2009. gada martā vispārējais ASV akciju tirgus pēdējos divos
gados ir atkopies, bet nav sasniedzis savu 2007. gada vērtību (2007. g. 1. novembrī S&P 500 indekss bija 1546,
šī mēneša sākumā 1329). LF ieguldījumiem ir gājis labāk, un, ja nebūtu nekas izņemts LF piešķīrumiem, tad
ieguldījumu konta vērtība būtu augstāka nekā pirms ASV akciju tirgus sabrukuma: 2007. g. 1. novembrī LF
kapitāls bija $859,268; ja tagadējai vērtībai pieskaita kopš tā laika piešķīrumiem izņemtos $110,000, tad vērtība
būtu $881,237 (skat klāt pielikto grafiku).
Sadale starp ieguldījuma kategorijām
Lai uzturētu kompromisu starp risku un sagaidāmo vērtības pieaugšanu, LF ieguldījumi ir dažādās
vērtspapīru kategorijās, sekojot sadales mērķim, kas ir uzdots sekojošā tabulā. Tabula rāda pašreizējo sadalījumu
un, salīdzinājuma pēc, sadalījumu, kas bija LF valdes sēdes laikā pēdējos trīs gados.
Ieguldījuma
kategorija

Vēlamā
sadale
normālos
apstākļos

04/30/2008
sadale

10/31/2008
sadale

4/15/2009
sadale

10/15/2009
sadale

4/8/2010
sadale

9/21/2010
sadale

4/4/2011
sadale

ASV akcijas
un akciju fondi
(mutual &
ETF), zelts,
sudrabs
Ārzemju
akcijas un
akciju fondi
Obligācijas
(Bonds) un
obligāciju
fondi
Nauda un
īstermiņa
ieguldījumi

50-60%

58%

31.9%

29.0%

28.6%

29.8%

30.1%

39.0%

10-20%

8%

7.0%

19.2%

21.9%

17.9%

17.3%

27.6%

25%

24%

29.3%

43.2%

40.3%

39.7%

41.0%

26.7%

5-10%

10%

31.8%

8.6%

9.2%

12.6%

11.6%

6.7%
100%
$771,236

Kopā
Kopējā
vērtība

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

$787,210

$631,496

$641,886

$698,450

$713,552

$728,737

Informācija par pašreizējo sadalījumu nāk no Fidelity Investments; viņu analīze pie “Naudas” pieskaita arī
akciju un obligāciju fondos skaidrā naudā turētos līdzekļus, un pie obligācijām ir pieskaitīti līdzekļi, ko akciju
fondi ir ieguldījuši obligācijās. Tādēļ šīs summas nesaskan ar citos pārskatos uzdotajām summām.
No LF līdzekļiem 5.3% ir Fidelity skaidrās naudas kontā (Fidelity Cash Reserves).
Pārmaiņas ieguldījumos
Pārmaiņas kopš pēdējā pārskata 2010. gada 20. septembrī:
1. Kaut arī ASV ekonomija atkopjas lēnāk nekā pēc krīzēm agrākajos gados, vairums finansistu domā, ka akciju

tirgus turpinās pieaugt, un, sekojot šiem uzskatiem, LF ir palielinājis ieguldījumus akcijās un samazinājis
īstermiņa vērtspapīros un obligācijās turēto līdzekļu proporciju.
2. Rēķinoties ar to, ka ASV dolāra vērtība turpinās kristies, un sagaidot, ka straujāka ekonomiskā attīstība ir

sagaidāma augošajās valstīs, ir palielināta ārzemju akcijās ieguldītā kapitāla daļa.
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3. Sekojot LF padomes ieteikumam samazināt risku, kas saistās ar ieguldījumiem atsevišķās firmu akcijās, ir

pārdotas atlikušās individuālo firmu akcijas (Coca Cola Co, Johnson & Johnson un Walt Disney Co). Pašlaik
visi akciju ieguldījumi ir Mutual fondos un Exchange Traded fondos (ETF).
4. Visi jaunie ieguldījumi ir ETF fondos sekojošās rūpniecības/apvidus kategorijās: nafta (IEZ), enerģija (IYE),

technoloģija (IGN, IGV), Āzija (AIA), Meksika (EWW).

Ieguldījumu salīdzinājums ar S&P 500 indeksu

LF ieguldījumu salīdzinājums ar S&P 500 indeksu
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Mēnesis (mēneša beigas)

Nozīmīgākais veids, kā vērtēt LF ieguldījumu panākumus ir salīdzinot ieguldījumu vērtību pieaugšanu
un krišanos ar kādu tirgus standartu. Viens no populārākajiem standartiem ir S&P 500 indekss, kas sastāv no
500 ASV firmu akcijām, kam ir plašs ieguldītāju apjoms un kur katra firma ir pārstāvēta proporcionāli tās tirgus
vērtībai. Šeit ievietotais grafiks parāda šādu salīdzinājumu no 2007. gada sākumu līdz 2011. gada marta beigām,
salīdzinot vērtības katra mēneša beigās. Grafika sākumā 2006. gada decembŗa beigās LF un S&P 500 vērtības ir
pielīdzinātas skaitlim 1.0. Katra turpmākā mēneša beigās grafika parāda relatīvās vērtības tajā brīdī.
Izdarot šādu salīdzinājumu, jāņem vērā, ka LF izņem līdzekļus no kapitāla konta LF piešķīrumiem, un
tāpēc LF konta vērtība nepieaug tā kā akciju indekss (LF pēdējā laikā nav ielicis jaunu kapitālu Fidelity
Investments kontā). Grafikā šis salīdzinājums ir izdarīts ar metodiku, kas ņem vērā no konta izņemtos līdzekļus,
pieņemot, ka līdzekļi ir izņemti attiecīgā mēneša beigās: katram mēnesim LF ieguldījumu vērtības maiņa ir
aprēķināta, pieskaitot mēneša beigu vērtībai tajā mēnesī izņemto naudu un dalot šo summu ar mēneša sākuma
vērtību.
Kopš 2007. gada 1. janvāŗa LF ieguldījumu vērtība ir pieaugusi par 18.7%, kamēr S&P 500 indekss ir
krities par 6.3%.
Šeit jāievēro, ka S&P 500 indekss atspoguļo tikai akciju tirgu, kamēr nozīmīga daļa no LF
ieguldījumiem ir naudā vai obligācijās, kas ir stabilākas un svārstās mazāk - pieaug mazāk augošā tirgū un
krītas mazāk, kad akciju cenas krītas. Palielinot ieguldījumu daļu obligācijās un īstermiņa vērtspapīros, LF
mazāk cieta katastrofālajā akciju tirgus sabrukumā 2008. gada beigās un 2009. gada sākumā. Ieguldījumi
akcijās, kas saistās ar enerģiju, zeltu un sudrabu, attiecīgajos posmos palīdzēja LF vērtībai pieaugt ātrāk nekā
S&P 500, neskatoties uz to, ka daļa līdzekļu vienmēr bija obligācijās un skaidrā naudā.
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Domas par nākotni
ASV akciju tirgus turpina būt nedrošs, un speciālistu uzskati un padomi dalās. Kaut arī vairums
finansistu uzskata, ka akciju tirgus turpinās pieaugt, daži profesionālie padomdevēji pašlaik iesaka visu naudu
ņemt no akcijām ārā. Vairums paredz nākotnē lielu inflāciju lielo Amerikas parādu dēļ. No otras puses,
profesionālie finansisti ir arī vienis prātis, ka ir neiespējami paredzēt vispārējā akciju tirgus pieaugšanu un
krišanos. Paturot līdzekļus obligācijās vai naudā, var novērst zaudējumus, tirgum strauji krītoties, bet līdz ar to
tiek arī nokavēta līdzdalība straujā virziena maiņā, ar ko vienmēr sākas jauns tirgus pieauguma posms.
LF turpinās sekot savam agrāk pieņemtajam konservatīvam ieguldījumu sadalījumam. LF pārdos
fondus, kuŗu vērtība nepieaug kā sagaidīts. Jaunie ieguldījumi galvenokārt būs ETF fondos, bet ar lielāku
uzsvaru uz ārzemju firmām.
Te ir daži ticami finansistu ieteikumi attiecībā uz ieguldījumiem, kuŗus LF ņem un ņems vērā
ieguldījumu izvēlē:
1. Jāiegulda lielās stabilās firmās, kas apkalpo cilvēku nepieciešamības, kā pārtiku un medicīnisko apkalpi
(aizsardzība pret ekonomijas un tirgus svārstībām).
2. Jāpalielina ieguldījumi ārzemju firmās, kā arī ASV firmās, kuŗām nozīmīga peļņas daļa nāk no ārzemju
tirgus (tur sagaidāms lielāks kapitāla pieaugums, tā ir arī aizsardzība pret inflāciju ASV).
3. Sakarā ar ierobežoto izrakteņu pieejamību, jāiegulda materiālos un raktuvēs.
4. Sakarā ar sagaidāmo inflāciju un enerģijas trūkumu, jāiegulda enerģijas avotos, kā arī zeltā un sudrabā.
-Andris Padegs, LF ieguldījumu lietvedis
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Latvian Foundation, Inc.

Statements of Financial Position
As of April 30, 2009, 2010, and 2011

April 30, 2009

April 30, 2010

April 30, 2011

ASSETS
Current Assets
Checking/Savings
$

Banks and Credit Unions

8,977.32

Fidelity -Money Market fund
Total Checking/Savings

$

9,404.46

$

14,002.52

94,454.32

57,514.81

40,151.57

103,431.64

66,919.27

54,154.09

Other Assets
522,622.80

Marketable Securities (at market value) (Note 1)
TOTAL ASSETS
LIABILITIES & NET ASSETS

753,141.89

657,693.13

$

626,054.44

$

724,612.40

$

807,295.98

$

86,183.85

$

49,261.93

$

52,529.07

Liabilities
Current Liabilities
Grants Payable (Note 3)
Expenses Payable
Total Current Liabilities

1,895.20

564.40

2,350.00

88,079.05

49,826.33

54,879.07

291,353.42

307,712.54

314,159.46

379,432.47

357,538.87

369,038.53

12,366.69

(199,329.81)

(84,674.94)

(3,147.66)

(10,216.69)

(8,612.71)
(92,215.65)

Long Term Liabilities
Member Loans Payable (Note 2)
Total Liabilities
Net Assets
Funds Classified as Unrestriced:
General Fund-Unrestricted Beginning of Year

1,072.00

Prior year adjustments
Endowment and Bierina fund increases/adj.

9,219.03

(209546.50)

(208,548.84)

124,871.56

74,712.36

(199,329.81)

(84,674.94)

(17,503.29)

402,659.83

408,569.83

415,177.83

203,330.02

323,894.89

397,674.54

Funds Classified as Temporarily Restricted:
Bierina Memorial Fund (Note 5)

21,471.00

24,287.69

24,220.40

Karlis Irbitis Scholarship Fund (Note 4)

21,820.95

18,890.95

16,362.51

43,291.95

43,178.64

40,582.91

246,621.97

367,073.53

438,257.45

Net Income (loss) end of period
General Fund-Unrestricted Period End
Funds treated as endowments:
Member endowment donations (Note 2 )
Total Funds Classified as Unrestricted

Total Funds Classified as Temporarily Rest.
Total Net Assets
$

TOTAL LIABILITIES & NET ASSETS

626,054.44

$

724,612.40

$

807,295.98

$

74,712.36

Statement of Cash Flows
May 2010 through April 2011
Net Income
Adjustments to reconcile Net Income to net cash provided by operations:
Grants Payable

$

3,267.14
1,785.60

Expenses Payable

5,052.74
(95,448.76)

Net cash provided by Investing Activities
$

Loans Payable
Endowment Donations
Bierina Memorial Fund and Karlis Irbitis Scholarship Fund
General Fund-Unrestricted
Net cash decrease for year

6,446.92
6,608.00
(2,595.73)
(7,540.71)

2,918.48
$

66,919.27

Cash at May 1, 2010
Cash at end of year April 30, 2011

(12,765.18)

$

54,154.09
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Latvian Foundation, Inc.

Statement of Activities
Budget vs. Actuals
Year Ending April 30, 2009, 2010 and 2011 and Proposed FY2012 Budget
FY09 Budget

FY09 Actuals

FY10 Budget FY10 Actuals

FY11 Budget FY11 Actuals

$

$

Proposed
FY12
Budget

Revenues and Gains
Member dues and donations (Note 2)
Interest, Dividends and account capital
gains (losses)
Capital gains (losses) on redeemed
securities (Note 1)
Unused grant balances (cancelled
projects) (Note 3)
Bierins Funds Release for Award (Note
5)
Irbitis Funds Release for Award (Note
4)

$

5,000.00 $
35,000.00

6,386.68

18,500.00 $ 19,211.52
16,500.00

18,204.08
56,079.13

14,548.57

$ 21,000.00

18,608.82

18,000.00

18,404.32

18,000.00

26,023.30

15,000.00

29,774.65

24,000.00

5,236.00

-

2,000.00

2,000.00

12,283.00
2,000.00
2,000.00
$

1,000.00
2,812.38

2,000.00

1,500.00

2,950.00

2,930.00

1,500.00

2,528.44

3,300.00

57,800.00 $

72,491.98

$ 68,300.00

10,500.00

30,000.00

30,000.00

41,000.00

4,221.00

4,500.00

4,347.84

4,500.00

15,000.00

14,721.00

34,500.00

34,347.84

45,500.00

2,324.54

2,500.00

2,083.59

2,250.00

2,247.25

2,500.00

2,848.41

3,000.00

2,049.24

2,250.00

1,668.09

1,700.00

1,100.00

1,204.68

1,100.00

225.00

1,100.00

629.55
5,848.64

2,000.00
7,000.00

879.12
6,065.34

2,000.00
7,000.00

1,406.64
6,643.13

2,000.00
7,000.00

11,651.14

15,600.00

12,281.97

14,600.00

12,190.11

14,300.00

4,200.00

1,000.00

6,000.00

1,350.00

1,350.00

3,500.00

44,000.00 $

84,482.27

41,200.00

41,200.00

10,500.00

4,000.00

3,611.50

4,500.00

45,200.00

44,811.50

Printing and copying

2,500.00

Postage and mailing services

2,600.00

Promotion and advertising

1,000.00

Semi-annual meetings

1,000.00
7,000.00
14,100.00

Total Income

20,000.00 $

$

39,950.00 $ 80,556.64

3,300.00
$

Expenses and Losses
Grants committed (Note 3)
Awards Committed (Notes 4 and 5)
Total Grants and Awards

Operating Expenses:
Member and project related:

Meeting travel

Administrative expenses:
Operations consultant (Note 6)
LF Archive Development LaPa Museum (Note 7)
Accounting and legal related
Website management
Computer, office, and telephone

2,000.00

2,750.00

500.00

239.40

500.00

580.00

583.68

600.00

174.00

600.00

896.33

500.00
600.00

1,055.00

657.64

1,100.00

443.95

1,100.00

294.18

1,100.00

Bank charges

400.00

350.57

400.00

376.11

400.00

221.70

400.00

Taxes: Federal, state and foreign

465.00

291.31

420.00

130.98

300.00

81.47

200.00

Irbitis Fund Administration

200.00

200.88

650.00

209.00
69.95

250.00

180.60

200.00

Other
Total Operating Expenses
Total Grants and Operating Expenses
Net Ordinary Revenues/Losses before
investment and currency fluctuations
Investment market gains (losses)
unrealized (Note 1)

$

Currency valuation fluctuations
Total investment market and
currency fluctuations

4,700.00

4,834.08

3,670.00

1,643.39

8,700.00

4,024.28

12,500.00

18,800.00

16,485.22

19,270.00

13,925.36

23,300.00

16,214.39

26,800.00

64,000.00

61,296.72

34,270.00

28,646.36

57,800.00

50,562.23

72,300.00

(20,000.00) $

23,185.55

21,929.75

$ (4,000.00)

$

5,680.00 $ 51,910.28

$

0.00 $

(245,302.01)

85,217.68

59,003.66

13,567.62

(13,632.40)

(6,221.05)

(231,734.39)

71,585.28

52,782.61

Other Revenues/Losses
1,376.00

Prior year expense adj.

Net Ordinary Revenues/Losses
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$

(20,000.00) $ (208,548.84)

$

5,680.00 $ 124,871.56

$

0.00 $

74,712.36

$ (4,000.00)
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Notes to financial statements
The fiscal year operations ending April 30, 2011 continued to show improvement primarily due to the increased value of
the Foundation’s investment portfolio.
The audit of the statements should be completed by the annual membership meeting in the fall. The year-end April 30,
2010 statements were audited in July 2010 and a report issued by Kristina Simanis Laimins.
Last year the financial statements were reformatted in order to condense data and focus on major asset, liability and
activity categories. The effect of the severe market downturn in 2008 and subsequent recovery are now shown in a
separate category at the bottom of the Statement of Activities. More detailed information about the various financial
categories is included in the following notes.

Note 1: Marketable Securities, Capital Gains (Losses)
Marketable Securities investments are stated at the current market value. The separate detailed schedule of all
investments and the report of the investment committee are included.
The market fluctuations are shown as Unrealized Gains (Losses) at the bottom of the Statement of Activities. In FY2011
the market value on year end portfolio securities increased by $59,003.68. This increase in FY2010 was $85,217.68 and
the market “crash” in FY 2009 resulted in a loss of $245,302. Capital gains of $3,720.67 were received from investments
in the broker account and $29,774.65 in capital gains received from sold securities.

Note 2: Membership loans and donations
Membership loans and donations are accepted and recorded in three currencies: United States, Canadian and Australian.
The Canadian and Australian loans payable are shown in US dollars on the financial statements. The FY2011 increase in
these loans is almost entirely due to the volatile currency fluctuations and the weak US dollar. Net currency fluctuations
are shown on the bottom of the Statement of Activities.

MEMBER LOANS
April 30, 2009
Loans Payable-USA
Loans Payable-Canada
Loans Payable-Australia

April 30, 2010

April 30, 2011

$218,459.53

$219,419.53

$219,979.53

67,120.51

80,843.96

85,394.53

5,773.38

7,449.05

8,785.40

$291,353.42

$307,712.54

$314,159.46

Donations are segregated as Endowments in the Net Assets, Unrestricted Funds section, in the Statement of Financial
Position. The amounts are shown in US, Canadian, Australian currencies. Adjustments for currency fluctuations were
calculated as revenue or loss in the year the donation was made. The amounts correspond to the donations by country in
the member data base.

MEMBER DONATIONS TREATED AS ENDOWMENTS
April 30, 2009

April 30, 2010

April 30, 2011

$336,072.94

$340,982.94

$346,590.94

Endowment-Canada

49,315.15

50,315.15

51,315.15

Endowment-Australia

17,271.74

17,271.74

17,271.74

$402,659.83

$408,569.83

$415,177.83

Endowment-USA
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While a significant portion of the Foundation’s income is derived from the investment of member loans and donations, the
Foundation must receive yearly contributions in order to maintain the Latvian Foundation’s public charity status in the
United States. The Foundation has been near the minimal required contribution levels for a number of years.
In FY 2011, six new members provided $300 in initiation fees. Existing members provided loan funds of $1,560 and
donations of $14,248.57: $6,608 in endowment donations and $7,640.57 in general donations. US loan payables were
reduced by $1,000 when it was determined that a loan had been repaid in 2005. All donations are gratefully
acknowledged.

Note 3: Grants Payable, Unused Grant Balances, Grants Committed
Board members continue their work in project management, urging recipients to complete outstanding projects in order to
reduce the amount payable in grants. Seven new projects were selected, and seven existing projects were completed and
closed during FY2011. In FY2009 the Grants Payable account was $86,183; last year it was reduced to $49,262, and at
the end of FY2011 it was $52,529. One outstanding project from 2005, a book about the village Metriena, was closed as
incomplete and the full grant amount of $5,236 was transferred to Unused Grant Balances account.
The amount of $40,000 was committed for grants in FY12 and was approved by the members at the annual meeting in
Garezers, MI in October 2010. The selection process is already underway.
At the board meeting in April 2010, when the board completes the selection process for small grants under $3,000, the
board made the decision to increase the amount of grants committed by $1,000. This was done to accommodate an
additional $670 needed to support four of the best small grants instead of three.

Note 4: Irbitis Scholarship Fund
The Karlis Irbitis Scholarship Fund is for aeronautic and aviation studies and is administered by the Vitols Foundation in
Latvia since 2007. The funds were segregated as temporarily restricted funds in FY2007. In FY2011, $2,709 was
transferred to the Vitols Foundation for a one year scholarship distribution and administration of the grant.

Note 5: Bierins Fund
The Janis Bierins Memorial Fund is intended to perpetuate and stimulate further development of Latvian culture and life
outside the geographic boundaries of Latvia. The annual grant fund is administered by a five member committee and
awarded to individuals or organizations active and competent in fields such as language, journalism, literature, performing
arts, education of youth, etc. In FY 2011, the fund awarded $2,000. The Bierins Fund value was $24,220.40 on April 30,
2011.

Note 6: Proposed Budget - Operations Consultant
To increase the all-volunteer board’s capacity to fulfill its many duties and address challenges, particularly in the areas of
fundraising and reporting, the recommendation to utilize a paid part-time consultant was approved at the annual
membership meeting in the fall of 2010. The current treasurer was slated for this position with a new board member
added to fill the treasurers’ position until the next member meeting. The board position has not been filled and the current
treasurer, in addition to the regular treasurers’ responsibilities, has undertaken the functions slated for the consultant for
the last three months of the year. The expectation is that once the replacement treasurers’ is in place that the Board can
direct its focus to expanding the membership base and increase member donations.

Note 7: Proposed Budget – LF Archive Development
At the board meeting in April 2010, $5,000 was requested by LaPa Museum representatives for the FY12 budget so that
work on LF archive development can continue. Reluctant to go significantly over budget, the Treasurer recommends
including $3,500 for archive development, thus budgeting a $4,000 underage (loss) in the FY12 proposed budget. The
loss would be funded from Unrestricted General Funds. The archive project has been in discussion and development for
at least five years.
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4,982.927
4,413.063
442.664
4,604.052
428.283
859.125
3,684.338
698.201
696.321
3,976.206

25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00

$

26,936.58
42,927.10
42,890.63
28,636.88
39,045.55
234,321.72
661,594.82

53,884.98

25,000.00
24,976.91
24,562.34
25,275.17
99,814.42

327,458.68

24,762.53
30,996.20
30,707.95
34,223.95
27,700.83
32,730.35
35,950.35
27,163.97
21,746.79

19,242.71

22,578.10
19,654.95

$

53,995.06
53,320.92
51,651.04
22,424.94
40,349.65
32,306.51
20,636.63
36,639.70
311,324.45
657,693.13

49,785.43
13,362.30
28,384.65
23,306.44
15,174.53
30,243.24
260,284.61
522,622.80

32,627.31
27,123.00
26,959.00
27,185.50
113,894.81

232,473.87

SOLD
SOLD
10,560.00

25,720.00

29,430.00
30,306.00

23,084.00
SOLD
28,588.00

10,690.00
22,104.00
14,583.87
SOLD
19,148.00
18,260.00

50,026.83
50,001.19

31,140.29
27,572.25
27,314.50
27,775.50
113,802.54

7,519.56
411.40
148,535.65

15,174.00

41,888.00

17,468.00

8,610.00 $
13,140.00
20,166.93
19.76
11,928.00
12,210.00

SOLD
27,139.76
52,133.38
37,842.49
24,023.07
39,603.01
237,596.91
753,141.89

SOLD

56,855.20

32,895.73
27,023.50
27,140.75
27,709.00
114,768.98

400,776.00

SOLD

SOLD

31,647.00
32,155.00
32,230.00
32,427.00
29,586.00
33,525.00
36,808.00
35,990.00
37,320.00

21,668.00
46,880.00
SOLD
30,540.00

SOLD
SOLD
SOLD

4/30/11

11/12/10

2/9/11

11/16/10

2/11/11

2/25/11

2/25/11
2/25/11
10/4/10

Date

94,454.32
57,514.81
40,151.57
$ 617,077.12 $ 715,207.94 $ 793,293.46
Footnote: The investment market values on April 30, 2009 , 2010 and 2011 are the amounts shown in the Statement of Financial Position for those dates.

CORE ACCOUNT (CASH ACCOUNT):
FIDELITY CASH RESERVES (FDRXX)

4/17/09
4/17/09
Various
4/17/09
Various
4/5/07
4/10/07
4/5/07
4/5/07

NTS
NTS
NTS
NTS

MUTUAL FUNDS :
SPARTAN US BOND INDEX (FBIDX)
FIDELITY GINNIE MAE (FGMNX)
DIVIDEND INCOME REINVESTED
FIDELITY GOVERNMENT INCOME (FGOVX)
DIVIDEND INCOME REINVESTED
FIDELITY LEVERAGED COMPANY STOCK (FLVCX)
ROYCE VALUE FUND SERVICE CL (RYVFX)
THIRD AVENUE VALUE (TAVFX)
VANGUARD INTERNATL VALUE (VTRIX)
VANGUARD INTERMED TRM INVST GR (VFICX)

TREAS
TREAS
TREAS
TREAS

1/14/03
11/7/03
4/14/04
1/19/06

STATES
STATES
STATES
STATES

600.000
500.000
500.000

6/12/08
1/4/93
12/16/97

6/15/08
3/4/08
10/8/10
3/4/08
5/11/09
5/11/09
2/11/11
2/11/11
3/8/11
11/16/10
2/23/11
2/28/11
10/23/09
5/11/09
4/17/07
5/2/96

200.000
600.000
441.000
19.000
400.000
1,000.000
500.000
2,000.000
600.000
700.000
500.000
500.000
900.000
600.000
500.000
800.000
500.000
600.000
400.000
400.000

PURCHASE
Quantity

10/2/02
8/14/97
4/8/02

TIPS 3% 7/15/2012
4.25% 8/15/2013
4% 2/15/2014
4.25% 8/15/2015

BONDS:
UNITED
UNITED
UNITED
UNITED

STOCKS AND EXCHANGE TRADED FUNDS:
COCO COLA CO (KO)
DISNEY WALT CO DEL (HOLDING CO) (DIS)
ENCANA CORP (ECA)
FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC (FRP)
ETF ISHARES LATIN AMERICA 40 INDEX
ETF ISHARES SILVER TR ISHARES (SLV)
ETF ISHARES TR S&P (TELECOMMUNICATIONS)
ETF ISHARES COMEX GOLD TRUST ISHARES EFT (IAU)
ETF ISHARES INC MCSI CHILE INVESTABLE
ETF ISHARES TR FTSE XINHUA HK CHINA 25
ETF ISHARES INC MSCI MEXICO INVESTABLE MKT INDEX FD
ETF ISHARES S&P NORTH AM TECHNOLOGY SOFTWARE INDEX
ETF ISHARES S&P NORTH AM TECHNOLOGY MULTI NTWKG INDEX
ETF ISHARES TR S&P ASIA 50 INDEX FD
ETF ISSHARES TR DOW JONES US OILD EQUIP & SVCS
ETF ISHARES TR DOW JONES US ENERGY SECTOR
ETF ISHARES TR DOW JONES US PHARMACEUTICALS INDEX
ETF MARKET VECTORS TR GOLD MINERS
EXPL PROD INDEX FD (IEO)
JOHNSON & JOHNSON (JNJ)
ETF POWERSHARES DB MULTI SECTOR COMMODITY TR
POWER SHARES DB AGRIC FD COM (DBA)
TORONTO DOMINION BK ONT COM (TD)
TRANSCANADA CORP (TRP)
TRAVELERS COS INC COM (TRV)

Date

LATVIAN FOUNDATION, Inc.
INVESTMENT SCHEDULE
MARKET VALUES
Cost
4/30/09
4/30/10

5,032.34

4,855.73

300.00

400.000

500.000

$

200.00 $
600.00
441.000

225,249.43 $

54,097.60

54,869.72

11,057.00

24,340.38

29,838.47

12,794.60 $
25,734.55
12,517.11

FY 2011 SALES
Shares
SALE PRICE

29,774.65

(457.77)

(245.18)

1,598.24

14,960.03

513.52

969.60
10,139.60
2,296.61

GAIN/LOSS

Latviešu Fonda apkārtraksts
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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 $10 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 iestāšanas maksu); studentiem $20, kas ir gada maksa un
$10 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. Līdzšinēja balsošanas kārtība ar divām aploksnēm atmesta taupības
nolūkos. Šī pārmaiņa nesamazina balsotāju anonimitāti.
Termiņš:
Balsošanas lapa un eventuāla pilnvara nosūtāma līdz š.g. 1. septembrim 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 projekta aprakstiem.
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LF11L01 - Dokumentāla filma "Burts"
Pieprasījums no LF: $6,000
Projektu pieteica: Māra Pelēce
Par pieteicēju
Esmu veidojusi 2 pilnmetrāžu filmas un
vairākas īsfilmas, gan mākslai, gan organizācijām un
firmām. Tas ir mans amats kopš 2000. g. nobeidzot
maģistratūru The School of the Art Institute of
Chicago. Stipendijas agrākajiem darbiem: Fulbright
Foundation, Jerome Foundation, Minnesota State Arts
Board, KKF Latvijā, US Democracy Commission;
TILTS, LOAM, ALA, u.c..
Projekta apraksts un mērķi
Mana vecmāmiņa reizēm stāstīja par
noslēpumainu senu grāmatu - "Melno grāmatu".
Filma ir par šo grāmatu, par manu – autores –
ceļojumu tai pa pēdām, kā arī par manu Omu, kas
iepazina šīs grāmatas saturu caur savu vecmammu.
Ceļojums sākumā ved uz Latvijas laukiem – uz veco
zemi – pie Burtnieku ezera, kur atklājas, ka grāmata
nepastāv tikai gadsimtu vecos nostāstos, bet šodien
vēl daudziem grāmatas saturs ir dzīvs. Tur man, tāpat
ka mani Omai un viņas vecmammai, nākas izvēlēties
ticēt vai neticēt. Tālak noskaidrojas, ka arī citās
tautās pastāv līdzīgas grāmatas. Tad ceļojuma
maršruts šķerso Latvijas robežas - uz Rumāniju,
Centrāleiropu un Vāciju - šķetinot pavedienus,
meklējot līdzības un kopsakarības. Ceļojuma laikā
saprotu, ka daudzām Eiropas tautām senas, šodien
neizprotamas, tradīcijas un rituāli ir līdzīgas un nāk
no šīs grāmatas, un ka senie simboli un zīmes ne
tikai leicina par mūsu kopējo pagātni, bet spēj
daudzviet pasaulē cilvēkus ietekmēt vēl šodien.
Projekta izdevumi: Izveidot dokumentālo
filmu par seno grāmatu, ticējumiem, simboliem un
tradīcijām. Izplatīt dokumentālo filmu Latvijā (TV
kanāli, kino), ASV (TV kanāli, fondi, festivāli) un
starptautiskos dokumentālo filmu festivālos.
Projekta īstermiņa mērķi: Realizēt filmas
paraugmateriāla izgatavošanu – scenārijs, intervijas,
filmēšana un montāža.
Projekta pamatojums
Filma būs stāsts, gan par pagātnes, gan
mūsdienu Latviju un latviešiem. Arī par to kā
ģimenes asins balss turpina skanēt paaudžu
paaudzēs. Filma tiks veidota, lai dāvātu ieskatu senās
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tradīcijās un kultūras simbolos, kas turpina rezonēt
cilvēkos vēl šodien, gan Latvijā gan citur pasaulē.
Tāpat filma domāta starptautiskajai auditorijai, lai
iepazīstinātu to ar Latviju, ar tās vēsturi un
cilvēkiem, gan arī tiem indivīdiem, kas šodien cenšas
šo vēsturi saglabāt un iztulkot. Turklāt centīsimies
pierādīt, ka Latvijas senās saites ar citām Eiropas
tautām ir arī austas ar vēl neizšķetinātiem
pavedieniem. Filmas mērķis ir saistoši stāstīt
pasaulei par mazzināmo Latviju, bet arī stāstīt
latviešiem par mazzināmo pašiem savā pagātnē.
Projekta budžets
Ieņēmumi
Summa (ASV dolāros)
Pieprasītā summa no LF
6,000
Valsts Kultūrkapitāla fonds
3,917
Latvijas Nacionālais kino centrs
15,655
Jerome Foundation
15,000
Cinereach
15,000
Ieņēmumi kopā
55,572
Izdevumi
Filmēšanas tehniskie izdevumi Latvijā
5,000
Filmēšanas grupas algas un honorāri Latvijā 7,000
Tehniskie izdevumi 3 valstīs Centrāleiropā
6,000
Grupas algas un honorāri 3 valstīs
Centrāleiropā
8,000
Filmas mūzika un grafiskais dizains
3,000
Filmas pabeigšana - montāžas un skaņu
studija)
15,000
Ceļojumu izdevumi
8,000
Filmas popularizēšana un izplatīšana
4,000
Izdevumi kopā
56,000
	

Latviešu Fondam tiek prasīts atbalsts, lai segtu
daļu no 1., 2. un 7. rindas. Šis segtu – honorārus
filmas autorei scenārija izstrādei un operatoram
filmēšanai; vietējie ceļa izdevumi filmēšanas
komandai; kā arī daļai filmēšanas tehnisko izdevumu
segšanai Latvijā.
Šī summa sadalās: honorāri - $1500;
iekšzemes transportam Latvijā lauka izbraukumos,
ASV pie akadēmiķiem - $1500; filmēšanas un skaņas
technikas īre, materiāli filmēšanai - $3000. LF atbalsts
būtu mērķdotācija, lai attīstītu scenāriju un izveidotu
filmas paraugmateriālu. Ar šī paraugmateriāla
palīdzību tālāk meklētu papildus finansējumu
turpmākajam filmas veidošanas procesam.
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Projekta atsauksmes
Anita Uzulniece, Dr. art, kinozinātniece
Māras Pelēces filmas, īpaši “Ko nozīmē būt
latvietim”, kā arī tēva piemiņai veltītā “Souvenirs”
liecina par dziļu interesi par Latviju un tās vēsturi,
par latviskuma saknēm un izpausmēm, saistot tās arī
ar pasaules problēmām. Filmu vēstījums atsegts
pārliecinošā un orģinālā kinematogrāfiskā formā.
Iecerētā filma Burts varētu kļūt par “pirmo
bezdelīgu” līdz šim neskartā jomā – tautas garīgā
mantojuma saglabāšānai cauri gadsimtiem,
pateicoties savdabīgai, arhetipos balstītai, Melnajai
grāmatai. Tā kļūtu ne tikai par turpinājumu autores
pētījumiem savas dzimtas vēstures izzināšanā (viņa
grāmatu iepazina ar savas vecvecmātes starpniecību),
bet arī par būtisku tiltu starp tautām un kultūrām,
tādēļ, ka visā pasaulē sastopamas līdzīgas tradīcijas
un zīmes.
Maija Kalniņa, Biedrības Kultūrpunkts valdes
locekle, projekta "Kinopunkts" vadītāja
M. Pelēces veidotās filmas ir profesionālas,
skatītājiem saistošas un laikmetu dokumentējošas, un
kas ir svarīgi - savās filmās režesore mēģina rast
atbildes uz sarežģītiem un savā tautā sakņotiem
jautājumiem.
Filma "Burts" izseko kādai īpašai un līdz šim
vēl plaši nepētītai tradicionālās kultūras zīmei "Melnajai grāmatai". Uzdevums nav viegls, tas ir
līdzīgi kā meklēt Svēto Grālu, tomēr Māras spēkos ir
atrast atbildes arī uz sarežģītiem jautājumiem, līdzīgi
kā viņa atrada atbildes uz jautājumu, ko nozīmē būt
latvietim (filmā "Starp Latvijām"). Filma ir būtiska
ne tikai Latvijas, bet arī visas Eiropas
kultūrvēsturiskajos meklējumos.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
LF11L02: Remonts - Gaŗezera nometnes
rajona remonts
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projektu (2008.-2010. gadā). Šajā projektā
koordinēšu GBD, GBN, un GSS vadības un Gaŗezera
administrācijas vajadzības.
Projekta apraksts un mērķi
Gaŗezera bērnu dārzu (GBD), bērnu nometni
(GBN) un sagatavošanas skolu (GSS) katru vasaru
apmeklē gandrīz 200 bērnu. Gaŗezeram ir
nepieciešami uzlabot un atjaunot klašu telpas,
technoloģiju, infrastruktūru, āra telpu un vispārējo
nometnes rajonu, lai bērniem būtu droša un ērta vide.
Gaŗezers jau ir saņēmis ziedojumus dažādām
projektu daļām - piemēram, Sprīdīšu ēkas jumta
remontam, elektrības piegādes uzlabošanai, un jaunu
gultu iegādei. Projekts palīdzēs Gaŗezeram pildīt
savu pienākumu audzināt un izglītot latviešu
jaunatni.
Projekta budžets
Ieņēmumi
Summa (ASV dolāros)
Pieprasītā summa no LF
10,000
Latv. Ev. Lut. apvienotā draudze Kalamazū
(saņemts)
10,000
Indivuāli ziedotāji (saņemts)
10,000
Korp. Tālavija (saņemts)
5,000
Gaŗezers
15,500
Ieņēmumi kopā
50,500
Izdevumi
Sprīdīšu ēkas jumts & ventilācija
Sprīdīšu spēļu laukuma pārbūve
16-20 jaunas divstāvīgas gultas nometnes
mītnēm
Jauni datori/klašu telpu vajadzības

20,000
10,000
10,000
5,500

"ELMO" portable document camera/projector 1,250
Notebook computer - GBN
1,000
Notebook computer - GSS (2)
2,000
Color laser printer - GBD
250
Color laser printer - GBN
250
Color laser printer - GSS
250
White board - GBN
150
White board - GSS
150
Ipod dock/cd player - GBD
100
Projector screen - GBN
100

Pieprasījums no LF: $10,000
Projektu pieteica: Māra Kore, Gaŗezera
informācijas un attīstības vadītāja

Indrānu rajona elektrības uzlabošana
Izdevumi kopā

Par projekta pieteicēju
Strādāju Gaŗezerā kopš 2006. gada.
Veiksmīgi pieteicu un novadīju GVV technoloģijas

Latviešu Fonda pabalstu izmantos Sprīdīšu spēļu
laukumam ($5,000) un datoriem/klašu telpām
($5,000).
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Projekta atsauksmes
Uģis Grīnbergs, bij. Gaŗezera administrātors
Šī atsaukmes vēstule atbalsta Gaŗezera
pieprasījumu Latviešu Fondam atbalstīt Gaŗezera
bērnu programmu uzlabošanas projektu. Plāna
izpildīšana ir nepieciešama lai mūsu jaunākie bērni,
kuŗi ir pamats vidusskolas nākotnes pastāvēšanai, ne
tik vēlētos piedalīties, bet arī varētu to darīt
apstākļos kuŗi ir pieņemami Mičiganas valdības
noteikumiem. Lūdzu Jūsu pozitīvu atbalstu šim
vērtīgam projektam!
Laila Medne, Amerikas 3x3 priekšniece, ilggadīga
Nudžersijas latviešu skolas skolotāja
Māra Kore is veiksmīgi darbojusies Gaŗezera
labad vairākus gadus. Kā Gaŗezera Informācijas un
attīstības vadītāja viņa ir noformējusi tās mājas lapu
un piestrādā pie tā, lai Gaŗezers un tā labie darbi ir
pazīstami trimdas latviešu sabiedrībā.
Gaŗezera
bērnu un Bizbiz nometne sniedz kvalitatīvu
programmu mūsu sabiedrības visjaunākajai
paaudzei. Tās dalībnieki ir no visas Amerikas. Bizbiz
programma ir vienreizēja un tā nelīdzinas citām
latviešu nometnēm, jo tur satiekas no 3-5 gadu
vecuma bērni. Iesaku atbalstīt šīs nomentes
vajadzības. Īpašas ir telpu vajadzības, jo šī vecuma
bērniem ir svarīgi uzturēties drošā, veselīgā un
latviskā vidē, kas ir viņiem piemērota.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
LF11L03: Video projekts - LOM
videoliecību projekts 2012
Pieprasījums no LF: $5,075
Projektu pieteica: Gundega Michele, Latvijas
Okupācijas muzeja direktore, LF tūkstošniece
Par pieteicēju
Gundega Michele ir viena no Okupācijas
muzeja dibinātājām, bijusi Okupācijas muzeja
padomes un valdes locekle. Kopš 2002. gada sākuma
ir Okupācijas muzeja direktore. 2002. gadā muzejs
ieguva Latvijas Muzeju akreditāciju. No 2002. gada
muzeja apmeklētāju viena gada skaits palielinājies
no 40 000 līdz vairāk nekā 100 000. Okupācijas
muzeja projekti ir saņēmuši Latviešu Fonda atbalstu:
1996. gadā Datu bāzes izveidošanai
$7,200
2000. gadā Videoliecību projektam
$10,000
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2001. gadā
2002. gadā
2006. gadā
2008. gadā

Muzeja grāmatai
$10,000
Audio gidiem
$6,600
Ekspozīcijai un krājumam $17,995
Videoliecību ekspedīcijai $ 7,800

Projekta apraksts un mērķi
Okupācijas muzeja videoliecību krātuve ir
unikāls un neaizstājams vēstures avots. To
nepieciešams papildināt ar latviešu trimdas stāstiem,
situāciju bēgļu nometnēs pēc II Pasaules kara,
izceļošanu uz mītņu zemēm un latvietības
saglabāšanu jau vairākās paaudzēs. Pirms diviem
gadiem (2009) tika uzsākta videoliecību ierakstīšana
ASV un Kanādā, tomēr šajās plašajās zemēs nebija
iespējams apmeklēt visus, kas vēlējās atstāt vēstures
liecību Latvijai, nākamajām paaudzēm. Plānojam
2012. gada vasarā veikt ekspedīciju aptuveni pusotra
mēneša garumā uz ASV vidieni (Garezers, Čikāga
u.c.) videoliecību ierakstīšanai. Ierakstus veiks 2
profesionāli Okupācijas muzeja darbinieki, kas
ierakstītu ap 65 kvalitatīvas videoliecības.
Okupācijas muzeja Video krātuves darbiniekiem ir
jau 14 gadu pieredze rakstīt videoliecības. Šobrīd
muzeja krātuvē ir 1,930 okupācijas laikā cietušo
personu liecību video ieraksti, kopā ~ 3,400 stundas.
To vidū ir tikai 109 ASV un Kanādas latviešu stāsti,
ierakstīti 2009. gada projekta laikā, daži trimdinieku
stāsti, kas filmēti viesošanās laikā Latvijā, 20
liecības ierakstītas Vācijā un 72 – Anglijā.
Projekta pamatojums
Kamēr vēl dzīvas ir atmiņas un dzīvi atmiņu
glabātāji, ir svarīgi līdzdalībnieku liecības par to
Latvijas cilvēku likteņiem, kas devās bēgļu gaitās II
Pasaules kara beigu gados, kas uzturēja Latvijas
valsts ideju dzīvu trimdā un cīnījās par neatkarības
atgūšanu. 1997. gadā 2 ekspedīcijās Anglijā
ierakstīja 72 tur dzīvojošo latviešu videoliecības.
2009. gadā ASV Austrumu krastā un Kanādā – 109
videoliecības. 2010. gadā Vācijā – 20 videoliecības.
Nepieciešams ierakstīt arī Amerikas vidienē
dzīvojošo latviešu videoliecības plašākai un dziļākai
vēstures izpratnei, lai tās var izmantot jaunajā
Okupācijas muzeja ekspozīcijā, topošajā datorizētajā
trimdas kartē un prezentācijā, kā arī apkopotajos
video materiālos par trimdu.

19

Latviešu Fonda apkārtraksts

Projekta budžets
Ieņēmumi
Pieprasītā summa no LF
No OMB līdzekļiem
Ieņēmumi kopā

Summa (ASV dolāros)
5,075
5,075
10,150

Izdevumi
Mini DV (DVM/60) kasetes (200 gab.)
650
Algas 2 video ierakstu veicējiem
4,000
Aviobiļetes (2 personām)
2,400
Sakari, pasts, telefona sarunas
300
Pārbraucieni ASV (autobuss, metro, iespējams
auto īre)
1,500
Video kameru, statīvu, apgaismojumu
nolietojums
300
Neparedzēti izdevumi (viesnīcas, apartūras
remonts, utt)
1,000
Izdevumi kopā
10,150
Ar LF pabalstu maksās par sekojošiem izdevumiem:
Mini DV (DVM/60) kasetes – $ 1300
Daļējas algas 2 video ierakstu veicējiem – $ 1600
Iekšzemes transports – $ 1150
Aprīkojuma iegāde un nolietojums - $ 2400
Projekta atsauksmes
Mārtiņš Jānis Zandbergs, Rīgas Domes deputāts, LF
tūkstošnieks
Ļoti atbalstu to darbu, ko veic Latvijas
Okupācijas muzejs. Arī kā deputāts aicinu kolēģus
atbalstīt muzeja projektus, kurus iesniedz Rīgas
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā.
Latviešu trimdas vēsture ir ļoti nozīmīga daļa
Latvijas okupācijas vēstures pētniecībā. Bez plašas
liecību bāzes, to vēlāk izpētīt un izprast nebūs
iespējams. Noteikti ir jāsteidz ierakstīt pēc iespējas
vairāk kvalitatīvu vēstures liecību.
Māra Zirnīte, Vec. speciāliste Nacionālās mutvārdu
vēstures krātuvē LU Filozofijas un socioloģijas
institūtā
Latvijas Okupācijas muzejs Latvijā ir
vienīgais, kas veido tik apjomīgu un vispusīgu video
liecību kolekciju, lai caur cilvēku pieredzi var
pierādīt nacionālās vēstures stāsta daudzveidību.
Katrs dokumentēts liecinieks ļauj rekonstruēt
notikumus, sniedz neatkārtojamo konkrētās situācijas
izjūtu. Personīgo stāstu emocionālais patiesums tos
ierindo ētiski augsta līmeņa pētniecības avotos, kas
saglabā savu laiku. Svarīgi, ka nofilmētie materiāli
20
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tiks iekļauti video krātuves informatīvajā sistēmā un
tiem ir garantēta saglabāšana Okupācijas muzejā.
Aicinu video intervēšanu atbalstīt!
Vita Tērauda, Sabiedriskās politikas centra
PROVIDUS direktore
Dzīvu cilvēku liecības par Latvijas vēsturi ir
unikāls vēstures izziņas avots, kā nozīme ir
nepārvērtējama. Šī ir patiesi pēdējā iespēja iemūžināt
Latvijas likteņstāstus – iegūt videoliecības no tiem
trimdas latviešiem, kas devās 2. pasaules kara laikā
bēgļu gaitās, par viņu izveidoto dzīvi trimdā, un par
to kā šī paaudze spēja nosargāt latvietību un
izaudzināt jaunu latviešu paaudzi. Projekts ir
neatliekams, jo strauji sarūk to cilvēku skaits, kuri
var vēl sniegt liecības par šo vēstures posmu.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
LF11L04: Grāmata - Janīnas Kursītes
"Virtuves vārdene"
Pieprasījums no LF: $8,500
Projektu pieteica: Janīna Kursīte
Par pieteicēju
Janīna Kursīte ir habilitētā filoloģijas
doktore, Latvijas Universitātes folkloras profesore,
LZA akadēmiķe, vairāku vārdnīcu autore (Dzejas
vārdnīca, 2002; Neakadēmiskā latviešu valodas
vārdnīca jeb Novadu vārdene, 2007; Tautlietu
vārdene, 2009) kopumā 12 grāmatas, tai skaitā par
latviešu tradīcijām dzimtenē un trimdā (Sfumato
nesfumato, 2008; Kāzas Latgalē, 2008). LF
piešķīrums 1997. gadā - $2,087.52.
Projekta apraksts un mērķi
Folkloras pētnieces Janīnas Kursītes
„Virtuves vārdene” apkopos plašu ievadapceri par
latviešu virtuves tradīcijām, bet vārdnīcas daļā sniegs
ziņas par latviešu ēdieniem ar skaidrojumiem (to
gatavošanu un pasniegšanu, ēdienu traukiem, ēšanas
paradumiem, ēšanu svētkos un godos, ikdienā).
„Virtuves vārdenē” iestrādāti daudzu Latvijā un
ārpus Latvijas (trimdā) iznākušo pavārgrāmatu
materiāli, sākot no pirmās pavārgrāmatas, kas iznāca
1795. gadā, kā arī „Zuzes pavārgrāmata” (Bostona,
1974), „Kara laiku virtuve” (1942), u.c.
Raksturojošie piemēri sniedz labu izziņu, kā ēdieni,
dzērieni gatavoti, lietoti, kāda tiem garša, kā cēlies
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ēdiena nosaukums. Piemēriem izmantota gan
latviešu folklora, gan literatūra (Latvijā un trimdā
iznākusī), gan daudzas mutvārdos sniegtas liecības.
Pašlaik uzrakstītas divas trešdaļas no vārdnīcas
plānotā kopējā apjoma (600 lpp.). Darba izdevējs Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība (reģ.
Nr. 50008112301), ko veido Latvijas tradīciju
saglabāšanā ieinteresēti jaunās paaudzes vēsturnieki.
Projekta mērķis – izcelt dienasgaismā, popularizēt
latviešu virtuvi tās daudzveidībā, sākot no seniem
laikiem līdz mūsdienām, aptverot kā Latvijas
novadu, tā trimdā, arī latviešu 19. gs. kolonijās
saglabātās kulinārās tradīcijas. Mērķauditorija – visi
latviski lasošie, kam interesē latviešu virtuve.
Projekta izpilde, ja tiek piešķirts LF atbalsts, tiks
veikta š.g. decembrī.
Projekta pamatojums
Projekts atbalstāms, jo tā būs pirmā latviešu
ēdieniem, dzērieniem un virtuves kultūrai veltītā
vārdnīca. Ēdienu atmiņa, paaudzēs izstrādātā garšas
izjūta saglabājas pat tad, kad dzīvo svešumā. Par
materiālu plašajai vārdnīcai izmantots 10 gadu
ekspedīciju vākums Latvijas novados, Latvijas 19.
gs. koloniju vietās Sibīrijā, Baltkrievijā, kā arī
braucienos uz Kanādu, ASV, Zviedriju, Vāciju no
latviešiem savāktās ziņas, tāpat ziņas, kas iegūtas
personiskā sarakstē. Tādēļ projekts veicina kopējās
latvietības (ne tikai Latvijas, bet arī Rietumu un
Austrumu latviešu) tradīciju apzināšanu un
saglabāšanu. Par latvisko virtuvi interesējas ne tikai
dažādu paaudžu latvieši, bet arī nelatvieši, tāpēc
projekts neapšaubāmi ir laikmetīgs un atbilst LF
mērķiem.
Projekta budžets
Ieņēmumi
Summa (ASV dolāros)
Pieprasītā summa no LF
8,500
Finansiālais atbalsts no LZP
980
Ieņēmumi no grāmatas pārdošanas
(1000 eks. x Ls 5)
9,800
Ieņēmumi kopā
19,280
Izdevumi
Drukas darbi (1500 eks., cietais sēj.,
150x200 mm)
Maketēšana un mākslinieciskais

noformējums, ilustrāciju skenēšana
Korektūra
Vāka dizains
Zinātniskā redakcija
Autorhonorārs
Sakaru pakalpojumi (mobilais tālrunis)
Transporta nodrošinājums
Izdevēja biroja pakalpojumi, noliktava
Mutvārdu liecību un audio interviju
atšifrēšana
Grāmatas atvēršanas svētki
Brīveksemplāri projekta atbalstītājiem
(500 eks. x Ls 5)
Izdevumi kopā

900
500
400
580
1,200
400
500
900
500
500
4,900
19,280

Ar LF pabalstu maksās par sekojošiem izdevumiem:
Drukas darbi ($8,000), korektūra ($500)
Projekta atsauksmes
Margita Gailīte, tulkotāja
Iepriekšējo vārdeņu kvalitāte un „Virtuves
vārdenes” daļas, ko esmu iepazinusi, ļauj secināt, ka
šis darbs būs vērtīgs kultūrvēsturisks un lingvistisks
pētījums, kas ikvienam ļaus labāk iepazīt latviešu
tradīcijas un izcelt gaismā sen aizmirstas latviešu
valodas bagātības. Īpaši svarīgi, ka vārdene nav
sauss akadēmisks pētījums, bet tajā ir dzīvs, atraktīvs
spēles moments, kas paver pavisam svaigu skatu uz
latviešu valodu un palīdz apzināties tās krāšņumu, it
īpaši jauniešu auditorijā. Nav šaubu, ka šis iecienītās
zinātnieces un rakstnieces Janīnas Kursītes projekts
ir būtiski nozīmīgs latviešu kultūrai un ir pelnījis
Latviešu Fonda atbalstu.
Maija Sinka, architekte, sabiedriska darbiniece
Pazīstu autori kā pašaizliedzīgu, neatlaidīgi
darbīgu tautas pūra krājēju un saglabātāju. Viņa čakli
vāc un neparastā veidā apraksta mūsu bagātības,
piesaista interesantai lasāmvielai, dodama vērtīgu
informāciju par mums pašiem – kādi esam un bijām
– tādējādi jauki ierosina arī mūsu apgūto dot tālāk.
Droši atbalstu autores iesniegto grāmatas projektu.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
8,000
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LF11L05: Materiālu vākšana un grāmatu/
CD izdošana - Tautas mūzika trimdā
Pieprasījums no LF: $8,800
Projektu pieteica: Juris Zalāns
Par pieteicēju
Juris Zalāns ir beidzis Latvijas Universitātes
Vēstures un filozofijas fakultāti. Kopš 2000. gada ir
izdevis vairāk nekā 30 kompaktdiskus ar dažādu
latviešu tautas mūzikas grupu ierakstiem. Vairāk nekā
10 gadus strādājis grāmatu izdošanas jomā. Bijis
Valsts Kultūrkapitāla fonda ekspertu komisijas
priekšsēdētājs Tradicionālās kultūras nozarē. Saņēmis
LF atbalstu 2001. gadā $ 4,700 Folkloras kopas
„Laiksne“ kompaktdiska izdošanai. Piedalījies 2003.
gadā LF atbalstītā projektā $7,500 Foto albuma
„Dzīve DP nometnēs“ izveide internetā. Saņēmis LF
atbalstu 2005. gadā $2,000 Dūdu un bungu mūzikas
grupas „Auļi“ kompaktdiska izdošanai.
Projekta apraksts un mērķi
Trimdā ir darbojušies un joprojām darbojas
ļoti daudzi aktīvi tautas mūzikas kopēji. Katrā latviešu
mītnes zemē iespējams atrast vairākus ansambļus vai
grupas, kuru repertuāru galvenokārt veidoja
tautasdziesmas. Tāpat, tika spēlēti tautas mūzikas
instrumenti – sevišķi plaši attīstījās kokļu spēle un tika
lietoti arī citi latviešu tradicionālie instrumenti.
Projekts paredz apkopot informāciju par aktīvākajiem
trimdas cilvēkiem un ansambļiem šajā laukā un izdot
par to grāmatu – antoloģiju. Grāmatai būtu arī
pielikums – divi kompaktdiski ar vienu vai vairākiem
skaņdarbiem no katra ansambļa.
Projekta gaitā paredzēts veikt intervijas ar
ansambļu dalībniekiem un citiem cilvēkiem, kas bija
saistīti ar tautas mūziku un folkloru. Galvenās tēmas,
par kurām paredzēts vākt mutvārdu liecības un citu
informāciju ir: grupu vēsture, izveidošanās apstākļi,
dalībnieki grupu repertuāra veidošana un avoti, kuros
tika meklēts tautas mūzikas materiāls, mūzikas
instrumentu meistari, mūzikas izdošana un ieraksti,
grupu un mākslinieku koncertdarbība, uzstāšanās
iespējas, tautas tradīciju saglabāšana trimdas
apstākļos, grupas dalībnieku motivācija iesaistīties
tautas mūzikas un folkloras aktivitātēs, kontakti ar
folkloristiem Latvijā un savstarpēja ietekme.
Ziņas tiks vāktas par laika periodu sākot no
pirmajiem pēckara gadiem līdz pat mūsdienām.
22
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Tāpat jāatrod un jāapkopo ieraksti, jo ļoti daudzi
ansambļi un grupas sen vairs nedarbojas, tāpēc svarīgi
ir apzināt esošos ierakstus. Daļa no vērtīgiem
ierakstiem ir ļoti reti, bieži vien ierakstīti mājas
apstākļos vai ar vienkāršu tehniku koncertos. Parasti
tie glabājas vecās audiokasetēs un tāpēc steidzami
jādigitalizē. Tāpat jāsavāc un jādigitalizē tautas
mūzika, kas trimdā izdota platēs. Savāktos un
digitalizētos ierakstus pēc tam varēs lietot arī dažādos
citos trimdas vēsturei un kultūrai veltītos projektos.
Projekta pamatojums
Kaut arī ārpus Latvijas vēl joprojām aktīvi
darbojas dažādi tautas mūzikas ansambļi un tradīciju
kopēji, Latvijā par to gandrīz nekas nav zināms. Ļoti
labi ārvalstu latviešu tautas mūzikas ansambļi Latvijā
ir gandrīz nepazīstami un to spēlētā mūzika nekur nav
dzirdama. Vēl mazāk ir zināms par ansambļiem, kas
jau beiguši darboties. Nav arī bijuši apkopojoši
pētījumi vai plašākas publikācijas par tautas mūziku
trimdā. Tāpēc antoloģija būtu ārkārtīgi vērtīgs
izdevums, kas ļautu iepazīties ar ļoti interesantu un
būtisku latviešu kultūras vēstures tēmu. Noteikti ir
jāizmanto iespēja veikt intervijas ar cilvēkiem, kas
darbojušies šajā laukā trimdā jau kopš 60.-70. gadiem.
Šobrīd vēl ir iespējams to izdarīt un dokumentēt šī
laika notikumus. Izdevums noteikti noderēs gan tautas
mūzikas mīļotājiem, gan skolotājiem, gan kultūras
vēstures pētniekiem un interesentiem. Tāpat tas
veicinās mūsu tautas kultūras vērtību popularizēšanu
un pētīšanu.
Projekta budžets
Ieņēmumi
Summa (ASV dolāros)
Pieprasītā summa no LF
8,800
Valsts kultūrkapitāla fonds
5,000
PBLA Kultūras fonds
1,500
Pašfinansējums, privāti ziedojumi
2,500
Ieņēmumi kopā
17,800
Izdevumi
Transports uz intervijām (vairāki
dzīvo ārpus Rīgas)
300
Interviju apstrāde, atšifrēšana
300
Ierakstu digitalizēšana, apstrāde, sagatavošana
izdošanai
1,800
Grāmatas tekstu rediģēšana, korektūra
1,500
Grāmatas dizains un salikums
1,200
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Autoratlīdzība grāmatas autoram
2,500
Kompaktdisku tiražēšana (2 cd x 2000 eks.) 1,600
Grāmatas druka (2000 eks.)
7,800
Administrācijas izdevumi (telefons,
biroja izdevumi, pasts,
800
diktofons intervijām, dators
Izdevumi kopā
17,800
Ar Latviešu Fonda pabalstu maksās par sekojošiem
izdevumiem: interviju apstrāde, atšifrēšana ($300),
ierakstu digitalizēšana, apstrāde, sagatavošana
izdošanai kompaktdiskos ($1,800), grāmatas dizains
un salikums ($1,200), kompaktdisku tiražēšana
($1,600), grāmatas druka (daļa no izdevumiem par šo
pozīciju $3,900).
Projekta atsauksmes
Prof. Vaira Vīķe-Freiberga (LF tūkstošniece)
Juris Zalāns jau vairākus gadus darbojas
latviešu tautas mūzikas apzināšanas un izdošanas
jomā un ir sevi pierādījis kā uzticams sadarbības
partneris, kura ieceres tiek īstenotas kvalitatīvi un
paredzētajā laikā. Latviešu tautas mūzika ārzemēs
jau vairāk nekā pusgadsimtu ir svarīgs identitātes un
latvietības saglabāšanas faktors, kurš nepelnīti līdz
šim nav īpaši pētīts vai apkopots. Būtu ļoti vērtīgi un
svarīgi visus pieejamos materiālus šajā jomā savākt
un saglabāt mūsdienīgā formātā, lai tas būtu
pieejams arī interesentiem nākotnē. Īpaši apsveicama
ir iecere sagatavot publikāciju - antoloģiju – kura
varētu modināt plašāku interesi par šo latviešu
kultūras šķautni.
Ģirts Zēgners, ELJA-50 priekšsēdis
Pazīstu Juri Zalānu un viņa veikumu jau
vairākus gadus un atzīstu, ka viņa darbība gan tautas
mūzikas izdošanas, gan vēstures jomā
(www.dpalbums.lv) ir ļoti kvalitatīvi un vērtīgs
pienesums latviešu kultūrā. Šāds trimdas tautas
mūzikas apkopojums un apskats jau sen bija
vajadzīgs, jo par to līdz šim nekur nav atrodama
sistemātiska informācija. Ja materiālu vākšana netiks
veikta tuvākajā laikā, tad vēl pieejamie materiāli un
atmiņas var neatgriezeniski iet bojā – piem. tehnisku
iemeslu dēļ (ierakstu lenšu bojāšanās laika gaitā).
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LF11L07: Pasākumu virkne - Filadelfijas
Brīvo latvju biedrībai 120 gadu
Pieprasījums no LF: $10,000
Projektu pieteica: Sandra Milevska (LF
tūkstošniece), Filadelfijas Brīvo latvju biedrība
Par pieteicēju
Filadelfijas latviešu sabiedrības aktīva
locekle, brīvprātīga darbiniece dažādās trimdas
latviešu organizācijās t.sk. latviešu skolas skolotāja,
Filadelfijas ALJAs Kongresa rīkotāja, 2x2 semināru
vadītāja, AABS izdevuma redaktore 5 gadus,
Latviešu Fonda valdes locekle 5 gadus uc. Pieredze
dzīvojot Latvijā, tagad saraksta FBLB apkārtrakstu.
No LF -- nekāds pabalsts, ne man ne FBLB.
Projekta apraksts un mērķi
“120x120” Filadelfijas Brīvo latvju biedrība
2012. gadā svinēs savu 120. jubileju.
Pasaulē
visvecākā nepārtraukti darbojošās latviešu biedrība
ar saistošu, pretrunīgu vēsturi, tā pēdējos gados ir
piedzīvojusi uzplaukumu un piesaistījusi plašākas
sabiedrības aprindas. FBLB valde ir iecerējusi visa
gada tecējumā atzīmēt jubileju ar intensīvu 120
kultūras notikumu virkni savās telpās, kurā ietilps: 1)
visas mākslas (vizuālās mākslas izstādes; koncerti;
literāri, teātra, dejas uzvedumi); 2) tautiskais/
folkloristiskais (tautas dejas, daiļamatniecības un
lietišķās mākslas mini-izstādes, dziesmu vakari un
daudzinājumi, jauniešu apmācības); 3) tautas, zemes,
valsts, un BLB vēsture rakstos un referātos; un 4)
saviesīgi sarīkojumi, īpaši veicinot jaunatnes
piedalīšanos. Bez tam vēl būs tradicionālie
gadskārtējie sarīkojumi (Draudzīgais aicinājums, 18.
novembris, Ziemassvētku tirdziņš, utt.) FBLB biedri
ir mobilizējušies atzīmēt ar vērienu šo jubileju, kuras
mērķauditorija ir plašākā austrumkrasta latviešu
sabiedrība, īpaši jaunatne un mazāk iesaistītie
tautieši, kā arī, otrā plānā, vietējā amerikāņu
sabiedrība, kas ierodas FBLB telpās uz nomnieku
sarīkojumiem.
Projekta pamatojums
Laikā, kad Latviju skar jauna, ekonomiski
motivēta izbraukšana, FBLB 120 gadu pieredze,
noturot sevi kā organizāciju un Filadelfijas apkārtnes
latviešus kā kopienu, var tikai kalpot par paraugu un
piemēru, kā neizklīst svešā zemē. FBLB savā garajā
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vēsturē ir piedzīvojusi vairākus iebraucēju vilņus,
kuriem ir bijis savstarpēji jāsadarbojas un
jāpiemērojas. Arī šodien notiek šāds process.
Filadelfijas Brīvo latvju biedrība ar savu ilgstošo
dzīvotspēju ir pelnījusi latviešu sabiedrības atzinību
un atbalstu šai, savai lielajai, 120. gadu jubilejai,
kuras gada ilgā atzīmēšana var tikai stiprināt mūsu
tautas pašapziņu un saliedētību. Papildus efekts bus
labāka amerikāņu sabiedrības iepazīstināšana ar
latviešiem kā vienu Filadelfijas etnosu.
Projekta budžets
Ieņēmumi
Summa (ASV dolāros)
Pieprasītā summa no LF
10,000
FBLB pašfinansējums: peļņa no telpu
nomas, sarīkojumiem, biedru maksām, utt.
5,500
Citu latviešu organizāciju ziedojumi
3,500
Privātu indivīdu ziedojumi
1,000
Ieņēmumi kopā
20,000
Izdevumi
Honorāri viesmāksliniekiem/vieslektoriem,
konkursu naudas, balvas, samaksa par
pakalpojumiem
5,000
Transporta izdevumi referentiem,
māksliniekiem
2,500
Aprīkojums: istāžu vitrīnas, apgaismojuma
elementi ar papildus ierīcēm, uc.
10,500
Pasts, sūtīšana, telefons, sludinājumi, citi
administratīvi izd.
1,000
Neparedzēti vai dažādi izdevumi 5%
1,000
Izdevumi kopā
20,000
Ar LF pabalstu maksās par sekojošiem izdevumiem:
Aprīkojums $5,000, honorāri/balvas/samaksas $2,500,
transports $2,500.
Projekta atsauksmes
Andrejs Pildegovičš, Latvijas Republikas vēstnieks
ASV
Viens no vēstniecības darbības virzieniem ir
atbalsts latviešu diasporas centriem ASV. Ievērojot
FBLB 120. gadadienu, vēstniecība atbalsta minēto
projektu, jo uzskata, ka: tas var aktivizēt vietējos
latviešus savas identitātes apzināšanā; stiprināt
Filadelfijas latviešu saikni ar Latvijas valsti; ļaut
apzināt citus tautiešus, kuri līdz šim ir bijuši pasīvi.
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Krišjānis Kariņš, Eiropas parlamenta deputāts
Kopš 2009. gada pārstāvu Latviju Eiropas
parlamentā. Esmu dzimis un uzaudzis Delaverā,
ASV. Pirms pārcēlos uz dzīvi Latvijā, regulāri
apmeklēju FBLB sarīojumus. Filadelfijas Brīvo
latvju biedrība jau 120 gadus veicina latviešu
kulturālo dzīvi ASV. Šodienas apstākļos tā nozīme
nav mazinājusies, iesaistot aizvien jaunus latviešu
ieceļotājus ASV. Tās ir īstas latviešu mājas Amerikā.
Sarma Muižniece Liepiņa, ALAs Kultūras fonda
vadītāja, Amerikas latviešu mākslinieku apvienības
(ALMAs) sekretāre
Trimdā augušā nenogurstošā interesantu
programmu ierosinātāja un rīkotāja Milevska pēdējos
35 gados ir veiksmīgi darbojusies daždažādās
latviešu organizācijās. No šīs paaudzes Milevska ir
arī viena no retajām kuŗa latviski raksta kodolīgas
reportāžas presē. Biedru gaidīts apkārtraksts ir
trimdas organizācijas vitalitātes rādītājs. Milevska ir
gaidīta FBLB apkārtraksta redaktore. Kvalitatīvas,
dažādām paaudzēm un valodas līmeņiem saistošas
ASV austrumkrasta kultūras dienas gada garumā!
Atzīmēt sen miruša rakstnieka vai mūziķa 120 gadu
jubileju ir pieklājīgi; FBLB aicinājums plašai
publikai PIEDALĪTIES 120 DZĪVĪBAS gados ar
120 vienreizējiem "kulturāliem kumosiem" ir
inspirējoši! Atbalstīsim pasaules visizturīgākās
latviešu biedrības vērienu un vīziju FBLB jubilejas
gadā.
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LF11L08: Teātra viesturneja
Pieprasījums no LF: $4,650
Projektu pieteica: Marcis Voldiņš, Latviešu
kultūras biedrība TILTS
Par pieteicēju
TILTAM ir vairāk nekā 30 gadu pieredze latviešu
teātru turneju rīkošanā Amerikā, un TILTS ir galvenā
organizācija, kas šādas turnejas rīko Amerikā.
Pieprasījuma pieteicējs Marcis Voldiņš ir vadījis/
organizējis TILTA teātra turnejas kopš 2006. gada.
M. Voldiņam turnejas rīkošanā ir pieejama palīdzība
un padoms no visas TILTA valdes, kurā ir pāri par
100 cilvēku un gandrīz visos lielākos latviešu
centros.

Latviešu Fonda apkārtraksts

Agrākie LF piešķīrumi TILTAM: 2010. g. - Izrādei
"KRONIS II" - $1,465.; 2008. g. – Izrādei ‘Meli un
to Piedošana’ - $2,000.; 1999.g. – Rīgas Doma zēnu
kora 2000. gadā turneja Ziemeļamerikā - $10,000.;
1997. g. – Datoru iegāde – Latvijas Vēstures muzeja
kolekciju datorizācijai - $8,000.; 1995. g. – Rīgas
Doma zēnu kora skolas bibliotēkas - $10,000.; 1994.
g. – Datorzinību kursa ieviešana Latvijas
pamatskolās - $17,000.; 1994. g. – Datori
demokrātijai Latvijā (sēklas nauda) - $1,500.; 1993.
g. – Rīgas Doma zēnu kora turneja Ziemeļamerikā $20,000.
Projekta apraksts un mērķi
Latviešu teātra izrādes ir pieprasītas no
vairākiem latviešu centriem ASV. Lugu vēl neesam
izvēlējušies, bet sarunas notiek ar Latvijas Nacionālo
Teātri, Dailes Teātri, Liepājas Teātri, Valmieras Teātri
un Jauno Rīgas Teātri. Ir paredzēts, ka teātris
apmeklēs lielākos latviešu centrus (Bostona,
Ņujorka, Priedaine, Filadelfija, Vašingtona D.C., St.
Petersburga, Klīvlande, Toronto, Indianapole,
Kalamazū, Grand Rapidi, Detroita, Linkolna,
Milvoki, Čikāga, Mineapole, Portlande, Sietla,
Sanfrancisko, Losandželosa un Denvera). Turnejas
pamataprincips ir piesaistīt lielāku ASV latviešu
publiku, un sagaidām, ka varētu būt ap 1,500
skatītāju. Turneja ir paredzēta 2011. gada rudenī
(sept. un okt.), vai 2012. gada pavasarī (martā un
aprilī). Ļoti svarīgi ir koordinēt ASV latviešu vietējo
pilsētu sabiedriskos kalendārus ar Latvijas teātra
ansambļa grafiku, lai turneja veiksmīgi izdotos.
Projekta pamatojums
Ja mēs vēlamies saglabāt latvietību ārzemēs,
tad ik katras latviešu organizācijas pienākums ir
veicināt un atbalstīt latviešu kultūru, latviešu valodu
un latviešu tradīcijas. Daudziem ārzemju latviešiem
nav iespējas braukt uz Latviju, lai baudītu latviešu
kultūru, latviešu teātrus, latviešu vidi. TILTA mērķis
ir dot iespēju latviešiem Amerikā redzēt un dzirdēt
latviešu mākslinieku sniegumus un tādā veidā
stiprināt tautiešos latvisko identitāti. Bez tam šis
projekts atbalsta latviešu kultūras radītājus un
popularizē viņu darbus. Šī turnejas pamata
motivācija ir piesaistīt plašāku latviešu publiku, starp
to arī latviešu jaunatni, un veicināt latvietību ar
latviešu mākslu ārzemēs. Ir pienācis laiks, kad
vairākos latviešu centros rīkojošās organizācijas nav
spējīgas finansiāli atbalstīt kulturālus pasākumus no
Latvijas, bet ar palīdzību tas var realizēties. TILTA
rīkotās tūres arī dod iespēju ārzemes latviešiem
tikties ar Latvijas profesionāliem aktieriem un
māksliniekiem!
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Projekta budžets
Ieņēmumi
Summa (ASV dolāros)
Pieprasītā summa no LF
4,650
Atbalsts no 15 ASV latviešu centriem, tā skaitā
Bostona, Ņujorka, Priedaine, Vašingtona D.C., St.
Petersburga, Toronto, Mineapole, Filadelfija,
Klīvlande, Čikāga
11,650
Pieprasītā summa no ALA
2,000
Ieņēmumi kopā
18,300
Izdevumi
USCIS Petīcija un ASV vīzas
2,300
Lidbiļetes Rīga - ASV - Rīga (4 dalībnieki) 3,000
Lidbiļetes iekšzemes ASV & bagāža
(4 dalībnieki)
3,600
Dalībnieku per diem
(21 dienas x 4 dal. x $50/dienā)
4,200
Autortiesības
1,000
Šoferis un van īre iekšzemes pārbraucieniem 3,200
Apdrošināšana, sludinājumi
1,000
Izdevumi kopā
18,300
Ar LF pabalstu maksās par sekojošiem izdevumiem:
Dalībnieku "per diem" & autoram $1,300; lidbiļetes
iekšzemes ASV un "van" īre $1,700; petīcija un
apdrošināšana/sludinājumi $1,650.
Projekta atsauksmes
Dzidra Knecht, Associate Dean, Boston University
Esmu strādājusi ar pieteicējus Bostonas
Trimdas draudzes padomē un daudz citos
sabiedriskos pasākumos Bostonā. Marcis Voldiņš ir
viens no labākiem un spējīgākiem sabiedrības
darbiniekiem. Viņa pasākumi nes panākumus
vienmēr. Es atbalstu šo projektu jo zinu, ka projekta
mērķi tiks sasniegti.
Rūta Straumanis, sabiedriska darbiniece, pensionāre,
LF tūkstošniece
Pazīstu Marci Voldiņu ilgus gadus. Esam
kopā strādājuši draudzes padomē un valdē. Vērtēju
viņu kā ļoti apzinīgu sabiedrisko darbinieku, kas
priekšzīmīgi un profesionāli veic uzticētās atbildības.
TILTS organizētās teātra izrādes ir pozitīvs kulturāls
pienesums ASV latviešu sabiedrībai.
Pieteikuma papildinājums: TITLS ir uzsācis sarunas
ar mākslas apvienības ARS NOVA producenti Andu
Zadovsku par viesturneju ar koncertstāstu „Pacel
acis, Latvija!”, bāzētu uz vairākām Māras Zālītes un
Jāņa Lūsēna rokoperu-teātru uzvedumu epizodēm.
Bez abiem autoriem piedalītos arī Nacionālās operas
soliste Kristīne Zadovska un tautā iemīļotais
vokālists Zigfrīds Muktupāvels.
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LF11L09: Liecību vākšana - Digitālās
liecības par trimdas līdzdalību Latvijas
Trešajā atmodā
Pieprasījums no LF: $9,990
Projektu pieteica: Andrejs Cīrulis,
Barikadopēdijas fonda valdes priekšsēdētājs
Par pieteicēju
Fonda valdes priekšsēdētājs ir idejas autors,
bijušais "Padomju Jaunatnes" redaktors Andrejs
Cīrulis, valdē darbojas arī Latvijas Tautas frontes
pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns un TF muzeja
direktore Meldra Usenko. "Barikadopēdijas" tehnisko
izveidi nodrošina Latvijas Universitātes Matemātikas
un informātikas institūta Mākslīgā intelekta
laboratorijas pētnieks Ilmārs Poikāns un bijušais
portālu DELFI, TVNET un APOLLO galvenais
redaktors Eduards Cauna. Projekta direktore ir bijusī
"Padomju Jaunatnes" politikas nodaļas vadītāja Iveta
Bērziņa-Bebriša, kurai ir liela pieredze apjomīgu
projektu vadīšanā. Redakcijā darbojas arī pazīstamā
dzīvesstāstu žurnāliste Vija Vāvere. Projekta
zinātniskais konsultants ir Latvijas ZA viceprezidents
Dr. habil. sc. pol., Dr. iur. akadēmiķis Tālavs Jundzis.
Projekta apraksts un mērķi
Barikadopēdijas fonds iecerējis veidot
mājaslapu, kurā ievietos publikācijas no laikrakstiem
un žurnāliem laika posmā no 1986. līdz 1991. gada
septembrim, kad PSRS Valsts Padome atzina Latvijas
Republikas neatkarību. Vietnes struktūra tiks veidota
pa gadiem tālaika svarīgāko notikumu secībā. Mēs
iesim cauri visiem avīžu komplektiem, sākot no
"Padomju Jaunatnes", "Atmodas", un beidzot ar
Interfrontes izdevumiem. Tur būs simtiem tūkstošiem
rakstu un fotogrāiju. Mūsu vietne būs uzbūvēta tā, lai
ik ģimene katram notikumam varētu pievienot savu
versiju, savu stāstījumu, attēlu, skaņu, vai
videoierakstu.
Mēs gribam izveidot aizraujošo stāstu par to,
kā Latvijas tauta - latvieši, krievi, ukraiņi, čigāni, poļi,
un citi - lēnām modās no komunistiskā miega,
nopurinājās, nomazgāja muti, atguva pašapziņu un
cieņu, izcīnīja neatkarību ne vien savai valstij, bet
visām padomju republikām, kas pret pašu gribu bija
iesaistītas totalitārajā milzī - Padomju Sociālistisko
Republiku Savienība. Mēs katram ļausim lasīt
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pirmavotus, mēs katram ļausim domāt pašam. Mūsu
mājaslapas lasītāji paši pārliecināsies, ka gandrīz vai
katrs Latvijas cilvēks tādā vai citādā veidā bija
iesaistīts šajā grandiozajā notikumā, ko tolaik visi
uzskatīja par līdz šim neredzētu fenomenu. Uz
Latvijas neatkarību veda daudzi ceļi un daudzas
taciņas. Un mēs gribam, lai katrs pats tās var
pārstaigāt arī tad, ja tajā laikā pat vēl nebija dzimis.
Piesaistīt līdzekļus no LF vēlamies tādēļ, lai
atsevišķā sadaļā atspoguļotu trimdas tautiešu milzīgo
sniegumu un atbalstu tā laika periodā. Projektā
iecerēts veikt izpētes darbu, lai apzinātu, skenētu un
ievietotu mājaslapā www.barikadopedija.lv tos
materiālus, kas liecina par trimdas latviešu un ārzemju
organizāciju pozitīvo līdzdalību Latvijas neatkarības
atjaunošanas procesā. Paredzētais darbs ietver faktiski
visus ārzemēs izdotos preses izdevumus, kas glabājas
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Nacionālajā
arhīvā un citur. Tāpat paredzēts apzināt tos PBLA,
ALA, ELA u.c. trimdas organizāciju dokumentus, kas
attiecas uz laika posmu no 1986. līdz 1991. g.
septembrim. Jaunizveidotajā vietnē pardzēts arī radīt
iespēju trimdas latviešiem neparstarpināti ievietot
dokumentus, rakstus, audio un videomateriālus.
Paredzamie izdevumi saistīti ar vietnes
uzturēšanu, materiālu skenēšanu un salīdzināšanu ar
oriģināliem. Mums būs tikai viens mērķis - izveidot
aizraujošu stāstījumu par LR neatkarības atjaunošanu.
Mēs gribam palīdzēt katram pašam saprast, kāda
milzīga vērtība ir mūsu brīvā Latvija, mēs gribam
palīdzēt atrast saskaņu sabiedrībā. Mēs gribam
palīdzēt atrast spēku un enerģiju šīsdienas grūtību
pārvarēšanai.
Projekta pamatojums
Īstenojot ideju par "Barikadopēdijas"
izveidošanu, kas 19. janvārī tika izteikta LZA
konferencē "Barikādes barikāžu aizstāvju acīm", 8.
februārī nodibināts "Barikadopēdijas fonds". Fonds ir
uzsācis veiksmīgas sarunas par sadarbību ar Valsts
prezidenta kanceleju, Latvijas Republikas Saiemu,
Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Zinātņu
akadēmiju, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas
Valsts arhīvu, Barikāžu muzeju un Tautas frontes
muzeju. Materiālu apkopošanā un digitalizēšanā ir
iesaistīti attiecīgo jomu speciālisti, kas nodrošinās
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materiālu savietojamību ar Latvijas bibliotēkām,
arhīviem un Eiropas digitālajām krātuvēm.
Atmodas brīvības ilgās un barikāžu
ugunskuros rūdījies ne vien tautas raksturs tā
labākajās izpausmēs, bet dzimis kopējais, vārdos
neizsakāmais un Satversmē neaprakstāmais
priekšstats par Latvijas nākotni. Tādi vienoti,
patriotiski, pat svēti kā toreiz mēs labprāt dzīvotu
šodien arī sadzīvisko raižu pasaulē, bet nesanāk. Līdz
Atmodas garīgam pietuvinājumam vēl garš,
nogurdinošs ceļš ejams, un tagad svarīgākais ir tajā
neapstāties. Tādēļ tik svarīgi joprojām izmantot
Atmodas kodolreaktorā akumulēto enerģiju, meklēt
jaunus ceļus, lai piekļūtu barikāžu laikā uzkrātajiem
tautas garīgā un morālā spēka krājumiem. Tādēļ
vajadzīga katram vēsturisko notikumu dalībniekam
īpašo atmiņu atdzīvinšāna elektrisko impulsu
uzturētā tīmeklī. Nepieciešama visu paaudžu
mūsdienīga saruna par Latvijas esības un tapšanas
svarīgiem brīžiem, ko svaigi atminamies. Vēlama
spraiga saruna un godīgi strīdi par valsts garīgās
nākotnes ceļiem, kas atšķirībā no saimniecikso
ķibeļu un pārvaldes strupceļiem, pieļauj neskaitāmas
iespējas, nerimtīgus uzlabojumus.
Mūsu pienākums šobrīd izrakt aku - nonākt
līdz vispārībai nozīmīgu vēsturisku faktu, viedokļu,
dokumentu, jausmu, jūtu, arī laimes un skumju asaru
āderei. To nevar paveikt viens vai daži. Tāpat kā
viens vai daži nevarēja radīt un nosargāt barikādes.
"Digitālā lāpsta" būs tikai darbarīks. Raksim kopā!
Projekta budžets
Ieņēmumi
Summa (ASV dolāros)
Pieprasītā summa no LF
9,990
Barikadopēdijas fonda budžets
9,990
Ieņēmumi kopā
19,980
Izdevumi
Redakcijas telpu noma
Aprīkojuma un inventāra noma
Transporta, pasta un sakaru izdevumi
Materiālu apzināšana, saraksta
sagatavošana, sistematizēšana un atlase
Atmiņu stāstu pierakstīšana un
literārā korektūra
Populārzinātniskas recenzijas sagatavošana

3,200
4,500
1,200
3,500

Skenēšana, segmentēšana un korektūra
Izdevumi kopā

3,500
19,980

Ar LF pabalstu maksās par sekojošiem izdevumiem:
Redakcijas telpu noma $1,600; aprīkojuma un
inventāra noma $2,000; transporta, pasta un sakaru
izdevumi $1,000; materiālu apzināšana, saraksta
sagatavošana sistematizēšana un atlase $1,500;
atmiņu stāstu pierakstīšana un literārā korektūra
$1,500; populārzinātniskas recenzijas sagatavošana
$790; skenēšana, segmentēšana un korektūra $1,600.
Projekta atsauksmes
Uldis Grava, Latvijas 9. Saeimas bij. deputāts, LF
tūkstošnieks
Projekta pieteicējs sastāv no plaša un
kompetenta sabiedrības loka, kurš spētu projektu
sekmīgi īstenot. Šodienas tehnoloģijas atļauj
dokumentēt ļoti svarīgu Latvijas vēstures posmu, lai
tas neietu zudumā un nodrošinātu pētniecības
iespējas nākotnes paaudzēm. Iespaido projekta
apjoms, kas būs krietni pārāks par atsevišķo personu
atmiņu stāstiem vai analīzēm.
Andris Jaunsleinis, Latvijas Pašvaldību savienības
priekšsēdētājs
Projektā iesaistītie cilvēki paši ir darbojušies
šajos notikumos un devuši savu ieguldījumu Trešās
atmodas mērķu sasniegšanā. Viņi ir darbojušies
progresīvajā presē, Tautas frontē, Augstākajā
padomē, kā arī pārstāvējuši LTF intereses PSRS
Tautas deputātu kongresos. Projekta tehniskie
izpildītāji ir ar lielu pieredzi vērienīgu interneta
projektu realizēšanā. Uzskatu, ka projekts
barikadopēdija.lv būs vienlīdz interesants gan
pilsētu, gan lauku iedzīvotājiem. Tas apkopos
trimdas latviešu atmiņas, dokumentus un
publikācijas par kopējo cīņu, lai Latvija atgūtu savu
neatkarību. Mūsdienās šis projekts veicinās jauniešu
ieinteresētību Latvijas nesenās vēstures apgūšanā un
stirpinās patriotismu.
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2,500
1,580
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LF11L10: Datu bāze - Lielbritanijas
latviešu sarīkojumu programmu datu bāze
Pieprasījums no LF: $10,000
Projektu pieteica: Inese Auziņa-Smita
Par pieteicēju
MLS Bibliotēku zinātnē (University of
Michigan, Ann Arbor, 1966); bibliotēkāre universitāšu
u.c. bibliotēkās (1967-1980); mācībspēks Lafboro
(Loughborough) universitātes Informācijas zinātnes
departamentā (1981-2010). DVF Latviešu kultūras
vērtību krātuves “Straumēnos” veidotāja un vadītāja
(kopš 1986. g.), Lielbritanijas latviešu archīva
veidotāja un vadītāja (kopš 2001. g.); LNPL Kultūras
dokumentācijas nozares vadītāja (kopš 1988. g.).
Projekta apraksts un mērķi
Lielbritanijas latviešu archīvā (DVF
“Straumēnos” Anglijā) glabājas unikāla kolekcija –
3,000+ sarīkojumu programmas, dziesmu svētku
vadoņi u.c. Lielbritanijas latviešu sabiedriskās dzīves
liecības. Materiāli sistematizēti tematiskās mapēs,
dodot vispārīgu pārskatu par trimdas sabiedrību kopš
1946. gada. Pieeja un izmantošana stipri traucēta,
trūkstot saturiski meklēt pēc sīkākiem sadalījumiem
(piem., kori, diriģenti, dziedātāji). Lai atvieglotu
meklēšanu muzikologiem, vēsturniekiem u.c.
zinātniekiem, veidos datu bazi un tīmekļa vietni, kas
varētu būt par paraugu citiem līdzīgu kolekciju
glabātājiem.
Izpildītāji? Vadītāja (pieteicēja – brīvprātīga); IT
speciālists; 6 latviešu bibliotēkares; Datu bazes darba
grupa (4 personas).
Kur? Kā? Kad? Datu bazi izveidos bibliotēkāres
un informātikas speciālists Lielbritanijā un Latvijā,
sadarbojoties elektroniskā vidē (e-pasts, skaips).
Teorētiskos priekšdarbus veiks, gaidot uz naudas
piešķīrumiem. Projektu sāks š.g. decembrī.
Mērķauditorija? Zinātnieki (piem., mūzikologi,
vēsturnieki, sabiedrības-kultūras pētnieki), kultūras
darbinieki (piem., koŗdiriģenti) un mūzikas bibliotēkāri.
MĒRĶI: Izveidot elektronisku datu bazi,
ievadot metadatus 3,000+ programmām; ievietojot datu
bazi tīmeklī, padarīt saturu pieejamu plašam interesentu
lokam; publiskojot timekļa vietni, veicināt kolekcijas
papildināšanu.
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Projekta pamatojums
Kāpēc? Sarīkojumu programmas ir
sīkiespiedumi, lielākoties “paslēpti” informācijas
avoti, ko bibliotēkas u.c. iestādes reti kataloģizē, tādēļ
būtiski kavējot to izmantošanu.
Nozīme? Programmas satur ļoti specifisku
informāciju, kas reti atrodama viegli pieejamos
avotos. Tādēļ informācija jāatklāj pēc iespējas
plašākam interesentu lokam. Cik zināms, šī būs pirmā
latviešu sarīkojumu programmu datu baze pasaulē.
Laikmetīgums? Projekta datu bazi veidos
programmatūrā Access2007. Ierakstu metadatus
veidos pēc starptautiskiem standartiem. Datu bazi
ievietos tīmekļa vietnē, lai tās pārlūkošana un
meklēšana būtu brīvi pieejama visā pasaulē.
Atbilst LF mērķiem? Pilnīgi! Sarīkojumu
programmas vizuāli un saturiski “atspoguļo un
dokumentē latviešu trimdas vēsturi vai kultūras
dzīvi” (abas!), tā “veicinot latviešu kultūras, mākslas
un izglītības attīstību”.
Projekta budžets
Ieņēmumi
Summa (ASV dolāros)
Pieprasītā summa no LF
10,000
Pieprasītā summa no PBLA Kultūras fonda 3,000
Piešķirta summa no (Anglijas latviešu) Izglītības
fonda
13,230
Ieņēmumi kopā
26,230
Izdevumi
Honorāri metadatu ierakstītājām
Honorārs metadatu redaktorei
Ceļa izdevumi
Aprīkojums (datu bāze)
Aprīkojums (tīmekļa vietne)
Inventārs (dators, skeneris u.tml.)
Dažādi izdevumi
Izdevumi kopā

9,670
1,160
2,500
5,640
3,225
3,225
810
26,230

Ar LF pabalstu maksās par sekojošiem izdevumiem:
Honorāri metadatu ierakstītājām $2,500; ceļa
izdevumi $2,500; aprīkojums $5,000.
Projekta atsauksmes
Dr. Anita Rožkalne, Latvijas universitātes Literatūras,
folkloras un mākslas institūta pētniece
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Pazīstu Inesi Auziņu-Smitu kopš 1994. gada
kā lietpratīgu un aizrautīgu (arī starptautiski
pazīstamu) bibliotēkas zinātņu profesionāli, trimdas
kultūras un sabiedriskās dzīves vēstures pētnieci.
Projekts ir ļoti svarīgs solis, lai turpinātu apzināt un
dokumentēt trimdā (resp. Lielbritanijā) veiktās
latviešu sabiedriskās rosības apjomu un ietekmi uz
latviešu diasporas dzīvi un latvietības uzturēšanu.
Ziedonis Āboliņš, Pensionēts uzņēmējs-būvinžinieris,
Straumēnu jauktā koŗa dibinātājs un diriģents
Inese Auziņa-Smita brīvprātīgi izveidojusi
Latviešu dokumentācijas centru DVF “Straumēnos”
un ir aktīva sabiedriska darbiniece, Triju Zvaigžņu
ordeņa virsniece (2002. g.) Projekts atklās
Lielbritanijas latviešu daudzpusīgo sabiedrisko un
kultūras dzīvi kopš 1946. g., veicinot tās izpēti un
dokumentēšanu. Datubaze atvieglos autora darbu,
rakstot par latviešu mūzikas dzīvi grāmatas Latvieši
Lielbritanijā 3. sējumam (redaktore: I. Auziņa-Smita).
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LF11L13: Filma - Pilnmetrāžas mākslas
filmas BILLE scenārija uzrakstīšanas un
ar to saistīto izpētes darbu veikšana
Pieprasījums no LF: $8,100
Projektu pieteica: Ināra Kolmane
Par pieteicēju
Scenārija līdzautore un režisore Ināra
Kolmane. 1994. gadā beigusi Sankt-Pēterburgas
Teātra, mūzikas un kino institūtu, 1997. g. BMC
kinokopražojumu kursus Dānijā, 2008. g. Aleksandra
Mittas meistarklasi "Filmu un scenāriju struktūra",
2010. g. Eiropas kino meistardarbnīcu ARCHIDOC
Francijā. Vairāk kā divdesmit filmu autore un režisore.
Daudzu starptautisu kinofestivālu laureāte. Aktīvi
darbojas Latvijas kultūras jomā.
Projekta apraksts un mērķi
Projekta mērķis - veikt nepieciešamos izpētes
darbus un uzrakstīt mākslas filmas "BILLE" (pēc
Vizmas Belševicas romāna motīviem), lai pēcāk to
iemiesotu pilnmetrāžas kinofilmā. Mērķauditorija
visplašākā - "Bille" būs "filma visai ģimenei" un
atainos dzīvi pirmskara un Otrā pasaules kara laika
Latvijā (Rīgā, Grīziņkalnā, Ventspilī, Latvijas laukos,
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u.c.) Filma būs tikpat patiesi un neviltoti latviska, cik
īstens, tīrs un nesamākslots latviskums strāvot strāvo
no Belševicas mazās Billes, kuras lielajās acīs
atspoguļojas lielā pasaule - tāda, kāda tā ir. Šādas
vēsturiski un vizuāli patiesas, literārā pirmavota garam
atbilstošas filmas scenārija tapšanai nepieciešama un
tiks veikta vispusīga darbības norises vietu un
vēsturisko faktu izpēte un apzināšana. Filmu paredzēts
izrādīt arī ārpus Latvijas, nesot tās vārdu pasaulē.
Projektu īstenos režisore Ināra Kolmane un rakstnieks,
scenārists Arvis Kolmanis, konsultants - dzejnieks
Juris Kronbergs (Belševicas draugs, tulkojis "Billi"
zviedriski). Izpēti un senārija uzrakstišana paredzēts
veikt Latvijā, gada laikā - līdz 2012. g. rudenim.
Projekta pamatojums
Vizmas Belševicas triloģija par mazo Billi ir
viena no spilgtākajām parādībām latviskajā kultūrā un
nenoliedzami pelnījusi iemūžināšanu kinolentā. Mums
šodien nav nevienas profesionāli veidotas filmas,
veltītas attiecīgajam laikposmam, kur latviešu dzīves
gājums risinās uz plašas vēsturiskās panorāmas fona.
"Billē" atainotās reālijas ietver ļoti būtiskas cilvēcisko
un sociālo attiecību gradācijas, kas nenoveco un ir
Latvijā īpaši aktuālas joprojām, tādējādi cauri laika
ritumam apvienojot toreizējās un šodienas Latvijas
pasaules vienotā kopainā. Projekta nozīmīgumu
raksturo fakts - taps scenārijs, kas kalpos par pamatu
iedarbīgam mākslas darbam, kas bagātinās latvisko
kultūrtelpu - mazai tautai kultūra nereti ir vienīgais,
kas veicina sevis apzināšanu kā garantu turpmākai
pastāvēšanai.
Projekta budžets
Ieņēmumi
Summa (ASV dolāros)
Pieprasītā summa no LF
8,100
Nacionālais Kino centrs
9,820
Valsts Kultūrkapitāla fonds
5,210
Ieņēmumi kopā
23,130
Izdevumi
Autortiesību iegāde
Scenārija autors
Scenārija un vēstures konsultanti
Tulkošanas izdevumi (uz angļu valodu)
Arhīva materiālu izpēte
Foto un video materiāli
Videokameras komplekta īre (20 d. x$65)

5,880
6,800
1,200
620
860
240
1,300
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Materiālu pavairošana un datorpiederumi
(t.sk. papīra iegāde)
1,280
Projekta prezentācijas materiālu izgatavošana 460
Transporta īre un degviela (automašīnas īre 20 dienas
x $50 un $450 degviela)
1,470
Naktsmītne un braucienu izdevumi (filmēšanas vietu
izpēte Latvijā) (nakstmītne 2 cilv. x 20 d.x $49;
brauciena izd. 2 cilv. x 20 d. x $20)
2,760
Sakaru un pasta izdevumi
260
Izdevumi kopā
23,130
Ar LF pabalstu maksās par sekojošiem izdevumiem:
Scenārija autors $2,000; arhīva materiālu izpēte
$600; foto un video materiāli $185; videokameras
komplekta īre (15 dienas x $65) $975; materiālu
pavairošana un datorpiederumi (t. sk. papīra iegāde)
$980; transporta īre un
degviela
(auto īre 15
dienas x $50 un $360 degviela) $1,110; naktsmītne
un braucienu izdevumi (15 dienas)
$2,070; sakaru un pasta izdevumi $180.
Projekta atsauksmes
Guntis Berelis, rakstnieks, kritiķis
Režisores Ināras Kolmanes līdzšinējā darbība
apliecinājusi gan viņas īpašo interesi par latviešu
lieteratūru, gan plašas zināšanas šajā sfērā: te jāmin
dokumentālā filma "Pasaules nepasaule" par "Elles
ķēķa" dzejniekiem, bet jo sevišķi - dokumentālo
materiālu cikls "Rakstnieks tuvplānā", kurā safilmēts
jau vairāk nekā 30 rakstnieku, kopumā veidojot
patiešām unikālu mūslaiku latviešu literatūras
panorāmu. Tāpēc nākamais solis - veidot spēlfimu pēc
Vizmas Belševicas "Billes" - šķiet gluži loģisks.
Savukārt prozists Arvis Kolmanis ir viens no
savdabīgākajiem mūslaiku latviešu rakstniekiem un
īsti piemērots tam, lai "Billes" gaišo ironiju pārtulkotu
kino valodā. Par garantiju viņa un Ināras Kolmanes
veiksmīgai sadarbībai vai uzskatīt drīzumā gaidāmo
spēlfilmu "Mona", kurai Arvis Kolmanis bija scenārija
autors. Vizmas Belševicas autobiogrāfiskā grāmata
"Bille", neraugoties uz to, ka tā tapusi relatīvi nesen,
nu jau atrodas klasikas plauktiņā līdzās Jaunsudrabiņa,
Austriņa, Klīdzēja un citu rakstnieku bērnības
atmiņām. Atveidojot mazas meitenes pasaules
skatījumu, autorei izdevies iedziļināties ārkārtīgi
būtiskās nacionālās un vispārcilvēciskās problēmās,
turklāt, kas arī nav mazsvarīgi, Belševicas proza allaž
bijusi pateicīga vizuālai interpretācijai. Uzskatu, ka
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"Bille" ir viens no tiem ārkārtīgi retajiem prozas
darbiem, kas patiešām pelnījis ekranizāciju.
Ieva Pitruka, Nacionālā kino centra dokumentālo
filmu eksperte
Filmu režisore Ināra Kolmane atjaunotajā
Latvijas valstī ieņem redzamu vietu latviešu
kinematogrāfijas veidošanā un attīstībā. Kolmane
veidojusi spilgtas, augsti profesiosionālas
dokumentālās filmas, kuras apbalvotas starptautiskos
filmu festivālos. Režisores filmu centrā vienmēr bijis
dzīvs cilvēks, bieži vien vēstures krustcelēs. Vizmas
Belševicas triloģija par latviešu meitenīti Billi ir viens
no spēcīgākajiem latviešu literārajiem darbiem, kurš
ne tikai ir ļoti piemērots pārnesumam uz ekrāna, bet
arī ļaus plašas auditorijas Latvijā un ārvalstīs
iepazīstināt ar mūsu tautas likteņgaitām.
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LF11L14: Filma - "Latvija. Novadpētnieks
Ontans Slišāns"
Pieprasījums no LF: $9,000
Projektu pieteica: Raitis Vulfs, valdes loceklis,
biedrība "Projekts 'Vizuālā Latvija'"
Par pieteicēju
Projekta pieteicējs Raitis Vulfs un biedrība
"Projekts 'Vizuālā Latvija'" līdz šim nav saņēmusi
finansējumu no LF. Raitis Vulfs biedrības ietvaros
kopš 2003. gada realizējis vairāk kā 10 audiovizuālus
projektus ar LKKF, LVAF LSIF finansiālu atbalstu par
dabas, latviešu tradicionālo kultūru un citu tautu
Latvijā kultūras mantojumu.
Projekta apraksts un mērķi
2010. gada 15. decembrī pēkšņi aprāvās izcilā
Ziemeļlatgales novadpētnieka Ontana Slišāna mūžs.
Latvijas tradicionālā kultūra ir zaudējusi ļoti nozīmīgu
pētnieku, kurš visu savu mūžu veltījis latviešu (jo
sevišķi latgaliešu) kultūras mantojuma saglabāšanai
un popularizēšanai. Šis projekts veltīts O. Slišāna
piemiņai kā dokumentāla liecība par viņa nesavtīgo un
pašaizliedzīgo ieguldījumu etnogrāfiskā dziedāšanas
lokālo tradīciju saglabāšanā, par viņu kā unikālu
personību Latgales, Latvijas un visas pasaules mērogā.
Laika posmā 2004.-2010. gads ir veikti apjomīgi
filmēšanas darbi Upītē, Rekavā, Šķilbēnos, Baltinavā
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ar Ontanu Slišānu, kurus nepieciešams apkopot,
izveidojot audiovizuālu, dokumentālu darbu DVD
formātā par O. Slišānu. Projektu realizēs projekta
vadītājs Raitis Vulfs sadarbībā ar biedrību "Projekts
'Vizuālā Latvija'". Projekta norises vieta - Rīga,
Latvija. Projekta galvenās aktivitātes - audiovizuālā
darba montāža profesionālā montāžas studijā, DVD
izveide, pavairošana un izplatīšana. Projekts tiks
pabeigts līdz 2011. gada decembrim. Projekta
mērķauditorija - latviešu kopienu pārstāvji ārpus
Latvijas, visi Latvijas iedzīvotāji (gan latvieši, gan
cittautieši), citu valstu tautību pārstāvji.
Projekta pamatojums
Projekta saturs ir latviešu nemateriālā kultūra tās saglabāšana un popularizēšana ir tieši atkarīga no
kultūras fondu atbalsta Latvijā un pasaulē. Latvijā
2011. gadā turpinās finanšu samazinājums kultūras
projektiem un arvien grūtāk kļūst realizēt nesavtīgas
radošas ieceres ar Latvijas Valsts institūciju atbalstu.
Tāpēc tik ļoti nepieciešams būtu LF atbalsts.
Projekts ir laikmetīgs, jo latviešu pastāvēšana
un iespējamā nākotne ir atkarīga no savas tautas
sakņu, kultūras vērtību, tradīciju apzināšanas,
neepārtrauktas iedzīvināšanas esošā laikmeta ritumā
gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Latviešu Fonda
mērķiem veicināt latviešu kultūras, mākslas un
izglītības attīstību projekts pilnībā atbilst, jo savu
kultūru un izglītību attīstīt mēs varam tikai izprotot un
savā dzīvē praktiski realizējot savas tautas
tradicionālās vērtības - šis projekts sekmēs šo
motivāciju cilvēkos, veidos spēju un vēlmi akceptēt
savas nacionālās identitātes pamatelementus sevī un
savā tuvākajā apkārtnē, tādējādi motivējot arī citus
cienīt, godāt, sargāt, kopt un attīstīt jebkuras tautas
kultūras bagātības.

Audiovizuālo mater. montāžai - algas, honorāri
2,250
Audiovizuālo mater. montāžai - studijas īre
4,500
DVD iespiešana, kopēšana, pavairošana
2,250
Izdevumi kopā
18,532
Ar LF pabalstu maksās par sekojošiem izdevumiem:
Audiovizuālo materiālu montāžai (algas, honorāri)
$2,250; audiovizuālo materiālu montāžai (studijas
īre) $4,500; DVD iespiešana, kopēšana, pavairošana
$2,250.
Projekta atsauksmes
Zane Šmite, J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
tradicionālās dziedāšanas pedagoģe
Režisors Raitis Vulfs ir viens no retajiem
Latvijā, kurš ne tikai dokumentē tradicionālās kultūras
tiešos mantotājus un pētniekus, bet ar izveidotajām
filmām darījis tos pieejamus plašai sabiedrībai Latvijā
un interesentiem ārzemēs. Latviešu tradicionālās
kultūras popularizēšana ar audiovizuāliem līdzekļiem.
Artis Gulbis, tautas mūzikas instrumentu meistars
Biedrība "Projekts 'Vizuālā Latvija'" sevi ir
apliecinājusi ar izciliem audiovizuāliem darbiem DVD
formātā, Latvijas Televīzijā un kinoteātros
demonstrētām filmām, īpaši par tradicionālo (tautas)
kultūru mantojuma saglabāšanas aspektiem. Un šos
darbus ir režisējis projekta pieteicējs R. Vulfs. Tikai
reti kurš tradicionālajai latviešu kultūrai veltīts
projekts ir rezumēts kā DVD, liedzot iespēju plašākai
sabiedrībai to iepazīt. Šis projekts to paredz, tāpēc tas
ir atbalstāms.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘

Projekta budžets
Ieņēmumi
Summa (ASV dolāros)
Pieprasītā summa no LF
9,000
Saņemtā summa no LKKF
7,797
Pieprasītā summa no LKKF
1,735
Ieņēmumi kopā
18,532
Izdevumi
Projekta uzsākšanai un filmēšanai (LKKF)
Papildmateriālu digitalizēšanai (LKKF)

7,797
1,735
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Padomes kandidāti
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 augstskola un Starptautiskā skolā Jurmalā. Māksliniece un mākslas skolotāja.
Bakalaurgrads lietišķajā mākslā 1986. gadā. Maģistra grads skolvadībā 1999. gadā. Dzīvo Čikāgā. Strādā Lane
Technical College Preparatory Vidusskolā. Piedalās Čikāgas Ziņu redakcijā no 2005. gada. Latviešu Fonda
revidente no 2010. gada.
Ilze Pētersone - Latviešu nacionālās operas ğildes valdes locekle un apkārtrakstu redaktore. No 1998.-2008.
gadam Ņujorkas Jonkeru latviešu skolas skolotāja. TILTS valdes locekle no 1992.-2008. gadam, organizēja
1992. gada Rīgas Domes zēnu kora turneju Ņujorkā un 1995. gada zēnu kora turneju Ziemeļamerikā. Strādājusi
vairākās vietās Kanadā un Ņujorkā komunikāciju laukā, ieskaitot kā žurnālu redaktore. Izglītība - Honors B.Sc
un M.A. Anthropology no Toronto Universitātes.

Revīzijas komisijas kandidāti
Ligita Krūmkalna - Profesionālā pieredze: Assoc. Prof. University of Indianapolis. Tur strādājusi 18 gadus,
mācot dažādus grāmatvedības, kā arī nodokļu un komerciālo likumu kursus. Pirms tam strādājusi privātā firmā
(Central Publishing Co.) un kā Associate CPA firmā (Jerome Leviton, CPA). Paralēli, no tiesību iegūšanas brīža
strādājusi kā advokāte specializējoties mantojumu lietu kārtošanā gan ASV (probate practice), gan Latvijā.
USAID programmas ietvaros divas vasaras mācījusi sagatavošanas kursu angļu valodā Rīgas Tehniskā
universitātē maģistrantu studentiem. Pensionējusies 1996. gadā, izbeidzot strādāt kā CPA, ar laiku arī kā
advokāte, bet turpinot strādāt ierobežotā veidā kā padomdevēja latviešu sabiedrībā, palīdzot vietējām
organizāijām, kā baznīcai un DV organizācijai, kur ir kasiere/administratore DV Mēnešrakstam utt. Izglītība: BS
Accounting, Indiana University School of Business, 1958; JD, Indiana University School of Law, 1965. Certified
Public Accountant.
Jānis Plostnieks - Dzimis Liepājā, 1933. gadā. Precējies ar mūziķi Guntu Plostnieci (dz. Ķere); ģimenē
izaudzētas divas meitas. Ph.D. organiskā ķīmijā (1960, Yale). Visa darba pieredze (1959-90) saistīta ar Johnson
& Johnson firmu. Divpadsmit zinātniskas publikācijas un 20 patenti. Rosīgs latviešu baptistu organizācijās.
Darbojies ASV/Izraēlas biotechnoloģijas koncilā kā pārvaldes loceklis, Palmera teoloģiskā semināra padomē,
Eastern universitātes padomē. Saņēmis pazīstamās Latvijas farmācijas firmas “Grindeks” medaļu par
ieguldījumu Latvijas medicīnas ķīmijas zinātnes attīstībā.
Rūdis Bērziņš - Esmu Rūdis Bērziņš. Ar savu ģimeni dzīvoju Pensilvānijā, Doylestown pilsētas tuvumā.
Universitātē mācījos polītiku, bet pašlaik nodarbojos ar paša uzņēmumiem. 1996. gadā uzsāku savu Allstate
Financial aģentūru. Pēc 10 gadiem to pārdevu un uzsāku pats savu apdrošināšanas firmu. Mans uzņēmums
pārdod firmu, kā arī privātpersonu dzīvības, veselības un citu apdrošināšanas veidus. Nodarbojos arī nekustāmo
īpašuma firmā un Stream Energy, Pensilvānijas enerģijas kompānijā. Brīvlaikā mācos Holistic Health un ieguvu
jogas instruktora apliecību. Domas nav mainīt pašreizējo maizes darbu, bet tomēr turpināšu veselības mācības,
un arī caur to ceru radīt iespējas paplašināt mana tagadējā darba iespējas. Ģimenē ir četri bērni un visi ir
audzināti ar tuvām saistībām latvietībā. Pirmās divas meitas, Anna un Māra, ir abas Ņudžersijas latviešu skolas
un Gaŗezera vasaras vidusskolas absolventes. Abas ir strādājušas Katskiļu nometnē, aktīvi piedalijušās latviešu
gaidu saimē, un 2X2 nometnēs. Trešā meita, Aleksandra, beidza latviešu pamatskolu pagājušo gadu, un pavadīja
vasaru Latvijā kopā ar brāli un vecmāti. Bez mācībām, viņai interesē kalt rotas ar savu vectēvu un mācīties
spēlēt volejbumbu. Dēls, Mikus, ir vēl 7. klasē un katru vasaru pavada Katskiļu bērnu nometnē vai arī Latvijā.
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Latviešu Fonda projektu un amatpersonu balsošanas lapa
2010.-2011. g.
Punktu piešķīrums projektiem (lūdzu ievērot balsošanas noteikumus). Katram balsotājam 20 punkti; ne vairāk
par 10 punktiem vienam projektam; punkts nav dalāms.

Projekts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Punkti

LF11L01: Dokumentālā filma “Burts”
LF11L02: Gaŗezera nometnes rajona remonts
LF11L03: LOM videoliecību projekts
LF11L04: Janīnas Kursītes “Virtuves vārdene”
LF11L06: Grāmata/cd, Tautas mūzika trimdā
LF11L07: Filadelfijas Brīvo latvju biedrībai 120
LF11L08: TILTS teātra vieturneja
LF11L09: Barikadopēdija.lv liecības par trimdas līdzdalību atmodā
LF11L10: Lielbritanijas latviešu sarīkojumu programmu datu bāze
LF11L13: Pilnmetrāžas mākslas filma “Bille” scenārijs
LF11L14: Dokumentāla filma par novadpētnieku Ontanu Slišānu

Padomei (uz trim gadiem):
(var balsot par diviem)

Sīmane-Laimiņa, Kristīna
Pētersone, Ilze

Revīzijas komisijai (uz
vienu gadu):
(var balsot par trim)

Krūmkalna, Ligita
Plostnieks, Jānis
Bērziņš, Rudolfs

Balsošanas zīme nosūtāma:
Ligita Krūmkalna, 6333 N. Rural Street, Indianapolis, IN 46220-2213 USA
Par derīgām uzskatīs tikai tās zīmes, kam būs
š.g. 1. septembra 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 balstiesības.
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Latviešu Fonda pilnvaras lapa
2010.-2011. g.
Pilnvaroju
balstiesīgo LF dalībnieku

___________________________________________
(rakstiet pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu šeit)

mani pārstāvēt un manā vietā balsot
Latviešu Fonda pilnsapulcē
2011. gada 1. oktobrī, plkst. 13.00
Ņujorkas Daugavas Vanagu namā,
115 W. 183rd St., Bronx, NY

Mans vārds: _______________________________
Mans paraksts: _____________________________
Datums: ___________________________________

Lūdzu nosūtīt pilnvaru uz sekojošo adresi:
Ligita Krūmkalns
6333 N. Rural St.
Indianapolis, IN 46220-2213
USA
Par derīgām uzskatīs tikai tās, kam būs
š.g. 1. septembra vai agrāks pasta zīmogs
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Vēlos atbalstīt Latviešu Fondu!
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 $10, un balsstiesības iegūst, maksājot $10 gadā,
bet pēc studiju beigšanas, veicot parastos dalībnieku maksājumus.
Atsūtot čeku par $1,050 dalībnieks tūlīt kļūst par tūkstošnieku.
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,
lai gūtu balsstiesības uz mūžu.
Esmu students ……………………………………. (mācību iestādē). Studijas paredzu beigt ………. gadā. Pievienoju
$10 iestāšanās maksu un $10 par pirmo gadu.
Vēlos dāvināt līdzdalību Fondā. Lūdzu to paziņot jaunajam dalībniekam.
Vēlos pārrakstīt savu aizdevumu citai personai, šādā veidā dodot citam iespēju darboties LF kā dalībnieks: (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 atvilkt no ienākuma nodokļiem! ++++
Vēlos, lai mana dalībnieku maksa būtu:
Ziedojums
Aizdevums

Pievienoju:
Iestāšanās maksu, neatmaksājamu
Dalībnieka maksu ($10 mēnesī, t.i. $120 gadā)
Vēlos atbalstīt Latviešu Fondu ar ārkārtēju ziedojumu

$ …………….
$ …………….
Kopā $ …………….
$ …………….

Paraksts ……………………………………………….

Datums …………………

Čekus rakstīt uz Latvian Foundation, Inc. vārda un kopā ar pieteikšanās lapu lūdzu nosūtīt dalībnieku pārzinei
Tijai Kārklei,195 5th St. E, Apt. 2801, St. Paul, MN 55101.
Epasta adrese: lfkasieris@gmail.com.

35

Latviešu Fonds
c/o Tija Kārkle
195 5th St. E, Apt. 2801
St. Paul, MN 55101

Return Service Requested

Saudzēsim dabu, taupīsim līdzekļus! Ja vēlaties saņemt šo apkārtrakstu elektroniski, lūdzam sazināties ar
kasieri un dalībnieku pārzini Tiju Kārkli. Apkārtraksts ir arī pieejams Latviešu Fonda mājas lapā,
www.latviesufonds.info

