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Esiet sveicināti Latviešu Fonda dalībnieki, labvēļi un draugi!
Tikai pusgads ir pagājis, kopš pārstāvu Latviešu Fondu. Pa šiem
aizgājušiem mēnešiem esmu daudz ko iemācijusies par mūsu organizāciju. Esmu
apguvusi tikai daļu tās garo vēsturi. Īpaši interesanti ir izskatīt pašu pirmo
apkārtrakstu, kam 1970. gada datums. Tajā parādās dibinātaju vārdi un adreses,
pirmie statūti un dalībmaksas. Šis trīs lappušu izdevums atrodas LF mājas lapā.
Rakstu „Latviešu Fonda archīva digitalizēšanas projekts“ var atrast, uzklikšķinot
pogu Jaunumi. Sadarbībā ar LaPa (Latvieši Pasaulē muzeju) daļa Latviešu Fonda
archīvu ir ieskenēti un digitalizēti. Interesanti, ko var atrast mājas lapā
www.latviesufonds.info .
Mājas lapa turpina kalpot kā moderns saziņas līdzeklis savienojot
dalībnieku ar organizācijas jaunumiem. Šogad, otro gadu no vietas, visi iesniegtie
„mazie“ projekti, kā arī "lielie" projekti, izvirzīti uz balsošanu, tika ievadīti mājas
lapas nodaļā Dalībnieki. Ievadot paroli, lai iekļūtu šajā nodaļā, pastāv iespēja
izskatīt un izteikties par šiem pieteikumiem. Var iedziļināties citu teiktajā, jo
informācija tiek iekārtota, lai dalībniekiem būtu lielākas iespējas samainīties
viedokļiem. Gribam zināt ko Jūs domājat, un ko Jūs vēlaties atbalstīt, jo Latviešu
Fonds ir Jūsu organizācija.
Protams, dators nav pieejams ikkatram un ir tie, kas nevēlas savas domas
un ieskatus izteikt virtuālajā pasaulē. Tāpēc šinī apkārtrakstā varat pārskatīt
balsošanai izvirzītos lielos projektus un balsot ar pasta baloža starpniecību. Ar
ieguldījuma tirgus lejupslīdi pēdējos gados un neseno pāreju uz jaunu investīcijas
firmu, padome nolēma ieturēt atbalstu summu uz viskonservatīvāko $20,000.
Tāpēc varam veltīt tikai $10,000 lielajiem projektiem.
Fakts, ka LF nav tā pati organizācija, kāda bija pirms četrdesmit, trīsdesmit,
divdesmit, vai pat desmit gadiem, mani visai apbēdina. Esam šķīrušies no
dalībniekiem un dibinātājiem. Ticu, ka katrs celmlauzis būtu gribējis redzēt
LF augam un zeļam arī 2012. gadā. Taču neesam spējīgi noteikt tirgus augļus vai
tautas dotspēju. Pirms desmit gadiem likmju procenti ļāva dot un dzīvot. "Dosim,
dzīvosim - latviešu kultūras un izglītības atbalstam", būdams LF lozungs, saprotu,
ka mūsu mērķis ir dot atbalstu meklētājiem. Un tādu ir daudz!
Šogad saņēmām 61 "mazos" un 33 "lielos" pieteikumus. Mani turpina
turpinājums 2. lpp.
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Priekšsēdes sveiciens, turpinājums no 1. lpp.,

pārsteigt projektu pieteikuma domu bagātība un daudzveidība! Vienmēr žēl, ka nav naudas vairāk piešķīrumiem.
Nevaram arī izsaimniekot Fonda pamatkapitālu. Vienā gadā piesakās uz vairāk naudas atbalstos, nekā mums
naudas kontā!
Tāpēc šogad Latviešu Fonda padome ir apņēmusies aktīvi piestrādāt, lai paplašinātu dalībnieku skaitu.
Jaunpienākusī padomniece Ilze Pētersone uzmanīgi izvērtēja dažādas iespējamo dalībnieku kategorijas, norādot
plusus un mīnusus tos uzrunājot, vai iestājamies vai ziedojot. Skaidri redzam, ka darbs, paplašinot LF dotspēju,
nebūs viegls. Paaugstinot redzamību, piemēram, Milvoku Dziesmu svētkos, varam informēt latviešus par LF
pamatprincipiem. Varbūt der mums pašiem atgādināt, kāpēc Latviešu Fonds tika dibināts? Grupa dedzīgu
tautiešu sapulcējās, sameta savu grūti nopelnīto naudu kopā vienā katlā ar domu atbalstīt jaunradi. Dalībnieki
uztic padomei savas kopējās ieceres īstenot. Padome vienmēr ir gatava uzklausīt dalībnieka ieteikumus un
apsvērumus.
Izmantojiet Jūsu balsi. Tā balss izšķir, kas saņem atbalstu. Tā balss nosaka rudens pilnsapulcē, cik
atvēlējam piešķīrumiem. Tā balss arī spēj uzrunāt radus un draugus un uzprasīt "Vai Tu esi LF dalībnieks?". Tā
balss var tikt pacelta, lai pateiktu: "Es ticu šīs organizācijas mērķiem un es vēlos turpināt to atbalstīt".
Dziesmotajā vasarā visi pacelsim balsis! Dosim, dzīvosim.
- Kristīna Sīmane-Laimiņa

Latviešu Fonda vadība 2011.-2012. gadam
Kristīna Sīmane-Laimiņa, priekšsēde, Chicago, IL, ASV, lfpriekssedis@gmail.com
Aija Mazsīle, priekšsēdes vietniece/aktīvo projektu lietvede, Toronto, Kanāda, lfvietnieks@gmail.com
Alfs Bērztīss, sekretārs, Pittsburgh, PA, ASV, lfsekretars@gmail.com
Ints Dzelzgalvis, projektu lietvedis un kasieris, Fort Mill, SC, ASV, lflietvedis@gmail.com
Kristīne Bērziņa, projektu lietvede, Berlin, Vācija, lflietvedis1@gmail.com
Ilze Pētersone, sabiedrisko attiecību vadītāja, White Plains, NY, ASV, lfsabat@gmail.com

Revidenti
Jānis Plostnieks, revidents, Blue Bell, PA, ASV, lfrevidents1@gmail.com
Ligita Krūmkalna, revidente, Indianapolis, IN, ASV, lfrevidents2@gmail.com
Rūdolfs Bērziņš, revidents, Perkasie, PA, ASV, lfrevidents@gmail.com

Komisiju pārstāvji
Andris Padegs un Brigita Tupuriņa-Rumpētere, ieguldījumu komisija
Ģirts Zeidenbergs, nominācijas/statūtu komisija
Voldemārs Gulēns, LF nākotnes komisija

Palīgi
Tija Kārkle, LF līgumdarbiniece administrātīvai lietvedībai, 616 Wiggins Rd., St. Paul, MN 55119, ASV,
lfkasieris@gmail.com
Valdis Bērziņš, Latviešu Fonda pārstāvis Latvijā, lfparstavis@gmail.com
Rasma N. Kariņa, kasieres palīdze

www.latviesufonds.info
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2012. gada Latviešu Fonda mazo projektu piešķīrumi
Fonda dalībnieki uztic mazo projektu konkursa
izšķiršanu tā padomei. Šogad bija īpaši grūta izvēle,
jo pieteikumu bija negaidīti daudz un labu projektu
netrūka. Padomes izstrādātais sijāšanas process
pieprasa, ka katrs loceklis pirms sēdes izskata visus
(šogad 61!) pieteikumus, ievērojot nospraustās
vadlīnijas par kvalitāti, mērķtiecību, un atbilstību
Fonda mērķiem. Tad ir jāizvēlas zināms skaits
atbalstāmo projektu, ko katrs loceklis virzīs uz
apstiprināšanu. Padomes sēdes laikā notiek pārrunas
un vienošanās par gala rezultātu. Pārrunās
izmantojam arī dalībnieku iesniegtos komentārus un
ieteikumus. Šogad Fonda padome vienojās, ka
atbalstu saņems pieci projekti:
LF12M01 - “Runā Rīga” mobilā interneta ceļvedis
(Mobile App)
Piešķīrums: $2,000
Projektu pieteica Cory McLeod
(Korijs Avots)
Projektu atbalsta: Dainis
Mjartāns, Dzintars Zilgalvis
Apraksts un mērķi
Pārsvarā, kad Rīgā ciemojas
viesi, pilsētā tiek apskatītas
vienas un tās pašas vietas. Bet
Rīgā ir tik daudz kā vairāk.
Turklāt katrs esam indivīds un
vēlamies individuāli apskatīt
pilsētu, kuŗā viesojamies.
Piedāvāsim paplašināt viesu redzes loku, izvēloties
ar kāda gida acīm Rīgu ieraudzīt. Vienuviet būs
pieejami mūsdienīgi un vēsturiski maršruti ar video,

informāciju un personiskiem stāstiem. Šie ceļveži
būs pieejami, izmantojot jebkuru datora vai telefona
techniku.
Šobrīd Rīga nav atbilstoši atspoguļota virtuālajā
vidē. Rīga nav tikai restorāni, bāri un jugendstila
architektūra. Turklāt steidzina vēlme iegūt to cilvēku
stāstus, kuŗi atcerās Rīgu pirms 2. pasaules kaŗa.
Latviešu Fonda atbalsts viennozīmīgi palīdzēs
realizēt šo projektu. “Runā Rīga” mobīlā interneta
ceļvedis būs pieejams mobilos telefonos un internetā.
Ceļvedis piedāvās individuālas pastaigas personisku,
dzīvu video gidu pavadījumā pa mūsdienu un
vēsturiskajām Rīgas takām – vai tā būtu Centra
architektūras taka; pastaiga pa Torņkalnu ar
rakstnieku Juri Zvirgzdiņu; mūsdienīgās latviešu
mūzikas taka ar Kristapu Krēsliņu; Rīdzenes upes
gultne vai Bermontiešu cīņas vietas. Galvenais, lai
katrs Rīgas viesis varētu atrast sev piemērotu
maršrutu. Visas takas plānots iezīmēt “Google maps”
kartē, lai arī tur var izsekot takām.
Producents un programmētājs būšu es pats, toties
līdzdalībnieku Rīgā būs daudz. Pamatā sadarbošos ar
Lūkasu Rozīti, pieredzējušu producentu Latvijas
mēdijos, ar kuru veidosim taku konceptus. Plānots,
ka ceļvedis ar katru gadu apaugs ar jaunām takām.
Pieprasam atbalstu, lai uzsāktu pirmo astoņu taku un
aplikācijas pamata programmas izveidi. Cilvēku
personiskie stāsti par savu pilsētu ir Rīgas patiesā
bagātība.
Mērķis ir popularizēt Rīgas mūsdienu un
vēsturiskās bagātības, kā arī personiskās mutvārdu
vēstures iemūžināšana. Auditorija būs gan Rīgas
viesi, kā arī Rīgas iedzīvotāji.
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LF12M21 - Dokumentācija par Latviešu centru
Minsterē
Piešķīrums: $2,000
Projektu pieteica Zuze K.
Krēsliņa-Sila, sabiedriska
organizācija Latviešu Centrs
Minsterē (Lettisches Centrum
Muenster e.v.)
Projektu atbalsta:
Valters
Nollendorfs, Maija Sinka
Apraksts un mērķi
Izdot apm 30 lpp. brošūru latviešu un vācu
valodās ar fotogrāfijām par Latviešu Centru
Minsterē. LCM ir ēka un “doma” jeb sabiedriska
organizācija. Ēka ir vienmēr laba - rod mājas sajūtu,
dod patvērumu. Organizācijas uzdevums ir risināt to,
kas ēkā notiek, kas ir iekšpusē, kāpēc tas svarīgs, kā
pulcina dažāda vecuma un veida cilvēkus, kā kopj
savējo, šai gadījumā latvisko, un atveras ārpasaulei,
piem., rīkojot lekcijas, izstādes, utt.
Mērķis ir dokumentēt vidus posmu latviešu
aktīvitātes ārpus LV. Pirmais posms: tieši pēc kara
(piem. bēgļu nometnes, nometņu skolas, pārvākšanās
no Vācijas uz citurieni), vidus posms: pāreja no
nebrīvas un ārlatviešiem fiktīvas LV uz atkal reālu
LV – patreiz ieejam trešajā fāzē: pēc LV otrās
brīvības jaunā latviešu masu migrācija, brīvais darba
tirgus.
Izdodot brošūru par LCM, atzīmējam ēkas 25
gadu pastāvēšanu (1986) un 30 gadu kopš
organizācijas dibināšanas 1982. g. LCM kā mājvieta
MLĢ, SZI, bibliotēkai, archīvam, utt., tagad
mājvieta un magnēta punkts daudziem latviešiem
Vācijā, ieskaitot skoliņu, tautas deju grupu, korīti,
utt.
LF12M30 - Dokumentālās filmas "VĀRPA"
veidošana
Piešķīrums: $1,600
Projektu pieteica Brigita
Tamuža
Projektu atbalsta: Andris Vilks,
Jānis Grāmatiņš
Apraksts un mērķi
“Brazīlijas latviešu draugu
biedrība” paredz radīt 60
4
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minūšu garu dokumentālu filmu „Vārpa”, kurā viegli
uztveramā un vizuāli pievilcīgā veidā atainos
dramatisko stāstu par baptistu izceļošanu no Latvijas
1920.gadu sākumā un kolonijas „Vārpa” izveidošanu
Brazīlijas mūžamežā. Filma balstīsies uz 2011. gadā
ekspedīcijā (LF atbalstīta) uzfilmētā materiāla –
pirmo ieceļotāju un viņu pēcnācēju intervijām,
mūsdienu Vārpas un Palmas skatiem. To papildinās
vēsturiskas fotogrāfijas, kurās atspoguļota kolonijas
izveidošanās un izaugsme, kā arī dokumentālu filmu
fragmentiem, kas ataino izpostīto Latviju 1920.gadu
sākumā.
Projekta mērķis ir vizuāli atainot mazpētītu
latviešu emigrācijas vēstures epizodi, īpašu
uzmanību pievēršot tradicionālās kultūras un
identitātes jautājumiem diasporā un popularizējot
2011. gada ekspedīcijas rezultātus. Mērķauditorija ir
plaša latviešu sabiedrība pasaulē, vēstures pētnieki
un diasporas latviešu pēcteči.
Projekta sadarbības partneris ir „Latvieši
Pasaulē – muzejs un pētniecības centrs”. Filmas
veidošana sāksies Rīgā, 2012. gada martā.
Pirmizrāde paredzēta „Vārpas” kolonijas 90. gada
atcerē š. g. novembrī. Filmu izrādīs muzeja izstādē
par „Vārpu” un īpašos muzeja sarīkojumos Latvijā
un ārzemēs, vēlāk būs iespēja to noskatīties muzeja
mājas lapā.
LF12M42 - Pirmais 3x3 ģimeņu saiets Īrijā
Piešķīrums: $2,000
Projektu pieteica Ilze
Ceiča, Latviešu biedrība
Īrijā (LBĪ) biedre
Projektu atbalsta: Jānis
Peniķis, Biruta Abula
Apraksts un mērķi
Pirmā Īrijas 3x3
nometne Larch Hills
skautu nometnes bāzē
(apmešanās arī tuvējā Dublin Cottages), kas atrodas
Dublinas kalnos, apmēram 40 min. braucienā no
galvaspilsētas centra uz dienvidiem, tiks rīkota no
17.- 24. jūnijam 2012. gadā. Nometnē pirmspusdienā
un pēcpusdienā notiks pa divām ievirzēmnodarbībām pieaugušajiem un pa vienai ievirzeinodarbībai bērniem.

Pēc vakariņām - lekcija vai tikšanās ar interesantu
personību, debates, darbosies brīvais mikrofons,
naktī - nīkšana. Nometnes nedēļas beigās būs kopēja
Līgo svētku svinēšana. Nometnes tēma ir „Uguns”,
devīze: „Kuries slīpā lietū, mana uguns, kuries!”,
katru dienu iznāks avīze „Trejlapis”.
Sagaidāms, ka nometnē piedalīsies gan Īrijā,
gan Latvijā, gan citās pasaules valstīs dzīvojošas
latviešu ğimenes (kopā 120 dalībnieku no kuriem 12
ieviržu vadītāji, 7 Īrijas 3x3 padomes locekļi, un 11
brīvprātīgie), tiks īstenotas plānotās ievirzes un tas
būs lielisks ieguvums ğimenēm, kas vēlas un kurām
ir svarīgi kopt savu latvietību, dzīvojot ārpus
Latvijas.
Mērķis ir veicināt un stiprināt ārpus Latvijas
dzīvojošo latviešu ğimeņu latviskās piederības
sajūtu, dot iespēju latviešiem no dažādām pasaules
valstīm tikties un dalīties iespaidos un pieredzē, dot
iespēju ārpus Latvijas dzīvojošiem bērniem
piedalīties latviskās nodarbēs un apzināties savu
īpašo vērtību – latvietis.
LF12M48 - Latviešu māksla trimdā. Izstādes
katalogs
Piešķīrums:
$2,000
Projektu pieteica
D r. A r t . D a c e

Lamberga, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Projektu atbalsta: Laima Slava, Rūta Kaminska
Apraksts un mērķi
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā 30
gados izveidojusies plaša trimdas mākslas kolekcija.
LNMM zinātniskā padome nolēma 2013. gada maijā
– jūlijā izstāžu zālē „Arsenāls” rīkot izstādi
„Latviešu māksla trimdā” (ASV, Kanāda, Austrālija,
Eiropa) ar 250 darbiem – glezniecību, tēlniecību un
grafiku. Plašāk tiks atspoguļota mākslinieku
daiļrade, kuru vārdi ieguvuši skanējumu mītnes
zemēs. Katalogs Latviešu māksla trimdā plānots ar
200 krāsainiem attēliem un ap 100 dokumentālām
fotogrāfijām. Teksts latviešu valodā ap 120 lpp. ar
tulkojumu angļu valodā. Izdots 700 eksemplāros.
Izstādi papildina zinātniska konference par trimdas
mākslas vēsturi un mūsdienu situāciju. Izpilde:
Latvijas Nacionālās mākslas muzeja kuratore,
kataloga sastādītāja un projekta izpildītāja Dr. Art.
Dace Lamberga. Latvijas sabiedrība iepazīs nepilnīgi
zināmas mākslas vēstures lappuses. Izstāde
nenoliedzami veicinās trimdas mākslas pētniecību un
publicitāti. Savukārt katalogs paliks kā dokumentāla
liecība trimdas radošajam potenciālam.
Mērķauditorija: mākslas interesenti, mākslinieki,
trimdas viesi, studenti un skolnieki (nodarbības „Es
un māksla” un radošās darbnīcas bērniem).

LF padome un palīgi 2012. gada pavasara sēdē. No kreisās puses: Ilze Pētersone, Tija Kārkle, Brigita TupuriņaRumpētere, Kristīna Sīmane-Laimiņa, Rasma Kariņa, Alfs Bērztīss, Aija Mazsīle, Ints Dzelzgalvis.
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Latviešu pirmais supervaronis pavēl: „Ierodies Filadelfijā uz NNN!”
Ja citām tautām ir Supermens, Betmens, Zirnekļucilvēks un Zaļais lukturis,
vai tad arī latviešiem nevar būt savs, pārcilvēcīgām spējām apveltīts,
supervaronis? Pateicoties Filadelfijas Brīvo latvju biedrības, ar
Latviešu Fonda atbalstu sarīkotajai, 120. gadu jubilejai, tagad varam
atklāt, ka ir! Kapteinis Latvija dzimis nevis dzimtenē, bet gan trimdā,
tālajā 1971. gadā, kad jaunu latviešu studentu izdoma vainagojās ar
mākslinieces un filadelfietes Andas Dubinskas zīmēto Kapteini.
Bet tagad, pēc ilgu gadu desmitu snauduļošanas, Kapteinis Latvija
atkal ir cēlies no nebūtības! Savai pirmajai parādīšanās plašākai tautai,
viņš izvēlējās FBLB <<120x120>> programmas 9. jūnija novusa turnīru un
vasaras balli, kur pēkšņi, zibens ātrumā, iemiesojās archaiskos t-kreklos kā
daļa no Ziemeļamerikas latviešu t-kreklu izstādes. No savas īpašās vietas pie
sienas, viņš vēl tagad vēro sabiedrisko rosību un nāk ar saviem rīkojumiem.
Pats galvenais no tiem: jāpriecājas un -- jābrauc uz NNN!
Kapteinis liek mums, parastajiem mirstīgajiem, izplatīt sekojošās ziņas.
Latviešu Fonda Nedēļas nogale nākotnei notiks Filadelfijā, Brīvo latvju biedrībā,
2012. gada 28.-30. septembrī. NNN rīkotājs Ģirts Zeidenbergs ir svēti apsolījis
Kapteinim pieturēties pie LF NNN vislabākajām tradīcijām: pirmo iebraucēju
sagaidīšana piektdienas vakarā ar neformālu saviesīgo vakaru; LF padomes sēde
sestdienā līdz pusdienas laikam; balsošanas rezultātu un jauno piešķīrumu un
padomes locekļu paziņošana. Bet sākot vēlajā pēcpusdienā, kultūras
programma, kuru pats Kapteinis Latvija ir apstiprinājis.

Foto: Anda Dubinska

Kapteinis atzinīgi novērtē cīnītājus, tāpēc priecājas, ka NNN sanāksmi
uzrunās mūslaiku polītiķe-cīnītāja Vaira Paegle, par tematu “Politiskais
dialogs Latvijā: vai pazudis tulkojumā?” Vaira Paegle norāda, ka polītiskais
dialogs, starp polītiķiem un tautu, ir nepieciešams varas leģitīmai darbībai
par labu tautas un valsts attīstībai. Atjaunotās Latvijas 20. gados, zemais
polītiskā dialoga līmenis nav sekmējis Latvijas ilgtspējīgu attīstību. Uzrunā
tiks analizēti šī gada aktuālie polītiskie notikumi, vērtēti caur polītiskā dialoga prizmu.
Kapteinis arī zina, ka latviešu tauta jau sen ir cīnījusies un protestējusi, tāpēc ir pasūtījis arī īpašu dzejas
cēlienu, veltītu latviešu protesta dzejai laika gaitā. Atcerēsimies caur viņu dzeju pret ko mūsu priekšteči ir
cīnījušies!
Sandra Milevska

LF NNN: 28.-30. septembrī Filadelfijā, Brīvo latvju biedrībā
Tuvāka informācija par NNN: girtszeidenbergs@gmail.com
Brīvo Latvju biedrība: 531 North 7th St., Philadelphia, PA 19123
(pie Spring Garden St.)
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Latvian Foundation, Inc.

Statement of Activities
Budget vs. Actuals
Year Ending April 30, 2010, 2011, 2012, and FY13 Proposed budget
FY10 Budget FY10 Actuals FY11 Budget FY11 Actuals FY12 Budget FY12 Actuals

Proposed
FY13 Budget

Revenues and Gains
Member dues and donations (Note 2)

$

18,500.00 $

19,211.52 $

20,000.00 $

14,548.57 $

21,000.00 $

16,500.00

18,608.82

18,000.00

18,404.32

18,000.00

14,110.52

22,000.00

Capital gains (losses) on redeemed securities (Note 1)

26,023.30

15,000.00

29,774.65

24,000.00

(89,889.08)

7,500.00

Unused grant balances (cancelled projects) (Note 3)

12,283.00

5,236.00

2,000.00

Interest, Dividends and account capital gains (losses)

9,773.77 $

Bierins Funds Release for Award (Note 5)

2,000.00

1,500.00

1,500.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

Irbitis Funds Release for Award (Note 4)

2,950.00

2,930.00

3,300.00

2,528.44

3,300.00

2,831.14

3,000.00

39,950.00 $

80,556.64 $

57,800.00 $

72,491.98 $

68,300.00 $ (61,173.65) $

51,500.00

Awards Committed (Notes 4 and 5)

10,500.00
4,500.00

10,500.00
4,221.00

30,000.00
4,500.00

30,000.00
4,347.84

41,000.00
4,500.00

41,770.00
4,628.92

20,000.00
4,500.00

Total Grants and Awards

15,000.00

14,721.00

34,500.00

34,347.84

45,500.00

46,398.92

24,500.00

Printing and copying

2,500.00

2,083.59

2,250.00

2,247.25

2,500.00

2,345.32

2,500.00

Postage and mailing services

3,000.00

2,049.24

2,250.00

1,668.09

1,700.00

1,471.29

1,700.00

Promotion and advertising

1,100.00

1,204.68

1,100.00

225.00

1,100.00

622.49

1,100.00

Semi-annual meetings

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

214.60
4,858.41

1,400.00
6,250.00

15,600.00

12,281.97

14,600.00

12,190.11

14,300.00

9,512.11

12,950.00

4,200.00

1,000.00

6,000.00

4,081.25

6,000.00

3,041.28

4,000.00

1,696.56

1,500.00

Total Income

$

17,000.00

Expenses and Losses
Grants committed (Note 3)

Operating Expenses:
Member and project related:

Meeting travel

Administrative expenses:
Operations consultant (Note 6)
Investment Management
LF Archive Development - LaPa Museum

1,350.00

1,350.00

1,500.00
500.00

400.00

Accounting and legal related

500.00

239.40

500.00

Website management

600.00

174.00

600.00

896.33

600.00

495.00

600.00

1,100.00

443.95

1,100.00

294.18

1,100.00

246.19

1,000.00

Computer, office, and telephone
Bank charges

400.00

376.11

400.00

221.70

400.00

99.41

200.00

Taxes: Federal, state and foreign

420.00

130.98

300.00

81.47

200.00

20.00

100.00

Irbitis Fund Administration

650.00

209.00
69.95

250.00

180.60

200.00

202.22

250.00

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

3,670.00

1,643.39

8,700.00

4,024.28

10,500.00

9,881.91

14,050.00

19,270.00

13,925.36

23,300.00

16,214.39

24,800.00

19,394.02

27,000.00

34,270.00

28,646.36

57,800.00

50,562.23

70,300.00

65,792.94

51,500.00

21,929.75 $

(2,000.00) $ (126,966.59) $

5,680.00 $

51,910.28 $

0.00 $

85,217.68
(13,632.40)

59,003.66
(6,221.05)

33,472.68
6,624.08

71,585.28

52,782.61

40,096.76

0.00

-

Other Revenues/Losses
1,376.00

Prior year expense adj.

Net Ordinary Revenues/Losses

$

5,680.00 $ 124,871.56 $

0.00 $

74,712.36 $

(2,000.00) $ (86,869.83) $

0.00

Tautas mūzikas ansambļis "Sudrabavots", ieraksta atklāšanas svētkos, 2012. g. 21. aprīlī. LF atbalstīja ieraksta izdošanu.
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Latvian Foundation, Inc.

Statements of Financial Position (As of April 30, 2010, 2011 and 2012)
April 30, 2010

April 30, 2011

April 30, 2012

ASSETS
Current Assets
Checking/Savings
Banks and Credit Unions

$

Fidelity -Money Market fund

9,404.46

14,002.52

57,514.81

40,151.57

66,919.27

54,154.09

$

14,032.61
68,501.43

Merrill Lynch Money Market
Total Checking/Savings

82,534.04

Other Assets
657,693.13

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

753,141.89

641,845.21

$

724,612.40

$

807,295.98

$

724,379.25

$

49,261.93

$

52,529.07

$

70,456.57

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

564.40

2,350.00

-

49,826.33

54,879.07

70,456.57

307,712.54

314,159.46

307,333.68

357,538.87

369,038.53

377,790.25

(199,329.81)

(84,674.94)

(17,503.29)

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

1,072.00

32.52

(10,216.69)

(8,612.71)

(5,827.46)

(209546.50)

(92,215.65)

(23,298.23)

124,871.56

74,712.36

-86,869.83

(84,674.94)

(17,503.29)

(110,168.06)

408,569.83

415,177.83

418,993.83

323,894.89

397,674.54

308,825.77

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

24,287.69

24,220.40

24,231.86

Karlis Irbitis Scholarship Fund (Note 4)

18,890.95

16,362.51

13,531.37

43,178.64

40,582.91

37,763.23

367,073.53

438,257.45

346,589.00

Endowment and Bierina fund increases/adj.
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

$

724,612.40

$

807,295.98

$

724,379.25

Notes to financial statements
The fiscal year ending April 30, 2012 was a year of restructure and change.
At the October, 2011 annual membership meeting in New York, the investment committee chairman, Andris
Padegs, recommended that the Latvian Foundation investments be managed by an investment specialist. In November
2011, with membership and Board approval, the Latvian Foundation investment portfolio was transferred from Fidelity
Investments to Merrill Lynch Wealth Management and Financial Advisor, Brigita Z. Rumpeters. With the anticipated and
actual shift, many of the Fidelity investments were sold and the funds reinvested. Because of the continued effect of the
severe market downturn and the sales resulting in the transfer, the Foundation realized market losses on the sale of these
securities in the amount of $89,889.08. The market value increase on the remaining investments and purchased
investments increased by $33,472.68 during FY12.
The audit of the statements will be completed by the annual membership meeting in the fall. The year-end April
30, 2011 statements and operations were audited on September 15, 2011 by accountant Zinta Pone, with Janis Plostnieks
observing the audit via Skype.
Note 1: Marketable Securities, Capital Gains (Losses)
As of November 2011, the LF investment portfolio is under the management of Merrill Lynch and Financial
Adviser, Brigita Z. Rumpeters. New account forms were signed with Merrill Lynch on November 1, 2011. ML receives a
quarterly flat rate fee for all trades, commissions, and management, which amounts to under 1 percent (1% for stock/
equity and .30% for bond/fixed income) of the portfolio value. These fees in FY12 amounted to $3,041.28.
Marketable Securities investments are stated at the current market value. The realized capital losses of $89,889.08
for the year are also calculated based on market values at the beginning of the fiscal year. The losses based on cost were
$25,553.50, thus most of the realized losses resulted from FY12 market decreases. The separate detailed schedule of all
investments and the report of the investment committee are included.
turp. 10. lpp
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The market fluctuations for investments in the portfolio are shown as Unrealized Gains (Losses) at the bottom of
the Statement of Activities. In FY2012 the market value on year end portfolio securities increased by $33,472.68. This
increase in FY2011 was $59,003.66 and FY2010, $85,217.68. Capital gains of $1,058.16 were received from investments
in the broker account.
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, 2010
Loans Payable-USA
Loans Payable-Canada
Loans Payable-Australia

April 30, 2011

April 30, 2012

$219,419.53

$219,979.53

$221,039.53

80,843.96
7,449.05

85,394.53
8,785.40

78,607.33
7,686.82

$307,712.54

$314,159.46

$307,333.68

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, 2010
Endowment-USA
Endowment-Canada
Endowment-Australia

April 30, 2011

April 30, 2012

$ 340,982.94
50,315.15
17,271.74

$ 346,590.94
51,315.15
17,271.74

$

349,406.94
52,315.15
17,271.74

$ 408,569.83

$ 415,177.83

$

418,993.83

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 2012, six new members provided $180 in initiation fees. Existing members provided loan funds of $1,560 and
donations of $9,593.77: $3,816 in endowment donations and $5,777.77 in general donations.
Note 3: Grants Payable, Unused Grant Balances, Grants Committed
Board members continue to monitor open grant projects. Eight new projects were selected. In FY2010 the Grants
Payable account was $49,262, in FY2011, $52,529, and in FY2012, $70,456.57. The amount of $40,000 was committed
for grants for FY12 and approved by the members at the annual meeting in Garezers, MI in October, 2010. An adjustment
was made to LF11L03 (Latvian Occupation Museum) in the amount of $1,770 to correct a printing error. For FY13,
$20,000 was committed at the annual meeting in New York, NY in October, 2011. It was agreed that if economic
conditions allow, the Board can add an additional $10,000 in grants.
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 FY2012,
$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. Administered by LF, the annual grant fund is awarded by a five member committee
to individuals or organizations active and competent in fields such as language, journalism, literature, performing arts, education
of youth, etc. In FY 2012, the fund awarded $2,000. The Bierins Fund value was $24,231.86 on April 30, 2012.
Note 6: 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. Tija Karklis, the treasurer for the past six years, was selected by the Board to fill the position. The
expectation is that the Board can direct its focus to expanding the membership base and increase member donations.
Note 7: Proposed Budget – LF Archive Development
The project to accumulate, organize, and archive LF documents and projects through the LaPa Museum continues. To
date LaPa has archived over 750 documents, the most important of which are the earliest materials from the personal archives of
LF founder Valdis Muiznieks. In FY11, $1,350 was budgeted and in FY12, $1,500. The archive project has been under
discussion and development for at least five years. The initial request for FY12 was for $5,000 so that the archival process could
be intensified. Given the economic realities the membership approved $1,500 at the annual meeting.
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12/14/11
2/14/12

AMAZON COM INC COM

AMAZON COM INC COM

12/9/11
12/9/11
12/9/11

MICROSOFT CORP

NORFOLK SOUTHERN CORP

PROCTER & GAMBLE CO

ETF ISHARES TR FTSE XINHUA HK CHINA 25
ISHARES INC MSCI MEXICO INVESTABLE MKT
ETF INDEX FD
ISHARES S&P NORTH AM TECHNOLOGY
ETF SOFTWARE INDEX
ISHARES S&P NORTH AM TECHNOLOGY MULTI
ETF NTWKG INDEX

ETF ISHARES SILVER TR ISHARES (SLV)
ISHARES COMEX GOLD TRUST ISHARES EFT
ETF (IAU)
ETF ISHARES LATIN AMERICA 40 INDEX

4,808.50
2,756.25

25.000
15.000

2,138.37
4,852.00
2,103.75
2,130.30

39.000
25.000
33.000
30.000

32,155.00
32,230.00
32,427.00

500.000
500.000
900.000

2/11/11
3/8/11

31,647.00

30,540.00
21,668.00

46,880.00

2/11/11

28,588.00

23,084.00
19,148.00

18,260.00

-

700.000

5,772.81

600.000
400.000

47,377.87

SOLD

SOLD

SOLD

MARKET VALUE
4/30/11

5/11/09

4,913.74

250.000

2,121.12
99,141.54

36.000

3/4/08
6/15/08

2,150.19

5,553.75

63.000

75.000

2,147.04

28.000

2,512.50

50.000
2,064.20

2,144.67

33.000

20.000

2,101.40

28.000

4,683.50

2,134.76

83.000

85.000

2,129.31

59.000

2,110.68

2,116.16

32.000

22.000

2,152.66

2,137.33

41.000

114.000

2,128.88

46.000

7,446.00

2,137.86

37.000

170.000

2,143.26

98.000

2,115.36

2,090.20

20.000

26.000

1,874.00

9,919.00

2,127.90

100.000

500.000

41.000

5,897.70

2,079.25

25.000

15.000

2,133.69

39.000

14,583.87

441.000

10,690.00
22,104.00

$

4/30/10

600.000

200.000

Cost

3/4/08

12/9/11

WAL-MART STORES INC

ALTERNATIVE INVESTMENTS:

12/9/11

WALGREEN CO

12/14/11

12/9/11

UNITED TECHS CORP COM

VORNADO REALTY TRUST COM

12/9/11

UNION PACIFIC CORP

12/14/11

12/9/11

MEDTRONIC INC COM

QUALCOMM INC

12/9/11

MCDONALDS CORP COM

12/14/11

12/9/11

KIMBERLY CLARK

PRUDENTIAL FINANCIAL INC

12/9/11

12/14/11

INTL BUSINESS MACHINES

JOHNSON AND JOHNSON COM

12/9/11

12/9/11

EXXON MOBIL CORP COM

HONEYWELL INTL INC DEL

12/9/11

EMERSON ELEC CO

12/9/11

12/9/11

EATON CORP

GENL DYNAMICS CORP COM

12/9/11

DOVER CORP

12/9/11

12/9/11

CSX CORP

GAP INC DELAWARE

12/9/11

CHEVRON CORP

3/2/12

2/15/12

BREITBURN ENERGY PRTNRS

FIRST ENERGY CORP

2/6/12

12/9/11

BREITBURN ENERGY PRTNRS

BAXTER INTERNTL INC

12/14/11

12/9/11

AIR PRODUCTS & CHEM

APPLE INC

12/9/11

ABBOTT LABS

4/8/02

8/14/97

DISNEY WALT CO DEL (HOLDING CO) (DIS)

ENCANA CORP (ECA)

10/2/02

COCO COLA CO (KO)

STOCKS AND EXCHANGE TRADED FUNDS:

Date

PURCHASE
Quantity

LATVIAN FOUNDATION, Inc.
INVESTMENT SCHEDULE

9,738.00

7,527.50

2,208.78
109,897.27

2,120.76

6,438.00

2,285.92

2,248.80

5,425.55

3,027.00

2,100.12

2,042.04

2,657.25

2,253.80

2,143.90

2,354.10

2,148.30

5,177.00

2,365.74

2,160.00

3,249.00

7,959.40

2,244.84

2,154.14

2,216.28

2,318.42

2,184.42

2,131.20

1,903.00

9,515.00

2,271.81

8,759.70

3,478.50

5,797.50

2,137.25

2,420.34

4/30/12

12/8/11

12/8/11

12/8/11

12/8/11

4/25/12
12/8/11

4/25/12

Date

900.00

500.00

500.00

700.00

1,400.00
400.00

750.00

Shares

25,847.50

(8,376.45)

(898.52)

(2,916.74)

28,079.46
29,809.43

1,244.77

7,242.53
(4,664.96)

8,768.18

COST
GAIN/LOSS

26,007.30

22,238.08
17,913.14

21,983.74

SALE PRICE

FY 2012 SALES

turp. 12. lpp

(6,579.50)

(2,420.57)

(4,075.54)

(5,639.70)

860.08
(3,754.86)

(13,176.26)

MARKET
GAIN/LOSS
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4/17/09

4.000
1,063.000
15.000

4/23/12
12/8/11
4/23/12

(74.000)

4/23/12

696.321
4,077.000

4/5/07
3/9/98

VANGUARD INTERNATL VALUE (VTRIX)

VANGUARD INTERMED TRM INVST GR (VFICX)

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

UNITED STATES TREAS NTS 4.25% 8/15/2013

UNITED STATES TREAS NTS 4% 2/15/2014

UNITED STATES TREAS NTS 4.25% 8/15/2015

24,562.34

25,000.00
25,000.00

24,976.91

25,000.00

25,000.00

26,959.00

27,123.00

32,627.31

36,639.70
311,324.45
543,798.32

20,636.63

53,995.06

27,140.75

27,023.50

32,895.73

39,603.01
237,596.91
638,372.91

24,023.07

56,855.20

37,842.49

52,133.38

27,139.76

SOLD

SOLD
400,776.00

SOLD
17,265.50

26,663.00

26,291.00

32,140.13

41,464.13
401,502.31
528,665.08

9,391.65

49,072.50

40,258.04

30,033.14

18,792.82

49,223.30

31,488.08

36,846.04

6,123.89

20,384.00

34,171.61

34,253.11

10/4/11

4/23/12

4/23/12

3/27/12

2/2/12

4/18/12

4/18/12

4/18/12

10/4/11

10/4/11

10/4/11

25,275.17
27,185.50
27,709.00
28,086.00
99,814.42
113,894.81
114,768.98
113,180.13
$
578,912.89 $ 657,693.13 $
753,141.89 $ 641,845.21
Total Investments
Footnote: The investment market values on April 30, 2010 and 2011, and 2012 are the amounts shown in the Statement of Financial Position for those dates.

1/14/03

UNITED STATES TREAS NTS TIPS 3% 7/15/2012

BONDS:
25,000.00

8,462.85
40,058.71
369,270.38
479,098.47

(2,112.51)

4/23/12
132.000

VANGUARD TELECOMM SERVS

(33.000)

45,322.97

708.000

12/8/11
12/8/11

VANGUARD INFORMATION

36,776.34
(2,069.54)

1,315.000

12/8/11

VANGUARD FINANCIALS ETF

1,136.67

(9,139.11)
(18,418.08)

(843.880)
(1,700.680)

SPARTAN US BOND INDEX

53,890.34

1,531.64

4,982.927

44.000

4/17/09

4/23/12

294.80
16,999.91

8.000
483.000

12/8/11

4/23/12

3,245.82
45,341.30

47.000
1,322.000

12/8/11

4/23/12

511.65
28,308.27

395.000

12/8/11

SPARTAN US BOND INDEX

SPARTAN US BOND INDEX (FBIDX)

SECTOR SPDR UTILITIES

SECTOR SPDR INDUSTRIAL

SECTOR SPDR ENERGY

33,991.34

146.36

163.000

12/8/11

MATERIALS SELECT SECTOR

SECTOR SPDR CONSMRS STPL

5,647.38

175.000

(338.27)
20,219.50

(10.000)

3/27/12

31,154.48

921.000

4/18/12

(1,425.28)

(36.000)

12/8/11

4/18/12

32,306.51

698.201
29,732.84

40,349.65

787.000

22,424.94

859.125

51,651.04

53,320.92

3,684.338

12/8/11

4/5/07

4/10/07

5,032.335

4,855.727

ISHARES IBOXX$ INVT GRADE CORP BD FD

HEALTH CARE SELECT SPDR

CONSUMER DISCRETIONARY

THIRD AVENUE VALUE (TAVFX)

ROYCE VALUE FUND SERVICE CL (RYVFX)

4/5/07

4/17/09

FIDELITY GOVERNMENT INCOME (FGOVX)

FIDELITY LEVERAGED COMPANY STOCK (FLVCX)

10,686.55

10,560.00
185,096.00

25,720.00

500.000

400.000

5/2/96
12/16/97

FIDELITY GINNIE MAE (FGMNX)

MUTUAL FUNDS :

TRANSCANADA CORP (TRP)

JOHNSON & JOHNSON (JNJ)

12/8/11
12/8/11

29,430.00
30,306.00

500.000
600.000

10/23/09
5/11/09
35,990.00
37,320.00

12/8/11

36,808.00

800.000

2/28/11

ETF ISHARES TR DOW JONES US ENERGY SECTOR
ISHARES TR DOW JONES US PHARMACEUTICALS
ETF INDEX
ETF MARKET VECTORS TR GOLD MINERS

12/8/11

33,525.00

12/8/11

29,586.00

500.000

2/23/11

600.000

11/16/10

ETF ISSHARES TR DOW JONES US OILD EQUIP & SVCS

ETF ISHARES TR S&P ASIA 50 INDEX FD

Investment Schedule turp.

696.32

33.00

74.00

1,700.68

843.00

10.00

36.00

698.20

3,684.34

859.13

500.00
600.00

$

466,112.61 $

135,933.59
466,112.61

17,651.74

2,397.07

2,376.09

20,000.00

10,000.00

370.29

1,616.72

26,364.07

37,064.44

18,093.17

330,179.02

37,134.29
35,092.73

32,759.37

28,264.46

500.00
800.00

25,049.52

600.00

(25,553.50) $

(38,960.39)
(25,553.50)

(10,985.14)

284.56

306.55

1,581.92

860.89

32.02

191.44

(16,526.56)

(5,862.66)

(8,843.41)

13,406.89

9,970.32
13,345.94

(3,190.98)

(4,465.89)

(2,651.31)

(89,889.08)

(40,174.10)
(89,889.08)

(6,371.33)

284.56

306.55

595.24

381.37

32.02

191.44

(11,478.42)

(15,068.94)

(9,046.59)

(49,714.98)

1,144.29
(2,227.27)

(4,048.63)

(5,260.54)

(4,536.48)
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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 iestāšanās 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.
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 projektu aprakstiem.
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Lielo projektu apraksti
LF12L01 - Trimda dimd!
Ir izteiciens, ka katrs latvietis ir vai nu dziedātājs vai
dejotājs. Komponistu un mūziķu mums arī nav maz
— tomēr dokumentācija ir trūcīga. Varbūt tieši tāpēc,
ka mūziķi bijuši tik cieša sastāvdaļa no mūsu trimdas
kopējās “esmes”. Katrs mūziķis savā vidē, savā
paaudzē un laikmetā, smēla no latviskās un vietējās
kultūras, lai veidotu kautko unikālu. Ilmārs Dzenis
dziedāja šlāgerus, aranžējot ar “country” stila “pedal
steel” ģitāru; Arvīds un Mūrsitēji britu pank stilā
iekļāva latvisko; Frikadeļu zupa grupa krustoja
latvisku mūziku ar “bluegrass”. Ir nepieciešami
stāstus par mūziķu mijiedarbību ar plašāko latviešu
sabiedrību laikus ierakstīt, lai uzglabātos pasaules
latviešu tautas mantojumi mūzikā.
Pieprasītā summa: $4,000
Projektu pieteica: Māra Vija Pelēce
Par pieteicēju
Video producēšana ir mana profesija, 2000.g.
nobeidzu Čikāgas Mākslas Institūtu ar maģistratūru.
Esmu divas pilnmetrāžas filmas izpildījusi un
vairākas īsfilmas. Pārzinu technisko, kā arī
konceptuālās pieejas filmēšanā. Esmu producējusi
darbus vairākiem NVO un firmām, arī piestrādājusi
pie projektiem Minesotas Sabiedriskās televīzijas
raidījumiem. Ir pieredze projektu izplatīšanā tīmeklī,
sasniedzot mērķauditorijas.
Projekta apraksts un mērķi
Veidosim video esejas, kuŗas raidīsim tīmeklī
sērijās. Intervijas un sižeti tiks realizēti sadarbībā ar
Mārtiņu Sīmani, kuŗš ir muzicējis 30 gadus latviešu
grupās. Vēlamies sākt ar ne mazāk par sešiem
sižetiem, katrs ap 10 minūšu gaŗumā, kopā stunda.
Tēmas iedziļināsies komponistu un mūziķu ieskatos
un ierakstu procesos, iztirzājot koncepcijas
dziesmām, un dialogu, kas veidojās ar publiku: kā tie
uzturēja sabiedrību, un kā sabiedrība arī ietekmēja
viņus.
Rezultāts: Plaši pieejama videoteka ar
saistošiem ieskatiem mūsu mūzikas vēsturē un
mūziķos. Kombinēsim archīvmateriālus ar mūsdienu
intervijām, lai panāktu informatīvus, reizē vizuāli
dzejiskus pārskatus. Tīmeklis ir visefektīgākais
forums projektam. Sižeti arī sakopjami DVD
formatā.
Mērķis - uzglabāt trimdas mūzikas
unikalitātes. Vai Ziemeļamerikā vai Īrijā, arvien
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paužam mūsu tautas identitāti. Pasaules latviešu
vēsture un tagadne ir sataustāma mūsu mūzīkā.
Mērķauditorija ir nākamās paaudzes, lai arī ceram
kautko svaigu parādīt tiem, kas pazīst šo mūziku.
Projekts varētu interesēt tos, kam interesē kultūra
vispār—subtitrēsim angliski, lai būtu pieejamas
plašākai publikai.
Projekta budžets
Ieņēmumi
LF
ALAs Kultūras fonds
Latviešu organizāciju apvienība Minesotā
(apstiprināts)
Daugavas Vanagi
TILTS (apstiprināts)
Ieņēmumi kopā

4,000
2,000
2,000
500
500
$9,000

Izdevumi
Lidbiļetes uz Vašingtonu, Floridu, Toronto,
Losandželosu 2 personām
3,200
Dienas nauda 2 personām, 4 izbraukumos
800
Archīvmateriālu konvertēšana uz HD no filmas
1,500
Profesionāli Sennheiser interviju radio mikrofoni 1,300
Honorāri
1,000
HDV kasetes, $10/gab., 30 kasetes
300
2 ārējie diski archīvmateriālam
500
Tīmekļa lapas reģistrācija un uzturēšana
uz pirmiem 3 gadiem
400
Izdevumi kopā
$9,000

Ar LF pabalstu maksās par sekojošiem
izdevumiem: Iekšzemes ceļošanas izdevumiem
$1,000; Honorāriem $1,000; archīva diskiem $500,
mikrofoniem $1,300; HDV kasetēm $200.
Katram ir nepieciešams ātrais “firewire”
ārējais disks ar pietiekami vietas HD un HDV, lai var
visu materiālu skatīt gan Čikāgā, gan Mineāpolē, un
stāstu sižetus kopā rakstīt neklātienē. Tur arī
uzglabāsies viss materiāls pilnā garumā.
HDV kasetes nepieciešamas ierakstiem.
Sony HDV Profesionālu video aparāts ir,
profesionāli radio mikrofoni nepieciešami
ierakstiem, kur arī iekļausim kustību, muzicēšanu,
utml. Nekvalitatīvi radio mikrofoni čarkst, mēdz
uztvert signālus no citiem radio viļņiem un
elektroniku. Īres cena šiem mikrofoniem ir $100.00
dienā, tātad cena attaisno šis iegādi. Būs pielietojami
projekta nākotnes sižetiem arī. Divi vajadzīgi
kopējām sarunām ar mūziķiem. Starplaikā, viens
paliks Čikāgā pie Mārtiņa un otrs ar Māru
Mineāpolē, ja sanāk intervēt cilvēkus arī atsevišķi.
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Projekta atsauksmes
Alnis Cers, Kvalitātes nodrošināšanas menedžeris,
Chicago Mercantile Exchange Group
Mārtiņš un Māra abi ir latvieši, kuri
nopelnījuši uzslavu katrs savā mākslas ievirzē.
Mārtiņš kā mūziķis un datorgrafiķis; Māra – video
producente.
Abi veiksmīgi darbojušies visās
projektu fāzēs no koncepcijas līdz īstenošanai un
nebaidās nedz no sīkiem precīziem darbiņiem, nedz
liela mēroga atbildībām.
Nepazīstu nevienu latviešu ģimeni Amerikā,
kuras mājā nav skanējuši trimdā radīta mūzika.
Runājot par populāro mūziku vien, nāk prātā – Trīs
no Pārdaugavas, Dzintars, Čikāgas Piecīši, Larisa,
Miķelis Akerbergs, Frikadeļu Zupa, Andres El Leton,
Akacis, Arvīds un Mūrsitēji, Alis P, Alva, Bob & the
Latvians. Ballēs deju mūziku gādājuši – Ilmārs
Dzenis, Runči, Atmiņas, Los Pintos un Adam Zahl.
Tas viss norāda uz faktu, ka šī mūzika ir vienojusi un
saistījusi trimdas latviešu sabiedrību. Projekta
nozīme ir pacelt šī tēmata vēsturisko nozīmi un reizē
dot mūsdienīgu ieskatu.
Ilze Garoza, ALAs Attīstības projektu vadītāja
Māra Pelēce ir viena no ļoti retajām ASV
trimdas sabiedrības dokumentētājām žanrā, kas
uzrunā cilvēkus gan caur stāstu, gan skaņu, gan
attēlu. Savās dokumentālajās filmās Māra
uzdrošinās risināt sarežģītus jautājumus,
dokumentējot trimdas latviešu sabiedrības pieredzi,
sajūtas un arī dziļi personīgus pārdzīvojumus. Caur
saviem darbiem viņa palīdz latviešiem Latvijā un
pasaulē (kā arī nelatviešiem) iepazīties ar šo latviešu
sabiedrības un Latvijas vēstures daļu, par ko zināms
tik ļoti maz. Esmu pārliecināta, ka Māras darbi ne
tikai palīdz latviešiem iepazīt labāk pašiem sevi, bet
arī palīdzēs mazināt plaisu starp latviešiem Latvijā
un pasaulē.
Latviešu laiks trimdā līdz šim ir maz pētīts un
dokumentēts, tāpēc es apsveicu katru jaunu projektu,
kas cenšas aizpildīt informācijas trūkumu par šo
nozīmīgo posmu Latvijas vēsturē, un tuvināt Latvijā
un ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu kultūrtelpas.
Kārlis Streips, žurnālists
Projekta pieteicēju Mārtiņu Sīmani esmu
pazinis ļoti sen kā mūziķi. Viņš kopā ar kolēģi vēlas
veidot filmu sēriju par latviešu mūziķiem un tās
izvietot interneta vidē. Manuprāt, ļoti labs projekts,
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jo tas modernā veidā saglabās latviešu kultūras
mūsdienīgākās izpausmes. Absolūti katra iespēja tā
darīt ir apsveicama, piedevām šajā konkrētajā
procesā cilvēki ne vien uzzinās par mūziku kā tādu,
bet arī par mūziķiem, tajā skaitā arī demonstrējot to,
ka latviešu mūziķi ir darbojušies visdažādākajos
žanros, ne tikai ar tautas dziesmām un šlāgeriem. Ar
lielu interesi gaidīšu redzēt, kādas tad filmas sanāk.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
LF12L05 - Sibīrijas mazā Latvija - videofilmas
uzņemšana
Projekts paredz latviešu Sibīrijas trimdas
mantojuma apzināšanu, aktīvizēšanu un filmēšanu
dabīgajā vidē, vēl fiksējot dzīvē kultūras valodas un
tradīcijas. Kvalitatīva un dokumentāla filma par
Sibīrijas latviešiem nav uzņemta. Faktiski Latviešu
austrumu trimdas diaspora pašlaik izdzīvo savus
pēdējos gadu desmitus, un līdz ar vecās paaudzes
izzušanu zudīs arī valodas un kultūras tradīcijas šai
reģionā. Tāpēc, izmantojot vēl šī Sibīrijas latviskākā
reģiona jaunās paaudzes faktoru, iedibināt atbalsta
punktu to piesaistei latviešu kultūrvidei. Vasarasrudens mēnešos šo reģionu apmeklē arī ciemiņi
(tūristi, radinieki u.c.) no Latvijas un citiem kaimiņu
reģioniem (Omska, Tomska, Ačinska u.c.), tāpēc
Latvijas un trimdas latviešu auditorijām būtu ļoti
interesanti uzzināt par Sibīrijas latviešu diasporas
pašreizējo dzīvi un perspektīvēm. Arī Centrālsibīrijas
latviešu mītņu vietas ir izveidojušās 19.-20.gadsimta
pārceļošanas rezultātā, un atbilst trimdas latviešu LF
atbalstītajai kategorijai.
Pieprasījums no LF: $3,700
Projektu pieteica: Māris Jansons
Par pieteicēju
Folklorists, audio un video materiāla režisors,
skaņu operators, mūzikas instrumentu meistars u.c.
Finansējums no Latviešu fonda līdzekļiem līdz šim
nav saņemts.
Projekta apraksts un mērķi
Projekta realizētājs ir folklorists Māris Jansons,
kas pašlaik apmeties Krasnojarskas novada dienvidos
- Kuraginas rajona taigas ciematā, kurā dzīvo 5
latviešu ģimenes. Tā kā Māris Jansons pašlaik dzīvo
Sibīrijā patstāvīgi, rodas unikāla iespēja režisoram
strādāt pie filmas sižeta gada garumā - reālajā vidē,
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neesot atkarīgam no īslaicīgiem un dārgiem
komandējumiem no Latvijas.
Projekts paredz 2013. gada laikā veikt
Sibīrijas latviešu filmēšanu, organizējot kultūras
tradīciju atjaunošanos (Jāņi, Ziemassvētki u.c.),
savstarpējos kontaktos veicinot valodas un
kultūrvides aktīvizēšanu. Projektam paredzēts
piesaistīt Sibīrijas vietējos latviešu tautības
iedzīvotājus Krasnojarskas novada dienvidu daļā un
pieguļošajos reģionos (līdz pat 3000 valodas nesēju).
Viņu skaitā ir vismaz 50 bērnu- jauniešu, kuriem
latviešu valoda ir dzimtā vai arī, uzturoties latviešu
vidē, viņu to ir brīvi apguvuši. Tieši šī pēdējā grupa
ir projekta mērķauditorija, kāpēc, aktīvizējot un
nofilmējot kultūras tradīcijas, ir cerība viņus saglabāt
latviešu kultūrtelpā, stimulēt viņu vēlmi un spējas
atgriezties uz dzīvi Latvijā.
Pašlaik Centrālsibīrijas reģionā (Krasnojarskas,
Tomskas, Irkutskas apgabali) ir izkaisīti ap 3000
etniskie latvieši un latgalieši, kas jaunībā lietojuši un
pašlaik nav zaudējuši saikni ar dzimto valodu.
Dzīvas ir atmiņas par Jāņu svinēšanu un mirušo
piemiņas dienu, kas vasarā dzimtajos ciemos regulāri
pulcē arī izbraukušos. Vairākās vietās šeit pastāv arī
luterāņu (galvenokārt vācu, igauņu u.c.) un katoļu
draudzes, sadarbībā ar kurām var nodrošināt
tradicionālā garīguma norises. Par galveniem
atbalsta punktiem filmēšanai tiks meklēti Karatuzas
un Kuraginas rajona latviešu pārceļotāju ciemi,
kuros latviešu valodas nesēju koncentrācija vēl
sasniedz 100 cilvēkus. Vispiemērotākais šāda centra
izveidei ir Lejasbulāns ar 90 iedzīvotājiem, kā arī ap
500 aktīviem valodas lietotājiem apkārtējos ciematos
un pilsētās. Jāņus šeit svin 7.jūlijā, pēc vecā stila Jūlija kalendāra, vienlaicīgi apmeklēdami arī
piederīgo apbedījuma vietas ciema kapsētā- Lielajos
Bērzos. Toties netālajā Tjuhtjatu ciemā u.c. Jāņu
diena saistās ar 23.jūniju, jo ir jaunākā laikmeta
pārceļotāju atnesta tradīcija. Sibīrijas mazajā Latvijā
paveras interesanta iespēja –svinēt Jāņus pēc divām
tradīcijām; pēc jaunā un vecā stila. Krasnojarskas
novada galējos dienvidus mēdz dēvēt arī par
Sibīrijas Baltiju, jo apkārtnē atrodas vairāki igauņu,
somu, vācu ciemati, pie rajonu administrācijas
vienmēr iespējams gūt saprotošu atbalstu
mazākumtautību jautājumos. Organizātajos
pasākumos plānots pieaicināt arī ciemiņus no citu
16
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tautību ciematiem, it sevišķi Augšsujetukas un
Augšbulānas igauņiem. Minusinskas un Karatuzas
rajona Ingrijas somu luterāņu baznīca plāno pārvietot
un renovēt Lejasbulānas luterāņu dievnamu, kas būtu
iekļaujams filmā kā būtisks sižets.
Mērķis: Uzņemt videofilmu (filmas
nosaukums tiks precizēts darba gaitā) par Sibīrijas
mazās Latvijas latviešu pašreizējo stāvokli, kultūras
un garīgajām aktīvitātēm. Citi uzdevumi darba
sekmīgai veikšanai: apzināt lielākās latviešu
koncentrācijas vietas pilsētās un ciemos, uzaicināt uz
plānotajiem pasākumiem caur pastu, e-pastu un
telefoniski; atjaunot ciematu kultūras apritē Jāņu
dienas (24.VI/7. jūlijs) un reliģisko svētku
(Ziemassvētki, mirušo piemiņas diena u.c.) tradīciju
Lejasbulāna, Tjuhtjatu, Suhonojas u.c. ciemos;
filmēt sadzīves un kultūras norises, fiksēt
interesentākos dzīvesstāstus, mutvārdu folkloras un
mūzikālo mantojumu; organizēt latviešu valodu vēl
kā dzimto lietojošo bērnu un jauniešu tikšanos
kopīgos pasākumos, veikt iestrādes vasaras nometņu
organizēšanai perspektīvē.
Projekta budžets
Ieņēmumi
LF:
PBLA Kultūras fonds
Somijas Ev.-lut. baznīca Krievijā
Tautas mūzikas centrs
Ieņēmumi kopā
Izdevumi
Filmēšana un skaņu ieraksti
Transporta izdevumi apsekošanas un
filmēšanas ekspedīcijām
Jāņu vakaru organizēšana Lejasbulānā
un Tjuhtjatos
Autobusu īre Jāņu dienai, 2 diennaktis
Minusinska-Tjuhtati-Lejasbulāns-Minusinska
Nofilmētā materiāla apstrāde
un montāža
Projekta koordinācijas darbs mājas birojā
Brīvdabas estrādes un ugunskura vietas
ierīkošana Jāņu svinēšanai
Organizatoriskie izdevumi: pasts, telefons,
internets
Videokartes un skaņu apstrādes pults iegāde
Izdevumi kopā

3,700
5,300
500
450
$9,950
2,500
1,500
500
600
2,800
300
250
200
1,300
$9,950

Ar LF pabalstu maksās par sekojošiem
izdevumiem: filmēšana un skaņu ieraksts $900;
transporta izdevumi $800; autobusa īre $600;
videokartes un skaņu apstrādes pults iegāde $1,300;
organizatoriskie izdevumi $100.
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Projekta atsauksmes
Austris Grasis, folklorists, baltu valodu speciālists
Māri Jansonu esmu iepazinis daudzos
projektos 25 gadu garumā, gan Francijā citās trimdas
zemēs, saistībā ar folkloru un latviešu kultūras
mantojuma popularizēšanu. Latvijā Māris darbojās
Tautas Mūzikas centra ietvaros, kas veica jaudīgu
ieguldījumu savdabīgu folkloras projektu realizācijā,
ar folkloras kopu Auri veicināja ļoti kvalitatīvu
postfolkloras instrumentālo materiālu. Māris ir viens
no ražīgākajiem Latvijas mūzikas instrumentu
meistariem, dūdu meistars.
Neesmu saskāries ar kvalitatīvu un
mūsdienīgu videomateriālu par Sibīrijas latviešu
kultūras mantojumu, nemaz nerunājot viņu
pašreizējo ikdienas dzīves un kultūras centienu
atspoguļošanu jebkādā formātā (manuālā, video,
audio). Tāpēc uzskatu šādu jaunu videomateriālu par
ļoti būtisku iespēju latviskās kultūrtelpas apsekošanā
un popularizēšanā citās tautiešu auditorijās.

ārvalstīs tie ir kļuvuši nepieejami. Gan „vecās” gan
„jaunās” trimdas latvieši ir apvienojušies kopās un
labprāt iesaistītos dziesmu svētku procesā, bet
apgrūtinātās un nekoordinētās savstarpējās
komunikācijas dēļ, kā arī līdzšinējās Dziesmu svētku
organizētāju neieinteresētības rezultātā viņiem šī
iespēja bieži vien tiek liegta. Projekta gaitā tiks
apzināti ārvalstīs esoši Latviešu koru, deju un citi
tautas mākslas kolektīvi, izveidota un uzturēta
interaktīva informācijas bāze, kur kolektīvi varēs
iegūt informāciju par: jaunajās mītnes zemēs
izveidotajām latviešu kopām un to aktīvitātēm;
Dziesmusvētku procesa aktualitātēm trimdā un
Dzimtenē; trimdas kopu iespējām piedalīties
Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos.
Projekts ir uzskatāms par laikmetīgu, jo
veicinās tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanu un
attīstīšanu caur mūsdienām piemērotu komunikācijas
veidu. Projekta īstenošana palīdzēs realizēt galveno
Latviešu Fonda mērķi - latvietības stiprināšanu.

Anda Beitāne, muzikoloģe-folkloriste
Māris Jansons ir ilggadējs un pieredzējis
folklorists, oriģināla tautas kultūras audio un video
materiāla apkopotājs, kura vadītajā folkloras kopā
Auri esmu darbojusies 90-os gados. Māris organizēja
folkloras materiāla vākšanas ekspedīcijas Latgalē un
Kurzemē, kuru laikā iegūtas nepieciešamās darba
iemaņas ar vecākās paaudzes cilvēkiem- tautas
mutvārdu mantojuma glabātājiem.
Tieši šis Centrālsibīrijas rajons (Krasnojarskas
novada dienvidi) ir maz apzināts valodnieku un
folkloras ekspedīcijās, tāpēc ir vēl liela cerība iegūt
jaunu mūzikālo un folkloras materiālu. Tā kā Māris
Jansons tagad dzīvo Sibīrijā patstāvīgi, rodas unikāla
iespēja režisoram strādāt pie sižeta gada garumā
reālajā vidē, neesot atkarīgam no īslaicīgiem un
dārgiem komandējumiem.

Pieprasījums no LF: $8,000
Projektu pieteica: Antra Purviņa, Biedrība
"Dziesmusvētku biedrība" valdes priekšsēdētāja

⋙⋙ ∗ ⋘⋘

Projekta apraksts un mērķi
Projektu realizēs biedrība, izmantojot savus
iekšējos resursus, kā arī konkursa kārtībā piesaistot
nepieciešamos ekspertus mājaslapas izveidei un
uzturēšanai. Informācijas apritei un sistematizēšanai
nepieciešams piesaistīt papildus resursus. Projektu
paredzēts īstenot līdz XXV Vispārējiem latviešu
Dziesmu un XV deju svētkiem 2013. gadā.

LF12L13 - Trimdas latviešu tautas
mākslas kopu apzināšana, vienotas
informatīvās sistēmas izveide un to
iesaistīšana Dziesmu svētku procesā
Dziesmu svētki ir mūsu tautas lepnums.
Turpinoties emigrācijas vilnim un ekonomiskajiem
procesiem Latvijā, daudziem mūsu tautiešiem

Par pieteicēju
Dziesmu svētku biedrības mērķis ir saliedēt
vienotā un saskaņotā rīcībā dažādas sabiedrību
grupas ar nolūku saglabāt Latvijas kultūras lepnumu
– Dziesmu un deju svētku tradīciju, stiprinot tās
vērtību izpratni gan Latvijā, gan ārvalstīs. Projekta
īstenošanu uzņēmušies Biedrības valdes locekļi, kuru
pieredze Dziesmu svētku procesa norisēs garantē šī
projekta veiksmīgu īstenošanu. Visi projekta
īstenošanā iesaistītie dalībnieki ir atzīstami par
augsta līmeņa profesionāļiem savā nozarē. Plānots
pieaicināt arī ekspertus šauri specifiskās jomās.
Biedrība līdz šim nav pretendējusi uz Latviešu Fonda
atbalstu.
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Izveidotais informācijas resurss ir uzturams
un attīstāms ilglaicīgi, lai nodrošinātu trimdas
tautiešu neatsvešināšanos no latviskā kultūras
mantojuma un Dziesmu svētku procesiem Dzimtenē.
Mērķauditorija ir trimdas latviešu tautas mākslas
kopas un to potenciālie dalībnieki visā pasaulē, kā arī
Latvijā esošās kopas, kas meklē kontaktus ar
tautiešiem svešumā. Projekta mērķis ir veicināt
trimdas latviešu kopu savstarpēju informācijas
apmaiņu un viņu kopīgu iesaisti Dziesmusvētku
procesā Dzimtenē, veicinot latvisko vērtību un
tradīciju saglabāšanu.
Projekta budžets
Ieņēmumi
LF
Biedru naudas
Ziedojumi
Ieņēmumi kopā
Izdevumi
Mājaslapas dizaina izstrāde
Mājaslapas programmatūras izveide
Mājaslapas hostings 2 gadiem
Informācijas savākšana, apstrāde un
digitalizēšana (8 mēneši $500 mēnesī)
Projektu vadība (8 mēneši $50 mēnesī)
Mārketinga izdevumi projekta
popularizēšanai
Nodokļi un nodevas
Izdevumi kopā

8,000
2,000
6,576
$16,576
500
4,000
720
4,000
400
1,500
3,056
$16,576

Ar LF pabalstu maksās par: mājaslapas
programmatūras izveide $4,000; informācijas
savākšana, apstrāde un digitalizēšana $4,000.
Projekta atsauksmes
Ivars Cinkuss, Dziesmusvētku virsdiriģents
„Dziesmusvētku biedrība” dibināta, lai
izveidotu spēcīgu nevalstisku organizāciju, kas
apvienotu visas ar svētku procesu saistītās
organizācijas un kopš dibināšanas ir kļuvusi par
svarīgu Dziesmusvētku asinsrites sastāvdaļu.
Laikmetīgas saskarsmes nodrošināšana ikdienā starp
latvju kultūras nesējiem dzimtenē un diasporām
ārvalstīs ir vitāli nepieciešama, lai latvju gars
turpinātu vienot mūsu tautu.
Gido Kokars, Dziesmusvētku virsdiriģents
Dziesmu svētku biedrība ir perspektīva
organizācija, kas ieņem aizvien augošu lomu
Dziesmu svētku ilgmūžības nodrošināšanai. Projekts
ir atbalstāms, jo latvietības stiprināšana, iesaistoties
Dziesmu un deju svētku procesos, ir viens no
18

galvenajiem mūsu identitātes apzināšanās veidiem.
Tas ir ļoti būtisks latviešu kopām trimdā.
Komunikācijas problēmas ir šķērslis veiksmīgai
trimdas kopu iesaistei Dziesmu svētkos, bet šī
projekta realizācija palīdzēs rast mūsdienīgu
risinājumu.
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LF12L15 - Pasaules latviešu mākslas
savienības (PLMS) trimdas mākslas
centra/muzeja ēkas remonts
Latviešu vecmeistars mākslinieks Niklavs
Strunke 1948. gadā rakstīja, ka “vairums latviešu
izcilie mākslinieki šodien atrodas trimdā”, mudinot
latviešu sabiedrību gādāt par trimdas mākslas
saglabāšanu. Kopš tā laika zinām, ka daudzi trimdas
mākslas darbi ir zuduši latviešu tautai. Cenšamies
izveidot vietu, kurā ārpus Latvijas dzīvojoši
mākslinieki un kollekcionāri varēs nogādāt mākslas
darbus, kuŗu nākotne šādā veidā būs nodrošināta kā
nesadalāma latviešu mākslas vēstures daļa.
Pieprasītā summa no LF: $10,000
Projektu pieteica: Lelde Kalmīte, Pasaules
latviešu mākslas savienības (PLMS) prezidente
Par pieteicēju
Esmu strādājusi par mākslas un mākslas
vēstures pasniedzēju augstskolās un 15 gadus par
administrātori mākslas centros. 6 gadus ALMAs
prezidente; Pasaules latviešu mākslas savienības
iniciātore. 2006 Eglīša-Janelsiņas balva mākslā.
BFA, MFA gradi (Čikāgas Universitāte); Ph.D.
mākslas paidagoğijā (Minnesotas Universitāte). Ne
es, ne PLMS neesam līdz šim saņēmuši LF pabalstu.
Projekta apraksts un mērķi
PLMS veido centru/mūzeju, kuŗā tiks
saglabāta un izstādīta latviešu trimdas mākslas
kollekcija un veidota daudzpusīga publikas izglītības
programma. Projekta plānošanas darbus izpildīs
PLMS brīvprātīgi padomes locekļi.
2011. gadā
reğistrējāmies kā Latvijas nodibinājums Pasaules
latviešu mākslas centrs (PLMC). Sadarbojamies ar
Cēsu pilsētas pašvaldību. Nomājam telpas Cēsu
vēstures mūzeja archīvu ēkā kollekcijas pagaidu
novietošanai. Regulāri sūtām noziedotus darbus
PLMS augošai kollekcijai. Vācam naudu, lai
remontētu ēku Cēsīs (Lielā Skolas iela 6), kuŗā
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veidosim atklātu archīvu un izstāžu zāles. Pieprasām
atbalstu pirmās telpas (sporta zāles) remontam, ko
iesāksim ši gada rudenī, cerot centru atvērt 2013
gadā, ar nozīmīgu izstādi līdztekus LNMM 2013
gada trimdas mākslas izstādei. Mērķauditorija ir
mākslinieki, mākslas zinātnieki, studenti, ārzemju
tūristi un vietējā publika.
Mērķis: Veicināt trimdas mākslas integrāciju
Latvijas vispārējā kultūras vēsturē. Kaut daudziem
mūzejiem Latvijā ir noziedoti trimdas mākslas darbi,
lielākā daļa no tiem glabājās mūzeju archīvos un reti
kad tiek izstādīti. Toties, PLMC dos publikai
pastāvīgu iespēju izpētīt latviešu mākslu, kas tapusi
visā pasaulē.
Projekta budžets
Ieņēmumi
LF
PBLA (pieprasīts)
Eglīša/Janelsiņas fonds (saņemts)
Privāti ziedotāji 2011. gadā (saņemts)
Privāti ziedotāji no agrākiem gadiem (saņemts)
Turpmāki ziedojumi
Ieņēmumi kopā

10,000
5,000
10,000
3,350
7,000
22,022
$57,372

Izdevumi
(iesniegta tāme, ko sagatavoja būvinžinieris Juris Amans
par sporta zāles renovāciju)
Darbs un materiāli Ls 29,794
Izdevumi kopā
$57,372

Ar LF pabalstu maksās par sekojošiem izdevumiem:
Grīdas pārbūvei (daļēja izmaksa) - algām $2,500;
materiāliem $7,500.
Projekta atsauksmes
Linda Treija, māksliniece, ALMA prezidente
Lelde Kalmīte ir sevi pierādījusi kā spējīgu
un darbīgu kultūras sabiedrības pārstāvi gan Latvijā,
gan ASV. Viņai piemīt izturība, mērķtiecība un spēja
novest projektus līdz galam. PLMS prezidente ir
profesionāla māksliniece un mākslas pasniedzēja,
kas izprot mākslas un kultūras nozīmi nacionālās
pašapziņas veidošanā un sabiedrības izglītošanā.
Ārpus Latvijas robežām ir izveidojušies lieli
uzkrājumi ar trimdas latviešu mākslinieku darbiem,
kas varētu bagātināt un papildināt Latvijas mākslas
ainu. Darbojoties ALMA organizācijā, bieži nākas
sastapties ar problēmām, kas saistītas ar trimdas
mākslinieku darbu apzināšanu, izstādīšanu un
saglabāšanu. Cēsu muzejs/centrs būtu viens no šīs
problēmas veiksmīgākajiem risinājumiem. Lai
nodrošinātu trimdas mākslas darbu uzglabāšanu un

izstādīšanu, ir nepieciešami līdzekļi ēkas un telpu
remontam, tāpēc pilnībā atbalstu Leldes Kalmītes
projektu un naudas pieprasījumu.
Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja
vietnieks
Ar projekta pieteicēju Leldi Kalmīti Cēsu
novada pašvaldība uzsāka sadarbību 2010. gadā,
iepazīstoties ar ideju par Pasaules Latviešu mākslas
centra izveidi. Divu gadu sadarbības laikā pašvaldība
ir pārliecinājusies par Kalmītes kundzes profesionālo
attieksmi pret projekta īstenošanu un spēju īsenot ar
projektu saistītas aktivitātes noteiktā laikā un
finansējuma ietvaros. Par Leldes Kalmītes
profesionālo pieredzi mākslas jomā liecina iegūtā
izglītība - MFA grāds Čikāgas Universitātē un PHD.
mākslas pedagoģijā Minnesotas Universitātē, kā arī
iepriekšējā profesionālā darbība augstskolās par
mākslas vēstures pasniedzēju un administratoru
mākslas centros. Lelde Kalmīte ir ALMAs prezidente
un Pasaules latviešu māksas savienības iniciatore.
Uzsākot īstenot Pasaules Latviešu mākslas centra
projektu, Lelde Kalmīte ir izveidotjusi pirmās
Pasaules Latviešu mākslas izstādes un organizējusi
to demonstrēšanu vairākās Latvijas pilsētās.
Cēsu pilsēta kā daudzu latvisko tradīciju
šūpulis arī mūsdienās turpina iesākto ceļu, savā
attīstībā spēcīgu uzsvaru liekot tieši uz kultūras un
mākslas jomu attīstīšanu. Cēsis ir iemīļots
galamērķis kultūras tūristiem, kas vēlas labāk iepazīt
latvisko kultūras mantojumu un mūsdienu mākslas
aktualitātes. Pašvaldība līdz šim ir daudz darījusi, lai
labiekārtotu kultūras infrastruktūru un atbalstītu
augstvērtīgas kultūras norises, piemēram, ikgadējo
Cēsu mākslas festivālu. Pasaules Latviešu mākslas
centra izveides projekts Cēsīs ir nozīmīgs solis
starptautiskas mākslas veicināšanā, lai bagātinātu
Cēsu kultūras dzīvi tās iesāktajās tradīcijās, uzsverot
latviešu mākslas vērtības.
Lūdzam Amerikas Latviešu Fondu atbalstīt
Pasaules Latviešu mākslas savienības projektu par
Pasaules Latviešu mākslas centra izveidi Cēsīs,
tādējādi nodrošinot pasaules latviešu mākslas vērtību
saglabāšanu un pieejamību plašai sabiedrībai.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
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LF12L20 - Kultūrvēsturiski izzinošas
grāmatas "Latgalīšu povuorgruomota"
izdošana
Kultūrvēsturiski izzinošā pavārgrāmata
Latvijas sabiedrību un ikvienu interesentu
iepazīstinās ar Latvijā maz aplūkotu kultūras
mantojuma daļu - kulināro mantojumu. Iecerētais
projekts parādīs Latvijas kultūras daudzveidību, jo
grāmatā bez receptēm tiks atspoguļotas ar ēdienu
gatavošanu saistītās tradīcijas, folkloras materiāls un
arī cilvēku personiskā pieredze. Grāmatai būs
kultūrvēsturiska nozīme un tā veicinās latviešu
kultūras attīstību, jo ikvienam interesentam tās saturs
ļaus izprast un pašam praktizēt ar kulināro
mantojumu saistītās tradīcijas.
Pieprasījums no LF: $3,200
Projektu pieteica: Vineta Vilcāne, biedrība
"Latgolys Studentu centrs (LgSC)
Par pieteicēju
LgSC ir pieredze realizējot ar Latgales
kultūrvēsturi saistītus projektus, kuri ir guvuši
ievērību visas Latvijas mērogā un veicinājuši
latviešu kultūras attīstību kopumā. Biedrībai ir arī
pieredze grāmatu izdošanā, kopumā ir izdotas trīs,
divas pašlaik atrodas sagatavošanā. Grāmatas
sastādītāja Vineta Vilcāne (Bc. hist.) veic pētījumu
par Latvijas nacionālo virtuvi 20. gadsimtā, savukārt
Kristīne Pokratniece (Mg. philol) ir specializējusies
folkloras pētniecībā.
Projekta apraksts
Projektu realizēs biedrība "Latgolys Studentu
centrs", piesaistot attiecīgās jomas speciālistus Vinetu Vilcāni (kulinārā mantojuma apzināšana,
sagatavošana publicēšanai, teksta komentāru
sagatavošana) un Kristīni Pokratnieci (folkloras
materiāla apzināšana, sagatavošana publicēšanai,
teksta komentāru sagatavošana.) Grāmatā tiks
ievietotas 20. gs. un 21. gs. sākumā Latgales reģionā
gatavoto ēdienu receptes, kuras tiks papildinātas ar
folkloras materiālu, kas ilustrēs ar ēšanu un ēdieniem
saistītās paražas, piemēram, tautasdziesmām,
parunām u.c. Tāpat grāmata tiks papildināta ar
vizuālo materiālu, piemēram, fotogrāfijām no
dažādiem svētkiem, un vairāku cilvēku stāstījumiem
par kādu no grāmatā ievietotajiem ēdieniem, tādā
veidā parādot ar kulināriju saistītās reģionam
20

2012. gada jūlijs

raksturīgās tradīcijas.
Projekts tiks realizēts Rīgā (darbs bibliotēkās
un citās materiālu krātuvēs, manuskripta
sagatavošana, grāmatas izdošana) un Latgalē
(ekspedīcija mūsdienu materiāla iegūšanai).
Projekta mērķauditorija ir ikviens pasaules
iedzīvotājs, kuru interesē Latvijas kultūrvēsture un
kulinārais mantojums.
Projekts tiks realizēts no 2013. gada 1.
janvāra līdz 2014. gada 31. oktobrim.
Projekta mērķis ir popularizēt Latvijas
daudzveidīgo kultūras mantojumu, izdodot
kultūrvēsturiski izzinošu pavārgrāmatu latgaliešu
valodā.
Projekta budžets
Ieņēmumi
LF
Ieņēmumi no grāmatas pārdošanas
Ieņēmumi kopā

3,200
3,200
$6,400

Izdevumi
Autoratlīdzība grāmatas autoriem, ieskaitot
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Izdevumi ekspedīcijām
Grāmatas izdošana, tipogrāfijas pakalpojumi
Reklāma un grāmatas prezentācijas izdevumi
Administratīvie izdevumi
Izdevumi kopā

1,500
600
3,200
600
500
$6,400

Ar LF pabalstu maksās par sekojošiem izdevumiem:
Grāmatas izdošana, tipogrāfijas pakalpojumi $3,200.
Projekta atsauksmes
Aija Jansone, LU Latvijas vēstures institūta
Etnoloģijas nodaļas vadītāja
Biedrība "Latgolys Studentu centrs" ir viena
no latviešu jauniešu organizācijām, kura, īpašu
uzsvaru liekot uz Latgales kultūrvēsurisko reģionu,
veic Latvijas kultūras mantojuma izzināšanu,
saglabāšanu un popularizēšanu. Līdz šim biedrība ir
izdevusi vairākas grāmatas, tai skaitā, "Es soku. Tu
soki. Puosokys par krīzi" un organizējusi izzinošus
pasākumus, piemēram, semināru "Atzolys", kas guva
lielu atsaucību, tāpēc LgSC ir iecerējis savu darbu
turpināt un realizēt nākamos projektus.
Pieteiktais projekts ir kultūrvēsturiski
izzinošas grāmatas "Latgalīšu povuorgruomota" (Latgaliešu pavārgrāmata) izdošana, kas
ļaus iepazīties ar līdz šim maz pētītu un sabiedrībā
zināmu kultūras daļu - kulināro mantojumu.
Projekts ir īpašs ar to, ka tā sagatavošanā tiks
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izmantoti etnogrāfiskie materiāli, vākti 100 gadu
garumā. Grāmatā bez ēdienu receptēm tiks ievietots
ar uzturu saistītais folkloras materiāls un foto
liecības, kas ļaus labāk uztvert Latgales reģionam
raksturīgo kulināro mantojumu: gan ar tā
pagatavošanu, gan lietošanu ģimenes godos,
kalendārajās ierašās un ikdienā. Lūdzu LF atbalstīt
LgSC iesniegto projektu.
Dace Melbārde, LR Kultūras ministrijas
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra
direktore
Biedrība LgSC ir vienīgā organizācija
Latvijā, kas apvieno jauniešus no visas Latvijas ar
līdzīgām interesēm par Latgales reģiona kultūras
daudzveidību. Biedrības jaunieši ir realizējuši
vairākus ar Latgales kultūras mantojuma saglabāšanu
saistītus projektus, tādā veidā sekmējot kopējo
Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu un
intereses veicināšanu tieši jauniešu vidū. Lūdzam
atbalstīt biedrības LgSC pieteikumu - "Latgalīšu
povuorgruomota" izdošanu latgaliešu valodā, jo tādā
veidā labāk tiks atspoguļota reģionam raksturīgā
oriģinalitāte, kas ir daļa no Latvijas nemateriālā
kultūras mantojuma.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
LF12L21 - Dokumentāla filma "Dieva
putniņi" (Trimdas bērnu likteņi)
Filmas veidotāji saprot, ka ir pēdējais brīdis,
lai paspētu fiksēt ļoti būtisku nacionālās pašapziņas
attīstības posmu mūsu tautas vēsturē – trimdas
nometņu laiku Vācijā. Tiem, kuri vēl atceras šīs
dzīves savdabību un var pastāstīt par nometņu dzīves
notikumiem, ir ne mazāk par 75 gadiem. Laiks
nenovēršami izdzēš ļoti būtiskus nacionālās apziņas
liecinājumus. Tos saglabāt īpaši svarīgi ir tagad, kad
dzimtenes jēdziens zaudē savu nozīmi sabiedrībā.
Iztaujāsim DP laika jauniešus – tagad cienījamus un
sabiedrībā pazīstamus cilvēkus (Valters Nollendorfs,
Pēteris Tērmanis, Aija Ebdena, Aivars Jerumanis,
Vaira Vīķe-Freiberga, Alberts Legzdiņš, Ingrīda
Muižniece un daudzus citus). Būtisks emocionālais
un vizuālais elements filmā būs atmiņu stāstos ievītās
nometņu vietas, sastatot tā laika fotogrāfijas un kino
arhīvu ar to, kādas tās ir šodien.
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Pieprasījums no LF: $10,000
Projektu pieteica: Dzintra Geka, režisore un
producente, nodibinājums "Fonds Sibīrijas bērni"
Par pieteicēju
Dzintra Geka ir neatkarīgā dokumentālo
filmu režisore un producente. Izglītību ieguvusi
Ļ e ņ i n g r a d a s Va l s t s t e ā t r a , m ū z i k a s u n
kinematogrāfijas institūtā 1979. gadā, pabeigusi
Augstākos režisoru kursus Maskavā 1982. gadā.
Veidojusi daudzas filmas par Latvijas okupāciju,
izsūtīšanām, kultūras darbiniekiem trimdā un Latvijā.
Pabeigtas 36 dokumentālās filmas, no tām 24 arī
producētas. Ir viena no Fonda “Sibīrijas bērni”
dibinātājām. Kopš 2001. gada veidojusi 11
dokumentālās filmas par okupācijas un deportācijas
tematiku, izdevusi Sibīrijas bērnu intervijas latviešu
valodā divu sējumu grāmatā “Sibīrijas bērni” un
angļu valodā grāmatas 1.sējumu, organizējusi
ikgadējās konferences un koncertus. Daudzas
dokumentālās filmas atlasītas un apbalvotas pašmāju
un starptautiskos festivālos.
No Latviešu Fonda 2009. gadā saņemts
atbalsts 18,400 USD apmērā grāmatas “Sibīrijas
bērni” 1. sējuma tulkojumam angļu valodā un
izdošanas sagatavošanai.
Projekta apraksts un mērķi
Projekta vadītāja un filmas režisore Dzintra
Geka koordinēs dokumentālās filmas veidošanu,
projektā iesaistītos speciālistus – scenāristu Agri
Redoviču un operatoru Aivaru Lubānieti finansiālo
resursu sadalījumu un citas ar projektu saistītas
aktīvitātes.
Uzņemšanas grupas rīcībā ir nonācis vēstuļu
komplekts, kuras no pēckara Vācijas nometnēm
sūtītas uz Latviju. Rakstītāja ir kāda pusaudze
Lonija. Viņas māte palikusi Latvijā, tēvs kritis
Kurzemē, kopā ar citiem kureliešiem, vecākais brālis
bijis leģionā un sākumā atrodas gūstekņu nometnē
Cēdelgemā. Vācijā Lonija ir kopā ar mātes māsu un
viņas ģimeni. Saturiski vēstules aptver visu DP laiku
Vācijā no 1945. līdz 1950. gadam. Izmantosim šo
vēstuļu fragmentus, lai sniegtu informāciju par
dažādām norisēm trimdas dzīvē. Tas būs jaunas
meitenes skatījums uz tā laika sadzīves apstākļiem,
cilvēku attiecībām, sapņiem un cerībām.
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Darbu pie filmas uzsākām jau 2012. gada
janvārī. Līdz martam Vācijā un Anglijā intervēsim
filmas dalībniekus un meklēsim filmēšanas vietas.
Jūlijā filmēsim tikšanos Augustdorfā, nometņu vietas
Eslingenā, Cēdelgemā, Libekā, Mērbekā,
Volterdingenā, Segvardenā Vācijā. Plānojam intervēt
180-200 cilvēkus. No oktobra līdz novembrim tiks
pabeigts darbs pie scenārija. No š.g. decembra līdz
2013. gada aprīlim atlasīsim filmas materiālu
montāžas uzsākšanai. 2013.gadā no maija līdz
augustam notiks filmas montāža. 2013. gada oktobrī
plānota filmas pirmizrāde. Lai darbs pie filmas un
intervijām būtu vizuāli kvalitatīvs, mums
nepieciešama jauna HDCAM kamera, kura pēc
filmēšanas paliks fonda “Sibīrijas bērni” rīcībā.
Trimdas bērnu arhīvs tiks dāvināts Nacionālajai
bibliotēkai.
Mērķauditorija ir cilvēki visā pasaulē, kuriem
bijis jādzīvo līdzīgās vēsturiskās situācijās. Filmu
iecerēts izrādīt latviešiem Vācijā, Lielbritānijā, ASV,
Kanādā, Austrālijā un piedāvāt dažādu valstu
televīzijām. Filmu dāvināsim un izrādīsim Latvijas
skolās un kultūras namos.
Latviešu tautas vēsturi nedrīkst aizmirst.
Projekta budžets
Ieņēmumi
LF
Nacionālais Kino Centrs
Ziedojumi
Citi ieņēmumi
ES struktūrfondi
Valsts Kultūrkapitāla fonds
Nacionālais Kino Centrs
Rīgas Dome
Ieņēmumi kopā

10,000
9,720
5,000
2,000
6,000
2,000
10,050
2,000
$46,770

Izdevumi
Darba algas un honorāri
15,600
Transporta izdevumi Latvijā
2,500
Kasetes (HD, DVCAM, Betacam SP, DVD diski)
700
Archīvu materiāli
1,600
Komandējuma izdevumi
6,000
Montāža un ieskaņošana
6,700
Transporta izdevumi ārpus Latvijas
5,000
Apdrošināšanas un juridiskie pakalpojumi
670
Administratīvie izdevumi
1,400
Reklāmas izdevumi
1,300
Tulkošana
400
Kamera (Sony HDR-AX2000), kameras soma,
mikrofons
3,900
Pirmizrādes reklāmas materiāli, DVD vāciņi
1,000
Izdevumi kopā
$46,770
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Ar LF pabalstu maksās par: darba algām un
honorāriem $2,500; transporta izdevumi Latvijā
$2,500; kamera, kameras soma, mikrofons $3,900;
tulkošana $400; reklāmas izdevumi $700.
Projekta atsaukmes
Astrīda Jansone, Tūrisma aģentūras vadītāja,
pensionēta, LF tūkstošniece
Iepazinu Dzintru Geku, kamēr pati strādāju
Okupācijas muzejā un tagad esmu pārliecināta, ka
mums nav labāku vēsturisku dokumentu par
okupācijas laika notikumiem kā Dzintras Gekas
veidotās filmas par bērniem, kas tika aizvesti uz
Sibīriju. Tāpat viņas citi darbi par notikumiem
okupācijas laikā ir pārskatāmāki un vieglāk
saprotami un uztverami kā parastas vēstures
grāmatas.
Ir pats pēdējais laiks dokumentēt arī rietumu
latviešu trimdas bērnu dzīvi, jo tie tagad ir sasnieguši
to vecumu, ka drīz vien tas varētu būt par vēlu.
Dzintras Gekas līdzšinējie darbi ir pierādījuši, ka
viņa to var veikt vislabāk.
Pēteris Bolšaitis, Universitātes mācībspēks
(profesors), pensionēts, LF tūkstošnieks
Dzintra Geka, manuprāt, ir veiksmīgākā
dokumentālo filmu veidotāja par latviešu izsūtītajiem
Sibīrijā un citiem ar Latvijas okupāciju saistītiem
tematiem. Dz.Geka ir vērtīga Latvijas okupācijas
muzeja līdzdarbniece. Projekta īpašā nozīme:
pašsaprotama. DP nometņu laika aculiecinieki ir
sasnieguši ievērojamu vecumu, un viņu piedzīvoto ir
svarīgi dokumentēt kā daļu no Latvijas vēstures.
Grūti iedomāties spējīgāku personu par Dzintru
Geku šāda projekta veikšanai.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
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LF12L27 - Jaunpiebalgas baznīcas
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
un attīstīšana - personālgrāmatas
saglabāšana un izmantošana
Laika gaitā atgūstot Jaunpiebalgas baznīcas
"personālgrāmatas" (skaitā 42 eks.), esam
uzņēmušies arī atbildību ne tikai par kristīgo vērtību
audzināšanu, bet arī par savas identitātes veidošanu
katrā Jaunpiebalgas novada iedzīvotājā. Saglabāt
Jaunpiebalgas novadam un Piebalgas apkaimei
raksturīgās kristīgās tradīcijas, uzsvērt kultūras
īpatnības un tradicionālo lauku saimniekošanu, kā arī
attīstīt baznīcas resursus iepriekšminēto darbību
rezultātā. Grāmatās fiksētās ziņas ir unikāls
Jaunpiebalgas cilvēku, saimniceību un kultūras
vēstures izpētes avots, kur rodamas ziņas par
personu dzimšanu, laulību, miršanu, saimniecību
lielumu un māju nosaukumiem, kā arī dažādas citas
ziņas.
Pieprasījums no LF: $4,421
Projektu pieteica: Tamāra Gončoronoka,
diakone, Jaunpiebalgas Svētā Toma draudze
Par pieteicēju
Jaunpiebalgas baznīcā esmu realizējusi jau
vairākus projektus 2010. gadā - ūdensvada un
kanalizācijas ierīkošana, invalīdu uzbrauktuves
izveide, aktīvi darbojos baznīcas atjaunošanas fonda
ietvaros, jau trešo gadu organizēju kristīgo bērnu
mūzikas vasaras festivālu-nometni. Diakone,
piecpadsmit gadu pieredze. Jaunpiebalgas Svētā
Toma baznīca nav saņēmusi iepriekš LF pabalstu.
Projekta apraksts un mērķi
Projekta izpildītāja sertificēta restaurācijas
meistare Ārija Ubarste. Restaurācija tiks veikta SIA
"Sēpija" Mārupes ielā 31/13, Rīgā. Jaunpiebalgas ev.
lut. Svētā Toma draudze vēlas restaurēt un konservēt
42 draudzes personālgrāmatas.
Tā kā baznīcas telpas ir mitras, vēlams veikt
iesējumu dezinfekciju, lai aizkavētu pelējuma sēnīšu
attīstību. Pašreizējā veidā abus vecākos dokumentu
iesējumus nav ieteicams izmantot, lai neradītu
jaunus materiāla bojājumus. Vizuāli apskatot papīra
saglabātības pakāpi, jāsecina, ka tas noveco un ir
veicama papīra novecošanas pasivēšana un traipu
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deaktivizēšana, plīsumu likvidēšana un noformēšana
ilgstošai glabāšanai un izmantošanai draudzes darbā.
Tā kā Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīcas draudzes
darbā šie dokumentu iesējumi tiek izmantoti,
iedzīvotājiem sniedzot ziņas par viņiem
interesējošiem jautājumiem, tad tika pieņemts
lēmums šo materiālu, izvērtējot saglabātības pakāpi,
vai nu konservēt (39 iesējumi) vai restaurēt (3
iesējumi). Grāmatu vērtība ir unikāla, ka projekta
veiksmīgas realizācijas ietvaros, mēs varēsim veidot
jaunus projektus sadarbībā ar Jaunpiebalgas
vidusskolas vēstures muzeju, 2015. gadā organizēt 2.
Vispasaules Jaunpiebaldzēnu salidojumu, kuru
ietvaros apņemamies popularizēt LF, kā arī
publicitāte tiks nodrošināta ar reģionālās avīzītes
"Piebaldzēniem" starpniecību un mājaslapā www.
jaunpiebalga.lv. Tiks reklamēts arī atbalsta fonda
mājas lapā www.jbaf.lv.
Ja projekts tiks apstiprināts, tad darbi tiks
uzsākti 2013. gada janvārī, resaurācijas beigu
termiņš 31. augusts.
Mērķi: Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu nākamajām paaudzēm; veicināt
Jaunpiebalgas iedzīvotāju interesi par savu māju,
zemes, dzimtu likteņiem; attīstīt sadarbību ar
Jaunpiebalgas vidusskolas vēstures muzeju, veidojot
diskusijas jaunatnei "piebaldzēna identitātes
apzināšana"; veicināt jaunatnes ieinteresētību savu
dzimtu ģenealoģiskā koka izveidē; 2011. gada
vasarā, tika sarīkots pasākums "1. Pasaules
jaunpiebaldzēnu salidojums", kura ietvaros
Jaunpiebalgu apmeklēja daudz trimdas latviešu, tika
izdota V. Johansones sastādītā grāmata "No Viņķu
kalna līdz Skrāģu krogam", kuras pamatā tika
izmantota informācija no baznīcas grāmatām;
turpināt apzināt trimdā dzīvojošo piebaldzēnu
likteņstāstus; sekmēt izziņas procesu pētījumus
zinātniskā līmenī "piebaldzēni laikmetu griežos".
Galvenā mērķauditorija ir novada iedzīvotāji (2,000
cilvēku), ekskursanti (sezonā 500), skolēni (50).
Projekta budžets
Ieņēmumi
LF
Draudzes iemaksa projektam
Privātie ziedotāji
Ieņēmumi no mērķpasākumiem
Ieņēmumi kopā

4,421
2,000
1,400
1,021
$8,842
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Konservācijas izmaksas
Restaurācijas izmaksas
Ceļa izdevumi
Konsultāciju izmaksas
honorāriem
Izdevumi kopā
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3,870
3,297
470
340
865
$8,842

Ar LF pabalstu maksās par sekojošiem izdevumiem:
restaurācijas izmaksas $3,297; daļējas konservācijas
izmaksas $1,124.
Projekta atsauksmes
Tālavs Jundzis, Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīcas
atbalsta fonda valdes priekšsēdis, Zinātņu
akadēmijas viceprezidents
Jaunpiebalgas draudze ir ļoti aktīva draudze,
kura jau ir īstenojusi vairākus veiksmīgus projektus.
Kā piemēru var minēt ūdensvada un kanalizācijas
ierīkošanu baznīcā, invalīdiem ratiņkrešlos
pielāgotas uzbrauktuves izbūve. Joprojām turpinās
Dievnama atjaunošanas darbi, kas ir ļoti darbietilpīgs
process. Šajā gadā ir ieplānota baznīcas iekštelpu
restaurācija un logu nomaiņa. Visām šīm aktīvitātēm
var sekot līdzi mūsu mājas lapā www.jbaf.lv
Īpašu prieku sagādā tas, ka draudze ir
nolēmusi restaurēt un iekonservēt baznīcas grāmatas.
Ar Jaupiebalgas draudzi bija saistīta mana tēva,
Edgara Jundža dzīve und darbība. Būdams šīs
draudzes mācītājs, piedzīvojis izsūtīšanu, taču,
pateicoties viņam un citiem tā laika baznīcas
aktīvistiem, grāmatas tika nosargātas un atgrieztas
draudzei. Grāmatām ir milzīga kultūrvēsturiskā
vērtība un nozīme. Tikai tad tauta var izaugt ar stipru
nākotni, ja tā apzinās savu pagātni, kura esošajiem
un bijušajiem jaunpiebaldzēniem visā pasaulē slēpjas
šajā 42 personālgrāmatās. Būšu pateicīgs, ja
atbalstīsiet šo projektu.
Askolds Liedskalniņš, Jaunpiebalgas novada domes
priekšsēdētājs
Apsveicama ideja, ka Jaunpiebalgas ev. lut.
diakone Tamāra Gončoronoka kopā ar draudzi
ierosinājusi veikt baznīcas grāmatu atjaunošanu.
Draudze jau iesaistījusies vairākos nozīmīgos
pasākumos gan draudžu ietvaros Latvijā, gan arī
kopā ar ārvalstu draudzēm. Piemēram, Konektikutas
draudze ziedoja baznīcas durvju restaurēšanu.
Jaunpiebalgas baznīcas atbalsta fonds kopā ar
draudzi, novada domi un daudziem citiem
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atbalstītājiem un aktīvistiem organizē dievnama
atjaunošanas-restaurācijas pasākumus.
Īstenojot projektu par baznīcas grāmatu
atjaunošanu - tas būs milzīgs ieguvums ne tikai
atsevišķiem cilvēkiem, kuriem nepieciešamas
izziņas, bet arī dzimtu pētniekiem. Vēsma Johansone
(Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeja vadītāja)
izmantojusi baznīcas grāmatas, sastādot grāmatukrājumu 2008. gadā "Jaunpiebalgas Svētā Toma
baznīca un mācītāji", kurā ne tikai apkopotas ziņas
par draudzi, baznīcu un mācītājiem, bet pievienots
bibliogrāfisks saraksts par notikumiem draudzē.
Pašlaik top apkopojums par dzimtām, un baznīcas
grāmatu nepieciešams izmantot, taču lapas ir
neapskaužamā situācijā. Vajag šo grāmatu glābt!

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
LF12L28 - XIV Latviešu Dziesmu svētku
Kanādā 2014. g. Hamiltonā Tautas deju
lieluzvedums "Deju pinu vainagā"
Latviešu tauta un tās kultūra ir bijusi
neatņemama daļa no multikulturālās vides Kanādā,
īpaši Toronto un tās apkārtnē, kur vienuviet ir
koncentrējušies visvairāk latviešu ārpus Latvijas.
Dziesmu un deju svētku Deju lieluzvedums - tā ir
iespēja visiem apmeklētājiem sekot līdzi un izbaudīt
latviešu tautas deju krāšņumu un latvisko kultūras
mantojumu, kas ir saglabāts un turpināts izkopt ārpus
Latvijas pēdējo 60 gadu garumā. Latviešu Dziesmu
svētki Kanādā ir vienīgais kultūrālas nozīmes
pasākums Kanādā, kas vieno kopā vairākus tūkstošus
latviešu un latviešu izcelsmes skatītāju un dalībnieku
ne tikai no Kanādas, bet, kā pieredze rāda, arī no
ASV, Latvijas, Lielbritānijas, Īrijas un citām valstīm,
kurās tiek uzturēta latviešu kultūra un tās mantojums.
Pieprasījums no LF: $10,000
Projektu pieteica: Māra Simsone, XIV Latviešu
Dziesmu svētku Kanādā Rīcības komitejas Tautas
deju nozares vadītāja
Par pieteicēju
No 5 līdz 25 gadu vecumam mācījos baletu.
Esmu piedalījusies vairākos sarīkojumos un
programmās, kā arī, sākot ar ģimnāzijas gadiem,
palīdzēju mācīt bērnu klases. Esmu dejojusi Milvoku
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"Metieniņā", Toronto "Daugaviņā", Toronto
"Diždancī", tagad vadu "Dižo Danci". Vadīju
jaundeju skati Milvoku Dziesmu un deju svētkos
1983. g. un palīdzēju rīkot un vadīt deju
lieluzvedumu. Vadīju TLBSS bērnu deju kopu. Esmu
horeogrāfējusi vairākas godalgotas jaunrades dejas.
2013. gadā Latvijas Dziesmu un deju svētku
lieluzvedumā būs divas no manām dejām - "Iebrauca
saulīte" un "Spieķītis". 2009. gada Hamiltonas
Dziesmu un deju svētkos biju tautas deju
lieluzveduma vadītāja. Fonda pabalsts iepriekš nav
saņemts.
Projekta apraksts un mērķi
2014. gadā no 3. līdz 6. jūlijam Hamiltonā
norisināsies XIV Latviešu Dziesmu un deju svētki
Kanādā. Jau 60 gadus, ik pēc 4 līdz 5 gadiem Kanādā
pulcējas latvieši no visas Ziemeļamerikas,
Austrālijas, Lielbritānijas un citām valstīm, gan kā
dalībnieki, gan kā skatītāji. Pēc Latvijas neatkarības
atgūšanas mūsu dalībnieku pulku ir kuplinājuši arī
Latvijas dejotāji un dziedātāji.
Deju lieluzvedums "Deju pinu vainagā" ir
plānots kā pēdējais un noslēdzošais Dziesmu un deju
svētku pasākums, svētdien, 6. jūlijā. Neskaitāmu
Latvijas, Kanādas, ASV un Austrālijas horeogrāfu
veidotās dejas vienos dejotājus, kuri tikai nesen
iemācījušies savus pirmos deju soļus un ir tikai 4
gadus veci, gan jauniešus, gan arī pieaugušos un
seniorus, kuriem dejošana ir bijusi visas dzīves
sastāvdaļa. Vairāku gadu garumā plānotais pasākums
ir ar mērķi apvienot visu paaudžu dejotājus kopīgā
dejā, sniedzot mūs skatītāju auditorijai - gan latviešu,
gan latviešu izcelsmes, gan nelatviešu skatītājiem
visās vecuma grupās - skaistu un interesantu latviešu
kultūras mantojuma sastāvdaļu.
Projekta budžets
Ieņēmumi
LF
Ieejas biļetes
Ontario Ministry of Tourism kopā ar
Hamiltonas pilsētu
Ienākumi kopā
Izdevumi
Programmas
Telpu īre
Darbinieku algas
Apgaismošana un skaņa
Honorāri horeogrāfiem

10,000
83,000
5,000
$98,000
3,000
20,000
8,000
20,000
3,000

Honorāri mūziķiem
Ēdināšana
Apdrošināšana
Administrācija
Izdevumi kopā

10,000
15,000
2,000
17,000
$98,000

Ar LF pabalstu maksās par sekojošiem izdevumiem:
Apgaismošana un skaņa - apgaismošanas ierīču un
technikas, mikrofonu un skaļruņu īrēšana $10,000.
Projekta atsauksmes
Juris Audariņš, LR vēstnieks Kanādā
Dziesmu un deju svētkiem nepārprotami ir
ļoti nozīmīga loma latviešu kultūras dzīvē.
Pateicoties svētku organizatoru pašaizliedzīgajam
darbam, arī šodien Kanādā dziesmu svētki notiek,
pulcējot plašu dalībnieku skaitu no Kanādas un ASV,
arī no Austrālijas, Eiropas un, protams, Latvijas.
Augsti vērtēju Dziesmu svētku rīcības komitejas
darbu, gadu garumā ieguldīto laiku un līdzekļus, lai
dziesmu svētku tradīcijas Kanādā uzturētu dzīvas un
tās tiktu nodotas jaunākām paaudzēm. Dziesmu un
deju svētku tradīciju uzturēšana bagātina arī Kanādas
sabiedrību, no jauna krāšņi un skanīgi apliecinot
latviešu kultūras dzīvotspēju arī tālu aiz Latvijas
robežām.
Novērtējot dziesmu un deju svētku nozīmi un
īpašo vietu latviešu kultūrā, vēlos sniegt vislielāko
atbalstu XIV Latviešu dziesmu svētkiem Kanādā, jo
īpaši, Deju lieluzvedumam "Deju pinu vainagā".
Esmu pārliecināts, ka deju lieluzvedums būs ļoti
īpašs un vizuāli krāšņs notikums, kas no jauna
apstiprinās latviešu danču tradīciju spēku, dejotāju
profesionalitāti, entuziasmu un dejas mīlestību.
Jāpiekrīt, ka Deju lieluzvedumam ir īpaši nozīmīga
vieta svētku programmā, kas tiek īpaši gaidīta gan
skatītāju, gan dalībnieku vidū.
Dziesmu un deju svētki ir svētki visiem dziedātājiem un dejotājiem, skatītājiem un, protams,
rīkotājiem. Rīkotājiem tas ir mīlestības darba auglis,
kas gadiem lolots, tiek kopīgi izdziedāts un izdejots.
Vēlreiz vēlos izteikt savu un vēstniecības atbalstu
2014. gada Dziesmu svētku Hamiltonā, Kanādā,
organizatoriem, iesniedzot finansiālo līdzekļu
projekta pieteikumu Latviešu Fondam par Deju
lieluzvedumu "Deju pinu vainagā". Vienlaicīgi vēlos
izteikt pateicību Latviešu Fondam par daudzu gadu
garumā sniegto atbalstu latviešu kultūrai un
izglītībai.
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Jolanta Linde, LNAK Kultūras daļas vadītāja
Deja latviešu tautas kultūrā ir bijusi
neatņemama sastāvdaļa jau no aizvēsturiskiem
laikiem. Roku rokā ar dziesmām tā ir izdzīvojusi
cauri gadu simtiem gan brīvas Latvijas, gan zem
svešu zemju varas, gan Tēvu zemē, gan citos
kontinentos. Tautas deju lieluzvedums ir unikāls
priekšnesums ne tikai latviešu kultūras saglabāšanai,
bet arī Kanādas kultūras mantojumam.
Latviešu Dziesmu svētku Kanādā Rīcības
komiteja sevi ir pierādījusi kā darbīga un atbildīga
organizācija. Tautas deju lieluzvedums visos
Kanādas latviešu Dziesmu svētkos vienmēr ir bijis
krāšņs un vienreizējs. Tautas deju nozares vadītāja
Māra Simsone savu talantu rīkot Tautas deju
lieuzvedumus parādīja jau iepriekšējos - XIII
Dziesmu svētkos Kanādā, Hamiltonā, 2009. gadā.
Tautas deju programma bija veiksmīgi izmeklēta,
tika izdarīta precīza mūzikantu izvēle un kopā ar
tautas deju nozares pārstāvjiem, tika sarīkots lieliski
pārdomāts Dziesmu svētku noslēguma pasākums.
Ceru, ka neliegsiet atbalstu XIV Latviešu Dziesmu
svētku Kanādā, Rīcības komitejas Tautas deju
nozares vadītājai Mārai Simsonei šī vērtīgā projekta
īstenošanai.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
LF12L30 - Monogrāfiska pētījuma
"Latvieši Austrālijā: literārā dzīve,
l i t e r ā r a i s p ro c e s s u n p e r s o n ī b a s "
sagatavošana un izdošana
Projekts, kas rezultēsies monogrāfiskā
pētījumā par latviešiem Austrālijā, vistiešākā mērā
saistīts ar latviešu tautas vēstures procesiem, saistīts
ar kultūru un literātūru, kuru izpratne un izzināšana
arī 21. gs. ir jo nepieciešama, lai apzinātos sevi kā
latvieti, lai saprastu un novērtētu to devumu, ko
latviešu kultūrai un literātūrai bagātinoši ir snieguši
bēgļu gados un trimdā tapušie literārie darbi. Ko
nozīmēja svešajā vidē un apstākļos uzturēt spēkā
latvisko, neļauties svešā ietekmei, ko nozīmēja
dzīvot ‘divas dzīves’ – ikdienas un mājas (latvisko) –
tie ir būtiski jautājumi katras nācijas pastāvēšanā.
Manuprāt, šāda projekta īstenošana būtu arī pateicība
tiem daudzajiem latviešiem, kuri tālajā un savā ziņā
izolētajā kontinentā kopa latvisko kultūru, rakstīja
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latviski, rīkoja Kultūras dienas un Rakstnieku dienas
u. tml., lai cik arī tas bija sarežģīti.
Pieprasījums no LF: $3,000
Projektu pieteica: Inguna Daukste-Silasproģe
Par pieteicēju
Beigusi LU Filoloģijas fakultāti (1992), Dr.
philol. (1997), Latvijas Universitātes Literatūras,
folkloras un mākslas institūta Literatūras vēstures
daļas vadošā pētniece. Pētnieciskās intereses saistītas
ar latviešu trimdas literātūru un salīdzinošo
literātūrzinātni. Divu monogrāfiju autore, līdzautore
vairākiem monogrāfiskiem izdevumiem (par vācu
literatūru (2005) un Baltijas literātūru (2008)).
Saņēmusi LZA Plūdoņa balvu literātūrzinātnē
(2003). Publicējusi 43 zinātniskas publikācijas par
šīm tēmām, 110 populārzinātnisku rakstu autore,
nolasījusi 50 referātus zinātniskās konferencēs.
Projekta apraksts un mērķi
Monogrāfija „Latvieši Austrālijā: literārā
dzīve, literārais process un personības” būs vienas
autores (I. Daukstes-Silasproģes) pētījums, kas atklās
mazzināmas lappuses, jo līdz šim par Austrāliju
runāts maz, kam rodami arī objektīvi iemesli - uz
Austrāliju izceļoja salīdzinoši neliels skaits
rakstnieku, lielākā tiesa tieši šajā kontinentā
izveidojās par rakstniekiem, latviešu trimdas
rakstniecību bagātinot ar jaunās mītnes zemes
iespaidiem, vērojumiem, pieredzi. Monogrāfija
sniegs archīvu materiālos, bibliotēku fondos un
faktoloģijā balstītu ieskatu šīs zemes latviešu
literārās dzīves procesos.
Projekta mērķis ir plašāku lasītāju loku un
interesentu par latviešu trimdas literātūru iepazīstināt
ar latviešu rakstniecības ceļiem tālajā Austrālijā.
Mērķauditorija – interesenti par latviešu rakstniecību
kopumā un par latviešu trimdas literātūru. Pētījums
varētu piesaistīt plašāku interesentu loku, jo sniedzas
ārpus tikai literāro procesu analīzes, ir kultūrvēsturisks
un psiholoģiski spriegs starpdisciplinārs pētījums.
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Projekta budžets
Ieņēmumi
LF
3,000
Kultūrkapitāla fonds
3,000
Tiks vēl meklētas iespējas finansējuma piesaistei 2,000
Ieņēmumi kopā
$8,000
Izdevumi
Tipogrāfijas izmaksas
Daļēji - redakcionālās izmaksas
Pārējie izdevumi
Izdevumi kopā

3,000
3,000
2,000
$8,000

Ar LF pabalstu maksās par sekojošiem izdevumiem:
Par tipogrāfijas izdevumiem. Atsevišķs honorārs
projekta autorei nav paredzēts. Atsevišķi tiks
pievienota tāme, kurā atklātos viss projekta budžets
kopumā. Kādas izmaiņas tajā iespējamas, jo precīzi
vēl nav zināms monogrāfijas apjoms (apm. 20. al.),
jo darbs turpinās. Mainīties var ne vien USD dolāra
kurss Latvijā, bet tipogrāfiskās izmaksas. Par
ieņēmumu daļu šobrīd problemātiski ko bilst –
loģiski, ka ienākumi būs no grāmatas pārdošanas,
tomēr būs arī papildus izdevumi par grāmatas
pārsūtīšanu pa pastu ārpus Latvijas. Šāda satura
grāmatas nekad netiek izpirktas strauji, jo interese
par tām ir noturīga ilgākā laikaposmā.
Projekta atsauksmes
Lalita Muižniece, Emeritēta profesore
Rietummičiganas universitātē, LF tūkstošniece
Jau vairākus gadus Daukste Silasproģe strādā
pie tālākās trimdas dzīves dokumentēšanas, proti,
pētījot Austrālijas latviešu literāro dzīvi, procesu un
personības nākamai monogrāfijai. Darba gaitā
Daukste Silasproģe vāc materiālus bibliotēku un
rakstniecības muzeja archīvos, sarakstē un
personīgos kontaktos ar literātiem un Austrālijas
sabiedriskiem darbiniekiem. Darbu Daukste
Silasproģe plāno pabeigt līdz 2013. gada sākumam,
kad būs jādomā par monogrāfijas publicēšanu.
Viens no nozīmīgiem latviešu kultūras
pētnieku uzdevumiem ir saglabāt liecības par trimdas
latviešu sabiedriskām un kultūras rosmēm. Paši esam
maz darījuši šai laukā, tāpēc ar pateicību jāatzīmē
Latvijas literātūrzinātnieces Ingunas Daukstes
Silasproģes darbs. Līdz šim Daukste Silasproģe ir
uzrakstījusi un publicējusi divas apjomīgas, faktiem
bagātas monogrāfijas (skat. augstāk), kas ar bagātīgo
informāciju aizpildījušas lielu robu latviešu
kultūrvēsturē, kā arī ievērojami atvieglojušas

turpmāko trimdas literārās dzīves pētniecību.
Daukste Silasproģe ir nopietna, rūpīga
literātūrzinātniece un pētniece, esmu pārliecināta, ka
viņas jaunā monogrāfija, tāpat kā iepriekšējās, būs
nozīmīgs kultūrvēsturisks pētījums, bagāts faktiem,
aprakstiem, citātiem, vērtējumiem, fotografijām u. c.
uzskates materiāliem. Un neatsveŗams palīgs
nākamajiem trimdas literārās dzīves pētniekiem. No
visas sirds atbalstu Latviešu Fonda piešķīrumu
Ingunas Daukstes Silasproģes monogrāfijas
pabeigšanai un publicēšanai.
Viktors Hausmanis, Dr. hab. philol., akadēmiķis, LU
LFMI vadošais pētnieks
I. Daukste-Silasproģe ir sevi apliecinājusi kā
vērīgu, rūpīgu pētnieci, kuras uzmanības lokā jau
vairākus gadus ir trimdā ritošās literārās dzīves
procesi. Publicēti viņas plašie pētījumi „Latviešu
literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados
Vācijā (1944-1950)” (2002) un „Latviešu literārā
dzīve un literatūra ASV un Kanādā
(1950-1965)” (2007). Tie guvuši atzinību un pozitīvu
vērtējumu gan Latvijā, gan svešatnē.
Ilgāku laiku I. Daukste-Silasproģe strādā pie
jauna pētījuma par latviešu literāro dzīvi un
literātūras procesiem Austrālijā, kas ir dabisks
iepriekšējo viņas grāmatu turpinājums. Par Austrālijā
dzīvojošo latviešu literātu rosību I. DauksteSilasproģe sniegtu pārskatu vairākās zinātniskās
konferencēs, sagatavojusi atsevišķas publikācijas.
Par jaunā pētījuma izplānojumu un izveidi notikušas
pārrunas LU Literatūras, folkloras un mākslas
institūta Literatūras vēstures daļas sēdē, kurā I.
Daukste-Silasproģe prezentējusi sava pētījuma
pamatproblēmas.
I. Daukstes-Silasproģes pētījums par latviešu
literārās dzīves procesu Austrālijā un spilgtajām
personībām būs novatorisks pienesums latviešu
literatūras kopainā, jo trūkst plašāku pētījumu par
latviešu rakstniecību Austrālijā. Lūdzu finansiāli
atbalstīt Dr. philol. I. Daukstes-Silasproģes plašā
pētījuma „Latvieši Austrālijā: literārā dzīve, literārais
process un personības” tapšanas procesu un sekmēt
tā izdošanu.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
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LF12L31 - Trešās atmodas laika trimdas
materiālu digitalizēšana un publicēšana
Barikadopēdijā
Projekta vēsturiskais aspekts ir nozīmīgs gan
nacionālā, gan globālā skatījumā. Tā ietvaros tiek
digitalizētas ne tikai tā laika dažādas rakstiskās
liecības un dokumenti, bet tiek apkopotas cilvēku
liecības, viedokļi, aculiecinieku stāsti, tādējādi
padarot šo vēstures daļu "dzīvu" un reāli attēlojot tā
laika notikumus. Nav noslēpums, ka vēl tik nesenā
vēsture tiek aizmirsta ļoti ātri un cilvēki ir aizmirsuši
šī laika vēsturisko nozīmību. Un visos šajos
vēsturiskajos notikumos ļoti liela nozīme ir trimdas
latviešiem, jo tieši viņi uzturēja dzīvu sapni par brīvu
Latviju. Līdz ar to trimdas latviešu lomu nav
iepsējams pārvērtēt. Projekta ietvaros paredzēts
skenēt un zinātniski apstrādāt tā laika trimdas
laikrakstus un vākt publikācijas Latvijas presē par
trimdas ieguldījumu. Projekts veicinātu tā laika
notikumu dziļāku izpratni īpaši jauniešos, kuri šo
laiku personīgi nav pieredzējuši, kas savukārt
veicinātu dažādu paaudžu satuvināšanos un veicinātu
sociālo toleranci, kā arī pastiprinātu sabiedrības
integrāciju un arī pasargātu cilvēkus no paviršības
savos spriedumos. Saistošs ir arī Barikadopēdijas
informācijas izklāsta formāts, jo tieši multimediālā
vide ir viens no svarīgākajiem, ja ne pats svarīgākais
informācijas izklāsta veids mūsdienās. Savāktais
materiāls būs interesants visām lietotāju kategorijām
- tā laika aculieciniekiem un līdzdalībniekiem,
skolēniem, studentiem, zinātniekiem, polītiķiem,
diplomātiem.
Pieprasījums no LF: $5,000
Projektu pieteica: Andrejs Cīrulis, nodibinājuma
"Barikadopēdijas fonds" valdes priekšsēdētājs
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Par pieteicēju
Andrejs Cīrulis - vietnes idejas un nosaukuma
autors, bijušais laikraksta "Padomju Jaunatne"
redaktors, PSRS tautas deputāts no LTF, Latvijas
Tautas frontes Domes valdes loceklis; Ilmārs Poikāns
- LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā
intelekta laboratorijas pētnieks; Eduards Cauna bijušais portālu DEFLI, TVNET, un APOLLO
veidotājs; Emīls Klotiņš - Latvijas Nacionālās
bibliotēkas direktora vietnieks, vietnes sistēmas
administrators; Edgars Lecis - MediaWiki
speciālists; Tālavs Jundzis - Latvijas ZA
viceprezidents, Dr. habil. sc. pol., Dr. iur.
a k a d ē m i ķ i s ; D a i n i s Ī v ā n s - p i r m a i s LT F
priekšsēdētājs; Meldra Usenko - Tautas frontes
muzeja direktore; Ģirts Tauriņš - mediju nozares
bakalaurs. Pretendenti nav iepriekš saņēmuši LF
līdzekļus.
Projekta apraksts un mērķi
Barikadopēdiju fonds turpina veidot vietni
www.barikadopedija.lv, kurā ievieto materiālus par
laika posmu no 1986. gada līdz 1991. gada 6.
septembrim, kad PSRS Valsts Padome atzina
Latvijas Republikas neatkarību. Vietnes chronoloģija
tiek veidota pa gadiem tālaika svarīgāko notikumu
secībā. Materiāli tiek apkopoti no tālaika republikas
nozīmes un vietējiem, trimdas laikrakstiem, un
žurnāliem, pārskatot tūkstošiem rakstu un
atbilstošākos ievietojot Barikadopēdijā. Tajā tiks
ievietotas arī grāmatas un radio un televīzijas
raidījumi. Barikadopēdija katram ļaus lasīt
pirmavotus, mēs katram ļausim domāt pašam.
Barikadopēdija ir nekomerciāls interneta projekts, ko
ikviens var izmantot bez maksas. Ar VID lēmumu
Nr. 8.14-6/27117 (15.04.2011) nodibinājumam
"Barikadopēdijas fonds" ir piešķirts sabiedriskā
labuma organizācijas statuss pilsoniskās sabiedrības
attīstības, izglītības veicināšanas un kultūras
veicināšanas jomās.
Mērķi: Projekta vispārējais mērķis ir radīt
pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā un veicināt
integrāciju, kur aktīva līdzdarbība nodrošina katram
sabiedrības loceklim iespēju dzīvot pilnvērtīgu dzīvi,
daloties ar savām atmiņām par vēsturiskajiem
notikumiem. Nodrošināt vēstures liecību pieejamību
mūsdienu technoloģiju vidē; piesaistīt jaunatnes
uzmanību nesenajiem vēsturiskajiem notikumiem;
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veicināt patiesu vēstures izpratni un atspoguļošanu;
veicināt sadarbību ar trimdas latviešiem, veidojot
kopīgu interneta vietni; iesaistīt sabiedrību portāla
veidošanā ar saviem atmiņu stāstiem, fotogrāfijām,
video, utt.
Projekta budžets
Ieņēmumi
LF
Rīgas Dome
Valsts Kultūrkapitāla fonds
Ieņēmumi kopā

5,000
9,000
22,000
$36,000

Izdevumi
Dokumentu skenēšana
Korektoru un redaktoru atalgojums
IT speciālistu pakalpojumi
Sakaru pakalpojumu apmaksas
Administratīvās izmaksas
Izdevumi kopā

9,000
14,000
5,000
1,000
7,000
$36,000

Ar LF pabalstu maksās par sekojošiem izdevumiem:
Dokumentu skenēšana, segmentēšana, techniskās
apstrādes pakalpojumi $2,500; Korektoru un
redaktoru atalgojums $1,000; IT speciālistu
pakalpojumi $1,000; administratīvās izmaksas $500.

Projekta atsauksmes
Armands Magone, Valsts aģentūras "Kultūras
informācijas sistēmas" direktors
Barikadopēdijas veidotāji ir pazīstamais žurnālists
un sabiedriskais darbinieks Andrejs Cīrulis, kas
komandā uzaiciņajis labākos IT speciālistus, kur visi
līdz šim ir darbojušies, nesaņemot samaksu.
Barikadopēdija ir guvusi gan Valsts prezidenta,
Saeimas visu frakciju, gan mēdiju plašu uzmanību un
pozitīvu vērtējumu. Projektam ir liela nākotne, un
iesaku Latviešu Fondam tajā līdzdarboties.
Renārs Zaļais, 1991. gada Barikāžu muzeja direktors
Barikadopēdijas fonds cieši sadarbojas ar 1991.
gada Barikāžu muzeju, kurā šī gada 19. janvārī arī
notika Barikadopēdijas svinīgā atklāšana, uz ko bija
ieradušās visas Latvijas televīzijas un daudzi citi
mēdiji. Ieteicu Latviešu Fondam piešķirt finansiālu
atbalstu, jo būtu pareizi, ja kopējā Latvijas
neatkarības atjaunošanas cīņu kopsakarā būtu
atainots arī trimdas tautiešu devums, par ko Latvijas
sabiedrībai ir nepietiekoša informācija.
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Padomes kandidāti
Renāte Kenney - dzimusi un uzaugusi Latvijā, Smiltenē. Absolvējusi Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas koledžas
vijoles klasi un Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāti. Studiju gados kopā ar draugiem un domubiedriem
dibinājusi folkloras kopu “Grodi” un darbojusies folkloras draugu kopā “Skandinieki”. Strādājusi Smiltenes
mūzikas skolā, Minsteres Latviešu ģimnāzijā, vienu semestri mācot latviešu valodu jaunākajām klasēm,
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, bet, pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, Rīgā, ASV vēstniecībā
vadījusi kultūras un Fulbraita stipendiju programmas. Vēlākajos gados dzīvojusi Briselē, Belgradā, Almatā un
Maskavā, organizējusi United Nations Development Programme (UNDP) un Eiropas Komisijas sponsorētās
starptautiskās konferences un vadījusi ASV vēstniecības Kazahstānā Community Liaison Office. Patlaban
Renāte dzīvo Bostonā un nedēļas nogalēs palīdz Bostonas Latviešu skolā. Ģimenē aug trīs bērni – Aleksis, Niks
un Žaklīna.
Aija Mazsīle - Dzimusi Toronto, Kanādā un izglītību ieguvusi Toronto universitātē, kā arī Ontario izglītības
studiju institūtā (BSc, BEd, MEd, EdD). Pēc profesijas Aija ir pedagoģe ar plašu pieredzi: pamatskolā, mācot
pieaugušiem angļu valodu un lasītprasmes iemaņas, kā arī sagatavojot skolotājus darbam Kanādā un Latvijā.
Šobrīd darbs vidusskolā kā skolotājai un bibliotekārei, vadot bibliotēkas darbus un mācot pētniecību. Pētījumi
maģistra un doktora grādiem izvesti Latvijā. Toronto latviešu sabiedrībā Aija pazīstama ar aktīvitāti izglītības
laukā, kā kādreizējā LNAK izglītības nozares vadītāja, latviešu skolas Valodiņa ilggadīga skolotāja, kā arī
skolas pārzine, TLTA valdes priekšsēde un 3x3 nometnes Kanādā rīkotāja. Aija šobrīd ir iesaistījusies Sv.
Andreja ev. lut. draudzes padomē un valdē, kā arī uzņēmusies sarīkojumu nozares pienākumus, gatavojoties
2014. g. Dziesmu svētkiem Hamiltonā. Dejas prieku Aija bauda Dižā danča tautas deju kopā. Dzīvo Toronto.

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
organizācijām, 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. Mans uzņēmums pārdod firmu, kā
arī privātpersonu dzīvības, veselības un citu apdrošināšanas veidus. Brīvlaikā mācos Holistic Health un ieguvu
jogas instruktora apliecību. Ģimenē ir četri bērni un visi ir audzināti ar tuvām saistībām latvietībā.
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BY LAWS OF THE LATVIAN FOUNDATION (AMENDED IN 2012)
ARTICLE I
1. The name of the corporation shall be LATVIAN FOUNDATION, which can also be used in its abbreviated
form as LF.
2. The seal of the corporation shall be as impressed hereon: (omitted on-line).
ARTICLE II
1. This corporation is formed exclusively for literary and educational purposes within the meaning of section
501(c) (3) of the Internal Revenue Code of 1954.
2. The purposes of this corporation are set forth in its Articles of Incorporation and include, but are not limited
to, publication of books, plays, articles, magazines, poetic works, and the like, of literary and/or
historic value in the Latvian language, or in other languages, to encourage the study of Latvian culture,
to promote and popularize Latvian music and Latvian composers, to present Latvian plays, to promote
exhibitions for Latvian artists, to sponsor radio and television broadcasts on the foregoing, and to
preserve Latvian ethnic traditions.
ARTICLE III
1. Membership in the Latvian Foundation shall consist of individuals, families, and organizations and/or
associations. Minors under the age of eighteen (18) may be members of the Latvian Foundation. The
parent or guardian of a minor shall exercise the minor’s voting rights. Each member shall be approved
by the Board of Trustees.
2. A member in good standing shall be an individual, a family, organization and/or association, as set forth in
Section 1 of this article, who has paid an initiation fee of fifty dollars ($50.00), is current in his or her
membership dues, and who has pledged or made a non-interest-bearing loan or a donation of at least
one-thousand dollars ($1,000.00) to the corporation; or has paid a special annual assessment as
determined prospectively by the membership at the annual meeting; or a person who is a full time
student at any accredited college or university, who has paid an initiation fee of ten twenty five dollars
($10.00 $25.00), is current in his or her annual dues and who has made or pledged a non-interest
bearing loan or a donation of at least one-thousand dollars ($1,000.00) to the corporation.
3. Each member in good standing shall have one vote at all membership meetings in person or by proxy.
ARTICLE IV
1. Six trustees shall control and manage the affairs, funds, property, and expenditures of the corporation, shall
carry out its corporate purposes, and shall execute its by-laws.
2. At each annual membership meeting two trustees shall be elected by the members for a term of three (3)
years to succeed the trustees whose term then expires, provided that nothing herein shall be construed
to prevent the election of a trustee to succeed oneself for one additional term.
3. No trustee shall be elected for more than two (2) consecutive terms.
4. A trustee may be removed with or without cause by a two-thirds (2/3) vote of the voting members present at
the annual meeting or a special meeting, provided that the intended removal is included in the
previously announced agenda.
5. Vacancies in the board of trustees shall be filled by appointment by the remainder of the board of trustees,
and each member so appointed shall be a trustee until a successor is elected by the voting members at
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the next annual meeting.
6. A majority of the board of trustees shall constitute a quorum for the transaction of business.
7. The board of trustees shall annually elect from its members the officers of the corporation, which shall be a
president, an executive vice-president, two vice-presidents, a secretary, and a treasurer. The treasurer
may be appointed per article IV-8 to conduct daily business as set forth by the board.
8. The board of trustees may appoint such other officers and/or agents as they deem necessary from time to
time for the transaction of the business of the corporation.
9. The board of trustees may remove any officer or agent whenever in their judgment the corporate interests
will be served thereby.
10. The president shall be the chair of the board of trustees. In the event of a tie vote among the board of
trustees, the president’s vote shall be the deciding vote.
11. If and when the trustees shall severally or collectively consent in writing, including electronic means
acceptable to the board, to any action by the corporation, such action shall be as valid corporate action
as though it had been authorized at a meeting of the board of trustees.
ARTICLE V
1. The president shall preside at all meetings of the corporation; shall appoint with the approval of the board of
trustees all the necessary committees; shall be an ex-officio member of all committees; and shall
perform duties as are incidental to the office of the president.
2. The executive vice-president shall, in the absence of the president, exercise all of the functions of the
president and shall be vested with all the president’s powers. The vice-presidents shall perform such
duties as are properly required of them by the president or the executive vice-president.
3. The secretary shall have charge of the corporate seal, all papers, keep all records, make such reports and
perform such duties as are incidental to that office and properly required by the president.
4. The treasurer shall have charge of all corporate funds and shall conduct its banking business. Checks of one
thousand dollars ($1000.00) or more shall be signed by the treasurer and countersigned by another
officer. upon an approval by a board member if the board president is copied. Electronic means may
be used for the approval. Checks under one thousand dollars ($1000.00) shall be signed by the
treasurer alone.
5. The board of trustees shall be responsible for overseeing investments, maintaining current and soliciting new
membership, executing the grant application and award process, and for ongoing project management.
6. The board may utilize certified public accountant’s and investment advisors as needed.
ARTICLE VI
1. The annual membership meeting shall be held at such time and place as the board of trustees shall designate.
2. Ten (10) percent of members in good standing shall constitute a quorum for the transaction of business at the
annual meeting.
3. A special meeting shall be called by the president whenever the president shall deem the same necessary or
whenever the president shall be called upon to do so by the board of trustees, the auditors, or in writing,
including electronic means acceptable to the board, by at least ten (10) percent of the voting members.
All notices of a special meeting shall state the purpose of the meeting, and will include a proposed
agenda. The special meeting shall be held within eight (8) weeks of a proper request for such a meeting.
4. Twenty-five (25) percent of all members in good standing shall constitute a quorum for transaction of
business at a special meeting.
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Latviešu Fonda projektu un amatpersonu balsošanas lapa
2012.-2013. g.
Projekti: Punktu piešķīrums projektiem (lūdzu ievērot balsošanas noteikumus).
Katram balsotājam 20 punkti; ne vairāk par 10 punktiem vienam projektam; punkts nav dalāms.

Punkti

1 LF12L01 - Trimda dimd!
2 LF12L05 - Sibīrijas mazā Latvija
3 LF12L13 - Trimdas latviešu tautas mākslas kopas Dziesmu svētku procesā
4 LF12L15 - PLMS trimdas mākslas centra/muzeja ēkas remonts
5 LF12L20 - Kultūrvēsturiski izzinošas grāmatas "Latgalīšu povuorgruomota" izdošana
6 LF12L21 - Dokumentāla filma "Dieva putniņi"
7 LF12L27 - Jaunpiebalgas baznīcas personālgrāmatas saglabāšana un izmantošana
8 LF12L28 - XIV Latviešu Dziesmu svētku Kanādā Tautas deju lieluzvedums "Deju pinu vainagā"
9 LF12L30 - "Latvieši Austrālijā: literārā dzīve, literārais process un personības"
10 LF12L31 - Trešās atmodas laika trimdas materiāli Barikadopēdijā

Padomes amatpersonas (uz trim Renāte Krūmala
gadiem): var balsot par diviem
Aija Mazsīle
Revīzijas komisija (uz vienu
gadu): var balsot par trim

Padome un revīzijas komisija

✘

Rūdolfs Bērziņš
Ligita Krūmkalna
Jānis Plostnieks

Statūtu grozījumi

Par ✘

Pret ✘

Article III.2
Article IV.7
Article V.4

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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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.
Ar vienreizēju maksājumu par $1,050, dalībnieks iegūst balsstiesības uz mūžu.
 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.
 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 ņemt dalību LF: (personas vārds,
uzvārds un kontaktinformācija)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 Lūdzu ar mani sazināties sakarā ar testamentāru novēlējumu.

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

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

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

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

Paraksts ……………………………………………….

Datums …………………

Čekus rakstīt uz Latvian Foundation, Inc. vārda un kopā ar pieteikšanās lapu lūdzu nosūtīt lietvedei Tijai
Kārklei, 616 Wiggins Rd., St. Paul, MN 55119.
Epasta adrese: lfkasieris@gmail.com.
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Latviešu Fonda pilnvaras lapa
2012.-2013. g.
Pilnvaroju
balstiesīgo LF dalībnieku

___________________________________________
(rakstiet pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu šeit)

mani pārstāvēt un manā vietā balsot
Latviešu Fonda pilnsapulcē
2012. gada 29. septembrī
Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā,
th
531 North 7 St., Philadelphia, PA 19123 (pie Spring Garden St.)

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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c/o Tija Kārkle
616 Wiggins Road
St. Paul, MN 55119

Return Service Requested

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

