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APZINĀTIES DZĪVES VIENREIZĪBU UN
VĒRTĪBU DARBĪBĀ IR SPĒKS
Valda Grinberga // Latviešu Fonda priekšsēde

Gadskārtējā pavasara Latviešu
Fonda padomes sēde noritēja pavisam netradicionālā, neierastā
gaisotnē. Tāpat kā parējā pasaule,
arī padomes locekļi mīt mājas
režīmā-strādājam,
mācāmies,
svinam, visu ko darām - tikai no
mājām. Bija izkalti diži plāni ražīgai
sēdei, paredzētas mācību stundas
padomes locekļiem par darbu ar
datu bāzi, un visi gaidījām lustīgi
uzgavilēt dziesmu vakarā kopā ar
Ņūdžersijas
un
Ņujorkas
apkārtnes tautiešiem. Bet jau
dažas nedēļas pirms paredzētās
tikšanās apstākļi pasaulē strauji
mainījās, pieņemtās attiecību un
veselības normas sagrozījās, un
dzīvi aptumšoja draudīga, neganta
sērga. Kontaktus starp cilvēkiem
aizliedza
un
atlika
vien
sasveicināties pie ekrāna. Tā arī
strādāja Latviešu Fonds 21. un 22.
martā - katrs no savām mājām, pie
sava ekrāna - katru dienu tikāmies
uz septiņām stundām, bet pusdienu
pārtraukums bija vientuļš, bez
priecīgām čalām, smiekliem un
dzīvām diskusijām par projektiem,
budžetu un līdzekļu vākšanas
akcijām pie kopējā pusdiengalda.

Taču Latviešu Fonda padome ir
izturīga, pozitīva un, kā allaž, ar
skatu uz gaišāku nākotni. Tāpēc,
par spīti izaicinājumiem, ko
piedāvā pasaule COVID-19 laikā,
Latviešu Fonds turpina atbalstīt
projektus, kas veicina latviskās
kultūras izaugsmi gan Latvijā, tā
arī visur pasaulē, kur dzīvo latvieši.
Īpaši lepojamies par tautiešiem
Latvijā, kas ir spējuši ierobežot
COVID-19 inficēšanās izplatību,
laicīgi un uzmanīgi pieņemot
gudrus lēmumus par nepieciešamajām darbībām, lai sargātu Latvijas
iedzīvotājus no vīrusa.
Lieldienu laikā mani īpaši iespaidoja
Latvijas valsts prezidenta Egila
Levita uzruna tautai. Mīļie Latviešu
Fonda biedri, es slēgšu savu
pēdējo priekšsēdes vēstuli ar
Latvijas prezidenta optimistiskajiem
vārdiem:
“Šis īpatnējais, piebremzētais,
palēninātais laiks atstās uz mums
savu ietekmi. Tā būs jauna,

Maija Eglīte “Magnoliju dārzs”

vienojoša
pieredze
mūsu
likteņkopībai... Šis laiks savu
dziļāko ietekmi atstās tieši uz
mūsu vērtībām, uz mūsu pasaules
uztveri.. Šī ietekme būs pozitīva...
mēs labāk apzināsimies, cik dzīve
un dzīvība, un viss ierastais un
pierastais tomēr ir trausls. Tas ļaus
mums vairāk apzināties dzīves
vienreizējību un vērtību. Tas ļaus
mums vairāk izjust un novērtēt
brīvību...mēs labāk saprotam īstu,
cilvēcisku kontaktu, dzīvu sarunu
vērtību...ir labi apzināties, ka drīz
mēs atkal viens otru satiksim, ka
nekas un nekad nevar pilnvērtīgi
aizstāt cilvēku.”
Šī gada oktobrī man beigsies
termiņš kalpojot Latviešu Fonda
padomē, bet zinu, ka jaunajā sastāvā
Latviešu Fonds uzņems raitu soli
uz radošu un augošu attīstību!
No visas sirds pateicos Latviešu
Fonda darbniekiem un biedriem
par godu, prieku un izaicinājumu
kalpot par jūsu priekšsēdi!
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LATVIEŠU FONDA PILNSAPULCE

DARBA KĀRTĪBA
• K
 voruma konstatēšana, sapulces darba
kārtības pieņemšana un iepriekšējās
pilnsapulces protokola pieņemšana

• Kasiera ziņojums un kases stāvoklis

• Padomes locekļu ziņojumi

• Revidentu ziņojumi

• Priekšsēdes ziņojums; padomes locekļu
un revidentu vēlēšanu rezultāti

• Komisiju ziņojumi

• Projektu lietveža ziņojums par konkursu
• Aktīvo projektu lietvedes ziņojums
• Vicepriekšsēdes ziņojums
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• Sekretāres ziņojums

• Dažādi jautājumi
• Pateicības
• Pilnsapulces slēgšana

IN MEMORIAM
Pieminam Ģirtu Zeidebergu - sabiedrisko darbinieku, dedzīgu latvieti
un vienu no Latviešu Fonda un TILTS dibinātājiem.
Vēstule Ģirtam // Ilze Pētersone
Šī vēstule ir Tev, Ģirt! To vajadzēja rakstīt agrāk, bet kā
jau mums, vaidu ļaudīm, īstais moments bieži tiek
palaists garām…
Paldies, Ģirt, ka “ievilki” mani latviešos - ka pienāci
ašiem soļiem un piezīmju grāmatiņu rokās pie manis
pirms 30 gadiem. Es neveikli mīņājos manā pirmajā
latviešu sarīkojumā Ņujorkā.
Tu manī saskatīji jaunu dalībnieci latviešu pasākumos;
es Tevī – simpātisku tautieti un padomdevēju. Tu mani
pierunāji iestāties Hudsonas ielejas Latviešu biedrībā
- pašreizējā latviešu kultūras biedrībā TILTS. Ļāvi
brīvu roku organizēt koncertu un pieņemšanu Svētā
Bartolomeja (St. Bartholomew’s Church) baznīcā - celt
“tiltu” starp Rīgas Doma zēnu kori un Harlemas zēnu
kori (The Boys Choir of Harlem). Tu pats jau biji “tilts”
gadiem ilgi - iepazīstinot amerikāņus ar latviešiem
un viņu sasniegumiem - un, uzsākot kontaktus ar
Latviju gados, kad ārzemju latviešu sabiedrība par to
vēl šaubījās.
Ar Tavu starpniecību tiku ievēlēta Latviešu Fondā vienā no dinamiskākajām un jaukākajām latviešu
organizācijām. Tava piezīmju grāmatiņa, kas drīz vien
pārvērtās par Excel sarakstu, bija pamācība mums
visiem, cik svarīgi ir organizācijai izveidot un uzturēt
datu bāzi! Man šķiet, ka Tu būtu gribējis ietilpināt Tavā
datu bāzē latviešus visā pasaulē! Un visiem uzsaukt pie darba!
Man bija izdevība satikt Tavu smaidošo, mīlīgo Pēteri
un klusi sirsnīgo sievu Maiju. Tu tā priecājies, kad es
adoptēju meitiņu no Latvijas, un atradi man brīnišķīgo
latviešu auklīti. Gadu gaitā satiku Tevi lidojam uz
Latviju. Tu kā kaķis saritinājies snaudi uz brīvajiem
sēdekļiem - Tev tikai vajadzēja pāris stundas atpūtai,
lai celtos un dotos tālāk! Ziemsvētkos Tu vienmēr
atsūtīji skaistu tautasdziesmu man un Jaungada
dzejoli manam nelatviešu vīram. Tikai šogad vairs ne…
					

Paldies, Ģirt!
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2020. GADA ATBALSTĪTIE MAZIE PROJEKTI
2020. GADĀ TIEK ATBALSTĪTI 11 PROJEKTI AR KOPĒJO PIEŠĶĪRUMU SUMMU $20,000.00
Mazo projektu konkurss šogad bija pārpilns ar interesantiem projektu pieteikumiem –
pat vairāk nekā iepriekšējā gadā. Priecē tas, ka šogad tieši filmas (gan dokumentālās,
gan spēlfilmas) bija vispopulārākā projektu kategorija – kam sekoja mūzikas
pasākumi/ieraksti un latviešu mākslas personību biogrāfijas. Tāds gandarījums
iepazīties ar radošo cilvēku idejām konkursa gaitā! Pateicamies visiem projektu
pieteicējiem par interesi sadarboties ar Latviešu Fondu un apsveicam Mazo
projektu konkursa uzvarētājus!
- Mārtiņš Hildebrants, LF projektu lietvedis

LF20M01 BRUNO SLEPT HERE (TE BIJA
BRUNIS) // Projektu pieteica Baņuta Rubesa,

rakstniece, režisore, pedagoģe.
PROJEKTA APRAKSTS:

Es strādāju pie “Bruno Slept Here” jau no 2018. g.
vasaras un esmu uzrakstījusi lielāko daļu. Vēršos pie
Latviešu fonda atbalstam pēdējam rakstniecības
posmam no 2020. g. aprīļa līdz jūnijam, kad grāmatu ir
jāpabeidz. Rakstot šo grāmatu esmu konsultējusies
ar speciālistiem Karaliskajā kara muzejā Londonā,
Latvijas kara muzejā, Okupācijas muzejā un Rakstniecības un Literatūras muzejā un izpētījusi materiālus
Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā. Personīgi izbraukāju
visu 200 km maršrutu, kuru latviešu karavīri nogāja,
atkāpjoties no Berlīnes un padodoties amerikāņiem
Šverīnā. Ar vācu arheologa, kāda maza miestiņa
birģermeistara un vācu armijas vēsturnieka palīdzību
esmu gluži kā detektīvs atradusi visas četras gūstekņu
nometnes, uz kurām veda Bruni un viņa cīņubiedri.
Visvairāk man palīdz Cedelgemas speciālists Pols
Deniss, kas nesen saņēma Trīszvaigžņu ordeni un
mani iepazīstināja ar nometnes pagātni.
PROJEKTA MĒRĶI:

Bruno Slept Here (Te Bija Brunis) ir grāmata par
manu tēvu Bruni Rubesu, vienu no Latviešu Fonda
dibinātājiem. Bruni 17 gadu vecumā iesauca leģionā
un viņš mēdza teikt, ka viņu no nāves sargāja jogas
mantra. Mans stāsts sākas ar viņa dzīves pieredzi
divreiz okupētajā Rīgā, ar viņa tēva deportāciju un
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iesaistīšanos čekas pagrabu izpētē, kā arī pirmo
mīlestību, vijoļspēli Radio orķestrī un iesaistīšanos jogas
grupā, kuru vadīja Harijs Dīkmanis un kas satikās
pie rakstnieces Mirdzas Bendrupes. 1944. g. viņu
un daudzus citus jauniešus ierāva karā, un viņam
laimējās izdzīvot – varbūt pulkveža Januma dēļ,
varbūt tādēļ, ka atkārtoja jogas mantru. Par spīti
tam, ka Bruņa stāsts ir individuāls, stāsts par jauniem
puišiem, kas piespiedu kārtā cīnās ienaidnieka armijā un
meklē ceļus kā garīgi izdzīvot katastrofālās situācijās,
ir universāls. Stāsts par latviešu leģionāriem (kur no
jogiem!) nav līdz galam izstāstīts.Grāmata top angļu
valodā un paredzu, ka tā tiks tulkota latviešu auditorijai.
LF FINANSĒJUMS: $2,000.00 (Autorhonorārs).

2020. GADA ATBALSTĪTIE MAZIE PROJEKTI
LF20M03 BOSTONAS BALTIJAS FILMU FESTIVĀLS 2020 //
Projektu pieteica Aija Dreimane - Holohan, ALTS priekšsēde.
PROJEKTA APRAKSTS:

2020. g. oktobrī Bostonā, Paramount centrā
risināsies trešais Baltijas filmu festivāls, kurā tiks
izrādītas 3-4 filmas no katras valsts, kā arī aicināsim
filmu veidotājus piedalīties paneļdiskusijā. Filmas
tiek izvēlētas, lai parādītu Baltijas valstis no
dažādiem aspektiem, radot ieskatu mūsu kultūrā,
vēsturē, vērtībās, padarot tās atpazīstamākas un
saprotamākas amerikāņu skatītājam, tai pat laikā
priecējot Bostonas Baltiešu kopienu. Paramount
telpās tiks rīkota pieņemšana, kur apmeklētājiem
būs vienreizēja iespēja socializēties ar filmu
veidotājiem nepiespiestā gaisotnē.
Festivāla aizsākumi meklējami 2018. gadā, Baltijas
valstu simtgades svinību ietvaros. Sakarā ar
saņemtajām
pozitīvajām
atsauksmēm
no
skatītājiem, filmu komiteja pieņēma lēmumu
festivālu turpināt ikgadēji, šoreiz ALTS paspārnē,
kā rezultātā 2019. g. rudenī norisinājās otrais
Bostonas Baltijas Filmu Festivāls. To apmeklēja
540 skatītāju 9 filmu seansos, atklāšanas
pieņemšanā, kā arī paneļdiskusijā ar filmu
veidotājiem Sandras Kronītes - Sīpolas vadībā.

PROJEKTA MĒRĶI:

Ne visi Amerikā dzīvojošie latvieši regulāri brauc uz Latviju
un arī tiem, kuri to dara, ne vienmēr ir iespējams
iepazīties ar latviešu kino. Baltijas filmu festivāls rada
iespēju tautiešiem svešumā baudīt jaunākās filmas latviešu
valodā uz lielā ekrāna, pašā pilsētas centrā, satikties ar
filmu veidotājiem, uzzināt vairāk par filmu industriju
Latvijā un parējās Baltijas valstīs. Šis festivāls nes Baltijas
valstu vārdu pasaulē. Filmu komitejas pārstāvji ir vienoti
pārliecībā, ka ar kino starpniecību var radīt ieskatu
mūsu valstu kultūrā, vēsturē un vērtībās, kā arī padarīt
Baltijas valstis atpazīstamākas un saprotamākas amerikāņu
skatītājam. Visas filmas tiks rādītas ar subtitriem angļu
valodā, tādā veidā radot iespēju tās baudīt plašai publikai.
Tā kā ir paredzēts rādīt ļoti dažāda profila filmas,
katrs festivāla apmeklētājs atradīs filmas savai gaumei
un interesēm.
LF FINANSĒJUMS: $2,000.00

(Filmu programmu izdrukas izmaksas: $200.00;
Reklāmas izdevumi Facebook, Boston.com: $300.00;
Lielizmēra festivāla plakāts kinoteātra logam: $80.00;
20 festivāla plakāti sabiedriskām vietām: $400.00;
Step-and-repeat sponsoru siena $120.00; Filmu
izrādīšanas maksa: $900.00).

5

2020. GADA ATBALSTĪTIE MAZIE PROJEKTI
dziesmu teicēju kultūrtelpai. Paust, ka tautasdziesma
ir mūžīga, bet mainās tautasdziesmu teicējas.
Ekspedīciju saturu 3. posmā sagatavot ekspozīcijai,
tās saturs ir 28 melnbaltas dažādu izmēru rāmētas
fotogrāfijas, 19 teicēju ekspedīciju ieraksti – 7 sēriju
formātā, skaņu partitūra telpai, izstādes scenogrāfija
veidota pēc 4 gadalaiku un 4 novadu principa.
LF FINANSĒJUMS: $2,000.00

LF20M05 IZSTĀDE “TAUTAS DZIESMU
TEICĒJAS” 3. POSMS // Projektu pieteica

(Sandra Strēle - “Zvaigžņu sega” izstādes objekts $540;
Viesturs Graždanovičs - izstādes videomontāža un
apstrāde - $500; Dace Micāne-Zālīte - mākslinieciskā
vadība, režija, izstādes teksti - $500; Ekspedīcija - transporta izdevumi, dzīvošana 3 personām - $150; Projekta
prezentācija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā - $210).

Dace Micāne-Zālīte, Mg. philol.
PROJEKTA APRAKSTS:

Projekta izglītojošais rezultāts ir uz teicēju folkloras
materiāla pamata stāstīt par tautasdziesmu pasauli.
Mākslinieciski augstvērtīgs tautasdziesmu teicēju
portretējums. Izstādes pieejamība ir bezmaksas,
plānots vairāk kā 7000 apmeklētāju.
Ekspedīciju materiāliem ir īpaša vērtība, jo tie uzņemti
pirmajā atdzimušās brīvvalsts gadā. Darbs ir daļa no
Latvijas vēstures, sākotnēji tā bija dokumentālā kino
operatora Andra Slapiņa (1949-1991) iniciatīva, kurš
pie Rīgas Videocentra rosināja veikt izbraukuma
ekspedīcijas pie tautas dziesmu teicējām, bet viņš to
nepaguva. Pirms ekspedīciju sākuma 1991. gada 20.
janvārī OMON apšaudes laikā Bastejkalnā operators
tika nošauts. 1991. gada 21. martā Vaira Vīķe –
Freiberga no Kanādas vēstulē Dacei Micānei raksta
:”[..] Vispirms priecājos dzirdēt, ka multimēdiju
projekts “Tautas dziesma”, kas Andrim Slapiņam bija
tik ļoti pie sirds, tiek turpināts Jūsu vadībā”.
PROJEKTA MĒRĶI:

Izstādi veltīt Latvijas simtgadei un cilvēkiem, kas
uztur latviešu valodu, tradīcijas un kultūru. Sagatavot
29 gadus senu folkloras ekspedīciju materiālu
multimediālai izstādei, kas pietuvināta tautas
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LF20M07
LATVISKUMA
VĀRDI CEĻO NO
BIBLIOTĒKAS UZ
BIBLIOTĒKU //

Projektu pieteica
Hedviga Inese Podziņa,
biedrības “Bibliokuģis
Krišjānis Valdemārs”
valdes locekle;
Salacgrīvas novada
bibliotēkas vadītāja.
PROJEKTA APRAKSTS:

Projektu izpildīs biedrība “Bibliokuģis Krišjānis
Valdemārs” sadarbībā ar skolām un bibliotēkām.
Tā būs ceļojošā izstāde, kura viena gada laikā ik pa
mēnesim tiks pārvesta no vienas Vidzemes reģiona
bibliotēkas uz citu. Beigās izstāde nonāks Salacgrīvas
novada bibliotēkā, kur glabāsies, lai pēc vajadzības
turpinātu ceļojumu.
Kopš 2005.gada ik pārgadus notiek Vidzemes dzejas
festivāli, kuru rezultātā tapušas 8 bērnu dzejas grāmatas.
Grāmatu saturā ir latviskuma tematika, dzimtenes
mīlestība. Izveidosim 10 molbertus, uz kuriem uzliks
10 planšetes. Uz katras no planšetēm būs informācija
par vienu festivālu - fotogrāfijas, paši labākie dzejoļi

2020. GADA ATBALSTĪTIE MAZIE PROJEKTI
un pie katra molberta pielikta arī attiecīgā dzejas
grāmata. Pavisam izstāde stāstīs par 8 festivāliem, tad
uz 1 planšetes būs šīs ceļojošās izstādes nosaukums
un informācija par projektu. Uz pēdējās planšetes
būs informācija par Latviešu Fondu, jo uzskatām, ka
Latvijā sabiedrība ir maz informēta par šo organizāciju,
kas arī Latvijā atbalsta daudzas vērtīgas ieceres un
darbus. Protams, uz katras planšetes goda vietā būs
Austras koks.
PROJEKTA MĒRĶI:

Nepazaudēt iegūto. Dalīties ar latviskuma vārdiem.
Lai uzskatāmi piedāvātu bērnu radītos dzejoļus par
tēmu - Latviskums un Dzimtene.
Grāmatas tika iespiestas ļoti mazā tirāžā un tās tika
dāvinātas tikai vērtīgāko dzejoļu autoriem. Tuvojoties
kādiem svētkiem, piemēram, Latvijas dzimšanas
dienai - 18.novembrim, bibliotēkās tiek meklētas dzejas
rindas atbilstoši patriotisma tematikai. Šajās bērnu
dzejas grāmatās ir atlasīta labākā dzeja, kuru noteikti
var izmantot dažādos svinīgos lasījumos. Vēl viens
mērķis ir parādīt un pastāstīt - kas tas tāds Latviešu
Fonds un kas ir fonda simbols Austras koks.
Mērķauditorija - Vidzemes skolu skolēni, bibliotēku
apmeklētāji.
LF FINANSĒJUMS: $900.00

(10 Molberti $300 (1 molberts - 30 $); Autoratlīdzība
Gintam Šīmanim $600 (veidos maketus planšetēm,
organizēs izstādes pārvietošanu pa reģioniem).

LF20M11 FILMA “MĀSAS” // Projektu pieteica
Linda Olte, režisore Deep Sea Studios LV

PROJEKTA APRAKSTS:

Bērnunamā uzaugušās trīspadsmitgadīgās Anastasijas
dzīve tiek satricināta, kad viņa uzzin, ka tiks adoptēta
radikālā kristiešu ģimenē Amerikā. Kad bērnunamā
uzaugušajām māsām Anastasijai un Diānai paziņo, ka
viņas vēlas adoptēt kāda amerikāņu ģimene, Diāna
jūtas kā izredzētā un nevar sagaidīt šo brīdi, bet

Anastasijai nekādi adoptētāji nav vajadzīgi – viņa grib
palikt Latvijā un veidot jaunu dzīvi kopā ar savu īsto
mammu. Tomēr viss nav tik vienkārši – iznākot no
cietuma bērnu mamma par meitām neliekas ne zinis
un Anastasijai savos trīspadsmit gados ir jāpieņem
lēmums – braukt uz svešo Ameriku pie svešas
tautības cilvēkiem vai palikt savā pazīstamajā vidē
kopā ar saviem draugiem, bet bez ģimenes. Filmu
veido studija DEEP SEA STODIOS LV, projektu realizē
Latvijā 2020.gadā
PROJEKTA MĒRĶI:

Filma parādīs pasauli un procesu, kas lielākajai daļai
sabiedrības ir nezināms un paliek aiz aizklātām durvīm
- dzīvi bērnu namā un adopciju. “Māsas “ būs ļoti
personisks divu pusaudžu meiteņu pieaugšanas
stāsts, mūsdienu drāma ar sociālu ievirzi, kas veidota
no jaunas meitenes perspektīvas un balstīta reālos
varoņos. Bērnu namu jauniešu problēmai pēdējos
gados Latvijas sabiedrībā jau pievērsušās vairākas
akcijas, to skaitā radio Pieci ikgadējais ziedojumu
maratons, taču tieši caur ļoti konkrētiem un
personiskiem stāstiem sabiedrība var nokļūt
problēmas epicentrā - pie ļoti konkrētiem cilvēkiem
un viņu problēmām. Lindas Oltes darbs noteikti radīs
potenciālu diskusijām sabiedrībā par bērnu namiem,
to funkcijām mūsdienās, arī par priekšstatiem un
ilūzijām par to, ko ļoti jaunam cilvēkam nozīmē tikt
adoptētam un nonākt situācijā, kurā viņam jāizvēlas
par savas iepriekšējās dzīves pilnīgu pamešanu un
krasām izmaiņām.
LF FINANSĒJUMS: $2,000.00 (gaismu tehnikas noma).
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Primārā mērķauditorija ir latvieši, Latvijas cilvēki savā
dzimtenē un ārpus tās, kas piedzīvoja, atceras vai no
tuvinieku nostāstiem apzinās pagājušā gadsimta otrās
puses notikumus un pārdzīvojumus. Tie ir ļaudis, kam
interesē Latvijas vēsture un komponentes, kas veido
mūsu valsts Latvijas kultūras mantojumu. Tāpat
mērķauditoriju veido grupas “Ducele” esošie fani un
atbalstītāji visos Latvijas reģionos.
LF FINANSĒJUMS: $1,985.40

LF20M13 “TRĪS NO PĀRDAUGAVAS”
DZIESMU ARANŽĒŠANA, IZPILDĪŠANA
UN FIKSĒŠANA KOMPAKTDISKĀ GRUPAS
“DUCELE” IZPILDĪJUMĀ // Projektu pieteica

(Ieraksta māsterings un producēšana, ko nodrošinātu
SIA “Siguldas skaņu studija”).

Andris Alviķis, “Siguldas Māklsu Serpentīns” valdes loceklis,
grupas “Ducele” producents, menedžeris un mūziķis.

PROJEKTA APRAKSTS:

Latviešu
grupas
“Ducele”
Viļņa
Baumaņa
oriģināldziesmu kompilācija CD formātā ir grupas
dāvinājums Latvijai, latviešiem visā pasaulē un
leģendārajam ansamblim “Trīs no Pārdaugavas”, kas
palīdzēja pārvarēt grūtos gadus un uzturēja latvisko garu
emigrācijā ar savu aktīvo koncertdarbību ASV un Kanadā.
1990. gadā “Trīs no Pārdaugavas” sniedza emocionālu
koncerttūri arī Latvijas pilsētās ar kulmināciju Mežaparka
Lielajā estrādē, kuru apmeklēja vairāk nekā 25 000
skatītāju. Šīs grupas dziesmas šodien dzirdamas ļoti reti,
radiostacijās praktiski nemaz un tās pamazām tiek
aizmirstas un sāk izzust no tautas apziņas, tāpēc
“Ducele” nolēma tās atdzīvināt, apkopojot mūzikas
albumā jaunās skaņās un aranžijās, tomēr saglabājot
“Trīs no Pārdaugavas” muzikālo inteliģenci.
PROJEKTA MĒRĶI:

Mērķis ir jaunās skaņās atdzīvināt, kvalitatīvi ierakstīt
un popularizēt “Trīs no Pārdaugavas” dziesmas, kas
uzturēja latvisko garu emigrācijā un arī šeit- Latvijā. Šie
ieraksti 70-ajos un 80-ajos gados Latvijā tika ievesti
slepus un ceļoja no rokas rokā.
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LF20M15 XIV STARPTAUTISKIE LATVIEŠU
JAUNO MŪZIĶU MEISTARKURSI “MŪZIKAS
INTERPRETĀCIJA MŪSDIENĀS” // Projektu

pieteica Dace Aperāne, komponiste, pedagoģe,
sabiedriskā darbiniece.
PROJEKTA APRAKSTS:

Projektu izpildīs meistarkursu darba grupa: Dace
Aperāne (mākslinieciskā vadītāja), JVLMA prof. Ventis
Zilberts (direktors), pianiste Agnese Egliņa un prof. Ventis
Zilberts (atskaņotājmākslas vadītāji), Dr. Gundega Šmite
(kompozīcija), Jolanta Bimbere (Siguldas mākslu skolas
direktore un meistarkursu administratore), Rūta
Lankovska un Signe Ruduka (koordinatores). Projekts
tiks realizēts Siguldas mākslu skolā “Baltais Flīģelis”
Siguldā 2020. g. no 14. - 23. jūlijam. Sākot ar 15. februāri,

2020. GADA ATBALSTĪTIE MAZIE PROJEKTI
meistarkursi tiks izsludināti visām Latvijas mūzikas
vidusskolām, mūzikas skolām un JVLMA un diasporas
mēdiju portālos. Sākot ar marta mēnesi, meistarkursi
tiks izziņoti Latvijas Radio 3 “Klasika” un citos mēdijos
Latvijā.
PROJEKTA MĒRĶI:

XIV Starptautisko latviešu jauno mūziķu meistarkursu
“Mūzikas interpretācija mūsdienās” galvenais mērķis ir
sniegt iespēju jauniem latviešu mūziķiem un skolotājiem
no Latvijas un vairākiem kontinentiem papildināt savas
zināšanas, īpaši par mūzikas interpretāciju, pie izciliem
mācībspēkiem latviskā un radošā vidē. Papildus mērķi
saistās ar ieskatiem par profesionālo darbību, kā arī
iepazīšanās ar vispasaules latviešu komponistiem un
viņu skaņdarbiem. Meistarkursi veicinās profesionālo
mūzikas izglītību, informācijas izmaiņu un sadarbību
starp latviešu mūziķiem no visas pasaules.
LF FINANSĒJUMS: $2,000.00

(Daļa no meistarkursu dalībnieku
“Krimuldas muižas” izmaksas).

viesnīcas

LF20M20 PILNMETRĀŽAS SPĒLFILMAS
“MĀTES PIENS” PIRMSFILMĒŠANAS SAGATAVOŠANĀS PERIODA PABEIGŠANA //

Projektu pieteica Jānis Juhņēvičs, SIA Filmu studija
DEVIŅI, valdes loceklis un producents.
PROJEKTA APRAKSTS:

Filma tiks veidota pēc populārā Noras Ikstenas romāna
“Mātes piens” motīviem, aptverot laika posmu kopš
Otrā pasaules kara beigām, un vēstīs par sieviešu
likteņiem, kur notikumu centrā ir 20. gadsimta 70. un
80. gadi. Jauna daudzsološa ārste konfliktā ar totalitāro
padomju režīmu zaudē visu – karjeru, mīlestību pret
dzīvi un pat mātes instinktu, liedzot savam bērnam
mātes pienu. Taču pieaugot, meita kļūst par viņas
vienīgo atbalstu un cenšas palīdzēt gan mātes
depresijai, gan pati mācās izdzīvot nomācošajā padomju
režīmā. Mātes un meitas dzīvesstāsti norisinās
padomju okupētajā Latvijā laikposmā no 1945. līdz
1989. gadam līdz sabrūk Padomju Savienība. Scenārija

autors – Arvis Kolmanis; Režisore – Ināra Kolmane;
Operators - Rolandas Leonavičius, un citi. Sagatavošanās
pabeigšana tiks realizēta Rīgā un tās tuvākajā apkaimē šī
gada aprīlī - augustā. Tiks pabeigts darbs pie scenārija,
izvēlētas
galvenās
filmēšanas vietas, izstrādāta filmas mākslinieciskā koncepcija,
izgatavotas kostīmu
skices.
PROJEKTA MĒRĶI:

Projekta mērķis veikt
kvalitatīvu režisores
Ināras
Kolmanes
pilnmetrāžas spēlfilmas “Mātes piens”
pirmsfilmēšanas
sagatavošanas
pabeigšanu, lai nākamajā posmā varētu
izveidot filmu, kura
spēj piesaistīt plašu skatītāju loku un ir veltīta arī mūsu
tautas vēstures atainošanai. Daudzas tā laika realitātes
un, galvenais, cilvēcisko vērtību saglabāšanas
nepieciešamība un izpratne par tām ir joprojām aktuālas.
Tā būs spēlfilma, kas stiprinātu nacionālo pašapziņu un
mūsu vēstures apzināšanu, kā arī bagātinātu Latvijas
kultūrtelpu. Spēlfilma, ko skatītos jebkuraspaaudzes
skatītājs ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē.
Filma „Mātes piens” būs vienlīdz saistoša gan jauniešiem,
gan pieaugušajiem. Filma īpaši saistoša būs jaunākajai
paaudzei, kura nav pieredzējusi nevienu no romānā
aprakstītajiem notikumiem. Filma būs interesanta arī
Eiropas valstu auditorijām, gan tām kurām
ir, gan tām kurām nav pieredze dzīvot okupācijas un
totalitārisma režīmā.
LF FINANSĒJUMS: $2,000

(Scenārija autors $460, Režisors $420, Kostīmu
mākslinieks $360, Mākslinieka asistents / filmēšanas
vietas / $280, Režisora asistents / aktieru atlase /
$240, Degviela $240).
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LF20M24 VĒSTULES Latvijas sabiedrības gara dzīvi un humanitāro vērtību
UZ MĀJĀM (LETTERS nozīmi. Tas bagātinātu latviešu neakadēmiskās mūzikas
TO HOME) // Projektu piedāvājumu ārpus Latvijas teritorijas, piedāvājot kvali-

pieteica Arta Jēkabsone,
džeza vokāliste,
komponiste un aranžētāja;
mākslas menedžmenta
un uzņēmējdarbības
studente universitātē
The New School, Ņujorkā.
PROJEKTA APRAKSTS:

“Vēstules uz Mājām” ir multidisciplināra un bilinguāla
koncertprogramma, kurā apvienoti vairāki mākslas
elementi –oriģinālmūzika, video projekcijas un stāsti,
ko cilvēki atklājuši viens otram vētules. Mūzikas stāsti
būs balstīti uz vēstulēm no dažādiem laika posmiem,
tās runās par šķirtām ģimenēm, par piederības sajūtu
pasaulē. Koncertā tiks iekļauti nelieli video fragmenti
kopā ar vēstuļu nelielu fragmentu lasīšanu. Sadarbībā
ar Ņujorkas koncertzāli “The Jazz Gallery” koncerts
notiks 2020.gada 26.martā plkst. 19:30 un 21:30.

tatīvu un saturā bagātīgu mūziku. Piekopjot tradīcijas un
rakstot jaunus oriģināldarbus, tā būtu kā paliekoša
vērtība nākamajām latviešu paaudzēm.

Mērķauditorijas fokuss ir latviešu sabiedrība ārpus
Latvijas, kā arī ikviens mūzikas cienītājs, kurš vēlas
atgriezties vēstuļu rakstīšanas laikmetā. Piedzīvojot šo
sajūtu, mēs piedāvāsim koncerta laikā nosūtīt īpašu ar
roku uzrakstītu atklātni.
LF FINANSĒJUMS:

$750.00 (Vizuālais noformējums/Dizains – $200;
Video montāža/ Dizains – $200; Koncerta filmēšana –
$200; Publicitāte, reklāma – $150).

Projekts tiks realizēts ideju autores Artas Jēkabsones
vadībā, kopā ar radošo komandu mūziķiem - Theo
Walentiny, Tall Yahalom, Hwansu Kang, Connor Parks
- un vizuālā noformējuma komandu Baibu Rulli un
Māru Bulu. Es ceru, ka šis koncertuzvedums attaisnosies un vasarā būs iespēja to atskaņot arī Latvijā,
piesaistot Latvijas mūziķus un resursus Latvijā, kā arī
LF20M25 ,,LATVIEŠU LIETIŠĶĀS MĀKSLAS
nākotnē ceru to izrādīt latviešu kopienām citviet
UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA
Amerikā, ne tikai Ņujorkā.

KURSAS VASARAS VIDUSSKOLĀ” //

Projektu pieteica Indra Ekmanis, Kursas vasaras vidusProjekta mērķis ir Artas TNS maģistra noslēguma darba skolas/Rietumkrasta latviešu izglītības centra direktore.
ietvaros sagatavot, producēt un radīt koncert- PROJEKTA APRAKSTS:
programmu “Vēstules uz Mājām”, kurš balstīts uz Papildus akadēmiskajām klasēm jaunieši Kursā pilnveido
cilvēku atmiņām, daloties ar savām vēstulēm dažādos zināšanas lietišķās mākslas/interešu izglītības darbnīcās
laikmeta griežos, dzīvojot šķirti no saviem tuvajiem un (piem. metālmāksla, keramika, rokdarbi). Īpašie speciālisti
ir vajadzīgi, lai varētu sekmīgi piedāvāt nodarbības un tās
ilgojoties pēc mājām.
unikālās pieejas latviešu kultūrai. Piem., rotu kalšanai ir
Tas radītu emocionālu un personīgu gaisotni un ļautu nepieciešams pedagogs (Andris Rūtiņš/Balticsmith) ar
satikties dažādām cilvēku paaudzēm. Projekts sekmētu īpašām zināšanām, kā arī resursi darbarīku un materiālu
Latvijas atpazīstamību pasaulē, iepazīstinot cilvēkus ar pasūtīšanai. Latviešu Fonda atbalsts nodrošinātu
PROJEKTA MĒRĶI:
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lietišķās mākslas programmas esamību, palīdzot
segt tās izmaksas. Projektu izpildīs Kursas direktore
(Dr. Indra Ekmane) ar administrāciju un interešu
izglītības skolotājiem Rietumkrasta latviešu izglītības
centrā (Shelton, WA) no 5. jūlija līdz 1. augustam, ar
1 ½ stundu nodarbībām katru darbadienu. Aicinātie
skolotāji piedāvās īpašas lekcijas par viņu specialitāti,
un darbi tiks izstādīti plašākai publikai Kursas
izlaiduma programmā.
PROJEKTA MĒRĶI:

Projekta mērķis ir dot jauniešiem iespēju attīstīt savas
latviskās zināšanas un roku muskulatūru, iedziļinoties
senajā un mūsdienīgajā latvju lietišķajā mākslā un
veidojot mākslu pašiem. Interešu izglītības projekts
piedāvās apmēram 30 jauniešiem tieši iesaistīties
kultūras mākslā un uzzināt par tās vēsturi un nozīmi
latviešu tautai un Latvijas valstī. Interešu izglītība
ir nenoliedzama vērtība Kursas programmai, jo tā
ļauj jauniešiem realizēt latviešu vēsturi un mākslu
savos darbos, kas arī pēc tam paliks pie viņiem un
atgādinās par vasaras mācībām. Otrā kārtā projekta
mērķauditorija ir skolēnu ģimene, latviešu sabiedrība
Vašingtonas un Oregonas štatos un plašāka Šeltonas
(Shelton) publika. Kursas izlaiduma programmā
tiks izveidota izstāde ar skolēnu un pašu aicināto
mākslinieku darbu. Auditorijai būs iespēja tuvāk
iepazīties ar izstādes mākslas darbu vēsturi un
simboliku. Par projektu arī tiks rakstīts laikrakstos.
LF FINANSĒJUMS: $2,000.00

(Ceļa nauda māksliniekiem (ASV) $500; Materiāli
nodarbībām (piem. sudrabs, kalšanas rīki, podnieku
māls, glazūras, diegi, utml.) $500; Ēdināšana
māksliniekiem $400; Uzturas izmaksas (saimniecība)
māksliniekiem $600).

LF20M27 XV VISPĀRĒJIE
LATVIEŠU DZIESMU
UN DEJU SVĒTKU
ASV REKLĀMAS
MATERIĀLU
IZPLATĪŠANA //
Projektu pieteica Ansis
Vīksniņš, Minesotas
Dziesmu svētku rīcības
komitejas priekšsēdis.
PROJEKTA APRAKSTS:

Projekts “XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētku
ASV reklāmas materiālu izplatīšana” informēs cilvēkus
Ziemeļamerikā, Latvijā un citur pasaulē par Dziesmu
svētkiem Minesotā. Mērķis ir ieinteresēt publiku un
paplašināt mājas lapas funkcijas un informāciju par
Dziesmu svētkiem: kad un kur tie notiks, kādās telpās
uzstāsies, kādās viesnīcās būs apmešanās, kā arī elektroniskas tirdzniecības iespējas. Projekts tika iesākts
2019.g. pavasarī. Mājas lapa informē par Dziesmu
svētkiem, kas, tuvojoties svētkiem, tiks pakāpeniski
paplašināta ar informāciju un funkcijām. Projektu
vada Ansis Vīksniņš.
PROJEKTA MĒRĶI:

Projekta mērķis ir paplašināt reklāmas materiālus
gatavojoties uz 2022.g. Dziesmu svētkiem. Minesotas
latvieši nav agrāk rīkojuši Dziesmu svētkus, bet mums
labi izdevās piesaistīt cilvēkus mūsu Simtgades
svētku pasākumiem. Daudz kas jau tiek sarunāts šogad
sakarā ar 2022. g. Dziesmu svētkiem. Sadarbībā
ar St. Paulas pilsētas tūrisma nodaļu un ar viņu atbalstu,
St. Paulā ciemojās kopkora virsdiriģente Krisīte Skare un
tautas deju vadītāja Astrīda Liziņa, lai apskatītu dažādas
zāles koncertiem un lai labāk iepazītos ar to vadību, kā arī
lai iesāktu plānošanu kopā ar Svētku komiteju. Tiek jau
sarunātas telpas koncertiem un arī viesnīcas.
LF FINANSĒJUMS: $2,000.00

(Galvenokārt lietosim LF finansējumu mājas lapai,
jo paplašināta mājas lapa ir liela prioritāte $2,500).
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culture, and national identity, another one on the
geography of the Northern Lights phenomenon, and
a discussion of Ešenvalds’s unique artistic identity.
It will also address the current globalized music
production and consumption.
PROJECT OBJECTIVE:

LF20M29 NORTHERN EXPLORATIONS OF
ĒRIKS EŠENVALDS: VISIONS, LEGENDS,
MUSIC, AND AN ARTISTIC IDENTITY //
Project submitted by Dina Lentsner, PhD, Capital
University, Columbus, OH
PROJECT DESCRIPTION:

I kindly request a sponsorship of the Latvian Foundation
for writing a short book dedicated to selected choral
and instrumental works by Latvian composer Ēriks
Ešenvlds, whose music has been gaining rapid recognition in Europe and Northern America. I am planning
to conduct research, both primary (working with
Ešenvalds’s music scores and communicating with
the composer) and secondary (reading literature
necessary for my work) in May of this year, and then I
will start writing the actual text of the book in June,
concluding the project in early December. This book,
written in accessible style, will explore Ešenvalds’s
music inspired by the nature and the legends of the
Arctic, and will also include a section on Latvian history,
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When initially researching existing scholarship
examining Ešenvalds music, I quickly realized none of
it investigates the uniqueness of his compositional
process, as well as the composer’s complex artistic
identity -- one of the Latvian, and also, a “global”
contemporary composer. My two academic publications
(one 2019, and another forthcoming 2020) offer
some insights into this issue. However, these two
articles are academic in nature. Conversely, the main
objective of this new project, a short book/
performance guide to Ešenvalds’s “Nordic” works, is
to reach a wider audience –choral and instrumental
music enthusiasts, professional musicians-practitioners,
including conductors and vocal and instrumental
performers, music educators, and less informed
listeners more broadly interested in Latvian/Baltic
culture. With the strong encouragement of Latvian
musicologists, Musica Baltica, and the composer
himself, I am ready to take this challenging project on.
FUNDING FROM THE LATVIAN FOUNDATION: $2000.00

Will cover one month of professional writing services.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Jums (un mums) jautā, par Latviešu Fondu. Te ir atbildes!
DZĪVOJU LATVIJĀ – VAI DRĪKSTU PIEDALĪTIES
PROJEKTU KONKURSĀ?

Jā! LF atbalsta projektus visā pasaulē. Vairāk par
projektu konkursa noteikumiem šeit.
TIKKO IESTĀJOS LF – KO DARĪT TĀLĀK?

Apsveicam! Kā LF dalībnieks jūs turpmāk saņemsiet
LF apkārtrakstus un citu ar LF saistītu informāciju.
Jums tagad arī ir balsstiesības, kuras variet izmantot
balsojot par projektiem LF projektu konkursā, kā
arī gadskārtējā pilnsapulcē, kad ievēl LF Padomes
locekļus. Kā LF dalībnieks jūs arī varat kandidēt uz
LF Padomi vai iesaistīties kādā no LF komisijām.
Vairāk par šādām iespējām šeit.

VĒLOS IESAISTĪTIES LF DARBĪBĀ, BET NEVĒLOS
KANDIDĒT UZ PADOMES AMATU. VAI LF DARBĀ
VARU PALĪDZĒT ĪSLAICĪGI?

Protams! LF ir dažādas komisijas, kas pilnveido
LF darbību dažādās sfērās. Komisiju dalībnieki
nav ievēlēti – tie ir brīvprātīgi dalībnieki, kuri
iesaistās LF darbībā savu iespēju robežās. Pastāv
arī iespēja iesaistīties LF darbībā kā LF “palīgam”
kādā konkrētā – parasti īslaicīgā – LF iniciatīvā.
Par šādām iespējām lūdzām sazināties ar
‘lfpriekssedis@gmail.com’.
AGRĀK LAIKAM BIJU LF DALĪBNIEKS, BET TAGAD
VAIRS NEATCEROS. KĀ ATJAUNOT DALĪBU LF?

Laipni lūdzām atpakaļ LF ģimenē! Lūdzam
sazināties ar ‘lfpriekssedis@gmail.com’.

KĀ VARU ZIEDOT?

Ziedot LF var jebkurš neatkarīgi no tā, vai esat
LF dalībnieks. Ziedojumus pieņemam elektroniski
(PayPal) vai ar čeku no ASV bankām.
VAI ZIEDOJUMI LF IR ATVELKAMI NO
NODOKĻIEM?

Jā – LF ir ASV reģistrēta 501(c)3 organizācija un
ASV nodokļu maksātājiem ziedojumi ir atvelkami.
KĀ TIEK IZLIETOTS MANS ZIEDOJUMS?

Visi ziedojumi LF tiek izmantoti tieši projektu
atbalstam. Balvu fonds gadskārtējam projektu
konkursam ir apmēram $55,000. Taču – jo vairāk
ziedojumu, jo lielāks kļūs balvu fonds latviešu
kultūras atbalstam!
KĀ VARU IESAISTĪTIES LF DARBĪBĀ?

LF dalībnieki var iesaistīties LF darbībā, piedaloties
gadskārtējā pilnsapulcē, vai balsojot par projektu
pieteikumiem konkursa ietvaros, vai ari kandidējot uz LF Padomi.

MANS BĒRNS NUPAT ABSOLVĒJA GVV UN
SAŅĒMA DĀVINĀJUMĀ BRĪVU DALĪBAS GADU
LF. KAS MUMS TAGAD JĀDARA?

Apsveicam jūsu bērnu ar GVV absolvēšanu – un
priecājāmies par iespēju Jūsu bērnam tuvāk
iepazīties ar latviešu kultūras pasākumiem visā
pasaulē! Lai aktivizētu GVV absolventa brīvo
dalības gadu, lūdzam aizpildīt anketu LF mājas
lapā. Par biedru naudas lietām un citiem ar
iestāšanos LF saistītiem jautājumiem lūdzam
sazināties ar ‘lfpriekssedis@gmail.com’.
MŪSU VIETĒJAM KULTŪRAS/BIEDRĪBAS NAMAM
IR NOVECOJUSI APARATŪRA – VAI LF ATBALSTA
JAUNAS APARATŪRAS IEGĀDI?

Saprotam, ka latviešu kopienām Latvijā un citur
pasaulē ļoti svarīgi ir uzturēt tos īpašumus, kur notiek
kultūras vai izglītības pasākumi. Taču LF atbalsts
tiek virzīts konkrētiem kultūras/izglītības pasākumiem, nevis šādu namu tehniskās infrastruktūras
nodrošināšanai. Ja Jums ir padomā kāds konkrēts
koncerts/izrāde/pasākums, kam nepieciešams
tehniskais nodrošinājums – lūdzam sazināties par
iespēju šādu projektu pieteikt konkursam!
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IEPAZĪSTINĀM AR PROJEKTU VEICĒJIEM
Ar filmas “Māsas” režisori Lindu Olti sarunājas Elizabete Ludvika
Kā Tavs vīrs vērtē tavu darbu?
Mans vīrs pēc profesijas ir ģeogrāfiskās informācijas
sistēmas speciālists. Bet viņš ir arī pirmais, kam es rādu
savas filmas. Viņš man reāli ir tāds pirmais filtrs un kritiķis.
Ja viņam kā skatītājam patīk un neliekas garlaicīgi, tad es
varu būt pārliecināta, ka arī citi skatīsies ar aizrautību.

Linda Olte ir režisore vairākām dokumentālām filmām
(“IeElpot”, “Kliedz”, “Nora”, “Jānis. Elza. Mīlas grāmata”,
“Rozentāls. Septiņi” un citas); kopš 2004. gada aktīvi
darbojusies Latvijas Televīzijā, veidojot raidījumu “100
gramu kultūras”, kā arī Latvijas kino. Lindas topošā
spēlfilma “Māsas” ieguvusi Itālijas un Baltijas kopražojumu
attīstīšanas balvu. Linda ar vīru audzina divus dēlus
(14.g. un 6.g.) un šobrīd, tāpat kā citi pasaulē sakarā
ar COVID19 izolāciju, arī Linda ar ģimeni pavada
klusas dienas laukos, prom no Rīgas. Mēs sarunājamies
pa Skype - es Hamiltonā, Linda laukos Latvijā.
Kā jūs turaties šajā COVID-19 izolācijas laikā?
Ah, vakar aizlaidāmies no Rīgas! Mēs pirms gadiem
sešiem iegādājāmies lauku mājas. Man liekas, ka laukos
vienmēr valda tāda kā harmonija. Rīgā ir stress. Man
pašai arī! Vēl pirms braukšanas uz laukiem es ar riteni
aizbraucu uz Āgenskalna tirgu nopirkt kādus produktus.
Atgriežoties mājās attapos, ka esmu atstājusi turpat
pie letes visus sierus, ko biju nopirkusi. Nekas cits
neatlika, kā sēsties atpakaļ uz riteņa un braukt pakaļ.
Atradu! Šobrīd ļoti izbaudu lauku mieru.
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Kā tev radās šī ideja par filmu “Māsas”?
Filmas scenārija ideja radās, braucot mājās no
Berlīnes filmu festivāla. Vēl biju tādā festivāla sajūtu
eiforijā un iespaidā. No sākuma iedomājos, ka gribētu
veidot dokumentālu filmu par bērniem, kas no bērnu
nama tiek adoptēti, sekot viņu progresam: kā viņi
satiek savu izvēlēto ģimeni, kādas pārmaiņas
pārdzīvo, kā viss realizējas jaunajā dzīvē?
Kāpēc tieši filmu par bērnu nama bērniem?
Es nezinu, man laikam jau sen sirdī ir ielikts tāds
aicinājums palīdzēt bērniem, kam nav pašiem savas
ģimenes. Es nezinu kāpēc tas tā, jo es pati esmu
uzaugusi ģimenē, kurā man nekad nav trūcis mīlestības.
Es no sešpadsmit gadu vecuma vairākas reizes
brīvprātīgi piedalījos nometnēs “Misijas pakāpieni”
kas bija nometnes bērnu nama bērniem. Arī vēlāk
mēs vienu gadu ņēmām vienu puisīti no bērnu nama
pie sevis un ieguvām tā saucamo “viesģimenes”
statusu. Varbūt tāpēc arī jūtu līdz tiem, kam ir bijis
mīlestības trūkums. Diemžēl Latvijā vēl arvien ir tuvu
pie tūkstots bērnu, kas atrodas bērnu namos.
Tātad – filmas sākums bija dokumentāls, bet
tagad tomēr top mākslas filma “Māsas”, nevis
dokumentāla filma?
Tad, kad es jau biju pavadījusi labu laiku sekojot
diviem bērniem no bērnu nama (īstenībā tie ir brālis
un māsa, bet filmā es stāstu par divām māsām),
iepazinusies, sākusi intervēt audzinātājas un bērnu
potenciālos vecākus, tad es sapratu, ka, veidojot
dokumentālu filmu, es ļoti daudz riskēšu. Bija arī
dažādi ētiski jautājumi ko būtu bijis grūti atrisināt, kā
piemēram: atklāt šo bērnu identitātes, riskēt ar viņu
turpmākām dzīvēm, utt. Bet, tā kā šis dzīves stāsts
bija emocionāli ļoti spēcīgs un mani patiesi uzrunāja,
tad es izvēlējos filmu turpināt kā mākslas filmu, nevis
veidot dokumentālu filmu.

SARUNA AR REŽISORI LINDU OLTI

Bet tev līdz šim nav bijusi pieredze ar mākslas
filmām. Vai Tev šī ir debija mākslas filmu žanrā?
Jā, tā ir, kaut gan visas manas dokumentālās filmas arī
ir bijušas tādas “mākslinieciski dokumentālas” (“Jānis.
Elza. Mīlas grāmata”, “ Nora”) Es savās dokumentālajās
filmās arī vienmēr ņemu aktierus, kas tad izpilda filmas
varoņu lomas. Man īstenībā patīk tā mazliet jaukt tos
žanrus, žonglierējot starp aktieru filmēšanu un dokumentāliem dzīves stāstiem. Un filmai “Māsas” mums gāja
ļoti interesanti, kamēr atradām aktrisi filmas galvenajai
varonei. Mums bija garš “casting” process (pieteicās ap
1500 meiteņu!), jo es gribēju atrast meiteni, kas dabīgi
varētu notēlot filmā vecāko no māsām, Anastasiju.

Kad ir plānots filmu pabeigt?
Mēs šobrīd esam tikai filmējuši trīs dienas, un izveidojuši īsu tīzeri. Filmas scenārijs ir patiesībā pabeigts,
kaut gan man bija domāts braukt uz Luksemburgu
un vēl pieslīpēt kādas detaļas un padalīties ar citiem
režisoriem, bet diemžēl tas viss ir atcelts. Žēl! Arī filmas
filmēšanu bijām plānojuši sākt jau rudenī, bet vēl
nezinam, kā būs. Šobrīd tādi laiki, visi neziņā kā viss
turpināsies… Es ļoti ceru, ka mēs varēsim sākt, ja ne
ziemā, tad vismaz pavasari. Es cerīgi skatos nākotnē!

Tu vari īsi pastāstīt par šo filmu?
Filma ir par divām māsām, kas uzaugušas bērnu
namā; vecākajai jau ir 12 gadi, kad kāda ģimene no
ASV piesakās viņas abas adoptēt. Apmēram tajā pašā
laikā arī māsu bioloģiskā māte tiek izlaista no cietuma
un meitenes māti satiek. Bet māte ir pati augusi bērnu
namā un nemāk par meitenēm rūpēties. Tātad
filmas konceptā ir tāds dramatiskais moments, kad
divpadsmitgadīgajai Anastasijai ir jāizvēlas ko darīt:
vai doties jaunā dzīvē uz Ameriku, jeb palikt Latvijā.
Tāda smaga izvēle, kas draud viņai atņemt visu to, ko
viņa uzskata par savu “es”.
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ĪPAŠĀ AKCIJA
Ziedojiet jau šodien latviešu kultūras atbalstam!
Šogad Īpašajā akcijā piedāvājam 3 vērtīgus projektus - katrs no tiem saistīts ar kādu latviskuma šķautni. Tautas
dziesma, kuras dziļumu varēsim izskaidrot mūsu draugiem pasaulē, dzeja, kuru caurstrāvo mīlestība pret
Latviju un latviešu danči, kas sirdij liks iepukstēties straujāk. Lai šie projekti notiktu vajadzīga jūsu palīdzība.
Akcija notiek līdz 31. jūlijam.

LF20M06 DAINAS: WIT & WISDOM OF
ANCIENT LATVIAN POETRY VOL. II
PROJEKTU PIESAKA:

Ieva Auziņa Szentivanyi, dainu pētniece un rakstniece.
PROJEKTA APRAKSTS:

600+ dainas ir sakārtotas 14 nodaļās un katrai dainai ir
pievienots īss skaidrojums angļu valodā, tā padarot tās
saprotamākas sveštautiešiem. Šīs grāmatas pirmā
daļa, kura iznāca 2018. g. vasarā, tika izpirkta četros
mēnešos un piedzīvoja otro izdevumu, jo ir ļoti
piemērota kā dāvana angliski runājošai sabiedrībai.
Grāmata būs iesieta audekla vākos ar krāsainām
ilustrācijām un dziesmām ar notīm.
PROJEKTA MĒRĶI:

Kā gudrības krājums latviešu dainas ir tik dziļas, vērtīgas un skaistas, ka tām vajag nostāties blakus rietumu
pasaules klasiskajai literatūrai. Tas ir iespējams tikai,
ja tās ir pieejamas angļu valodā un, nevis tulkojumā,
bet izjustā pārlikumā. Latviešu sabiedrība ir atbalstījusi
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šīs autores iepriekšējo veikumu (Volume I), to izpērkot
četros mēnēšos. Šis sējums papildinās pirmo ar 600+
dainām ar skaidrojumiem angliski.
LF FINANSĒJUMS: $2,000.00

(Datormaketēšana $750; Rediģēšana $500; Ilustrācijas
$300; Vāka maketēšana un dizaina izstrāde $450)

ĪPAŠĀ AKCIJA
LF20M21 LU DEJU FOLKLORAS KOPAS
‘’DANDARI’’ 40. GADU JUBILEJAI VELTĪTS
PĀRU DEJU MŪZIKAS DISKS.

LF20M22 RITA GĀLE. DZEJA UN DZĪVE
PROJEKTU PIESAKA:

SIA Pētergailis

PROJEKTA APRAKSTS:

PROJEKTU PIESAKA:

Inga Holsta, LU deju folkloras kopas ‘’Dandari’’ vadītāja.
PROJEKTA APRAKSTS:

LU deju folkloras kopa ‘’Dandari’’ 2020. gada 14.
novembrī atzīmēs pastāvēšanas 40. gadadienu.
Sagaidot jubileju, folkloras kopas muzikanti plāno
ierakstīt vēl neierakstītu latviešu pāru deju CD, ko
pasniegt kā dāvanu gan danču cienītājiem, gan visiem
Latvijas iedzīvotājiem. Nepieciešams atbalsts mūzikas
ierakstu veikšanai studijā. Izdotais CD tiks bez maksas
dāvināts mūsu sadarbības partneriem, tas būs
pieejams arī visiem mūzikas interesentiem CD formātā
veikalos, gan bezmaksas lejuplādēšanai mūsu draugu
portālā dancukratuve.lv Deju ierakstus plānots veikt no
2020. gada marta līdz 2020. gada maijam. CD un mūzika
internetā būs pieejami sākot ar 2020.gada 14. novembri.
PROJEKTA MĒRĶI:

Projekta mērķis ir ierakstīt pāru deju mūziku LU deju
folkloras kopas 40. jubilejā. Mūziku plānots izdot
dāvināmā diskā mūsu sadarbības partneriem un
draugu kopām, kā arī pašus mūzikas failus iekļaut
bezmaksas lejuplādēšanai mūsu draugu portālā
dancukratuve.lv, kas pieejama visās pasaules malās,
kur pieejams internets.
LF FINANSĒJUMS: $900 (Daļa no ierakstu studijas

izdevumiem.)

Projektu realizē izdevniecības
“Pētergailis” vadītāja Inguna
Cepīte (2018. gada E. Līva
konkursa
speciālbalvas
ieguvēja), LU Literatūras,
folkloras un mākslas institūta
vadošā pētniece, Dr. philol.
Inguna Daukste-Silasproģe,
mākslinieks Ivo Grundulis un
apgāds “Pētergailis”, kas ieguvis vairāk nekā 45
starptautiskas un Latvijas godalgu par grāmatu izcilu
māksliniecisko un augstvērtīgu poligrāfisko noformējumu,
tostarp vairākiem izcilām Latvijas personībām
veltītiem izdevumiem. Pieteiktā projekta īstenošanā
iesaistītās Dr. philol. Ingunas Daukstes-Silasproģes
pētnieciskās intereses saistītas ar latviešu bēgļu laika un
trimdas rakstniecības izpēti. Viņa ir 4 monogrāfisko
pētījumu autore.
PROJEKTA MĒRĶI:

Pieteiktā projekta mērķis ir sagatavot izdošanai un
izdot dzejnieces Ritas Gāles (dzim. 1925) dzejas kopizdevumu, to papildinot ar ievadapceri, komentāriem,
ieskatu viņas dzejas vērtējumos, sarunām ar dzejnieci
un citiem materiāliem, kā arī bagātīgu fotomateriālu un
dēla Andra Glasgova zīmējumiem. Kopdzejas krājums
sniegtu pārskatu par dzejnieces Ritas Gāles literāro
jaunradi un ieskatu viņas dzejas pasaulē. Ritas Gāles
dzeju raksturo smalka valodas izjūta, iekšēji dvēseliski
izjusts poētiskais vēstījums, to caurauž arī Latvijas
reminiscences, Latvijas, īpaši dzimtās puses skaistums.
Rita Gāle ir 3 dzejas krājumu “Kas lietu sauks” (1965),
“Atkala” (1977) un “Atšķirtā” (1990), kā arī divu dzejas
izlašu autore – “Gara rinda sudraba naglu” (1995) un
“Pirms Saulgriežiem” (2005). Abas izlases tika izdotas
dzejnieces jubilejas gados. Arī šīs ieceres īstenošana
būtu lieliska dāvana, sagaidot Ritas Gāles 95.
dzimšanas dienu 2020. gada 30. septembrī.
LF FINANSĒJUMS: $2,000.00 (LF finansējums daļēji

segs tipogrāfijas izdevumus)
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JAUNIE LF DALĪBNIEKI

Rita Grendze:

Iestājos LF, jo mani uzrunāja tā
devīze: Dosim, dzīvosim! Tā ka es
strādāju radošajā sfērā, tad ļoti
novērtēju organizāciju, kas atbalsta
šīs dienas kultūru, tās veidošanu
un saglabāšanu.

Mārīte Krūze:

“Pie jūras dzīve mana - tāds likten’s
man ir lemts!” Dzīvoju Meinas štatā,
tieši krastmalā ar savu vīru Pēteri.
Dēls Olivers (GVV ‘13) jau savu
ceļu nospraudis. Kaut nedzīvojam
tuvu latviešu sabiedrības centriem,
esam vienmēr lepojušies ar savu
latvietību. Esot tagad “itkā pensijā”
vēlos darboties latviešu sabiedrībā,
un Latviešu Fonds man dod iespēju
iesaistīties kā līdzdalībniecei, ne vis
tikai no tālienes novērot šīs vērtīgās
organizācijas darbu.

Andra Pūris:

Es iestājos Latviešu Fondā tāpēc,
ka tur darbojas man pazīstami
cilvēki, kas strādā latvietībai un
latviešu kultūrai par labu, un man
ir svarīgi atbalstīt šo darbu.

Ella Magone:

Es iestājos Latviešu Fondā lai
saglabātu tuvas saites ar Latviešu
sabiedrību un lai vairāk piedalītos
latviešu pasākumos.

Valdis Slokenbergs:

Iestājās LF, jo viņam interesē tas,
ka arī viņš, 18 gadu vecumā, var
palīdzēt veidot kultūru.

Kristofs Ruszczyk:

Man patīk Latviešu Fonda ideja,
jo tā ir organizācija, kur cilvēki,
ja viņiem ir kāda ideja vai sapnis,
var pieteikties finansējumam,
lai to būtu iespēja realizēt. Man
būs interesanti redzēt, kādi šie
pieteikumi būs.”

Roberts Jansons:

Es vēlos iestāties Latviešu Fondā,
lai atbalstītu latviešu kultūru, īpaši
mūziku!
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Kārlis Kuškēvics:

Es iestājos Latviešu fondā jo man
ir svarīgi uzturēt latviešu kultūru
un sabiedrību. Garezera Vasaras
Vidusskola man palīdzēja izjust un
saprast latvietības vērtību.

LF ZĪMOLS
Izrādiet jūsu abalstu Latviešu Fondam!

Latviešu Fonda jaunie krekli un ūdens pudeles ir klāt!
Pateicamies
Larisai Kīnai
par kreklu
dizainēšanu, kā arī
Matīsam Puriņam
un Petras Avizonis
par raksta
iegravēšanu pudelēs!

LF krekli ir “unisex” Bella Canvas
krekli ar apdruku, un pieejami
XS, S, M, L, XL lielumos.

Cena $25

LF insulētās metāla ūdens pudeles
ir standarta (26 oz) lielumā ar
iegravētu rakstu.

Cena $25

LF kreklus un ūdens pudeles var iegādāties nosūtot pieprasījuma formu un čeku LF kasierim:
Var arī pasūtīt un samaksāt ar PayPal no LF mājas lapas www.latviesufonds.com
PUDELE - $25

(+ $5 sūtīšana par 1-2; + $10 par 3-5)

Latvian Foundation Inc.
6324 Crebs Avenue
Tarzana, CA 91335 USA

LŪDZU IERAKSTIET SKAITU

KREKLS - $25

(+ $5 sūtīšana par 1-2; + $10 par 3-5)
VĀRDS:

LŪDZU IERAKSTIET LIELUMU UN SKAITU

ADRESE:

XSM
EPASTS:

SM

MD

LG

XL

KOPSUMMA:
Čekus rakstīt uz Latvian Foundation Inc.
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NOSLĒGTO PROJEKTU PĀRSKATS
Šajā gadā esam slēguši 9 projektus un patreiz aktīvi ir 26 projekti.
Šajā gadā, Latviešu
Fonda padomei ir bija
liels gods sadarboties
ar tik uzņēmīgiem,
radošiem, interesantiem
un gudriem projektu
veicējiem, kuru prioritāte
darbā un dzīvē ir kopt
un papildināt musu
latviešu kultūras pūru
Piedāvātais pārskats dod
tikai mazu ieskatu par projektu dažādību. Latviešu
Fondam ir patiess prieks atbalstīt tik vērtīgus un
nozīmīgus projektus!
- Arnis Ansons, LF aktīvo projektu lietvedis

Sibīrijas latviešu dziesmas skan LF19M02

Pirms
astoņi
gadiem projekta
veicējam Mārim
Muktupāvelam
radās ideja aktualizēt
latviešu
tautasdziesmas,
kuras dažādu
iemeslu
dēļ
Latvijā
navzināmas, bet tiek
dziedātas latviešu
sabiedrībā ārpus
Latvijas teritorijas.
Latviešu fonda
atbalstītais projekts “Sibīrijas latviešu dziesmas skan”
(LF19M02) ietver sevī nedzirdētas tautasdziesmas,
pierakstītas folkloras ekspedīcijās Sibīrijas latviešu
ciemos. Šīs dziesmas tika aranžētas un profesionāli
ierakstītas mūsdienīgā izpildījumā un kvalitātē.
Tuvākajos mēnešos tiks plānoti pasākumi, lai iespējami
plašākai sabiedrībai paziņotu par šo notikumu un
dziesmas varēs klausīties interneta straumēšanas
servisos.
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Dvēseļu putenis - LF18L06

2019. gada 8. novembrī, tieši 100 gadus pēc latviešu
strēlnieku izcīnītām Brīvības cīņām, tautiešus
sajūsmināja jaunā pilnmetrāžas filma “Dvēseļu putenis”
(LF18L06), kuras mūzikas kompozīcijai Latviešu
Fonds piešķīra finansējumu. Filmas oriģinālmūzikas
ierakstā Latvijas Radio 1. studijā piedalījās arī pati
filmas mūzikas komponiste, prestižās Emmy balvas
laureāte Lolita Ritmanis. Līdz ar izcilo latviešu izcelsmes
komponisti mūzikas ierakstā piedalījās arī diriģents
Māris Sirmais un Valsts Akadēmiskā kora “Latvija”
mākslinieki, kā arī īpaši filmai izveidots orķestris.
Režisors Dzintars Dreibergs ir pārliecināts, ka
komponistes Lolitas Ritmanis latviskā izcelsme un
pasaules mēroga redzējums piešķir filmai meklēto
noskaņu – mūsdienīga muzikāla tēma, kurai cauri
vijas tautiskā melodija, kas nesaraujami ir saistīta ar
latviešu strēlnieku dzīvesziņu.

NOSLĒGTO PROJEKTU PĀRSKATS
Tautasdziesmu teicējas - LF19M29
“Tautasdziesma ir mūžīga, mainās tikai teicēji”.
Izstāde – ceļojums “Tautasdziesmu teicējas”
(LF19M29) ir laika zīmju krustpunkts. Ir saglabāti
un no novecojušiem datu nesējiem digitalizēti
video, foto un audio ieraksti no 19 teicējām un
kokļu meistara. Izstādes materiālus papildina
2020. gadā veiktas divas ekspedīcijas. Multimediju
formātā redzam vēstījumu par tautasdziesmu
teicēju dzīves un garīgo telpu, portretiem un
folkloras pārmantojamības veidu 20. gs. Latvijā.
Uz teicēju folkloras materiāla pamata projekts
stāsta par tautasdziesmu pasauli, latviešu saules
gadskārtu kalendāra lomu ar gadskārtu ieražu
dziesmām. Izstādē tiek rādītas 4 video projekcijas, katrā ekrāna redzami gadalaiki un tautasdziesmu teicēji,
montēti ekspedīciju arhīva kadri un skaņas ieraksti. Īpaši ekspedīcijās ierakstīti skaņu un trokšņu materiāli
papildina lauku sētas un dabas vides noskaņu – putnu balsis, cilvēka balss, lietus, vējš, suņu rejas, akas vinda,
dabas skaņas u.c.

Avīze un filma 2019.
gada Pasaules Latviešu
jaunatnes semināram
2x2 Kanādā - LF19M18
Avīzei
materiāli
tika
savākti,
sakopoti, un izdrukāti semināra
laikā. Arta Balode, kas vadīja Blogosfēras projektu, kopā ar dalībnieci
Almu Ulmani apkopoja dalībnieku
sajūtas un atsauksmes par nedēļā
notikušo, bet fotogrāfe Kristīne Putne
iemūžināja notiekošo fotogrāfijās. Lai ietaupītu naudu un nodrošinātu
ātru avīzes nogādāšanu dalībniekiem un organizatoriem, tā tika drukāta
netālajā Barrie.

Foto: Jurģis Rikveilis, 2x2

Edgars Bartulāns, videoprojekta vadītājs, kopā ar sava projekta dalībniekiem sekoja citu 2x2 dalībnieku gaitām
un, lietojot izīrētu kameru no Toronto, ierakstīja intervijas. No esošā materiāla tika nolemts radīt filmu par
semināru, par sapulcēto cilvēku stāstiem un par ieskatu 2x2 semināru parastajās norisēs. Projektam kā filmas
diktore tika piesaistīta Liene Sebre. Pašlaik uzņemtie sižeti tiek montēti kopā ar Lienes un citu ierakstīto tekstu,
lai radītu stāstījumu, kas daudzpusīgi atspoguļotu 2x2 semināru Saulainē.
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BALSOŠANAS NOTEIKUMI
Balsot var izmantojot balsošanas lapu, vai elektroniski www.latviesufonds.com
Projektu apraksti un kandidātu biogrāfijas atrodamas apkārtrakstā un LF mājas lapā.
BALSSTIESĪBAS:

Balsstiesīgi ir visi Tūkstošnieki, kā arī LF dalībnieki,
kas nokārtojuši gada maksu un dalības dāvinājumu
saņēmušie GVV absolventi. Ja gadskārtējais maksājums vēl nav nokārtots, to var izdarīt balsošanas
materiāliem pievienojot čeku, kas izrakstīts Latvian
Foundation, Inc., vai ar PayPal no LF mājas lapas.

NOTEIKUMI:

• Jābalso par projektiem, padomes un revīzijas
komisijas locekļiem;
• Balsojot par projektiem, katram balsstiesīgajam dalībniekam ir 20 punkti;
• Atsevišķam projektam var piešķirt ne vairāk par
10 punktiem;
• Punkts nav dalāms.
• Mazākais punktu skaits ir 1 punkts;
• Ja nebūsiet LF pilnsapulcē, aizpildiet pilnvaru;
• Uzrakstiet vārdu uz balsošanas lapas.
• (Elektroniski balsojot tas notiks automātiski)

TERMIŅŠ:

• Balsošana notiek līdz š.g. 31. jūlijam.
• Balsošanas lapas ar vēlāku pasta zīmogu netiks
uzskatītas par derīgām.
• Elektroniskā balsošana tiks slēgta 31. jūlijā
23:59 pēc ASV rietumkrasta laika.

Latviešu Fonds (LF) ir bezpeļņas organizācija, kas
piešķir finansējumu projektiem, kuri atbalsta latviešu
kultūru un izglītību gan Latvijā, gan ārpus tās.
Šādi projekti ietver latviešu mākslas, literatūras,
daiļamatniecības,

latviskās

izglītības

veicinošus

pasākumus un atspoguļo latviešu vēsturi un kultūru.
Dāviniet dalību bērniem, mazbērniem un krustbērniem! Aiciniet draugus pievienoties mums!
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BALSOŠANAS KĀRTĪBA PA PASTU:

Balsojot pa pastu, balsošanas lapu un pilnvaru
‘inosūtiet:

Laura Ramane

10 Walker Creek Court
Walnut Creek, CA 94598

BALSOŠANAS KĀRTĪBA ELEKTRONISKI:

• Balsojot elektroniski no LF mājas lapas
www.latviesufonds.com.
• Pieprasiet paroli sūtot epastu uz:
lflietvedis1@gmail.com.
• Epastā jānorāda vārds vai dalībnieka numurs

BALSOŠANAS REZULTĀTI:

Balsošanas rezultāti pretendentiem tiek paziņoti
augusta sākumā un pec tam publicēti LF majaslapā
un apkārtrakstā.

LF PROJEKTI BALSOŠANAI
LF20L02 Lasi! Dziedi! Mācies!
Latviešu tautasdziesmu animācijas
filmas un karaoke ieraksti Youtube
PROJEKTA MĒRĶI:

Veidot visiem pieejamus kvalitatīvus bezmaksas latviešu
tautasdziesmu ierakstus, kuriem iespējams vienkārši
dziedāt līdzi, mācoties lasīt un apgūstot tautasdziesmas.
Projekts sniedz izklaidējošu, taču vienlaikus izglītojošu
materiālu, lai sekmētu konkrētas dziesmas teksta un
melodijas apguvi, veicinot interesi un aizraušanos ar
latviešu kultūrmantojumu un folkloru.

fotografējot atsevišķus tēlus un zīmējumus. Tiks
iesaistīti arī Rīgas mākslas skolu audzēkņi, nodrošinot
jauno mākslinieku profesionālās izaugsmes iespējas
veidojot sabiedrībai noderīgu darbu, kura pamatos ir
latviskās identitātes veidošana. (Izveide Latvijā 2020.
g. marts - novembris). Šī gada projekta posmā tiks
veidotas šādu dziesmu animācijas filmas: Aijā, žūžū,
lāča bērni; Dievs nolaida bumbul’ zemē; Maza, maza
meitenīte; Mēs bijām(i) trīs māsiņas; Kumeliņi,
kumeliņi; Kur, pelīte, tu tecēsi?
PROJEKTU PIESAKA:

Dace Mažeika, Biedrības “Raita valoda” valdes
priekšsēdētāja
LF FINANSĒJUMS: $7,000 (Divu animācijas filmu

izveide 2 x $3,500)

LF20L03 Monogrāfija
“Ēvalds Dajevskis / 1914-1991”
Projekta auditorija ir latviešu bērni visā pasaulē.
Animācijas formāts un materiāla brīvpieja nodrošina
iespēju jebkuram jebkurā laikā un vietā izmantot
projektā veidotos tautasdziesmu karaoke ierakstus un
animācijas filmas. Projekta vienkāršība un vieglā uztveramība sniedz iespēju iemācīties tautasdziesmas un
izprast tajās notiekošo interesentiem ar atšķirīgu
līmeņu latviešu valodas prasmēm. Projekta materiālus
iespējams izmantot arī pieaugušajiem, kas interesējas
par latvisko mantojumu un kultūru, vai apgūst latviešu
valodu kā mantoto vai otro ģimenes valodu.
PROJEKTA APRAKSTS:

Dziesmas iedziedās Iecavas bērnu folkloras kopa
“Tarkšķi”. Profesionāls datorgrafiķis veidos karaoke
variantu ar subtitriem; Youtube klipa komentāros būs
ievietoti filologa veidoti valodiskie skaidrojumi. Animācijas
filmas veidos dažādi mākslinieki atšķirīgās tehnikās – gan
zīmējot ar roku (un skenējot zīmējumus), gan izmantojot datorprogrammu vai “stop-motion” animāciju,

PROJEKTA MĒRĶI:

Sniegt vispusīgu priekšstatu
par
Ēvalda
Dajevska
ieguldījumu latviešu teātra
scenogrāfijā un glezniecībā.
Pētnieciskā darba procesā
iegūta plaša informācija
par nozīmīgu mākslinieka
darbības laiku Vācijā (19441950) - Mērbekas latviešu
teātra vēsture, mākslinieka
darbība ASV (1951-1991) –
latviešu kultūra mijiedarbībā ar citām kultūrām.
Mērķauditorija - pētījums paredzēts plašākajam interesentu
lokam - scenogrāfijas vēstures pētniekiem, mākslas
vēstures studentiem, mākslas kolekcionāriem, galeristiem
un visiem, kas interesējas par starpkultūru sakaru vēsturi
un integrāciju laikā pēc Otrā Pasaules kara. Grāmatas
iekārtojums - vizuāli pievilcīgs, daudz mākslinieka darbu

23
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ilustrāciju un fotogrāfiju, sniedzot priekšstatu par
Dajevska īpašo sniegumu scenogrāfijā un glezniecībā,
it sevišķi latviešu imigrantu mākslas kultūras dzīvei
Ziemeļamerikā.
PROJEKTA APRAKSTS:

Projektu realizēs izdevniecībā
“Jumava” 2020.-2021. gadā.
Projekts tiks veidots 4 daļās:
1. LATVIJĀ:

Laikmeta fons, mākslinieka
skolas gaitas un saskarsme
ar pedagogiem un teātri.
Pieredze Liepājas Lietišķās
mākslas vidusskolā. Patstāvīgais darbs uz Rīgas mazo
teātru skatuvēm un scenogrāfija Liepājas teātrim.
2. VĀCIJĀ:

LF20L04 Spēlfilma “Janvāris”
(režisors Viesturs Kairišs)
PROJEKTA MĒRĶI:

1991. gads ir Latvijas vēstures pagrieziena vai vēsturiskā
paātrinājuma gads, kad notikumi sablīvējās vienuviet.
Režisora Viestura Kairiša spēlfilma “Janvāris” runās par
šo vēstures pagrieziena punktu, cilvēciskām izvēlēm
un emocijām pārmaiņu laikā. Filmas varoņi būs jaunieši
barikāžu notikumu vidū, kuriem filmas “Janvāris” stāsts
radīs iespēju identificēties ar savu vecāku paaudzi.
Filma tiek veidota dažāda vecuma auditorijām un
paaudzēm, kurām ir tieša vai pastarpināta pieredze
attiecībā uz 1991. gada janvāra barikāžu
notikumiem. Vēsturiskais notikums, kurā būs balstīts
filmas stāsts, ir viens no būtiskākajiem, ja ne pats
būtiskākais, Latvijas sabiedrības līdzdalības stāsts
jaunāko laiku vēsturē.

Darbība profesionālā latviešu operā Oldenburgā, teātris
bēgļu nometnēs un mākslas izstādes. Mākslinieka unikālie
darbi glezniecībā – dokumentalitāte un filozofiskais
skanējums skarbā laikmeta atainojumā.
3. ASV:

Stāsts par mākslinieka iejušanos Ņujorkā, jaunas
pieredzes apgūšanu un profesionālo pilnveidošanos.
Fantastiskā sadarbība ar M. Meierberga kinostudiju.
Tomēr pāri visam Amerikas latviešu teātru ansambļu
iestudējumu krāšņās skatuves. Tiek apskatīta arī
mākslinieka Ņujorkas laika glezniecība.
4. Stāsts par dēla Pētera Dajevska “tēva pēdu” meklējumiem Vācijā un kā viņš apkopojis mantotos mākslas
darbus un plašo kolekciju dāvājis Liepājas muzejam.
PROJEKTU PIESAKA:

Dzintra Andrušaite, vairāku monogrāfiju par mākslas
vesturi autore; 1991.- 2006. Latvijas Kultūras muzeja
“Dauderi” direktore.
LF FINANSĒJUMS:

$10,000 (Redakcijas izmaksas: $3,228; Tipogrāfijas
pakalpojumi: $6,772)
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PROJEKTA APRAKSTS:

Spēlfilmas “Janvāris” producēšanu realizē filmu studija
Mistrus Media un filmas radošā grupa – režisors,
scenārija autors Viesturs Kairišs, filmas māksliniece
Ieva Jurjāne un filmas kinooperators Voiteks Starons,
kurš projekta realizācijai pievienojies no Polijas filmu
studijas Staron Film. Filmas “Janvāris” galvenais varonis
ir astoņpadsmitgadīgais Jazis, kuram 1991. gada ziema
Rīgā ir viņa dzīves pavērsiens. Lai gan Latvijas valstiskā
neatkarība jau ir atjaunota, valstī vēl aizvien saimnieko
Padomju armija, Latvijas neatkarības centieniem
pretī stāv Interfronte, Jazi var iesaukt svešās varas

LF PROJEKTI BALSOŠANAI
militārajā dienestā un nosūtīt karot uz Afganistānu.
Kad janvārī padomju speciālie dienesti un militārās
vienības mēģina gāzt atjaunoto Latvijas neatkarīgo
valdību, un ap valstiski nozīmīgākajiem objektiem
ļaudis sāk būvēt barikādes, Jazis nonāk pašā
notikumu epicentrā. Filmas garums: 90 min, plānotā
pirmizrāde: 2021. gada rudens.
PROJEKTU PIESAKA:

Inese Boka-Grūbe, filmu studijas MISTRUS MEDIA,
producente
$10,000
(Režisora atlīdzība
filmēšanas sagatavošanas posmā: $3000; Filmas
mākslinieces atlīdzība filmēšanas sagatavošanas posmā,
kadrējuma izstrāde, dekorāciju zīmēšana: $2000;
Kostīmu īre un izgatavošana aktieriem filmēšanai:
$2000; Scenārija konsultants, dialogu rakstīšana:
$2000; Rekvizītu īre filmēšanai: $1000.)
LF FINANSĒJUMS:

PROJEKTA APRAKSTS:

LF20L05 Latviešu trimdas (pēc Otrā
pasaules kara) tematika Nacionālās
enciklopēdijas šķirkļos
PROJEKTA MĒRĶI:

Šī projekta mērķis ir iegūt atbalstu autoratlīdzību
segšanai pasūtāmajiem šķirkļiem par trimdas tematiku.
Nacionālā enciklopēdija ir strauji augošs, uzticams
zināšanu resurss, ko rada latviešu akadēmiskie spēki
par visdažādākajiem jautājumiem. 2019. gadā, neilgi
pēc enciklopēdijas interneta versijas atvēršanas, tās
lasītāju skaits ievērojami palielinājās ik mēnesi, 2019.
gadā pārsniedzot 220 000 unikālu lietotāju (users). Lai
gan lietotāju lielākā daļa ir Latvijā, vērā ņemams lasītāju
skaits atrodams ārzemēs, īpaši ASV un Lielbritānijā.
Enciklopēdijas mērķis ir nodrošināt latviski lasošo
auditoriju ar kvalitatīvu informāciju par visdažādākajām temām, bet šī projekta ietvaros mēs gribam
palīdzēt likt akcentu arī uz trimdas vēsturi un kultūru,
tā padarot kvalitatīvas zināšanas viegli un bez maksas
pieejamas ikvienam gan datoros, gan viedtālruņos.

Projekta finansējumu pārvaldīs Latvijas Nacionālā
bibliotēka (izpilddirektore Dzintra Mukāne), kuras
autonoma sastāvdaļa ir Nacionālās enciklopēdijas
redakcija. Projektu administrēs, uzraudzīs un autorus
atlasīs redakcija saziņā ar speciālistiem enciklopēdijas
Nozaru redakcijas kolēģijā. Pašu šķirkļu sagatavošanas
darbu veiks attiecīgo jomu speciālisti, vēsturnieki,
literatūrzinātnieki, muzikologi utt. Ņemot vērā
enciklopēdijas ierobežotos resursus, atsevišķu
tematiku ātrākai satura sagatvošanai nepieciešami
papildu līdzekļi. Iegūstot šo finansējumu, relatīvi īsā
laikā būtu iespējams uzsākt nopietnu darbu trimdas
aktivitāšu akadēmiskas aprakstīšanas uzsākšanai
populārzinātniskai auditorijai visā pasaulē, kur vien
pieejams internets.
PROJEKTU PIESAKA:

Valters Ščerbinskis,
galvenais redaktors.

Nacionālās

enciklopēdijas

LF FINANSĒJUMS: $9,925.00 (Autoratlīdzības)
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LF20L08 Folkbaleta deju izrāde
“Dzīvības avots”
PROJEKTA MĒRĶI:

Deju izrādes mērķauditorija un tiešie ieguvēji ir visi
skatītāji neatkarīgi no lokācijas. Tie, kuriem nebūs
iespēju skatīt koncertu klātienē, varēs baudīt tā
videoierakstu, cerams, tiešsaistē.

PROJEKTU PIESAKA:

Ieva Pētersone - Lazdāne, Deju ansambļa “Daiļrade”
mākslinieciskā vadītāja.
LF FINANSĒJUMS: $8,147 (Scenogrāfa, scenogrāfijas

materiālu un tiešraides filmēšanas izdevumi)

LF20L11 Rokgrupas Akacis
diskogrāfijas remāsterēšana un
video arhīva restaurācija
PROJEKTA MĒRĶI:

PROJEKTA APRAKSTS:

Deju izrāde “Dzīvības avots” būs skatāma 2020. gada
16. novembrī Latvijas Nacionālajā operā. Iestudējumu
veido Latvijā labi zināmi un augsti novērtēti jomas
profesionāļi: laikmetīgo un mūsdienu deju horeogrāfe
un dejotāja Liene Grava, virtuozais mūziķis un
komponists Kārlis Auzāns, literatūrzinātniece un
scenāriste Lita Silova, režisors un videomākslinieks
Roberts Rubīns un scenogrāfs Ivars Noviks. Deju
uzveduma stāstu izdejos deju ansambļa “Daiļrade”
dejotāji. Deju uzvedumā īpaša loma ir paredzēta
multimediālajai scenogrāfijai, kuru veidos spēcīgās
latviešu spēka zīmes un raksti, tostarp, Austras koks,
kuram latviešu dzīvē ir īpaša nozīme. Domājot par to,
lai vēstījums sasniegtu maksimāli daudz skatītāju gan
Latvijā, gan ārzemēs, esam paredzējuši, ka pirmizrāde
būs skatāma arī tiešsaistē. Izrādes saturiskā vēstījuma
centrā būs mūsu senču - baltu sentautu dzīves
skatījums un vērtības, latviešu dievības, attiecības viņu
un cilvēku starpā, pietāte un cieņa pret dabu.
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Apkopot, restaurēt un padarīt pieejamus plašākai
publikai Akača audioierakstus un video arhīvu
materiālus. Grupas ieraksti ir gan izdotas vinilplatēs,
kasetēs un CD, gan arī profesionāli ierakstītas, bet līdz
šim nepublicēti. Ir paredzēts šos ierakstus restaurēt un
nomāsterēt, lai varētu publicēt populārākajās digitālajās
platformās – youtube.com, spotify.com, itunes.com utt.
Ir iecerēts arī restaurēt un apstrādāt video arhīvu
materiālus ar Akača koncertiem Latvijā un ASV.
Mērķauditorija ir ne tikai Akača atbalstītāji no grupas
aktīvās darbības perioda, bet arī jaunā paaudze.
Projekts arī veicinātu ieceri grupas dalībniekiem sanākt
kopā, jo ir bijusi interese no vairākām latviešu
organizācijām par Akača uzstāšanos viņu pasākumos.
Par grupas daiļradi interesējas mūzikas žurnālisti
un vēsturnieki – šis projekts ļautu brīvi piekļūt grupas
materiāliem.

LF PROJEKTI BALSOŠANAI
PROJEKTA APRAKSTS: Projektu realizēs Gatis Gaujenieks

no 2020. gada augusta līdz
2023. gada jūlijam Rīgā, Latvijā,
GEM PLUS skaņu ierakstu
studijā.
Projektā paredzēts
sakopot, restaurēt un apstrādāt
visus rokgrupas Akacis ierakstus
un video arhīvu materiālus.
Akača daiļrade pārsniedz 170
dziesmas, kā arī apmēram
20 stundu video materiālu ar
Akača koncertiem Latvijā un ASV,
studijas darba procesiem u.c. Kopumā apkopošanas un
restaurēšanas darbam paredzēts veltīt apmēram 270
stundas. Restaurētie ieraksti būs pieejami visiem: tie tiks
nodoti Latvijas Nacionālajai bibliotēkai kā arī ievietoti
mūsdienu digitālajās platformās.
PROJEKTU PIESAKA:

Gatis Gaujenieks, skaņu ierakstu studijas GEM PLUS
producents, etnomūzikas grupas Iļģi mūziķis, grupas
Akacis dibinātājs.
LF FINANSĒJUMS:

$4,405 (Dziesmu restaurēšana un māsterēšana $3000; video arhīva montāža un apstrāde - $550;
skaņas apstrāde un sinhronizācija - $520; datu nesēju
iegāde - $85; mārketings un publicitātes materiālu
sagatavošana - $250).

LF20L12 Jettes Cimdu Grāmata
PROJEKTA MĒRĶI:

Projekta mērķis ir sagatavot drukāšanai un izdot
izcilās adītājas un domātājas Jettes Užānes cimdu
rakstu un cimdu stāstu grāmatu. Grāmatā tiks apkopoti
Jettes Užānes adītie latviešu etnogrāfiskie cimdu pāri
un tie cimdi, kas ir Jettes jaunrade – adīti kā mini
gobelēni. Grāmatā būs redzami cimdi fotogrāfijās,
tiks pievienoti cimdu tehniskie zīmējumi un apraksti,
lai adītāji varētu tos atkārtot un paši izadīt. Katram

cimdam būs pievienots stāsts,
kas padarīs šo grāmatu īpašu
un neatkārtojamu.
Grāmata būs unikāla liecība
latviešu
cimdu
rakstu
attīstībai un Jettes Užānes
kā
personas
jaunrades
procesam. Šī grāmata potenciāli varētu kļūt par
nozīmīgu Latvijas lietišķās mākslas vēstnieku ārvalstīs.
Projekta mērķauditorija ir plaša – pirmkārt jau
tautieši visā pasaulē, rokdarbnieki, adītāji, Jettes
Užānes daiļrades cienītāji un tie, kas Jetti ir iemīlējuši
caur grāmatu “Jettes Dienu Grāmata” un laikmetīgās
dejas izrādi par Jettes dzīvi “Kā man gribas iet…”
PROJEKTA APRAKSTS:

Biedrība “Cimdu Ceļš” līdz 2022. gadam gatavojas
izdot Jettes Užānes cimdu rakstu un stāstu grāmatu
latviešu valodā, vēlāk arī angļu valodā. Grāmatas
galvenā iniciatore ir Elīna Apsīte. Viņa arī būs tā, kas
rakstīs cimdu stāstus, jo Jettes cimdiem katram ir
savs poētisks stāsts, kas vēsta par latviešu dzīvesziņu,
tradīcijām un ikdienu. Elīna ir izaugusi pie Jettes un
šos stāstus klausījusies no agras bērnības. Tagad
būtu svarīgi tos apkopot, jo tā ir Latvijas aizejošā
laikmeta sagabāšana. Grāmata tiks izdota sadarbībā
ar izdevniecību “Senā Klēts”,
konsultējoties ar
Tautas tērpu centra “Senās Klēts” speciālistiem –
cimdu adītāju meistariem. Ir iesākts darbs ar Tautas
daiļamata meistari Inetu Krastiņu, viņa kā izmēģinājumu ir atšifrējusi piecus Jettes cimdu pārus, veidojot
datoratšifrējumu.
PROJEKTU PIESAKA:

Elīna Apsīte, Biedrības “Cimdu ceļš” dibinātāja un
valdes locekle.
LF FINANSĒJUMS:

$10,000 (Teksta autors, honorārs $3,338; teksta
redaktors $1,000; tipogrāfija (drukāšana) $5,662).
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LF PROJEKTI BALSOŠANAI
LF20L13 Dokumentālās filmas
IZLAUŠANĀS (K.Raudive)
uzņemšanas 2. posms un pabeigšana
PROJEKTA MĒRĶI:

Izveidot dokumentālu filmu IZLAUŠANĀS par K. Raudivi.
Konstantīna Raudives (1909-1974) vārds ilgus gadus
bijis rūpīgi izdzēsts no latviešu kultūras kopainas, tāpēc
pārsteidzoši apzināties, ka viņš joprojām ir viens no
pasaulē zināmākajiem latviešiem. Raudives dēkainā

PROJEKTA APRAKSTS:

Filmas vizuālo rindu veidos sarunas ar Raudives laika
biedriem un cilvēkiem, kurus viņa pētījumi un filozofiskie
uzskati ietekmē vēl mūsdienās. Raudives klātbūtni filmā
iemiesos viens no viņa lenšu magnetofoniem, kuram
būs ne tikai priekšmetiska, bet arī saturiska loma, kas
caurvīs filmas dramaturģiju. Izmantosim datorgrafikas
apvienojumu ar arhīvu materiāliem, spēli ar tekstu un
simboliem, kas būs veidotas kā daudzslāņaina vizuālā
informācija un gaistoša robežšķirtne starp divām pasaulēm.
To uzdevums būs aizpildīt vizuāli iztrūkstošos faktus un
dokumentāli neeksistējošās liecības Raudives dzīvē. Radošā
grupa – scenārists un režisors A. Mizišs, producents un
scenārists B. Aščuks, operators A. Verhoustinskis, skaņu
operators A. Riekstiņš, skaņu režisors un komponists
Ģ.Bišs. Filmas uzņemšanu atbalsta NKC un VKKF.
PROJEKTU PIESAKA:

Bruno Aščuks, studijas CENTRUMS, valdes loceklis
un producents.
LF FINANSĒJUMS:

$5,100 (Video montāža $2575, datorgrafika $2200,
angļu subtitri $325).
dzīve un radošie darbi aizraujošā veidā ļauj izsekot 20.
gs. Latvijas un Eiropas vēstures dramatiskajām norisēm
un humānisma pamatvērtību meklējumiem sabiedrībā
– sākot ar autoritārisma kritiku un indivīda tiesībām
uz brīvību un beidzot ar gadsimtiem ilgo pēctecību
katoļticībā un eksperimentiem parapsiholoģijā.
Raudive joprojām var būt intriģējošs un vērtīgu vēstījumu
nesošs filmas varonis gan Latvijas un īpaši Latgales
auditorijai, gan skatītājiem Eiropā, jo sevišķi Vācijā,
Zviedrijā, Spānijā. Mūsu tautas kultūras vēsture spēj
glabāt un no aizmirstības atklāt aizvien jaunas pasaules
mēroga personības, kas izgājušas cauri dramatiskākajiem
vēstures notikumiem un spējušas saglabāt skaidri
saskatāmu mērķi un jebkuros dzīves apstākļos tiekušās
uz tā piepildījumu.
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LF20L14 Tā es braucu
Ziemeļmeitas
lūkoties
PROJEKTA
MĒRĶI:

Projekta
mērķis
ir veicināt
tradicionālā kultūras
mantojuma izpratni, vienlaicīgi aktualizējot Kārļa Skalbes
nozīmi kā latviešu literatūrā, tā arī Latvijas neatkarības
idejas popularizēšanā. Tiecamies izveidot kvalitatīvu,
profesionālu kultūras notikumu, kas paredzēts
dažādām sabiedrības grupām, kā notikuma vietu
uzsverot reģionu ārpus Rīgas. Ar kvalitatīvu dejas
izrādi vēlamies netieši atzīmēt latviskuma paudējas,
ilggadējās TDA “Katvari” vadītājas, Vispārējo Latviešu
Dziesmu un deju, kā arī Skolu un jaunatnes Dziesmu svētu
Goda virsvadītājas un izcilas personības Taisas Arumas
apaļo jubileju. Mērķis ir radīt emocionāli spēcīgu stāstu,
kas veicinātu nacionālās identitātes apzināšanos, kurā
saistoši atspoguļotas latviskās kultūras vērtības.

LF PROJEKTI BALSOŠANAI
PROJEKTA APRAKSTS:

Vecākā Latvijas TDA “Katvari”, BJDK “Varavīksne” un
VPDK “Rotadata” izpildītais stāsts dejā “Tā es braucu
Ziemeļmeitas lūkoties” pēc Kārļa Skalbes “Kā es braucu
Ziemeļmeitas lūkoties” motīviem ir bērnu un jauniešu
iesaiste latviskumu veicinošos pasākumos, izmantojot
mūsdienīgus un tradicionālus dejas valodas izpausmes
līdzekļus. Projekts tiek realizēts Limbažu estrādē dzīvās
mūzikas pavadījumā 2020. gada 15. augustā. Izrādes
saturu veido tikai šim notikumam izstrādāta režija un
oriģinālhoreogrāfijas, kas balstītas latviskajās vērtībās,
tai skaitā latviešu lauku sētas ikdienas dzīvē. Projektam
tiek speciāli rakstīta mūzika un komponētas jaunas
muzikālas apdares tautasdziesmām. Horeogrāfe Rita
Spalva, režisors Kaspars Zvīgulis, mūzikas autore Ilze
Grunte. Mūziķu sastāvs: Ieva Nīmane - dūdas, stabules,
oboja, kokle; Zane Šmite- balss; Ivars Cinkuss - balss;
Diāna Logina - cimbala; Oskars Patjanko - akordeons;
Ilze Grunte - ğitāras, arfa; Andris Grunte - kontrabass;
Mārtiņš Linde - bungas.

this project’s success. This documentation and
record are critical as this generation is passing away
and first hand witnesses of this historical time period
are steadily vanishing.

PROJEKTU PIESAKA:

PROJECT DESCRIPTION:

Edžus Arums, biedrības “TDA Katvari” valdes loceklis;
producents un tehniskais direktors no mazākiem
pasākumiem līdz Vispārējo un Skolu un jaunatnes
deju svētku programmām.
LF FINANSĒJUMS: $9,950 (Horeogrāfes, režisora un

mūzikas autores honorāri)

LF20L17 Displacement
PROJECT OBJECTIVES:

I recently began traveling the United States and Canada,
photographing and recording the oral histories of
former DPs who were in the DP camps that I have
documented. I have been asked to present solo
exhibitions of these works starting in July 2020 in Riga’s
Fotomuzejs, the Presidents Library gallery in Kaunas
Lithuania, the National Museum in Vilnius Lithuania,
Kunstlerhaus Bethanien in Berlin Germany, Ehemalige
Kirche in Eichstatt and talks of exhibitions in London and
Tallinn. My goal is not only to preserve this history but
also to widen its narrative. As I present this work in the
US and abroad, I am always amazed at how few people
know this story. I feel, especially given the refugee crisis
today, that it is imperative to disseminate this history.
A Latvian Foundation Grant would be instrumental to

I will complete this project
with an audio-visual assistant.
The project has two phases.
The first phase involves
traveling throughout the US
and Canada, taking portraits
and recording the oral
histories of former Baltic DP’s who were housed in Germany
after WWII. The second phase will be taking this work
and the research I have already completed in Germany,
documenting 47 former DP camps, on a European
exhibition tour to Latvia, Lithuania, Germany, Estonia and
England. The travel across the US and Canada will take
place from the end of May to the end of June. The work
begins its European tour mid-July and continues
traveling the EU until early winter 2021.
PROJECT SUBMITTED BY:

Krista Svalbonas, BFA 2000 Syracuse University,
MFA 2005 SUNY New Paltz, Assistant Professor of
Photography at St. Joseph’s University, Philadelphia, PA.
LF FUNDING:

$6373 will be used for myself and my audio-visual
assistant to help execute the project (flights in the
US, car rental in the US and accomodations in the US
as well as for shipping of Artwork to Riga and other
EU countries).
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LF PADOMES KANDIDĀTI
Iepazīstieties ar Latviešu Fonda padomes kandidātiem, kuri strādās, lai
fonds turpinātu plaukt un zelt, un atbalstītu latviešu kultūras un izglītības
projektus visā pasaulē.
RITA GRENDZE ir māksliniece, kas veido skulptūras un nepastāvīgas instalācijas.
Viņa ir dzimusi Kanādā, bet uzaugusi Klīvlandē, tās latviešu sabiedrības sirsnīgajā
azotē. Studējusi tekstilmākslu, iegūstot bakalaura grādu Cleveland Institute
of Art, vēlāk arī maģistra grādu Cranbrook Academy of Art. Kaut ar vīru Andri
ir dzīvojusi Rīgā, Ņujorkā un Ņūdžersijā, kopš 2001. gada ar ģimeni dzīvo
mazpilsētā pie Čikāgas. 2017. gadā viņa saņēma LF Mazā projekta finansējumu
savai instalācijai “Simts raksti tiem, kas meklē gaismu” Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā. Rita gribētu palīdzēt citiem radošiem tautiešiem īstenot savas
oriģinālās idejas.

RENĀTE KENNEY uzauga Smiltenē. Studiju gados Rīgā, kopā ar draugiem
un domubiedriem, dibināja folkloras kopu “Grodi” un darbojās folkloras
draugu kopā “Skandinieki”, mācīja latviešu valodu Minsteres Latviešu
ģimnāzijas jaunākajām klasēm un vijoli Smiltenes mūzikas skolā. Pēc
Latvijas neatkarības atjaunošanas, strādāja ASV vēstniecībā Rīgā,
izviedojot pirmās kultūras un izglītības apmaiņas programmas starp
ASV un Latviju; organizējusi UNDP un Eiropas Komisijas starptautiskās
konferences. Iepriekš darbojusies Latviešu Fonda padomē kā projektu
lietvede. Nedēļas nogalēs palīdz Bostonas Latviešu skolā, kuru beiguši
viņas un vīra Jim bērni Aleksis, Niks un Žaklīna.

MĀRĪTE KRŪZE uzauga Ņujorkā un Ņūdžersijā, kur viņas latvietības pamati tika
veidoti ģimenē, latviešu draudzes baznīcā un skolā. Mārīte ir GVV absolvente
un vairākus gadus bijusi Īkšķīšu nometnes vadītāja Katskiļos. Savu profesionalo
mūžu viņa ir pavadījusi Meinas štata skolās strādājot par skolotāju bērniem
ar īpašām vajadzībām. Mārītei piemīt izdoma un labas organizatores spējas.
Dzīvojot tālu no latviešu centriem viņa pie sevis noorganizē latviskus Jāņus,
Ziemassvēkus un latviešu grāmatu klubu. 2019. gadā, ievērojamā amerikāņu
valodas skolā, Mārītes vadībā tika noorganizēts Latvian Cultural Dinner
pasākums, kas iepazīstināja ar latviešu kultūras dažādiem aspektiem.
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LF REVĪZIJAS KANDIĀTI
Balsojojiet arī par LF revīzijas komisijas locekļiem! Mums ir ļoti laimējies,
ka šie cilvēki iedziļinās fonda darbā un ar gudru padomu palīdz
fonda padomei labāk veikt viņu darbu!
ANDREJS DUMPIS uzauga Čikāgā, kur viņš apmeklēja latviešu skolu un
bija aktīvs skautu dalībieks. GVV beidzis 1976. gadā, un pēc tam studējis
Ohio State Universitātē. Spēlējis OSU voleja komandā, kurā toreiz bija
vairāki latvieši. Pēc studiju beigšanas strādāja Kalifornijā kā grāmatvedis
bankā. 20 gadus dzīvoja Kalamazū, MI, kur strādāja lielā uzņēmumā kā
Executive Vice President – CFO, un tad četrus gadus kā
Garezera administrators. 2014. gadā Andrejs atkal
pārvācās uz Dienvidkaliforniju, kur viņš strādā
Green Dot Corporation.

DIĀNA KĀRKLIŅA dzimusi un uzaugusi ASV, Ohaijo štatā, pilsētās, kurās
pamatā nebija latviešu sabiedrības. Latviešu saknes, mācības un iedvesmu
Diāna ieguva no vecākiem un vecvecākiem. Māte, Biruta Abula, bija aktīva
vairākos latviešu sabiedriskajos darbos, tajā skaitā arī kā Latviešu Fonda
priekšsēde. Diāna beidza Gaŗezera vasaras vidusskolu un arī strādāja
kā audzinātāja. Diāna beidza Rietumu Mičigānas Universitāti (B.S. Computer
Science). Darba gaitas iesāka Čikāgā, kur piedalījās tautas deju kopā “Dzelmieši”.
1994. gadā Diāna apprecējās un pārvācās uz Kalamazū, kur uzsāka darbu
Kellogg kompānijā, strādāja Kalamazū latviešu skolā, kā arī bija skolas pārzine un
latviskā vidē izaudzināja divus bērnus. Patreiz strādā Kellogg kompānijā kā Vice
President, Information Technology, Global Demand and Enterprise Architecture.

LAURA RAMANIS uzaugusi Indianapolē, bet sakarā ar savu darbu, ir dzīvojusi
vairākos latviešu centros ASV un brīvdienās pavadījusi daudz vasaru Gaŗezerā.
Ieguvusi bakalaura grādu (B.S. Marketing) Indiānas Universitātē. Iesāka darba
gaitas Losandželosā, tad pārcēlās uz Čikāgu, tad Cincinati, vadot vietējos
birojus konsultācijas firmai Mercer, un sāka mācīt latviešu skolā. Ieņēma
Latvijas Goda konsula amatu Minesotas štatā. Ar firmu pārcēlās uz Bostonu,
lai vadītu Jaunanglijas reģionu. Tur strādāja par skolotāju latviešu skolā,
aktīvi piedalījās vietējos latviešu pasākumos. Patreiz dzivo Sanfrancisko
un strādā kā Chief Operating Officer firmā Newport Group,
kas nodarbojas ar pensiju fondu administrāciju.
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FINANŠU PĀRSKATS
Mēs esam ļoti pateicīgi mūsu ziedotājiem par atsaucību 2019. gadā un priecājamies par veiksmīgajiem
ieguldījumiem. Turpināsim celt un stiprināt Latviešu Fonda finansiālo pamatu, un lūdzam jūs arī
turpmāk mūs atbalstīt!
Mīļie LF dalībnieki! Ceru, mums vēl atrodas kvalitatīvas akcijas, kuras nav vēlams
ka jūs visi esiet veseli pārdot svārstīgā tirgū. LF arī saņēma lielu akciju
un drošībā!
ziedojumu (Mondelez Inc.) no anonīma labvēļa. Mēs
to izvertējām un secinājām, ka tās ir ļoti kvalitatīvas
Kā jūsu finanšu padom- akcijas, ko mēs patreiz paturēsim.
devēja vēlos jums sniegt
pārskatu par Latviešu Mēs esam ļoti pateicīgi mūsu atbalstītājiem un
Fonda ieguldījumiem lūdzam arī turpmāk ziedot Latviešu Fondam, lai
pēdējo mēnešu laikā.
varam turpināt sniegt atbalstu visiem vērtīgajiem
projektiem.
2019. gads Latviešu
Fondam bija ļoti sek- Ziedojumi akciju (stocks) vai obligāciju (bonds) formā ir
mīgs un ieguldījumu tikpat vēlami kā naudas ziedojumi. Ja jums rodas
konts realizēja 27.24% pieaugumu. Kopš 2011. jautājumi par ziedošanu, lūdzu sazināties ar mani:
gada vidējais pieaugums ir bijis 13.89% gadā.
Brigita Rumpētere, Merrill Lynch: 1-800 568-6196 vai
908 789-4311, Brigita_z_rumpeters@ml.com
2020. gadā paveras pavisam cita aina. Koronavīrusa
izraisītā krīze ir ļoti smagi ietekmējusi ekonomiku un LF konts patreiz ir sabalansēts tā, lai ne tikai izturētu šo
finanšu ieguldījumus, un ekonomiskā situācija patreiz krīzi, bet arī saglabātu pietiekami daudz akciju, lai tad,
līdzinās 30-to gadu “Lielajai depresijai”. Februārī mēs kad šī krīze beigsies, mums būtu lielākas iespējas atkal
pārdevām vairākas akcijas, lai mūsu kontā būtu vairāk iegūt pieaugumu. Svarīgi ir arī šajā laikā saglābāt mieru
naudas un obligāciju, kas ir drošāks ieguldījums šādos un ticēt, ka ASV ekonomika varēs diezgan ātri atgūties.
apstākļos. Šādi mēs varējām izvairīties no akciju Esiet veseli, un cerēsim, ka šie grūtie laiki drīz beigsies!
pārdošanas ar lieliem zaudējumiem. Pārējos kontos
- Jūsu ieguldījumu konsultante Brigita Rumpētere

VĒL VIENS VEIDS KĀ ZIEDOT, JA DZĪVOJIET ASV NO JŪSU PENSIJU FONDA AR “CHARITABLE IRA DISTRIBUTIONS!”
Vai vēlaties atbalstīt savu iemīļoto bezpeļņas organizāciju un saņemt ASV federālo nodokļu atlaides?
Ir iespējams ziedojot tieši no Jūsu pensijas fonda tādām organizācijām kā, piemēram, Latviešu
Fonds (Latvian Foundation Inc).
Kā to izdarīt:
• Jums jābūt vismaz 70 1/2 gadus vecam
• Jūs variet ziedot jebkuru summu līdz pat $100,000 viena nodokļu gada laikā
• Jūs variet ziedot no tradicionālā IRA vai no IRRA
Kāds ir ziedošanas process:
• Ziedojums tiek nosūtīts Jūsu izvēlētai bezpeļņas organizācijai tieši no IRA konta.
• Bezpeļņas organizācijai ziedojums jāsaņem ne vēlāk kā līdz dotā nodokļu gada 31. decembrim.
Lai sīkāk uzzinātu par šo iespēju, esam jums atsevišķā vēstulē izsūtījuši sīkāku informāciju un aicinām sazināties,
ar mūsu Merrill Lynch ieguldījumu konsultanti Brigitu Rumpēteri zvanot uz (908) 789-4311 vai (800) 568-6196.
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BALSOŠANAS LAPA
Balsošana par Lielo projektu piešķīrumiem pagarināta līdz 31. jūlijam!
Nododam jūsu vērtējumam 10 projektus.
Izvēlieties projektus un balsojiet arī par 3 padomes locekļiem, kuri darbosies nākamos 3 gadus,
un mūsu 3 revidentiem, kurus ievēlam darbam uz 1 gadu. Paldies jums par atbalstu un aktivitāti!

BALSOŠANAS LAPA
Nosūtīt pa pastu kopā ar pilnvaru: Laura Ramane, 10 Walker Creek Court,
Walnut Creek, CA 94598
Projektam var dot ne vairāk par 10 punktiem; punkts nav dalāms. Punktu kopskaits
nedrīkst pārsniegt 20 punktus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LF20L02
LF20L03
LF20L04
LF20L05
LF20L08
LF20L11
LF20L12
LF20L13
LF20L14
LF20L17

Punkti

"Lasi! Dziedi! Mācies!". Latviešu tautasdziesmu animācijas filmas un karaoke ieraksti Youtube
Monogrāfija “Evalds Dajevskis / 1914-1991”
Spēlfilma “Janvāris” (režisors Viesturs Kairišs)
Pēckara latviešu trimdas tematika Nacionālās enciklopēdijas šķirkļos
Folkbaleta deju izrāde "Dzīvības avots"
Rokgrupas Akacis diskogrāfijas remāsterēšana un video arhīva restaurācija
“Jettes cimdu grāmata”
Filmas “Izlaušanās” (K. Raudive) uzņemšans 2. posms un pabeigšana
"Tā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties"
"Displacement"
KOPĀ (20)

Padomes amatpersonas
Balsot par
visiem

Renāte Kenney
Rita Grendze
Mārīte Krūze

Revīzijas komisija
Andrejs Dumpis
Balsot par
visiem

Laura Ramane
Diāna Kārkliņa

Balsotāja vārds, uzvārds
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PILNVARA BALSOŠANAI
Nosūtiet kopā ar balsojumu!
Ja neplānojat piedalīties pilnsapulcē - pilnvarojiet citu LF dalībnieku! Paldies!
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PALDIES LATVIEŠU FONDA ZIEDOTĀJIEM!
Pateicamies Latviešu Fonda ziedotājiem! (2019. gada novembris līdz 2020. gada aprīlis)

Latviešu Fonda īstā bagātība ir tā dalībnieki, draugi un atbalstītāji. No sirds pateicamies visiem, kas LF
pastāvēšanas 50 gados ir piedalījušies tā veidošanā, iesaistoties, atbalstot un ziedojot! Mūsu kultūra ir stipra,
bet arī sargājama. Tai vajadzīgo atbalstu turpināsim krāt un papildināt šodien, rīt un vienmēr! Paldies jums!
DZINTARA PAKĀPE $10,000+

Valdis Bērziņš, Latvija
Māra Dole †
Aina Galējs †

BRONZAS PAKĀPE $5,000+

Ernests Dravnieks †
Ints Dzelzgalvis, SC
Rasma Kariņa, MD
Ilze Pētersone, NY*
Sigrīda Renigere, IL

DZELZS PAKĀPE $2,500+

Alfs un Māra Bērztīss, PA
David un Sunca Bērziņš, MI
Juris Cilnis, WA
Andrejs Eglīte, NE
Modris Galenieks, IL
Valija Galeniece, IL
Astrīde Ivaska †
Rūta Jordāns, HI
Julie un Jay Knapp, MI
Ilona Ķīsis, OH
Kristīna Sīmane-Laimiņa, IL
Andris Padegs, NY
Ilze Pētersone, NY
Maija Priede, MA
Inta Rūtiņa-Adamoviča, MD*
Ansis Sapraša †
Maksims Strunskis, Vācija
Hugo Vītols †
JAUNIE TŪKSTOŠNIEKI

Nora Aivars, NJ*
Mārtiņš Rācenis, CO
ZIEDOTĀJI

Arnis Ansons, MA
Nora Aivars, NJ
Oļģerts Balodis, FL
Vineta Berga, CO
Andra Berkolda, CA
Māra Berztīss, PA
Aija Dreimane-Holohan, NH
Indra Ekmanis, MN

Justīne Elferte, Latvija
Līga Gonzales, MI
Astrīda Greco, GA
Rita Grendze, IL*
Valda Grinberga, MA
Ilze Ievāns, IL
Edīte Irbe, MD
Līga Jēkabsone, MI
Rūta Jordāns, HI
Renāte Kenney, MA
Ilona Ķīsis, OH
Ilona Kudiņa, MA
Elizabete Ludvika, Kanāda
Imanta Nīgale, Latvija
Andis Nīkurs, CO
Māra Pelēce, MN
Ilze Pētersone, NY
Zaiga Alksnins Phillips, MN
Elmārs Priedītis, MN
Andra Pūris, NY*
Mārtiņš un Kristīna Putenis, NJ
Mārtiņš Rācenis, CO
Ināra Reine, Latvija
Krista Roze, MA
Baņuta Rubess, Kanāda
Ilze K. Schwartz, MI
Gunta P. Semba, NY
Juris & Maija Šlesers, MA
Maksims Strunskis, Vācija
Ieva Szentivanyi, CA
Helēna Vīksniņa, DC
#GIVING TUESDAY ATBALSTĪJA:

Ira Abakuks, AZ
Dace Aperāns, NY
Indra Avens, NY
Franz Bauer, OH
Vineta Berga, CO
Aina Berķis, PA
Andra Berkolds, CA
Ieva Bērziņa, MA
Ingrīda Bērziņš, PA
Laima Bērziņš, D.C.
Pārsla Blāķis, CA

Ansis Bogustovs, Latvija
Andra Bowditch, MA
Anita Briedis-Bilsens, MI
Ksenija Broks, MA
Larisa Carjkova, Latvija
Aleta Cēbere, MA
Kārlis Daukšs, OH
Aija Dreimane-Holohan, NH
Andrejs Dumpis, CA
Egija Džonsone, MN
Lauris Eglītis Jr. ar ģimeni, NJ
Iveta Eilande, TX
Ginta Elksne, Latvija
Ingrid Embree, VA
Andra Fedder Muižnieks, Latvija
Artūrs Grava, OH
Valda Grinberga, MA
Indra Halvorsone, MN
Anna Mara Hrgetic, Venecuēla
Sonja Jansons, VA
Ieva Johansone, MA
Rūta Jordāns, HI
Tija Kārkle, WA
Juris Kaža, MA
Renāte Kenney, MA
Alexander Kenney, MA
Dagnija Krēsliņš, MD
Sandra Kronītis-Sīpols, MA
Ed Kubulins, MI
Gita Līgure, MA
Agnese Linarte, MA
Raimonds un Lilita Matisons, MI
Maira Muižnieks Rieger, CT
Anita Nāgelis, VA
Marty Nora, MN
Ilze O’Hara, NY
Ilze Pētersone, NY
Andris Petričeks, CA
Sarma Puriņš, MA
Mārtiņš & Kristīne Putenis, NJ
Laura Ramanis, CA
Juris G. Raudseps, MA
Ieva Reine, Latvija
Edvīns un Irisa Roze, IN

Ar * atzīmēti jaunie dalībnieki un augstāko pakāpju ziedotāji
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PALDIES ZIEDOTĀJIEM!
#GIVING TUESDAY ATBALSTĪJA
TURPINĀJUMS:

Valdis Rozentāls, MI
Baiba Rubess, Latvija
Brigita Rumpetere, NJ
Laila Saliņa, NY
Vizma Sanders, MA
Biruta Schulz, CA
Māra Sīpols, MI
Nora Steele, MO
Maksims Strunskis, Vācija
Kristīne Upesleja, CA
Māra Vilciņa, NY
Valentīna Vītols, WA
Mara Vītols Hrgetic, Horvātija
Aija Wilson, CA
Vineta Zālīte, NJ
Māra Ziediņa, NY
ZIEDOTĀJU ORGANIZĀCIJAS:

Amerikas Latviešu Palīdzības
Fonds, PA
Ņūdžersijas Latviešu
Kredītsabiedrība, NJ

Latviešu Fonda atzinību saņem Ilona Ķīsis. Kopbildē ar citiem Klīvlandes Latviešu
Fonda dalībniekiem: Valdis Ūsis, Artūrs Grava, Jānis Resnis, Ilona Ķīsis,
Marks Liepa, Haralds Mazzariņš, Māris Mantenieks. (Foto: Ināra Liepa)

RAISTERA PIEMIŅAS FONDA LAUREĀTE MAIRA BUNDŽA
Apsveicam Latviešu Fonda dalībnieci Mairu Bundžu - Raistera Piemiņas
fonda 2020. gada laureāti!

Balva piešķirta, lai atzīmētu Mairas ilgstošo un nemitīgo laika, sirds un līdzekļu
ieguldījumu latviešu literatūras, arhīvu, žurnālistikas un kultūras attīstībā un
saglabāšanā!
Raistera Piemiņas fonds dibināts 1970. gadā, godinot iemīļoto
dzejnieku, žurnālistu, literātu un mākslinieku apvienības “Zaļā vārna” dvēseli.
Fonda galvenais uzdevums ir atbalstīt un rosināt centienus žurnālistikā,
literatūrā un vēsturē, kas bagātinājuši latviešu kultūras dzīvi ārpus Latvijas.

PATEICAMIES PAR SADARBĪBU!

No sirds pateicamies Ingrīdai Lēvenšteinai no Lauven Creative,

kura, neskatoties uz milzīgo darba slodzi, atsaucās un
izglāba mūs no krīzes! Paldies par veiksmīgo
sadarbību šī apkārtraksta veidošanā!
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ATBALSTIET LATVIEŠU FONDU AR ZIEDOJUMU!
ATSTĀJIET PALIEKOŠU NOVĒLĒJUMU LATVIEŠU KULTŪRAS ATBALSTAM!
Latviešu Fonds ir ilgus gadus pastāvējis kā svarīgs latviešu kultūras atbalstītājs. Kā oficiāla
bezpeļņas organizācija (charitable, 501 (c) (3) non-profit organization) Latviešu Fonds ir
atkarīgs no ziedojumiem, lai varētu turpināt savu misiju.
Mēs lūdzam mūsu biedrus un labvēļus padomāt par iespēju atstāt fondam
testamentāru novēlējumu, piemēram: akcijas, vērtspapīrus, kurus var izdevīgāk
novēlēt bez pārdošanas un nodokļiem. Jūs varat ziedot caur testamentu, no Jūsu
pensijas konta, vai tāpat sūtīt Latviešu Fondam.
Mēs esam pateicīgi par katru novēlējumu, un jau iepriekš pateicamies jums par
sirsnību un dāsnumu!
Ja rodas jautājumi, lūdzu zvaniet Brigitai Rumpēterei, LF finanšu padomdevējai,
uz (800) 568-6196.

ES DODU, TU DOD, MĒS DODAM!
Nokārtojiet 2020. gada dalības maksu vai atbalstiet LF ar ziedojumu!
Pateicamies visiem aktīvajiem LF dalībniekiem, kas mūs atbalstījuši līdz šim! Lūdzam neaizmirst mūs arī turpmāk
un pateicamies jums ar īpašo LF dalībnieka piedāvājumu:
10% ATLAIDE MĀKSLINIECES ELIZABETES LUDVIKAS ROTĀM ::: WWW.LUDVIKS.COM
10% ATLAIDE MĀKSLINIEKA GINTA GRINBERGA DARBIEM

:::

WWW.GINTSGRINBERGS.COM

10% ATLAIDE MĀKSLINIEKA EDGARA SKULTES ROTĀM.

Dzelzs, Bronzas un Dzintara Tūkstošniekiem

ATLAIDES NO 15% LĪDZ 20%. www.skaistarota.com
Lai saņemtu atlaides, jāpiemin šis sludinājums.
Atlaides ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Pateicamies jums par atbalstu Latviešu Fonda misijai!
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Latviešu Fonds
Latvian Foundation

c/o Andrejs Dumpis
6324 Crebs Ave
Tarzana, CA 91335
www.latviesufonds.com
Apkārtraksts ir arī pieejams
Latviešu Fonda mājas
lapā www.latviesufonds.com

ESIET AR MUMS!

https://www.facebook.com/latviesu.fonds
https://www.instagram.com/latviesu_fonds/
https://twitter.com/LatviesuFonds

Latviešu Fonds (LF) ir bezpeļņas organizācija, kas
piešķir finansējumu projektiem, kuri atbalsta
latviešu kultūru un izglītību gan Latvijā, gan ārpus
tās. Šādi projekti ietver latviešu mākslas, literatūras,
daiļamatniecības, latviskās izglītības veicinošus
pasākumus un atspoguļo latviešu vēsturi un kultūru.
Piemēram, LF atbalstīja filmu “Dvēseļu putenis”,
Kanādas Dziesmu un deju svētkus, latviešu teātra
festivālu “Laipa” Islandē, izstādes “Nyet, nyet Soviet”
tapšanu, un citus projektus. Atbalsts tiek piešķirts
konkursa kārtībā. LF šobrīd ir vairāk nekā 400 biedru,
kas piedalās fonda gadskārtējā pilnsapulcē un
iesaistās projektu konkursā, balsojot par projektiem.
LF finansējums sastāv no biedru naudas iemaksām
un no privātiem ziedojumiem. Ziedojumi pilnībā
tiek izmantoti projektu atbalstam. Ar LF var
iepazīties LF mājas lapā un sociālajos medijos.

