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Palmas un priedes
Latviešu Fonda padomes locekļiem agrais pavasaris ir darbu pilns. Ar projektu
konkursa noslēgšanu sākas projektu izvērtēšanas un izvirzīšanas darbi;
plānojam, gatavojamies un pulcējamies gadskārtējā padomes sēdē, balsojam
par mazajiem projektiem un izvirzam lielos; bez tam raujamies ar apkārtraksta
darbiem, lai biedrus informētu par Latviešu Fonda jaunumiem! Priekšsēdes
darbs var gludi un veiksmīgi noritēt tikai tad, kad līdzās strādā apņēmīgi un
gudri padomes locekļi. Es apbrīnoju padomes locekļu atdevi un degsmi strādāt,
lai atbalstītu svarīgus un unikālus projektus, kas atbilst Latviešu Fonda misijai
kopt latviešu kultūru, izglītību, un valodu.
Martā satikāmies padomes sēdē skaistajā un saulainajā Dienvidkalifornijā.
Mērojot tālos ceļus no Jaunanglijas, Mičiganas un citiem apsnigušajiem
štatiem, ierodoties Losandželosā, baudījām tās zaļumu, košumu un spožumu.
Ielejās palmas, bet kalnos-priedes! Cik skaista iedvesma ražīgam un
produktīvam padomes sēdes darbam! Un padomes darbarūķi ir gan čakli
strādājuši! Īpašu uzmanību lūdzu pievērsiet ziņojumam par ieteiktiem Latviešu
Fonda statūtu grozījumiem, kurus padome liks uz balsošanu šī gada septembra
pilnsapulcē Bostonā. Padome ir rūpīgi strādājusi, lai uzlabotu dažus statūtu
pantus tā, lai varētu stradāt mūsdienīgāk un darbus veikt efektīgāk. Jo
organizācija, kas neiet līdzi laikam un neuzlabojas, ar laiku iznīkst.
Ar sajūsmu gaidām šovasar satikt Latviešu Fonda dalībniekus Rīgā, kā arī
pilnsapulcē Bostonā, 29. septembrī! Paredzam interesantu pilnsapulci, ar
draudzīgām pārrunām starp biedriem un labvēļiem. Padome ir sajūsmināta par
nākotnes darbiem un plāniem; tāpat, kā Kalifornijas palmas un priedes - esam
uz zaļā zara!
~ Priekšsēde Valda Grinberga

Ja kļūst skumji, uzsien mezglu
Saules stara galā
Un, ja nelīdz, zīmē zvaigzni
Zilā jūras malā,
Bet, ja auksti, paņem liesmu,
Iededz pļavā zaļā
Saķer visus siltos vējus
Un tad palaid vaļā,
Lai ir jautri, paņem smaidu,
Iepin vārdā garā,
Tad Tev katrs dzīves brīdis
Būs uz zaļā zara!

Ojārs Vācietis
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PADOME DARBĀ

2018. g. martā LF padome
satikās dienvidkalifornijā, lai
starp sēdēm un Fonda
darbiem
baudītu
kalnus,
okeānu, palmas un priedes.
No kreisas: Ilze Pētersone,
Jēkabs Bērzkalns, Renāte
Kenney, Valda Grinberga,
Mārtiņš Hildebrants, Andra
Berkolda.
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Latviešu Fonda gadskārtējā pilnsapulce Bostonā
Bostonas Trimdas draudzes telpas
58 Irving Street, Brookline, MA
Sestdien, 2018. gada 29. septembri, plkst. 13:00


Kvoruma konstatēšana, sapulces darba kārtības pieņemšana, un iepriekšējās pilnsapulces
protokola pieņemšana



Padomes locekļu ziņojumi
o Priekšsēdes ziņojums un padomes locekļu un revidentu vēlēšanu rezultāti
o Projektu lietvedes ziņojums par konkursu un datu bāzes jaunumiem
o Aktīvo projektu lietvedes ziņojums
o Kasiera ziņojums un kases stāvoklis
o Administratīvās lietvedes ziņojums
o Sekretāres ziņojums
o Palīga ziņojums un balsošana par statūtu grozījumiem
Revidentu ziņojums
Komisiju ziņojumi




o
o
o
o






Ieguldījumu komisijas pārstāves ziņojums
Latviešu Fonda Latvijā komisijas pārstāvja ziņojums
Sabiedrisko attiecību komisijas parstāves ziņojums
Padomdevēju komisijas pārstāves ziņojums

Ziņojumu apspriešana un jautājumi
Nepabeigtie darbi
Jaunie darbi
Pateicības
Pilnsapulces slēgšana

PAZIŅOJUMS!
Lai veicinātu Latviešu Fonda sekmīgu tālāko darbību, Latviešu Fonda padome aicina tos
dalībniekus, kuri līdz šim savu dalības maksu devuši kā aizdevumu Latviešu Fondam, to
pārrakstīt par ziedojumu.
Ja jūs atbalstat šo iniciatīvu, jums nav mūs jākontaktē. Pēc 2018. gada 1. decembra jūsu dalības
maksa tiks reģistrēta kā ziedojums.
Ja jūs vēlaties, lai jūsu dalības maksa arī turpmāk paliek kā aizdevums, lūdzam, līdz 2018. gada
1. decembrim, par to informēt Latviešu Fonda kasieri Jēkabu Bēŗzkalnu rakstot uz epastu
lfkasieris@gmail.com vai pa pastu 3120 Byron Depot Ct SW, Byron Center, MI 49315. Vēstulē
lūdzam arī norādīt jūsu aizdevuma kopsummu.
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Mazie projekti
2018. gadā 12 mazie projekti saņems Latviešu Fonda finansējumu.
Kad saņemsiet šo
apkārtrakstu, daļa projektu jau būs uzsākti. Dziedātāji gatavosies koncertiem, filmas tiks izrādītas,
un ja lidojot uz Latviju atvērsiet Air Baltic žurnālu, tad arī tur šogad varēsiet ieraudzīt Latviešu
Fonda Austras koka simbolu!

LF18M01 Dokumentāla filma "Z.A.Meierovics”
Ar savas rīcības dinamismu, pat atraktivitāti, ar prasmi riskēt un vajadzīgā
brīdī būt nosvērtam diplomātam, Meierovics spēja pulcināt ap sevi
domubiedrus un iedvesmot tos aktīvai rīcībai, prata iegūt lielvalstu līderu
atbalstu Latvijas neatkarībai. Tieši viņš līdz 1925.gadam bija valsts galvenā
politiskā seja. Kinofilma par Z. Meierovicu reizē būtu arī stāsts par Latvijas
valsts tapšanu un nostiprināšanos. Filmai ir jāpalīdz saprast, kā veidojās šī
izcilā politiķa personība, kā Meierovics vēl pavisam jauns sasniedza savu
valstsvīra briedumu un tapa cienīts visā Eiropā. Kāda apstākļu sakritība to
veicināja? Kāpēc šodien sevi nepiesaka tāda mēroga Latvijas patrioti?
Projekta mērķauditorija ir Latvijas iedzīvotāji neatkarīgi no vecuma, bet
atrakīvais sižeta risinājums ir janatnes piesaistes potencionāls.
LF finansējums segs montāžu - $1000 un skaņas pēcapstrādi - $1000
Projektu piesaka producente Dace Siatkovska (dz. 1980), kura ir
pieredzējusi kino un reklāmu producente, strādājusi pie vairāku pilnmetrāžas un īsmetrāžas filmu
attīstīšanas, uzņemšanas un izplatīšanas. Izglītību ieguvusi Latvijas Kultūras akadēmijā. Dacei ir pieredze
arī ar filmu uzņemšanas organizatorisko pusi ārpus Latvijas teritorijas. www.deepseastudios.lv Projekta
vizualāis materials https://vimeo.com/deepseastudioslv/

LF18M02 Latviešu filmu izrāde Baltijas valstu simtgades
svētku ietvaros
Sakarā ar Latvijas neatkarības simtgades svinībām Latvijā ir uzfilmētas
vairākas jaunas, kvalitatīvas un aizraujošas filmas. ALTS organizēs divu filmu
izrādīšanu Baltijas valstu simtgades svinību ietvaros Bostonā, kā arī aicinās
abu filmu režisorus, kas būtu vienreizēja iespēja Amerikas latviešu sabiedrībai
uzdot jautājumus un uzzināt padziļinātu informāciju par filmām un to tapšanas
procesu. Abas filmas rādīs ar subtitriem angļu valodā, ļaujot to pilnvērtīgi
baudīt skatītājiem, kas nepārvalda latviešu valodu. Annas Vidulejas filma
“Homo Novus”. Filma uzņemta pēc labi zināmā Anšlava Eglīša, tāda paša
nosaukuma, romāna motīviem. Romantiska pārpratumu komēdija, kurā
atdzīvojas pagājušā gadsimta 30. gadu Rīga, mākslas personības, bohēma
un Anšlava Eglīša trāpīgais humors. Aigara Graubas filma “Nameja
Gredzens”. 13. gadsimts, bagātās un varenās baltu pagānu zemes ir
iekārojams mērķis arī Romai.
LF finansējums daļēji segs audio un video aparatūras īri un operatora darba izmaksas - $1000
Projektu piesaka ALTS priekšniece Gita Līgure. Strādāju firmā Skillsoft par programmēju. Savā brīvajā
laikā esmu aktīvi iesaistījusies Bostonas Latviešu sabiedrībā. Kopš 2016. gada esmu ievēlēta par ALTS
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priekšnieci. Kopš esmu darbojusies ALTS, esam uzņēmuši vairākas Latvijas teātra viesizrādes Bostonā,
un sarīkojuši daudzus pasākumus, kas vienmēr ir rūpīgi pārdomāti un labi apmeklēti no Bostonas Latviešu
sabiedrības puses.

LF18M04 Tautasdziesmu teicējas
Izstāde – ceļojums “Tautasdziesmu teicējas” ir veltījums Latvijas simtgadei,
cilvēkiem, kas dzīvo savā zemē un uztur latviešu valodu, tradīcijas un
kultūru. Apzinot video sižetos un skaņu ierakstos tautasdziesmu teicējas
Latvijā, 1991. gadā tika savākti unikāli folkloras materiāli. Šīs ekspedīcijas
vadīja bija Dace Micāne-Zālīte, dalībnieki - fotogrāfs Jānis Deinats un
videomākslinieks Viesturs Graždanovičs. Radošā grupa ir spējusi prasmīgi
iemūžināt suitu, lībiešu, kursenieku, latgaliešu teicējas savā vidē. Lai šo
liecību saglabātu un ietvertu izstādes formātā, ir nepieciešama materiālu
digitalizācija (1000 fotogrāfijas, 980 minūtes skaņu lentas ieraksta, 20
stundas videomateriāls). Digitalizācijas darba mērķis ir sagatavot 25 gadus
senu folkloras ekspedīciju materiālu multimediālai izstādei, kas ir visu maņu
un sajūtu līmeņos pietuvināšanās teicēju kultūrtelpai. Projekts iecerēts Latvijas Nacionālās Bibliotēkas
izstāžu zālē, 2019. g.
LF finansējums - $2000, segs foto filmiņu skenēšana $600, audio ierakstu digitalizācija studijā, ierakstu
lentas $530, krāsu korekcija $300, skaņas apstrāde un sinhronzācija $170, Dace Micāne Zālīte -projekta
mākslinieiciskā vadība $400.
Projektu piesaka Dace Micāne – Zālīte, režisore, biedrība "Virtuālā studija URGA". Baltu filoloģijas
maģistre, kopš 2017. gada. starptautiskā festivāla Baltica 2015 daudzinājuma vakara, Sudmaliņas 2016.
festivāla atklāšanas režisore . Veidojusi uzvedumus “Latviešu kāzas”, “Vēja zirgi sauli veda”, un “Zalkša
līgava”. Dibinājusi Konektikutas latviešu skolu. Ar ALA Kultūras Fonda atbalstu izdevusi dzejas grāmatu
"Vāveru gane".

LF18M05 TERRA CHORALIS [LV-CH].
Latviešu kormūzikas lielkoncerti Kūrā un
Cīrihē (Šveicē) 2018. gada novembrī
Projekta TERRA CHORALIS [LV-CH] gaitā vienpadsmit mēnešu garumā - tiks sagatavots 300
dziedātāju liels koris Latvijas valsts simtgadei veltītiem
koncertiem Šveicē., kas notiks Šveicē 2018. gada 3.
novembrī (Kūrā, Chur) un 4. novembrī (Cīrihē, Zürich).
Lai sasniegtu projekta mērķi, TERRA CHORALIS [LVCH] koncertos skanēs 12 latviešu un 8 Šveices
komponistu skaņdarbi. Iesaistītie dziedātāji: 50
dziedātāji no Latvijas; 125 dziedātāji no Šveices
(latviešu un šveiciešu koris); 175 dziedātāji no Austrijas, Francijas, Itālijas, Norvēģijas un Vācijas latviešu
koriem. Koncertu apmeklētāju skaits Šveicē: 1600 personas. Par Latviju Šveicē zina salīdzinoši maz. Ar
projektu TERRA CHORALIS [LV-CH] tiks radīta un nostiprināta interese un priekšstats konkrētā Šveices
sabiedrības daļā (Šveices koru diriģentos, dziedātājos, koncertu apmeklētājos, radio klausītājos) - par
Latviju kā bagātu kultūrtautu ar spilgtu un intersantu kultūru, kora mūzikas mantojumu un mūsdienu
mūziku.
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LF finansējums - $1000, daļēji segs koncerta apgaismojumu.
Projektu piesaka Uldis Mākulis, Cīrihes latviešu koria BALTS valdes priekšsēdis; Mākslas kultūras
menedžmenta maģistrs; Mākslas vēstures un restaurācijas bakalaurs.

LF18M06 Lettonia centum. Latviešu
klasiskās mūzikas koncerts par godu
Latvijas simtgadei.
Par godu Latvijas simtgadei Frankfurtes Latviešu
biedrība sadarbībā ar Vācijā dzīvojošiem izciliem
latviešu mūziķiem š.g. 10. novembrī organizē
latviešu klasiskās mūzikas koncertu "Lettonia
centum". Ar šo koncertu Frankfurtē tiks atzīmēta
Latvijas Valsts jubileja, sniedzot iespēju latviešiem baudīt augstvērtīgo latviešu klasisko mūziku un
prezentējot šo augsto kvalitāti vācu publikai. "Lettonia centum" uz skatuves pulcēs izcilās mūziķes Andru
Dārziņu, Laumu Skridi un Lauru Zariņu, kuras kopā ar kamerorķestri "Urban Camerata" no Štutgartes
atskaņos P. Vaska, P. Plakida un Laimas Adelaides Priedītes skaņdarbus. Savienojot Latvijā notikušos
Dziesmu svētkus ar svinīgo koncertu, to ievadīs Frankfurtes latviešu sieviešu koris "Silava".Stiprinot
saiknes starp Vācijā un Latvijā spēlējošiem mūziķiem, orķestra sastāvā spēlēs arī jaunie mūziķi no
Latvijas. Ar savu klātbūtni koncertu pagodinās LR goda konsuls Hesenes apgabalā Prof. Dr. Ridigers
brīvkungs fon Rozens un komponists Pēteris Vasks. Frankfurtes Latviešu biedrības mērķis, organizējot
šo koncertu, ir "uzbūvēt svētku saviļņojuma tiltu", kas vienotu ārzemēs mītošos latviešus ar tautiešiem
tēvzemē un piedāvāt iespēju apmeklēt šo koncertu ikkatram latvietim, neatkarīgi no viņu finansiālajām
iespējām.
LF finansējums -$1000, daļēji segs honorāru pianistei Laumai Skridei un sitamo instrumentu solistam.
Projektu piesaka Mārīte Kļaviņa, Frankfurtes Latviešu biedrība, valdes priekšsēdētāja.
Projektu piesaka Mārīte Kļaviņa. 2008. g. ieguvusi maģistra grādu biznesa ekonomikā Ķelnes universitātē,
Vācijā. No 2005. līdz 2009. gadam strādājusi praksēs dažādos starptautiskos biznesa konsultāciju
uzņēmumos, operatīvi iesaistoties projektu realizēšanā (PricewaterhouseCoopers, Deloitte). No 2009.
līdz 2012. gadam strādājusi REWE Group meitas uzņēmuma stratēģiskās plānošanas nodaļā kā projektu
vadītāja. Kopš 2012. gada bērnu kopšanas atvaļinājumā, audzinot trīs meitas. 2015. gadā dibinājusi
Frankfurtes Latviešu biedrību un ieņem valdes priekšsēdētājas amatu. Pēdējos trīs gados organizatore
Valsts svētkiem Frankfurtē ar vairāk nekā 150 dalībniekiem. 2016. gada jūlijā organizatore un projekta
līdzautore Latviešu kultūras svētkiem Frankfurtē "Debesmanna 2016" ar 300 dalībniekiem un viesiem,
pasākumu
finansēja
Sabiedrības
integrācijas
fonds
(vairāk
informācijas
www.frankfurteslatviesi.lv/debesmanna).

LF18M07 Bibliotēkas - piejūras Gaismas pilis
Salacgrīvas bibliotēka 2018.gada pavasarī un rudenī organizēs braucienus uz 10
Kurzemes piejūras skolām un bibliotēkām. Vidzemes piejūras skolas ar Latviešu
Fonda atbalstu jau apmeklētas. Bērniem stāstīs par grāmatas nozīmi cilvēka
izaugsmē, zināšanu iegūšanas procesā. Sarunas ar bērniem caur grāmatu par
jūru. Ikvienam mācoties, iegūstot zināšanas, iespējams kļūt par jūrnieku. Stāsti par
grāmatu krātuvēm - bibliotēkām, kurās dzīvo dažādas zināšanas, īpaši uzsverot
zināšanas par jūrniecību. Brauciena komandā būs bibliotekāri, jau esošie jūrnieki,
kuri ar savām formām atstās iespaidu uz bērniem. Skolām, bibliotēkām tiks
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dāvinātas grāmatas par jūrniecību. Gints Šīmanis, Krišjāņa Valdemāra dzīvesceļa pētnieks stāstīs par
Kr.Valdemāra lomu jūrniecības attīstībā, bibliotēku dibināšanā Latvijā. Projektā darbosies Raivis
Struncens, kura pienākumos būs atrādīt projekta norisi un virzienu sociālajos tīklos, veidot publicitāti,
akcentējot Latviešu Fonda atbalstu
LF fiansējums segs autoratlīdzību Gintam Šīmanim - $400 un autoratlīdzību Raivim Struncenam - $400.
Projektu piesaka Hedviga Inese Podziņa, Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja. Dažādu pasākumu un
projektu vadītāja Salacgrīvas novada domes Salacgrīvas bibliotēkā.
Iepriekš LF finansējumu saņemts: 2013.gads - Skaņuplašu saglabāšana un popularizēšana; 2015.gads
- Aspazijas kaķi un Raiņa suņi; 2016.gads - Latvji, brauciet jūriņā!; 2017.gads - Kopsim jūras gēnus
latviešos!

LF18M08 66. ALJA Kongress Bostonā
ALJA kongresa mērķis ir atbalstīt ALJA devīzi:
pulcināt, pārstāvēt un uzturēt latviešu jauniešus un
viņu identitāti Amerikā. Kongress dod iespēju
jauniešiem apciemot un iepazīties ar jaunu pilsētu,
kā arī attīstīt savas attiecības ar citiem latviešu
jauniešiem. Šogad ALJA kongresam ir īpašs mērķis
sadarboties ar “Baltic Centennial Committee,” lai
kongresa dalībnieki arī piedalās Bostonas baltiešu simtgades svinībās, jo tās notiks vienlaicīgi kongresa
nogalē. Mēs kā kongresa dalībnieki tad varēsim svinēt gan mūsu organizāciju, ALJA, gan visas 3 baltiešu
valstu simtgades.
LF finansējums - $2000- segs divu dienu konferenču telpu īri, kurās notiks lekcijas un ALJA pilnsapulce.
Projektu piesaka "American Latvian Youth Association of Massachusetts, Inc." Vispārējā Amerikas
Latviešu Jaunatnes Apvienība (ALJA) ir LF tūkstošnieks, bet viena no rīcības komitejas pārstāvēm
Kristiāna Grinberga ir LF dalībniece. Projekta rīcības komitējā ir Ariana Ule, Kristiāna Grinberga un Emma
Willems. Mēs pārstāvam vairākus amatus ALJA valdē. Visas esam strādājušas Garezerā kā audzinātāja,
pludmales sardze vai medmāsas palīdze. Esam saistītas ar Bostonas latviešu sabiedrību, un esam
uzņēmušas rīkot ALJA kongresu.

LF18M09 Grāmata “PIESAULE 1954 – 2018”
Grāmatas mērķis ir dokumentēt vienu latviešu ciemu
Amerikā, kas pastāvējis vairāk kā sešdesmit gadus, kur
bijusi latviska sabiedrība, notikušas sabiedriskas
aktivitātes, un aprakstīt kā laika gaitā šī sabiedrība
mainījusies. Mērķauditorija šai grāmatai ir latvieši, kuri
dzīvo Amerikas austrumu krastā, īpaši Bostonā un citi,
kam interesē trimdas vēsture. Tā var būt noderīga
vēsturniekiem un sociologiem, kas pēta etniskās grupas
Amērikā. Grāmatu paredzēts izdot 2018.gada beigās ar
vairāk kā 200 melnbaltām un krāsu fotogrāfijām.
SATURS: I. DAĻA: Piesaules karte; māju vēstures
apraksti, māju īpašnieki; pirmo gadu talkas; baznīcas celšana 1959. gadā. II. DAĻA Vispārējas atmiņas;
interesanti Piesaules cilvēki; Jāņi; Būdeļnieku balles (rudens sarīkojumi); atmiņas par bērnu vasaras
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nometnēm; pensionāru nometnes; uzvedumi, teātris; sports; kāzas; kristības un iesvētības ; 2x2 nometne
1983.gadā; baltiešu jaunatnes kongresi 1983. un 1989. gadā.
LF finansejums - $1000 – segs daļēju grāmatas iespiešanu.
Projektu piesaka Ilze Raudsepa, LF Tūkstošniece. B.A. Mount Holyoke College, 1961, M.A. University of
Chicago, 1962. Ohio State University - instruktore angļu valodā. Skolotāja Bostonas Latviešu skolā un
Beverīnas Vasaras vidusskolā. Darba grupas vadītāja “Bostonas stāsti” - 67 intervijas ar bostoniešiem,
1990 -1993, kas nosūtītas uz Nacionālās mutvārdu vēstures (NMV) krājumu Latvijas Universitātē.
Sastādījusi un režisējusi dzejas un mūzikas iestudējumus Bostonas latviešu skolai (2), Beverīnas vasaras
vidusskolai (2), Amerikas Latviešu Tautiskai Sabiedrībai Bostonā (2), folkloras grupai Piektvakara pudurim
(3). Tulkojusi Annas Brigaderes lugu “Maija un Paija” angliski, kas publicēta grāmatā “The Golden Steed”,
Waveland Press, 1979. LF Finansējums iepriekš saņemts videolenetei “Elles kēķis", (režisore Maruta
Jurjāne),1996. gadā.

LF18M10 Sanfrancisko Jaunā teātra izrāde “Sprīdītis?”
(pēc A. Brigaderes darba motīviem)
A. Brigaderes luga “Sprīdītis” ir izvēlēta, domājot par cilvēkam
vienmēr aktuālo pasaules paplašināšanu un vienlaikus māju sajūtas
meklējumiem. Mēs negribam iet vieglāko ceļu, iestudējot iepriekš
redzētus lugas variantu, bet vēlamies radīt savu, personīgas
pieredzes caurstrāvotu versiju par Sprīdīti, kas devies laimes
meklējumos ārpus dzimtenes, par mājām un valodu, kurā atgriezties
pēc svešu zemju staigāšanas ar jaunu pieredzi un dziļāku izpratni par
vērtībām. Ar mūsdienīgiem vizuāliem līdzekļiem attēlosim Sprīdīša
ceļojumu un viņa sajūtu pārvērtības. Latviskās identitātes meklējumus
pasvītrosim izmantojot latviešu (daļēji angļu) valodu un muzikālo
ietērpu. Teātra projekta radošā komanda: režisore: Māra Lewis;
mūzikas autori: Grupas “Iļģi” radošais sastāvs; māksliniece: Linda
Treija; projekta koordinatore: Iveta Grava.Izrādēpiedalīsies 9-19 aktieri. Galveno lomu tēlos profesionāls
aktieris no Latvijas. Lugu izrādīs Sanfrancisko, Losandželosā, Vašingtonā, Bostonā un Čikāgā.
LF finansējums -$2000, segs postfolkloras grupas "Iļģi" mūzikas sacerēšanu, aranžēšanu un ierakstīšanu.
Projektu Piesaka Māra Lewis, Sanfrancisko Jaunā teātra vadītāja un režisore, dzimusi un augusi Rīgā,
LNT aktiera ģimenē. Jau bērnībā sākta aktīva dalība jauniešu teātru studijās. Māra ir ieguvusi LU maģistra
grādu ekonomikā. Pēc ierašanās ASV aktīvi iesaistījusies vietējā teātra dzīvē – aktrise Mazajā teātrī
Sanfrancisko un A. Berkoldas izrādē Hotel Paradiso. Sanfrancisko Jaunajā teātrī Māra Lewis iestudējusi
četras lugas: 2011. L. Stumbres “Plīvurītis ar punktiņiem”; 2013. O. Bagaturijas “Karalis Līrs nabagmājā”;
2015. R. Blaumaņa “No saldenās pudeles”; 2017. Ē. Kestnera “Emīls un Berlīnes zēni”. SJT (iepriekš
Sanfrancisko Teātra Darbnīca), 2010. gadā nodibināja Sanfrancisko līča apkārtnes latviešu sabiedrības
teātra mākslas entuziasti. Ar izrādi “Emīls un Berlīnes zēni” teātris 2017. gadā piedalījās Dziesmu un deju
svētkos Baltimorā, izrādot iestudējumu vairāk nekā 350 skatītājiem. Šo dalību finansiāli atbalstīja Artura
Jullas Fonds un ALA.
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LF18M11 Patstāvīgas ekspozīcijas paplašināšana aktiera
Edgara Liepiņa atcerei „Ziemeļu zvaigzne”
Biedrība „Kultūras un izglītības centrs STILI”, Alūksnes novadnieka, aktiera,
komiķa, Edgara Liepiņa 90. jubilejas gadā, līdz 2018.gada decembrim vēlas
paplašināt, Edgara Liepiņa patstāvīgo ekspozīciju viņa dzimtajā pagastā
Zeltiņos, Alūksnes novadā. Paplašinot blakustelpu, vēlamies radīt
izsmeļošāku ieskatu par aktieri, par viņa dažādajām rakstura šķautnēm.
Latvijā ir maz komiķu, un viņš ir viens no izcilākajiem, kas tiešām būtu pelnījis,
lai viņa dzīvei, darbībai tiktu veltīts vairāk uzmanības un informācijas tieši
viņa dzimtajā pagastā, reģionā. Problēma jau noteikti ir arī tā, ka jaunākie
cilvēki tā īsti nemaz nezin un varbūt pat neizprot E.Liepiņa nozīmīgumu kā
komiķim un ko tas ir devis mums kā tautai un mūsu pašapziņai. Šis projekts
atklās E.Liepiņa nozīmīgumu gan kā komiķim, gan mūziķim gan aktierim un
ko tas ir devis mums kā tautai un mūsu pašapziņai. Kā arī parādīs viņa rakstura daudzveidību.
LF finansējums - $1400 - segs 8 patstāvīgās ekspozīcijas stendu izveidošanu (maketēšana, drukāšana,
materiāli, montāža uz pamatnes).
Projektu piesaka Antra Lielmane, biedrība „Kultūras un izglītības centrs „Stili”” valdes priekšsēdētāja.
Biedrība darbojas jau no 1998.gada ar mērķi: sekmēt bērnu, jauniešu un pieaugušo kultūras un izglītības
aktivitāšu daudzveidību, projektu izstrādi, kas radītu mūsdienīgu vidi reģiona kultūrā un izglītībā. Biedības
valdes priekšsēdētāja arī projekta vadītāja Antra Lielmane ir beigusi Latvijas mākslas akadēmiju, ir
interjera dizainere; praktiski ir piedalījusies 2 Interreg III A projektu realizācijā Alūksnes pilsētā.
Piesaistījusi finansējumu no VKKF un veiksmīgi realizējusi projektu ”Alūksnes muižas parka Tempļakalna
rotondas restaurācija”. Projekta pieteicēja, Antra Lielmane ir beigusi vairākus kursus projektu vadībā.
Pēdējais no tiem 2013. gadā- „Projektu vadība” ar ievirzi komerczinībās.
Iepriekš LF finansējums saņemts 2016. gadā projektam LF16M59 „ Patstāvīgas ekspozīcijas izveide
aktiera Edgara Liepiņa atcerei „Ziemeļu zvaigzne”.

LF18M13 Latviešu danču video iefilmēšana
Projekta ietvaros tiek iefilmēti video ar latviešu dančiem,
jeb dejām kādas tika dejotas Latvijas teritorijā pagājušā
gadsimta sākumā un senāk. Video tiek filmēti dažādās
vietās - gan vēsturiskās, gan vienkārši skaistās vietās
pie dabas visā Latvijas teritorijā. Video tiek publicēti
Youtube kanālā -Latviešu danči un ir brīvi pieejami
visiem interesentiem. Darbs tiek veikts uz brīvprātības
principa. Esam safilmējuši un brīvprātīgi veltījuši Simts
dančus simtgadei https://www.facebook.com/Dandarisimts-dan%C4%8Di-simtgadei-1092626034206059/ Tomēr lai varētu izbraukāt vairāki dejotāji pa
dažādām Latvijas vietām, ir nepieciešams neliels atbalsts benzīna izdevumu nosegšanai.
LF finansejums -$500 – segs degvielas izdevumus braucieniem uz dažādām Latvijas vietām.
Projektu piesaka Sandis Zučiks, Folkloras deju kopas Dandari dejotājs un latviešu deju kopējs jau vairāk
kā 10. gadus. Dejojis vairākos TDA. Pašreiz īsteno projektu Dandari - Simts danči simtgadei.
9

Latviešu Fonda apkārtraksts

2018. gada pavasaris

LF18M14 Starptautiskie Latviešu
meistarkursi “Baltijas mūzikas ceļš

jauno

mūziķu

XIII Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi notiks 2018 g. no
17. lidz 26.VII Siguldas mākslu skolā, “Baltais Flīģelis” Siguldā, Latvijā.
Rīkotājos ir darbinieki no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas,
Siguldas mākslu skolas, Latvijas komponistu savienības un ASV.
Meistarkursu laikā būs lekcijas, meistarklases un koncerti.
Meistarkursos piedalīsies 100 latviešu jaunie mūziķi no Latvijas
mūzikas vidusskolām, skolām, JVLMA, Eiropas un ASV. Kopš 1994. g.
un pirmiem kursiem Latvijā, vairāk kā 1,700 jaunie mūziķi un
mācībspēki ir tajos piedalījušies; daudzi kļuvuši par profesionāļiem:
Ē.Ešenvalds, L.Skride, u.c. Kursi ir vienīgie Latvijā kuri piedāvā augsta
līmeņa norisi visās mūzikas speciālitātēs: instrumentālistiem,
vokālistiem, skolotājiem un komponistiem, kamermūzikā, orķestra
spēlē un korī. Izcili latviešu un ārzemju mācībspēki piedalīsies kursos, kuru mērķis ir sniegt jauniem
mūziķiem iespēju papildināt zināšanas latviskā un radošā vidē. Citi mērķi saistās ar profesionālo darbību
un iepazīšanos ar mūsdienu autoru mūziku. www.baltaisfligelis.lv
Izvirzīts Īpašai akcijai. LF finansējums - $2000, segs daļu no dzīvošanas izdevumiem meistarkursu
dalībniekiem.
Projektu piesaka Dace Aperāne, Tukstosniece, Starptautisko latviešu jauno mūziķu meistarkursu
Mākslinieciskā vadītāja. BM grads (McGill univ.), MA grads kompozicijā (Hunter kolledža), komponiste,
mūzikas skolotāja ("Scarsdale" skolās kopš 2005 g.), mūzikas rakstu autore, latviešu mūzikas koncertu
organizatore, Starptautisko latv. jauno mūz. meistarkursu māksl. vadītāja kopš 1994. g. Latvijā (pirms tam
1985. - 1990.g. Mount Orfordas mūzikas nometnēs Kanādā). Saņēmusi Lielās Mūzikas Balvu (2015) par
ieguldījumu latviešu mūzikas, koncertu un izglītības veicināšanu pasaulē.
Iepriekš piešķirts LF finansējums: 2016. gadā XII Starptautiskiem latviešu jauno mūziķu meistarkursiem
“Krustceles mūzikā”.

ĪPAŠĀ AKCIJA! ĪPAŠĀ AKCIJA! ĪPAŠĀ AKCIJA!
Daces Aperānes iesniegtais projekts
LF18M14 XIII Starptautiskie Latviešu jauno mūziķu meistarkursi
“Baltijas mūzikas ceļš”
Nepieciešams savākt $1400.
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://www.latviesufonds.com
Akcija turpinās līdz š.g. 31. maijam
Pateicamies par jūsu atbalstu visu šo gadu garumā!
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Lielie projekti
Aicinām iepazīties ar balsošanai izvirzīto Lielo projektu aprakstiem! Izmantojiet savas LF dalībnieka
tiesības, un balsojot izvēliet labākos projektus. Pateicamies par jūsu līdzdalību.
LF18L01 Fotogrāmata “Dzimtene”
Projekts paredz fotomākslinieka Georga Avetisjana fotogrāmatas “Dzimtene”
izdošanu, lai veicinātu radošu sabiedrību un ar to sasniegtu plašāku auditoriju
Latvijā un ārvalstīs. Projekta ilgtermiņa mērķis ir kultūras mantojuma
saglabāšana un veicināšana. Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, grāmatu ir
iecerēts izdot un atklāt Latvijas Fotogrāfijas muzejā 2018. gada 1. novembrī
kopā ar laikmetīgās fotogrāfijas personālizstādi, kas ar radošiem līdzekļiem un
aktīvu sabiedrības līdzdalību paplašinās zināšanas un izpratni par Latvijas
valstiskuma būtību. Izstāde “Dzimtene” ir stāsts par atgriešanos tēvzemē, par
identitātes meklējumiem, par kultūras vērtībām un tradīcijām, tas ir fotogrāfiju
autora – Georga Avetisjana – pētījums par ciematu Latvijā, par vietu, kas ir
viņa mājas. Projekta mērķauditorija ir Latvijas un ārvalstu iedzīvotāji, tostarp fotogrāfijas un mākslas
studenti, antropologi, politologi, pētnieki, vēsturnieki un mākslas zinātnieki u.c. Projekts tiks īstenots
sadarbībā ar Jelgavas tipogrāfiju, Milda Books un Latvijas Fotogrāfijas muzeju. Grāmatu drukās un iesies
Jelgavas tipogrāfijā, izdos Milda Books. Nedēļu pēc izstādes atklāšanas tiks rikots sarunu vakars ar
autoru. 2019. gada janvārī un februārī tiek plānotas tikšanās ar grāmatas autoru Nice Place Telpa un Mr.
Page Rīgā. Grāmatu ieplānots prezentēt un piedāvāt arī dažādos fotogrāfijai veltītos festivālos Eiropā, kā
arī izplatīt specializētos veikalos visā pasaulē.
Latviešu Fonda Finansējums - $8934, segs daļu no grāmatas "Dzimtene" izdošanas un izstādes
iekārtošanas Latvijas Fotogrāfijas muzejā.
Projektu piesaka Georgs Avetisjans biedrības Milda Books valdes loceklis, foto mākslinieks un grafiskais
dizainers. G. Avetisjans dzimis, uzaudzis un skolojies Kaltenē, Rojā un Rīgā, taču profesionālā interese
par fotogrāfiju viņu aizveda uz studijām Braitonas Universitātē Lielbritānijā, kuru absolvējot, ieguva
mākslas maģistru fotogrāfijā ar izcilību. Piedalījies dažādās starptautiskās izstādēs Anglijā, Itālijā,
Nīderlandē, Ķīnā, Slovēnijā un Latvijā, kā arī uzstājies ar vieslekcijām Latvijā, Lielbritānijā un Nīderlandē.
Autors ir ieguvis prestižo “Magnum Photos Graduate Photographers Award 2017” balvu “Photo London”
ietvaros, 2. vietu Centrālajā un Austrumeiropā starp 10 atlasītiem laikmetīgās fotogrāfijas autoriem
Ļubļanā, Slovēnijā un publicēts vairākos medijos ārvalstīs. Šogad projekts būs redzams grupu izstādēs
Ungārijā, Slovākijā un Austrijā. Rojas novada dome pagājušogad autoram piešķīra Atzinības rakstu
nominācijā “Par nopelniem Rojas novada tēla veidošanā” Latvijas Republikas proklomēšanas 99.
gadadienā. Papildus informācija: www.georgeavetisyan.com
LF18L02 Folkloras un seno cīņu kopas “Vilkaču” koncertu
turneja Ziemeļamerikā “Ak, Latvija, kur Tavi dēli?”
Tilts un folkloras un seno cīņu kopa “Vilkači” ir apņēmušies
organizēt koncertu turneju 12 dažādos Ziemeļamerikas
latviešu centros. Vilkači jau 15 gadus nodarbojas ar tradīciju un
folkloras pētniecību un ar senā karavīra dzīves veida un
amatnieku prasmju apgūšanu un to popularizē pasākumos,
koncertos un festivālos. Gadsimtu gaitā latviešu kaŗavīram ir
nācies sargāt savas dzimtās mājas, ģimeni, valodu un kultūru, bieži par to maksājot ar savu dzīvību. Ar
12

Latviešu Fonda apkārtraksts

2018. gada pavasaris

tautas dziesmām un stāstiem tiks atainota Latvijas vēsture un kaŗavīru pašaizliedzīgās cīņas par brīvību
un tēvzemi. Tautas dziesmas ar to oriģinālajām melodijām Vilkaču apdarē atspoguļos latviešu kaŗavīra
dzīves gājumu, pasaules uztveri, attiecības ar ģimeni, alkas pēc brīvības un apņemšanos cīnīties par
dzimtenes neatkarību. Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, šī būs daļa no 2018. g. rudenī TILTA plānotiem
patriotiskiem priekšnesumiem un atgādinās latviešiem ārpus Latvijas par viņu saknēm. Sagaidām, ka
koncertus apmeklēs aptuveni 1,000-1,500 Ziemeļamerikā dzīvojošie latvieši visās vecuma grupās.
www.tilts.org; https://www.facebook.com/Vilkaci
Latviešu Fonda finansējums - $10,000, segs mākslinieku honorāru
Projektu piesaka Tija Kārkle, LF Tūkstošnieks, kultūras biedrības TILTS folkloras nozares
vadītāja. Darbojas TILTS valdes Folkloras nozares vadītājas amatā kopš 2015. gada; pirms tam kā
palīdze Folkloras nozares vadītājai. Šajā laikā piedalījusies 4 ar folkloru saistītu viesturneju rīkošanā:
TRIO Šmite Kārkle Cinkuss Ziemeļamerikas turneja 2013. gadā, Laimas Jansones turneja 2015. gadā,
Iļģu turneja 2016. gadā, un TRIO Šmite Rancāne Cinkuss 2017. gadā. No 2005.-2015. gadam Latviešu
Fonda padomes locekle un administratīvā lietvede. Izglītība un pieredze profesionālā un brīvprātīgā darbā
liecina, ka esmu spējīga vadīt projektus starp Latviju un ASV. Uzaugusi Amerikā, ģimenē ar spēcīgu
latvisko identitāti, esmu izglītojusies ASV un trimdas latviešu kopienas iestādēs un dzīvojusi Latvijā no
1989. līdz 2005. gadam. Kopš atgriešanās ASV esmu aktīva amerikāņu un latviešu sabiedrībās un
uzskatu kā īpaši svarīgu mazināt atsvešinātību starp Latviju un tās tautiešiem ārzemēs, pie reizes
iepazīstinot sveštautiešus ar latviešu īpašām kultūras vērtībām.
Iepriekš LF finansējums piešķirts teātra turnejām “Meli un to piedošana”, 2008; “Kronis II”, 2010; Folkloras
ansambļa “TRIO: Šmite Kārkle Cinkuss” koncertu turnejai, 2013; koklētājas Laimes Jansones koncertu
turnejai, 2015; Postfolkloras grupas “Iļģi” koncertu turnejai, 2016.
LF18L03 Latvijas latviešu deju kopas dalība XV Latviešu Dziesmu
un deju svētkos Toronto 2019.gadā
Ziemeļamerikas dziesmu un deju svētki ir kaut kas unikāls. Kamēr
Latvijā tie ir kļuvuši par komercpasākumu, Amerikas un Kanādas
svētki sniedz neizsakāmu kopības un vienotības sajūtu. Tie ir pilni
patriotisma. Projekta mērķis ir finansiāli līdzatbalstīt projekta
pieteicējas dejotāju dalību Kanādas deju svētkos 2019.gadā un sniegt
viņiem iespēju pieredzēt šo unikālo tautiešu vienotību un mīlestību pret
savu kultūru Ziemeļamerikas deju svētkos.
Latviešu fonda finansējums segs naktsmītnes ($6000) un vietējos izdevumus ($4000).
Projektu piesaka Lelde Krēsliņa, Deju kolektīva vadītāja un deju skolotāja. Lelde ir ilggadēja Garezera
vasaras vidusskolas tautas deju skolotāja. Pagājušajā gadā jau piekto vasaru pavadīja Garezerā. Viņa ir
deju skolotāja arī Latvijā un, tā pat kā Garezerā, arī Latvijā jauniešiem cenšas iemācīt mūsu senču
mantojumā ielikto mīlestību pret savu tautu un tās kultūru caur deju. Šobrīd, skatoties tuvākā nākotnē,
Leldes lielākais sapnis ir 2019. gadā aizvest savus dejotājus uz Toronto dziesmu un deju svētkiem.
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LF18L04 Daumants Gailis, Aivars Gailis. "Kora dziedātāju
rokasgrāmata"
Grāmata Daumants Gailis, Aivars Gailis. „Kora dziedātāju
rokasgrāmata,” pateicoties tās pārdomātam un profesionālam, praktiski
pielietojamam saturam, būs ļoti noderīga koristiem un diriģentiem.
Grāmatas saturu veido maestro D.Gaiļa (1927- 1988) pamatmateriāls,
ko papildinājis un atjaunojis viņa dēls Aivars, pieredzējis kordiriģents un
pedagogs. Iecerēta arī grāmatas interaktīvā versija. Kordziedāšana
joprojām ir ļoti nozīmīga latviešu sabiedrībā Latvijā un ārzemēs, taču ne vienmēr pieejami pietiekami zinīgi
un profesionāli vokālie pedagogi un diriģenti. Turklāt arvien biežāk vokālās grupas vada entuziasti. Ir
aktuāla nepieciešamība pēc metodiska materiāla, ko var izmantot paši dziedātāji, it īpaši ārzemēs mītošie
koristi, kurus bieži šķir lieli attālumi.Latviešu fonda finansējums - $8200, segs grāmatas māksliniecisko
maketu ($2000) un spiestuves un poligrāfijas materiālus ($6200).
Projektu piesaka Ligita Kovtuna, apgāda SIA VESTA-LK vadītāja, ārzemju latviešu laikrakstu "Laiks" un
"Brīvā Latvija" izdevēja Latvijā un galv.redaktore. Ligita Kovtuna ieguvusi augstāko izglītību Latvijas
Universitātes Filoloģijas fakultātē (1976.), strādājusi par redaktori izdevniecībā „Zvaigzne” (1980.-1990.),
bijusi žurnāliste, pēc tam direktore laikrakstā „Literatūra un Māksla” (1991.-1995.), žurnāliste Eiropas
latviešu laikrakstā „Brīvā Latvija” (kopš 1996. gada), kopš 2000.gada – avīžu „Laiks” un „Brīvā Latvija”
galvenā redaktore. Izdevējdarbību veic kopš 1991.gada. Piecu „Zelta ābeles” ‘balvu ieguvēja Latvijas
konkursā par skaistāko gada grāmatu, H.Rudzīša „Grāmatu Drauga” tradīciju turpinātāja, izdodot
grāmatas sērijā „Laika grāmata”.
Iepriekš LF fiansējums piešķirts grāmatas J. Užāne, E. Apsīte "Jettes dienu grāmata" izdošanai 2017.
gadā.
LF18L05 Grāmata “Latvian Pioneers, Socialists and Refugees in
Manitoba - An illustrated History of Latvians in Manitoba”
Ilustrēta grāmata angļu valodā par Kanādas Manitobas latviešu vēsturi
sākot ar 1895.g. līdz šai dienai. Stāsts par laimes meklētājiem,
līdumniekiem, piecgadniekiem un trimdiniekiem, kuri atrada sev vietu
Manitobā un par viņu pēctečiem. Tas ir imigrantu stāsts, kurā saplūst
laika telpas, kas ir būtisks arī šodien latviešu sabiedrībai ārzemēs un
jaunai emigrācijai, kā arī Manitobas un Kanādas latviešu pēctečiem,
daudz no kuriem neapzin savu senču gaitas. Grāmata ir pieejama ne
tikai latviešiem un latviešu pēctečiem, bet arī plašākai Kanādas
publikai, kur tiek pasniegta Manitobas latviešu vēsture un viņu devumus Manitobai un Kanādai.
Manuskriptam in 205 lpp, 440 ilustrācijas (ieskaitot retumus no veclatviešu albumiem) un apmēram
(50.000 vārdi ieskaitot vēres un uzvārdu indeksu). Gramatā ir materiali no dažādiem laika posmiem, no
veclatviešu un trimdas preses, kā arī slepeni dokumenti no Kanādas federālās policijas (RCMP) arhīviem.
Manuskripts ir sastādīts. To ar pozitīvām atsauksmē ir recenzējuši vēsturnieki Prof. Emiritus Andrejs
Plakans (Iowa) un Dr. Andris Tomašūns (Jelgava). Grāmata tiks drukāta Jelgavas tipogrāfija. Grāmata
tiks izdota apmēram 6 mēnešu laikā pēc finansējuma piešķiršanas.
Latviesu Fonda finansējums - $7,324, segs grāmatas drukāšanas izdevumus.
Projektu piesaka grāmatas autors Viesturs Zariņš, LF dalībnieks, Assistant Vice President, Information
Technology, Zurich (Canada) Insurance Co. V. Zariņš ir aktīvs latviešu sabiedrībā. Bijis Toronto Latviešu
skolas “Valodiņa” pārzinis, PBLA valdes loceklis, LNAK priekšsēdis un valdes loceklis, un kopš 2006.
gada ir Latvijas hokeja federācijas pārstāvis Kanādā un publicists ārzemju latviešu presē.
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LF18L06 Filma "Dvēseļu putenis"
Mākslas filmas "Dvēseļu putenis" uzņemšana pēc rakstnieka Aleksandra
Grīna romāna motīviem ir vērienīgākais kino notikums atjaunotās Latvijas
vēsturē. Tas būs stāsts par desmitiem tūkstošu latviešu jaunekļu un vīru,
kas gan brīvprātīgi, gan izvēles trūkuma dēļ lēja savas asinis Pirmā
pasaules kara un Krievijas pilsoņu kara frontēs. Viņu kopība radīja
precedentu latviešu tautas spēkam. Filmas auditorija, pirmkārt, ir visi
Latvijas iedzīvotāji, bet īpaši jaunieši, jo filmu paredzēts izrādīt arī mācību
iestādēs. Ar šīm dramatiskajām vēstures lappusēm plānots iepazīstināt arī
starptautisko auditoriju. Projektu izpilda "Kultfilma", kuras režisors ir Dzintars Dreibergs, bet producente
Inga Praņevska. Filmas pirmizrāde būs 2019. gada 11. novembrī - tieši simts gadus pēc latviešu strēlnieku
izcīnītajām Brīvības cīņām. http://www.dveseluputenis.lv/lv/par-filmu/
Latviešu Fonda finansejums - $10,000 segs atlīdzibu filmas mūzikas autorei Lolitai Ritmanei.
Projektu piesaka Māra Libeka un Dzintars Dreibergs. M. Libeka ir AS "Latvijas Mediji" žurnāliste, nacionālā
pasūtījuma idejas virzītāja. Laikraksts "Latvijas Avīze" un portāls www.la.lv, kur M. Libeka strādā, ir šī
projekta informatīvais atbalstītājs. D. Dreibergam ir maģistra grāds kino režijā, kas iegūts Baltijas filmu
skolā Tallinā un Rīgas Ekonomikas augstskolā iegūtais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā. Piedalījies 20
filmu uzņemšanā. Piemēram, "Plūdi un Saulgrieži Straumēnos", "Sapņu komanda", "Mīlestības vārdā",
"Padoties aizliegts" u.c.
LF18L07 Mērijas ceļojums. Mērijai Grīnbergai un Grosvaldu dzimtai
veltīta izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā
Izstādē “Mērijas ceļojums” caur personības un dzimtas stāstu tiek izstāstīts
Latvijas vēstures “īsais kurss”. Projekta mērķis ir radīt kvalitatīvu,
mākslinieciski augstvērtīgu un saturiski bagātu izstādi, kas kopā ar
mūsdienīgu izglītojošu pasākumu programmu Latvijas simtgades noskaņās
iepazīstinās publiku ar Mēriju Grīnbergu un ievērojamo Grosvaldu dzimtu,
ar tās devumu Latvijas valsts tapšanā, vēsturē un kultūrā, kā arī ar viņu
likteņiem pēc 2. Pasaules kara. Vēstures muzeja darbiniece Mērija
Grīnberga pēc 2.PK izglāba Latvijas muzeju kolekciju, savas dzīves laikā tā
arī nesaņemot pateicību, tika pakļauta okupācijas režīma represijām, bet
ievērojamā Grosvaldu dzimta (kuras vidū bija arī vēstnieki un diplomāti) tika sašķelta un izkaisīta pasaulē
– Padomju Latvijā, Zviedrijā, ASV, Francijā. Dzimtas pēdējais dzīvais atzars Mikus Grīnbergs šobrīd mīt
ASV. Izstādes norises laiks:06.06.2019.-17.11.2019 Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Kupola un 4.
stāva zālēs. Izstādes ietvaros notiks papildu izglītošie pasākumi un notikumi – filmu skate, lasījumi,
mākslas vēsturnieku lekcijas u.c. Balstoties uz LNMM statistiku, izstādi varētu apmeklēt ap 20 000
apmeklētāju. https://www.facebook.com/Mērijas-ceļojumsMērijas-Journey-314375735563793/
Latviešu Fonda finansejums - $10,000, segs izstādes satura radīšanu: video interviju sagatavošanu
(aparatūras noma, montāža, grafiskā apstrāde $1250); izstādes objektu un rekvizītu iegāde un
izgatavošana ($1500); fotogrāfiju izdruka; ploteru sagatavošana un izdruka; anotāciju izdruka ($2500).
Projekta Pieteiceja Kristīne Želve, Biedrības "Domuzīme" valdes locekle, projekta kuratore. Biedrība
“Domuzīme”, kas veidojusi vairākus nozīmīgus kultūras projektus Latvijā, no kuriem lielākais ir mākslas
festivāls pilsētvidē “Urbānie pilsētstāsti”, kas notika “Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014” ietvaros
un iekļāva vairākus kultūras pasākumus Rīgas apkaimēs – Lielajos kapos, Sarkandaugavā un Zolitūdē.
Biedrības radošais kodols – režisore, rakstniece, kuratore, vairāku filmu, grāmatu un TV raidījumu autore
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Kristīne Želve (Mag Artis) un māksliniece, kuratore, vairāku grāmatu un izstāžu dizaina autore Ieva Stūre
(Mag Artis) ir kopīgi veidojušas dokumentālo filmu “Mērijas ceļojums”, kuras pirmizrāde notiks Latvijas
simtgades programmas ietvaros šā gada maijā. Izstādes projektā iesaistīta arī māksliniece Ineta
Sipunova, kurai ir liela pieredze vērienīgu izstāžu un multimediālu projektu veidošanā.
LV18L08 Dokumentālā filma "Savējie sapratīs.
Astoņdesmitie. Jauna ēra"
“Savējie sapratīs” - dinamiska dokumentāla triloģija par
latviešu rokmūzikas vēsturi no tās pirmsākumiem 60tajos
gados līdz pat valstiskās neatkarības atgūšanai 90to gadu
sākumā. Triloģiju veido 3 filmas, kas atsevišķi veltītas
notikumiem katrā dekādē - “60tie. Sākums”, “70tie.
Spožums un posts”, “80tie. Jauna ēra”. Filmu varoņi - Latvijas rokmūziķi, kas spītējot cenzūrai un
aizliegumiem atļāvās publiski paust mūsu alkas pēc brīvības un neatkarības. Intervijas ar varoņiem
paspilgtina bagātīgs tā laika filmēto arhīvu materiālu un fotogrāfiju klāsts, kā arī ar dokumentālu notikumu
restaurācijas, dziesmu un koncertu fragmenti. Mūsu uzdevums – nodot nākamībai mūziķu likteņstāstus.
Filmas auditorija – no 12 gadīga skolnieka, kas apgūst mūzikas vēsturi līdz sirmam “hipijam”, kura jaunība
pagāja tālajos 60tajos – visi, kam interesē latviešu rokmūzikas saknes un tās devums latviešu nacionālās
pašapziņas atdzimšanā un vienotības gara stiprināšanā. Uzfilmēts jau aptuveni 50 stundas interviju ar
tādiem mūziķiem kā Raimonds Pauls, Pits Andersons, Boriss Rezņiks, Valērijs “Seiskis” Seifudinovs,
Gunārs Šimkus, Vilnis Šmīdbergs, Zigismunds Lorencs, Imants Kalniņš, Mārtiņš Brauns, Niks Matvējevs,
Jānis Grodums, Aivars Brīze, Juris Pavītols, Igo, Juris Kulakovs, Ieva Akurātere, Jānis Lūsēns un daudzi
citi. Lai pabeigtu 3. filmu nepieciešams uzfilmēt vēl 7 intervijas, 5 vēsturisko notikumu restaurācijas
epizodes, nokopēt 10 stundas arhīvu materiālu, ierakstīt 4 dziesmas, veikt filmas un skaņu celiņa montāžu
un datorgrafikas izveidi. Filmas tiks izdotas DVD ar angļu subtitriem. http://savejiesapratis.lv
Latviešu Fonda finansējums - $9,966, daļēji segs radošās un tehniskās filmēšanas grupas honorārus ($3,
500); Materiālus (HDD, flash, LTO - $566); montāžu, ieskaņošanu un pēcapstrādi ($3,100); arhīvu
materiāli un to digitalizācija ($2800).
Projektu piesaka Kristians Luhaers, režisors, producents, filmu studija "CLC one", SIA. Dzimis Rīgā. No
1988. gada strādājis Rīgas Kinostudijā, kā režisora asistents, administrators, filmu direktors. No 1997.
gada - Latvijas Nacionālā Kino centra eksperts ražošanas jautājumos un starptautiskās platformas “Baltic
Films” pārstāvis. Neatkarīgais producents kopš 2004. gada. Strādājis ar tādiem režisoriem kā Arvīds
Krievs, Romualds Pipars, Jevgēnijs Paškevičs, Laima Žurgina, Tālivaldis Margēvičs, Imants Krenbergs,
Jānis Putniņš, Viesturs Kairišs, Askolds, Sergejs Nikolajevs un daudzi citi. Kopš 2004. gada aktīvi
darbojies reklāmas producēšanā un ārvalstu filmu uzņemšanas organizēšanā Latvijā. Kopš 2009. gada
kā režisors kopā ar Mareku Bērentu veido dokumentālo triloģiju par Latvijas rokmūzikas vēsturi "Savējie
sapratīs".
LF18L09 Grāmata “’Bezbailīgie”
Ideja par Bezbailīgajiem dzima foto albuma „Baltijas bēgļi Gotlandē: 1944–1945”
atklāšanā. Viņi, kas piedalījušies braucienu rīkošanā un joprojām dzīvo mūsu vidū:
Valentīne Lasmane (1917.), Ēriks Tomsons (1918.); Pēteris Jansons (1922.).,
nokļuva uzmanības centrā. Ceļš, kas vedis caur drosmīgām, riskantām izvēlēm,
iesniedzas 100 gados. Pārsteidzoši? Nē – likumsakarīgi. Viņu garīgais spēks
joprojām suģestē un izsmeļošie atmiņu stāsti pārliecina par izvēles pareizību.
Pirmā grāmata „Viņpus simtam” būs veltīta Valentīnes Lasmanes dzīvesstāstam,
vienlaikus izstrādājot struktūru nākamajam krājumam „Pārcēlāji” – par laivu
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vadītājiem, kas glāba cilvēkus Latvijas Centrālās padomes uzdevumā. Dziļi personīgie stāsti sniedz
skaidrāku izpratni par to, kas noris cilvēku dvēselē, izšķiroties par drosmīgu rīcību, kad bailes atkāpjas
kaut kā lielāka, varenāka priekšā. Piedāvātā dzīvesstāstu izlase ļaus piedalīties to cilvēku dzīvēs, kas
izsķirīgos brīžos ar savu drosmi, uzņēmību un gribu glābuši līdzcilvēkus. Notikumi Otrā pasaules kara
beigās, atsaucas mūsdienās. Ja tagad jaunieši paši sev meklē asus pārdzīvojumus, tad bezbailīgo stāsti
ir par uzupurēšanos un palīdzību citiem. Nesavtīga rīcība piešķir dvēselei cēlumu, kas apmirdz apkārtējos
Tie nes sevī dzīvības eleksīru un kalpo par zālēm pret grūtsirdību. Vienlaikus dzīvesstāsti bez liekas
didaktikas sniedz ētiskas dzīves paraugus, ko svarīgi saprast jaunajai paaudzei.
Latviešu Fonda finansējums $6,400 segs redaktora un grāmatas vāka dizaina, maketa veidotāja apmaksu
par abām grāmatām; otrās grāmatas atmiņu atlasi, kompozīcijas izveidi un sakārtošanu, komentārus,
fotogrāfiju apstrādi; tipogrāfijas pakalpojumus par otrās grāmatas drukāšanu.
Projektu piesaka Māra Zirnīte, pētniece Latvijas Universitātē, valdes priekšsēde Latvijas mutvārdu
vēstures pētnieku asociācijā "Dzīvesstāsts". M. Zirnīte koordinē atmiņu pētījumus Latvijas Universitātes
Filozofijas un socioloģijas institūtā, kur izveidots Nacionālās mutvārdu vēstures dzīvesstāstu krājums ar
vairāk nekā 4 500 stāstījiem, kas uzklausīti Latvijā un ārzemēs. Ir valdes priekšsēde Latvijas mutvārdu
vēstures pētnieku asociācijā „Dzīvesstāsts”. Rīkojusi dzīvesstāstu ekspedīcijas ārzemēs un ar ārzemju
latviešu piedalīšanos – Latvijā. Vislielāko uzmanību tagad velta dzīvesstāstu krājuma digitalizācijai,
vienlaicīgi pētot etniskās atšķirības dzīvesstāstos, atmiņu pārnesi starp paaudzēm.
Iepriekš LF finansējums saņemts projektam foto albuma „Baltijas bēgļi Gotlandē: 1944–1945”
sagatavošana (2015).
LF18L11 Videoprojekts "Latviešu dzīvesstāsti Francijā"
Projekta vispārīgais mērķis ir stiprināt Francijas latviešu kopienu, tās
nacionālo identitāti un piederību Latvija. Tam pakārtoti divi apakšmērķi: 1)
apzināt un popularizēt Francijas latviešu kultūrmantojumu caur kara un
pēckara emigrantu dzīves stāstu apkopošanu videointervijās. Šis
apakšmērķis aktualizē konkrēto sarunās iesaistīto cilvēku latvisko identitāti
caur viņu atmiņām, vērtējumiem par dzīves pieredzi vēl Latvijā, bēgļu gaitās
un vēlāk mītnes zemēs. 2) iesaistīt ar filmēšanu saistītajās aktivitātēs jaunus
cilvēkus, jo īpaši jauniešus un latviešus Francijas reģionos, kā arī nodibināt
vai atjaunot un stiprināt saiknes ar latviešiem reģionos. Projektu veiks
režisore un montāžas režisore Ieva Ozoliņa un operators Mārcis Slavinskis.
Projekta 1. posmā - Sable sur Sarthe latvieši, kas tika veikts ar VKKF atbalstu,
tika uzfilmēts 74 gadus vecās Anitas Lediņš un 98 gadus vecās Annas Kļaviņš vērtīgo atmiņu stāstījumu.
2. posms tiks veikts Parīzē, kur filmēsim Francijas latviešu diasporas 3 vecāko dalībnieku dzīvesstāstus
un 2 Francijā dzimušu latviešu jauniešu stāstus par latvisko sakņu kopšanu un uzturēšanu, kā arī
apkoposim pieejamos foto un citus privātos materiālus. Vizuālais materiāls: https://vimeo.com/246067786
parole: francija Annas Kļaviņš (96) stāstījums par savu zudušo Atlantīdu- Latviju.
Latviešu Fonda finansējums - $6224, segs režisora un projekta vadītāja honorāru (1248); operatora
honorāru ($979); Skaņas ierakstu/gaismošanu ($245); kameras komplektu ($588); skaņas ieraksta
aparatūru ($366); skenera īri ($61); arhīvu iegādi ($367); materiāla transkriptu ($184); tulku ($122);
pēcapstrādi ($612); viesnīcas izdevumus 2 personām ($612); Dienas naudu 2 personām ($840).
Projektu piesaka Ieva Ozoliņa, dokumentālo filmu režisore. Saņēmusi Latvijas Kultūras akadēmijas
maģistra grādu kinorežijā. Mans maģistra darbs, ”Mans tēvs baņķieris”, (2015.) kļuva par vienu no visu
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laiku skatītākajām dokumentālajām filmām Latvijā un dok. filma “Dotais lielums mana māte”, (2018)
saņēma prestižā Amsterdamas Filmu festivāla IDFA otro galveno balvu. Strādājot par gidu Okupācijas
muzeja vēsturiskajā izstādē Stūra mājā Rīgā, varēju novērtēt, cik būtiski ir apkopot pasaulē izkaisīto
latviešu dzīvesstāstus, kas neatgriezeniski aizies līdzi cilvēkiem nebūtībā. Francijā mītošo trimdinieku
cienījamais vecums norāda uz to, ka ir steidzami jāievāc informācija par viņu gaitām, turklāt filmētas
intervijas uzrunās skatītājus daudz spēcīgāk, nekā rakstītas liecības.

Statūtu grozījumi - paskaidrojums
Kopš iepriekšējās pilnsapulces LF Padome ir pārskatījusi organizācijas statūtus, lai apsvērtu
grozījumus, kas varētu veicināt organizācijas darbu. LF Padomes darbā aizvadītajā gadā radās
vairākas situācijas, kuru efektīvu un ātru risināšanu kavēja atsevišķu statūtu punktu patreizējā
redakcija.
Šī gada pilnsapulcei LF Padome piedāvā dažus statūtu grozījumus, kas ļautu LF Padomei elastīgāk
un efektīvāk strādāt. LF Padome ir konsultējusies ar juristu, kura specialitāte ir NVO likumdošana
Mičigenas štatā. Katram piedāvātajam grozījumam pielikts īss paskaidrojums. Tā kā pēc esošajiem
statūtiem statūtu grozījumus apstiprina pilnsapulce, lūdzam dalībniekus līdz pilnsapulcei iepazīties ar
piedāvātajiem grozījumiem. Ja rodas jautājumi rakstiet uz lflietvedis1@gmail.com
Article III.2: Svītrot konkrētās summas attiecībā uz iestāšanās un biedru maksām un aizvietot ar
tekstu, kas ļautu padomei piedāvāt - un pilnsapulcei apstiprināt – attiecīgās summas. Šāds teksts ļautu
LF šīs summas pielāgot organizācijas vajadzībām neveicot statūtu grozījumus.
Article IV.2: Mainīt cik padomes locekļus var ievēlēt gadskārtējā pilnsapulcē - no diviem uz “vismaz
vienu”. Šads teksts ļautu LF izvairīties no situācijas, kurā LF nonāktu konfliktā ar statūtiem gadījumā,
ja dažādu notikumu sakritību dēļ būtu tikai viena vakance padomē.
Article IV.4: Dot LF padomei tiesības atņemt kādam padomes loceklim pilnvaras (līdz šim to varēja
darīt tikai pilnsapulce), un mainīt balsu vairākumu no “two-thirds” uz “majority”. Dodot padomei tiesības
atcelt kādu padomes locekli, ļautu LF izvairīties no situācijas, kurā būtu jāgaida līdz gadskārtējai
pilnsapulcei, lai kādu atbrīvotu. Padomei, pēc esošajiem statūtiem, ir tiesības iecelt pagaidu locekli bet vienīgi, ja ir brīva vieta padomē. Dot padomei tiesības atcelt kādu padomes locekli nozīmē ātrāk
atbrīvot vietu padomē, lai to aizpildītu ar pagaidu locekli (LF padomes pilnvērtīgai darbībai), kurš
darbotos līdz kamēr LF pilnsapulce amatā apstiprina jaunu padomes locekli. Mainot balsu vairākumu
arī būtu nepieciešams, lai šādā gadījuma pieci “atlikušie” padomes locekļi varētu šādu atcelšanu veikt
ar 3-2 balsojumu.
Article X: Ievietot jaunu statūtu punktu par “indemnification.” Šāds statūtu punkts ir standarts LF
līdzīgam organizācijām. Piedāvājam variantu, kas ir apspriests ar juristu, kas specializējas NVO lietās
Mičigenas štatā un kurā arī iekļauta atruna, ka nelikumīgas vai ļaunprātīgas darbības gadījumā šāda
aizsardzība nav piemērojāma.
Article XII: Piedāvātais grozījums dotu padomei tiesības statūtus tālāk grozīt pēc vajadzības, kā arī
saglabā tiesības biedriem/pilnsapulcei ieteikt grozījumus. Šādā veidā izdarītie grozījumi jāizziņo
biedriem 30 dienu laikā.
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Projektu apskats
2017. gada nogale un 2018. gada sākums Latviešu Fondam bija vērtīgiem projektiem bagātīgs laiks. Ar
sajūsmu piedāvājam pārskatu par dažiem projektiem, kas ir saņēmuši atbalstu no Latviešu Fonda!
XII Starptautisko latviešu jauno mūziķu meistarkursu "Krustceles mūzikā” (LF16M79) mērķi
noorganizēt profesionāļa līmeņa mūzikas meistarklases gandrīz katrā mūzikas speciālitātē, seminārus
kompozīcijā un mūzikas pedagoģijā; mācībspēku un dalībnieku
koncertus; izcilu lektoru lekcijas; darbnīcas par mūziku un
mākslu, mūziku un deju, mūziku un dzeju (ar izbraukums uz
Ziedoņa muzeju) tika sasniegti 2016. gada vasarā no 12. – 21.
jūlijam Siguldas Mākslu skolā “Baltais flīģelis”. Gaisotne kuru
102 jaunie mūziķi no Latvijas mūzikas vidusskolām, mūzikas
skolām, Eiropas un ASV veidoja meistarkursu laikā bija īpaši
gaiša, radoša un veicināja profesionālu sadarbību starp visām
paaudzēm. Dalībnieki un viņu ievērojamie mācībspēki
pārstāvēja 14 valstis. Tapa arī vairāk kā 10 jauno komponistu
jaundarbi un meistarkursu avīze, kā arī audio ieraksti no
Noslēguma koncerta. Šogad meistarkursi notiks jau 13. reizi!
Projekta “Etno radošā nometne bērniem un jauniešiem” (LF17M08) mērķis
bija nodrošināt izglītojošu, latvisku, tradicionālu, saturīgu un lietderīgu brīvā
laika pavadīšanu bērniem un jauniešiem. Šo iecerēto mērķi sasniedza
nometnē, kas notika 2017. gada vasarā, no 12. līdz 16. jūnijam Viļānu Mūzikas
un mākslas skolas telpās un ārpus tām. Tajā piedalījās 34 bērni vecumā no 7
līdz 14 gadiem, gan vietējie, gan arī no citiem Latvijas novadiem. Nometnes
dalībniekus iepazīstināja ar latviešu tradicionālās kultūras izpausmes veidiem
– lietišķo mākslu, deju, mūziku un folkloru, darbojoties dažādās meistarklasēs
profesionālu pasniedzēju vadībā.
Stāstu sega Latvijai (LF17M03) savienoja latviešus pasaulē, atklājot
gan viņu individuālo dažādību, gan saliedētību. Tās darināšana deva
iespēju latviešiem ārzemēs aktīvi līdzdarboties Latvijas simtgadē
neatkarīgi no viņu dzīves vietas, vecuma vai valodas spējām, lai veidotu
unikālu dāvanu Latvijai, kuru varēs mantot nākamās paaudzes. Latvieši
visā Latvijā, aplūkojot šo segu, var saskatīt latviešu tradīciju uzturēšanu,
gan latviešu dzīvi citās pasaules malās vairākās paaudzēs. Stāstu sega
Latvijai vienlaikus prezentē individuālus latviešu izceļotāju stāstus.
Stāstu sega Latvijai stiprina ikviena latvieša ārpus Latvijas piederības
sajūtu Latvijai – ka katrs cilvēks (auduma gabaliņa darinātājs) ir svarīgs
Latvijas nākotnei – to apliecina gan viņu izceļošanas stāsti, gan viņu
rūpes par Latviju šodien. Stāstu sega Latvijai sāka savu ceļojumu par
Latviju 8. februārī Alūksnē un tika plaši aprakstīta Latvijas medijos. Marta
sākumā sega devās uz Madonu, tad uz Jēkabpili, Lielvārdi, Līvāniem u.c. Latvijas pilsētām. Rīgā Stāstu
segu Latvijai izstādīs Nacionālā bibliotēkā no Jāņiem līdz jūlija vidum, lai viesi, kas ieradušies no ārzemēm
uz Dziesmu un deju svētkiem var to apskatīt.
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Šī gada decembrī, Lielajā ģildē skanēs Imanta Ramiņa bērnu operas
"Lakstīgala" (LF17L17) pirmizrāde. Projekta mērķis ir radīt
mākslinieciski augstvērtīgu un spilgtu operas izrādi bērniem latviešu
valodā. Mērķauditorija ir bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 15 gadiem,
ģimenes, mūzikas skolu audzēkņi un citi interesenti gan Rīgā, gan citās
pilsētās. Nozīmīgu ieguldījumu šis iestudējums dos jauno mūziķu
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 profesionāļu
vadībā, kuri strādās gan pie inscenējuma radīšanas, gan darbosies meistarklasēs ar jaunajām
dziedātājām.
Par grāmatu Neesam aizbēguši (LF16M04), autore Tatjana Žagare-Vītiņa
stāsta: Ko nozīmē apgalvojums “Es neesmu aizbēdzis no Latvijas”? Ko nozīmē
dzīvot tādā, kā es to sev esmu nodēvējusi, bipolārā realitātē, kad īsti neesi
savējais ne te, ne vairs arī Latvijā, kas mums — aizbraukušajiem — joprojām
nozīmē tik daudz? Un tad gribas apliecināt, ka mēs neesam aizbēguši no
Latvijas un neesam devušies egoistiskos labākas dzīves meklējumos. Tas ļauj
nezaudēt būtisku savas identitātes daļu vai, kā mēdz teikt, nezaudēt zemi zem
kājām. Savā grāmatā, Tatjana Žagare-Vītiņa ir izvēlējusies portretēt deviņus
ļoti atšķirīgus latviešus, kas dzimuši ASV vai tur nonākuši dzīves laikā, tomēr
atraduši ļoti ciešu praktisku saikni ar Latviju. Grāmatu var iegādāties ASV un
Kanādā rakstot autorei Tatjanai Žagarei-Vītiņai.
2017. gadā Krāslavas novada dome sadarbībā ar Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju un Krāslavas
novada represētajiem un viņu ģimenēm īstenojusi Latviešu fonda atbalstīto projektu Brošūras “Tās ir
atmiņas, kas sāpēs mūžam...Krāslavas novada represēto stāsti vēsturei” (LF17M28) izdošanu.
Vēstures traģisko lappušu aculiecinieku kļūst arvien mazāk - ja deviņdesmito gadu sākumā, kad darbu
sāka Krāslavas rajona politiski represēto biedrība, rajonā tika apzinātas apmēram 600 politiski represētas
personas, tad šobrīd ir informācija vairs tikai par aptuveni 40. Lielākā daļa materiālu glabājas līdz galam
neapkopoti, tāpēc ir ļoti būtiski saglabāt vēstures liecības nākošajām paaudzēm.
Kopsim jūras genus latviešos! (LF17M20). Ar šādu nosakumu
biedrība bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs” pērnvasar rīkoja
tikšanās jaunsargu nometnēs Vidzemē un Kurzemē un uzrunāja
jauniešus neaizmirst latviešu seno nodarbi – jūrā iešanu. Pēc
Latvijas Jūrnieku reģistra datiem, šobrīd Latvijā ir 12724 jūrnieki,
no tiem 90% strādā tirdzniecības flotē, pārējie – zvejas un
palīgflotē. Latvija jūrnieku skaita ziņā ieņem piekto vietu pasaulē
aiz Grieķijas, Polijas, Itālijas un Horvātijas. Tieši jūrniecības
nozares var dot mūsu valstij jaunu ekonomisku pacēlumu un
jauniešiem plašas darba iespējas starptautiskajā darba tirgū. Pēc
starptautiskās jūrniecības organizācijas IMO (International
Maritime Organization) datiem, pasaulē vēl aizvien trūkst ap 14000 jūras virsnnieku – kuģu apkalpju
komandējošā sastāva, un te mums, latviešiem, kā senai jūrasbraucēju tautai, ir lieliskas izpausmes
iespējas. Bibliokuģa “Krišjānis Valdemārs” komanda ieinteresēja jauniešus kļūt par jūrniekiem, pēc
tikšanās reizēm ievietojot informāciju sociālajos tīklos, kā arī veidojot fotoizstādi, kas bija skatāma
bibliotēkās un skolās.
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Balsošanas noteikumi
Balsošanu var veikt, izmantojot apkārtrakstā pievienoto balsošanas lapu, vai arī LF mājas lapā:
www.latviesufonds.com sadaļā “Iestājies, piedalies!”.
Noteikumi:
Katram balsstiesīgam dalībniekam ir 20 punkti, kurus izmantot sekojoši izvertējot Lielos projektus
-Atsevišķam projektam var piešķirt augstākais 10 punktus;
-Mazākā vērtība balsojot ir viens (1) punkts. Punkts nav dalāms.
Dalībnieks arī balso par diviem padomes un trim revīzijas komisijas locekļiem.
Kandidātu īsbiogrāfijas atrodamas pēc projektu aprakstiem.
Balsstiesības:
Balsstiesīgi ir visi tūkstošnieki, kā arī tie LF dalībnieki, kas nokārtojuši savus gadskārtējos maksājumus
($120 par vienu gadu, vai $25 studentiem). Ja gadskārtējais maksājums vēl nav nokārtots, to var izdarīt
pievienojot attiecīgu čeku balsošanas materiāliem, izrakstītu Latvian Foundation Inc. vārdā. 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. Lūdzam savlaicīgi (līdz jūnija
sākumam) nokārtot savus maksājumus.
Balsošanas kārtība:
Izpildīto balsošanas formu ievietot aploksnē, kas adresēta balsu skaitītājai Laurai Ramanis. 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, vai arī balso elektroniski. Rakstiskā balsošanas lapa un eventuāla pilnvara nosūtāma uz
sekojošo adresi:
Laura Ramane
10 Walker Creek Court
Walnut Creek, CA 94598

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 apkopojot, līdzekļus piešķirs individuāliem projektiem, sākot ar lielāko punktu
ieguvēju un turpinot, kamēr pieejamie līdzekļi ir izsmelti. Lai saņemtu finansējumu, projektam jāiegūst
atbalsts no ne mazāk par 20% balsotāju skaita.
Padomes locekļi un revidenti tiks ievēlēti pēc saņemto punktu skaita.
Rezultātu izziņošana:
Rezultāti tiks publicēti Latviešu Fonda mājas lapā pirms rudens pilnsapulces.
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Latviešu Fonda projektu un amatpersonu balsošanas lapa
2018. gada vasarai
Projekti: Punktu piešķīrums projektiem (lūdzu ievērot balsošanas noteikumus).
Katram balsotājam 20 punkti; ne vairāk par 10 punktiem vienam projektam; punkts nav dalāms. Punkti
1

LF18L01 Fotoalbums “Dzimtene”

2

LF18L02 Folkloras un seno cīņu kopas “Vilkaču” koncertu turneja Ziemeļamerikā “Ak,
Latvija, kur Tavi dēli?”

3

LF18L03 Latvijas latviešu deju kopas dalība XV Latviešu Dziesmu un deju svētkos Toronto
2019.gadā

4

LF18L04 Daumants Gailis, Aivars Gailis. "Kora dziedātāju rokasgrāmata"

5

LF18L05 Grāmata “Latvian Pioneers, Socialists and Refugees in Manitoba - An illustrated
History of Latvians in Manitoba”

6

LF18L06 Filma "Dvēseļu putenis"

7

LF18L07 Mērijas ceļojums. Mērijai Grīnbergai un Grosvaldu dzimtai veltīta izstāde Latvijas
Nacionālajā mākslas muzejā

8

LF18L08 Dokumentālā filma "Savējie sapratīs. Astoņdesmitie. Jauna ēra"

9

LF18L09 Grāmata “Bezbailīgie”

10

LF18L11LF Videoprojekts "Latviešu dzīvesstāsti Francijā"

KOPĀ

Padomes amatpersonas
uz trim gadiem
var balsot par trim

Revīzijas komisija
uz vienu gadu
var balsot par trim

Mārtiņš Hildebrants

20



Arnis Ansons

Andrejs Dumpis
Anita Grīviņa
Laura Ramane

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

Laura Ramane
10 Walker Creek Court
Walnut Creek, CA 94598
Par derīgām tiks uzskatītas tikai tās balsošanas lapas, kurām 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 2018. gada pinsapulcei
Es pilnvaroju
balsstiesīgo Latviešu Fonda dalībnieku

_______________________________________________
pilnvarotās personas vārds un uzvārds
(Ieteicams iepriekš noskaidrot vai pilnvarotais piedalīsies pilnsapulcē)
mani pārstāvēt un manā vietā balsot
Latviešu Fonda pilnsapulcē 2018. g. 29. septembrī
Bostonas Trimdas Draudzes Namā
58 Irving Street
Brookline, MA

Laura Ramane
10 Walker Creek Court
Walnut Creek, CA 94598
USA
Par derīgām tiks uzskatītas tikai tās pilnvaras,
.

kurām būs š.g. 22. jūnija
vai agrāks pasta zīmogs
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Padomes kandidāti
Mārtiņš Hildebrants latvisko izglītību guvis Garezera vasaras vidusskolā un Sabiedrisko
zinātņu institūtā (Minstere, Vācija). Profesionālā pieredze: 1989.-1992. g strādājis Amerikas
balss, Vašingtonā, par Latviešu valodas nodaļas raidījumu producentu. 1995.- 2015. g:
Apvienoto nāciju attīstības programmā (United Nations Development Programme) vadījis
UNDP programmas plānošanu un ieviešanu Latvijā un Kosovā. ANO galvenajā mītnē
.
Ņujorkā pārraudzījis UNDP darbību Mjanmā, Taizemē, Indonēzijā un Austrumu Timorā.
Kopš 2015. gada strādā par neatkarīgo konsultantu stratēģiskās plānošanas un attīstības
programmu veidošanas jautājumos. Izglītība: Indiānas Universitāte (ASV): Bakalaura grāds
politikas zinātnē; maģistra grāds sabiedrības vadībā. Kopā ar dzīvesbiedri Sāru audzina
divus dēlus.
Arnis Ansons ir dzimis Filadelfijā, bet jau kopš 80-tajiem gadiem dzīvo Bostonā. Latvisko
izglītību ieguvis Sv. Jāņa Draudzes Latviešu skolā Filadelfijā un Gaŗezera Vasaras
vidusskolā. Jaunībā bijis aktīvs latviešu koros, tautas deju kopās, jaunatnes pulciņā un ir
strādājis par audzinātāju Beverīnas Vasaras vidusskolā. Patreiz dzied Bostonas Latviešu
korī, ar kuru uzstājas koncertos, Baltimoras Dziesmu svētkos un šovasar piedalīsies
Dziesmu svētku kopkora koncertā Latvijā. Bostonas latviešu kopienā regulāri piedalās
sabiedriskos un kulturālos pasākumos. Arnis ir absolvējis Temple University Filadelfijā un
strādā par personāla konsultantu (“executive recruiter”) pedejos divdesmit gados
specializējoties
biotehnoloģijas laukā un strādājot ar dažādām firmām Kembridžā.
.

Revīzijas komisijas kandidāti
Laura Ramanis ir dzīvojusi vairākos latviešu centros ASV un brīvdienās pavadījusi
vasaras Gaŗezerā. Uzaugusi Indianapolē, mācījusies vietēja latviešu skolā, dejojusi tautas
dejas, pabeigusi Gaŗezera Vasaras Vidusskolu, strādājusi divas vasaras Gaŗezerā un
ieguvusi bakalaura grādu (B.S. Marketing) Indiānas Universitātē. Kļūstot par
vadītāju Mercer Mineapoles birojā, strādāja par skolotāju latviešu skolā, un veica Latvijas
Goda Konsula pienākumus Minesotas štatā. Vēlāk ar firmu pārcēlās uz Bostonu, lai vadītu
Jaunanglijas reģionu. Tur strādāja par skolotāju latviešu skolā un aktīvi piedalījās vietējos
latviešu pasākumos. Laura patreiz strādā kā Chief Operating Officer firmā Newport Group,
kas nodarbojas ar pensiju fondu administrāciju
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. 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).
Andrejs Dumpis uzauga Čikāgā, kur viņš apmeklēja latviešu skolu un bija aktīvs skautos.
GVV beidzis 1976. gadā, un pēc tam studējis Ohio State universitātē. Spēlēja OSU
volejbolu komandā, kurā toreiz bija vairāki latvieši. Pēc studiju beigšanas strādāja
Kalifornijā kā grāmatvedis bankā. Kalamazū, MI dzīvoja 20 gadus, 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 pie
Green Dot Corporation.
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Jaunie Latviešu Fonda dalībnieki
Aleksis Kenney
Es patreiz studēju mūzikas pedagoģiju un dziedāšanu Meinas
universitātē, un neklātienē piedalos Bostonas Latviešu korī.
Esmu beidzis Bostonas Latviešu skolu un vairākus gadus tur
strādājis par skolotāja palīgu jaunākajās klasēs. Es iestājos
Latviešu Fondā, jo es mīlu Latviju un tās kultūru, un gribu, lai
vairāk cilvēku to iepazītu. Mana mamma aktīvi piedalās LF un
es gribu sekot viņas pēdās. Arī vairāki mani draugi ir jau
iestājušies Latviešu Fondā, jo mēs visi gribam padarīt mūsu
mazo zemi lielu.

Ligita Kovtuna
Jau 18 gadus strādājot avīzes Laiks redaktores postenī,
esmu sekojusi līdzi arī Latviešu fonda darbam. Un
vienmēr priecājusies par to, cik izsvērti, profesionāli un
tālredzīgi tiek izskatīti un atbalstīti projekti. Tā radusies
vēlēšanās dot arī savu artavu, jo - "tas spēks, ko neredz
pilienā, top liels un stiprs kopumā" (Rainis). Dalības
maksa Latviešu Fondā ir gluži simboliska, tāda, ka ar savu
pienesumu Fonda darbu var atbalstīt ikviens, kam svarīgi
saglabāt mūsu nacionālās vērtības.

Latviešu Fonda mājas lapas adrese:

www.latviesufonds.com
Mājas lapā vienmēr atrodama jaunākā informācija par jūsu atbalstītajiem
Latviešu Fonda projektiem.
Sekojiet mums arī FB, Twitter un Instagram!

Dosim-dzīvosim, latviešu kultūras un izglītības atbalstam!
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No sirds pateicamies mūsu ziedotājiem!
2017. gada novembris – 2018. aprīlis
Dzintara tūkstošnieki ($10,000+):
Valdis Bēŗziņš, Latvija – Jauns šajā pakāpē!
Māra Dole†
Aina Galējs †
Bronzas tūkstošnieki ($5,000+):
Ernests Dravnieks †
Ints Dzelzgalvis, SC
Rasma Kariņa, NJ
Dzelzs tūkstošnieki ($2,500+):
Alfs & Māra Bērztīss, PA
Juris Cilnis, WA
Andrejs Eglīte, NE
Modris Galenieks, IL
Valija Galeniece, IL
Astrīde Ivaska †
Rūta Jordāns, ME
Kristīna Sīmane-Laimiņa, IL
Andris Padegs, NY
Maija Priede, MA
Sigrīda Renigere, IL
Ansis Sapraša †
Maksims Strunskis, Vācija
Hugo Vītols †
Ziedotāji:
Oļģerts Balodis, FL
Valdis Bērziņš, Latvija
Māra Bērztīss, PA

Andrejs Brošs, PA
Juris Cilnis, WA
Rasma Dinbergs, MA
Irēne Ezergailis, Kanāda
Arturs Grava, OH
Pēteris Graube, CA
Valda Grinbergs, MA
Astrīda Greco, GA
Tija Kārkle, WA
Renāte Kenney, MA
Ilona Ķīsis, OH
Vija Klīve, IL/Latvija
Lalita Muižniece, MA
Ilze Pētersone, NY
Gunta Plostnieks, PA
Brigita Rumpētere, NJ
Gunta Semba, NY
Maija un Juris Šlesers, MA
Andra Zvārgulis, PA
Jaunie dalībnieki:
Arnis Ansons, MA
Aleksis Kenney, MA
Ligita Kovtuna, Latvija
Balsstiesības atjaunojuši:
Andra Zvārgulis, PA

Latviesu
Fonda
kasieris
Jēkabs
Bērzkalns saviesīgā
vakarā tiekas ar
atjaunotās Latvijas
pirmo
prezidentu
Gunti Ulmani.

2017. gada Latviešu
Fonda Ziemassvētku
Šampanieša loterijas
laimīgā
uzvarētāja
Astra Galiņa ar LF
padomes priekšsēdi
Valdu Grinbergu
un lietvedi Renāti
Kenney
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Vēlos atbalstī t Latviešu Fondu!
Čekus rakstī t uz Latvian Foundation, Inc. vārda un kopā ar pieteikšanās anketu nosūtī t:

Latvian Foundation Inc. 3120 Byron Depot Ct. SW, Byron Center, MI 49315 USA
Par Latviešu Fonda dalī bniekiem var kļūt atsevišķas personas, ģimenes vai organizācijas. Tie, kas jau ir Latviešu Fonda
tūkstošnieki ir lūgti neaizmirst fondu un ziedot, lai turpinātu atbalstī t projektus, kas saistī ti ar latviešu izglī tī bu un kultūru.

Vēlos kļūt par Latviešu Fonda dalī bnieku.
Pievienoju $50 iestāšanās maksu un $120 par pirmo gadu.

Vēlos kļūt par Latviešu Fonda dalī bnieku un tūkstošnieku.
Pievienoju $50 iestāšanās maksu un $1,000 dalī bas maksu.

Esmu students _______________________________________ (mācī bu iestādes nosaukums).
Studijas beigšu 20___. gadā.
Pievienoju $25 iestāšanās maksu un $25 par pirmo gadu.

Vēlos dāvināt lī dzdalī bu Latviešu Fondā.
Lūdzu to paziņot jaunajam dalī bniekam:
____________________________________________________________________________________________
(personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija)

Vēlos atbalstī t Latviešu Fondu ar ārkārtēju ziedojumu $__________
Ja ziedojums ir kāda piemiņai, norādī t vārdu __________________________________

Vēlos atjaunot balsstiesī bas uz nākamo gadu.
Pievienoju dalī bas maksu $25 (studentiem) vai $120.(nevajadzī go izsvī trot)

Lūdzu ar mani sazināties sakarā ar manu testamentāro novēlējumu.

Latviešu Fonds ir Mičiganas štatā inkorporēta bezpeļņas (non profit 5013c) organizācija.
Visas iemaksas ir ziedojumi, un tās var atvilkt no nodokļiem.
Vārds ____________________________________
Adrese ___________________________________
___________________________________
___________________________________
Tālrunis ___________________________________
E-pasta adrese _____________________________
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Return Service Requested

.

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

