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Foto: Latviešu Fonda padome un
palīgi 2017. gada martā tikās
%udžersijā, lai apspriestu
jauniesniegtos pieteikumus.
No kreisas: Brigita Rumpētere,
Kristīna Sīmane-Laimiņa, Jēkabs
Bērzkalns, Renāte Kenney, Valda
Grinberga, Rūdis Bērziņš.

Manam tēvam bija vairāki mī$ākie teicieni, bet neviens netika atkārtots tik bieži kā
"gadi skrien kā stirnas un nenāk atpaka$". Jau astoto gadu darbojos Latviešu Fondā. No
sākuma iepazinos ar fonda darbību strādajot revidenta darbā, tad kandidēju padomei, jo
redzēju, ka organizācija turpina pildīt svarīgu lomu latviešu kultūras dzīvē atbalstot tik
daudz radošu projektu, kas citādi varbūt netaptu. Šie gadi aizskrējuši kā stirnas!
Latviešu Fonda dibinātāji jau septiņdesmito gadu sākumā saprata, un ierakstija
savos statūtos, ka padomē var kalpot ne vairāk kā sešus gadus. Bez šaubām man ir žēl
atstāt vadības loku, jo pa šiem gadiem esmu daudz iemācijusies par bezpe$ņas
organziācijām. Kad pirms pāris gadiem tikāmies ar Lietuviešu Fonda pārstāvjiem, lai
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dalītos pieredzē, uzzināju, ka daudzi viņu dalībnieki turpina ziedot ik gadu, kaut arī jau
sen sasnieguši mūža biedru status. Lietuviešu Fonda spējas atbalstīt daudz un dažādus
projektus un stipendijas daudzkārt pārspēj mūsu iespējas. Latviešu Fondam ir uz ko
tiekties! Kaut piederība Latviešu Fondā būtu katra tautieša un to pēcteču pienākums! Kā
Latviešu Fonda dibinātāji bija skaidrojuši - atseviš+i katrs var darīt maz, bet kopā - daudz!
Man bija visai patīkams pārsteigums kad sāku, kopā ar pārejiem padomes
locek$iem, sakārtot fonda datu bāzi. Katram bija dota ,eogrāfiskā teritorija un uzdevums
uzzināt vai mums esošās adreses ir vēl derīgas. Neērti apzvanīt dalībniekus, jo šajās
dienās svešu numuru ieraugot, mēdz necelt klausuli. Dienām pavadīju pie datora ievadot
dalībnieku vārdus, tad, ar Google palīdzību uzzinot tieši CIK izcila ir Latviešu Fonda
dalībnieku saime! Bija skaidrs, ka fonda dalībnieki ir celmlauži. Sapratu, ka LF dalībnieks
ir izcili izglītots, ar nozīmīgiem darbiem aizņemts, un ir gatavs atbalstīt latviešu izglītību
un kultūru. Nebiju iedomājusies, ka vienas organizācijas dalībniekiem varētu vispār būt tik
daudz diplomu, profesionālu un personīgo panākumu, izgudrojumu un patentu!
Diemžēl, ne vienam vien dalībniekam gadi bija aizskrējuši, un skumjās bija
jānoņem no aktīvo dalībnieku saraksta. Tomēr, dalība Latviešu Fondā un viņu devums
latviešu kultūrai vēl ilgi dzīvos. To vislabāk izsaka Latviešu Fonda devīze: Dosim dzīvosim - latviešu kultūras un izglītības atbalstam! Paldies visiem ziedotājiem!
Atvadoties no Latviešu Fonda vadības šī gada septembrī, varu priecāties par
sadarbību ar tā dalībniekiem, padomes loce+liem un palīgiem. Zinu, ka kopīgais darbs
mūs vienoja, un es vienmēr gaidīju nākamo tikšanās reizi. Esmu laimīga, ka jaunā
vadība ir gatava pārņemt stūri. Personīgi pateicos Valdai Grinbergai, kura ir izraudzīta
pārņemt priekšsēdes amatu šoruden! Valda, pavisam droši, nesīs Latviešu Fondam
jaunas idejas, un jaunu spēku virzīt Latviešu Fondu uz priekšu!
Nākamo Latviešu Fonda pilnsapulci rīkojam 23. septembrī Ga-ezerā ! Tiksimies tur!
- Kristīna Sīmane-Laimiņa
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Foto: Pavasara padomes
sēdē padome izlemj kuriem
Mazajiem projektiem pieš)irt
atbalstu, un ku*us Lielos
projektus izvirzīt dalībnieku
balsošanai. Notiek arī
plānošana rudens
pilnsapulcei un uzmanīgi
pārskatītas finanses, lai
ieteiktu, cik sniegt nākamā
cikla projektiem.

Latviešu Fonda vadība 2016.-2017. gadam
Padome

Kristīna Sīmane-Laimiņa, priekšsēde, Chicago, IL, lfpriekssedis@gmail.com
Astrīda Ezergaile, priekšsēdes vietniece, Toronto, lfsekretars@gmail.com
Jēkabs Bērzkalns, kasieris, Byron Center, MI, lfkasieris@gmail.com
Ilze Pētersone, sekretāre, White Plains, NY, lfsabat@gmail.com
Renāte Kenney, projektu lietvede, N. Scituate, MA, lflietvedis1@gmail.com
Valda Grinberga, aktīvo projektu lietvede, Dedham, MA, lfvietnieks@gmail.com
Revidenti

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

Renāte Kenney, administratīvā lietvede, lflietvedis1@gmail.com
Komisijas

Ieguldījumu komisija: Brigita Rumpētere, Westfield, NJ, lfieguldijumi@gmail.com
Latviešu Fonds Latvijā komisija: Valdis Bērziņš, Rīga, Latvija, lfparstavis@gmail.com
Padomdevēju komisija: Tija Karkle, St. Paul MN, lfpadomdevejs@gmail.com un
Andris Padegs, Poughkeepsie, NY
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LATVIEŠU FONDA SAIME - IEPAZĪSIMIES!
Mī$ie lasītāji, šajā apkārtrakstā mē,ināšu dot savus iespaidus par labi
pazīstamo ņujorkieti un vienu no Latviešu Fonda aktīvistiem - Andri Padegu.
Daudzi no jums noteikti viņu pazīst labāk nekā es - Andris taču jau no pašiem
trimdas sākuma gadiem ir bijis latviešu sabiedrības balsts; viņš ir pielicis savu
plecu neskaitāmās latviešu organizācijās. Nāk prātā TILTS, .ujorkas latviešu
koris, Jonkeru Latviešu skola, Inženieru sabiedrība, Jonkeru baznīca, Latvijas
Nacionālās Operas /ilde un, saprotams, Latviešu Fonds. Andrim ir bijuši vadoši
amati - zinu, piemēram, ka 1970s gados viņš bija LF priekšnieks. Bet no pašas
novērojumiem zinu arī, ka viņš neizvairās no darbiem aizkulisēs, kas parasti paliek
neievēroti. Kopumā teiktu, ka Andra unikālais devums latviešu sabiedrībai ir viņa
stabilā roka un nosvērtais prāts. Kur ir vajadzīgas techniskās zināšanas,
ieguldījumu padoms, organizēšanas darbs, grāmatvedības vai datu bāzes plāns,
tur ir Andris Padegs! Un kur ir dziedāšana un skaista latviešu mūzika, tur arī ir
Andris! Un visi šie pasākumi $oti labi der kopā ar balto vīnu...
Latviešu Fondā Andris ir bijis viens no vispastāvīgākajiem un aktīvākajiem darbiniekiem, dodams savu
laiku, ener,iju un ziedojumus. Kā atzinību par šo gadiem ilgo atbalstu Fonds apsveica Andri .ujorkā 2016. g.
18. novembra aktā ar īpašu Edgara Skultes Latvijā darinātu Austras koka piespraudi.
Audzis Rīgā un Krapē, Andris bija jauns pusaudzis,
Otrajam pasaules karam sākoties. Viņš vēl skaidri atceras sava
daudz vecākā brālēna mākslinieka Kār$a Padega bēres - "Man
bija 11 gadu, kad 1940. gadā piedalījos garā gājienā uz Meža
kapiem." Pēc bēg$u gaitām Andris ieradās Amerikā, ieguva
doktora grādu inženieru zinātnēs, apprecējās un ar sievu Māru
sāka audzēt skaistu, latvisku ,imeni. Tēvs Andrim bija palicis
Kurzemes cietoksnī, kur krievi viņu saņēma gūstā. 1960os
gados, ar savu uzņēmību un neatlaidību, ,imene panāca
brīnumu - vairākkārt rakstot prezidentam Niksonam un
,enerālsekretāram Brežņevam, tika panākts, ka Padomju
Latvija izlaida tēvu uz Ameriku. Gribu šeit pieminēt, ka plašākā
Padegu "cilts" ir bijusi viena no .ujorkas "leading Latvian lights"
kā angliski tik skaisti saka.
Andra personīgā dzīve ir bijusi plaša un vispusīga: viņam bija sekmīga 33 gadu karjera ar IBM, kur viņš
radīja četrus patentus. Viens no tiem ir signālu protokols, kas savienoja IBM "mainframes" ar visām ievada un
izvada aparatūrām. Tas vairāk nekā 30 gadus ir bijis pasaules standarts, ko lieto visas lielo datoru sistēmas.
Pēdējos gados Andris bija atbildīgs par IBM "mainframe" architektūru pasaules mērogā, un datorus pēc šīm
specifikācijām ražoja kā japāņi, tā krievi. 1991. gadā Andris uzsāka pats savu uzņēmumu, savedot kopā Latvijas
un ASV speciālistus.
Bet par vienu no viņa lielākajiem izaicinājumiem Andris uzskata Vispasaules Latviešu zinātnieku
kongresa sarīkošanu Rīgā 1991. gadā. Viņš bija viens no kongresa iniciatoriem un organizētājiem un vadīja
ārzemju latviešu piedalīšanos. Rīkošana sākās ap 1988. gadu, kad Latvijā vēl bija padomju iekārta un Amerikā
vadošās organizācijas sakarus ar Latviju neatzina. Ārzemēs tomēr radās 250 latviski domājoši zinātnieki, kas
devās uz Rīgu; kongresā piedalījās ap divtūkstots dalībnieku no Latvijas.
Andris ir saņēmis Trīs Zvaigžņu ordeni, ir ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekli, un
viņam tika pieš+irta ZA Zelta meda$a. Andra Padega dzīves moto ir: ”Katram ir pienākums pret sevi un pret
sabiedrību.Talants, kas ir dāvāts, ir jāizmanto.” Ar šo domu - pacelsim glāzi vīna!
- Ilze Pētersone- Latviešu Fonda padomniece
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Latviešu Fonda gadskārtējā pilnsapulce Ga!ezerā
57732 Lone Tree Rd, Three Rivers, MI 49093
sestdien, 2017. gada 23. septembrī, plkst. 14:00

Pilnsapulces darba kārtība
Latvijas valsts himna
Kvoruma konstatēšana
-Latviešu Fonda aktīvo dalībnieku skaits
-klātesošo dalībnieku un pilnvaru kopskaits
Sapulces darba kārtības pieņemšana
Iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana (publicēts ziemas apkārtrakstā un skatāms www.latviesufonds.info)
Padomes locek)u ziņojumi
- Priekšsēdes ziņojums/ padomes locek$u balsošanas rezultāti
- Vicepriekšsēdes ziņojums/ dalībnieku datu bāzes jaunumi, dokumentu sakārtošana GoogleDrive
- Projektu lietvedes ziņojums/ balsošanas rezultāti mazajiem un lielajiem projektiem
- Aktīvo projektu lietvedes ziņojums/ 2017. gadā slegtie projekti
- Kasiera ziņojums/ kases stāvoklis
- Sabiedrisko attiecību vadītājas ziņojums/ vēstu$u un ziedošanas akcijas,
LF Twitter, raksti avīzēm
Revidentu ziņojumi
- finanšu pārskata rezultāti
Administratīvās lietvedes ziņojums
- informācija par Latviešu Fonda mājas lapu un
Facebook
Komisiju ziņojumi
- Ieguldījumu komisijas pārstāvja ziņojums
- Latviešu Fonda Latvijā komisijas pārstāvja ziņojums
- Padomjdevēju komisijas ziņojums
Ziņojumu apspriešana
Nepabeigtie darbi
Jaunie darbi
- Izstrādāt dalības maksas gadu
- Nākamā gada projektu konkursam pieš+iramā summa un tās sadale
- Nākamā gada NNN vieta un datums
Pateicības
Pilnsapulces slēgšana ar dziesmu
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Papildus informāciju saņemt- rakstiet uz lflietvedis1@gmail.com
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2017. gadā desmit mazie projekti saņems pilnu finansējumu no Latviešu Fonda
Lūdzam iepazīties ar šī gada mazajiem projektiem. Tie ir projekti, kurus rūpīgi izskatījuši un izvērtējuši padomes locek+i,
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.

LF17M03 Stāstu sega Latvijai
Projekta mēr+i: Stāstu Sega savienos latviešus pasaulē, atklājot
gan viņu individuālo dažādību, gan saliedētību. Tās darināšana
dos iespēju latviešiem ārzemēs aktīvi līdzdarboties Latvijas
100gadē neatkarīgi no viņu dzīves vietas, vecuma vai valodas
spējām, lai veidotu unikālu dāvanu Latvijai, kuru var mantot
nākamās paaudzes. Latvieši visā Latvijā, aplūkojot šo segu, varēs
saskatīt latviešu tradīciju uzturēšanu, gan latviešu dzīvi citās
pasaules malās vairākās paaudzēs. Stāstu Sega vienlaikus prezentēs individuālus latviešu izce$otāju stāstus. Stāstu Sega,
stiprinās ikviena latvieša ārpus Latvijas piederības sajūtu Latvijai – ka katrs cilvēks (auduma gabaliņa darinātājs) ir svarīgs
Latvijas nākotnei – to apliecinās gan viņu izce$ošanas stāsti, gan viņu rūpes par Latviju šodien.
No LF pieprasa: $2,000 - Datu bāzes vadības pane$a programmēšanai, kas ir da$a no multimediju prezentācijas. (Kopējās
sagatavošanas izmaksas - $5,375).
Aija Abene pašlaik ir Okupācijas muzeja darbniece un ir projekta vadītāja OM izstādei “Izstaigā Stūra māju”. Viņa ir ieguvusi
doktora grādu pedago,ijā Latvijas Universitāte, M.Ed. un B.Ed. grādu York University Toronto, B.A. grādu State University of
New York. Viņa ir bijusi aktīva trimdas darbiniece ASV, Kanādā un Eiropā, kur viņa ir piedalījusies kā dalībniece un organizatore
vairākos sarīkojumos: dziesmu svētkos, 2x2, 3x3, latviešu skolās, jaunatnes pulciņos, koros, tautas deju grupās u.c.
Projektu piesaka Aija Abene, LF tūkstošniece, Latvieši Pasaulē - muzejs un pētniecības centrs.

LF17M04 Simts raksti tiem, kas meklē gaismu
Projektu piesaka Rita Grendze, Māksliniece, Rita Grendze ir
amerikas latviete, ar vienu kāju Tēvzemē. Grendzei ir bakalaura
grāds no Klīvlandes mākslas institūta (Cleveland Institute of Art),
kā arī ma,istra grāds tekstīlmākslā no Krenbrukas mākslas
akadēmijas (Cranbrook Academy of Art). Pēc studijām Amerikā,
Grendze saņēma Fulbraita stipendiju tālākām studijām Latvijā,
kur viņa dzīvoja 1994.-1995. gadā. Grendze izstāda savus
radošos darbus kopš 1989. gada. Vislabākās sekmes viņai ir
bijuši Čikāgā, kur viņa dzīvo kopš 2001. gada. Grendzes darbi
atrodās privātās kolekcijās ASV, Kanādā, un Latvijā. Viņas darbi
ir arī iek$auti ASV vēstniecībā Rīgā caur "Art in Embassies"
programmu. https://www.ritagrendze.com/
No LF pieprasa $2,000- Kataloga iespiešanai, kas ir vien trešda$a no iespiešanas summas - kopsumma $6,000 kataloga
publicēšanai.
Projekta autores mēr+is ir bez nostal,ijas, parādīt cik dzi$i ir iesakņojies kulturālais mantojums, ko saņēmusi uzaugot trimdas
gados ASV. Viņa vēlas veidot sarunu starp pieredzēto un esošo, ar vislielāko cieņu pret tām paaudzēm kas uzturēja latvisko
identitāti gan Latvijā, gan ārpus tās robežām okupācijas gados. Viņa cer, ka šī izstāde vizuāli priecēs ikkatru apmeklētāju, bet
arī stiprinās tiltu starp Latvijā un ārpus Latvijas dzīvojošus Latviešus. Pieprasījums no Latviešu fonda: Grendzes izstāde ir liela
un vērienīga, bet ne pastāvīga. Lai mākslas darbā izteiktās domas nepazustu, Grendze veidos katalogu, ko tad dalīs
iestādēm un indivīdiem kas atbalstījuši šo projektu. Tas ari kalpos kā reklāma Grendzei meklējot izstāžu iespējas ārpus
latviešu sabiedrības. Grāmatā, protams , būs daudz fotogrāfiju no veidošanas procesa un no pabeigtā darba. Būs arī iek$auti
raksti par projektu.
6
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LF17M08 “Etnokultūras radošā nometne bērniem un jauniešiem”
Mēr+i: Lai aktivizēt tradicionālās kultūras kustību un ieinteresētu, izglītotu jauno
paaudzi dzīvot latviski un gudri, organizēt etno izglītojošu nometni bērniem un
jauniešiem. Mēr+auditorija: Nometnes dalībnieki - 50 Vi$ānu un tās apkārtnes
bērni un jaunieši vecumā no 10 līdz 20 gadiem; Meistarklašu vadītāji - 12
profesionā$i tradicionālās kultūras žanrā, sadzīves dejas un danču speciālisti;
Noslēguma pasākuma vērotāji - Vi$ānu, tās apkārtnes tradicionālās kultūras
interesenti, dalībnieku vecāki, draugi u.c.
No LF pieprasa $1,999 - meistarklašu vadītājiem $1,384; Nometnes dalībnieku
ēdināšanas pakalpojums $615.
Projektu piesaka Inta Brence. Izglītība: Daugavpils pedago,iskā universitāte –
ma,istra grāds mūzikas pedago,ijā. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija bakalaura grāds muzikolo,ijā, Profesija: muzikolo,e, mūzikas skolotāja; Pieredze:
Projektu vadītāja Latgales re,iona attīstības a,entūras organizētajos projektu
konkursos: 2016. gadā animācijas filma latgaliešu valodā "Vasals, Vinnej Pūk!"
2015. gadā bērnu veidota animācijas filma „Biteit, muna zaltspuorneite”; 2011.
gadā Latgales bērnu un jauniešu mūzikas kolektīvu dziesmu konkursa „Slava
Dievam lai skan”; 2009. gadā Latgales bērnu un jauniešu mūzikas kolektīvu
dziesmu konkursa „Slava Dievam lai skan”; Kopš 2005. gada vairāku Valsts KKF projektu vadītāja, tai skatā: 2006. gadā
Latgales skolu koru garīgās mūzikas konkurss „Slava Dievam lai skan”; 2005. gada Folkloras radošā darbnīca „Saskaņa” u.c.
Kopš 2001 .g. Vi$ānu Mūzikas un mākslas skolas direktore, skolotāja Vi$ānu Romas kato$u baznīcas ēr,elniece.

LF17M11 "Tikai labi cilveki" gramata
Projekta mēr+i: Grāmata iecerēta kā dāvana Latvijas simtgadei un Vītolu fonda 15 gadu
jubilejai. Vēlos popularizēt Latvijā to, cik $oti daudz Latvijā ir darījuši trimdinieki no vairākām
viņu mītnes zemēm. Tā tiks izplatīta lauku bibliotēkām, dāvināta lielāko latviešu centru
bibliotēkām ārpus Latvijas, nodotas LNB arhīvam.
No LF pieprasa $2,000- Da$u no drukāšanas izdevumiem, kas kopsummā ir $2,574.
Iepriekš LF finansējums saņemts 2014. grāmatai „Dārlinga Līkloči”
Projektu piesaka Astrīda Jansone. Jau 22 gadus esmu pensionāre, bijusī grāmatvede un
ce$ojumu a,entūru vadītāja. Esmu bijusi aktīva trimdas latviešu sabiedrības darbiniece,
pensijas gados publiciste. Esmu divas grāmatas jau izdevusi. Pēdējā ir Latvijas bibliotēkām
uzdāvinātā grāmata "Dārlinga līkloči", kurā vairumā rakstīju par trimdas latviešu organizācijām un manu darbību tajās, mazliet
iek$aujot personīgo dzīvi. Profesijas izglītībā beigta koledža (Accounting), dažādu profesiju veicinoši kursi.
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LF17M15 Baltimoras dziesmu svētku
mājaslapa
Mēr+i: Svētku mājaslapa protams informē publiku par
svētku programmu, bet pilnais mēr+is ir visaptverošāks;
lapa ir centrālais vienojošais punkts visiem, kam ir
interese par dziesmu svētkiem, izmantojot mūsdienu
technolo,iju, lai palīdzētu uzturēt un stiprināt mūsu
latviešu tradīcijas. Lapa centralizē visas vajadzības
svētku apmeklētājiem un atbalstītājiem vienā robustā
resursā: koristiem mācīties dziesmas, skatītājiem
iegādāties bi$etes un izplānot ce$ojumu, atbalstītājiem
ziedot, dejotājiem izvērtēt jaundejas, un jebkuram
māksliniekam, tirgotājam, vai palīgam - pieteikties. Tā
kā lapa ir domāta visiem, īpaši piestrādājam to izveidojot viegli saprotamu tiem, kam iet grūtāk ar technologiju, un 100%
informāciju labi pārtulkot uz ang$u valodu tiem, kam iet grūtāk ar latviešu valodu. Mēr+is ir visus savest kopā. Lapai arī ir sava
“ievērojamo dalībnieku” sērija, kur var iepazīties ar citiem dalībniekiem no visām pasaules malām, kā arī kopsavilkums no
svētku informācijas, kas atrodas citos avotos.
No LF pieprasa $706. LF finansējums segs izdevumus, kuri būs nepieciešami, lai izveidotu jaunos 2017. gada projektus: LV
valodas lapa un veikals $299; EN valodas lapa $155; automācijas sistēma $187; re,istrēšanās sistēma $50; failu dalīšanās
sistēma korim un jaundejām $90; brīvprātīgo palīgu sistēma $60; puse “domain name” tiesības $17; puse LV valodas FAQ
sistēma $11; puse EN valodas FAQ sistēma $12.
Par projekta pieteicēju: Elga Ozola iesāka savu izglītību ar uzsvaru uz mākslu un rakstīšanu: studēja žurnālistiku,
fotožurnālistiku, mākslu, datorgrafiku, filmu un televīzijas producēšanu un datoranimāciju. Augstskolas vidū pārgāja uz
kriminolo,ijas studijām, un tajā laukā ieguva ma,istra grādu no Oksfordas, ar ma,istra darbu par Latvijas mafiju. Elga jau
desmit gadu kā kontraktore veic datora darbus Amerikas tieslietu ministrijai, pārstrādājot failus un sagatavojot grafiku. Elga
aktīvi piedalās latviešu sabiedrībā: kā deju grupas Namejs administratore un tīmek$a lapas pārzine, kalpojot Vašingtonas
draudzes padomē, kur viņa ieveda datora sistēmas, lai efektīvāki kārtotu draudzes nama telpu izīrēšanu, mācot tautas dejas
draudzes latviešu skolā, un 2015. gadā rīkojot ALA Meistarsacīkstes, kur viņa bija sekretāre un tīmek$a pārzine. Par šiem
darbiem Elga šogad saņēma ALA atzinības rakstu. Elga arī reizēm gatavo rakstus par latviešu pasākumiem avīzēm un
tīmek$a lapām.

LF17M17 Otrpus Baltijas jūrai. Zviedrija.
Latviešu bēg)u izjūtu un pieredzes
dokumentējums tekstos
No LF pieprasa $1,997- Latviešu Fonda finansiālais atbalsts
segtu da$ēji tipogrāfiju un materiālu iegādi - $1,997
Iepriekš LF finansējums saņemts projektam LF13M01monogrāfisks pētījums "Latvieši Austrālijā: literārā dzīve,
literārais process un personības" sagatavošana un izdošana.
Projekts īstenots, 2014. g. izdota grāmata
Projektu piesaka Inguna Daukste-Silaspro,e. Beigusi LU
Filolo,ijas fakultāti (1992), Dr. philol. (1997), LU Literatūras,
folkloras un mākslas institūta Literatūras noda$as vadošā
pētniece. Pētnieciskās intereses saistītas ar latviešu trimdas
literatūras, literārās dzīves izpēti un Baltijas re,iona literatūru.
Trīs monogrāfiju (2002, 2007, 2014), divu kolektīvo monogrāfiju autore. Saņēmusi LZA V. Plūdoņa balvu literatūrzinātnē
(2003), Ē. Raistera fonda balvu (2015). Publicējusi zinātniskus rakstus (60), populārzinātniskus rakstus (130), nolasījusi
zinātniskus referātus.
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LF17M19 Krāsas un to nozīme latviešu
tradicionālajā ap+ērbā
Monogrāfija paredzēta visiem interesentiem Latvijā un citur.
Līdz šim ne akadēmiskajā vidē, ne plašākam interesentu
lokam par krāsām un to nozīmi latviešu tradicionālajā
ap,ērbā informācija svešvalodās nav bijusi pieejama.
Interese par pētījumiem latviešu ap,ērba vēsturē ir liela, un
tā saistāma ar to, ka Latvija ir viena no vietām Eiropā, kur ir
vislielākajā skaitā saglabājies ap,ērbs arheolo,iskajā
materiālā, tikai 19. gadsimta otrajā pusē no ikdienas
valkāšanas izzudis tradicionālais ap,ērbs, kā arī unikālais
folkloras materiāls glabā liecības gan par ap,ērbu un tā
valkāšanu, gan par mītiskajiem priekšstatiem. Latvijas
situācija ir īpaša visas Eiropas mērogā, taču informācija par
pētījumiem ir pieejama tikai latviski lasošajiem interesentiem. Tādē$ nolemts monogrāfiju izdot paralēli divās valodās, lai dotu
savu ieguldījumu informācijas vakuuma aizpildīšanā un palīdzētu Latvijas kultūrvēsturiskajām vērtībām nok$ūt pasaules
pētnieku un interesentu uzmanības lokā.
No LF pieprasa $1,669- Latviešu Fondam pieprasītais finansējums segs monogrāfijas teksta tulkošanu no latviešu uz ang$u
valodu 44% apmērā.
Projektu piesaka Ieva Pīgozne. Ieguvusi mākslas zinātņu doktora grādu Latvijas Kultūras akadēmijā, pirms tam M.Phil. grādu
Dublinas universitātē Īrijā. Ieva pēta latviešu ap,ērbu un tā valkāšanu vēsturiskā un mītiskā skatījumā, izmantojot arheolo,ijas,
etnolo,ijas un folkloristikas datus un pētniecības metodes. Ieva ir strādājusi vairākos pētniecības projektos, tajā skaitā
profesora Jura Urtāna vadītajā „Latvijas pilskalnu teikas” un latviešu tautasdziesmu izpētē sadarbībā ar Latviešu folkloras
krātuvi. Ieva ir publicējusi vairāk kā 20 zinātniskus rakstus Latvijā un ārzemēs, aktīvi popularizē zinātnisko pētījumu rezultātus
sabiedrībā, sniedzot priekšlasījumus visdažādākajās Latvijas vietās, mācot cilvēkiem izgatavot pašiem savu tautastērpu un
popularizējot Latvijas kultūras mantojumu sociālajos tīklos un ar mediju starpniecību. Ievai ir astoņu gadu pieredze redaktora
un projektu vadītāja darbā Latvijas institūtā, sagatavojot un izdodot informācijas materiālus par Latviju svešvalodās.

LF17M20 Kopsim jūras gēnu latviešos!
Pateicoties 2016. gadā Latviešu Fonda atbalstītajam
projektam “Latvji, brauciet jūriņā!”, ir augusi interese par
jūrniecību. Salacgrīvā ir nodibinājies Jūrniecības pulciņš.
Pulciņa saturs - jauniešiem mācīt jūras lietas, kā arī stāstīt
par jūrniecību citiem. Uzrunāt vienaudžus, lai jūrniecības
jēdziena sēkla za$otu un dīgtu. To palīdzēs izdarīt Ē.Streičs
ar savas jūrnieku dzīves pieredzes stāstiem, to kultivēs G.
Šīmanis, organizējot tikšanās vietas, stāstot par Kr.
Valdemāru - latviešu Jūras tēvu. R. Struncens filmēs,
veidos video, ievietos visu informāciju sociālajos tīklos, lai
aizvien lielākai auditorijai būtu izlasāmas, ieraugāmas
projekta aktivitātes. Plānots, ka kopā ar Ē. Streiču brauks
brālis J. Streičs, Maija Migla, kura strādā Latvijas 1.TV, tādējādi plānots kāds sižets nacionālajā TV. Paredzēta braucienu
fotogrāfiju (autors R. Struncens) izstāde bibliotēkās, skolās.
Iepriekš LF finansējums saņemts 2013. gadā projektam “Skaņuplašu saglabāšana un popularizēšana”.
No LF pieprasa $900 - Autoratlīdzība Ērikam Streičam - $300, Autoratlīdzība Gintam Šīmanim - $300, Autoratlīdzība Raivim
Struncenam - $300.
Projektu pieteic Hedviga Inese Podziņa, diplomēta bibliotekāre - sociālais ma,istrs. Īstenojusi daudzus projektus. Dažādu
pasākumu vadītāja un koordinatore.
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LF17M23 Auditorijas piesaiste mūsdienu latviešu
mūzikas vērtībām
Projekta mēr+is ir latviešu publikas un Latvijas ārzemju viesu
piesaiste paliekošām 21. gs. kultūras vērtībām, atklājot Latvijas
mūzikas, multimediju mākslas un muzikolo,ijas kultūrtelpas radošo
bagātību un rosinot interesi par jaunradi un ieguldījumu turpmākā
kultūras attīstībā. Projekta mēr+auditorija ir jaunieši un pieaugušie,
kuri izmanto mūsdienu tehnolo,ijas, seko līdzi jaunumiem interneta
resursos. Paredzamais apjoms ir 75,000 apmeklējumu/skatījumu
mēnesī, bet visa projekta ietvaros apmeklējumu skaits varētu
sasniegt ap 1 milj. auditoriju (interneta portāla "Satori.lv" dati).
Katram jaundarbam īpaši veidotais video klips un komunikācija ar auditoriju tai ērtā un mūsdienīgā saziņas platformā –
internetā - sekmēs plašākas auditorijas piesaisti mūsdienu latviešu mūzikai, ieinteresēs sekot līdzi mūzikas kultūras dzīvei,
spilgtu latviešu personību gaitām un sekmēs pilnīgāku koncertzā$u aizpildījumu citos koncertos.
No LF pieprasa $2,000- Honorārs atskaņotājmāksliniekiem par skaņdarba iestudēšanu un ieraksta veidošanu - $800; 12
populārzinātnisku rakstu tulkojums uz ang$u valodu -$600; Muzikologa honorārs 12 populārzinātnisku rakstu izveidošanai
$600; Mē,inājumu telpu īre Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā - $770.
Projektu piesaka Andrejs Osokins, pasaules nozīmīgāko starptautisko pianistu konkursu – A. Rubinšteina konkursa Telavivā,
M. Longas un Ž. Tibo konkursa Parīzē, Līdsas konkursa un Karalienes Elizabetes konkursa Briselē laureāts. Pasaulē
pieprasītākais latviešu pianists regulāri uzstājas le,endārās Eiropas koncertzālēs, piemēram, Berlīnes filharmonijā,
Konzerthaus Berlin, Alte Oper zālē Frankfurtē un La Verdi zālē Milānā. Latvijas Lielās Mūzikas Balvas 2008 laureāts
koncertējis kopā ar neskaitāmiem or+estriem, tostarp Be$,ijas Nacionālo simfonisko or+estri, or+estri Kremerata Baltica,
Francijas Radio filharmonijas or+estri, Hallé simfonisko or+estri, Braitonas filharmonijas or+estri, Dublinas Nacionālo simfonisko
or+estri, sadarbojoties ar mūsdienu spožākajiem diri,entiem.

LF17M28 “Brošūras “Tās ir atmiņas, kas sāpēs mūžam... Krāslavas novada
represēto stāsti vēsturei” izdošana”
Projekta mēr+i: Saglabāt vēstures liecības par Krāslavas novada politiski represētajiem iedzīvotājiem,
izdodot informatīvo materiālu - brošūru “Tās ir atmiņas, kas sāpēs mūžam... Krāslavas novada represēto
stāsti vēsturei”. Ir plānots izdot brošūru (500 eks.) izdevniecībā “Latgales druka”, ko uzdāvināt Krāslavas
novada represēto ,imenēm, bibliotēkām un skolām.
No LF pieprasa: $370 brošūras izdošanas izdevumiem
Projektu piesaka Krāslavas novada dome/Ināra Dzalbe. Krāslavas novada dome regulāri atbalsta Krāslavas novada politiski
represēto piemiņas pasākumus. Pašvaldībai ir liela pieredze dažāda mēroga un tematikas projektu īstenošanā. Projekta
koordinatorei, Attīstības noda$as vadītājai Inārai Dzalbei ir 20 gadu pieredze darbā ar projektu īstenošanu Krāslavas novada
pašvaldībā, tai skaitā atbalsts Krāslavas politisko biedrībai projekta sagatavošanā 2003.gadā Latviešu fondam par pieminek$a
represijās cietušajiem krāslaviešiem izveidei “Māte Latgale raud”. Darbs ar infrastruktūras un pārrobežu projektiem ES
finansējuma piesaistei, attīstības koordinēšana un virzība pašvaldībā, attīstības dokumentu izstrāde, pašvaldības grantu
konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” organizēšana. Darbošanās biedrībā “Krāslavas rajona partnerība”. Ma,istra grāds
sabiedrības un iestāžu vadīšanā, neskaitāmi semināri un kursi par projektu vadību. Projekts tiks īstenots ciešā sadarbībā ar
Krāslavas novada politiski represētajiem iedzīvotājiem un viņu ,imenes locek$iem. Krāslavas novada dome regulāri atbalsta
Krāslavas novada politiski represēto piemiņas pasākumus.

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTIEM PIEEJAMA ARĪ LATVIEŠU FONDA MĀJAS LAPĀ

www.latviesufonds.info
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2017. gada Īpašais projekts
Jau ceturto gadu Latviešu Fonds rīko īpašo akciju, kuras ietvaros ir dota iespēja ziedot konkrētam projektam.
Šogad izvērtējot Mazos projektus, Latviešu Fonda padome nolēma Īpašai akcijai izvirzīt tikai vienu projektu –
Studijas DEVI!I pieteikto filmu “Bille”, kura tiek veidota pēc Vizmas Belševicas autobiogrāfisko romānu motīviem.
Filmas uzņemšana tuvojas noslēgumam, un priecājamies, ka arī mums, LF dalībniekiem, būs iespēja dot savu
ieguldījumu šādā projektā ar paliekošu vērtību. Latviešu Fonds šim projektam ir pieš%īris $500 sēklas naudu.

LF17M27 Mākslas filmas "Bille"
materiāla piefilmēšana un atlase
montāžai
Projekta mēr+is ir pabeigt Ināras Kolmanes spēlfilmas
“Bille” filmēšanu, lai radītu mākslinieciski augstvērtīgu
un vēsturiskam posmam un noskaņai atbilstošu filmu,
kas spēj piesaistīt plašu skatītāju loku un ir veltīta arī
mūsu tautas vēstures atainošanai. Tā būs spēlfilma,
kas stiprinātu nacionālo pašapziņu un mūsu vēstures
apzināšanu, un ko skatītos jebkuras paaudzes
skatītājs ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē. Spēlfilma
„Bille” būs vienlīdz saistoša gan bērniem, gan
pieaugušajiem. To varēs ierindot arī Eiropā tik
populārajā sada$ā – “,imenes filma”, kas palīdzēs
filmas izplatīšanai ārvalstīs. Galvenā filmas
mēr+auditorija ir bērni, jaunieši un pieaugušie – vecumā no 6 gadiem līdz pat sirmam vecumam. Plānotā auditorija ir no 50,000
līdz 100,000 skatītāju.
No LF pieprasa $2,000 - Filmēšanas izdevumi $960, filmēšanas tehnikas īre $680, transports $240, degviela $120.
Projektu piesaka Jānis Juhņēvičs - pieredzējis starptautisku kinoprojektu producents, skaņu montāžas režisors un montāžas
režisors, kurš strādājis pie 20 filmām un vairākām TV programmām. 1982. g. beidzis Rīgas Politehniskā Institūta radiotehnikas
un sakaru fakultāti, 1990. g. stažējies Parīzē, kur ieguvis profesionāla videomontāžista un skaņu operatora sertifikātu.
Starptautiskās kinoorganizācijas „European Documentary Network”, Latvijas Kinematogrāfistu savienības un Latvijas
Kinoproducentu Asociācijas biedrs. Kopš 1991. gada filmu studijas “Deviņi” valdes loceklis un galvenais producents, kurš
veiksmīgi sadarbojies ar partneriem Skandināvijā, Francijā, ASV un Krievijā. Apjomīgā producēšanas pieredze un veiksmīgā
sadarbība ar filmas “Bille” režisori Ināru Kolmani jau 25 gadus, kopā radot starptautiski apbalvotas filmas (dokumentārfilmas
“Ručs un Norie”, “Pretrunīgā vēsture”, spēlfilma “Mona”), liecina, ka viņš ir labākais kandidāts, lai šo projektu īstenotu.

ĪPAŠĀ AKCIJA! ĪPAŠĀ AKCIJA! ĪPAŠĀ AKCIJA!
Studijas DEVIŅI iesniegtais projekts LF17M27
“Mākslas filmas Bille materiāla piefilmēšana un atlase montāžai”.
LF piešķīris $500, vēl nepieciešams $1500.
LF dalībnieki, labvēļi un draugi - ziedojiet sūtot čeku 3120 Byron Depot Ct. SW, Byron Center MI
49315, USA vai elektroniski no LF mājas lapas: http://latviesufonds.info/iesaisties/pa-akcija
Akcija turpinās līdz š.g. 22. jūnijam.

Pateicamies par jūsu atbalstu visu šo gadu garumā!
11

Latviešu Fonda apkārtraksts

2017. gada pavasaris

Balsošanas noteikumi
Balsošanu var veikt, izmantojot apkārtrakstā pievienoto balsošanas lapu, vai arī LF mājas lapā:
www.latviesufonds.info sada$ā “Iesaisties!”.
Noteikumi:
Katram balsstiesīgam dalībniekam ir 20 punkti, kurus izmantot sekojoši izvertējot lielos projektus
-Atseviš+am projektam var pieš+irt augstākais 10 punktus;
-Mazākā vērtība balsojot ir viens (1) punkts. Punkts nav dalāms.
Dalībnieks arī balso par diviem padomes un trim revīzijas komisijas locek$iem.
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. Ja pirms balsošanas vēlaties
iestāties LF, jums 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. Lūdzam savlaicīgi (līdz jūnija sākumam) nokārtot savus maksājumus.
Balsošanas kārtība:
Izpildīto balsošanas formu ievietot aploksnē, kas adresēta balsu skaitītājam 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
1902 E. Cholo Lane
Mount Prospect, IL 60056

lfrevidents1@gmail.com
Lai balsotu elektroniski no Fonda mājas lapas, ir vajadzīga parole. Paroli var saņemt, sūtot epastu Renātei
Kenney uz lflietvedis1@gmail.com, norādot vārdu vai dalībnieka numuru.
Termiņš:
Balsošana notiek līdz š.g. 22. jūnijam. Lūdzu ievērot, ka balsošanas lapas ar vēlāku pasta zīmogu netiks
uzskatītas par derīgām.
Balsošanas rezultāti:
Balsošanas rezultātus sakopojot, līdzek$us pieš+irs individuāliem projektiem, kopsummas secībā, sākot ar
lielāko punktu ieguvēju un turpinot, kamēr pieejamie līdzek$i ir izsmelti. Lai saņemtu finansējumu, projektam
jāiegūst atbalsts no ne mazāk par 20% balsotāju skaita.
Padomes locek$i un revidenti tiks ievēlēti pēc saņemto punktu skaita.
Rezultātu izziņošana:
Rezultāti tiks publicēti Latviešu Fonda mājas lapā pirms rudens pilnsapulces.
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Lielie Projekti, kas izvirzīti dalībnieku balsošanai
Latviešu Fonda dalībnieki! Esiet aktīvi - iepazīstieties ar iesniegtajiem Lielajiem projektiem un izmantojiet
savas dalībnieka tiesības balsojot izvēlot labākos! Pateicamies jums par līdzdalību!

LF17L01 TILTS - Medību Pils
Mēr+i: TILTS mēr+u grupa ir Zieme$amerikas diasporas latvieši.
Vecākā paaudze vienmēr ir cienījusi latviēšu teātri, bet, tai sarūkot,
ir nepieciešams dot iespēju jaunākām paaudzēm iepazīties ar
teātri labā latviešu valodā un tā tuvināt viņus latviešu kultūrai. Bez
tam klāt nāk jaunie iebraucēji ar savām ,imenēm, kas meklē
dzimtās zemes valodu un kultūru. Šī ir šīsdienas diaspora, ko
TILTS mē,ina saturēt kopā, lai tā nepazūd Latvijai.
http://vdt.lv/lv/izrade/medibu-pils

No Latviešu Fonda pieprasa: $10,000- Aktieru honorārs - $6,500,
Iekšzemes transports/viesnīca - $3,500.
Projektu iesniedz Marcis Voldiņš, Tūkstošnieks, Esmu inženieris
pēc profesijas ar "BS in Civil/Structural Engineering", kaut
patlabam esmu pensijā. Esmu pārzinājis TILTS teātra turnejas kopš 2004. gada. Pats esmu piedalījies Bostonas latviešu
teātra grupās jau no jaunības. Latviešu kūlturas biedrība TILTS http://www.tilts.org.

LF17L02 Atgriešanās Mājās Latvija – Vācija Austrālija – Kanāda – Latvija
Projekta mēr+i: izstādē Atgriešanās Mājās Latvija-Vācija-AustrālijaKanāda-Latvija pirmo reizi kā mākslinieces satiksies: māte Erna
Dzelme grafi+e un literāte ar pseidonīmu Erna 5ikure (dz. Bērziņa
1906. g. 6audonas pag. 5ikuros, Latvija – 2001. g. Kalgari, Kanāda),
meitas – Inese Birstiņa tekstilmāksliniece (dz. Dzelme 1942. g.
Madona, Latvija – dzīvo Kanādā) un Dzidra Mičele /Mitchell/ grafi+e,
gleznotāja (dz. Dzelme 1946. g. Štutgarte, Vācija – dzīvo Austrālijā).
Albums ar grafikām un tekstu fragmentiem būs piemiņas albums
vecākajai trimdas paaudzei. Jaunākās latviešu paaudzes gan Latvijā,
gan citur pasaulē tiks iepazīstinātas ar vēl vienu daudzpusīgi
talantīgu personību no mūsu vidus. Literāte Erna 5ikure trimdā jau
sen ir zināma ar 6 stāstu un 2 dzejo$u krājumiem, „5ikures un
Sarmas vēstules” izdevumiem. 1991. g. apbalvota ar Jāņa
Jaunsudrabiņa prozas balvu. Māksliniecei Ernai Dzelmei šis būs
pirmais izdevums – dzimtenē.
No Latviešu Fonda pieprasa $8,368-Albuma drukāšanai un iesiešanai.
Projektu piesaka Inese Jakobi, māksliniece, – Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja mākslas izstāžu organizatore.
1975.g. absolvēja Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas noda$u, 2003. g. ieguva Humanitāro zinātņu Ma,istra grādu
Mākslā (Vizuāli plastiskās mākslas), kopš 1969. g. regulāra dalība izstādēs Latvijā, Baltijas valstīs, Skandināvijā u.c. Eiropā.
"10 latviešu mākslinieces" "MacKenzie" Mākslas galerijā Kanādā (1996). Personālizstādes Latvijā. Projekta priekšdarbi 2015.g. tikšanās ar I. Birstiņu Kanādā (Valsts Kultūrkapitāla fonds), vienošanās par izstādes koncepciju. Pateicoties Latvijas
vēstniecībai Kanādā, I. Birstiņas apjomīgie tekstila darbi atrodas Madonas muzejā. Saņemti Dz. Mičeles darbu foto.
Iepriekšējā pieredze: 2012 – izstāde, katalogs Pa ce$am (grafi+e Vita Mālniece) 2011- Madonas muzeja kalendārs 2012.
gadam 2006 – 2008 - izstāde, konference, katalogs Tautas ap,ērbs un mode 2007 – izstāde Rūdolfam Pinnim 105, M.
5imeles iestudējums Rīga- Parīze-Rīga, atklātņu komplekts Rūdolfs Pinnis. Gleznotājs.
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LF17L03 ATMI,AS PAR ESLINGENU
Mēr+i: Filma vēstīs par to, kā garajā okupācijas
laikā trimdas latviešu kopienas kultūras dzīve
$āva saglabāt nacionālos ideālus, kopt tautisko
pašapziņu, paaudzēs uzturot pamatvērtības.
Simtiem tūkstošu tautiešu kā pārvietotās
personas (DP) pēc kara tika izmitināti dažādās
vietās. Dienvidvācijas pilsēta Eslingena karā
nebija cietusi un atradās amerikāņu okupācijas
zonā. Tika nolemts da$u pilsētas atbrīvot no
vietējiem iedzīvotājiem, lai viņu mājās izmitinātu
latviešu bēg$us. Vairāk nekā 6,000 latviešu pilsētā
veidoja $oti auglīgu kultūras dzīvi, un 1947. gadā
te notika pirmie latviešu Dziesmu svētki. 2017.
gada vasarā notiks pasākums “Eslingenas
Dziesmu svētkiem – 70”. Satiekot laikabiedrus,
mē,ināsim parādīt Eslingenas DP nometnes dzīvi. Filmas mēr+auditorija ir latvieši pasaulē, kā arī kultūras un vēstures
interesenti. To iecerēts izrādīt Latvijā, Vācijā, Lielbritānijā, ASV, Kanādā, Austrālijā, piedāvāt dažādu valstu televīzijām, dāvināt
un izrādīt Latvijas skolās un kultūras namos.
No LF pieprasa $9,040- Darba algas un honorāri - $2,540; Transporta izdevumi Latvijā - $850; Kasetes $230 Montāža un
ieskaņošana - $2,340; Telpu noma, sakaru izdevumi, u.c. - $1,580; Tulkošana un materiālu atšifrēšana - $250; Filmēšanas
tehnika – $1,250.
Projektu piesaka Dzintra Geka-Vaska, režisore, producente, projektu vadītāja, nodibinājums "Fonds Sibīrijas bērni". Dzintra
Geka ir neatkarīgā dokumentālo filmu režisore un producente. Izglītību ieguvusi 6eņingradas Valsts teātra, mūzikas un
kinematogrāfijas institūtā 1979.gadā, pabeigusi Augstākos režisoru kursus Maskavā 1982. gadā. Veidojusi daudzas filmas par
Latvijas okupāciju, izsūtīšanām, kultūras darbiniekiem trimdā un Latvijā. Pabeigtas 50 dokumentālās filmas, no tām 24 arī
producētas. Ir viena no Fonda “Sibīrijas bērni” dibinātājam. Kopš 2001. gada veidojusi 15 dokumentālās filmas par okupācijas
un deportācijas tematiku. Iepriekš LF finansējums saņemts 2008. gadā projektam “Grāmatas “Sibīrijas bērni” 1.sējuma
tulkošana ang$u valodā”. 2013. gadā projektam “Dokumentālas filmas “Dieva putniņi” veidošanai”.

LF17L04 Trimdas latviešu ieguldījums
Latvijas valsts atjaunošnā
Mēr+i: - izglītot un informēt sabiedrību, īpaši skolu un
studējošo jaunatni par trimdas latviešu nozīmi Latvijas
valsts atjaunošanas procesos. Izveidot pastāvīgu
ekspozīciju atseviš+ā telpā, kas būtu pieejama gan
apmeklētājiem, gan zinātniski pētnieciskajiem darbiem.
Veidot un apmācīt gidu pastāvīgai trimdas latviešiem veltītajai ekspozīcijai, iek$aujot to muzejpedago,ijas programmā.
No Latviešu Fonda pieprasa: Muzeja telpu nodrošināšanai ekspozīcijas vajadzībām - $1,200 ($100 mēnesī); Eksponātu foto, video, dokumentu, priekšmetu uzskaites kartiņu nododrošināšana papīra un elektroniskā formātā, grāmatvedības
programmatūras iegāde - $1,000; Ekspozīcijas dizaina izstrāde un realizācija - $700; Eksponātu apzināšana ārvalstīs, sakaru
izdevumi - Vācijā, ASV, Austrālija, Lielbritānija (vietas, kur atradās Vides aizsardzības kluba noda$as) - $500; Ekspozīcijas
atklāšanas pasākums un reklāma - $2,000; Muzeja pedago,iskās programmas izstrāde un gida apmācība - $1,500 ;
Zinātniski-pētnieciskā līdzstrādnieka nodrošinājums uz 1/2 gadu - $1,800; Eksponātu saglabāšanas un iespējamās
restaurācijas nodrošināšana (foto un video apstrāde, priekšmetu apstrāde u.c.), kā arī īpašu apstāk$u nodrošināšana muzeja
eksponātiem – $2,500
Projektu piesaka: Lelde Stumbre, rakstniece, viceprezidente, Biedrība "Vides aizsardzības klubs", kluba biedre kopš
1999.gada.
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LF17L06 SIRDSAPZI,AS UGUNSKURS: pastāvīga
vēstures ekspozīcija Cēsīs
Mēr+i: Ekspozīcijas galvenais mēr+is ir vairot mūsdienu sabiedrības
izpratni par padomju okupāciju, indivīda un varas attiecībām totalitārā
režīma apstāk$os un kalpot kā komunikācijas rīkam starp paaudzēm,
kas okupācijas piedzīvoja klātienē, un paaudzēm, kurām ir vitāli svarīgi
spēt identificēties ar savas nācijas pagātni, lai varētu pilnvērtīgi
iesaistīties Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Līdz 1949.
gada teritoriālajai reformai vēsturiskā Cēsu apriņ+a teritorijā ietilpa Cēsu
pilsēta un Cēsu pagasts (patlaban Cēsu novads), pašreizējie Amatas,
Ērg$u, Ogres, Prieku$u, Pārgaujas, Raunas, Jaunpiebalgas,
Vecpiebalgas novadi, tamdē$ projekta primārā mēr+auditorija ir
kādreizējā Cēsu apriņ+a teritorijā dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji (nepilni
50,000), kā arī Latvijas un ārvalstu tūristi, kas apmeklē Cēsis (tūristu
skaits Cēsīs 2016. gadā – 420,000, no tiem 170,000 - ārzemnieki).
Projekta mēr+auditorijas kopējais apjoms - 470,000.
No LF pieprasa $ 9,907- Honorāri ekspozīcijas māksliniekiem- $2,450; Audio vizuālās mākslas darbu izgatavošanas
izmaksas $1,430; Cēsu apriņ+a interaktīvās kartes animācijas izveides pakalpojums $1,396; Cēsu apriņ+a interaktīvās kartes
ietvara, stiprinājumu izgatavošanas un kartes uzstādīšanas pakalpojums $572; Aparatūras iegāde kartes animācijas
eksponēšanai: 1 video atskaņotājs, apskaņošanas sistēma ar skaņas pastiprinātāju un ska$ruņu komplektu $2,509; Okupāciju
režīmu salīdzinājuma izveides materiālā un uzstādīšanas telpā pakalpojums $1,550.
Elīna Kalniņa, kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, interpretācija un vēstures ekspozīciju veidošana. Līdzās Latvijā un Francijā
gūtajai augstākajai izglītībai sociālajās zinātnēs un kultūras vadībā, 2011. gadā ar izcilību apguvu divus tālmācības kursus
muzeju profesionā$iem Viktorijas Universitātē Kanādā. Kopš 2011. gada darbojos kā pašnodarbināta kultūrvēsturiskā mantoja
izpētes un interpretācijas speciāliste, veidoju ekspozīcija muzejiem. Līdz šim mans lielākais sasniegums ir Melānijas Vanagas
muzeja virtuālās ekspozīcija „Esi Pats!”, kuru atzinīgi vērtē gan muzeju jomas profesionā$i, gan izglītības nozares speciālisti
Latvijā un ārzemēs. 2016. gadā ekspozīcija tika nominēta Japānas Nacionālās Apraides korporācijas (NHK) Starptautiskajai
Izglītojošo mēdiju balvai „Japan Prize”. 2015. gada novembrī atsaucos Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrības
aicinājumam līdz Latvijas valsts simtgadei izveidot Cēsīs pastāvīgu vēstures ekspozīciju par Latvijas 20. gadsimta okupāciju
vēsturi. Līdz šim esmu izveidojusi ekspozīcijas koncepciju, izstrādajusi saturu un vadu ekspozīcijas projektu.

LF17L07 Apgaismojums tautas deju
lieluzvedumam XIV Vispārējos Latviešu
Dziesmu un Deju Svētkos ASV
Mēr+i: Pulcējamies ik pa pieciem gadiem dziesmu un
deju svētkos lai uzlādētu savās “ latviskās baterijas”.
Skatoties deju virpulī jūtamies droši, ka mūsu kultūras
mantojums turpināsies. Piedalīšanās tautas deju
lieluzvedumā ir jauniešiem un bērniem neaizmirstams piedzīvojums. Dejojot kopā ar 600 dejotājiem no visām pasaules
malām, jaunie izjūt savu piederību latviešu tautai. Dziesmu svētki un tautas dejas veicina latvisko izglītību un audzināšanu.
Apgaismojums ir nepiecšama vajadzība, lai veicinātu uzveduma tēmu un noskaņojumu katrai dejai.
No LF pieprasa $10,000- Dalu no apgaismosanas ires. Kopsumma $20,434.
Astrīda Liziņa vadījusi tautas deju kopu Filadelfijas “Dzirksteli” pēdējos 26 gadus. Pirms tam dejoja .udžersijas “Zaglītī”,
.udžersijas “Dzintarā” un Montreālas “Ačkupā”. “Dzirkstele” ir piedalījusies vairākos Dziesmu un deju svētkos, kur dejotāju
skaits ir bijis pāri par 50 dejotājiem. Ir arī uzstājušies vairākos sarīkojumos, ieskaitot Jāņos Priedainē, kur kopā ar citām deju
kopām bija pāri par 75 dejotājiem. Astrīda ir organizējusi šīs programmas,. vadījusi Katski$u bērnu nometni 10 gadus un
mācījusi vietējā latviešu skolā. Pēc profesijas - skolotāja.
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LF17L09 Imanta Tillera izstādes "Ce)ojums uz nekurieni" katalogs
Mēr+i: Plašāka Latvijas sabiedrība zin ārkārtīgi maz par
vienu no izcilākajiem Austrālijas māksliniekiem. Latvijā
līdz šim nav bijusi neviena pētnieciska publikācija par šo
ievērojamo latviešu izcelsmes Austrālijas mākslinieku.
Tāpēc līdz ar izstādi plānots publicēt grāmatu, kurā tiks
ietverti trīs pētījumi: Koltera Greima Smita (Coulter
Graham Smith) teksts par Tillera dai$radi konceptuālās
mākslas diskursā; Īana Maklīna (Ian McLean) teksts par
aborigēnu mākslas integrēšanu mūsdienu mākslā. (Šos
tekstus finansēs Austrālijas puse). Elita Ansone iecerējusi pētījumu par Tillera darbos atrodamajām atsaucēm uz Latviju un
Baltiju, kuras regulāri parādās viņa darbos. Pētījums sauksies “Latvijas simboli pasaules kultūras artefaktu tīklā”. Daudzu
Tillera darbos citēto Latvijas atsauču vidū ir arī Austras koks - Latviešu fonda simbols.
No LF pieprasa $9,973- Kataloga sastādīšana, satura veidošana, attēlu atlase, 200 lapaspuses, Elita Ansone $1,635; Raksts
Imanta Tillera katalogam “Latvijas simboli pasaules kultūras artefaktu tīklā”. 20 lapaspuses, Elita Ansone $1,090; Tulkošana
no ang$u valodas uz latviešu, 60 lapaspuses Ieva Lešinska $654; Tulkošana no latviešu uz ang$u 20 lapaspuses Terēze
Svilāne $327; Kataloga kopējā redaktūra, pielikumu veidošana, zinātniskais aparāts, 200 lapas puses; Arta Vārpa $2,071;
Latviešu valodas tekstu korektūra 60 lapaspuses; Guna Kalniņa $981; Grāmatas dizains, Sarmīte Māliņa $1,090; Grāmatas
tehniskais makets 200 lapaspuses Irēna Ansava $2,125,00.
Elita Ansone, Mākslas Arsenāla pētījumu fonds. Dr. art. Elita Ansone ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 20.gs.otrās puses
21. gadsimta kolekciju noda$as "Arsenāls" vadītāja. Strādā ar šī perioda latviešu un Rietumu mākslas izpēti. 2014. g.
aizstāvējusi mākslas doktora grādu par disertāciju "Sekularizēta garīguma izpausmes latviešu 20.gs.60.gadu beigu - 2012.
gada mākslā". Rakstījusi par Vijas Celmiņas, Raimonda Staprāna, Ilmāra Blumberga, Aijas Zariņas, Mi+e$a Fišera u.c. autoru
mākslu. LNMM bijusi kuratore nozīmīgiem izstāžu projektiem - "Muzeja laiks", "Padomjzemes mitolo,ija", "Zelta darbi", u.c..
Strādājusi ar izciliem trimdas māksliniekiem - Raimondu Staprānu, sarīkojot mākslinieka izstādes 2006. un 2016. gadā LNMM.
Un Vijas Celmiņas izstādi Muzejā Rīgas birža 2014. g. Abiem māksliniekiem tika izdoti kvalitatīvi katalogi. 2009. gadā LNMM
pētniecības projektu atbalstam Elita Ansone izveidoja nodibinājumu "Mākslas arsenāla pētījumu fonds", fonds strādā ar
muzeja izstāžu katalogu sagatavošanu.

LF17L15 Ekspozīcijas multimedijs un dokumentālā īsfilma "
Francis Trasuns un Latgales kongress"
Mēr+i: : Mūsdienīga muzeja vajadzībām atbilstoša ekspozīcija ar pavadošām
izglītības programmām un pilnvērtīgi nodrošinātu apmeklētāju līdzdalību
kultūras mantojuma izzināšanā, apguvē un pārmantošanā; F. Trasuna muzejs
kā lokālās un nacionālās identitātes, vietas pašapziņas veicinātājs. Projekta
īstermiņa mēr+i: Ar dokumentālās īsfilmas palīdzību atraktīvā veidā
ieinteresēt Latvijas auditoriju par Latgales kongresu un Trasuna lomu tajā;
Integrēt politiskās vēstures liecības( stāsts par Latgales kongresu un F.
Trasuna politisko darbību) muzeja kopējā vēstījumā; Veidot un attīstīt vietējo
iedzīvotāju pašapziņu- lepnumu par vietu un tās unikālo stāstu.
No LF pieprasa $8,235- Ekspozīcijas multimedija Dokumentālās īsfilmas
“Francis Trasuns un Latgales kongress” veidošanai; Filmēšana un montāža $3,660; Kamera Sony F5 $700; Skaņas ieraksta
aparatūra $160; Gaismas $200; Transports $150; Montāža $750; Skaņas apstrāde $300; Animācija/grafika $1,400;
Multimedija/īsfilmas veidošanas grupa $2,700; Režisors $800; Operators $400; Skaņu operators $200; Mākslinieks/animators
$800; Administrators $500; Producēšanas izdevumi $445; PVN $1,429.
Inta Deksne, Muzeja direktores, Sakstagala pašvaldība, F. Trasuna muzejs " Kolnasāta" Projekta pieteicējai Inta Deksnei ir
humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē ( 2001, Rēzeknes augstskola), 2004. gadā iegūta vēstures un kultūrvēstures
skolotāja kvalifikācija. Kopš 2013. gada Inta Deksne ir izglītības zinātnes ma,istrs. www.rezeknesnovads.lv.
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LF17L17 Imanta Ramiņa bērnu operas
"Lakstīgala" PIRMUZVEDUMS un izrādes Latvijā
Mēr+i: Projekta mēr+is ir radīt mākslinieciski augstvērtīgu un
spilgtu operas izrādi bērniem latviešu valodā. Mēr+auditorija ir
bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 15 gadiem, ,imenes, mūzikas
skolu audzēkņi un citi interesenti gan Rīgā, gan citās pilsētās.
Nozīmīgu ieguldījumu šis iestudējums dos jauno mūzi+u
izaugsmē, jo galveno lomu - Lakstīgalu saskaņā ar komponista
ieceri izpildīs Rīgas Doma meiteņu koris Tiara un 20 konkursa
kārtībā izvēlētas dziedātājas no visas Latvijas. Koristēm tiks dota
iespēja pilnveidot savas muzikālās un skatuviskās dotības izcilu
profesionā$u vadībā, kuri strādās gan pie inscenējuma
radīšanas, gan darbosies meistarklasēs ar jaunajām
dziedātājām. Tiaras sastāvā ir Rīgas Doma kora skolas
audzēknes, kas nākotnē veidos jauno mūzikas profesionā$u paaudzi, tādē$ katrs radošais projekts ir investīcija mūzi+u
profesionālajā attīstībā.
No LF pieprasa $10,000- Latviešu fonda atbalsts $10,000 segtu atlikušo da$u or+estra mūzi+u atalgojumam. Līdzfinansē
Latvijas Dzelzce$š un LNO /ilde.
Projektu piesaka Aira Birziņa, Valdes locekle Rīgas Doma meiteņu kora biedrība. Diri,ente Aira Birziņa (1968) absolvējusi
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kordiri,ēšanas noda$u, Edgara Račevska, Ivara Bērziņa klasi (1992) un Imanta
Kokara klasi (1995). Vispārējo latviešu Dziesmu svētku virsdiri,ente, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētā
profesore, LNKC koru nozares padomes eksperte, Valsts Kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares eksperte.
A.Birziņa ir vairāku nozīmīgu kormūzikas svētku un izglītības programmu iniciatore un organizatore. Kopā ar koriem guvusi
uzvaras starptautiskos koru konkursos. Regulāri vada meistarklases un kursus, uzstājas lekcijās, semināros un konferencēs
Latvijā un ārvalstīs. Apbalvota ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas prēmiju, 2015.gadā iecelta par Triju Zvaigžņu ordeņa
virsnieci, kā arī apbalvota ar Rīgas Domes balvu „Baltais zvirbulis”.

LF17L20 Latvijas stāsti.
Šekspīrs satiek Blaumani
Mēr+i: Iepazīstināt Latvijas profesionālā teātra un
amatierteātra režisorus, dramaturgus, antropologus, bērnu
un jauniešu izglītības speciālistus, u.c. interesentus ar
kopienu teātri – metodi, kas caur mākslu un kultūru, attīsta
un stiprina kopienas mazpilsētās un lauku re,ionos; Meklēt
un stāstīt un izzināt Latvijas stāstus: teikas, le,endas,
stāstus par apkaimēm, kultūras pieminek$iem, cilvēkiem,
tradīcijām, dabas objektiem, u.c, šādi veicinot
lokālpatriotismu un vietas sajūtas, piederības rašanos;
Veidot starppaaudžu dialogu, mudināt jauniešus izzināt
savas apkaimes, dzimtas un tautas vēsturi; Latvijas
re,ionos veidot 6-10 kopienu teātru iestudējumus, tiešā
veidā iesaistot vietējo sabiedrību to tapšanā (stāstu kolekcionēšanā, spēlēšanā, iestudējumu veidošanā un izrāžu norisē).
Izvēloties dažādus Latvijas lauku re,ionus tiek veidota kultūras piedāvājuma decentralizācija, iedzīvotāji re,ionos tiek
iepazīstināti ar laikmetīgo kultūru un paši tiešā veidā iesaistīti procesos.
No LF pieprasa $10,000- $3,000 Producēšanas izmaksas, honorārs kuratoram un kuratora asistentam; $4,000 Honorārs
meistarklašu vadītājiem, 4 meistarklašu sērijas, katra 6 dienas, dažādās Latvijas vietās, 4 eksperti; $2,000 Honorārs režisoram
Mārtiņam Eihem un Dmitrijam Petrenko; $1,000 Projekta procesa dokumentēšanas izmaksas.
Projektu piesaka: Brigita Stroda, māksliniece un kultūras producente. Ieguvusi "Bachelor of Arts in Dramatic Arts" 1978 gadā
no The Victorian College of Arts Drama School, Melburnā Austrālijā. Strādājusi vairāku mākslas festivālu vadībā Melburnā, kā
Latvijas Nacionālās operas direktora vietniece, un citos projektos.
17
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Padomes kanditāti
Valda Grinberga
Valda Grinberga ir beigusi Bostonas Latviešu
skolu, absolvējusi Beverīnas vasaras vidusskolu
un apmeklējusi Minsteres Latviešu ğimnāziju.
Valdai ir mağistra grāds izglītībā (M.Ed.) un viņa
ir pasniegusi veselības izglītību Latvijas
Universitātes pedagoğijas fakultātē. No 2001.
gada strādā Bostonas Latviešu skolā, ir bijusi
ğeogrāfijas skolotāja un patreiz strādā skolas
padomes priekšsēdes amatā, kā arī par 7.
klases audzinātāju. No 2007. lidz 2012. gadam,
Valda strādāja par Katski$u bērnu nometnes
Īkš+īšu vadītāju. Kopš 2006. gada vada
Sniegaines ziemas nometni. Valda piedalās
Bostonas latviešu korī un vada Bostonas
Stipendiju fondu. No 1999. gada, Valda strādā nevalstiskajā organizācijā Education Development Center, kas
īsteno projektus izglītības un veselības attīstībā un veicināšanā gan ASV gan pasaules mērogā. Kopš 2005.
gada, Valda strādā par projektu koordinatori narkotiku novēršanas projektos. Valda ir saņēmusi atzinību no
PBLA par nozīmīgu devumu latviešu jaunatnes izglītības un audzināšanas laukā un no Latvijas Republikas
Izglītības un Zinātnes ministrijas par nozīmīgu ieguldījumu latviskās izglītības veicināšanā diasporā. Valda
Grinberga dzīvo Bostonā, ir precējusies ar mākslinieku Gintu Grinbergu un audzina trīs meitas.

Andra St. Ivanyi
Andras māte ir latviete, bet tēvs ir ungārs. Viņa uzauga Sauda
Arābijā kopā ar brāli un māsu, vēlāk mācījās Garezerā un
Minsterē, beidza Emma Willard School .ujorkas štatā un ieguva
bakalaura grādu Komunikācijās no Hjustonas Universitātes.
Viņa dzīvo Losandželosā kopš 1994. g., kur nodarbojas ar
rakstniecību, teātra režiju un kinofilmu scenāriju analīzi. Andra
St. Ivanyi ir iestudējusi vairākas lugas Losandželosā, Garezerā
un dziesmu svētkos Venturā un Milvokos, ieskaitot pašas
sacerētās lugas “Hotel Paradiso” un “Vasaras balva.” Andra
2006. gada vasarā bijia režisore Andreja Jansona/Annas
Brigaderes dziesmu spēlei “Sprīdītis” iek$aujot visu Garezera
saimi, un 2010. g. G-45 jubilejas Lielkoncertam. Andra ir
saņēmusi apbalvojumus no Goppera Fonda (2003. g.), PBLA
(2006. g.) un ALA (2007. g. un 2010. g.) par darbu teātra laukā.
Viņa arī ir valsts sertifecēta Neatliekamās medicīniskās tehni+e
(EMT) un veicina kucēnu adopciju būdama “audžumāte” vietējā
Vācu aitu sugas suņu glābšanas organizācijā. Andra dzīvo Losandželosā ar savu dzīves draugu, mūzi+i Paulu
Berkoldu, kurš ir mācībspēks CalArts, un viņu trim bērniem.
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Revīzijas komisijas kandidāti
Rūdis Bērziņš
Dzīvo Pensilvānijā, Doylestown pilsētas tuvumā. Universitātē mācījies politiku, bet
pašlaik nodarbojas ar paša biznesu, kas pārdod firmu un privātpersonu dzīvības,
veselības un citas apdrošināšanas polises. Brīvajā laikā Rūdis mācās Holistic Health
un ir ieguvis jogas instruktora apliecību. Rūda ,imenē ir četri bērni un visi ir uzauguši ar
tuvām saistībām latvietībā. Revīzijas komisijā piedalās kopš 2012. gada.

Laura Ramanis
Sakarā ar manu darbu, esmu dzīvojusi vairākos latviešu centros ASV un
brīvdienās pavadījusi daudz vasaru Ga-ezerā. Uzaugu Indianapolē, mācījos
vietēja latviešu skolā, dejoju tautas dejas, pabeidzu Ga-ezera Vasaras Vidusskolu,
nostrādāju divas vasaras Ga-ezerā un ieguvu bakalaura grādu (B.S. Marketing)
Indiānas Universitātē. Iesāku darba gaitas Losandželosā, tad pārcēlos uz Čikāgu,
un abās pilsētās piedalījos tautas deju kopās. Pārcēlos un Indianapoli, tad
Cincinati, vadot vietējos birojus konsultācijas firmai Mercer un tajā laikā sāku mācīt
latviešu skolā. Tad k$uvu par vadītāju Mercer Mineapoles birojā, strādāju kā
skolotāja latviešu skolā, kā arī pieņēmu Latvijas Goda Konsula amatu Minesotas
štatā. Savā termiņā, sarunāju Latvijas vēstnieka satikšanos ar uzņēmējiem
Minesotā, un vadīju Latvijas valsts vēlešanu iecirkni Mineapolē. Ar firmu pārcēlos
uz Bostonu, lai vadītu Jaunanglijas re,ionu. Tur strādāju par skolotāju latviešu
skolā, aktīvi piedalījos vietējos latviešu pasākumos, un iepazinos ar skaisto Katski$u nometni austrumkrastā. Pirms
pāris gadiem ierados Sanfrancisko. Patreiz strādāju kā Chief Operating Officer firmā Newport Group, kas
nodarbojas ar pensiju fondu administrāciju.
Anita Grīviņa
Anita Grīviņa absolvējusi Rietummičiganas universitātes grāmatvedības fakultāti,
BBA (1991). Nostrādājusi 15 gadus grāmatvedības firmā Plante & Moran, kur
revidēja veselības aprūpes iestāžu grāmatas. 2008.g. pieņēma Finanšu direktores
amatu Pokagon Band of Potawatomi Indians valdībā. Patreiz uzrauga gan Pokagon
valdības finanses , gan arī ir iesaistīta viņu Four Winds Casino Resort darbībā. Anita
Grīviņa ir bijusi Garezera kasiere un prezidente apmēram 15 gadus un arī palīdzējusi
Kalamazū Latviešu skolā kā valodas skolotāja. Anita jau 24 gadus ir precējusies ar
Raimondu Grīviņu - abi iepazinās Garezerā, kuru absolvēja 1985. gadā. Viņiem ir
divi dēli - Markus, 18 g.v. (GVV 2016) un Lūkas, 15 g.v. (GVV 2018).
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Daži Latviešu Fonda atbalstītie projekti
Šogad esam īpaši gandarīti par vertīgo darbu, ko Latviešu Fonda atbalstīto projektu veicēji ir ieguldījuši latviešu
izglītības, kultūras un vēstures kopšanā!

2016. gada novembrī, Latviešu Fonds atbalstīja
populārās folkloras grupas I)+i (LF16L24) turneju ar
koncertiem sešos latviešu centros zieme$amerikā.
.emot vērā I$,u grupas etnogrāfiski nacionālo raksturu,
viņu priekšnesums bija $oti piemērots 18. novembra
sarīkojumiem latviešu centros, un pieci no sešiem
koncertiem notika kā da$a no valsts svētku sarīkojuma.
Piecu mūzi+u ansamblis, kas pastāv jau 35 gadus, ir
mācējis pasniegt senās skaņas un melodijas jaunā
ietērpā un tagad ir viens no pazīstamākajiem
postfolkloras ansamb$iem Latvijā. Daudzu gadu
garumā mūzi+i godam nesuši Latvijas vārdu pasaulē ar
koncertiem un ierakstiem, par kuriem saņemtas piecas Gada balvas par labāko tautas mūzikas albumu. I$,i ir bijuši
Amerikā vairākkārt, bet tik daudz koncertu tieši pie latviešiem nav bijis, un šie koncerti tika $oti gaidīti. Vairākās
vietās koncertos piedalījās arī bērni no vietējās latviešu skolas un pēc koncerta notika braša sadancošana. Mūzi+i
guva $oti lielu atzinību visos koncertos.

Priecājamies par ziņu no Alūksnes puses, ka “Pastāvīgās ekspozīcijas izveide
aktiera Edgara Liepiņa atcerei „Zieme)u zvaigzne” (LF16M59) ir īstenota! Projekta
ietvaros tika izveidota izstāde un atseviš+ā telpā iekārtota ekspozīcija par aktiera
Edgara Liepiņa dzīves gaitām un dai$radi viņa dzimtajā pagastā Zeltiņos, Alūksnes
novadā. Projekta veicinātāja ziņo, ka šī ir vieta, kur ikvienam indivīdam attīstīties,
pilnveidoties un izglītoties. Latviešu Fonds tika popularizēts katrā stendā ievietojot
Latviešu Fonda logo - Austras koku. Līdz ar izstādes iekārtošanu tika nodrošināta
informācijas par aktieri Edgaru Liepiņu saglabāšana un kvalitatīva tālāk nodošana
nākamajām paaudzēm.
No Latviešu Fonda jaunākiem projektiem, esam īpaši
gandarīti par mākslinieces Ritas Grendzes iesniegto projektu
“Simts raksti tiem, kas meklē gaismu” (LF17M04). Rita ir
aicināta veidot vienreizēju izstādi Latvijas Nacionālās
Bibliotēkas telpās. Viss darbs tiks gatavots šopavasar Cēsīs.
Šai izstādei vajadzēs 100 grāmatu: simboliski viena grāmata
katram Latvijas valsts gadam. Ritai Grendzei ir nozimīgs ne
tikai grāmatu skaits bet arī, ka tās ir sarakstījuši latviešu autori
un latviešu valodā. Rita apsver saistību ar 4. maiju - balto
galdautu svētkiem. Dre$$u raksti, tipiski latviskiem galdautiem,
redzami melnā marmora grīdā bibliotēkas galvenajā vestibilā. Māksliniece cer līdzīgus rakstus izveidot savā
darbā, uzsverot vizuālo saspēli starp drukāto tekstu, zimētiem rakstiem un papīrā izgrieztiem logiem. Šos masīvos
dvie$us piekarot pie griestiem tiks izveidota sapņaina vide. Ar nepacietību un prieku gaidām redzēt šī projekta gala
rezultātu-esam parliecināti, ka tas būs izcili skaists.
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Patreiz tiek veidota izstāde “Aizej tur, nezin kur” (LF16M73)
kas iepazīstinās plašāku sabiedrību Latvijā par pasaules
latviešu diasporas pieredzi. Projekta mēr+i ir stiprināt pasaulē
izkaisīto latviešu piederības sajūtu Latvijai, veidot simbolisku
saikni starp latviešiem pasaulē, un integrēt izce$ojušo latviešu
kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas kultūrtelpā. Mēr+auditorija
šim interesantajam projektam ir latvieši un to pēcnācēji visā
pasaulē, it seviš+i skolēni un jaunieši, kā arī citu tautību
Latvijas iedzīvotāji un tūristi.

Nesen noslēdzies Latviešu Fonda projekta “Trimda dimd!”
(LF15L19) otrais posms. “Trimda dimd!” ir īsfilmu cikls, kas būs
skatāms tīmeklī. Intervijas tika veiktas Eiropā un ASV, režisorei Mārai
Pelēcei braucot uz mūzi+u pašu dzīvesvietām, lai filmētu un sakopotu
fotogrāfijas, rakstus, un citus archīvu materiālus. Īsfilmās iepazīsimies
ar komponistu un mūzi+u uzskatiem, ierakstu procesu, un dialogu, kas
veidojās ar publiku: kā mūzi+i uzturēja sabiedrību, un kā sabiedrība
ietekmēja viņus. Projekts ce$ gaismā trimdas latviešu mūzikas
unikalitātes. Šovasar, Baltimoras dziesmu svētku laikā, paredzētajā
filmu programmā apmeklētāji varēs baudīt arī četras “Trimda Dimd!”
īsfilmas.

Nesen slēdza dokumentālās filmas projektu “VĀRPA – apsolītā zeme”
(LF12M39). Latviešu Fonds bija viens no pirmajiem projekta finansētājiem, kas
palīdzēja piesaistīt filmai nepieciešamos līdzek$us. 12. aprīlī plkst. 18.30
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika filmas pirmizrāde. Filma
sniedz ieskatu latviešu baptistu izce$ošanā no Latvijas uz Brazīliju 20.gadsimta
20.gadu sākumā. Izmantojot vēsturiskas fotogrāfijas, dokumentus un
dzīvesstāstus, parādīta izce$otāju dzīve Vārpas kolonijā tās dibināšanas un
uzplaukuma laikā. Izce$otāju pēcnācēju intervijas $auj ielūkoties Vārpas ikdienā
mūsdienās un centienos saglabāt latviskumu.
Filma tapusi, balstoties uz vēsturnieces Brigitas Tamužas ilggadējiem
pētījumiem par latviešu izce$ošanu uz Brazīliju. Satiekot cilvēkus, kuri kā mazi
bērni bija atstājuši dzimteni dažus gadus pēc Latvijas valsts nodibināšanas,
radās iedvesme šo stāstu parādīt filmā. Bēgdami no smagajiem apstāk$iem
Latvijā pēc Pirmā Pasaules kara, vairāk nekā 2000 baptistu, kas sevi dēvēja
par atmodniekiem, devās uz Brazīliju. Pravieši to bija pasludinājuši par apsolīto zemi, kur jādodas sagaidīt
pasaules galu un Kristus otrreizējo atnākšanu.
Izce$ošanas aculiecinieku emocionālie stāsti skatītājiem atklāj sarež,īto un grūtību pilno iedzīvošanos svešajā
zemē. Tur pirmajos gados nomira vairāk nekā 200 cilvēki, galvenokārt bērni un sirmgalvji. Atrodoties ilgstošā
labprātīgā nacionālā un reli,iskā izolācijā, Vārpa līdz mūsdienām ir saglabājusies kā latviskuma saliņa Brazīlijas
vidienē. Filmā parādīts, ka nedaudzie palikušie vecākās paaudzes iece$otāju pēcnācēji vēl joprojām runā un dzied
latviski, cep rupjmaizi un glabā zārku bēniņos, taču jaunākā un vidējā paaudze Vārpu jau ir pametusi.
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Latviešu Fonda projektu un amatpersonu balsošanas lapa
2017. gada vasarai

Projekti: Punktu pieš.īrums projektiem (lūdzu ievērot balsošanas noteikumus).
Katram balsotājam 20 punkti; ne vairāk par 10 punktiem vienam projektam; punkts nav dalāms. Punkti
1

LF17L01 TILTS - Medību Pils

2

LF17L02 ATGRIEŠANĀS MĀJĀS Latvija – Vācija - Austrālija – Kanāda – Latvija

3

LF17L03 ATMI,AS PAR ESLINGENU

4

LF17L04 Trimdas latviešu ieguldījums Latvijas valsts atjaunošnā

5

LF17L06 SIRDSAPZI,AS UGUNSKURS: pastāvīga vēstures ekspozīcija Cēsīs

6

LF17L07 Apgaismojums tautas deju lieluzvedumam
XIV Vispārējos Latviešu Dziesmu un Deju Svētkos ASV

7

LF17L09 Imanta Tillera izstādes "Ce)ojums uz nekurieni" katalogs

8

LF17L15 Ekspozīcijas multimedijs un dokumentālā īsfilma
" Francis Trasuns un Latgales kongress"

9

LF17L17 Imanta Ramiņa bērnu operas "Lakstīgala" PIRMUZVEDUMS un izrādes Latvijā

10

LF17L20 Latvijas stāsti. Šekspīrs satiek Blaumani

KOPĀ

Padomes amatpersonas
uz trim gadiem
var balsot par diviem

20

Valda Grinberga
Andra St. Ivanyi

Rūdolfs Bērziņš

Revīzijas komisija
uz vienu gadu
var balsot par trim

Laura Ramanis
Anita Grīviņa

Izpildīto balsošanas zīmi lūdzam ievietot aploksnē, to aizlīmēt un adresēt:

Mārtiņš Daiga
1902 E. Cholo Lane
Mount Prospect, IL 60056
Par derīgām uzskatīs tikai tās zīmes, kam būs
š.g. 22. jūnija vai agrāks pasta zīmogs!
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 2017. gada pilnsapulcei

Es pilnvaroju
balsstiesīgo Latviešu Fonda dalībnieku
___________________________________________
(rakstiet pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu šeit)
(ieteicams noskaidrot vai pilnvarotais piedalīsies pilnsapulcē)
mani pārstāvēt un manā vietā balsot
Latviešu Fonda pilnsapulcē
2017. gada 23. septembrī,
57732 Lone Tree Rd, Three Rivers, MI 49093
Mans vārds: _______________________________
Mans paraksts: _____________________________
Datums: ___________________________________
Lūdzu nosūtīt pilnvaru uz sekojošo adresi:

Mārtiņš Daiga
1902 E. Cholo Lane
Mount Prospect, IL 60056
USA
Par derīgām uzskatīs tikai tās, kam būs
š.g. 22. jūnija vai agrāks pasta zīmogs
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Apsveicam dāsnākos ziedotājus!

Tikšanās laikā ar kultūras ministri Daci Melbārdi atzinības raksti un īpašas Latviešu Fonda nozīmes tika pasniegtas
dāsnākajiem ziedotājiem čikāgiešiem (no kr.) Valija Galeniece, Sigrīda Renigere, kultūras ministre Dace Melbārde, Modris
Galenieks un LF pārstāvis Mārtiņš Daiga. Foto: Arnis Šraders

Latviešu Fonda padomes apsveikums čikāgiešiem 2016. gada 19. novembrī
Godājamie čikāgieši!
Latviešu Fonda vārdā sveicam jūs Latvijas Valsts svētkos! Jūsu vidū ir daudz devīgu un sirsnīgu
Latvijas patriotu, kuriem rūp latviešu kultūras saglabāšana un attīstīšana. Ja atskatāmies
vesturē, pat pirms Latvijas neatkarības iegūšanas, mūsu kultūras atbalstītāji nereti dzīvoja ārpus
Latvijas, bet ar Latviju sirdī.
Kad pirms 46 gadiem sakot: “Dosim – dzīvosim!” Kanādas un Amerikas latvieši apvienojās nākotnei,
starp Latviešu Fonda pirmajiem dalībniekiem bija arī čikāgieši. Latviešu Fonds ir atbalstījis
projektus, kas skar latviešu sabiedrību jūsu tuvumā - Čikāgas vīru kori, Garezera vidusskolu, gan
arī projektiem, kas ir svarīgi visiem latviešiem, lai kur tie arī nedzīvotu – filmas “Dieva putniņi”
un “Melānijas hronika”, dziesmu svētkus Amerikā, Kanādā un Austrālijā, viesizrādes un koncertus no
Latvijas un daudzus citus.
Latvijas simtgadei tuvojoties, Latviešu Fonds vēlas pateikties visiem, kas mūs atbalstījuši gadu gaitā,
bet ar īpašām atzinības nozīmēm šodien sveicam Latviešu Fonda dāsnākos atbalstītājus,
čikāgiešus Valiju Galenieci, Modri Galenieku un Sigrīdu Renigeri. Dodot Latviešu Fondam jūs dodat
Latvijai un latviešiem visā pasaulē. Mēs esam lepni par jums un, tāpat kā Latvijai, vēlam jums saules
mūžu!
- Latviešu Fonda padome
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Jaunie dalībnieki
Kā redzat pēdējos apkārtrakstos, jaunie daīibnieki nāk gan no Latvijas, Kanādas, gan ASV. Jaunieši paši ziedo,
izejot no savām iespējām, vai arī dalību LF saņem kā dāvanu no saviem vecākiem, krustvecākiem vai vecvecākiem.
Latviešu Fondā iesaistas arvien vairāk jaunās paaudzes dalībnieki- tā pierādot, ka priekšteču darbs atbalstīt vēl
nebijušo, tiks turpināts vēl paaudžu paaudzēs!

Dāvis Berkolds, CA
2016. g vasarā, Dāvis Berkolds absolvēja Ga-ezera vasaras vidusskolas ar labām
sekmēm iegūstot gan Sportista Balvu, gan GVV Gara Balvu. Iestājoties Latviešu Fondā,
viņš ir pateicīgs par Fonda atbalstu un $oti cer aktīvi piedalīties Latviešu Fonda
pasākumos. Šovarsar viņš atgriežas Garezera saimē, lai strādātu par GSS audzinātāju.
Rudenī viņš ir iecerējis uzsākt Business and Finance studijas Kalifornijas universitātē.

Marlēna Ramane, CA
Marlēna iestājās Latviešu Fondā kopā ar mammu, Lauru
Ramani, lai atbalstītu interesantus latviešu projektus un
idejas. Viņa ir pateicīga Latviešu Fondam par šo iespēju
sakarā ar Ga-ezera Vasaras Vidusskolas absolvēšanu 2016.
gada vasarā saņemt dāvanā balsstiesības. Marlēna šajā
pavasarī beigs savu vietējo vidusskolu un rudenī sāks
universitātes studijas Dienvidkalifornijā.
Laura Ramane, CA
Pirms pāris gadiem Laura pārcēlās uz dzīvi Zieme$kalifornijā un tajā laikā bija aizrāvusies
ar darbu un neiesaistītjās latviešu organizācijās. Tieši tajā laikā, kad viņa varēja mazliet
atrauties no darba, viņai parādījās iespēja sadarboties ar Latviešu Fondu. Viņa uzreiz
nodomāja iestāties un ir lielā sajūsmā par Latviešu Fonda darbību.

Jūsu ziedojumi ir piemērs un iedvesma mūsu jaunajai paaudzei, kuriem
Raiņa vārdi - “dodot gūtais – neatņemams”- no skaistas frāzes k+ūst par
patiesu sirds sajūtu. Latviešu Fonds, ieejot savas pastāvešanas 46. gadā,
turpina būt jauns. Kā tas iespējams, jūs jautāsiet? .oti vienkārši – LF
dalībnieki ar vairāku gadu desmitu stāžu ir joprojām sirdī jauni. Taču
pēdējos gados mēs esam svētīti arī ar jauniešiem vecumā no 18 – 38
gadiem. Vai mēs vēlētos redzēt vēl jaunākus dalībniekus? Protams!
Lietuviešu Fonda jaunākā dalībniece “iestājās” fondā, viena mēneša
vecumā. Ja lietuvieši to var – varam arī mēs!
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Latviešu Fonda atbalstītāji kopš 2016. gada rudens
Ziedotāji
Nora Aivars, NJ
Mara Berztiss, PA
Irēne Ezergaile, Toronto
Arturs Grava, OH
Aina Irbe, VA
Ilmārs Kalniņš, OH
Ilona /īse, OH
Voldemārs Nariņš, WI
Karlis Preiss, NJ
Sigrīda Renigere, IL
Andrejs Rozentāls, Latvija
Kristīna Sīmane-Laimiņa, IL
Bertrams Zariņš, MA

Dzintara tūkstošnieki ($10,000+):
Māra Dole †
Aina Galējs Dravnieks †

Bronzas tūkstošnieki ($5,000+):
Valdis Bērziņš , LV
Ernests Dravnieks †
Ints Dzelzgalvis, PA
Rasma Kariņa, NJ

Ziedotāji Īpašai akcijai:
Dace Aperāne, NY
Imants Freibergs, Latvija
Tija Kārkle, MN
Ilze Pētersone, NY
Ērika Petersone, Austrālija
Ināra Reine, Latvija
Juris Žagariņš, MA
Balsstiesības atjaunojuši:
Krista Roze, IN
Kalvis Roze, NJ
Helēna Vīksniņa, DC

Dāsnākie ziedotāji
Mēs, Latviešu Fonda padome, priecājamies par visiem
jaunpienācējiem mūsu pulkā, kā arī par to, ka “sirdī
jaunie” dalībnieki mūs neaizmirst un atbalsta LF ar
ziedojumiem pat pēc tam, kad tūkstošnieka ziedotāja
pakāpe ir jau sasniegta. Dāsnāko ziedotāju atbalsts ir
Latviešu Fonda stūrakmens. Paldies par atbalstu
Latviešu Fondam. Dosim- dzīvosim!

Dzelzs tūkstošnieki ($2,500+):
Alfs & Māra Bērztīss, PA
Juris Cilnis, WA
Modris Galenieks, IL
Valija Galinece, IL
Astrīde Ivaska †
Ruta Jordāns, ME
Andris Padegs , NY
Maija Priede , MA
Sigrīda Renigere , IL
Ansis Saprasa †
Kristīna Sīmane-Laimiņa, IL
Maksims Strunskis, Vācija
Hugo Vītols †
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Vēlos atbalstīt Latviešu Fondu!

2017. gada pavasaris

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
3120
Byron
Depot Ct. SW
Oakdale,
MN 55128
USAUSA
Byron
Center
MI 49315
Epasta adrese: lfkasieris@gmail.com.

Latviešu	
  Fonds	
  
℅	
  Jēkabs Bērzkalns
3120 Byron Depot Ct. SW
Byron Center MI 49315

Return Service Requested

Apkārtraksts ir arī pieejams Latviešu Fonda mājas lapā www.latviesufonds.info

