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Esiet sveicināti, Latviešu Fonda dalībnieki!

Uzsākot šo rakstu, piedomāju pie tā, cik lasītāju šos vārdus lasīs pirmo reizi datorā
Priekšsēdes vēstule 1-2 un cik būs apkārtrakstu saņēmuši ar pasta baloža palīdzību. Mūsu saziņas veidi mainās
2012./13. gada vadība 2 strauji, un mēs cenšamies izdibināt, kā vislabāk ar dalībniekiem sazināties. Ja šinī gada
laikā kāds no Latviešu Fonda padomes Tev uzsit uz pleca, piezvana, aizraksta, vai
2012./13. gada mazo
uzraksta kādu rindiņu Tavā Facebook lapā, tas nozīmē, ka mēs gribam uzņemt ciešāku
projektu piešķīrumi 3 - 5 kontaktu ar Tevi.
Mēs vēlamies uzzināt, kā Tev iet, vai esi apmierināts ar to darbu, ko mēs Tavā vārdā
2013. gada Nedēļas
veicam. Vēlamies paziņot par jaunizvēlētajiem projektiem un par tiem, kas izvirzīti
Nogale Nākotnei
6
balsošanai. Šogad, kā dalībnieki pieprasīja, pievienojām iespēju izteikties par
projektiem caur komentāriem mājas lapā. Šie komentāri tika pārlasīti pirms padome
Kases un ieguldījumu
pārskats
7 - 11 izraudzīja mazos projektus. Padome cenšas izraudzīt tos projektus, kas stiprina
latvietību caur izglītību un kultūru. Tā kā naudas ir mazāk nekā pieprasījumu, padome
cenšas pārstāvēt dalībnieku intereses un Tavi komentāri palīdz izšķirt.
2013. g. balsošana
Vēl ir laiks izteikties par savu iecienītāko lielo projektu pirms balsošana noslēdzas
23. augustā. Varbūt pārliecināsiet citus, ka latviešu kultūra būtu nabadzīgāka bez tieši
Balsošanas noteikumi 12 Tava iemīļotā projekta. Balsošana šogad notiek kā parasti, ar pasta palīdzību, bet šogad
var arī izmēģināt to izdarīt elektroniski. Šajā izdevumā atradīsiet balsošanas materiālus
Lielo projektu apraksti
13 - 23 un izvirzīto lielo projektu sarakstu. Katru reizi, kad šajā desmitniekā ieskatos un
saprotu, ka naudas pietiek labi ja diviem projektiem, tad der atgādināt, ka ir
Padomes kandidātu
nepieciešams pavairot mūsu pamatkapitālu.
īsbiogrāfijas
24
Latviešu Fonda padomdevēja Latvijā,
Līga Smildziņa-Bērtulsone ir palīdzējusi
Balsošanas lapa
25
izstrādāt aptauju, kas atrodama
Iestāšanās veidlapa 26
www.latviesufonds.info mājas lapā.
Mudinām ik katru to izpildīt! Ceram, ka
Pilnvara
27
savāktā informācija palīdzēs mums virzīt
LF uz priekšu. Šī organizācija ir
pastāvējusi jau četrdesmit trīs gadus. Tas
LF adrese
28
nozīmē, ka jau trešā paaudze bauda
turpinājums 2. lpp.

LF padomes sēdes laikā aprīlī. Apakšā no kreisas: Tija Kārkle, Ilze Pētersone, Renāte Kenney; augšā
no kreisas: Kristīna Sīmane-Laimiņa, Aija Mazsīle, Valdis Bērziņš, Mārtiņš Daiga.
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dibinātāju iecerētās vīzijas augļus.
Šo pavasari Fonda vadība uzaicināja Arvydas Tamulis, Lietuviešu Fonda
priekšnieku uz pārrunām. Tā kā viņu organizācija izdod desmitkārt vairāk naudas gadā
nekā LF, mēs gribējām uzklausīt stāstu par viņu veiksmēm un pieejām. Izrādās, ka
mums daudz šķēršļi ir līdzīgi - paaudžu nomaiņa, Padomju Savienības sabrukšanas
ietekme uz trimdas kopienu, jauniebraucēji veido paši savus palīdzības tīklus. Arī mūsu
panākumi ir līdzīgi. Mūsu dalībnieki ir devīgi ļaudis, kas nav aizmirsuši, ka kopējā
katlā savācot līdzekļus, var vairāk dot, nekā katram atbalstīt tikai savējo. (Piezīme:
caur šiem gadiem LF ir piešķīris divtik naudas nekā tai ir pamatkapitālā.) Viena liela
atšķirība ir tā, ka lietuvieši mēdz atcerēties savu fondu testamentārajos novēlējumos,
kamēr Latviešu Fondam šādi novēlējumi nemēdz tikt atstāti.
Ar gaišāku skatu, Latviešu Fonds ir sācis paplašināt savu dalībnieku loku.
Arvydas Tamulis
Esam laimīgi par katru, kas nācis klāt mūsu pulciņam. Tomēr, ja es skatos savu draugu, radu, sabiedrību lokā,
redzu vairāk 'potenciālos' dalībniekus nekā esošos. Tāpēc padome ir nolēmusi neformāli sapulcināt šogad tos,
kam interesē Latviešu Fonds Rīgā, Toronto, Bostonā, Ņujorkā, Mineapolē, Gaŗezerā un Čikāgā. Pamazām
paplašināsim šo tīklu, lai tas sniedzas tik pat tālu kā mūsu projektu pieteicēju tīkls. Lai šie tīkli būtu vienādi
plaši un rastu iespēju Latviešu Fondam paplašināt spējas dot latviešu izglītībai un kultūrai!
- Uz tikšanos NNN Toronto, Kristīna Sīmane-Laimiņa

Latviešu Fonda vadība 2012.-2013. gadam
Kristīna Sīmane-Laimiņa, priekšsēde, Chicago, IL, ASV, lfpriekssedis@gmail.com
Aija Mazsīle, priekšsēdes vietniece/aktīvo projektu lietvede, Toronto, Kanāda, lfvietnieks@gmail.com
Ints Dzelzgalvis, projektu lietvedis, Fort Mill, SC, ASV, lflietvedis@gmail.com
Renāte Krūmala Kenney, projektu lietvede, Berlin, Vācija, lflietvedis1@gmail.com
Ilze Pētersone, sabiedrisko attiecību vadītāja un sekretāre, White Plains, NY, ASV, lfsabat@gmail.com
Tija Kārkle, kasiere, St. Paul, MN, ASV, lfkasieris@gmail.com

Revidenti
Mārtiņš Daiga, revidents, Chicago, IL, ASV, lfrevidents1@gmail.com
Ligita Krūmkalna, revidente, Indianapolis, IN, ASV, lfrevidents2@gmail.com
Rūdolfs Bērziņš, revidents, Perkasie, PA, ASV, lfrevidents@gmail.com

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

Palīgi
Valdis Bērziņš, Latviešu Fonda pārstāvis Latvijā, lfparstavis@gmail.com
Rasma N. Kariņa, kasieres palīdze
Tija Kārkle, administratīvā lietvede

P.O. Box 28696, Oakdale, MN 55119 USA
www.latviesufonds.info
2

o)

Latviešu Fonda apkārtraksts

2013. gada jūlijs

2013. gada mazo projektu piešķīrumi: $10,000 septiņiem projektiem
Sekojot nospraustajām vadlīnijām projektu
konkursam, Latviešu Fonda padome vienojās par
atbalstu septiņiem mazo projektu pieteikumiem. LF
kopējais budžets mazajiem projektiem šogad bija
$10,000, un tas bija stipri par mazu, lai mēs spētu
finansēt visus pieteiktos projektus. Finansējuma
nepiešķiršana projektam nenozīmē, ka Latviešu
Fonds neuzskata to par vērtīgu, ko pierādīja raitās
diskusijas pieteikumu izskatīšanas laikā. Pārrunās
izmantojām arī dalībnieku iesniegtos komentārus un
ieteikumus. Seko šī gada konkursa uzvarētāji:

ārpus tikai literāro procesu analīzes, ir
kultūrvēsturisks un psiholoģiski spriegs
starpdisciplinārs pētījums. Monogrāfija sniegs
archīvu materiālos, bibliotēku fondos un faktoloģijā
balstītu ieskatu šīs zemes latviešu literārās dzīves
procesos. Nesenā (2012. g. nogalē) Latvijas Kultūras
ministres Žanetas Jaunzemes-Grendes viesošanās
Austrālijā apliecina, ka Latvijas sabiedrībā
lielākoties trūkst jebkādu plašāku zināšanu un
izpratnes par latvisko sabiedrību Austrālijā, tādējādi
radot pamatojumu, ka šāds pētījums grāmatas
formātā būtu nepieciešams un aktuāls.

LF13M01 - Monogrāfiska pētījuma „Latvieši
Austrālijā: literārā dzīve, literārais process un
personības” sagatavošana un izdošana.
Piešķīrums: $1,995
Projektu pieteica Inguna Daukste-Silasproģe, Dr.
philol. (1997), vadošā pētniece LU Literatūras,
folkloras un mākslas institūtā
Projektu atbalsta: Lalita Muižniece (LF
tūkstošniece), Viktors Hausmanis

LF13M03 - Čikagas vīru
kora 2013. g. koncertu cikls
Piešķīrums: $2,000
Projektu pieteica Uldis
Briedis, Čikāgas vīru koris
Projektu atbalsta: Jānis
Vilciņš, Alberts Legzdiņš,
Ernests Brusubārdis

Apraksts un mērķi
Monogrāfija „Latvieši Austrālijā: literārā dzīve,
literārais process un personības” būs vienas autores
(I. Daukstes-Silasproģes) pētījums, atklājot
mazzināmas lappuses vienā latviešu trimdas
rakstniecības, kultūras un literārās dzīves atzarā, kas
veidojies kopš 1947. g. izskaņas tālajā, nereti mītiem
apvītā kontinentā, latviešu vidū sauktā par 5.
kontinentu. Mazzināmajam 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 un līdz pat
šodienai saglabājot latvisku kultūras vidi, rīkojot
ikgadējās (kopš 1951) Austrālijas Latviešu Kultūras
dienas.
Projekta mērķis ir plašāku lasītāju loku un
interesentu par latviešu trimdas literatūru iepazīstināt
ar latviešu rakstniecības ceļiem tālajā Austrālijā.
Mērķauditorija – interesenti par latviešu rakstniecību
kopumā un par latviešu trimdas literatūru. Pētījums
varētu piesaistīt plašāku interesentu loku, jo sniedzas

Apraksts un mērķi
Čikagas vīru kora 2013. g. koncertu cikls.
Izpildīs koris, diriģentes Māras Vārpas vadībā.
Koncerti notiks Čikagā, Ciānas latviešu ev. lut.
draudzes telpās. Paredzētas 3 uzstāšanās reizes: ČVK
pavasara koncertā, 18. maijā, 18. novembra aktā un
Ziemsvētku programmā decembra mēnesī.
Repertuārā latviešu komponistu darbi no 19., 20., 21.
gadu simteņa - Cimze, Melngailis, Dārziņš, Pauls,
Kaminskis, Vārpa u.c. - komponētās dziesmas, tautas
dziesmu un citu tradicionālu dziesmu apdares. Koris
dzied četrbalsīgi, ar un bez klavieru pavadījuma.
ASV vidienē ČVK ir vienīgais latviešu vīru
ansamblis un tajā dzied koristi no Čikagas, Garezera,
Milvokiem, un Klīvlandes.
ČVK darba mērķis ir glabāt un kopt vienu no
latviešu kormūzikas stūrakmeņiem, vīru kora žanru
un koncertu cikls ir diriģentes un koristu kopīgā
darba rezultāts. Šogad koncertu ciklam ir arī mērķis
sagādāt līdzekļus jaunu kora pakāpienu iegādei.
ČVK mērķauditorija ir ASV vidienes latviešu un
viņu draugu sabiedrība, kormūzikas cienītāji un
potenciāli koristi.
3
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LF13M05 - Skaņuplašu saglabāšana un
popularizēšana
Piešķīrums: $200
Projektu pieteica Hedviga Inese Podziņa, bibliotēkas
vadītāja, Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēka
Projektu atbalsta: Ingūna Ādmīdiņa, Liene Eglīte
Apraksts un mērķi
Laika posmā no 2013. gada 1. oktobra līdz 2013.
gada 1. decembrim Rīgas Neredzīgo bibliotēkā tiks
pārrakstītas diskos bibliotēkas fondos esošās 50
visvērtīgākās skaņuplates, kuras tika saņemtas kā
dāvinājums no Zviedrijas trimdas latviešiem.
Bibliotēkai pašai nav tāda technika un zināšanas, lai
veiktu pārrakstīšanu, tāpēc tiks pirkts pakalpojums
no Rīgas. Vēl projektā tiek lūgts finansējums 50
speciāliem maisiņiem, kuros ievietot plates, lai tās
atbilstoši glabātos.
Mērķi: Saglabāt vērtīgu un mūsdienās jau par
retumu kļuvušu kultūras mantojumu - skaņuplates.
Dot iespēju Latvijā dzīvojušajiem klausīties šīs
vērtības, izmantojot pārrakstītos diskus. Popularizēt
jaunās paaudzes vidū latviešu mūziku, iepazīstināt ar
trimdas vēsturiskās dzīves izzināšanu. Projekts
domāts ikvienam iedzīvotājam, jo gan plates, gan
diski glabāsies bibliotēkas fondos, kur tās bez
maksas pieejamas ikvienam. Plānoti informējoši
pasākumi gan uz vietas bibliotēkā, gan ārpus
bibliotēkas.
LF13M09 - SVV tradīciju vasara
Piešķīrums: $844
Projektu pieteica Ilze Kreišmane, Biedrība SVV
valdes priekšsēdētāja
Projektu atbalsta:
Vi l i s V ī t o l s ( L F
tūkstošnieks), Prāv.
Gunārs Lazdiņš
Apraksts un mērķi
Projekta ietvaros
SVV 2013 laikā
Mazsalacā dosim
jauniešiem iespēju
4
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uzzināt vairāk par savas tautas tradīcijām, šogad ar
uzsvaru uz latviskiem ģimenes godiem. Latviešiem
dzimšana, kristības un kāzas visas saistītas ar
spēcīgām tradīcijām un ticējumiem, kas mūsdienu
jauniešiem ne vienmēr ir pazīstamas. Piesaistīsim
izcilo latviešu gara mantu un tradīciju pazinēju
Austri Grasi, kas kopā ar SVV skolotājiem un
audzinātājiem palīdzēs jauniešiem labāk saprast
mūsu senču tradīcijas, tās reāli iedzīvinot uz vietas
Mazsalacā.
Projekta mērķis ir SVV 50 skolēnus iepazīstināt
ar latviešu ģimenes godu tradīcijām pašiem
piedaloties to iztēlošanā un tādā veidā veicināt
jauniešu latviskās identitātes nostiprināšanu un no tā
izrietoša valsts/tautas lepnumu un mīlestību.
LF13M12 - „Displaced to this place“ (Baltic
Immigration and the DP Experience)
Piešķīrums: $2,000
Projektu pieteica Dace Ķezbers, vice priekšsēde,
Latvju Tautas Mākslas Muzejs
Projektu atbalsta: Steve Jones, Jānis Vilciņš
Apraksts un mērķi
2014. gadā baltieši atzīmēs 70 gadus kopš
tūkstošiem bēgļu atstāja savas dzimtenes Otrā
pasaules kara pēdējos mēnešos un devās uz
Rietumiem. Sabiedrotie viņus nometināja speciālās
nometnēs, kur viņi dzīvoja, līdz atrada jaunas mājas
citās zemēs. Latvju Tautas Mākslas Muzejs, Čikāgas
latviešu biedrība, Balzekas Museum of Lithuanian
Culture un Estonian House rīkos izstādi par tiem
baltiešu bēgļiem, kuri iebrauca ASV.
Galvenā izstāde būs vēsturisks pārskats par trim
posmiem: dzimtenes atstāšana, dzīve nometnēs un
jaunā dzīve Amerikā. Izstāde būs kodols mazākām
izstādēm, filmām, referātiem un diskusijām, kas
saistīti ar universālo pārvietošanos (displacement)
tēmu un kā pārvietošanās iespaido polītiskus kā arī
socioekonomiskus bēgļus. Izstāde un sarīkojumi būs
galvenokārt angļu valodā visu 2014. gadu dažādās
vietās. Projektu izpildīs baltiešu organizāciju
darbinieki. Viss tiks ievietots timeklī.
Mērķis: informēt plašu sabiedrību par šo vēstures
posmu un saglabāt liecības par to. Mērķauditorija
būs baltiešu un amerikāņu publika, kas maz zina par
šiem notikumiem, kuros ļoti lielu lomu spēlēja ASV.
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LF13M16 - Pagasta vēstures skarbās lappuses
Piešķīrums: $1,000
Projektu pieteica Aina Sļisarenko, Kurmāles pagasta
kultūras darba organizatore.
Projektu atbalsta Benita Sedoliņa, Sarmīte Šlisere.
Apraksts un mērķi
Kuldīgas novada
Planīcas (tagad Kurmāles)
pagasts ir nozīmīgs ar to,
ka 1941. un 1949. gadā uz
Sibīriju izsūtīja gandrīz
visas pagastā esošās
ģimenes. Šobrīd apkopotas
atmiņas par 19 ģimenēm,
vēl palikušas 15 ģimenes.
Vēlos tikties ar bijušajiem
represētajiem vai viņu pēcnācējiem, jo laika palicis
maz, lai paspētu ierakstīt pašu represēto atmiņu
stāstus. Uzskatu, ka ieguldītais darbs jāatstāj
nākamajām paaudzēm, tādēļ jāpabeidz liecību
vākšana un noformēšana. Projektā iekļaušu
audioierakstu sakārtošanu, materiālu noformēšanu
un atlikušo ģimeņu likteņstāstu pierakstīšanu.
Mērķis: atspoguļot un dokumentēt Planīcas pagasta
represēto dzīvi Sibīrijā.
LF13M18 - Ilzes Šķipsnas grāmatas "Neapsolītā
zeme" (Land Not Promised) tulkojums angļu
valodā
Piešķīrums: $1,961
Projektu pieteica Margita Gailīte, tulkotāja.
Projektu atbalsta Rolfs Ekmanis (LF tūkstošnieks),
Viesturs Vecgrāvis, Janīna Kursīte, Pers Espens
Stokness.
Apraksts un mērķi
Ilzes Šķipsnas grāmatas "Neapsolītā zeme"
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kvalitatīvs tulkojums angļu
valodā Margitas Gailītes
i z p i l d ī j u m ā u n Vi j a s
Kostovas redakcijā, kuram
plānots pievienot
zinātnieku ievadrakstus,
kuros analizēts grāmatas
literārais un zinātniskais
devums, tostarp grāmatā
bagātīgi izmantotā baltu
mitoloģija, skaidrojot
grāmatai būtiskā "dzīvības
koka" un citu archetipisku simbolu nozīmi. Lai
nodrošinātu augstu tulkojuma literāro kvalitāti un
zinātnisko uzticamību, M. Gailīti konsultēs Valters
Nollendorfs, Janīna Kursīte un Ute Fogele (Ute
Vogel).
Mērķi: Pirmkārt, darīt grāmatas tekstu pieejamu
angļu valodā, lai vācu izcelsmes zinātniece U.
Fogele to varētu izmantot savā doktorantūras darbā
Norvēģijā un iepazīstināt ar to arī citus ārvalstu
zinātniekus; pēc viņas ieskatiem, I. Šķipsnas romānā
izpaužas ekofilozofisks un novatorisks skatījums uz
modernā cilvēka identitātes krīzi, un šo iemeslu dēļ
romāns varētu interesēt arī ārvalstu pētniekus,
piemēram, psihologu un ekofilozofu Dr. Stoknes
(Per Espen Stoknes), kas veic pētījumus jaunā
starpdisciplinārā jomā, kura aptver ekofilozofiju un
klimata komunikācijas. Otrkārt, censties atrast
ārvalstu apgādu, kas varētu izdot gāmatas tulkojumu
angļu valodā (vai nu izmantojot M. Gailītes jau
iedibinātos sakarus ar ārzemju izdevniecībām, vai
Dr. Stoknes piedāvātos apgādus Anglijā un
Amerikā), šādi popularizējot ievērojamo latviešu
rakstnieci I. Šķipsnu un līdz ar to paverot plašai
starptautiskai auditorijai iespēju gūt jaunu ieskatu
latviešu rakstniecībā.
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$

34,347.84

34,500.00

12,190.11

2,000.00
7,000.00
14,600.00

Semi-annual meetings

4,024.28
16,214.39
50,562.23

8,700.00
23,300.00
57,800.00

Total administrative expenses

Total Member and Administrative expenses

Total Grants and Member and Admin. Expenses

Net Ordinary Revenues/Losses

$

0.00 $

74,712.36 $

(2,000.00) $

(86,869.83) $

52,782.61

Prior year expense adj.

6,624.08
40,096.76

(6,221.05)

Total investment market and currency fluctuations

33,472.68

(126,966.59) $

Currency valuation fluctuations

(2,000.00) $

65,792.94

19,394.02

9,881.91

202.22

20.00

99.41

246.19

495.00

59,003.66

21,929.75 $

70,300.00

24,800.00

10,500.00

200.00

200.00

400.00

1,100.00

600.00

500.00

1,500.00

Investment market gains (losses) unrealized (Note 1)

Net Ordinary Revenues/Losses before investment and currency fluctuations $

0.00 $

180.60

Irbitis Fund Administration

81.47

300.00
250.00

Taxes: Federal, state and foreign

221.70

400.00

294.18

896.33

Bank charges

1,100.00

600.00

Website management

Computer, office, and telephone

500.00

Accounting and legal related

1,350.00

1,696.56

1,350.00

4,081.25

9,512.11

4,858.41

214.60

622.49

LF Archive Development - LaPa Museum (Note 7)

6,000.00

14,300.00

7,000.00

2,000.00

1,100.00

1,471.29

2,345.32

46,398.92

4,628.92

41,770.00

(61,173.65) $

2,831.14

2,000.00

(89,889.08)

14,110.52

9,773.77 $

FY12 Actuals

3,041.28

1,000.00

1,406.64

225.00

1,700.00

2,500.00

45,500.00

4,500.00

41,000.00

68,300.00 $

3,300.00

2,000.00

-

24,000.00

18,000.00

21,000.00 $

FY12 Budget

Investment Management

Operations consultant (Note 6)

Administrative expenses:

Total member and project related expenses
4,200.00

6,643.13

1,100.00

Promotion and advertising

Meeting travel

2,250.00

1,668.09

2,250.00

Postage and mailing services

2,247.25

4,347.84

30,000.00
4,500.00

30,000.00

72,491.98 $

Printing and copying

Member and project related:

Total Grants and Awards

Awards Committed (Notes 4 and 5)

Grants Committed (Note 3)

Expenses and Losses

57,800.00 $

2,528.44

3,300.00

Total Income

2,000.00

1,500.00

Irbitis Fund Release for Award (Note 4)

5,236.00

29,774.65

18,404.32

14,548.57 $

FY11 Actuals

Bierins Fund Release for Award (Note 5)

Unused grant balances (cancelled projects) (Note 3)

15,000.00

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

20,000.00 $
18,000.00

$

Interest, Dividends and account capital gains (losses)

Member dues and donations (Note 2)

Revenues and Gains

FY11 Budget

4,150.00 $

-

4,150.00 $

51,350.00

26,850.00

13,550.00

250.00

100.00

200.00

500.00

600.00

400.00

1,500.00

4,000.00

6,000.00

13,300.00

6,500.00

1,500.00

1,100.00

1,700.00

2,500.00

24,500.00

4,500.00

20,000.00

55,500.00 $

3,000.00

2,000.00

7,500.00

22,000.00

21,000.00 $

FY13 Budget

Budget vs. Actuals
Year Ending April 30, 2011, 2012 and 2013; Proposed Budget FY 2014

Statement of Activities

Latvian Foundation, Inc.

53,257.08 $

55,319.68

(1,206.49)

56,526.17

(2,062.60) $

46,431.48

23,218.22

15,369.17

371.74

42.72

243.22

676.06

495.00

120.00

1,418.47

6,001.96

6,000.00

7,849.05

3,510.35

500.00

274.53

1,446.78

2,117.39

23,213.26

3,213.26

20,000.00

44,368.88 $

2,213.26

1,000.00

5,000.00

2,678.07

23,508.55

(12,550.00)

-

(12,550.00)

59,550.00

25,550.00

15,750.00

400.00

100.00

250.00

500.00

600.00

400.00

1,500.00

6,000.00

6,000.00

9,800.00

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,500.00

2,300.00

34,000.00

4,000.00

30,000.00

47,000.00

2,500.00

1,500.00

5,000.00

26,000.00

12,000.00

Proposed Budget
FY 2014

9,969.00 $

FY13 Actuals
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BUCKEYE PARTNERS LP
CHEVRON CORP
COCA COLA COM
CSX CORP
DIGITAL RLTY TR INC
DOVER CORP
EATON CORP PLC
EMERSON ELEC CO
EXXON MOBIL CORP COM
FIRST ENERGY CORP
GAP INC DELAWARE
GENL DYNAMICS CORP COM
GLAXOSMITHKLINE PLC ADR
HONEYWELL INTL INC DEL
INTEL CORP
INTL BUSINESS MACHINES
JOHNSON AND JOHNSON COM
KRAFT FOODS GROUP INC
KIMBERLY CLARK
LINN ENERGY LLC
MCDONALDS CORP COM
MEDTRONIC INC COM
MERCK AND CO INC SHS
MICROSOFT CORP
MONDELEZ INTERNATIONAL
NEXTERA ENERGY INC SHS
NORFOLK SOUTHERN CORP
PACCAR INC
PHILIP MORRIS INTL INC
PROCTER & GAMBLE CO
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
QUALCOMM INC
RAYTHEON CO DELAWARE NEW
ROYAL DUTCH SHEL PLC
RPM INTERNATIONAL INC
SEMPRA ENERGY
SOUTHERN COMPANY

APPLE INC
BAXTER INTERNTL INC
BCE INC
BREITBURN ENERGY PRTNRS

STOCKS AND EXCHANGE TRADED FUNDS:
ABBOTT LABS
ABBVIE INC
AIR PRODUCTS & CHEM
ALTRIA GROUP INC
AT&T INC
AMAZON COM INC COM
12/9/11
1/7/13
12/9/11
5/1/12
5/1/12
12/14/11
2/14/12
12/14/11
12/9/11
5/9/12
2/6/12
2/15/12
8/8/12
12/9/11
5/9/12
12/9/11
5/9/12
12/9/11
12/3/12
12/9/11
12/9/11
3/2/12
12/9/11
12/9/11
5/9/12
12/9/11
5/9/12
12/14/11
12/9/11
5/4/12
12/9/11
7/18/12
12/9/11
12/9/11
5/9/12
12/9/11
5/4/12
5/9/12
12/9/11
5/9/12
5/9/12
12/9/11
12/14/11
12/14/11
5/9/12
5/9/12
5/9/12
5/9/12
5/9/12

Date

LATVIAN FOUNDATION, INC.
INVESTMENT SCHEDULE

37.000 $
37.000
25.000
34.000
52.000
25.000
15.000
15.000
41.000
40.000
500.000
100.000
150.000
20.000
56.000
98.000
30.000
37.000
46.000
35.000
26.000
170.000
114.000
32.000
35.000
39.000
79.000
25.000
33.000
14.000
29.000
125.000
22.000
59.000
28.000
73.000
42.000
26.000
28.000
40.000
12.000
33.000
32.000
85.000
31.000
30.000
42.000
25.000
36.000

Quantity
1,366.04
1,703.85
2,174.00
1,241.34
1,947.92
6,345.25
3,807.15
6,641.70
2,864.67
1,874.40
10,225.00
2,045.00
9,267.00
2,440.20
2,370.48
2,409.82
2,115.60
2,552.26
2,824.86
1,942.85
2,313.74
7,922.00
4,330.86
2,366.72
1,807.40
2,868.06
1,892.05
5,063.50
2,812.59
720.86
2,992.51
4,826.25
2,247.08
2,754.12
1,316.00
2,416.30
1,320.90
2,132.78
2,167.76
1,991.20
1,147.08
2,533.41
1,933.44
5,236.00
1,902.78
2,093.70
1,360.80
2,071.25
1,736.28

Market Value
4/30/13

971.14 $
1,053.12
2,079.25
1,102.96
1,657.23
4,808.50
2,756.25
5,897.70
2,127.90
1,623.60
9,919.00
1,874.00
8,102.63
2,090.20
2,159.92
2,143.26
2,223.34
2,137.86
2,387.66
1,824.55
2,115.36
7,446.00
2,152.66
2,116.16
1,617.35
2,138.37
2,215.15
4,852.00
2,103.75
580.66
2,059.29
4,965.88
2,110.68
2,129.31
1,087.24
1,877.56
1,074.13
1,657.76
2,101.40
1,642.40
1,069.08
2,144.67
1,608.00
4,683.50
1,666.87
2,150.40
1,095.36
1,625.25
1,638.36

Cost

Total Bonds and Preferred Stock
Total Investments

BONDS:
UNITED STATES TREAS NTS 4.25% 8/15/2013
UNITED STATES TREAS NTS 4% 2/15/2014

CORPORATE BONDS:
WACHOVIA CORPORATION 10-28-2015
PREFERRED STOCKS:
AEGON NV
AEGON NV PFD
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
XCEL ENERGY, INC

ISHARES 10+ YR CRD BOND BLACKROCK
MATERIALS SELECT SECTOR
SECTOR SPDR CONSMRS STPL
SECTOR SPDR ENERGY
SECTOR SPDR INDUSTRIAL
SECTOR SPDR UTILITIES
VANGUARD FINANCIALS ETF (VFH)
VANGUARD INFORMATION TECH (ETF)
VANGUARD TELECOMM SERVS
VANGUARD INTER TRM INV GR (VFICX)

ISHARES COMEX GOLD TRUST ISHARES EFT (IAU)

MUTUAL FUNDS/CLOSED END FUNDS/UIT:
CALAMOS CONV & HIGH INC INC FD
IQ US REAL ESTATE SMALL CAP (ROOF)
CONSUMER DISCRETIONARY
HARTFORD FLOATING RATE
HEALTH CARE SELECT SPDR
ISHARES IBOXX$ INVT GRADE CORP BD FD
ISHARES IBOXX$ HIGH YIELD

SPECTRA ENERGY CORP
SUBURBAN PROPANE
TIME WARNER INC SHS
TORONTO DOMINION BANK
UNION PACIFIC CORP
UNITED PARCEL SVC CL B
UNITED TECHS CORP COM
VENTAS INC
VERIZON COMMUNICATIONS COM
VORNADO REALTY TRUST COM
WALGREEN CO
WAL-MART STORES INC
XCEL ENERGY INC

25,000.00
25,000.00

300
416
400
500
200

7/18 &9/5/2013
7/23-9/5/2013
10/1/12
7/24-10/9/2013
8/1/12

11/7/03
4/14/04

24,000

605.000
250.000
787.000
1,703.000
734.000
275.000
110.000
600.000
160.000
152.000
920.000
377.000
999.000
464.000
1,185.000
654.000
123.000
3,122.000

73.000
110.000
30.000
20.000
20.000
21.000
28.000
38.000
56.000
75.000
63.000
36.000
61.000

Quantity

3/5/13

10/23/12
9/28/12
12/8/11
7/10/12
12/8/11
3/27/12
10/2/12
3/4/08
10/9/12
12/8/11
12/8/11
12/8/11
12/8/11
12/8/11
12/8/11
12/8/11
12/8/11
3/9/98

5/9/12
7/18/12
5/9/12
5/9/12
12/9/11
5/9/12
12/9/11
5/9/12
5/1/12
12/14/11
12/9/11
12/9/11
5/9/12

Date

$

$
$

$

25,304.75
25,765.75
51,070.50
121,060.74
736,472.32

7,653.00
10,541.44
10,204.00
12,755.00
5,060.00
69,990.24

7,497.08
10,292.32
10,020.00
12,503.88
5,362.00
69,448.72
24,734.38
24,400.25
49,134.63
118,583.35
638,878.27 $

23,776.80

7,858.95
6,764.88
34,240.47
15,463.24
34,740.22
33,585.75
10,543.50
8,610.00
10,024.00
6,011.60
37,664.80
29,507.79
41,408.55
19,223.52
46274.25
47,931.66
9,873.21
32,134.68
431,861.07
615,411.58

2,301.69
5,472.50
1,793.40
1,638.00
2,959.20
1,802.64
2,556.12
3,025.94
3,018.96
6,567.00
3,119.13
2,797.92
1,939.19
183,550.51

Market Value
4/30/13

23,773.44

7,544.35
5,529.700
24,823.56
15,003.43
24,828.87
31,900.20
10,187.10
5,758.68
10,097.28
5,274.04
29,450.66
27,771.85
34,777.84
16,714.69
33,140.66
42,530.88
7,874.23
30,675.32
363,883.34 $
520,294.92 $

2,217.01
4,948.57
1,094.64
1,611.40
2,064.20
1,639.68
2,147.04
2,226.80
2,215.35
5,553.75
2,150.19
2,121.12
1,653.71
156,411.58 $

Cost
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Notes to Financial Statements
Over the past year, the Latvian Foundation board concentrated its efforts on raising the Foundation’s profile
within the Latvian global community with the goal of increasing membership and donations. This included
information booths at Latvian events, making presentations to Latvian audiences, and raising its presence in
social media outlets. As a result, in FY13 the number of new members more than doubled from the previous
year, and there is growing evidence that the general Latvian public is becoming more familiar with the Latvian
Foundation and its value to the community. Given the positive results experienced so far, the board will
continue this work in earnest in FY14 and beyond.
The audit of the statements will be completed by the annual membership meeting in the fall. The year-end
April 30, 2012 statements and operations were audited on September 17, 2012 by accountant Zinta Pone, with
internal auditor Rudolfs Berzins observing the audit via Skype.
Note 1: Marketable Securities, Capital Gains (Losses)
The LF investment portfolio is managed by Merrill Lynch and a list of LF securities held on April 30, 2013
is included as a separate schedule. The investments by category for the last three fiscal years were as follows:
INVESTMENTS WITH MERRILL LYNCH BY CATEGORY
4/30/2011

$

4/30/2012

4/30/2013

109,897.86

$ 183,550.51

237,596.91

401,501.27

431,861.07

Alternative Investments

400,776.00

17,265.50

Fixed Income

114,768.98

113,180.13

121,060.74

641,844.76

$ 736,472.32

Equities
Mutual Funds

$

$

753,141.89

$

Since November 2011, the LF investment portfolio is under the management of Merrill Lynch and Financial
Adviser, Brigita Z. Rumpeters. 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 FY13 amounted to $6,001.96.
Marketable Securities investments are stated at the current market value and realized capital gains and losses
are calculated based on market values at the beginning of the fiscal year. In FY2013, gains of $2,678 were
realized and the unrealized market values increased by $56,526. These market fluctuations are shown at the
bottom of the Statement of Activities.
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

Loans Payable-USA
Loans Payable-Canada
Loans Payable-Australia

April 30, 2011

April 30, 2012

April 30, 2013

$219,979.53

$221,039.53

$221,009.53

85,394.53

78,607.33

78,988.19

8,785.40

7,686.82

8,321.14

$314,159.46

$307,333.68

$308,318.86

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.
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MEMBER DONATIONS TREATED AS ENDOWMENTS
April 30, 2011

Endowment-USA

$ 346,590.94

April 30, 2012

$

349,406.94

April 30, 2013

$

354,121.94

Endowment-Canada

51,315.15

52,315.15

52,315.15

Endowment-Australia

17,271.74

17,271.74

17,271.74

$ 415,177.83

$

418,993.83

$

423,708.83

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 2013, fourteen new members provided $660 in initiation fees. Existing members
provided loan funds of $980, while one loan of $1,010 was returned. Donations were received in the amount of
$9,369: $4,715 in endowment donations and $4,654 in general donations.
Note 3: Grants Payable, Unused Grant Balances, Grants Committed
Board members continue to monitor open grant projects. Seven new projects were selected. One project from
a previous year (LF08L01 – Publishing Latvian Exile Literature in Latvia) was cancelled and resulted in $5,000
in Unused Grant Balances. In FY2011 the Grants Payable account was $52,529; in FY2012 it was $70,456.57,
and in FY2013 - $41,878.12. Given the previous year’s changes in investment management and subsequent
losses to investment value, a conservative approach was taken for distribution to grants for FY13, and the amount
of $20,000 was agreed upon and approved by the members at the annual meeting in New York in October, 2011.
By the following year’s annual meeting, the Foundation’s investments were recovering and $30,000 was
committed for FY14 at the annual meeting in Philadelphia, PA in October, 2012.
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 FY2013,
$2,213.26 was transferred to the VF for a one year scholarship distribution and administration of the grant.
Note 5: Bierins Fund
The Janis Bierins Memorial Fund is intended to perpetuate and stimulate further development of Latvian
culture and life outside the geographic boundaries of Latvia. The annual grant fund is administered by a five
member committee and awarded to individuals or organizations active and competent in fields such as language,
journalism, literature, performing arts, education of youth, etc. In FY 2013, the fund awarded $1,000 to Ms.
Kristine Stivrins of Canada. The Bierins Fund value was $24,903.02 on April 30, 2013.
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 was selected by the Board to fill the position.
Her responsibilities include management of the website and other social media, database management, newsletter
publishing, and correspondence with the Foundation’s membership, for an estimated 5 hours per week. 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 effort to accumulate, organize, and archive LF documents and projects through the LaPa Museum
started in FY 11 continues. In FY11, $1,350 was budgeted, and $1,500 in FY12 and FY13. The board anticipates
continuing funding this effort for another two years until 2015, when the Foundation will celebrate its 45th
anniversary. The cooperation between LF and LaPa will culminate with an exhibit about the Latvian Foundation
at LaPa’s museum in Cesis, Latvia.
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Balsošanas noteikumi
Balsošanu var veikt, izmantojot apkārtrakstā pievienoto balsošanas lapu, vai arī LF mājas lapā:
www.latviesufonds.info sadaļā “Dalībniekiem”.
Noteikumi:
Katram balsstiesīgam dalībniekam ir 20 punkti, kurus var izmantot sekojoši:
Atsevišķam projektam var piešķirt augstākais 10 punktus;
Mazākā vērtība balsojot ir viens (1) punkts. Punkts nav dalāms.
Projektu skaitu, kam punktus piešķir, izvēlēs šo noteikumu robežās. Balsošanas rezultātus sakopojot, līdzekļus
piešķirs individuāliem projektiem, kopsummas secībā, sākot ar lielāko punktu ieguvēju un turpinot, kamēr
pieejamie līdzekļi ir izsmelti. Lai saņemtu pabalstu, projektam ir jāiegūst atbalsts no ne mazāk par 20%
balsotāju skaita.
Balsstiesības:
Balsstiesīgi ir visi tūkstošnieki, kā arī tie LF dalībnieki, kas nokārtojuši savus gadskārtējos maksājumus ($120
par vienu gadu, vai $25 studentiem). Ja gadskārtējais maksājums vēl nav nokārtots, to var izdarīt pievienojot
attiecīgu čeku balsošanas materiāliem, izrakstītu Latvian Foundation Inc. vārdā. Jauniem LF dalībniekiem
jāiemaksā $170 (kas ietver $120 gada maksu un $50 iestāšanās maksu); studentiem $50, kas ir gada maksa un
$25 iestāšanas maksa. Katra dalībnieka balsošanas materiāliem pievienots maksājumu pārskats.
Balsošanas kārtība:
Izpildīto balsošanas formu ievietot aploksnē, kas adresēta balsu skaitītājam/ai (Ligitai Krūmkalnai). Uz
aploksnes skaidri salasāmi jāuzraksta balsotāja vārds un adrese. Vārds un adrese ir vajadzīgi, lai noskaidrotu
balsotāja balsstiesības. Elektronisko apkārtrakstu saņēmēji nodrukā balsošanas formu un, ja vajadzīgs, pilnvaras
formu. Tālākā kārtība visiem vienāda.
Termiņš:
Balsošanas lapa un eventuāla pilnvara nosūtāma līdz š.g. 24. augustam uz sekojošo adresi:
Ligita Krūmkalns
6333 N. Rural St.
Indianapolis, IN 46220-2213 USA
Lūdzu ievērot, ka balsošanas lapas ar vēlāku pasta zīmogu netiks uzskatītas par derīgām.
Bez projektiem, LF dalībniekam jābalso par diviem padomes un trim revīzijas komisijas locekļiem.
Kandidātu īsbiogrāfijas atrodamas pēc projektu aprakstiem.
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Lielo projektu apraksti
1. LF13L01 - 1941. gada deportācijas
vagons
Projektu nepieciešams atbalstīt tā lielā sabiedriskā
nozīmīguma dēļ. Latvijas Okupācijas muzeja Jaunā
ekspozīcija to rekonstruētajā ēkā 2015. gadā būs
vispilnīgākā muzeja ekspozīcija pasaulē, kurā varēs
iegūt informāciju par Latvijas okupācijas perioda
vēsturi četrās valodās - latviešu, angļu, vācu un
krievu. Stends "1941. gada deportācijas vagons"
orgāniski iekļausies Jaunajā ekspozīcijā, stāstot par
noziegumu un sniedzot emocionālo pārdzīvojumu
(videoimitācija — izsūtītie cilvēki pie vagona
durvīm ar Sibīrijas skaudro dabu fonā). Projekts
atbilst Latviešu Fonda mērķiem atbalstīt nozīmīgus
veikumus latviešu kultūras veidošanā, izplatīšanā un
nodošanai nākamajām paaudzēm, veidojot
latviskuma apziņu par savu valsti un tās vēsturi.
Projektu pieteica Valters Nollendorfs, Latvijas
Okupācijas muzeja biedrības valdes
priekšsēdētājs, LF tūkstošnieks
Projektu atbalsta Jānis Mārtiņš Zandbergs (LF
tūkstošnieks), Kārlis Kangeris
Projekta budzets: 28,500
Pieprasījums no LF: $8,000
Ar LF pabalstu maksās par sekojošiem izdevumiem:
Koka un metāla konstrukcijas stendam
Par pieteicēju
Latvijas Okupācijas muzeja biedrība (OMB) ir
Latvijas Okupācijas muzeja juridiskais īpašnieks un
pārvaldītājs. OMB definēta kā labdarīga bezpeļņas
biedrība, kuras mērķis ir pārvaldīt un gādāt par tās
struktūrvienību — Latvijas Okupācijas muzeju un ar
to saistītajiem zinātniskiem un izglītojošiem
pasākumiem. Muzeja projekti ir saņēmuši Latviešu
Fonda atbalstu 1996.-2011. gadā.
Projekta apraksts un mērķi
Projekts paredz Latvijas Okupācijas muzeja (OM)
Jaunās ekspozīcijas skatītājiem 2015. gadā ar
stenda "1941. gada 14. jūnija deportēto vagona"
stilizēta attēlojuma palīdzību emocionāli un
informatīvi stāstīt par noziegumu pret cilvēci -

Latvijas pilsoņu deportēšanu. Projekta realizētāji OM Ekspozīcijas kurators Dr. hist. Ritvars Jansons,
vēsturnieks Dr. hist. Uldis Neiburgs, mākslinieks
Ģirts Boronovskis, dizaineris Gundars Gulbis. 1941.
gada 14. jūnija deportāciju vagons apmeklētājiem
būs apskatāms rekonstruētajā OM Jaunās
ekspozīcijas sadaļā: Pirmā padomju okupācija
1940.-1941 - 2015. gadā Rīgā, Strēlnieku laukumā 1.
Visplašākajai mērķauditorijai — Latvijas
sabiedrībai, ārvalstu tūristiem un oficiālajām valsts
delegācijām vēstīt, ka 1941. gada 14. jūnija Latvijas
pilsoņu deportēšana bija noziegums pret cilvēci, kura
demogrāfiskās un sociālpsiholoģiskās sekas Latvijas
tauta izjūt vēl šodien. Izmantojot stendu OM
izglītības nodaļas nodarbībās, skolēniem vēstīt, ka
deportācijas bija vienas no totalitārā režīma veikto
represiju formām. Līdz ar to nostiprināt skolēnos
pārliecību, ka totalitārs režīms ir pilnīgs pretstats
demokrātiskai valsts iekārtai.
Atsauksmes
Jānis Mārtiņš Zandbergs
Ļoti atbalstu to darbu, ko veic Latvijas
Okupācijas muzeja biedrība. Biedrības Latviešu
Fonda iesniegtie projekti bijuši saturīgi un
rezultatīvi. Muzeja Jaunā ekspozīcija kalpos Latvijas
un ārvalstu sabiedrības informēšanai par noziegumiem,
kurus pret Latvijas valsti un pilsoņiem veikušas
okupācijas varas. Projekta „1941. gada deportācijas
vagons" realizēšana sekmētu Jaunās ekspozīcijas
izveidi.
Kārlis Kangeris
Latvijas Okupācijas muzeja biedrības Latvijas
Okupācijas muzejam ir ļoti svarīga nozīme Latvijā
un ārvalstīs. Stenda „1941. gada deportācijas
vagons" ievietošana muzeja Jaunajā ekspozīcijā dotu
kvalitatīvi jaunu skatu represiju tematikas
atspoguļošanai. Tas labi atdzīvinātu un papildinātu
ekspozīcijas struktūru un stāstījumu par
piedzīvotajām ciešanām. Skatītājs izjustu, kādos
necilvēcīgos apstākļos notika vēršanās pret
cilvēkiem.
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2. LF13L03 - Latviešu valodas gramatikas
(vārdu locīšana) App
Planšetdatori spēlē arvien lielāku lomu skolās. Jau
Čikāgas, Melburnas, Adelaides, Sidnejas un Eiropas
latviešu skolas izmanto šo technoloģiju savās mācību
stundās. Lietvārdu un darbības vārdu locīšana ir
viena no sarežģītākām latviešu gramatikas
sastāvdaļām un šīs programmas pasniedz šo mācības
vielu daudz aizraujošākā veidā. Skolnieks var pats
savā nodabā locīt jebkuru vārdu latviešu valodā,
uzzināt par izņēmumiem, kā arī dalīties ar pārējo
klasi. Tāpat citiem, arī cittautiešiem, no jebkuras
pasaules malas, būs iespējams lejuplādēt šo lietotni
no interneta un mācīties latviešu valodu.
Projektu pieteica Arnis Gross
Projektu atbalsta Lalita Muižniece (tūkstošniece),
Andra Zommere, Dace Mažeika, Baiba Kangere
Projekta budžets: $10,000
Pieprasījums no LF: $5,000
Ar LF pabalstu maksās par sekojošiem izdevumiem:
“Android” programmēšana
Par pieteicēju
Izglītojos inženierzinātnēs Monaša universitātē,
1981. gadā. Jau vairāk nekā 20 gadus nodarbojos ar
latviešu valodas ieviešanu dažādās technoloģijās
(Macintosh, Windows). Izstudēju latviešu lingvistiku
pie Prof. Trevora Feneļa Flindersa universitātē.
Saņēmu PBLA Atzinības rakstu par latviešu
gramatikas datorizēšanu. Izveidoju Baltic Express
Mail, LatBits, Latvians Online un vairākas
datorprogrammas. Pašlaik specializējos iPhone Apps.
Projekta apraksts un mērķi
Planšetdatori popularitātē jau tagad pārspēj
klēpjdatorus. Arī viedtālruņu (smartphone) tirgus
strauj aug, pārspējot parastos mobīlos tālruņus.
iPhone/iPad kopā ar Android pašreiz ieņem vairāk
nekā 90% no mobīlo tālruņa un planšetdatora tirgus.
Lai latviešu valoda neatpaliktu šajā vidē, esmu
iesācis latviešu valodas gramatikas projektu iPad un
iPhone ierīcēm. Ar šīm lietotnēm (Apps) gan
iesācējs, gan latviešu valodas apguvējs var uzzināt
un iemācīties, kā locīt lietvārdus un darbības vārdus.
Projekta mērķis ir, lai šīs pašas gramatikas
programmas tiktu izstrādātas Android vidē. Pats
14
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vadīšu projektu, bet jāpiesaista dizaineru, Android
programmētājus un testētājus. Izpildes laiks būtu 6
mēneši.
Atsauksmes
Lalita Muižniece, Emeritēta prof. Rietummičigānas
universitātē
Jau vairākus desmitus gadu Arnis Gross ir gādājis,
lai datorlietotājiem būtu pieejami gan piemēroti
fonti, gan datorprogrammas, piemērotas darbam ar
latviešu valodu. Arnis arī vada interneta portālu
"Latvians Online", kas ik mēnesi angļu valodā
informē par notikumiem, kas var interesēt latviešus
kā Latvijā, tā ārpus tās. Jo latviešu vārdu locīšanas
tabulas interneta vidē būs plašāk pieejamas, jo
lielāka iespēja, ka to lietotāji vieglāk iemācīsies
atsevišķu vārdu lietošanu. Tas palīdzēs gan latviešu
skolu skolēniem, gan cittautiešiem, kas mēģina
iemācīties latviešu valodu. Atbalstu Latviešu fonda
piešķīrumu šim projektam.
Andra Zommere, ALA Izglītības nozares vadītāja
Arnis Gross, Melburnā, Austrālijā, ir izveidojis
datorprogrammu izmantošanai ar mobīlo telefonu
"iPhone" un ar planšetdatoru "iPad". Lietvārdu
locīšanas programmu izmanto gan latviski runājoši,
gan arī tādi, kas mācās latviešu valodu. Programma
ir saistoša, sevišķi skolēniem, izmantojot jaunāko
technoloģiju un jaunākās mācību pieejas. Arnis
Gross vēlas tālāk veidot vārdu locīšanas programmu
Android technoloģijas lietotājiem. Atbalstu Arņa
projektu un vārdu locīšanas programmas tālāk
izplatīšanu skolēniem un pieaugušajiem. ALA
Izglītības nozare novērtē to, ka vārdu locīšanas
programmas planšetdatoriem atbalsta latviešu skolu
vajadzības.
Dace Mažeika, PBLA Izglītības padomes priekšsēdes
vietniece sadarbībai ar Latviju
Arņa Grosa izstrādātais Latviešu valodas
gramatikas (vārdu locīšanas) projekts ir mūsdienīgs
pieteikums valodas mācīšanai jaunāko un vidējo
klašu skolas vecuma bērniem. Par pozitīvu
uzskatāma autora vēlme valodas mācīšanu un
mācīšanos padarīt ikdienā pieejamāku pašiem
skolēniem, jo lietotne, ko var instalēt planšetdatorā
vai pat telefonā, ir viegli pieejama un ērti
izmantojama.
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Mainoties skolēnu (un skolotāju) mācību vielas
apguves paradumiem, saskatu šīs lietotnes iespēju
kļūt par skolēnu un skolotāju vidū iecienītu mācību
līdzekli, aizstājot gramatikas paradigmu
iegaumēšanas grūtības ar viegli uztveramu,
rotaļveida procesu, kas palīdz gan iegūt, gan
nostiprināt jau esošās valodas iemaņas. Lietotne
viegli izmantojama dažādās vecuma grupās un
dažādu valodas apguves līmeņu skolēniem, jo sniedz
iespējas katram izvēlēties palīdzību nepieciešamajā
līmenī, tādējādi produktu padarot vienlaikus
universālu un individualizētu. Tālākai projekta
attīstībai ieteiktu pievienot skaidrojumus retāk
sastopamiem, novecojušiem vai poētiskiem vārdiem,
kā arī veidot lietotnes vārdu savienojumu locīšanai
un to iesaistei teikumos, lai veicinātu atsevišķa
indivīda valodas lietošanas līmeņa attīstību.
Prof. em. Baiba Kangere, Stokholmas universitātes
baltu valodu profesore
Arnis Gross jau gadus desmitus nodarbojās ar
latviešu valodas gramatikas datorizēšanu, tādā veidā
veicinot valodas pareizrakstības līdzekļu nonākšanu
tautā. Patlaban, kad ārpus Latvijas atrodas un aug
jaunas paaudzes, pielāgot valodas materiālus
modernajai saziņas tehnoloģijai, kā piem.
viedtelefoniem un planšetdatoriem, ir būtiski:
tādējādi šie palīglīdzekļi ir indivīdiem vienmēr
pieejami vistiešākā veidā. Ņemot vērā Arņa Grosa
pieredzi, nolemtību un darba spējas, nav ne mazāko
šaubu, ka projekts tiks realizēts. Mana dziļākā
pārliecība ir, ka šis ir augstākās prioritātes cienīgs
projekts un iesaku to atbalstīt.
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3. LF13L07 - „Trimdinieka atgriešanās”
Jēkabpils Vēstures muzeja krājumā atrodas
nozīmīgas vēsturiskas liecības, kas parāda Jēkabpils
iedzīvotāju, kas emigrācijā devās 1944. gadā, dzīvi
un radošo darbību viņu mītņu zemēs – Rietumeiropā
un ASV. Viens no būtiskākajiem ieguvumiem ir
emigrācijā dzīvojošā rotkaļa A. Alunāna (1913. –
2001.) ģimenes arhīvs – fotogrāfijas, dokumenti, A.
Alunāna gatavotās rotas un viņa sievas Mildas
gatavotās tekstīlijas. Jēkabpils sabiedrībā ir interese
par trimdā dzīvojošo novadnieku likteņiem, par viņu

2013. gada jūlijs

atstāto kultūras mantojumu. Rotkalis A. Alunāns ir
viens no spilgtākajām, radošajām personībām ASV,
kas nāk no Jēkabpils puses. Realizējot projektu, tiktu
dota iespēja dažāda vecuma paaudzēm caur A.
Alunāna dzimtu un viņa daiļradi – rotām, redzēt un
izprast kā, svešumā dzīvodams, nepazaudēt, bet prast
saglabāt latviskumu – valodu, tradīcijas,
amatniecību.
Projektu pieteica Iluta Bērziņa, Galvenā krājuma
glabātāja; P/A Jēkabpils Vēstures muzejs
Projektu atbalsta Māra Grīnberga, Daina Eglīte
Projekta budžets: $35,545
Pieprasījums no LF: $6,297
Par pieteicēju
Iluta Bērziņa, Jēkabpils Vēstures muzeja galvenā
krājuma glabātāja. Izglītība „Humanitāro zinātņu
bakalaura grāds „Vēsturē”. Projekta pieteicējs un
organizācija ir jau agrāk saņēmuši Latviešu Fonda
pabalstu, t.i.: 2006. gadā „Pētījuma „Dravniecības
tradīcijas Sēlijā” publicēšana ($650); 2001. gadā
„Krustpils pils telpas griestu un sienu apdares
fragmentu konservācija” ($997).
Projekta apraksts un mērķi
Projektam „Trimdinieka atgriešanās” ir vairāki
etapi: 1. Sagatavot un izdot izdevumu par A.
Alunāna atstāto unikālo kultūras mantojumu; 2.
Sagatavot izstādi. Izstādes eksponēšanas vieta
Jēkabpils Vēstures muzejs, eksponēšanas laiks –
2014. gada 1. aprīlis – 31. oktobris; 3. Sagatavot
ceļojošo izstādi un izglītojošo programmu ar mērķi –
parādīt latvieša radošo spēju saglabāt latviskumu
trimdā; 4. Radošā darbnīca 2014. gada maijā
„Dzintara ceļš līdz rotai”; Projekta vadītāja – Iluta
Bērziņa.
Mērķis: aktualizēt trimdā dzīvojošo novadnieku
atstāto kultūras mantojuma nozīmīgumu. Projekta
uzdevumi: 1. Caur Alunānu dzimtu parādīt
trimdinieka likteņstāsta kopsakarību ar latviešu
tautas vēsturi; 2. Iepazīstināt sabiedrību ar A.
Alunānu kā interesantu un savdabīgu trimdas
mākslinieku; 3. Popularizēt latvieša radošo spēju
saglabāt latviskumu trimdā.
Mēs atgriežam un atgūstam daļu zināšanu un
pieredzes, kas ir bijusi mums atrauta, mēs atgūstam
tās paaudzes daļas mantojumu, kuras domas un
15
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centieni mums ilgu laiku palika nezināmas, katra
atsevišķa cilvēka uzkrātā pieredze, iespaidi ļauj
mums spilgtāk un skaidrāk izprast notikumus, kas
bija ienesuši lielas pārmaiņas mūsu tautas dzīvē.
Atsauksmes
Māra Grīnberga, valdes priešsēdētāja, Jēkabpils
Latviešu biedrība
Jēkabpils Vēstures muzejs regulāri rīko izstādes
par saviem novadniekiem un izciliem literatūras
darbiniekiem, ir bijušas daudzas tikšanās. Šis
projekts ir īpaši nozīmīgs, jo stāsta par mūsu
novadnieku Aleksandru Alunānu, kurš, vairāk nekā
50 gadus dzīvojot trimdā, ir spējis saglabāt latvisko
identitāti. Projektam būs izglītojoša nozīme ne tikai
rotu izgatavošanas mākslas popularizēšanā, bet arī no
patriotiskā viedokļa, jo trimdas latvieši bieži vien par
latviskuma saglabāšanu rūpējās vairāk nekā latvieši
Latvijā. Zīmīgs ir arī uzvārds - viņa uzvārda brāļi
Alunāni stāvēja pie pirmās Latvijas atmodas šūpuļa.
Daina Eglīte, Jēkabpils tūrisma informācijas
konsultante
Sadarbībā ar Jēkabpils vēstures muzeju Tūrisma
informācijas centrs realizēja projektu par
informācijas stendiem. Projekts parādīs latviešu
trimdinieku likteni svešumā un spēju saglabāt
latvietību, savu valodu un tautas mīlestību. Šī izstāde
sniegs mūsdienu jaunatnei ieskatu trimdinieku
likteņos un spējā turēt savu tautu godā.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
4. LF13L09 - Dokumentālā filma
"vija.celmins"
Dokumentālā filma par mākslinieci Viju Celmiņu
būs mākslas projekts, kas iepazīstinās cilvēkus
Latvijā un ārpus tās ar pasaulē atzītu latviešu
izcelsmes mākslinieci. Dokumentāla filma par kādu
personību vērtējama gan kā mākslas darbs, gan kā
izglītojošs materiāls ar vēsturiska dokumenta vērtību.
Vijas Celmiņas darbu izstāde un filma būs nozīmīgi
Latvijas kultūras dzīves notikumi, kas palīdzēs
piesaistīt lielāku sabiedrības uzmanību un
daudzveidīgiem līdzekļiem atklāt mākslinieces
personību. Šī dokumentālā filma atspoguļos gan
latviešu trimdas vēsturi, gan kultūras dzīvi, jo filmas
stāsts būs gan par mākslinieces dzīves pieredzi un
16
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gaitām, gan arī veidotajiem mākslas darbiem un
radošo pasauli.
Projektu pieteica Antra Cilinska, valdes locekle, SIA
Jura Podnieka studija
Projektu atbalsta Diāna Čivle, Māra Lāce
Projekta budžets: $76,040
Pieprasījums no LF: $9,600
Par pieteicēju
Antra Cilinska - MBA Uzņēmumu vadīšana
radošajās industrijās (Banku augstskola). Filmu un
montāžas režisore, Jura Podnieka studijas direktore.
Veidojusi dokumentālās filmas: „Provokācijas
anatomija”, „Tālā gaita”; „Vai viegli būt..?”, „Vai
viegli...?” (Jura Podnieka filmas „Vai viegli būt
jaunam?” turpinājumi); „Baltijas sāga”, „Mūsu
barikāžu laiks” (par Latvijas vēsturi); „Kas no kā
rodas?” (par mākslinieku Ilmāru Blumbergu) u.c.
Projekta apraksts un mērķi
Projekta izpildītāji: Jura Podnieka studija.
Filmēšanas grupa: režisors – Olafs Okunovs,
operators – Uldis Jancis, skaņu režisors – Anrijs
Krenbergs, producente – Antra Cilinska. 2014. gadā
Rīgā būs skatāma vērienīga mākslinieces Vijas
Celmins (Vijas Celmiņas) darbu izstāde. Lai gan
pasaulē Vija Celmiņa ir zināma un atzīta
māksliniece, Latvijā par viņu zināms ļoti maz. Tāpēc
mūsu vēlme ir atklāt šo savdabīgo mākslinieci,
parādot viņas interesanto mākslas un pasaules sajūtu,
kā arī dzīves pieredzi.
Veicināt mūsdienu kultūras mantojuma
saglabāšanu un sabiedrības informētību par šī
kultūras mantojuma nesējiem – spilgtām un pasaulē
atzītām latviešu izcelsmes personībām. Filma
paredzēta plašai auditorijai, izrādīšanai gan
kinoteātros, gan Latvijas TV un ārzemēs. Plānots
filmu izlaist DVD un radīt iespēju lejuplādēt VOD
(Video on demand) portālos. Filma būs pieejama
bibliotēkās un skolās. Lūdzam atbalstīt šī projekta
īstenošanu, jo, tā kā filmai ir jābūt gatavai uz izstādes
atklāšanu 2014. gadā, laika ir ļoti maz, lai savāktu
nepieciešamo finansējumu un īstenotu visu projektu.
Atsauksmes
Diāna Čivle, nodibinājuma Rīga 2014 valdes locekle
JPS ir viena no spēcīgākajām filmu studijām
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dokumentālo filmu jomā, kam ir atbilstoša pieredze
un zināšanas, lai īstenotu šo projektu. Jura Podnieka
studijas arsenālā ir dokumentālās filmas par
mākslinieku biogrāfiju un radošo darbību. Līdztekus
izstādei un grāmatas izdošanai, Nodibinājums Rīga
2014 un JPS iecerējuši dokumentēt mākslinieces
viesošanās mirkļus Rīgā, kā arī tuvāk iepazīstināt
skatītājus ar mākslinieci dokumentālā filmā. Mēs
ceram, ka ar filmas palīdzību Latvijas skatītājam tiks
dota iespēja izprast Vijas Celmiņas mākslu un tās
kontekstu amerikāņu mākslas attīstībā, kā arī tiks
labota situācija, ka Latvijā cilvēki par šo mākslinieci
zina tik nepiedodami maz.
Māra Lāce, Latvijas Nacionālās mākslas muzejs,
direktore
JPS specializējas tieši dokumentālā kino žanrā.
Studijas paspārnē veiktie darbi ir ieguvuši atzinību
gan Latvijā, gan ārpus tās robežām, tāpēc, domājot
par filmas nepieciešamību, JPS ir pirmā filmu
studija, kas nāk prātā projekta realizācijas kontekstā.
Būtiska ir arī pieredze darbā ar dokumentālajām
filmām par māksliniekiem. Vijas Celmiņas mākslas
darbu izstāde dod iespēju runāt gan par ievērojamiem
latviešiem pasaulē, gan Rietumu mākslas pasauli un
darbu, kas jāvelta, lai iekļautos tajā, gan Latvijas
vēsturi un 2. Pasaules kara beigu fenomenu. Kino
stāsts par latviešu bēgļu bērnu, kam ASV
izveidojusies fascinējoša karjera, kuras rezultātā pēc
viņas darbiem cilvēki stāv rindās. Viņas darbi ir 20.
gs. Rietumu mākslas klasikas paraugi, ko novērtē
visā pasaulē.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
5. LF13L10 - Dokumentāla filma "Dieva
putniņi" (Trimdas bērnu likteņi).
Filma būs unikāls darbs, kas stāstīs par latviešu
trimdas dzīvi DP nometnēs Vācijā. 1944. gadā liela
latviešu tautas daļa devās trimdā, lai glābtos no
deportācijām, represijām un dzīves okupētajā
Latvijā. Dzīve rietumos nebija tik skaudra kā Sibīrijā
un Padomju Latvijā, tomēr sagādāja smagas izvēles
un ilgas pēc dzimtenes un mājām. Filmas veidotāji
saprot, ka ir pēdējais brīdis, lai paspētu fiksēt ļoti
būtisku nacionālās pašapziņas attīstības posmu mūsu
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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.
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.
Projektu pieteica Dzintra Geka, režisore, producente,
projektu vadītāja, nodibinājums "Fonds Sibīrijas
bērni"
Projektu atbalsta Astrīda Jansone (LF tūkstošniece),
Pēteris Bolšaitis (LF tūkstošnieks)
Projekta budžets: $160,695
Pieprasījums no LF: $9,400
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.
Projekta apraksts un mērķi
Režisore un producente Dzintra Geka koordinēs
dokumentālās filmas veidošanu, projektā iesaistītos
speciālistus – scenāristu Agri Redoviču un operatoru
Aivaru Lubānieti – finansiālo resursu sadalījumu un
citas ar projektu saistītas aktivitātes.
Uzņemšanas grupas rīcībā ir nonācis vēstuļu
komplekts, kuras no pēckara Vācijas nometnēm
sūtītas uz Latviju. Saturiski vēstules aptver visu DP
laiku Vācijā no 1945. līdz 1950. gadam. Izmantosim
šo vēstuļu fragmentus, lai sniegtu informāciju par
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dažādām norisēm trimdas dzīvē. Tas būs jaunas
meitenes skatījums uz tā laika sadzīves apstākļiem,
cilvēku attiecībām, sapņiem un cerībām. Darbu pie
filmas uzsākām jau 2012. gada janvārī. Līdz 2013.
gada februārim esam intervējuši kopā vairāk kā 60
„trimdas bērnus”, kuru likteņus emocionāli parādīsim
filmā. Esam bijuši ASV, Lielbritānijā, Vācijā, vēl
plānojam filmēšanas Kanādā un Austrālijā.
Mērķauditorija ir cilvēki visā pasaulē, kuriem bijis
jādzīvo līdzīgās vēsturiskās situācijās. Filmu iecerēts
izrādīt latviešiem Vācijā, Lielbritānijā, ASV, Kanādā,
Austrālijā un piedāvāt dažādu valstu televīzijām.
Filmu dāvināsim un izrādīsim Latvijas skolās un
kultūras namos. Latviešu tautas vēsturi nedrīkst
aizmirst.
Atsauksmes
Astrīda Jansone, Tūrisma aģentūras vadītāja.
Latviešu fonda kādreizējā sekretāre, pensionēta.
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 nekā 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.
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. Mērķis: pašsaprotams. 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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6. LF13L11 - “Mīļā Latvija” trejdeviņās
lapās
Patriotisms un dzimtenes mīlestība sākas ar
zināšanām, jo nevar mīlēt to, ko nepazīsti. Strādājot
Luksemburgas latviešu skolā, saskāros ar to, ka
trūkst piemērotu mācību materiālu par Latviju. Ir
izdotas biezas enciklopēdijas, kuras ir problemātiski
pārvadāt (un pat noturēt rokās klases priekšā),
atsevišķām tēmām veltītie izdevumi dažkārt ir
sadrumstaloti vai novecojuši. Projekta pienesums
būtu visaptveroša Latvijas prezentācija, kura rosinātu
nelatviskā vidē dzīvojošus bērnus uzzināt vairāk par
savu dzimteni. Diasporu skolām un ģimenēm ārpus
Latvijas šis izdevums atvieglotu nodot zināšanas par
Latviju jaunajai paaudzei, kas izaug citās mītnes
zemēs un, iespējams, pakāpeniski zaudē savas
saknes. Šī projekta mērķi atbilst Jūsu fonda mērķiem.
Projektu pieteica Gunita Puciriusa
Projektu atbalsta Inese Grīnberga, Daiga Priede
Projekta budžets: $12,000
Pieprasījums no LF: $6,000
Par pieteicēju
LU Filoloģijas fakultāte, M.A., 5 gadu pieredze
video un rakstošajā žurnālistikā ziņu aģentūrā LETA,
LETA Video un kabeļtelevīzijas kanālā TV24. 2011.
gadā, pārceļoties uz Luksemburgu, sāku vadīt
nodarbības bērniem no 6 līdz 10 gadu vecumam
Luksemburgas latviešu diasporas skolā “Strops”.
Darbu ar jauniešiem plānoju vērst plašumā.
Projekta apraksts un mērķi
Projektu realizēšu es, Gunita Puciriusa, privāti,
konsultējoties ar projektā ietverto tēmu pārzinošiem
speciālistiem. Projekts tiks realizēts Luksemburgā
(tekstu radīšana, apstrāde un datordizains) un Latvijā
(darbs muzeju arhīvos, vizuālo materiālu atlase un
iegāde, ilustratora darbs un druka) līdz 2014./2015.
mācību gada sākumam. Izdevuma galvenā
mērķauditorija ir latviešu diasporu skolas visā
pasaulē, kuru skolotājiem tas būtu mūsdienīgs
palīgmateriāls, stāstot par Latviju, kā arī 6–10 gadu
vecu bērnu vecāki ārzemēs, kuru bērni latviešu skolu
neapmeklē.
Mērķis ir izglītot ārzemēs dzīvojošus latviešu
bērnus, saistošā, mūsdienīgā valodā viņiem sniedzot
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vizuālu un tekstuālu informāciju par Latviju. Tās būs
27 (trejdeviņas) tēmas – katrai veltīta A4 formāta
lapa, apdrukāta no abām pusēm, kur vienā pusē būs
spilgts vizuālais materiāls, bet otrā teksts un saistoši
uzdevumi. Tēmu loks – sākot ar nacionālajiem
simboliem, vēsturi, kultūru, mākslu, mūziku, beidzot
ar ģeogrāfiju un bioloģisko daudzveidību. Lapas būs
iespējams arī izņemt no izdevuma un izmantot
atsevišķi.
Atsauksmes
Inese Grīnberga, Asociācijas "Luksemburga–Latvija"
valdes priekšsēdētāja
Projekta pieteicēja un īstenotāja Gunita Puciriusa,
latviešu diasporā Luksemburgā aktīvi darbojoties kā
brīvprātīgā, pierādījusi, ka labi izprot mūsdienu
bērnu un jauniešu vajadzības. Ņemot vērā, ka arvien
vairāk latviešu bērnu pamatizglītību iegūst ārpus
Latvijas, ideju izveidot šādu izdevumu uzskatu par
trāpījumu desmitniekā. Tā ir nevien skaidra un
pārliecinoša, bet arī techniski realizējama.
Daiga Priede, Luksemburgas latviešu nedēļas
nogales skolas "Strops" vadītāja
Ar Gunitu Puciriusu kā skolotāju Luksemburgas
latviešu skolā "Strops" veiksmīgi sadarbojamies jau
otro gadu, kuru laikā Gunita sevi parādījusi kā
radošu, mērķtiecīgu un iniciatīvas bagātu
pasniedzēju, kura savas zināšanas un patriotismu
vēlas nodot diasporā augošajiem latviešu bērniem.
Darbā ar bērniem ir liela nepieciešamība pēc
mūsdienīga, saturiski un vizuāli kvalitatīva, turklāt
kompakta mācību materiāla. Iecerētais izdevums
būtu noderīgs gan bērniem, gan pieaugušajiem.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
7. LF13L12 - „Latviešus dziesma kopā
sauc – no Dikļiem līdz simtgadniekam
Robertam Zuikam ASV Vispārējos un
Latvijas 25. dziesmusvētkos”.
Dziesmu svētku kultūra ir unikāla tradīcija, kas
mūžam dzīvo latviešos gan Latvijā, gan trimdā.
2014. gadā apritēs 150. gadskārta kopš dziesmu
svētku aizsākumiem Kocēnu novada Dikļos.
Pašvaldība par prioritāru uzdevumu izvirzījusi
ekspozīcijas par unikālo latviešu dziesmu svētku
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kustību trimdā izveidošanu un iekļaušanu vienīgajā
patstāvīgajā dziesmu svētku ekspozīcijā Latvijā.
Latvijā šādi materiāli un vēsturiskās liecības nav
publiski apskatāmas. Taču, tām jābūt latviešu
dziesmu svētku šūpulī Dikļos! Realizētajā projektā
izpaudīsies latviešu dziesmu svētku senatnes un
pēckara latviešu trimdas dziesmu svētku pēctecība
un vienotība kā latviešu nacionālā ideāla un tautas
gara spēka uzturētāja, atbilstot Latviešu Fonda
mērķiem. Projekta rezultātiem nodrošināta ilgtermiņa
un plaša mēroga ietekme.
Projektu pieteica Jānis Olmanis, Kocēnu novada
domes priekšsēdētājs; Kocēnu novada dome
Projektu atbalsta Ivars Cinkuss, Ņina Zavacka
Projekta budžets: $19,800
Pieprasījums no LF: $9,900
Par pieteicēju
Kocēnu novads ir vietēja līmeņa pašvaldība,
izveidojusies, apvienojoties piecām kultūrvēsturiski
spēcīgām teritorijām ar izteiktu identitāti - šeit
aizsākusies latviešu Dziesmusvētku tradīcija, uzvesta
pirmā teātra izrāde latviešu valodā u.c.. Novada
platība ir 498,1km² ar 6700 iedzīvotājiem.
Pašvaldībai ir ievērojama pieredze un kapacitāte
Eiropas Savienības, Sorosa un pārrobežu sadarbības
projektu sekmīgā īstenošanā.
Projekta apraksts un mērķi
Projektu izpildīs Kocēnu novada domes
speciālisti, sadarbībā ar novadnieku un trimdinieku
kordiriģentu ASV - Robertu Zuiku.
Projekta
partneris Nacionālais kultūras centrs. Piesaistīti: dr.
art. Arnolds Laimonis Klotiņš un konsultants Andrejs
Jansons (Ņujorkas Latviešu kora diriģents) –
ekspozīcijas izveidošana. Uģis Brikmanis mākslinieciskais noformējums. Elga Olmane un
Ineta Amoliņa - vēsturisko liecību apkopošana un
sasaiste. 1939. gada izdevuma papildināšana. Norise:
Kocēnu novada Dikļu pagasts 2014. gada 8. jūnijs –
pirmo Latvijas Dziesmusvētku šūpulis. Ekspozīcijas
apskate nodrošināta ne mazāk kā 5 gadus.
Mērķi: Latvijas mērogā nozīmīga kultūras
pasākuma - Dziesmu svētku 150. gadskārtas
nodrošināšana, uzsverot latviešus vienojošo un
mūžam dzīvo dziesmu svētku tradīciju. Pasākuma
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ietvaros - kā simbolu Latvijas nacionālā ideāla un
tautas garaspēka uzturēšanai, atklāt pirmo Latvijā
izstādi – ekspozīciju par latviešu dziesmu svētku
kustību trimdā. Ekspozīciju veidot kā ceļojošu un
papildinājumu vienīgajai Latvijā patstāvīgajai,
publiski pieejamai Dziesmusvētku ekspozīcijai
Dikļos. 1939. gada brošūras papildināšana ar
skatījumu uz Dziesmusvētkiem šodien Latvijā un
Dziesmusvētku aktualitātēm trimdā.

Realizējot šo projektu būsim pateikuši paldies
cienījamajam maestro un būs piepildījies cienījamā
diriģenta un pedagoga vēlējums XXIII Dziesmu
svētku dalībniekiem un visiem pārējiem - trimdā, pa
zemju zemēm izklīdinātajiem, tēvzemē
dzīvojošajiem, jauniem un veciem, saņemot 2003.
gadā Triju Zvaigžņu ordeni ,,Nav jābūt gaišreģim, lai
mēs cits citam teiktu, apliecinātu un atgādinātu:
DZIESMA mūs arvien ir glābusi!”

Atsauksmes
Ivars Cinkuss, Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku
virsdiriģents
Ar šo projektu Kocēni kļūs par pirmo novadu
Latvijā, kas sava vietējā muzeja darbībā būs ietvēris
pēckara latviešu trimdas kultūras dzīves
atspoguļojumu, un atbilstošo ceļojošo izstādi tas
vedīs un rādīs arī citos Vidzemes centros – pilsētās
un laukos. Izstādē izpaudīsies latviešu dziesmu
svētku senatnes un pēckara latviešu trimdas dziesmu
svētku pēctecība un vienotība – kā Latvijas nacionālā
ideāla un tautas garaspēka uzturētāja.
Izstādē iestrādātās laikmetu vienotības idejas
netiešs ierosinātājs un reāls laikmetu vienotājs ir
minētais leģendārais kordiriģents Roberts Zuika, kas
vadījis šī novada lauku korus jau pirms Otrā pasaules
kara, pēc tam daudzkārt Latviešu vispārējo dziesmu
svētku ASV kopkori un citus trimdas korus, un pēc
Latvijas neatkarības atjaunošanas ne tikai bijis visu
Latvijas Vispārējo dziesmu svētku virsdiriģents vai
goda virsdiriģents, bet no 1990. līdz 2008.gadam
katru vasaru apmeklējis arī dzimto novadu Kocēnus
un tur bagātīgi iesējis patriotisma sēklu. Šajā
projektā paredzētā izstāde būs spēcīgs Latvijas un
ārzemju latviešu garīgas tuvināšanās veicinātājs ļoti
plašās Latvijas iedzīvotāju aprindās.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘

Ņina Zavacka, Kocēnu pamatskolas direktore, tagad
pensionāre
Realizējot šo projektu, būs savākta, apkopota un
visiem pieejama informācija par pēckara latviešu
trimdas kultūras dzīves atspoguļojumu un sasaiste ar
latviešu Dziesmu svētkiem, kas bija , ir un būs
latviešu tautas nacionālās pašapziņas bagātinātājs un
uzturētājs. Šīs nacionālās pašapziņas nenogurstošs
stiprinātājs ir cienījamais simtgadnieks Roberts
Zuika, kuram Kocēnu pamatskola bija vienīgā
pastāvīgā darba vieta Latvijā, pirms došanās trimdā.
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8. LF13L13 - Pilnmetrāžas mākslas filmas
"Bille" scenārija uzrakstīšana un ar to
saistīto izpētes darbu veikšana
Vizmas Belševicas triloģija par mazo Billi ir viena
no spilgtākajām parādībām latviskajā kultūrā un
nenoliedzami pelnījusi iemūžināšanu kinolentā.
Mums šodien nav nevienas profesionāli veidotas
filmas, veltītas attiecīgajam laikposmam, kur latviešu
dzīves gājums risinās uz plašas vēsturiskās
panorāmas fona. "Billē" atainotās reālijas ietver ļoti
būtiskas cilvēcisko un sociālo attiecību gradācijas,
kas nenoveco un ir Latvijā īpaši aktuālas joprojām,
tādējādi cauri laika ritumam apvienojot toreizējās un
šodienas Latvijas pasaules vienotā kopainā. Projekta
nozīmīgumu raksturo fakts - taps scenārijs, kas
kalpos par pamatu iedarbīgam mākslas darbam, kas
bagātinās latvisko kultūrtelpu - mazai tautai kultūra
nereti ir vienīgais, kas veicina sevis apzināsanu kā
garantu turpmākai pastāvēšanai.
Projektu pieteica Ināra Kolmane, studijas
mākslinieciskā vadītāja; Filmu studija DEVIŅI
Projektu atbalsta Kristīne Matīsa, Pēteris Bolšaitis
(LF tūkstošnieks)
Projekta budžets: $23,330
Pieprasījums no LF: $8,300
Par pieteicēju
Sankt-Pēterburgas Teātra Mūzikas un Kino
institūts - ekrāna un vizuālās mākslas maģistrs.
Profesionālās iemaņas papildinātas arī daudzās
starptautiskās meistarklasēs un kursos. Nozīmīgākie
- BMC kopprodukcijas filmu kursi Dānijā un Eiropas
kino meistardarbnīcā ARCHIDOC, Francijā u.c.
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Daudzu Latvijā un ārvalstīs godalgotu un nominētu
filmu scenāriju autore un režisore.
Projekta apraksts un mērķi
Projektu īstenos režisore Ināra Kolmane un
rakstnieks, scenārists Arvis Kolmanis, konsultants dzejnieks un tulkotājs Jānis Elsbergs (Vizmas
Belševicas dēls). Izpēti un scenārija uzrakstīšanu
paredzēts veikt Latvijā, gada laikā - līdz 2014. g.
rudenim. Būtiski pieminēt, ka sava darba
ekranizāciju Vizma Belševica vēl dzīves laikā
uzticējusi Inārai Kolmanei personīgi.
Projekta mērķis - veikt nepieciešamos izpētes
darbus un uzrakstīt mākslas filmas "Bille" scenāriju
(pēc V. Belševicas darba "Bille" motīviem), lai pēcāk
to iemiesotu pilnmetrāžas kinofilmā. Mērķauditorija
visplašākā - "Bille" būs "filma visai ģimenei" un
atainos dzīvi pirmskara un Otrā pasaules kara laikā
Latvijā (Rīgā, Grīziņkalnā, Ventspilī, Latvijas laukos,
u.c.) Filma būs tikpat patiesi un neviltoti latviska, cik
īstens, tīrs un nesamākslots latviskums strāvot strāvo
no Belševicas mazās Billes, kuras lielajās acīs
atspoguļojas lielā pasaule - tāda, kāda tā ir. Šādas
vēsturiski un vizuāli patiesas, literārā pirmavota
garam atbilstošas filmas scenārija tapšanai
nepieciešama un tiks veikta vispusīga darbības
norises vietu un vēsturisko faktu izpēte un
apzināšana. Filmu paredzēts izrādīt arī ārpus
Latvijas, nesot tās vārdu pasaulē.
Atsauksmes
Kristīne Matīsa, Žurnāla Kino Raksti galvenā
redaktore
Režisore Ināra Kolmane un rakstnieks Arvis
Kolmanis ir ideāls tandēms uzņemšanai, apvienojot
kinematogrāfisku domāšanu un stāsta veidošanas
prasmes. Kvalitatīvs viņu kopdarba rezultativitātes
pierādījums ir pilnmetrāžas spēļfilma Mona (2012).
Studija Deviņi ir nopietna komanda, kas savu
kapacitāti jau apliecinājusi, realizējot starptautiskus
kopražojumus. Iecere pārcelt uz kinoekrāna V.
Belševicas autobiogrāfisko darbu Bille ir
simtprocentīgs trāpījums vairākos punktos. Tā
lieliski atbilst Latvijas sabiedrībā pašlaik
aktualizētajai domai, ka tautai nepieciešamas
nacionāli orientētas, patriotismu stimulējošas filmas.
No sirds aicinu palīdzēt Billei nonākt līdz
pirmizrādei vai vismaz uzsākt ceļu pie skatītājiem!
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Pēteris Bolšaitis
Ināras Kolmanes filmas ir veidotas ar plašu
skatījumu uz vēsturiskiem tematiem - "Mans vīrs
Andrejs Saharovs", "Gadsimta agonija", "Latviešu
leģions", "Latvija - ilgais ceļš uz nākotni", "Labdien,
Krievija", un daudzas citas, kā variet spriest no
projektam pievienotā cv. Man šķiet īpaši vērtīgi, ka
daudzas filmas ir veidotas sadarbībā ar producentiem
ārzemēs (ASV, Francijā, Krievijā) un skatāmas/
klausāmas vairākās valodās. Tas nes mūsu mākslu un
stāstāmo plašajā pasaulē. Ināras Kolmanes talantu
apliecina Latvijā un ārzemēs gūtās balvas. Vēlos
izteikt savu īpaši siltu atbalstu režisores I. Kolmanes
projektam, kura mērķis ir veidot filmu "Bille",
balstītu uz mūsu slavenās rakstnieces Vizmas
Belševicas bērnības atmiņām. "Bille" sola būt
interesanta un izglītojoša filma ne tikai par mūsu
ievērojamu rakstnieci, bet arī par mūsu valsts vēsturi.

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
9. LF13L14 - Grāmata “Kuršu ķoniņi un
citi lēņavīri Rietumlatvijā”. Autors Agris
Dzenis
Lai gan Kuršu ķoniņu tēma ir piesaistījusi vācu un
pat franču viduslaiku periodu pētošo vēsturnieku
interesi, Latvijā par šo unikālo tēmu līdz šim ir bijuši
tikai atsevišķi periodikā izkaisīti raksti. Labāko
raksturojumu par A. Dzeņa darbu ir sniedzis Kaspars
Kļaviņš, Dr. hist. Monaša Universitātes (Austrālijā)
pētniecības zinātniskais līdzstrādnieks un Redingas
universitātes (Lielbritānijā) asociētais zinātnieks.
Viņš projektam pieteikto grāmatu nosaucis par
unikālu pētījumu par Latvijas vēsturi, kas ir tik ļoti
nepieciešams mūsu, latviešu, identitātei un
pašapziņai.
Projektu pieteica Valdis Krastiņš, SIA HPT valdes
loceklis
Projektu atbalsta Jānis Andersons, Jānis Oga
Projekta budžets: $18,000
Pieprasījums no LF: $8,000
Par pieteicēju
SIA HPT mērķis ir veicināt Latvijas vēsturē maz
zināmu faktu pētīšanu, dokumentēšanu, tulkošanu un
izplatīšanu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta nacionālās
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pretošanās kustībai un latviešu pašapziņai būtiskiem
vēstures jautājumiem. Publicētas trīs grāmatas
latviski un angliski par latviešu nacionālo partizānu
cīņām 1944 –1956. gadā. Uzņēmuma valdē: Valdis
Krastiņš, diplomāts, mūziķis, beidzis Latvijas
Konservatoriju; Aleksandrs Kiršteins, architekta
diplomu ieguvis RPI.
Projekta apraksts un mērķi
Sadarbībā ar vēstures zinātņu maģistru Agri
Dzeni ir izpētīti Latvijas muzejos un archīvos esošie
dokumenti – līgumi, raksti, zīmējumi par
Rietumlatvijas brīvcilvēkiem – kuršu ķoniņiem.
Rezultātā tapis 300 lpp. grāmatas manuskripts ar
daudzām ilustrācijām. Datorsalikumu nodrošina
biedrība “Domas Spēks”. Grāmatu iespiedīs Jelgavas
tipogrāfija.
Lielākā daļa no Livonijas sākuma perioda lēņu
kungiem bija vietējo tautu pārstāvji, no kuriem
ķoniņi saglabāja savas tiesības līdz pat Latvijas
valsts dibināšanai. Publikācijas mērķis ir celt
latviešu tautas pašapziņu, izgaisinot mītu par 700
gadu verdzību, un iepazīstināt plašu lasītāju loku –
no skolu jaunatnes līdz vēstures pētniekiem,
pašvaldībām un augstskolām – ar vēl nezināmajām
latviešu tautas vēstures lappusēm. Ievērojot lielo
ārvalstu vēsturnieku interesi par šo tematu, grāmatu
ir paredzēts tulkot arī angliski.
Atsauksmes
Jānis Andersons, PBLA Latvijas biroja vadītājs
Valdi Krastiņu pazīstu kā Latvijas diplomātu un
kolēģi Latvijas Okupācijas muzeja biedrībā un tās
valdē. Mītu un stereotipu pārpilnajā latviešu vēstures
izpratnē, kur dominē apgaismības laikmetā radies un
PSRS okupācijas apstākļos lobētais priekšstats par
"latviešu septiņsimts gadu ilgo verdzību", Agŗa
Dzeņa grāmata ir kā tīra gaisa malks, kas liek
atmosties un nopietnāk iedziļināties Latvijas
viduslaiku un agro jauno laiku vēsturē, saprotot
mūsu senču lomu tajā.
Jānis Oga, Latvijas Literatūras centra direktors
Valda Krastiņa ilggadējā darbība mūzikas, skaņu
ierakstu un mūzikas pedagogijas jomā un atjaunotajā
brīvvalstī arī diplomātijas jomā apliecinājusi ticību
Latvijas valsts un latviskajām vērtībām. Viņa
iesaistīšanās vēsturiskās literatūras izdošanā raisa
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cieņu un pārliecina par projekta īstenošanas
neapšaubāmi augsto līmeni. Ziņām par kuršu
ķoniņiem un viņu dzīvi, tradīcijām un vērtībām
Latvijā līdz šim bijis vairāk leģendas statuss, līdzīgi
kā par apspiesto zemnieku tautu, un vēsturisko
īstenību mēģināts restaurēt tikai dažos rakstos. Agra
Dzeņa saistošais pētījums izgaismos mazzināmu
lappusi Latvijas vēsturē un ļaus citām acīm
palūkoties arī uz notikumiem Latvijā 20. gadsimtā
un mūsdienās. Esmu pārliecināts, ka grāmata gūs
plašu ievērību gan zinātnieku, gan lasītāju lokā.
Rosinu atbalstīt!

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
10. LF13L16 - "Trio" koncertturneja
Ziemeļamerikā
"Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot mūžu
nodzīvoju." Starp Barona dainu krājuma pirmajām
četrrindām ir latviskās identitātes pamata atziņa, kas
tautu izvadījusi no senatnes cauri divām atmodām un
pāri kontinentiem. Latvietība ārzemēs dzīvos tik ilgi,
cik mīlēsim un pazīsim senču dziesmu!
Profesionālais Trio dzied nemākslotā, bet
mākslinieciskā prezentācijā, kas pauž izsenu dzīves
ziņu, gaumi un emocionālu izteiksmi. To Austrālijas
laikrakstā "Latvietis" raksturoja Maija Perejma:
"...spēcīgas harmonijas, klusumi, maigumi, vilkšana
teicējas stilā, disonance un skaidra dikcija saliedēta
ar instrumentiem... Senču dziesmu saprašana un to
izveidojums šodienas klausītājiem deva mums
iespēju baudīt pasaules līmeņa priekšnesumu." Šāda
iespēja būtu jārod arī publikai Ziemeļamerikā.
Projektu pieteica Maruta Kārkle, LF tūkstošniece,
TILTS
Projektu atbalsta Inta un Juris Skābe, Valdis
Muktupāvels, Andris Rūtiņš
Projekta budžets: $22,580
Pieprasījums no LF: $5,000
Par pieteicēju
TILTS ir galvenā organizācija, kas rīko Latvijas
mākslinieku turnejas Amerikā. Lielā valde dod plašu
kontaktu tīklu Amerikā, Latvijā un citur. Atbildību
par atsevišķu projektu uzņemas viens vai vairāki
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valdes locekļi; tie, ar pārējās valdes atbalstu, veic
visu nepieciešamo darbu. Šī projekta vadību
uzņemas Maruta Kārkle, kuŗai ir pieredze latviešu
sabiedriskajā darbā.
Projekta apraksts un mērķi
Augsti kvalificētais un populārais trio "Šmite
Kārkle Cinkuss" dos izdevību rietumu latviešiem
pietuvoties senajai tautas mūzikai. Trio apvelta mūsu
tautas dziedājumu ar iejustu interpretāciju no
gavilēm līdz dziļākajām sērām. Koncertturneja
Ziemeļamerikā plānota 2013. gada rudenī, bet ne
vēlāk kā nākošajā gadā.
Zane Šmite: Maģ. art; Latvijas Mūzikas
akadēmijas Etnomuzikoloģijas nodaļas pasniedzēja,
vokālā pedagoģe un konsultante ar tradicionālo
dziedāšanu saistītos projektos. Kādreizējā grupas Iļģi
dalībniece, ir iesaistīta projektos, kas mūzicē ar
dažāda žanra mūziķiem. Kā soliste piedalījusies
Dziesmu svētku koncertos.
Kristīne Kārkle-Puriņa: Beigusi Latvijas Mūzikas
akadēmijas Etnomuzikoloģijas nodaļu,
brīvmāksliniece ar tautas mūziku saistītos projektos.
Ivars Cinkuss: RTU vīru kora Gaudeamus un citu
koru diriģents, kā arī skolotājs jaunajiem
vokālistiem. Viens no Vispārējo latviešu Dziesmu
svētku dalībnieku iemīļotākajiem virsdiriģentiem.
Ansamblim pievienosies Edgars Kārklis, bungu
un dūdu grupas Auļi dalībnieks. Ansamblis 2012. g.
decembrī Austrālijas latviešu Kultūras dienās
Adelaidē atklāja savu otro ierakstu "Gaviles". Mēŗķis
ir sniegt tautiešiem Ziemeļamerikā augstvērtīgu
mūzikālu programmu, ko šobrīd attīsta radoši
mākslinieki Latvijā.
Atsauksmes
Inta un Juris Skābe, Austrālijas Latviešu 54. Kultūras
dienu priekšsēži
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Trio daudzpusīgās mūzikālās spējas, kas ietvēra
folkloras, koru un populāro mūziku kā arī deju
mūziku gan tautisko, gan "balles" mūziku, bija
pamata akmens AL54KD. Profesionālā stāja,
vispārējās mūzikālās zināšanas, dziedāšanas spējas,
izglītības lauki, senču dziesmu saprašana un to
izveidojumu šodienas klausītājiem kopā ar
priekšnesuma izpratni, deva pasaules līmeņa
priekšnesumus, kas iepriecināja visas paaudzes.
Augsti vērtējam Trio devumu.
Valdis Muktupāvels, LU asociētais profesors
Trio Šmite, Kārkle, Cinkuss ir profesionāli
izglītotu un varošu, kā arī mākslinieciski spēcīgu
personību grupa. Viņu programmu raksturo pamatīga
latviešu mūzikas folkloras pazīšana un
mākslinieciska aizrautība, un tādējādi viņu
klausītājiem tiek nodrošināts augstvērtīgs tautas
mūzikas sniegums. Trio ir koncertējis Latvijā un
ārzemēs un ir ticis augstu novērtēts.
Andris Rūtiņš, Vašingtonas latviešu folkloras
ansambļa Sudrabavots līdzdibinātājs
Zane un Kristīne vienmēr izcēlušās gan ar
meistarīgu dziedāšanas un spēlēšanas amatu prasmi,
gan ar pašaizliedzīgu un dzīvespriecīgu vēlēšanos
dalīties ar savām zināšanām. Zīmīgi, ka šeit kopā
uzstājās cilvēki ar tautas un mākslas mūzikas
pieredzi un izglītību. Trio īpašā vērtība atrodama
divos it kā pretrunīgos paņēmienos: viens ir atdarināt
autentisku senās dziedāšanas manieri, ko reti vairs
sastopam, un otrs ir dzīvā veidā pielāgot un pārveidot
to atbilstoši savai ausij un balsij. Šie dziedātāji veido
folkloristisku jaunradi, kā patiesi dabisku variāciju
senām dziesmām. Ansambļa uzstāšanos ārkārtīgi
novērtētu gan mūsu pašu Vašingtonas Sudrabavots,
gan mūsu tautas dziesmu entuziasti visur, kur viņi
koncertēs.
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Padomes kandidāti
Astrīda Ezergaile - Kā muļķītis pasakās, vai arī pēc Ziedoņa „Mēs aizbrauksim 11:48” epifānijas vadoties, un
katrā ziņā arī U. Bērziņa „Kā meklēt” apburta, Astrīda pavadījusi ilgus gadus meklējumā piesevoties,
nopatoties. Meklējumos ietilpst dziedāšana, lasīšana, rakstīšana, fotografēšana, draudzēšanās (ar kaķiem,
suņiem, cilvēkiem). Kādreiz (70os gados) piedalījusies tikpat kā visās Toronto latviešu nodarbībās – latviešu
skolā, baznīcas dzīvē, tautas dejās, gaidās, vasaras nometnē. Visspilgtāk izceļas Stokholmas latviešu teātŗa
viesošanās ar „Gaidot Godot”; Zandberga koris no Minsteres; agrais ŠMIJ (Šī māksla ir jauna), vai proto-ŠMIJ,
proti „Emigrācijas apskaidrošana: zilonis un latviešu jautājums”; un „Varoņdarbu” premjera. Mācījusies
Minsteres latviešu ģimnāzijā un Latviešu studiju centrā, Kalamazū. Vairākkārt mocījusies ar jautājumu: „Kur ir
mājas?” Šobrīd strādā kādā no Toronto Universitātes daudzajām bibliotēkām.
Tija Kārkle - Latviskā izglītība iegūta Beverīnas vasaras vidusskolā, Minsteres latviešu ģimnāzijā, un
Sabiedrisko zinātņu institūtā. Esmu organizāciju vadības maģistre (School for International Training,
Vermontā). Daudz ceļojusi pa pasauli un dzīvojusi vairākās valstīs un vietās, tai skaitā Taizemē, Vācijā, Panamā,
Aļaskā. No 1990. līdz 2005. gadam dzīvoju Latvijā, strādājot ASV Informācijas dienestā (U.S. Information
Service), Tulkošanas un terminoloģijas centrā un Latviešu valodas apguves Valsts programmā. Mīlestības
saukta, 2005. gadā atgriezos ASV. Sākumā kopā ar vīru dzīvojām Vankuverā, Vašingtona štatā, bet pēdējos
četrus gadus dzīves vieta ir Seintpola, Minnesotā. Kopš atgriešanās ASV, latviešu kopienas labā darbojos ar
Latviešu Fondu kā arī ar žurnāla Jaunā Gaita saimniecību.

Revīzijas komisijas kandidāti
Rūdis Bērziņš - Esmu Rūdis Bērziņš. Ar savu ģimeni dzīvoju Pensilvānijā, Doylestown pilsētas tuvumā.
Universitātē mācījos polītiku, bet pašlaik nodarbojos ar paša uzņēmumiem. Mans uzņēmums pārdod firmu, kā
arī privātpersonu dzīvības, veselības un citu apdrošināšanas veidus. Brīvlaikā mācos Holistic Health un ieguvu
jogas instruktora apliecību. Ģimenē ir četri bērni un visi ir audzināti ar tuvām saistībām latvietībā.
Mārtiņš Daiga - Kopš 2011. gada septembri strādāju pie Educational Foundation of National Restaurant
Association kā programmu novērtējumu un pētniecību menedžeris (Program Evaluation and Research
manager). 2012. gadā ieguvu Certificate in Nonprofit Management North Park Universitatē Čikāgā. Desmit
gadus biju nostrādājis tirdzniecības pētijuma jomā veidojot un analizējot aptaujas. Uzaugu Indianapolē, kur
beidzu latviešu skolu un piedalījos tautas dejās. Pavadīju vasaras Gaŗezera bērnu nometnē, absolvējot Gaŗezera
Vasaras vidusskolu 1994. gadā. Gaŗezerā nostrādāju divas vasaras kā audzinātājs. Pavadīju divus gadus ALJA
valdē kā biedru veicinātājs. Pēdejos septiņus gadus biju Čikāgas Latviešu biedrības valdē, kura laikā uzsāku
groziņu vakaru, ikmēneša sanākšanu Čikāgas biedrības namā. 2009. gadā Čikāgā biju sarīkojis veiksmīgu
līdzekļu vākšanas vakaru Gaŗezeram. Brīvo laiku pavadu spēlējoties ar saviem bērniem. Esmu arī DJ MGD, un
esmu ilgus gadus spēlējis mūziku kā diskdžokejs latviešu kāzās, iesvētībās, un citos sarīkojumos.
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.
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Latviešu Fonda projektu un amatpersonu balsošanas lapa
2013.-2014. 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 LF13L01 - 1941. gada deportācijas vagons
2 LF13L03 - Latviešu valodas gramatikas (vārdu locīšana) App
3 LF13L07 - „Trimdinieka atgriešanās”
4 LF13L09 - Dokumentālā filma "vija.celmins"
5 LF13L10 - Dokumentāla filma "Dieva putniņi" (Trimdas bērnu likteņi)
6 LF13L11 - “Mīļā Latvija” trejdeviņās lapās
LF13L12 - „Latviešus dziesma kopā sauc – no Dikļiem līdz simtgadniekam Robertam Zuikam

7 ASV Vispārējos un Latvijas 25. dziesmusvētkos”

LF13L13 - Pilnmetrāžas mākslas filmas "Bille" scenārija uzrakstīšana un ar to saistīto izpētes

8 darbu veikšana
9 LF13L14 - Grāmata “Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlatvijā”. Autors Agris Dzenis
10 LF13L16 - "Trio" koncertturneja Ziemeļamerikā

KOPĀ
Padomes amatpersonas (uz trim Astrīda Ezergaile
gadiem): var balsot par divām
Tija Kārkle
Revīzijas komisija (uz vienu
gadu): var balsot par trim

Padome un revīzijas komisija

20
✘

Rūdolfs Bērziņš
Mārtiņš Daiga
Ligita Krūmkalna

Balsošanas zīme nosūtāma:
Ligita Krūmkalna, 6333 N. Rural Street, Indianapolis, IN 46220-2213 USA
Par derīgām uzskatīs tikai tās zīmes, kam būs
š.g. 24. augusta vai agrāks pasta zīmogs!
Izpildīto balsošanas zīmi lūdzam ievietot aploksnē, to aizlīmēt un adresēt Ligitai Krūmkalnai.
Pilnvara arī liekama aploksnē. Uz aploksnes jāparakstās un skaidri salasāmi jāuzraksta balsotāja
vārds (vai organizācija) un adrese. Vārds un adrese ir vajadzīgi, lai noskaidrotu balsotāja
balsstiesības.
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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 $25, un balsstiesības iegūst,
maksājot $25 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 $25 iestāšanās maksu un $25 par pirmo gadu.
 Vēlos dāvināt līdzdalību Fondā. Lūdzu to paziņot jaunajam dalībniekam.
 Vēlos pārrakstīt savu aizdevumu citai personai, šādā veidā dodot citam iespēju ņemt dalību LF: (personas vārds,
uzvārds un kontaktinformācija)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 Lūdzu ar mani sazināties sakarā ar testamentāru novēlējumu.

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

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

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

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

Datums …………………

Čekus rakstīt uz Latvian Foundation, Inc. vārda un kopā ar pieteikšanās lapu lūdzam nosūtīt:
Latvian Foundation
P.O. Box 28696
Oakdale, MN 55128 USA
Epasta adrese: lfkasieris@gmail.com.

Dosim, dzīvosim
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Latviešu Fonda apkārtraksts

2013. gada jūlijs

Latviešu Fonda pilnvaras lapa
2013.-2014. g.
Pilnvaroju
balstiesīgo LF dalībnieku

___________________________________________
(rakstiet pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu šeit)

mani pārstāvēt un manā vietā balsot
Latviešu Fonda pilnsapulcē
2013. gada 28. septembrī
Kanādas Latviešu Centrā Toronto,
4 Credit Union Drive, Toronto, M4A 2N8

Mans vārds: _______________________________
Mans paraksts: _____________________________
Datums: ___________________________________

Lūdzu nosūtīt pilnvaru uz sekojošo adresi:
Ligita Krūmkalna
6333 N. Rural St.
Indianapolis, IN 46220-2213
USA
Par derīgām uzskatīs tikai tās, kam būs
š.g. 24. augusta vai agrāks pasta zīmogs
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Latviešu Fonds
P.O. Box 28696
Oakdale, MN 55128

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

