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Esiet sveicināti, Latviešu Fonda dalībnieki!

Priekšsēdes vēstule 1-2

Kad Jūs, lasītāj, atšķirsit šo vasaras apkārtrakstu, vasara būs pilnā plaukumā. Daži
vasarā plāno apmeklēt kādu nometni vai piedalīties vasarīgajā nodarbē, citi kā gājputni
atgriezīsies Latvijā. Amerikas austrumkrasta iedzīvotāji atpūtīsies no sniegu šķipelēšanās,
kas šoziem aizstāja daudziem rīturosmi. Latviešu Fonda pavasara padomes sēde notika
Bostonas priekšpilsētās Dedham un Scituate pašā marta vidū.
Sniega kalni līdz padusēm, ledainas ietves un reizēm brakšķi, ko izraisīja kūstošie
šļūdoņi no jumta, pārsteidza. Pieredzējām lietus un sniegu mistrojumu un dziļu miglu, kad
nedaudz atsila. Tomēr saticība padomes locekļiem, komisiju pārtsāvjiem un revidentiem
satiekoties, lai piestrādātu pie Latviešu Fonda lietām, pamatīgi sasildīja sirdi.
Pavasara padomes sēdē Latviešu Fonda darbinieki izsijā un izvērtē ienākušos
pieteikumus. Šogad pieteikumi pirmo reizi bija iesniedzami tikai elektroniski, un
sākotnēji bija bažas, ka pieteicēji varētu nebūt gatavi šādam solim. Izrādās, ka bažām
nebija pamatojuma, jo iesniegumu bija apmēram tik pat kā iepriekšējos gados - ar
divdesmit lielajiem projektiem un piecdesmit vienu mazo projektu. Padomes locekļi bija
jau pirms sēdes iepazinušies ar vairāk nekā septiņdesmit pieteikumiem!
Lielie projekti, kuri izvirzīti uz balsošanu, ir apskatāmi šajā apkārtrakstā.
Neaizmirstiet, ka Jūs varat balsot, nosūtot balsošanas materiālus pastā mūsu revidentam
Mārtiņam Daigam, vai arī balsot elektroniski mājas lapā www.latviešufonds.info. Gaidām
tieši Jūsu balsis, lai zinātu, ko Jūs vēlaties atbalstīt šogad.
Mazos projektus, kam dalībnieki piekrituši atvēlēt $10,000, bija grūtāk izvēlēties. Jau
pēdējos pāris gadus izziņojam rezultātus drīz pēc pavasara sēdes, lai darbi pie šiem
projektiem var jau ritēt uz priekšu. Skatiet atsevišķo rakstu par mazajiem projektiem.
Pirms gada pirmo reizi padome nolēma dažiem projektiem, kurus nevarējām mazo
atvēlēto līdzekļu dēļ pilnībā nofinansēt, piedāvāt mūsu saucamo "īpašo akciju". Sēklas
nauda tiek piedāvāta ar iespēju caur Latviešu Fondu savākt pārējo pieprasīto summu no
dalībniekiem un interesentiem. Tā mēs izmantojam jaunu metodi, crowdfunding, lai
savāktu papildus līdzekļus. Pirms gada piedāvājām un veiksmīgi piesaistījām papildus
līdzekļus trim īpašiem projektiem. Šogad to piedāvājam sešiem. Lai veicas īpašiem
projektiem! Apsveriet atbalstīt kādu!
Ārpus projektu izskatīšanas, padome izskatīja šobrīd ļoti veiksmīgo ieguldījumu
stratēģiju, ko veido Brigita Rumpētere. Krāsainās tabulās redzējām sabalansētus
ieguldījumus un arvien pieaugošu pamatkapitālu. Neesam aizmirsuši par akciju 'ceļš uz
miljonu'. Gaidām Jūs ikvienu rudens pilnsapulcē Čikāgā 2015. gada 26. septembrī, lai
pārrunātu soļus, kas ejami līdz šim mērķim.
Revidents Rūdis Bērziņš kopā ar sievu Ingrīdu aktīvi piedalījās pavasara sapulcē un
deva ieteikumus, kā mēs varam savu datu bāzi mūsdienot. Kā varbūt manāt, Latviešu
Fonda vadība šobrīd ļoti aktīvi rosās.
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Vienmēr priecājamies par dalībnieku skaita pieaugumu un ar šo mērķi uzrunājam jaunās paaudzes vairākos
veidos. Daži jaunieši ir iestājušies, atsaucoties uz Fonda gada balstiesību dāvinājumu latviešu vidusskolas
absolventiem - akcija, kas aicina jaunāko paaudzi ņemt aktīvu dalību latviešu kultūras un izglītības dzīvē. Skatiet
rakstu par dibinātāju Voldemāru Gulēnu par šo tēmatu. Sakarā ar to, ka finanšu gads noslēdzas aprīļa beigās, bet
balsošanas materiāli iziet jau maijā, finanšu pārskats turpmāk būs publicēts, jau izrevidēts, rudens/ziemas
apkārtrakstā. Pārskats jūlijā būs pieejams no Tijas Kārkles, kā arī Fonda mājas lapā, un to pārskatīsim rudens
pilnsapulcē Čikāgā.
Zinot, ka Čikāgā ir daudz aktīvo dalībnieku, atbalstu saņēmēju un bijušo Latviešu Fonda padomes locekļu, gaidu
pilnu zāli rudens pilnsapulcē. Atnāciet pirms pilnsapulces, lai uzzinātu vairāk par atbalstītajiem projektiem. Lai siltā,
saticīgā gaisotne sasildītu mūs visus Latviešu Fonda pilnsapulcē septembra beigās. Tiekamies 26. septembrī Čikāgā!
- Kristīna Sīmane-Laimiņa
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Darba kārtība Latviešu Fonda gada pilnsapulcei
Čikāgas Ciānas draudzes mazajā zālē
6551 W Montrose Ave, Chicago, Illinois 60634
sestdien, 2015. gada 26. septembrī, plkst. 14:00
Latvijas valsts himna
Kvoruma konstatēšana
Sapulces darba kārtas pieņemšana
Iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana (protokols publicēts
ziemas apkārtrakstā, kas skatāms www.latviesufonds.info)
Padomes locekļu ziņojumi:
- Priekšsēdes ziņojums, ieskaitot padomes locekļu balsošanas rezultātus
- Projektu lietvedes ziņojums, ieskaitot balsošanas rezultātus lielajiem
projektiem
- Aktīvo projektu lietvedes ziņojums, ieskaitot mazo projektu konkursa
uzvarētāju pārskatu
- Kasieres ziņojums, ieskaitot kases stāvokli
Revidentu ziņojumi, ieskaitot finanšu pārskata rezultātus
Administratīvās lietvedes ziņojums, ieskaitot informāciju par dalībnieku
skaitu
Komisiju ziņojumi:
Ieguldījumu komisijas pārstāvja ziņojums
Latviešu Fonds Latvijā komisijas pārstāvja ziņojums
Pārrunas par ziņojumiem
Nepabeigtie darbi no pērnā gada pilnsapulces
Jaunie darbi:
Nākamā gada projektu atbalstam piešķiramā summa un tās sadale
Nākamā gada NNN vieta un datums
Pateicības
Pilnsapulces slēgšana ar dziesmu

Zināšanai: Sakarā ar to, ka balsošana par projektiem tagad notiek ātrāk, nav
iespējams sagatavot un ievietot pagājušā finansu gada pārskatu pavasara
apkārtrakstā. Sākot ar š.g. jūliju, dalībnieki ir laipni aicināti pieprasīt finansu un
ieguldījumu pārskatus, rakstot Tijai Kārklei uz lfkasieris@gmail.com
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2015. gada mazo projektu piešķīrumi: $10,000 no Fonda un ar atsaucību Īpašās
akcijas ietvaros varēsim atbalstīt 11 projektus
Lūdzam iepazīties ar šī gada mazajiem projektiem. Tie ir projekti, kurus rūpīgi izskatījuši un
izvērtējuši padomes locekļi, vērā ņemot Fonda dalībnieku ieteikumus. Mēs projektus nevērtējam tikai
emocionāli – patīk vai nepatīk. Mūsu atbildība ir būt pārliecinātiem, ka projekts tiks veikts labi, ka
tam būs nozīme latviešu vidū – vienalga vai tas būtu kādā Latvijas novadā, vai plašajā pasaulē visur
kur dzīvo latvieši. Un lai tam ar lepnumu var līdzās stāvēt Fonda simbols – Austras koks.
- Renāte Kenney

Pieci mazie projekti, kas saņēmuši pilnu finansējumu no Latviešu Fonda
LF15M36 Foto albuma „Baltijas bēgļi
Gotlandē: 1944–1945” sagatavošana
Projektu pieteica: Māra Zirnīte, valdes priekšsēde,
"Dzīvesstāsts" Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku
asociācija, biedrība
Projektu atbalsta: prof. Paulis Lazda; Biruta Abuls,
bij. Latviešu Fonda priekšsēde (abi LF tūkstošnieki)
Pieprasījums no LF: $1,900
Apraksts un mērķi
Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija
„Dzīvesstāsts” ieguvusi tiesības publicēt unikālas
vēsturiskas fotogrāfijas, kas parāda Otrā pasaules
kara bēgļu izkāpšanu
no laivām Gotlandes
krastā.
Šos
n o t i k u m u s
iemūžinājis vietējais
fotogrāfs Dāvids
Holmerts. Ar foto
kolekcijas mantinieci
Ellenu Holmerti noslēgts sadarbības līgums par
atļauju publikācijai.
Albums tiks sagatavots un izdots Rīgā, drukāts
Jelgavas tipogrāfijā. Ar Valsts KKF atbalstu
turpinās fotogrāfiju identifikācija, pateicoties
Latvijas Centrālās padomes sakarniecei Valentīnei
Lasmanei, kas dzīvo Stokholmā, bijušajiem laivu
vadītājiem: Pēterim Jansonam – Gotlandē, Ērikam
Tomsonam – Valmierā (visiem pāri 90). Ziņas par
ieceļotājiem iegūtas no Visbijas archīva, kur bēgļu
reģistros minēti gan tie, kas krastu sasniedza, gan
ievainotie, gan uz jūras mirušie.
Pateicoties priekšdarbiem, albums izdodams 4
mēnešos, pieskaņojoties atceres 70. gadadienai, kā
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arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstādei “Pāri
jūrai: 1944-1945”.
Fotoattēli sniedz vizuālu liecību par pasaulē
retāk pieminētajām kara sekām, kas lika daudziem
Latvijas un Igaunijas iedzīvotājiem pamest savas
mājvietas, glābjoties no uzvarētājas Sarkanarmijas.
Tā rezultātā Gotlande piedzīvoja vēl neredzētu
bēgļu pieplūdumu, kad krastā izkāpa ap 26,700
bēgļu – turpat vai puse no salas iedzīvotāju
kopskaita (57,000). Lai gan attēlotie notikumi noris
uz nelielas salas, kas bija tuvākā pieejamā cietzeme
laivu bēgļiem no Baltijas, tomēr vēsturiskās
paralēles ļaus albumā attēlotos notikumos saskatīt
plašāku kontekstu.

LF15M37 Pasaules latviešu jaunatnes
seminārs “Divreizdivi”
Projektu pieteica: Liene
Dindone
Projektu atbalsta: Pēteris
Elferts, LR Ārlietu ministrijas
Speciālo uzdevumu vēstnieks
diasporas jautājumos; Pauls
Raudseps, žurnāla IR
redaktors
Pieprasījums no LF: $2,000
Apraksts un mērķi
Pirmais Pasaules latviešu jaunatnes seminārs
“Divreizdivi” notiks šajā 2015. gada vasarā, no 9.
līdz 17. jūlijam, Ratnieku konferenču un atpūtas
centrā, kas atrodas starp Siguldu un Cēsīm.
Semināra (nometnes) vadības lokā piedalās Liene
Dindone (Divreizdivi padomes priekšsēdētāja un
vadības loka galvenā koordinātore), Matīss
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Kukainis (nometnes vadītājs), kā arī Imanta Nīgale,
Aija Zandberga un Ieva Šmite, kuras ir atbildīgas
par ieviržu, projektu un vakaru programmu
plānošanas un vadīšanas. Katrs nometnes dalībnieks
izvēlēsies piedalīties vienā ievirzē (nometnes rīta
posmā), kā arī vienā projektā (nometnes
pēcpusdienas posmā). Paredzētas ir šādas ievirzes:
“Latvija pasaules polītikā”; “Kultūras izpausme un
mediji Latvijā”; “Kādi esam, tādi esam -- šeit un
citur”; “Vadi sevi un vadi citus”; kā arī “Uzņēmīgie
latvieši”. Paredzēti ir šādi projekti: rotkalšana,
mūsdienu latviskā virtuve, tautas dejas, teātris,
aktīvā atpūta dabā, avīze, dabas materiālu
izmantošana.
Šī semināra (nometnes) mērķis ir dot iespēju
latviešu jauniešiem no visām pasaules malām –
ASV, Kanādas, Rietumeiropas, Austrālijas, Latvijas
u.c. – iespēju iepazīties, sadraudzēties, sadarboties,
stiprināt savu latvisko identitāti, “izbaudīt savu
latvietību”, izjust savas saknes Latvijas zemē, gūt
jaunas latviskas zināšanas un emocionālu iedvesmu,
kas kopīgi veicinātu piederības izjūtu vispasaules
latviešu kopienai. Projekta mērķauditorija ir latviski
runājoši latviešu jaunieši, vecumā no 18 līdz 30
gadiem. Vadības loka iecere ir tāda, ka nometnē
piedalītos aptuveni 100 jaunieši – 60, kuri dzīvo
ārpus Latvijas, un 40, kuri dzīvo Latvijā. Nometnē
būs iespēja piedalīties spraigās diskusijās un debatēs
par aktuāliem polītiskajiem un kultūras jomas
jautājumiem. Aktīvās nodarbībās būs iespēja gūt
zināšanas un prasmes saistībā ar latviskām
tradīcijām, kā arī mūsdienu aktuālām latviskās
kultūras izpausmēm.

LF15M39 Radio
raidījuma "21.
gadsimta latvietis"
reportāžas no ASV
2015. g. vasarā
Projektu pieteica:
Lūkass Tālis Rozītis,
valdes loceklis, SIA "21.
gs. latvietis"
Projektu atbalsta: Pēteris Kārlis Elferts, Latvijas
Republikas Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu
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vēstnieks diasporas jautājumos; Sigita Kirilka,
Latvijas Radio Valdes locekle programmu attīstības
jautājumos
Pieprasījums no LF: $2,000
Apraksts un mērķi
Mērķis ir sniegt radio raidījuma “21. gadsimta
latvietis” klausītājiem ieskatu ASV latviešu trimdas
un diasporas šīs vasaras lielajos notikumos –
Gaŗezera 50 gadu jubileja un Dziesmu svētki
Sanhosē. Pasākumus aicināsim ierakstos atspoguļot
vietējos korespondentus. Turklāt, tā kā raidījuma
redaktors A. Bogustovs piedalās 3X3 nometnēs,
sūtīsim viņu ceļojumā pa latviešu kopienu centriem
Katskiļos, Klīvlandē, Kalamazū, Grandrapidos un
Čikāgā, lai veidotu intervijas un raidījumus par
latviešu dzīvi ASV. Veidot 7 raidījumus, kas
izskanētu Latvijas radio līdz gada noslēgumam.
Iecerētas šādas tēmas:
Kāpēc ir vietas, kur latviešu centri attīstās, kamēr
citviet izsīkst? Kā 4 paaudzēs latvieši spējušu
nosargāt latviskumu? Kāda nozīme bijusi Gaŗezera
vasaras skolai? Ko finansiāli un laika ieguldījuma
ziņā nozīmē "būt latvietim ASV"? Kā strādā latviešu
kredītsabiedrības ASV? Attiecības starp veco trimdu
un jauno emigrāciju. Polītiskā līdzdalība Latvijā,
dzīvojot ASV. Latviešu bērnudārzs Čikāgā.
2014. g. dati. Ik nedēļu radio raidījumu, ar
atkārtojumu, noklausās caurmērā 111 000 klausītāju.
Ārpus Latvijas dzīvojošie raidījumu bieži noklausās
internetā. 21% no LR1 lapas 2,150,000
apmeklējumu ir no ārpus Latvijas. „21. gadsimta
latvieša” lapai gada laikā bijuši nepilni 15,000
unikālo apmeklētāju, kas daļa vismaz ik nedēļu
noklausās raidījumu archīvā. Raidījumu var arī
noklausīties mobilajās un interneta vides radio
klausīšanās un podkāstu aplikācijās, piemēram,
iTunes u.c..

LF15M42 Kurp latviešu tautas dziesma? Ar
Laimu un Lauru - pasaulē!
Projektu pieteica: Maruta Kārklis, Tilta Folkloras
nozares vadītāja, Latviešu kultūras biedrība Tilts
Projektu atbalsta: Zane Šmite, tautas dziedātāja,
lektore Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā;
Valdis Muktupāvels, LU profesors
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Pieprasījums no LF: $2,000
Apraksts un mērķi
Šī gada oktobrī iecerēta divu solistu turneja
ar mudi "Kurp latviešu tautas dziesma? Ar Laimu
un Lauru -- pasaulē!”.
Laima Jansone atplaukusi Latvijā kā koklēšanas
virtuoze. Viņas veiklība ar mūsu senā instrumenta
stīgām, izmantojot ritmiskiem efektiem arī tā
korpusa rezonansi, tiek apbrīnota gan mūsu
kaimiņvalstīs, gan arī citviet Eiropā. Iecerētā turneja
būtu Laimas pirmais Ziemeļamerikas apmeklējums.
Toties Laura jau pavadījusi semestri Filadelfijas
Temple universitātē, izkopjot savu talantu, kas ir
dziedāšana. Šobrīd viņa turpina izglītību un
profesionāli uzstājas Nīderlandē.
Abas jaunās sievietes ir arī komponistes un
interesējas par dažādas izpausmes cittautu
folkmūziku,
tostarp arī džessu.
Vi ņ a s p i e d ā v ā
programmu, kas
sastāvētu no
latviešu publikā
iecienītajām
tradicionālajām
tautas dziesmām,
kā arī mazu ekskursiju retāk dzirdētās mūzikālās
skaņās. Tieši šis ir iemesls, kādēļ šo divu brašo
meiču koncertturneja būtu LF atbalsta cienīga.
Amerikā jāpastāv atvērtam un informētam tautas
atzaram, kas nebīstas svešu ietekmju, jo esam
droši par mūsu mūzikas saknēm. Laimas un Lauras
koncerti uzrunātu gan pašu saimes, gan plašākas
publikas interesi. Kā Laima to izsaka kādā Latvijas
TV intervijā: "Nacionālā identitāte ļoti palīdz man
nepazust...", un diktore piebilst, “Laima kokli ir
izcēlusi saulītē, parādot, ka šis instruments var būt
ļoti mūsdienīgs un moderns. Jaunā mūziķe ar kokli
savelk kopā mūsu pagātni un nākotni...” Neļausim
šādām apdāvinātām meitenēm iet savu ceļu bez
mums!

LF15M47 Latvijas nākotne: kā stiprināt
saites ar diasporas bērniem un jauniešiem
Projektu pieteica: Aija Lulle, direktore, Latvijas
Universitātes Diasporas un migrācijas centrs
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Projektu atbalsta: Ilze Garoza, PBLA
ģenerālsekretāre; Dr. Andris Straumanis, asociētais
profesors
Pieprasījums no LF: $1,192
Apraksts un mērķi
Projektu "Latvijas nākotne: kā stiprināt saites ar
diasporas bērniem un jauniešiem" īsteno Latvijas
Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu
centrs Rīgā. Tas ietver
trīs pētījumu virzienus:
(1) vēsturisks un
starppaaudžu skatījums
uz bērnību, pieaugšanu
un izglītošanos ārpus
Latvijas: valodu apguves
un iesaistīšanās latviešu
pasākumos dažādie
aspekti, latvietības
veicināšana bērnos un jauniešos otrajā un trešajā
paaudzē; (2) diasporas bērni un jaunieši Latvijā:
bērnu un jauniešu, vecāku, pedagogu, vienaudžu
perspektīves, kā veicināt saikņu stiprināšanu; (3)
mūsdienu diasporas bērni un jaunieši pasaulē.
Projekts notiek 2015. gadā un noslēgsies 2015. gada
decembrī ar grāmatas izdošanu. To īsteno pētnieki
un eksperti Latvijā un latviešu diasporā pasaulē.
Grāmata būs latviešu valodā ar kopsavilkumu
angliski.
Projekta mērķis ir radīt izpētē pamatotu
akadēmisku rakstu krājumu, kas iespējami
daudzveidīgi atklāj saikņu stiprināšanas iespējas
pašu diasporas bērnu un jauniešu, kā arī ar viņiem
tieši saistītu cilvēku perspektīvē.
Projekta galvenā mērķauditorija ir diasporas
bērni un jaunieši un cilvēki, kas tiešā veidā strādā ar
viņiem. Vienlaicīgi jāuzsver, ka uz bērniem un
jauniešiem kā Latvijas un latviešu kultūras
nostiprināšanu vērsts projekts ir īpaši nozīmīgs
visas Latvijas un tās diasporas attīstībai. Pētījumu
raksti būs vērtīgi gan akadēmiķiem, gan praktiķiem,
gan arī plašākai sabiedrībai, jo mūsdienu Latvijā
gandrīz katrai ģimenei ir radi, paziņas, kuri dzīvo
vai ir dzīvojuši ārzemēs, un saikņu stiprināšana
jaunajā paaudzē ir īpaši aktuāla.

Latviešu Fonda apkārtraksts
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Seši projekti, kas saņēmuši daļēju finansējumu un piedalās Latviešu Fonda Īpašā akcijā
LF dalībnieki, labvēļi un ikviens, kurš vēlas atbalstīt kādu no šiem vērtīgajiem Īpašās akcijas projektiem, ir aicināti
ziedot elektroniski (http://www.latviesufonds.info/iesaisties/ipasas-akcijas) vai sūtot čeku (P.O. Box 28696, Oakdale,
MN, 55119). Akcija turpinās līdz š.g. 22. jūnijam.

LF15M01 Grāmata "3x3 Latvijā
(1990-2015)"
Projektu pieteica: Daiga Bitiniece
Projektu atbalsta: Jānis Peniķis, profesors; Biruta
Abuls, LF bijusī priekšsēde (abi LF tūkstošnieki)
Projekta budžets: $7,289
Projekts pieprasīja $2,000, Latviešu Fonds piešķīra
$220. Palīdzēsim projekta izpildītājiem savākt
atlikušos $1,780!

Par pieteicēju
Esmu žurnālistikas maģistre, šobrīd laikraksta
"Kurzemnieks" galvenā redaktore. Strādājusi arī
Kuldīgas televīzijā, esmu bijusi arī redaktore
grāmatai par Kuldīgu. Ikdienā nodrošinu laikraksta
iznākšanu trīs reizes nedēļā, to plānojot un rediģējot
tekstus.
3x3 kustībā aktīvi darbojos kopš 1995. gada,
mūsu ģimene organizējusi un vadījusi četras 3x3
nometnes Latvijā, šobrīd gatavojam piekto. Esmu
Latvijas 3x3 padomes locekle un atbildu par 3x3
publicitāti. Esmu savākusi un apkopojusi daudz
materiālu par Latvijas nometnēm, bet darbs vēl
turpinās.
Projekta apraksts un mērķi
Projekts paredz izdot grāmatu (ap 300 lpp.) par
3x3 nometnēm/saietiem Latvijā, atklājot un
uzsverot to lielo nozīmi latviskās identitātes
saglabāšanā un latviskās dzīves ziņas
nostiprināšanā. Tie būs stāsti par cilvēkiem, kas
tajās strādājuši, par ģimenēm, kas tajās bijušas, par
vietām Latvijā, kur tās notikušas. Par projekta
īstenošanu atbildīgā esmu es, kopā ar mani strādā
žurnāliste Rasma Zvejniece, kura bija redaktore
pirms diviem gadiem iznākušajai grāmatai par 3x3
ārpus Latvijas.
Grāmatu esam iecerējušas pabeigt līdz gada
beigām, tādējādi ietverot 25 gadus - laiku no
pirmās 3x3 nometnes Madlienā 1990. gadā līdz šīs
vasaras saietam Priekuļos. Grāmata būs kā
kultūrvēsturiska liecība par 3x3 devumu Latvijā,
atklājot arī perspektīvu, kā kustībai darboties tālāk.
Mērķis ir izdot grāmatu "3x3 Latvijā
(1990-2015)". Mērķauditorija visupirms ir visi tie,

kas Latvijā kopš 1990. gada iesaistījušies 3x3
kustībā, apguvuši latviskos arodus, latviskā garā
audzinājuši bērnus, ieguvuši draugus, paplašinājuši
redzesloku utt. Kopā ar ārzemēs notikušajām
nometnēm tie ir 32,330 dalībnieki. Latvijā, ieskaitot
šīs vasaras saietus, būs notikuši un grāmatā tiks
iekļauti apraksti par 51 nometni.
Mērķauditorija arī ir tie, kas kā brīvprātīgie tur
strādājuši, nesavtīgi daloties ar zināšanām un
pieredzi. Arī tie, kuri interesējas par 3x3 kustību, lai
iesaistītos nākotnē; tie, kuri pēta un pētīs latviešu
kultūrvēsturi un procesus, kas ir palīdzējuši veidot
un saglabāt latvisko identitāti un piederības sajūtu
latviešiem Latvijā un citās zemēs.
Iecerēts nodrukāt 500 eksemplārus. Grāmatas
nodosim arī Latvijas lielākajām bibliotēkām, lai tās
būtu aizsniedzamas pēc iespējas plašākam
interesentu lokam. Tā būs pieejama mājas lapā
www.3x3.lv un pasūtāma kā e-grāmata.
Ko segs LF finansējums
Latviešu Fonda finansējums daļēji segs
tipogrāfijas izdevumus, kas ir vislielākie.

LF15M06 Aspazijas kaķi un Raiņa suņi
Projektu pieteica: Hedviga Inese Podziņa, vadītāja,
Salacgrīvas novada bibliotēka, Salacgrīvas novada
dome
Projektu atbalsta: Liene Eglīte, Jaunatnes Iniciatīvas
centra vadītāja; Inta Cirša, skolas ārpusklases darba
organizātore
Projekta budžets: $676

Projekts pieprasīja $338, Īpašā akcijā ziedots:
$338. Akcija veiksmīga, paldies!!!
Par pieteicēju
H. I. Podziņa no 1977. gada strādā par
bibliotekāri, kopš 2000. gada ir bibliotēkas vadītāja.
2008. gadā Latvijas Universitātē ieguva sociālā
maģistra grādu. Dažādu pasākumu un projektu
vadītāja un koordinātore.
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Projekta apraksts un mērķi
Salacgrīvas novada 2 bibliotēkās, 2 skolās, 2
bērnudārzos notiks tikšanās ar dzejnieku, izdevēju
Uldi Ausekli, kurš daudzus gadus rūpējas par
izdevniecību "Garā Pupa", kā arī par Raiņa un
Aspazijas Muzeju. U. Auseklis tiksies ar bērniem,
pusaudžiem, stāstīs par Raiņa un Aspazijas daiļradi,
viņu personīgo dzīvi, par muzejā uzkrātajām
vērtībām. Lai ieinteresētu jauno paaudzi,
izvēlējāmies stāstījumu veidot akceptējot Aspazijas
mīlestību pret kaķiem, kā arī Raiņa daiļradi saistībā
ar suņiem.
Mērķis - aktualizēt Raiņa un Aspazijas 150 gadu
jubileju, dodot iespēju jaunajai paaudzei caur kaķu
un suņu prizmu, iepazīties ar vieniem no
ievērojamākiem latviešu literātiem. Vērtīgas būs
tikšanās ar Uldi Ausekli, kurš, darbojoties muzejā,
var ļoti daudz pastāstīt par Raini un Aspaziju, kā arī
nozīmīga jau ir pati Ulža Ausekļa personība, kura
dzejas grāmatas bērni ir iemīlējuši.
Ko segs LF finansējums
LF segs: Autoratlīdzība Uldim Auseklim - $338.

LF15M19 Tautastērpa aušanas tradīciju
atjaunošana Preiļu novadā
P ro j e k t u p i e t e i c a : D i ā n a P a s t a r e , v a l d e s
priekšsēdētāja, biedrība "Preiļu Sieviešu klubs"
Projektu atbalsta: Ineta Liepniece, biedrības "Preiļu
nevalstisko organizāciju centrs" direktore; Maruta
Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja
Projekta budžets: $3,138

Projekts pieprasīja $1,569, Latviešu Fonds
piešķīra $220. Palīdzēsim projekta izpildītājiem
savākt atlikušos $1,349!
Par pieteicēju
Biedrība "Preiļu Sieviešu klubs" dibināta 1996.
gada 3. aprīlī. 2000.-2007. Biedrība "Preiļu Sieviešu
klubs" realizēja Nīderlandes fonda finansētu
projektu „Pieaugušo izglītības centrs Preiļos”;
"FEM: Sieviešu uzņēmējdarbības attīstība Baltijas
jūras reģionā"; ES izglītības programmas Socrates
apakšprogrammas Grundtvig projekts „Europe`s
Women At the Centre of Life / EWCOL” ( Eiropas
sievietes - dzīves vidū). Biedrības darbības laikā
organizēti vairāki sieviešu interešu izglītības
8
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semināri. D. Pastare - izglītība: maģistra grāds
veterinārmedicīnā, vidējā profesionālā izglītība
(medicīnas māsa).
Projekta apraksts un mērķi
Paredzēts, ka biedrība "Preiļu Sieviešu klubs"
projekta ietvarā iegādāsies dziju un diegus aušanai,
aužamās stelles (vienas lielās garo brunču aušanai,
ko vēlāk varēs izmantot villaiņu un segu aušanai,
piecas mazās stelles - mazu brunču aušanai, ko
vēlāk varēs izmantot arī jostu aušanai), organizēs
apmācības par latviešu tautastērpiem, to rakstiem,
aužamo steļļu veidiem, aušanas techniku.
Lai nodrošinātu projektā veikto apmācību
ilglaicīgu rezultātu, projekta ietvarā tiks iegādāta
profesionālā literatūra par latviešu tautastērpiem,
aušanas rakstiem, praktiskās nodarbības par pašas
biedrības līdzekļiem tiks filmētas.
Izpētot Latgales rakstus, paredzēts uz 2015. gada
1. septembri uzaust Preiļu 1. pamatskolas pašreizējo
pirmo klašu 24 meitenēm tautiskus brunčus, ko vilkt
kā skolas svētku formu.
Pašlaik arvien intensīvāk dažāda vecuma Preiļu
novada iedzīvotāji interesējas par iespēju pašiem
izgatavot latviešu tautastērpu, ar individuālu pieeju
tautastērpa noformējumā. Arī jaunas meitenes vēlas
apgūt aušanas tehniku ne tikai tautastērpa
izgatavošanai, bet arī pūra sagatavošanai pēc
latviešu tautas tradīcijām. Preiļu 1. pamatskolas
pašreizējo pirmo klašu audzēkņu vecāki izteikuši
vēlmi veidot skolas formas ar tautisku noskaņu.
Līdz ar to projekta mērķauditorija ir dažāda vecuma
Preiļu novada iedzīvotāji.
Veidojot kopīgus tautastērpus, tiks saliedētas
ģimenes. Svētkos velkot tautastērpu tiks celta
latviskā pašapziņa. Skolas svētku formā iekļaujot
tautiskus brunčus, tiks popularizēta latviskā
audzināšana un latviešu daiļamatniecība.
Pakāpeniski arī citām Preiļu 1. pamatskolas
meitenēm tiks uzausti brunči un varbūt arī citas
skolas sekos mūsu piemēram.
Ko segs LF finansējums
Pasniedzējs $1,376.35, dzija un diegi $339.85,
aužamās stelles (vienas lielās, piecas mazās)
$1,251.74, grāmatas par latviešu tautastērpiem,
aušanas rakstiem $169.92.
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Aužamās stelles paliks biedrībai "Preiļu Sieviešu
klubs", lai varētu veikt par pašu līdzekļiem
turpmākās apmācības jostu, villaiņu, segu aušanā,
lai varētu uzaust svētku brunčus arī pārējām Preiļu
1. pamatskolas meitenēm, lai interesenti varētu sev
aust brunčus u.c. izstrādājumus.

LF15M22 VEF MINOX leģendas un īstenība

Projektu pieteica: Pēteris Korsaks
Projektu atbalsta: Janīna Kursīte, LU profesore;
Ojārs Spārītis, ZA prezidents
Projekta budžets: $4,000

Projekts pieprasīja $2,000, Latviešu Fonds
piešķīra $220. Palīdzēsim projekta izpildītājiem
savākt atlikušos $1,780!
Par pieteicēju
Vidējā speciālā, fotovēsturnieks. 40 gadu
pieredze pētniecībā. Janīna Kursīte-Pakula par
pieteicēju raksta, "Pēteris Korsaks ir lielākā
autoritāte Latvijas fotogrāfijas vēsturē. Pašreiz
vienīgi viņš var sagatavot un uzrakstīt darbu par
latviešu fotobrīnumu - VEF MINOX, jo sakrāts
bagātīgs materiālu klāsts, kas prasa apstrādi un
sistematizēšanu, kā rezultātā - esmu pārliecināta taps izcils publicējams darbs."
Projekta apraksts un mērķi
Pēteris Korsaks. Latvijā. Pirmais posms ir
manuskripta sagatavošana un uzrakstīšana. Ojārs
Spārītis par projektu raksta, "P. Korsaka projekts monogrāfija par VEF MINOX izgudrotāju, ražotāju
un aparāta leģendāro vēsturi, ceļu pie sabiedrības,
fotografēšanas un lietošanas gudrībām - tiek
gatavota izdošanai izcila Latvijas kultūrvēstures
liecība, kurai paredzams tāls ceļš pasaulē un
Latvijas rūpniecības slavas vēstures spodrināšana."
Latviski lasošā auditorija ar anotāciju angliski.
Informēt par pirmskara sasniegumiem Latvijā.
Ieviest skaidrību par VEF MINOX patieso vēsturi,
kas pasaulē skaidrota pretrunīgi. Parādīt latviešu
inženieru augsto sasniegumu, radot pasaulē mazāko
kameru 1937. gadā ar izcilu dizainu un pilnīgi jaunu
fotokameras darbības principu.
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Ko segs LF finansējums
Teksta sagatavošana, uzrakstīšana $400. Teksta
rediģēšana $400, fotogrāfiju ieskenēšana $500,
fotogrāfiju labošana/apstrāde $500, rakstāmpapīrs
$50, ceļa izdevumi $150.

LF15M25 Simfonija "Symphony In Rock"
Projektu pieteica: Uģis Prauliņš
Projektu atbalsta: Mārtiņš Klišāns, Rīgas Doma
zēnu kora mākslinieciskais vadītājs, JVLMA lektors,
Cēsu koru apriņķa virsdiriģents; Ivars Cinkuss –
mūziķis, diriģents, Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku
virsdiriģents
Projekta budžets: $10,268

Projekts pieprasīja $2,000, Latviešu Fonds
piešķīra $220. Palīdzēsim projekta izpildītājiem
savākt atlikušos $1,780!
Par pieteicēju
Uģis Prauliņš savos darbos izmanto neierobežotu
stilistisku pieredzi jaunas latviskuma vitalitātes
mākslinieciskās koncepcijas radīšanai. Saņēmis
ASV Nacionālās ierakstu mākslas un zinātnes
akadēmijas Grammy nomināciju par labāko
laikmetīgās mūzikas skaņdarbu “The Nightingale”
sadarbībā ar Mikalu Petri un Dānijas radio kori
Stīvena Leitona vadībā.
Komponista “Missa Rigensis” regulāri tiek
iestudēta gandrīz visos kontinentos, nesot vēsti no
mūsu kādreizējās Rīgas jaunības trauksmes
noskaņām un brīvības alkām, ideāliem.
Piedalījies Latvijas Jaunā folkloras viļņa kustībā,
1989 absolvējis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas kompozīcijas klasi. Stilu daudzveidību
apguvis, strādājot Latvijas Radio 1. skaņu ierakstu
studijā par skaņu režisoru. Radījis darbus
simfoniskajam, kamerorķestrim un pūtēju orķestrim
(“Sapņu komanda 1935”).
2004 – 2009 Latvijas Komponistu savienības
priekšsēdis, pārstāvējis Latviju Eiropas mākslinieku
asociācijās un to valdēs.
Projekta apraksts un mērķi
Projekta autors un izpildītājs komponists Uģis
Prauliņš līdz 2015. g. rudenim sacerēs un uzrakstīs
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projektā iecerēto darbu “Simfonija” (četrās daļās,
divkāršam sastāvam un papildinstrumentiem;
kopumā vismaz 40 – 45 minūtes) izvērstas
simfoniskas partitūras datorrakstā. Simfoniju
iestudēs un atskaņos kamerorķestris “Sinfonietta
Rīga” 2015/2016. g. koncertsezonā diriģenta
Normunda Šnē vadībā.
Sinfonietta Rīga ir Latvijas vadošais un vienīgais
profesionālais kamerorķestris, regulārs latviešu
komponistu jaundarbu pirmatskaņotājs.
Kamerorķestra sastāvam papildus tiks pieaicināti
ritma grupas speciālisti - Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas mācību spēki. Komponista
radošā sadarbība ar diriģentu Normundu Šnē
aizsākusies ar klavierkoncertu 'Concerto –
concertino' Vāgnera zālē, 'Te Deum' Rīgas Domā un
'Festival Music' kinofestivālam 'Arsenāls'.
Mērķi: Meklēt un attīstīt jaunu vitalitāti Latvijas
mūzikā – iekļaujot visu progresīvo elementu
klātbūtni: laikmetīgo instrumentāciju, metroritmiku,
paplašinot stilistiskās robežas nopietnu rezultātu
sasniegšanā.
Jaunas skaniskas paradigmas: akustisko orķestra
instrumentu skanējums pretstatā combo elektrisko
instrumentu krāsām – kontrasti un kopskaņa.
Latviskās mentalitātes iesaistīšana XXI gs.
kontekstā. Mūsu folklorai raksturīgās skaņu ainavu,
kontemplatīvo noskaņu, teicamo dziesmu
melodisko līniju un burdona pretnostatījums
piesātinātām harmonijām modal jazz tradīciju
ietvaros. Mūsdienu lielpilsētas un dabas miera
kontrasti. Metroritmiski vitāla motorika, emocionāla
dinamika, senlatviskas ritmikas pulss un
instrumentālas faktūras mūsdienu minimālisma
formveidē un elementos.
Mērķauditorija: progresīvās un laikmetīgās
mūzikas entiuziasti, studenti, ar dažādām mākslas
nozarēm saistīti profesionāļi, mūziķi, jaunu mūzikas
paradigmu ieinteresēti diriģenti, orķestri Latvijā un
visā pasaulē.
Ko segs LF finansējums
$2,000 - komponista radošās darbības
nodrošinājums projekta realizēšanai.
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LF15M27 Rainim 150; Bruno Skultem 110
Projektu pieteica: Andrejs Jansons (LF tūkstošnieks)
Projektu atbalsta: Ingrīda Zemzare, KREMERATA
BALTICA izpilddirektore; Aija Pelše, LNOĢ
priekšniece
Projekta budžets: $9,500

Projekts pieprasīja $2,000, Latviešu Fonds
piešķīra $220. Palīdzēsim projekta izpildītājiem
savākt atlikušos $1,780!
Par pieteicēju
BS obojas spēlē Juilliard School of Music. MM
diriģēšanā, Manhattan School of Music. D.Ed.
radošās mākslās-kompozīcijā, Rutgers University.
Ņujorkas latviešu kora diriģents, virsdiriģents
Dziesmu svētkos ASV, Kanādā, Latvijā, viesu
diriģents Latvijas Nacionālā Operā, Liepājas,
Latvijas Nacionālā, Milvoku, Nirnbergas,
Philharmonia Hungarica, Lietuvas Nacionālā,
Maskavas simfonettes, u.c. simfoniskajos orķestros.
Projekta apraksts un mērķi
2015. gads - Latvijas pazīstamākā dzejnieka,
Raiņa simtpiecdesmitgade un komponista Bruno
Skultes simtdesmitgade. Lai to atzīmētu, 11.
oktobrī, Rīgas Latviešu biedrībā
plānots plašs
koncerts ar Bruno Skultes simfonisko poēmumisteriju DAUGAVA ar Raiņa tekstu, solistiem,
korim un simfoniskam orķestrim. Izpildītāji: Ave
Sol un Fortius kori, Nacionālās Operas solisti (nav
vēl zināmi), Latvijas Bruņoto spēku orķestris,
Vidzemes kamerorķestris. Diriģenti: Andrejs
Jansons, Māra Marnauza, Andris Veismanis.
Okupācijas laikā Bruno Skultes skaņdarbi
Latvijā bija aizliegti, tāpat arī patriotiskā poērma
DAUGAVA, kas Raiņa kopoto rakstu izdevumos
neparādījās. Šis, abu lielmeistaru kopdarbs, varēja
rasties vienīgi trimdā, Ņujorkā, 1958-60 gados, kur
Bruno Skultes vadībā tas piedzīvoja
pirmatskaņojumu. Latvijā vēl šodien Bruno Skultes
mūzika maz pazīstama. Šī koncerta mēŗķis ir
Latvijā popularizēt Bruno Skultes mūziku, šajā
gadījumā īpaši DAUGAVU, lai atzīmētu abu
lielmeistaru nozīmīgos gada skaitļus.
Ko segs LF finansējums
No LF pieprasītā summa $2,000 - paredzēta, lai
segtu solistu un diriģentu honorārus.
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Kurp Latviešu Fonds? – saruna ar Voldemāru Gulēnu
Pēdējos pāris gados LF padome ir iesākusi jaunu tradīciju – dāvināt latviešu vidusskolu beidzējiem ārpus
Latvijas iespēju uz vienu gadu būt par LF dalībniekiem ar domu pašiem (vai ar vecāku/labvēļu palīdzību)
turpināt balsstiesību maksājumus nākamajos gados. Tradīcija vēl jauna, un līdz šim tikai saujiņa skolas
beidzēju ir atsaukušies. Mērķis ir palielināt Fonda dalībnieku loku jauniešu un viņu vecāku paaudzē. Ar šo arī
iesākam jaunu rakstu sēriju – sarunas ar jaunajiem LF dalībniekiem.
Bet Voldemārs Gulēns? Jā – izņēmuma kārtā kā pašu pirmo aicinājām Voldemāru, kā vienu no LF
dibinātājiem. Tā bija grupa jaunu latviešu, kas 60to gadu vidū sadomāja samest naudu kopā, lai kopējiem
finansiāliem spēkiem atbalstītu un veidotu radošu, uz nākotni vērstu latviešu kultūru. Viņu priekšteči jau bija
izveidojuši sabiedrībā skolas, baznīcas, organizācijas, kas nostiprināja esošās kultūras saglabāšanu. LF
dibinātāji bija domubiedri, kas saprata, ka savu mūžu – kā Voldemārs saka: “līdz beigām” – nodos kultūras
nākotnes veidošanai.
Edīte un Vilnis Āpše bija novērojuši, kā austrumkrastā draugs Liniņš mēdza savus radošos darbus plānot
uz priekšu – iebudžetēja, cik kurš projekts naudu prasīs, tad pamazām iekrāja naudu, kamēr finansējums
nosegts. Uz tāda paša principa izveidojās Fonda darbība, bet caur kopīgiem spēkiem.
Daudz gadu aktīvi darbojās Fonds, radās daudz sabiedrībai nozīmīgu projektu. Bet sakarā ar ilgi gaidīto un
loloto Latvijas neatkarību, LF darbība pamazām apsīka, un 2000. gada NNN kāds no LF dibinātājiem
publikai izteica domu Fondu slēgt.
Šodien Voldemārs, uz to atskatoties, izsaka toreizējās jūtas: “over my dead body.” Varbūt ka tā satricinošā
doma līdzēja iekustināt iestigušos LF ratus. 2015. gadā Latviešu Fonds Kristīnes Sīmanes-Laimiņas vadībā
zeļ un zied. Uz Voldemāra jautājumu, kas mani pašu saista pie LF, varu vienīgi atbildēt, ka prieks atbalstīt
vērtīgus un interesantus projektus, un – no personīgā viedokļa varbūt vēl nozīmīgāk – prieks iepazīties un
sadarboties ar īpaši patīkamiem cilvēkiem. Voldemārs piebilst, ka tā pat arī bija starp dibinātājiem Latviešu
Fondu iesākot.
Uz priekšu skatoties, it īpaši uz Latvijas simtgadi 2018. gadā, Voldemārs sev jautā: “Ko mēs, LF, varam
dāvināt Latvijai?” Sāk jau veidoties -- un varbūt pat jāsaka ‘pēdējais laiks’ – konkrēta doma 2018. gada
Dziesmu svētkiem Latvijā. Paliek tikai darbs un nebeidzamā dziņa pavairot LF ieguldījumus, bet galvenais
paliek pievilkt jaunus dalībniekus ar savām idejām un īpašām dotībām.
Voldemārs novēro, ka pāri pašai reklāmai (kas nebūt nav nenozīmīga: internetā mājas lapa, projektu/akciju
izsludināšana, un tamlīzīgi) mēs paši visi: LF dalībnieki, projektu pieteicēji, veidotāji un atbalstītāji, esam
vislabākā Fonda reklāma. Mūsu degsme, prieks par
paveikto un, galvenais, pats paveiktais: gan bērniem,
gan pieaugušiem mūzika, filmas, grāmatas, pētījumi,
dažādi interneta projekti, daiļrade – viss liecina par
Latviešu Fonda vērtību un dzīvot spēju, tādējādi
veicinot latviešu dzīvot spēju plašajā pasaulē.
Dalībnieki, padomājiet - vai jūsu ģimenē nav kāds
jaunietis, kuram interesē un rūp latviešu identitātes
saglabāšana un kuram patiktos pievienoties Fonda
saimei? Tad sekojiet Fonda piemēram un uzdāviniet
viņiem dalību šajā organizācijā! Jaunās paaudzes laiks
ir klāt!
LF līdzdibinātājs Voldemārs Gulēns ar sievu Brigitu.
Foto no Gulēnu archīva.

- Astrīda Ezergaile
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Balsošanas noteikumi
Balsošanu var veikt, izmantojot apkārtrakstā pievienoto balsošanas lapu, vai arī LF mājas lapā:
www.latviesufonds.info sadaļā “Iesaisties!”.
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.
Bez projektiem, LF dalībniekam jābalso par diviem padomes un trim revīzijas komisijas locekļiem. Kandidātu
īsbiogrāfijas atrodamas pēc projektu aprakstiem.
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 (Mārtiņam Daigam). 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. Rakstiskā balsošanas lapa un eventuāla pilnvara nosūtāma uz sekojošo adresi:
Mārtiņš Daiga
4319 N. Mozart St., Apt. 1S, Chicago, IL, 60618 USA
lfrevidents1@gmail.com
Lai balsotu elektroniski no Fonda mājas lapas, ir vajadzīga parole. Paroli var saņemt, sūtot epastu Tijai Kārklei
uz lfkasieris@gmail.com, uzrādot vārdu un dalībnieka numuru.
Termiņš:
Balsošana notiek līdz š.g. 22. jūnijam. Lūdzu ievērot, ka balsošanas lapas ar vēlāku pasta zīmogu netiks
uzskatītas par derīgām.
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Lielo projektu apraksti
1.
LF15L02 Radio pasaku cikls
„Kurzemes hercogistes pasakas”
Projektu pieteica: Jolanta Derkevica-Pilskunga,
valdes priekšsēdētāja, biedrība „No kabatas kabatā”
Projektu atbalsta: Dace Priede, rakstniece, Valodas
(runas) konsultante; Inta Burnevica, Pašvaldības
aģentūras "Kuldīgas Kultūras Centrs" direktore
Projekta budžets: $19,992
Pieprasījums no LF: $9,996
Par pieteicēju
Jolanta Derkevica-Pilskunga ieguvusi maģistra
grādu Sabiedrības vadībā. Strādājusi kā informatīvu
raidījumu un ziņu redaktore, pašlaik strādā
laikrakstā „Skolas vārds” kā žurnāliste. Ir 10 gadu
pieredze projektu rakstīšanā un vadīšanā.
Piedalījusies vairāk nekā 12 dažādos projektos.
Izstrādājusi un vadījusi Valsts Kultūrkapitāla fondu
un A/S „Kurzemes radio” līdzfinansēto projektu
„Lai sanākam, lai svinam!” (par senlatviešu
svētkiem un paražām) un „Dziedi līdzi Suitu
sievām” (Par Suitu etnogrāfisko ansambļu rašanos
un vēsturi), kuri tika veidoti ar mērķi veicināt
sabiedrības interesi par mūsu pašu vēsturi.
Izstrādājusi un vadījusi Eiropas Kopienas projektu
„Eiropas telpā”.
Projekta apraksts
Projektu „Kurzemes hercogistes pasakas”
organizē biedrība „No kabatas kabatā”. To plānots
realizēt AS „Kurzemes Radio”, kas ir dibināta 1997.
gadā kā pirmā reģionālā komercradiostacija Latvijā.
Radio joprojām ir saglabājis lielākās reģionālās
radiostacijas statusu. To ir iespēja klausīties arī
internetā www.kurzemesradio.lv, ar kura
starpniecību raidījums nonāks pie klausītājiem
ārzemēs.
Projekta laikā tiks apkopotas pasakas un teikas
no bijušās Kurzemes hercogistes pilsētām un
ciemiem, veidojot ikvakara raidījuma ciklu
„Kurzemes hercogistes pasakas”. 1 raidījuma

garums – 3 min. Projektu plānots realizēt ik vakaru
plkst. 20.00, laika periodā no 01.08.2015. līdz
31.12.2016. Pasakas un teikas ierunās „Kurzemes
Radio” balss Dainis Pilskungs, kuram ir vairāk nekā
23 gadu pieredze radio.
Projekta mērķis
Mērķauditorija – Latviski runājošie bērni,
jaunieši un viņu vecāki Latvijā un citur pasaulē.
Projekta galvenais mērķis – popularizēt un
veicināt sabiedrības interesi par senlatviešu pasakām
un teikām no dažādām bijušās Kurzemes
hercogistes pilsētām un ciemiem. Palīdzēt saprast un
izzināt sentēvu pasakas un teikas kā mūsu kultūras
mantojumu un laikmeta aculiecinieces. Maksimāli
plašu Latvijas un ārzemju latviešu daļu informēt par
pasakām un teikām, par tajās apslēpto gudrību
pielietošanu ikdienas dzīvē.
Seno latviešu pasaku saglabāšana un
popularizēšana ir svarīga kultūras mantojuma
sastāvdaļa un ir viena no svarīgākajām prioritātēm
Latvijā. Ir svarīgi saglabāt un neaizmirst senču
uzkrāto kultūras mantojumu. Mūsdienu jaunā
paaudze nav pietiekami informēta par latviešu
vēsturi un tradīcijām, tādēļ vēl jo svarīgāk ir
nepazaudēt saikni ar mūsu senčiem. Latviešu tautas
garīgais mantojums ir jānodod tālāk mūsu bērniem
un mazbērniem.
Ko segs LF finansējums
Montāža
Balss
Pasaku rediģēšana

$4,203.90
$2,896.02
$2,896.02

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
LF15L03 NYET NYET SOVIET trimdas latviešu pieredze demonstrācijās
un polītiskās akcijās par Latvijas
neatkarību: materiālu vākšana, grāmata
un fotoalbūms internetā.
2.
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Projektu pieteica: Maija Hinkle, valdes priekšsēde,
Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs
(LaPa) (LF tūkstošniece)
Projektu atbalsta: Anita Tērauda, bij. Amerikas
latviešu apvienības ģenerālsekretāre, vairāku
publikāciju autore; Pēteris Elferts, Latvijas
Republikas Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu
vēstnieks diasporas jautājumos
Projekta budžets: $12,400
Pieprasījums no LF: $6,200
Par pieteicēju
Maija Hinkle - Ph.D biofizikā, 15 gadus
pasniedzēja Kornella universitātē, ASV. Kopš 1989.
gada nododās mutvārdu vēstures (MV) un
dzīvesstāstu vākšanai un lietošanai ASV un Latvijā.
Iniciatore un vadītāja Amerikas Latviešu Apvienības
MV projektam, iniciatore un līdzvadītāja talcinieku
MV ekspedīcijām Latvijā. Grāmatu izdevniecības
“Mežābele” īpašniece. Biedrības „Latvieši pasaulē”
iniciatore un valdes priekšsēdētāja.
LaPa jau astoto gadu vāc materiālus par Latviešu
izbraucēju vēsturi. Muzeja krājums ir deponēts
Latvijas Nacionālai bibliotēkai, glabājās noliktavā
jaunajā LNB ēkā. Ir izveidotas vairākas izstādes:
piem., „Latvieša koferis” Stūra mājā 2014. gadā, un
internetā
„Latviešu
pēdas
pasaulē” (pedas.lapamuzejs.lv) un par bērnu žurnālu
„Mazputniņš” (mazputnins.lv). Šogad gaidāma
atmiņu grāmatas „Dziesma. Svētki. Dzīve”
atklāšana, par dziesmu svētkiem ārpus Latvijas un
filma par Brazīlijas latviešiem “Vārpa: apsolītā
zeme”.
Projekta apraksts
Atšķirībā no Okupācijas muzeja, kas arī vāc
liecības par polītisko darbību trimdā, LaPa projekts
uzsvērs “parasto” cilvēku dalību un pieredzi
polītiskās akcijās. Projekts paredz priekšmetu,
fotogrāfiju un interviju vākšanu no dažādu paaudžu
latviešiem, kuri pēc II Pasaules kara ir piedalījušies
demonstrācijās u. c. akcijās ārpus Latvijas,
iestājoties par Latvijas neatkarības atjaunošanu.
Tiks publicēta atmiņu grāmata, kurā atlasītie
stāsti un fotogrāfijas atainos polītisko akciju
14
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dalībnieku individuālo pieredzi. LaPa krājums
papildināsies ar unikālām vēstures liecībām, kā arī
sistematizētiem aprakstiem par šo tēmu, kas
interneta datubāzē meandrs.lv būs pieejami
sabiedrībai. Fotogrāfijas būs pieejamas Latvijas
Nacionālās bibliotēkas (LNB) datubāzē.
Projektā paredzēta sadarbība ar Okupācijas
Muzeja speciālistiem, tiks izmantotas arī jau
savāktas intervijas no ALA mutvārdu vēstures
krājuma.
Projekta mērķis
1) Vērst Latvijas sabiedrības uzmanību uz
polītiskās cīņas norisēm ārpus Latvijas nevardarbīgo pretošanās piemēriem; dot iespēju
akciju dalībniekiem atskatīties uz paveikto; mudināt
rietumos dzīvojošo latviešu jauno paaudzi apzināt
savu vēsturi; 2) Izdot atmiņu stāstu grāmatu par
“parasto” latviešu iesaistīšanos polītiskās akcijās,
izceļot aizraujošākos stāstus un nozīmīgākās
akcijas; 3) Papildināt LaPa krājumu ar materiālu par
polītiskām akcijām, lai līdz Latvijas 100 gadu
jubilejai sagatavotu izstādi par šo tēmu. LaPa
krājumā ir bagātīgs materiāls par bēgšanu no
Latvijas II Pasaules kara laikā, bet vēl nepietiekams
par latviešu kopienu dzīvi mītņu zemēs, t. sk.
kultūru, sportu un polītiku. Lai veidotu pilnīgāku
priekšstatu par latviešu dzīvi trimdā, LaPa šobrīd
aktīvi vāc materiālu, sevišķi par parasto cilvēku
brīvprātīgu iesaistīšanos polītiskos protestos pret
padomju okupāciju.
Mērķauditorija ir latvieši un to pēcnācēji visā
pasaulē, it sevišķi skolēni, jaunieši un vēsturnieki.
Ko segs LF finansējums
Intervēšana un interviju atšifrēšana, rediģēšana
$1,000
Vēsturnieka-speciālista konsultācija un grāmatas
ievads
$800
Dizains, attēlu apstrāde un salikums
$1,000
Izdevuma druka (2000 eksemplāri)
$3,000
Krājuma apstrāde (DAĻA - Foto apstrāde, ievadīšana
datu bāzē)
$400

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
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3. LF15L04 Filma "Cik maksā Latvijas
mežs"
Projektu pieteica: Elita Kalniņa, viceprezidente,
Vides aizsardzības klubs
Projektu atbalsta: Juris Putriņš, Čakstes fonda pr.;
Ģirts Strazdiņš, Latvijas dabas fonda direktors
Projekta budžets: $16,400
Pieprasījums no LF: $8,200
Par pieteicēju
Elita Kalniņa: 1982. gadā beigusi Rīgas 66. vsk.,
1984. – LLA Mežsaimniecības fakultāte, 1989. –
LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Vēstures fak.
1995. gadā noklausījusies ievadkursu ekoloģijā un
ekoinženierijā Stensundas tautas augstskolā
(Zviedrija), 1996. apguvusi “Study circles“
apmācību metodi, 2013. gadā noklausījusies vides
inženierzinātnes kursu RTU. No 1987. gada Vides
aizsardzības kluba - pirmās reālās Latvijas
sabiedriskās organizācijas biedre. No 1989. gada
strādā Vides aizsardzības klubā, sekretāre, VAK
Rīdzenes nod. viceprezidente, VAK viceprezidente
(pašlaik). Kopš 2004. gada vada Vides aizsardzības
kluba projektus Lūgšana pie Jūras, Zaļais telefons.
Papildus veic arī vides aizsardzības kluba preses
sekretāra pienākumus.
Projekta apraksts
Amatpersonas, kas nodarbojas ar mežu
pārvaldību Latvijā, parasti kā ieguvumu no meža,
pat rekreācijas teritorijās, rēķina tikai koksnes
kubikmetrus, ignorējot sabiedrības intereses.
Paredzēts izveidot 30 min. garu populārzinātnisku
filmu par nekoksnes vērtībām Latvijas mežos pēdējā neskartajā Zemgales mežu masīvā - Elejas,
Īles mežos. Projekta noslēgumā sarīkota filmas
pirmizrāde.
Latvijas lauku iedzīvotājiem meža nekoksnes
vērtības gan pašu ģimenes patēriņam, gan
realizācijai ir viens no svarīgiem izdzīvošanas un
ģimenes uzturēšanas faktoriem. (20% - sēnes, ogas,
rekreatīvās vērtības, gaisa kvalitātes uzlabošana).
Pēc LVM pašu sniegtās informācijas, konferencē
2010. gadā.
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Filmu veidos Silvestrs Sīlis.
Projekta mērķis
Pievērst sabiedrības un amatpersonu uzmanību
meža multifunkcionālas izmantošanas
nozīmīgumam pašreizējā ekonomiskajā situācijā,
kad mežs ir viens no finansu avotiem valsts
budžetam. Filma būs kā savdabīga pateicība mežam.
Ko segs LF finansējums
Full HD kameras īri
Honorāru un autoratlīdzību izmaksas
Degviela

$2,000
$4,700
$1,500

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
4.
LF15L05 Viencēlieni par latviešu
māksliniekiem
Projektu pieteica: Laila Baumane, valdes locekle,
nodibinājums "Mūzikas un mākslas atbalsta fonds"
Projektu atbalsta: Līga Ulberte, teātra zinātniece;
Aija Pelše, Latvijas Nacionālās operas ğildes
priekšsēde, sabiedriska darbiniece vairākās
organizācijās
Projekta budžets: $24,500
Pieprasījums no LF: $9,550
Par pieteicēju
Lailai Baumanei ir izglītība kultūras jomā
(Latvijas Mākslas akadēmija) un uzņēmējdarbībā
(RSEBA), kā arī projektu vadībā. Ir ilggadīga darba
pieredze kultūras un mākslas projektu vadīšanā
(biedrība NOASS, direktore; nodibinājuma Mūzikas
un mākslas atbalsta fonds (MMAF) valdes locekle)
un producēšanā un mārketinga un komunikāciju
jomā (Exigen, SA daļa).
Laila Baumane ir piedalījusies mūzikas festivālu,
mākslas izstāžu, koncertviesizrāžu u.c. kultūras
pasākumu īstenošanā. Producējusi vairākas teātra
izrādes un koncertizrādes, tostarp izrādes par
izcilām personībām Latvijas kultūrā un mākslā –
izdevēju Emīliju Benjamiņu, gleznotāju Jāni
Pauļuku, mākslinieku pāri Elvīru un Rūdolfu
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Piņņiem, dzejnieci Mirdzu Ķempi u.c., vairāk
sk.www.kulturmarka.lv. Lailai Baumanei ir vairāku
gadu pieredze īstenot, pielāgot izrādes norisi
dažādām telpām, jo MMAF producētie pasākumi ir
izrādīti gan kultūras namos Latvijas pilsētās un
reģionos, gan ārpus Latvijas.
Projekta apraksts
MMAF turpina īstenot ilgtermiņa projektu –
teātra iestudējumu sēriju, viencēlienus par izciliem
Latvijas māksliniekiem. Mūsu redzeslokā
galvenokārt ir 20. gs. sākuma Latvijas pirmās
brīvvalsts laika autori. Gan LNMM kolekcijā, gan
privātkolekcijās glabājas Latvijas kultūras telpai
nozīmīgu talantu un fascinējošu personību radīti
mākslas darbi. Šo personību dzīves stāsti ir
neapgūts, lielisks materiāls teātrim.
Tuvojoties Latvijas 100 gadei, plānojam īstenot
10 – 15 viencēlienus par māksliniekiem, tādām
izcilām personībām kā Tīdemanis, Liberts, Valters,
Strunke, Annus, Vidbergs u.c., kuri pēc Latvijas
okupācijas savu radošo darbību turpināja citās
valstīs. Projekta īstenošanas laiks ir 2015. – 2018.
gads, kad viencēlieni tiks sagatavoti un izrādīti
dažādās vietās Rīgā un Latvijā, kā arī ļoti vērtīgas
būtu viesizrādes ASV, Kanādā, Zviedrijā u.c. valstīs,
kur dzīvojuši un strādājuši mākslinieki un kur viņus
atceras. Projektā plānots iesaistīt 3 – 4 režisorus un
~ 10 aktierus.
Projekta mērķis
Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības interesi
par izciliem Latvijas māksliniekiem, kuru dzīves
gaitas un radošā darbība pēc II pasaules kara
norisinājās ārpus Latvijas. Projekta uzdevums ir
interesanti, kvalitatīvi un mūsdienīgi iepazīstināt ar
nereti biezās monogrāfijās un mākslas albumos
„noslēptu” informāciju, kurai lielākā daļa
sabiedrības nekad nepievērsīsies. Ieguldījums
sabiedrības iepazīstināšanā ar Latvijas kultūras
telpai nozīmīgiem talantiem, viņu radītajiem
darbiem, kas atrodas gan Latvijā, gan ārpus tās;
radošo darbību, ko ietekmējuši sabiedriski polītiskie
pasaules notikumi.
Auditorija ir dažādi kultūras, mākslas interesenti
un teātra cienītāji Latvijā un citās zemēs, kur ir
latviešu kopienas. Īpaši cilvēki, kurus interesē
16
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tēlotāja māksla, vēsturiskas personības, viņu dzīve
un radošā darbība gan laikmeta, gan mūsdienu
kontekstā. Auditorija noteikti ir kultūras un mākslas
skolu un augstskolu studenti, latviešu radošā
inteliģence – mākslinieki, mūziķi, literāti.
Ko segs LF finansējums
Vēsturisko materiālu izpēte
Vēsturiskā fona apraksta sagatavošana
Samaksa dramaturgam
Honorārs režisoram
Honorārs scenogrāfam
Honorārs gaismu māksliniekam
Honorārs kostīmu māksliniekam
Honorārs mūzikas konsultantam
Honorārs izrāžu vadītājam
Scenogrāfijas izgatavošana
Kostīmu izgatavošana/īre (10 - 12 aktieri)

$350
$300
$700
$700
$700
$450
$700
$350
$300
$3,000
$2,000

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
5. LF15L06 Garšīgā Latvija
Projektu pieteica: Valdis un Sandra Ošiņi
Projektu atbalsta: Jānis Mārtiņš Zandbergs,
pedagogs (LF tūkstošnieks); Gunārs Janaitis,
fotogrāfs
Projekta budžets: $21,000
Pieprasījums no LF: $9,500
Par pieteicēju
Sandra Ošiņa: Latvijas Mākslas akadēmija,
māksliniece ar ilggadēju pieredzi dizaina un
fotoprojektu koncepciju izstrādāšanā un realizācijā.
Vairāku Latvijas grāmatu dizaina gada balvu
laureāte.
Valdis Ošiņš: uzņēmējs, viens no Latvijas lata
dizaina autoriem, fotogrāfs.
Projekta apraksts
Nacionālā virtuve un ēšanas tradīcijas ir
nozīmīga katras tautas kultūras sastāvdaļa. Kā
rakstīja Briā Saverēns: “Tu esi tas, ko tu ēd”. Jūtu
atmiņa sāk veidoties jau ar mātes pienu un bērnībā
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iegūtās garšas mūs pavada visa turpmākā mūža
garumā.
Projektu aizsākām pirms diviem gadiem un
pagaidām to veicam paši ar saviem spēkiem un par
saviem līdzekļiem, cik pietiek laika un naudas.
Projektu realizēt paredzam visā Latvijas
teritorijā, kas saistīts ar samērā lielām techniskajām
un ceļošanas izmaksām.
Projekta ietvaros plānojam doties ekspedīcijās,
kurās intervēsim, fotografēsim un, iespēju robežās,
arī filmēsim, vācot materiālus par ēšanas tradīcijām
un aptverot visus Latvijas novadus. Savākto
materiālu publicēsim internetā.
Jau patreiz mūsu portāla saturu regulāri lieto
latvieši visā pasaulē. Katru mēnesi lapai ir
apmeklējumi no vairāk kā 50 valstīm.
Projekta mērķis
Apzināt un apkopot Latvijas novados, dzimtās un
ģimenēs ilgos gados saglabātās receptes, kas
nodotas kā mantojums – no mammas meitai, no
vecmāmiņas – mazmeitai, no vecās godu saimnieces
– jaunajai. Vēlamies apkopot pieredzi par kopīgo un
atšķirīgo dažādu novadu parašās, interesantus
stāstus un gadījumus svētku reizēs un ikdienā, kas
saistīti ar ēšanas tradīcijām, kā arī veidot datu bāzi
par saimniecēm un saimniecībām, kur iespējams
baudīt tradicionālo latviešu virtuvi gan Latvijas
iedzīvotājiem, gan arī ārzemju viesiem, apmeklējot
Latviju.
Mērķauditorija – ikviens latviski runājošs
cilvēks, kurš interesējas par latvisko pavārmākslu kā
Latvijā, tā arī citur pasaulē.
Ko segs LF finansējums
Algas un honorāri
Iekšzemes transports

$2,200
$1,800

Uzturēšanās izmaksas (daļēji)
Fotoaprīkojuma un gaismu iegāde (daļēja)

$1,000
$4,500

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
6. LF15L08 Bērnu lasīšanas veicināšanas
projekts "Grāmatu starts"
Projektu pieteica: Silvija Tretjakova, projekta
vadītāja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta
biedrība
Projektu atbalsta: Jānis Oga, Latvijas Literatūras
centra direktors; Karina Pētersone, Latvijas Institūta
direktore
Projekta budžets: $19,975
Pieprasījums no LF: $9,987
Par pieteicēju
Lasīšanas projektu “Grāmatu starts” uzsāk un
īsteno Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB)
Atbalsta biedrība un LNB Bērnu literatūras centrs.
Līdzīgs projekts „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”
realizēts 2007. gadā, izdota grāmata M.Cielēna
„Burtumāja” un dāvāta bērniem 216 bibliotēkās
Latvijā. Šis ģimenēm ar bērniem paredzētais
projekts atstājis ļoti labu iespaidu uz bibliotēku
pakalpojumiem Latvijā. 2014. gadā projektu ar
jaunu nosaukumu “Grāmatu starts”, pateicoties
ziedojumiem, atjaunoja LNB Atbalsta biedrība.
2014/15. gadā plānots uzrunāt ap 700 bērnus 14
Latvijas pilsētās. 2014. gada novembrī, viesojoties
latviešu centros Ņujorkā un Vašingtonā, Bērnu
literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova vēroja
lielu interesi no vietējiem latviešiem “Grāmatu
startu” īstenot arī nedēļas nogales skoliņās.
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Brīvprātīgie skolotāji atzina, ka iesaistīt jaunās
emigrantu ģimenes ar maziem bērniem kopīgās
aktīvitātēs būtu daudz vieglāk, ja arī viņiem būtu
pieejams šāds projekts.
Projekta apraksts
„Grāmatu starts” ir lasīšanas programma
pirmsskolas bērniem. To radījis LNB Bērnu
literatūras centrs, lai grāmatas būtu pieejamas
ikvienam, lai veicinātu bērnu interesi par lasīšanu.
Ar LNB Atbalsta biedrības ziedotāju palīdzību
programma uzsākta 14 Latvijas bibliotēkas.
Projekta laikā ģimenes ar mazuļiem ierodas
bibliotēkās, iepazīst tās un saņem “Grāmatu starta”
komplektu: mugursomu, lasāmgrāmatu, rotaļlietu un
brošūru vecākiem.
Jauno ģimeņu interese ir liela. Mēs vēlētos
“starta komplektu” piedāvāt ikvienai bibliotēkai, kas
iesaistījusies “Bērnu un jauniešu žūrijā”, kā loģisku
sākumu lasīšanai ģimenēs jau no bērna mazotnes.
Tās ir 700 bibliotēkas Latvijā, tai skaitā 43 latviešu
centri pasaulē.
Projekts tiks reklamēts LTV un citos medijos,
iekļauts video http://bit.ly/1DnHXYA. Ziņas par
projektu un rezultātiem sūtītas medijiem, portāliem:
latviesi.com, baltic-ireland.ie, latviansonline.com,
latviesi.be. Informācija atrodama: lasamkoks.lv,
gaisma.lv, biblioteka.lv.
Projekta mērķis
• Pievērst jauno vecāku uzmanību lasīšanas
jautājumiem un kopīgām valodu attīstošām
nodarbībām;
• Popularizēt bibliotēku un latviešu centru
aktīvitātes ģimenēm;
• Veicināt sabiedrības pozitīvu attieksmi pret bērnu
kultūru kopumā;
• Attīstīt bilžu grāmatas žanru.
Mērķauditorija būtu apmēram 350 mazulīši un
viņu vecāki Latvijas bibliotēkās un latviešu centros
pasaulē. Apmēram 200 “Grāmatu starta”
komplektus 2015. gadā saņemtu 20 latviešu centri
pasaulē, 150 nokļūtu pie ģimenēm Latvijā ar
bibliotēku starpniecību. Informācija par šo projektu
nonāktu pie ikviena bibliotekāra, rosinot viņus
vairāk domāt par mazo bērnu un viņu vecāku
pozitīvu lasīšanas pieredzi.
18
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Ko segs LF finansējums
1. 200 Grāmatu starts komplekti 20 latviešu
centriem pasaulē un 150 komplekti Latvijas
bibliotēkām. Aprēķins: 28,25 USD x 350 komplekti
$9,887.50
2. Transportēšana uz ASV:
$99.50

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
7.
LF15L09 V. Kairiša spēlfilma
„Melānijas hronika”
Projektu pieteica: Elīna Gediņa-Ducena,
producente, filmu un TV studija Mistrus Media
(SIA)
Projektu atbalsta: Māra Zālīte, dzejniece
(precizējums no M. Zālītes e-pastā); Sandra
Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte
Projekta budžets: $1,131,585
Pieprasījums no LF: $10,000
Par pieteicēju
Mistrus Media ir dibināta 2000. gadā, to radījuši
Inese Boka Grūbe un Gints Grūbe. Studija veido
dokumentālās un mākslas filmas, kā arī TV
raidījumus. Studijas pēdējie darbi: Dāvja Sīmaņa
dokumentālā filma Escaping Riga par Rīgā
dzimušajiem ģēnijiem Jesaju Berlinu un Sergeju
Eizenšteinu; Rīga 2014 ietvaros 8 dažādu valstu
režisoru veidotā Pāri ceļiem un upei, kurā katrs no 8
režisoriem stāsta savu stāstu par Rīgu; Ginta Grūbes
radītā filma par slaveno režisoru Alvi Hermani Vairāk kā dzīve.
Ražošanā šobrīd atrodas trīs filmas, starp tām
Jura Pakalniņa Bīstamie sakari, kuras scenārija
autores ir pazīstamās žurnālistes Inga Spriņģe un
Sanita Jemberga. Filma stāstīs par Krievijas “maigās
varas” izpausmēm un informācijas karu dažādās
Eiropas valstīs, un Viestura Kairiša Melānijas
hronika, kuru studija cer pabeigt šī gada nogalē.
Sākta arī vairāku filmu projektu attīstība.
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Mistrus Media radītās filmas ir saņēmušas
atzinību gan Latvijas, gan Eiropas mēroga filmu
festivālos.
Projekta apraksts
1941. un 1949. gadā uz Sibīriju izsūtīja 57,574
cilvēku, gandrīz trešdaļa no šiem cilvēkiem bija
bērni līdz 16 gadu vecumam, izsūtīja veselas
ģimenes, kuras 1941. gada deportāciju laikā izšķīra
uz mūžu. Filma ir balstīta Melānijas Vanagas
dzīvesstāstā un ir patiess vēstījums par izdzīvošanas
brīnumu, gara plašumu, bet vienlaikus par ciešanu
pilnajiem cilvēku likteņiem lielākajā Latvijas
nācijas traģēdijā.
Režisora V. Kairiša filmas uzņemšana tuvojas
noslēgumam, lūdzam atbalstīt filmas „Melānijas
hronika” pabeigšanu un palīdzēt izstāstīt 1941. gada
14. jūnijā izsūtītās Melānijas likteni, kas ar šo vienu
dzīvesstāstu pastāstīs to laiku notikumus un sajūtas.
Es teicu „uz redzēšanos!”. Tētis neteica nekā. Tas
notika Cēsu stacijā pie aizrestoto vagonu rindas. –
Neuzkavējieties! Galā būsiet atkal kopā, - kliedza
viens no zilajiem, kas pavadīja tēti. Tie bija
necilvēcīgi meli, bet toreiz vieglāki bija kaut drusku
tiem ticēt kā nemaz neticēt.” (Melānija Vanaga
„Veļupes krastā”)
Projekta mērķis
Pēc Melānijas Vanagas darba Veļupes krastā
veidotā filma vēsta par masveida deportācijām uz
Sibīriju, kas turpina ietekmēt vairāku paaudžu
vēsturisko atmiņu arī 21. gadsimtā. Projekta mērķis
ir radīt spilgtu liecību par vēstures notikumiem, kad
Latvijas okupācija izmainīja dzīves gaitu tūkstošiem
Latvijas iedzīvotāju, atstājot traumatiskas atmiņas,
neizstāstītus pārdzīvojumus, aizvainojumu un
liecību par izdzīvošanas spēju. Šie notikumi stāstu
veidā tika nodoti no paaudzes paaudzē, tos nav
iespējams izslēgt no sociālās atmiņas, tās ir daļas no
identitātes.
Šī vēstures un personiskā stāsta atainojums kino
var būt viens no labākajiem veidiem, kā šo
pārdzīvojumu izstāstīt paaudzēm, kurus traģiskie
notikumu nav skāruši tieši. Filmas mērķauditorija ir
visplašākā, tā neaptver tikai latviešus vai
cittautiešus, kuru valstu vēsturē bijuši līdzīgi
notikumi, tā ir
filma par mīlestību, dzīvi un
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izdzīvošanu, nezaudējot pašcieņu, tādēļ paredzēta
jebkuram kino mīļotājam, jebkurā pasaules malā.
Ko segs LF finansējums
Lūdzam Latviešu Fondu segt sekojošus
izdevumus filmas pēcapstrādes posmā:
1. Producents (Inese Boka - Grūbe) $2,265.60
2. Režisors (Viesturs Kairišs) $2,265.60
3. Montāžisti $2,265.60
4. Montāžas tehnikas īre $1,699.20
5. Skaņu efekti $439.16
6. Dublāža $566.40
7. Studijas īre mūzikas apstrādei $271.87
8. Filmas reklāmas materiālu izgatavošana - $226.56

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
8. LF15L17 Latvijas Spēka dziesmas
Projektu pieteica: Zane Boitmane-Priedēna,
biedrības valdes locekle/projekta vadītāja, latviskās
dzīvesziņas biedrība ”LATVE”
Projektu atbalsta: Valda Gulbe, Ventspils pilsētas
domes Kultūras centra direktore; Marts Kristiāns
Kalniņš, mūziķis, mākslinieks.
Projekta budžets: $21,050
Pieprasījums no LF: $7,966
Par pieteicēju
Latviskās dzīvesziņas biedrība ”LATVE” kopš
2012. g. darbojas ar mērķi veicināt latviskās
dzīvesziņas praktizēšanu Latvijā, izzinot mūsu
tautas garīgo mantojumu un izmantojot to ikdienā.
Biedrība rada garīgus un materiālus
priekšnosacījumus latviskās dzīvesziņas praktizētāju
pieredzes apmaiņai, dokumentēšanai un nodošanai
nākamajām paaudzēm. Kā pienākumus mēs
izvirzām: sabiedriskā labuma darbības; iesaisti
dažādos kultūras projektos un bērnu, skolēnu sporta
pasākumu organizēšanā.
Projekta apraksts
Projekta rezultāts – grāmata, ir paredzēts kā
atgādinājums, latvju tautasdziesmu, latviskās
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dzīvesziņas pastāvēšanai šajā, informācijas un
kulturālo dažādību pilnajā laikā. Atklājot latviešu
kultūras mantojuma – tautasdziesmu spēku
mūsdienas, literārais un muzikālais krājums dos
iespēju iepazīties ar jaunām Spēka dziesmām, kā arī,
klausoties pašu autoru, mūziķu komandas (Kristīne
Kārkle, Ilze Grunte, Edgars Kārklis, Gatis Valters,
Kristīne Ādmine) radītajā skanējumā, izjust Spēka
dziesmu enerģiju.
Spēku dziesmu apkopošanai tiks uzrunāti
Latvijas sabiedrībā atpazīstami cilvēki (Ieva
Akurātere, Sarmīte Strautmane, Līga Reitere, Ilga
Reizniece, Muktupāvelu ģimene u.c.), kurus,
neskatoties uz dažādām profesionālajām gaitām un
vecuma grupām, vieno interese par latvisko
dzīvesziņu, kā arī garīgu vērtību izpratne. Autoriem
tiks vaicāts pēc tautasdziesmām, kuras katram
individuāli ir palīdzējušas grūtos brīžos, un kurās
ieklausoties ir rasts dzīves sarežģījumu risinājums.
Projekta mērķis
Ar Spēka dziesmu palīdzību, mēs vēlamies
cilvēkus mudināt pašiem atrast, saprast un pielietot
tautasdziesmu, latviešu folkloras sniegtās zināšanas
savai pašizaugsmei. Grāmata kalpotu gan kā
Latvijas kulturālā mantojuma, folkloras
saglabāšanas un popularizēšanas veids, gan būtu
instruments cilvēku/lasītāju dzīves kvalitātes
uzlabošanai ar mūzikas, dziesmu palīdzību.
Krājuma formāts ir veidots ar mērķi, lai radītu
iespēju jebkuram interesentam piekļūt kvalitatīvai
informācijai, apgūt to, izmantojot dažādus uztveres
kanālus.
Krājumā varēs tikt rastas atbildes uz dažādiem
dzīves sarežģījumiem, kā arī senču mantojumā
vienojot visdažādākās mērķauditorijas, kas arī ir
20
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viens no mūsu uzdevumiem – skandināt latvju
tautasdziesmas un tradīcijas viscaur tautai.
Mūsuprāt, šobrīd izjūtot vērtību un pārbagātību, ir
svarīgi atgādināt, ka pēc spēka un enerģijas nav
vienmēr jāsniedzas citu kultūru mantojumā, bet ir
jāspēj redzēt un pieņemt pašam savu, latvisko
tradīciju.
Ko segs LF finansējums
Grāmatas druka:
Mūzikas diska ierakstīšana:

$6,828
$1,138

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
9. LF15L19 Trimda dimd! (Otrais posms)
Projektu pieteica: Māra Pelēce
Projektu atbalsta: Alnis Cers, Kvalitātes
apdrošināšana informācijas tehnoloģijā; Dainis
Mjartāns, Nacionālās elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padomes loceklis
Projekta budžets: $20,000
Pieprasījums no LF: $8,000
Par pieteicēju
Tiko noslēdzām pirmo cikli “Trimda dimd!” ar
Mārtiņu Sīmani. Satiekot mūzīķus un iefilmējot
vienus, atvērās sarunas ar nākamiem mūziķiem.
Ierakstu potenciālais daudzums liecina par šī
projekta neapšaubāmu vērtību. Ar mūsu konkrēto
pieredzi noslēdzot pirmo darba posmu, esam gatavi
turpināt šo nākamo posmu.
Ārpus "Trimda dimd!" projekta pieredzes, esmu
trīs pilnmetrāža filmas izpildījusi un vairākas
īsfilmas. Nobeidzu Čikāgas Mākslas Institūtu ar

Latviešu Fonda apkārtraksts

maģistratūru 2000. g.; pārzinu technisko, kā arī
konceptuālās pieejas filmēšanā. Esmu producējusi
darbus pēc pasūtījuma dažādām organizācijām un
firmām. 2014. g. tiku aicināta filmēt pilnmetrāžas
filmu Garezera 50. g. jubilejai. Filmētais materiāls
pārsniedz 65 stundas, ar pirmizrādi 2015. g.
Gaŗezeŗa 50. g. jubilejas svinībās.
Turpinu piestrādāt pie vairākiem projektiem par
latviešu kulturālām tēmām, jo man dziļi interesē tās
iespaidi pašos radīšanas gados, kā arī dažādie veidi,
kā tie turpina mūs informēt un iespaidot vēl šodien.
Projekta apraksts
Ir aizsākts otrais posms “Trimda dimd!”
Ziemeļamerikā un Eiropā. "Trimda dimd!" ir īsfilmu
cikls, raidīts tīmeklī. Intervijas un sižeti tiek realizēti
sadarbībā ar Mārtiņu Sīmani, kuŗš ir muzicējis 35
gadus latviešu grupās.
Dažas intervijas īstenotas Eiropā 2013. gada
vasarā, tai starpā Kristaps Grasis, Gundars Rullis,
un daļa no “Arvīds un mūrsitēji” dalībniekiem.
Tomēr ir vēl, kurus jāieraksta. Nepieciešams tikt uz
mūziķu pašu dzīvesvietām, lai turpinātu ierakstus un
sakoptu fotogrāfijas, rakstus un citus
archīvmateriālus. Tēmas iedziļinājas 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.
Projekta mērķis
Mērķis – celt gaismā trimdas latviešu mūzikas
unikalitātes. Vai Ziemeļamerikā vai Īrijā, arvien
paužam mūsu tautas identitāti. Pasaules latviešu
vēsture un tagadne ir izjūtama mūsu mūzikā.
Mērķauditorija ir nākamās paaudzes, lai arī ceram
kautko svaigu parādīt tiem, kuri jau pazīst šo
mūziku. Projekts varētu ieinteresēt tos, kam interesē
kultūra vispār—subtitrēsim angliski, lai būtu
pieejamas plašākai publikai. Tīmeklis ir efektīgs
pamata forums, sižeti arī sakopojami DVD formatā.
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Ko segs LF finansējums
Filmēšanas izmaksas, ieskaitot techniku un
honorārus:
$2,500.00
Iekšzemes ceļa nauda:
$1,500.00
Montāžas izmaksas, ieskaitot techniku un
honorārus:
$2,000.00
Skaņu montāžas un slīpēšanas izdevumiem,
ieskaitot techniku un honorārus:
$1,000.00
Interviju atšifrēšanai un tulkošanai:
$1,000.00

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
10.
LF15L20 Pērkons: interaktīvs
dokumentālais projekts
Projektu pieteica: Cory (Korijs) McLeod
Projektu atbalsta: Laris Krēsliņš, Rakstnieks un
izdevējs; Dennis Ryan, Chief Creative Officer,
Olson
Projekta budžets: $20,000
Pieprasījums no LF: $8,000
Par pieteicēju
Izglītojos Televīzijas/Filmas fakultātē Ķelnes
Universtātē 1993. g.; saņēmu Maģistratūru teātra
studijās 2000. g. No 1989.-2006. g. biju režisors un
rakstnieks teātrim un televīzijai Kanādā, Latvijā,
Vācijā, Dienvidāfrikā un ASV. 2006. g. iestājos
reklāmas skolā, specializējos tīmekļa dizainā un
programmēšanā. Visas šīs zināšanas ir sanākušas
kopā tīmekļa kūltūrvēsturiskos projektos, piemēram
“Runā Rīga Mobile App” un Rīgas geto muzejs.
Pirmo reizi iepazinos ar grupas "Pērkons"
mūziku 1986. gadā, kad, ciemojoties Latvijā pirmo
reizi, redzēju vienu no pirmajām Jura Podnieka “Vai
viegli būt jaunam” filmas izrādēm. Redzot filmu, un
sekojošās pārrunās ar draugiem, apzinos, cik grupa
"Pērkons" ir svarīga Latvijas jauniešu kultūras
dzīves sastāvdaļa. Kopš tā laika esmu sekojis
"Pērkona" stāstam un esmu pētījis, kā šo stāstu un
šo mūziku varētu piedāvāt gan tautiešiem, gan arī
nelatviešiem.
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Projekta apraksts
"Pērkons" interaktīvais dokumentālais projekts
izpēta grupas "Pērkons" dziesmu tekstus, mūzikālās
kompozīcijas un tās nozīmi latviešu kulturālā
kontekstā. Ar jaunākām aplikācijas programmēšanās
technoloģijām, kopā ar video un archīvmateriāliem,
ir iespējams izveidot efektīgu dokumentālu projektu
tīmeklī. Šodien ir daudz vairāk iespējamību nekā pat
pirms pāris gadiem.
Projekta pamats būs "Pērkona" stāsts caur sešām
īpašām dziesmām: "Piemineklis kazai", "Balāde par
gulbi", "Zaļā dziesma", "Dziesma par
Sapumpurotu", "Melnbaltā dziesma" un "Vidus
laiks". Katrai dziesmai būs informācija par sociālo
un vēsturisko kontekstu, vidē un laikā, kad tā tapa,
kopā ar video intervijām ar grupas dalībniekiem un
dziesmu tekstu autoriem. Archīvmateriālos būs
fotogrāfijas, koncerta filmas un videoieraksti.
Galaprodukts būs Adobe AIR tabletes aplikācija,
kas būs pieejama uz Surface, Android un iOS
tabletēm. Filmas un informācija arī būs DVD, lai
būtu pieejamas dažādām paaudzēm.
Projekta mērķis
Izskaidrot tam, kas nepazīst vai neatcerās
Latvijas Padomju okupāciju “kas ir grupa Pērkons”
nav viegls uzdevums. Tas nav tikai muzikālais
periods vai valodas jautājums. Tā ir laikmeta
izprašana–vai tas būtu sveštautietim, vai arī latviešu
jaunatnei šodien, ārzemēs, vai pat Latvijā.
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Valodas izpratne ir tikai pirmais solis, lai
novērtētu "Pērkona" mūziku. Parastajās rokmūzikas
dziesmās, dziesmu teksti ir vienkārši dziesmu teksti.
Bet "Pērkona" mūzikā tā bija sacerēta dzeja, tās
skaitā dzejnieki Klāvs Elsbergs, Uldis Bērziņš un
Māris Melgalvs. Dzeja ir daudzslāņaina ar
metaforiem un dubultnozīmēm, atainojot dzīvi
Padomju laikā. Lai pilnīgi novērtētu "Pērkona"
mūziku, ir jāizprot šīs mūzikas dzejiskums un
sociāli vēsturiskai konteksts, kurā tā tapa.
Galvenie mērķi Pērkons projektā ir iepazīstināt
plašāku auditoriju ar "Pērkona" mūziku, izklāstot
plašāko vēsturisko kontekstu, tādējādi radot izpratni,
kuŗa varbūt nebūtu iespējama ar pirmo klausīšanos –
liecinot par grupas "Pērkons" unikalitāti.
Ko segs LF finansējums
Video ieraksti, honorāri un techniskie izdevumi
$2,000.00
Atšifrēšana un tulkošana
$1,000.00
Programmēšana, honorāri un techniskie izdevumi
$2,000.00
Video interviju montāža, honorāri un techniskie
izdevumi
$3,000.00

⋙⋙ ∗ ⋘⋘
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Padomes kandidāti
Renāte Kenney - Kandidē uz otru posmu LF padomē. 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.
Ilze Pētersone - Kandidē uz otro posmu LF padomē. Latviešu nacionālās operas
ğildes valdes locekle un apkārtrakstu redaktore. No 1998.-2008. gadam Ņujorkas
Jonkeru latviešu skolas skolotāja. TILTS valdes locekle no 1992.-2008. gadam,
organizēja 1992. gada Rīgas Domes zēnu kora turneju Ņujorkā un 1995. gada zēnu
kora turneju Ziemeļamerikā. Strādājusi vairākās vietās Kanadā un Ņujorkā
komunikāciju laukā, ieskaitot kā žurnālu redaktore. Izglītība - Honors B.Sc un M.A.
Anthropology no Toronto Universitātes.

Revīzijas komisijas kandidāti
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.
(Revīzijas komisijā piedalās kopš 2012. gada.)
Mārtiņš Daiga - Kopš 2011. gada septembra strādāju pie Educational Foundation of
National Restaurant Association kā programmu novērtējumu un pētniecību menedžeris.
2012. gadā ieguvu Certificate in Nonprofit Management North Park Universitātē Čikāgā.
Desmit gadus biju nostrādājis tirdzniecības pētījuma 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. Piedalījos 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. (Revīzijas
komisijas dalībnieks kopš 2013. gada.)
Zinta Pone - Esmu matemātiķe pēc izglītības, bet esmu strādājusi par grāmatvedi dažādos
uzņēmumos un organizācijās Amerikā un Latvijā. Piedzimu un uzaugu Mineapolē. 2000. gadu
sākumā nodzīvoju 6 gadus Latvijā. Tagad esmu atkal Mineapolē, kur audzinu 3 bērnus un strādāju
par grāmatvedi grieķu restorānā „Christos”. Dziedu tautas dziesmu ansamblī „Teiksma” un
piepalīdzu ar grāmatvedības darbiem un pārlūku pienākumiem Mineapoles Latviešu skolā,
Latviešu kredītsabiedrībā, Latvju dievtuŗu sadraudzē un starptautisko deju grupā „Ethnic Dance
Theatre”. (Otro gadu pēc kārtas piesakās darboties revīzijas komisijā.)
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Latviešu Fonda projektu un amatpersonu balsošanas lapa
2015. gada vasarai
Projekti: Punktu piešķīrums projektiem (lūdzu ievērot balsošanas noteikumus).
Katram balsotājam 20 punkti; ne vairāk par 10 punktiem vienam projektam; punkts nav dalāms.

Punkti

1 LF15L02 - Radio pasaku cikls „Kurzemes hercogistes pasakas”
LF15L03 - NYET NYET SOVIET - trimdas latviešu pieredze demonstrācijās un politiskās

2 akcijās par Latvijas neatkarību: materiālu vākšana, grāmata un fotoalbūms internetā.
3 LF15L04 - Filma "Cik maksā Latvijas mežs"
4 LF15L05 - Viencēlieni par latviešu māksliniekiem
5 LF15L06 - Garšīgā Latvija
6 LF15L08 - Bērnu lasīšanas veicināšanas projekts "Grāmatu starts"
7 LF15L09 - V. Kairiša spēlfilma „Melānijas hronika”
8 LF15L17 - Latvijas Spēka dziesmas
9 LF15L19 - Trimda dimd! (Otrais posms)
10 LF15L20 - Pērkons: interaktīvs dokumentālais projekts

KOPĀ
Padomes amatpersonas (uz trim Renāte Kenney
gadiem): var balsot par divām
Ilze Pētersone
Revīzijas komisija (uz vienu
gadu): var balsot par trim

Padome un revīzijas komisija

Rūdolfs Bērziņš
Mārtiņš Daiga
Zinta Pone

Balsošanas zīme nosūtāma:
Mārtiņš Daiga, 4319 N. Mozart St., Apt. 1S, Chicago, IL, 60618
Par derīgām uzskatīs tikai tās zīmes, kam būs
š.g. 22. jūnija vai agrāks pasta zīmogs!
Izpildīto balsošanas zīmi lūdzam ievietot aploksnē, to aizlīmēt un adresēt Mārtiņam Daigam.
Pilnvara arī liekama aploksnē. Uz aploksnes jāparakstās un skaidri salasāmi jāuzraksta balsotāja
vārds (vai organizācija) un adrese. Vārds un adrese ir vajadzīgi, lai noskaidrotu balsotāja
balsstiesības.
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Latviešu Fonda pilnvaras lapa
2015. gadam
Pilnvaroju
balstiesīgo LF dalībnieku

___________________________________________
(rakstiet pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu šeit)

mani pārstāvēt un manā vietā balsot
Latviešu Fonda pilnsapulcē
Čikāgas Ciānas draudzes mazajā zālē
6551 W Montrose Ave, Chicago, Illinois 60634
sestdien, 2015. gada 26. septembrī, plkst. 14:00

Mans vārds: _______________________________
Mans paraksts: _____________________________
Datums: ___________________________________

Lūdzu nosūtīt pilnvaru uz sekojošo adresi:
Mārtiņš Daiga
4319 N. Mozart St., Apt. 1S
Chicago, IL, 60618
USA
Par derīgām uzskatīs tikai tās, kam būs
š.g. 22. jūnija vai agrāks pasta zīmogs

25

Latviešu Fonda apkārtraksts

2015. gada maijs

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 vadība 2014.-2015. gadam
Padome
Kristīna Sīmane-Laimiņa, priekšsēde, Chicago, IL, ASV, lfpriekssedis@gmail.com
Astrīda Ezergaile, priekšsēdes vietniece, Toronto, Kanāda, lfsekretars@gmail.com
Tija Kārkle, kasiere, St. Paul, MN, ASV, lfkasieris@gmail.com
Ilze Pētersone, sekretāre, White Plains, NY, ASV, lfsabat@gmail.com
Renāte Kenney, projektu lietvede, N. Scituate, MA, ASV, lflietvedis1@gmail.com
Valda Grīnberga, aktīvo projektu lietvede, Dedham, MA, ASV, lfvietnieks@gmail.com

Revidenti
Rūdolfs Bērziņš, Perkasie, NY, ASV, lfrevidents@gmail.com
Mārtiņš Daiga, Chicago, IL, ASV, flrevidents1@gmail.com
Zinta Pone, Minneapolis, MN, ASV, lfrevidents4@gmail.com

Konsultanti
Tija Kārkle, administratīvā lietvede, lfkasieris@gmail.com

Komisijas
Finanšu padomdevēju komisija: Rasma Kariņa, Ocean City, NJ, ASV
Ieguldījumu komisija: Brigita Tupuriņa Rumpētere, Westfield, NJ, ASV; Andris Padegs, Poughkeepsie,
NY, ASV
Latviešu Fonds Latvijā komisija: Valdis Bērziņš, Rīga, Latvija, lfparstavis@gmail.com
Nominācijas komisija: Ģirts Zeidenbergs, Wilmington, DE, ASV

P.O. Box 28696, Oakdale, MN 55119 USA
www.latviesufonds.info
Lai spodrinātu vizuālo izskatu, šajā nummurā izmantojām attēlus no agrāk atbalstītiem projektiem,: 1. lpp. - Iļģu ieraksts Īsākās
nakts dziesmas; 3. lpp. - Jāzepa Pīgožņa darbu albums; 12. lpp. - Laiksnes ieraksts Jāņu naktī zelta rasa; 17. lpp. - Mula un
portrets; 20. lpp. - Astrīdas Jansonas grāmata Dārlinga līkloči; 22. lpp. - no Mazputniņa interaktīvās mājas lapas.
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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

