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Šogad atzīmējam 46 gadus kopš Latviešu Fonds tika dibināts. Toreiz LF dibinātāji
salika grūti nopelnīto naudu, lai ar to atbalstītu projektus, kas stiprinātu latviešu kultūru
un izglītību. Toreiz, mēneša maksa bija desmit dolāru. Gadā tas sanāca simts
divdesmit... jau prāva summa, ko iebraucējam Kanādā, Austrālijā, vai Amerikas
Savienotajās Valstīs atvēlēt, lai latvietību saglabātu, ne tikai vārdos, bet arī darbos.
Saliekot savus sūri nopelnītos darba aug'us, dibinātāji attīstīja organziāciju, kas
atspogu'oja dalībnieka vērtības.
Reizēm, šīs vertības lika dalībniekiem izvirzīt un atbalstīt projektus, kas citādi
5-6
nebūtu tikuši realizēti. Astoņdesmitajos gados, kad pasaules politiksā klimata dē' saite
ar pašu Latviju bija visai trausla, tālredzīgie Latviešu Fonda dalībnieki uzdrošinājās
spert soli atbalstīt toreiz celmlauža projektus, kas tuvināja Latvijas tautiešus ar trimdu.
Spilgts piemērs bija Skandinieku koncertturneja Zieme'amerikā 1990. gada pavasarī.
16
2016.
gadā - atskatoties uz caur gadiem atbalstītajiem projektiem, var ievērot, ka
Latviešu Fonda dalībnieki paši lemj par to, ko uzskata par laikmetīgu un tautai
nozīmīgu. Pārskatot LF dalībnieku datu bāzi skaidri redzu, ka Latviešu Fonda
dibinātāji un dalībnieki ir tas sabiedrības kodols, kas tic, ka var un vajaga atbalstīt
jaunradi. Šogad saņemot pāri par simts pieteikumu, var redzēt, ka kārtējo reizi
pieprasijums pārsniedz varēšanu visus pieteicējus atbalstīt.

Lai gan šodien dalībmaksa, lai piedalītos šajā organizācijā nav mainījusies,
četrdesmit piecos gados tas, ko spējam veikt ar šiem līdzek'iem ir mazinajies.
Dalībnieks, kas sniedzis tūkstots dolāru ziedojumu ir Latviešu Fonda dalībnieks uz
mūžu. Priecājamies, ka pēdējos gados vairāki dalībnieki ir izš+īrušies papildus ziedot
un pāriet Dzintara- $10,000, Bronzas- $5,000, vai Dzelzs- $2,500 ziedotāju pakāpēs.
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Lūdzam ievērot, ka Latviešu Fonda devums izglītībai, vēsturei un kultūrai turpina būt aktīvi atbalstāms.
2016. gadā Fonda padomē brīvprātīgi strādā jauna paaudze, kas mācijusies no saviem priekštečiem, ka kopēji saliekot
spēkus, var veikt vairāk nekā viens vien. Izskatot pāri par simts projektu, lai izvērtētu kuri no daudziem ir lemti iet uz dalībnieku
balsošanu, ir tikai viens no daudziem darbiem, ko padome veic. Kopā ar neskaitāmiem pienākumiem, Renāte Kenney
pilnveido mājas lapu ar jaunāko informācju, informē par darbību caur Facebook un pieņem daudzos projektu pieteikumus,
sarakstoties ar pieteicējiem un atbildot uz jautājumiem. Valda Grinberga seko, lai projekti tiktu teicami izpilīti, un, lai, projektu
noslēdzot, tiktu pievienots LF logo. Valda arī izsniedz LF gada balstiesības Ga,ezera absolventiem. Astrīda Ezergaile kārto LF
datu bāzi un organizē Fonda dokumentus, lai tie būtu viegli atrodami, un pārskatāmi. Tija Kārkle atbild par kases stāvokli,
izpildot valsts nodok'u atskaites, pieņem un iegrāmato ziedojumus un sazinās ar daībniekiem. Ilze Pētersone raksta par
Latviešu Fondu presē, veido stratē-iju, kā sazināties ar esošiem dalībniekiem un iesaistīt jaunus, un Ilze sagatavo sēdes
protokolus. Arī revidenti un komisiju pārstāvji aktīvi piedalās Latviešu Fonda darbos.
Es esmu pateicīga padomei, revidentiem un komisiju locek'iem par viņu neatlaidīgo, brīvprātīgo darbu latviešu kultūras
labā. Katrs velta savu laiku un spēku, lai LF misija tiktu veiksmīgi izpildīta. Esmu arī pateicīga par Jūsu, dalībnieka, atbalstu
Latviešu Fondam. Pateicībā par Jūsu aktīvo līdzdarbību balsojot un atbalstot latviešu kultūru,
Kristīna Sīmane-Laimiņa, Latviešu Fonda priekšsēde

Latviešu Fonda padome un palīgi satiekās &ujorkā, lai apspriestu 2016. gada pieteikumus. No kreisas: Renāte Kenney,
Valda Grinberga, Brigita Rumpētere, Astrīda Ezergaile, Ilze Pētersone, Kristīna Sīmane-Laimiņa

Latviešu Fonda vadība 2015.-2016. gadam
Padome
Kristīna Sīmane-Laimiņa, priekšsēde, Chicago, IL, ASV, lfpriekssedis@gmail.com
Astrīda Ezergaile, priekšsēdes vietniece, Toronto, Kanāda, lfsekretars@gmail.com
Tija Kārkle, kasiere, St. Paul, MN, ASV, lfkasieris@gmail.com
Ilze Pētersone, sekretāre, White Plains, NY, ASV, lfsabat@gmail.com
Renāte Kenney, projektu lietvede, N. Scituate, MA, ASV, lflietvedis1@gmail.com
Valda Grinberga, aktīvo projektu lietvede, Dedham, MA, ASV, lfvietnieks@gmail.com
Revidenti
Rūdolfs Bērziņš, Perkasie, NY, ASV, lfrevidents@gmail.com
Mārtiņš Daiga, Chicago, IL, ASV, flrevidents1@gmail.com
Zinta Pone, Minneapolis, MN, ASV, lfrevidents4@gmail.com
Konsultanti
Renāte Kenney, administratīvā lietvede, lflietvedis1@gmail.com
Komisijas
Ieguldījumu komisija: Brigita Tupuriņa Rumpētere, Westfield, NJ ; Andris Padegs, Poughkeepsie, NY, ASV
Finanšu padomdevēju komisija: Rasma Kariņa, Ocean City, NJ, ASV
Latviešu Fonds Latvijā komisija: Valdis Bērziņš, Rīga, Latvija, lfparstavis@gmail.com
Nominācijas komisija: .irts Zeidenbergs, Wilmington, DE, ASV
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Latviešu Fonds

www.latviesufonds.info

Latviešu Fonda apkārtraksts

2016. gada
24. septembrī

Latviešu Fonda pilnsapulce
Ņujorkas draudzes nometnē Katskiļu kalnos
231 Green Hill Road, Elka Park, NY
Tuvākai informācijai par nakstmājām un nokļūšanu, lūdzu
sazināties ar Valdu Grinbergu lfvietnieks@gmail.com
Šinī nogalē Amerikas latviešu mākslinieku apvienība (ALMA), rīko gada sapulci
tāpēc nogale solas būt krāšņa
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Latviešu Fonda gadskārtējā pilnsapulce
!ujorkas draudzes nometnē Katski#u kalnos
231 Green Hill Road, Elka Park, NY 12427
sestdien, 2016. gada 24. 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/ 2016. gadā slegtie projekti
- Kasieres ziņojums/ kases stāvoklis
- Sabiedrisko attiecību vadītājas ziņojums/ vēstu'u un ziedošanas akcijas, LF Twitter, raksti avīzēm
Revidentu ziņojumi
-un finanšu pārskata rezultāti
Administratīvās lietvedes ziņojums
-un informācija par Latviešu Fonda mājas lapu un Facebook
Komisiju ziņojumi
-Ieguldījumu komisijas pārstāvja ziņojums
-Finanšu padomdevēju komisijas ziņojums
-Latviešu Fonda Latvijā komisijas pārstāvja ziņojums
-Nominācijas komisijas ziņojums
Ziņojumu apspriešana
Nepabeigtie darbi
-Lemt par neaktīvo projektu slēgšanu
-Pārrunāt LF Kanādas un Austrālijas kontus un to pielietojamību
Jaunie darbi
-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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2016. gadā astoņi 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.

LF16M04 Dokumentālu stāstu krājums par ASV dzīvojošiem
latviešiem "Neesam aizbēguši"
Projekta mēr(is: Lai gan Latvijā daudz runā par emigrāciju, faktiski maz parādās
rakstu vai izdevumu, kuros paši ārzemēs dzīvojošie latvieši pastāsta par savu dzīvi un
izvēlēm, noformulē savas attiecības ar Latviju un iezīmē nākotnes cerības. Tāpēc
dokumentālo stāstu krājumam "Neesam aizbēguši" būtu liela nozīme ne tikai kā sava
laikmeta liecībai un emigrācijas dokumentācijai, bet arī kā iespējai Latvijā
dzīvojošajiem iepazīt šo pieredzi caur konkrētu cilvēku stāstiem, ne tikai kā abstraktu
statistiku.
Projekta apraksts: Dokumentālu stāstu krājuma "Neesam aizbēguši" autore ir ASV dzīvojošā žurnāliste Tatjana ŽagareVītiņa. Desmit gadus dzīvojot ASV, autore rakstījusi Latvijas preses izdevumiem par daudziem izciliem un interesantiem
latviešu izcelsmes ASV dzīvojošiem latviešiem. "Mēs neesam aizbēguši no Latvijas" - teikuši daudzi no viņiem. Grāmata
iecerēta kā stāsti par šo cilvēku dzīves ce'u, kas viņus aizved atpaka' uz Latviju. Ja arī tā nav fiziska atgriešanās, tā ir
vēlme un gatavība palīdzēt ar savām zināšanām un pieredzi. Grāmatas satura redaktori būs nedē'as žurnāla “IR”
izpildredaktori Dace Smildziņa un Māris Diņ-elis. Grāmatas izdevējs- izdevniecība "NORDIK" Rīgā. Grāmatas
informatīvais atbalsts - nedē'as žurnāls "IR".
Par projekta iesniedzēju: Tatjana Žagare-Vītiņa beigusi Latvijas Universitāti filozofjas specialitātē un kopš 2000. gada
strādā žurnālistikā. Kopš 2005. gada pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ASV, kā neatkarīgā žurnāliste raksta Latvijas
preses izdevumiem par latviešu izcelsmes ASV dzīvojošiem latviešiem un viņu saitēm ar Latviju. Rakstu varoņi bijuši izcili
zinātnieki, politi+i, medi+i, sportisti un mākslinieki. Raksti publicēti tādos populāros Latvijas izdevumos kā “SestDiena” un
žurnālā “IR”.
No Latviešu Fonda pieprasa: $2,000 - $914, grāmatas satura un literārā redi-ēšana; $217, maketēšana; $194, korektors;
$675, da'a no mākslinieka/noformējuma izmaksām. Kopējais budžets: $10,300.
Projektu atbalsta: Pauls Raudseps, nedē'as žurnāla "IR" komentētājs, a/s "Cits medijs" padomes priekšsēdētājs. Līga
Jēkabsone, Latviešu apvienības Detroitā priekšsēde Amerikas Latviešu apvienības revīzijas komisijas locekle Detroitas
latviešu izdevuma "Vēstis" redaktore.

LF16M24 Danču Vakars
Projekta mēr(is: Danču Vakaros ir domāts apvienot latviešus no
vairākām paaudzēm, it seviš+i tos, kuriem patīk dejot, bet negribas dejot
tradicionālā tautas deju grupā. Šis projekts ir domāts kā sabiedrisks
pasākums, kur latvieši (un nelatvieši) var tikties ar draugiem, iemācīties
un izdejot vieglus dančus, un baudīt brīvu dzīvo mūziku.
Projekta apraksts: Danču Vakars ir brīvprātīgs pasākums, kas notiek katru trešo mēneša piektdienu. Katru reizi tiek lietota
Sv. Barnabas baznīcas lielā zāle Toronto pilsētas centrā. Mēs sadarbojamies ar Toronto Latviešu Austrumu Draudzi, kuri
arī īrē zāles no Sv. Barnabas baznīcas. Visi kuri nāks uz Danču Vakaru iemācīsies vieglus dančus un jautri divas stundas
nodejos kopā ar dzīvu mūziku. Mūzi+i ir brīvprātīgi latvieši no Toronto pilsētas. Tuvāka informācija pieejama
www.facebook.com. Pievienojaties grupai "Danču Vakars!"
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Par projekta iesniedzēju: Andra Dzintars ieguvusi Ma-istra grādu (social work). Kopš bērnības piedalījusies daudzos
latviešu pasākumos Toronto sabiedrībā. Piedalījusies vairākās deju kopās, un uzstājusies Dziesmu Svētkos Kanādā, ASV,
un Latvijā. Andrai arī ir pieredze mācīt tautas dejas gatavojoties Jaundeju skatēm.
No Latviešu Fonda pieprasa: $300 - Sv. Barnabas Baznīcas īres maksa. Kopējais budžets: $600
Projektu atbalsta: Laila Pētersone-Tanne, Latviešu Nacionālā Jauniešu Apvienība Kanādā priekšsēde. Anita Gaide, mācītāja.

LF16M25 Latvji, brauciet jūriņā!
Projekta mēr(is: Ieinteresēt jauniešus mācīties par jūrniekiem, jo samazinās latviešu
jūrnieku skaits. Tāpat aizvien mazāk ku-i iet zem Latvijas karoga. Jānis Streičs kā
personība Latvijā, kas veidojis filmas par jūru, uzrunās jauno paaudzi. Jānim Streičam
šogad paliek 80 gadi. Gints Šīmanis atgādinās izcilā latvieša, mūspuses Ainažu jūrskolas
dibinātāja Kr.Valdemāra devumu Latvijai. Jauniešiem saistošas būs tikšanās ar saviem
vienaudžiem, kuri šobrīd mācās vai jau pabeiguši jūrskolu.
Projekta apraksts: 2016. gada trijos vasaras mēnešos jaunieši - gan esošie, gan nākamie
jūrnieki brauks ar jahtu no Salacgrīvas līdz Liepājai gar Latvijas jūras robežu, piestājot krastā 10 vietās, kur sadarbībā ar
vietējām kultūras iestādēm tiks organizētas tikšanās ar latviešu režisoru Jāni Streiču, Krišjāņa Valdemāra dzīvesce'a
pētnieku Gintu Šīmani, nopelniem bagātiem jūrniekiem, jūrskolu un Jūras akadēmijas pasniedzējiem, lai ieinteresētu
jauniešus mācīties par jūrniekiem. Tiks rādītas filmas par jūru. Tuvāka informācija pieejama www.salacbiblioteka.lv
Par projekta iesniedzēju: Hedviga Inese Podziņa, Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāja. Saņēmusi LF finansējumu
2013.gads - Skaņuplašu saglabāšana un popularizēšana. 2015.gads - Aspazijas ka+i un Raiņa suņi. Abi iepriekšējie
projekti veikti teicami (LF).
No Latviešu Fonda pieprasa: $546 - autoratlīdzībām Jānim Streičam un Gintam Šīmanim. Kopējais budžets: $1,092
Projektu atbalsta: Valdis Ozoliņš, Salacgrīvas ostas darbinieks, bijušās Salacgrīvas Jūrskolas pasniedzējs. Arvīds Buks,
Ventspils ostas kapteinis.

LF16M36 Kino Skrējiens Milānā
Projekta mēr(is: Kino Skrējiens ir pasākuma veids, kurā iesaistās dažādu paaudžu
dalībnieki. Kino Skrējiens sniedz gan kopības izjūtu un kustību prieku, gan kultūras un
emocionālo vērtību izpratni. Kino Skrējiens stiprina latviešu komūnu, vieno latviešu un
itāliešu vispārcilvēciskās vērtības kultūrā un mākslā. Ar interesantu, emocionāli siltu un labi
organizētu pasākumu veicināsim arī Latvijas atpazīstamību un reputāciju. Kustību prieka
pasākumi, arī dažādi pārgājieni un skrējieni k'ūst arvien populārāki. Ir saņemti uzaicinājumi
organizēt Kino Skrējienu kopā ar latviešu komūnu un vēstniecību arī Vācijā - Berlīnē, Itālijā Romā, un vēlamies tādu organizēt arī citās valstīs.
Projekta apraksts: Kino Skrējiens Milānā - pārgājiens vai mierīga pastaiga uz slavenu filmu uzņemšanas un ar Latviju
saistītām vietām Milānas centrā. Maršruta garums - 4 km gājējiem vai 7 km skrējējiem, aptuvenais ilgums - 90 minūtes.
Pasākuma izpildītājs: Brīvdabas Sporta Klubs. Maršruta saskaņošana notiks kopā ar Milānas latviešu bērnu skolu.
Pasākuma reklāma - Facebook lapās L'Italii, Embassy of Latvia in Italy, Latviešu bērnu skola Milānā, Outdoor Training
Club. Norises vieta: Milāna. Pozīcijas plakāti tiks novietoti vietās, kuras ir redzamas filmās. Mēr+auditorija: latvieši Milānā un
tās apkaimē, -imenes un aktīvie draugi, itāliešu skrējēji. Pasākuma dalībnieku skaits: prognozētais - no 100 līdz pat 1,000.
Tuvāka informācija pieejama: facebook.com/OutdoorTrainingClub
Par projekta iesniedzēju: Roberts Radičuks, Brīvdabas Sporta Klubs, SIA nodarbību vadītājs
No Latviešu Fonda pieprasa: $182 - 50 plakātiem. Kopējais budžets: $1,012
Projektu atbalsta: Vita Začesta Latviešu biedrības vadītāja Milānā. Artūrs Lūsis, Nike Riga Run projekta vadītājs
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LF16M50 Baltijas Stratē+ija- tulkojums un izdevums
Projekta mēr(is: Ievērojot uzstādījumu “neko par mums, bez mums” pateicoties ASV
privātam fondam tiks izdots Ang'u izdevums par Baltijas stratē-iju valdības un domnīcu
vajadzībām. Būtu tuvredzīgi šo lielo darba ieguldījumu nepārcelt arī pie reizes uz latviešu
valodu, apstāk'os, kad tikpat kā katru dienu rodas iemesls uztraukties par agresīva kaimiņa
nodomiem. Darbs apkopos visus Baltijas fiziskos un vēsturiskos apstāk'us, kurus stratē-ijai
jāņem vērā, tos ieliekot šodienas Krievija-pret-rietumiem kontekstā. Varbūt pats darbs
saistīs tikai šī lauka speciālistus, bet varētu būt daudz plašāks lasītāju loks, ņemot vērā
temata aktualitāti un Latvijas vēsturi. Darbs arī saista Latviju ar saviem tuvākajiem
kaimiņiem, un tas veicina sadarbību, kas jaunajos apstāk'os ir nepieciešama. Darba autors
paredz meklēt atbalstu arī igauņu un lietuviešu izdevumiem.
Projekta apraksts: Katrai no trim Baltijas valstīm pienākas savā valodā izdots Smith
Richardson fonda atbalstītais Lūkasa Milevska pētījums par Baltijas telpas stratē-iju. LF
projekts paredz topošo grāmatu tulkot no ang'u uz latviešu valodu, lai izdotu to Latvijā
gandrīz vienlaicīgi ar ang'u valodas izdevumu. Uz Ukrainas notikumu un Krievijas izteikto draudu fona, Baltijas re-ionu
jāskata kā vienu stratē-isku veselumu. Tulkojamais darbs izmanto vispārējās stratē-ijas teorijas 21 likmi sekojošo apstāk'u
analīzei: -eogrāfija; Baltijas -eopolītika vēsturē un šodien; Krievijas un rietumu polītikas [policy] analo-iju piemērotība;
mūsdienu Krievijas apdraudējums Baltijai un NATO; stratē-ijas iekšējā lo-ika Baltijas aizsardzībai atš+irīgu stratē-isko
kultūru kontekstā. Pieteikšanās brīdī ir izpētītas un uzrakstītas 3 noda'as no septiņām paredzētajām. Pirmo noda'u
tulkojumus varēs veikt sākot no 2016. g. maija un žurnālists A. Ozoliņš, kas specializējas šajā jomā, ir piekritis tulkot.
Latvijas izdevums, ko veiks SIA Mantojums, sekos.
Par projekta iesniedzēju: Lūkass Milevskis ieguvis PhD grādu stratē-ijā Reading University pie slavenā ang'u stratē-a
Colin S. Gray. Latviešu Fonda dalībnieks, ALA mūža biedrs, AABS biedrs. No 2014.g. rudens veic pētniecību Oksfordas
universitates Changing Character of War programmā, kur, kā Smith Richardson Strategy and Policy Fellow, pēta Baltiju no
rietumu/NATO stratē-ijas viedok'a. Publicējis vairāk kā 20 rakstu, kuri citēti, pārizdoti, tulkoti, un iek'auti augstskolu
lasāmvielā; grāmatu par lielās stratē-ijas evolūciju 2016.g. publicēs Oxford University Press. 23 g. vecumā iespiests raksts
RUSI Newsbrief (2010) par Baltijas drošību, kurā autors, vairākus gadus pirms citiem, vērš uzmanību uz Francijas Mistral
ku-u pārdošanas Krievijai bīstamību kā arī uz NATO iekšējām nesaskaņām. Raksts „Strategy vs. Statecraft in Crimea”
(2014) norāda uz diplomātijas ierobežotajām iespējām nonākot tiešā sadursmē ar stratē-iskas varas pielietojumu. Tikko
iznācis Foreign Policy Research Institute raksts „Little Green Men in the Baltic States Are an Article 5 Event”.
No Latviešu Fonda pieprasa: $2,000 - tulka honorārs. Kopējais budžets: $5,091
Projektu atbalsta: Andrejs Pildegovičs Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Valsts sekretārs. Dr. oec. Jānis Bērziņš,
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas Drošības un stratē-iskās pētniecības centra direktors.

LF16M56 Martinsona balva
Projekta mēr(is: Rīkot Nacionālo laikmetīgās keramikas izstādikonkursu “MARTINSONA BALVA”, tādējādi attīstot laikmetīgās
keramikas nozari un veicinot tās atdzimšanu Latvijā un Baltijā, kā arī
nodrošinot laikmetīgās mākslas pieejamību sabiedrībai, radot
padzi'inātu izpratni par mākslas un kultūras procesiem. Uzdevumi:
Veicināt Latvijas keramikas mākslinieku konkurētspēju, veidojot žūrētu
augstvērtīgu un aktuālu mākslas darbu izstādi, kurā piedalās vismaz
50 latviešu kerami+u; Veicināt nozares attīstību, kā arī motivēt
izaugsmei pašmāju māksliniekus, kas strādā keramikas medijā,
pieš+irot 3 balvas Latvijas nacionālajā kategorijā; Veikt laikmetīgās keramikas nozares pētniecību un aktuālo
dokumentēšanu, īstenojot prezentācijas, lekcijas un izdodot kataloga; Mēr+auditorija: Apmēram 25,000 izstādes apmeklēju,
1,500 bērnu un jauniešu, 50,000 mākslinieku platformu un tiešsaistes vietņu, sociālo tīklu apmeklētāju, 800 mākslinieku.
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Projekta apraksts: 2016. gada vasarā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs rīkos pirmo Latvijas Starptautisko
keramikas bennāli, kuras centrālais pasākums būs Nacionālā laikmetīgās keramikas izstāde-konkurss “Martinsona balva”,
kas veltīta Daugavpilī dzimušajam latviešu keramikas vecmeistaram Pēterim Martinsonam. Izstādē iedalīsies vismaz 50
latviešu kerami+u. Pasākums vairos Latvijas un latviešu mākslinieku atpazīstamību keramikas u.c. mākslinieku un
interesentu rindās, jo tā būs pirmā laikmetīgās keramikas izstāde-konkurss ne vien Latvijā, bet arī visā Baltijas re-ionā.
Konkursa kārtībā žūrija izvēlēsies 3 Martinsona balvas ieguvējus, kuriem tiks pieš+irtas naudas balvas $2,000, $1,000 un
$500 apmērā, kā arī individuālas piemiņas balvas ar pievienotiem dārgmetāliem. “Martinsona balva” ir valstiski nozīmīgs
kultūras pasākums ar starptautisku vektoru, kas vērsts uz pašmāju keramikas mākslas medija un nozares kvalitatīvu
attīstību. Tuvāka informācija pieejama: www.rotkocentrs.lv
Par projekta iesniedzēju: Māris Čačka, Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītāja vietnieks. Viens no Daugavpils
Marka Rotko mākslas centra veidotājiem. Mākslas pedagogs, mākslinieks, Latvijas mākslinieku savienības biedrs, bijis arī
Daugavpils Universitātes Mākslas katedras docents. Viņš ir atbildīgs par izstāžu plānošanu, veidošanu, ir arī izstāžu
kurators. Viņu raksturo mēr+tiecība, ener-ija un gribasspēks. Vadījis un organizējis vairāk nekā 50 mākslas projektus.
Piedalījies vairāk nekā 70 mākslas izstādēs.
No Latviešu Fonda pieprasa: $1,800 - Zelta piemiņas balvas izgatavošana pirmās vietas ieguvējam $800; Sudraba
piemiņas balvas izgatavošana otrās vietas ieguvējam $600; Bronzas piemiņas balvas izgatavošana trešās vietas
ieguvējam $400. Kopējais budžets: $7,800
Projektu atbalsta: Dainis Mjartāns Pasaules Latviešu Mākslas Centra viceprezidents. Aleksandra Š'ahova Mākslas
Pedagogu apvienības valdes locekle.

LF16M59 Patstāvīgas ekspozīcijas izveide aktiera Edgara
Liepiņa atcerei "Zieme'u zvaigzne"
Projekta mēr(is: Veidot labvēlīgus nosacījumus kultūras dzīves atspogu'ošanai,
daudzveidīgai un līdzsvarotai attīstībai, lai palielinātu tās ieguldījumu indivīda un
sabiedrības ilgtspējīgā izaugsmē Alūksnes novadā. Nodrošināt zināšanu un
informācijas saglabāšanu un kvalitatīvu tālāk nodošanu nākamajām paaudzēm.
Izveidojot patstāvīgu izstādi - iekārtot atseviš+ā telpā ekspozīciju par aktiera E.
Liepiņa dzīves gaitām un dai'radi viņa dzimtajā pagastā, novadā. Mēr+auditorija:
Alūksnes novada skolu audzēkņi un skolotāji. Alūksnes novada iedzīvotāji un
viesi. Jokdaru festivāla "Vajag tik rakt” apmeklētāji, interesenti.
Projekta apraksts: Biedrība "Kultūras un izglītības centrs STILI”, tuvojoties aktiera, Alūksnes novadnieka, komi+a, Edgara
Liepiņa 90. jubilejas gadam, līdz 2016.gada decembrim vēlas izveidot kvalitatīvu, Edgara Liepiņa istabu ar patstāvīgu
ekspozīciju aktiera atcerei viņa dzimtajā pagastā Zeltiņos, Alūksnes novadā. Latvijā ir maz komi+u, un viņš ir viens no
izcilākajiem, kas tiešām būtu pelnījis, lai viņa dzīvei, darbībai tiktu veltīts vairāk uzmanības un informācijas savā dzimtajā
pagastā un re-ionā. Vaira Vī+e – Freiberga ir teikusi: ”Lielus aktierus atceras teātra vēsturēs. Tautas aktieri paliek tautas
atmiņās un sirdīs. Edgars Liepiņš bija tautas aktieris un viņa piemiņa tautas atmiņā ir dzīva.” Edgars Liepiņš ar savu
uzstāšanos sociālisma laikā latviešiem deva dzīves degsmi, drosmi aizstāvēt latvietību. Šis projekts atklās E. Liepiņa
nozīmīgumu gan kā komi+im, gan mūzi+im gan aktierim un ko tas ir devis mums kā tautai un mūsu pašapziņai.
Par projekta iesniedzēju: Antra Lielmane, Biedrība "Kultūras un izglītības centrs STILI” valdes priekšsēdētāja. Biedrība
"Kultūras un izglītības centrs „ Stili” ” darbojas jau no 1998. gada ar mēr+i sekmēt bērnu, jauniešu un pieaugušo kultūras un
izglītības aktivitāšu daudzveidību, projektu izstrādi, kas radītu mūsdienīgu vidi re-iona kultūrā un izglītībā.
No Latviešu Fonda pieprasa: $850 - 8 pastāvīgās ekspozīcijas stendi/ to maketēšana, drukāšana, materiāli un montāža.
Kopējais budžets: $1,700.
Projektu atbalsta: Dzintra Zvejniece, Biedrības „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”valdes priekšsēdētāja.
Sanita Eglīte, Alūksnes novada pašvaldības kultūras un sporta noda'as vadītāja
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LF16M79 XII Starptautiskie latviešu jauno mūzi(u meistarkursi
"Krustceles mūzikā"
Projekta mēr(is: Piedāvāt meistar- kursus
Latviešu jauno mūzi+u profesionālās
meistarības pilnveide. Nodrošināt plaša
mēroga meistarklases atskaņotājmākslas,
pedago-ijas un kompozīcijas nozarēs.
Organizēt 14 meistarkursu dalībnieku un
vadītāju koncertus, kuros nozīmīgu vietu
ieņems latviešu jauno un citu paaudžu
komponistu kamermūzika, kormūzika un
or+estra mūzika. Pirmoreiz meistarkursos, dalībniekiem būs iespēja piedalīties “Tradicionālā dziedāšanas ansamblī”.
Veicināt Latvijas un citu valstu jauno mūzi+u saskarsmi. Kursos piedalīsies 100 jaunie mūzi+i un skolotāji no Latvijas
mūzikas skolām, mūzikas vidusskolām, JVLMA, RPIVA un ārzemēm: 20 pianisti, 20 pūtēji un sitaminstrumentālisti, 24
stīdzinieki, 4 ēr-elnieki,14 komponisti,18 dziedātāji. Mācibspēki būs izcili latviešu mūzi+i no Latvijas un diasporas.
Projekta apraksts: XII Starptautiskie latviešu jauno mūzi+u meistarkursi notiks 2016 g. no 12. līdz 21. jūlijam Siguldas
Mākslu skolā "Baltais Flī-elis", Latvijā. Meistarkursus rīko darbinieki no J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Siguldas
Mākslu skolas, Latvijas Komponistu savienības, TILTS un Latviešu Jauniešu Dziesmu svētku padome. Vadmotīvs "Krustceles mūzikā" atspogu'osies lekcijās, meistarklasēs un koncertu programmās, kurās nozimīgu vietu ieņems Latvijas
un diasporas komponistu skaņdarbi. Uzmanība tiks pievērsta dažādu muzīkas stilu vai žanru mijiedarbībai. Meistarkursus
reklamēs Latvijas Radio 3 Klasika, www.baltaisfligelis.lv , www.sigulda.lv un citi mēdiji. Starptautiskie latviešu jauno mūzi+u
meistarkursi ir vienīgi akadēmiskās mūzikas meistarkursi kuri piedāvā profesionālu mācību programmu gandrīz visos
instrumentos, balsī, mūzikas pedago-ijā un kompozīcijā.
Tuvāka informācija pieejama: www.baltaisfligelis.lv/muzika/meistarkursi
Par projekta iesniedzēju: Dace Aperāne. Bijusi mākslinieciskā vadītāja 15 jauno mūzi+u nometnēm/meistarkursiem
Kanadā un Latvijā (1985 - 2016). Komponiste, mūzikas skolotāja, mūzikas rakstu autore un koncertu rikotāja; Latviešu
kultūras biedrības TILTS Mūzikas nozaru vadītāja; Latvijas un Kanādas komponistu savienības biedre; mūzikas skolotāja
Scarsdale skolas sistēmā, NY. Bahelora gr. mūzikā no McGill univ. un Mag. gr. mūzikā no Hunter College, CUNY. Iepriekš
LF finansējums saņemts 2014. gadā XI Starptautiskajiem latviešu jauno mūzi+u meistarkursiem. Iepriekšējais projekts
veikts teicami (LF).
No Latviešu Fonda pieprasa: $2,000 - segs da'u no internāta izmaksām dalībniekiem. Kopējais budžets: $ 50,000
Projektu atbalsta: Ventis Zilberts, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedras professors Ilona Kudiņa,
flautiste.
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2016. gada Īpašie Projekti
Trīs projekti piedalās Latviešu Fonda Īpašajā akcijā. LF dalībnieki, labvē(i un ikviens, kurš
vēlas atbalstīt kādu no šiem vērtīgajiem Īpašās akcijas projektiem, ir aicināti ziedot elektroniski:
http://www.latviesufonds.info/iesaisties/ipasas-akcijas vai sūtot čeku P.O. Box 28696, Oakdale, MN,55119.
Akcija turpinās līdz š.g. 22. jūnijam.

	
  
LF16M39 Zanes Pērkones dzejas dziesmu albuma "Rīts" ierakstīšana	
  
	
  

Projekta mēr(is: Ierakstīt dzejas dziesmu albumu "Rīts" un iepazīstināt klausītājus ar
mūziku, kas radusies, iedvesmojoties no Ingas Gailes dzejas. Šīs dziesmas ir emociju
pilnas. Tās var nomierināt mazu bērnu un iedvesmot apmulsušo, tās var iepriecināt
noskumušo un apstādināt skrejošo.
Projekta apraksts: Dziedātāja Zane Pērkone un perkusioniste Minna Koskenlahti izpilda
dzejas dziesmas, iedvesmojoties no dzejnieces Ingas Gailes dzejas, to ietērpjot Zanes
Pērkones kompozīcijās. Albuma ierakstīšana plānota 2016. gada vasarā Latvijā,
sadarbojoties ar skaņu režisoru Ilvaru Jansonu.
Par projekta iesniedzēju: Zane Pērkone 2008. gadā ieguvusi humanitāro zinātņu
bakalaura grādu filolo-ijā Latvijas Universitātē. 2015. gadā iegūts bakalaura grāds mūzikā
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. No 2015. gada septembra sāktas studijas
Sibēliusa Akadēmijas Globālās Mūzikas ma-istra programmā. Ir bijusi pieredze kā
izpildītājmāksliniecei, gan dziedot jauniešu korī "Kamēr...", gan vēlāk strādājot Latvijas
Nacionālās operas korī. Kā soliste piedalījusies 2008. gada Dziesmusvētkos, kā arī 2015. gadā Zieme'valstu
Dziesmusvētkos. 2015. gada novembrī piedalījusies ASV koncerttūrē kopā ar koklētāju Laimu Jansoni, sadarbojoties ar
Latviešu kultūras biedrību "Tilts".
No Latviešu Fonda pieprasa: $ 616 - $292 - audio ierakstu apstrāde; $324 - ierakstu studijas īre klavieru ierakstīšanai.
Kopējais budžets: $1,275
Projektu atbalsta: Timo Alakotila, komponists, Sibēliusa Akadēmijas klavieru spēles un kompozīcijas klases skolotājs.
Liene Brence, vijolniece, vijoles spēles un ansamb'a skolotāja
	
  

LF16M73 Aizej tur, nezin kur! 	
  
Atnes to, nezin ko! 	
  
Projekts izstādei par latviešu pieredzi
pasaulē, indentitāti un diasporu: otrais
posms	
  

	
  
Projekta mēr(is: Izveidot izstādi par latviešu pieredzi
pasaulē, lai: 1) iepazīstinātu plašāku sabiedrību
Latvijā par pasaules latviešu diasporu pieredzi; 2)
stiprinātu pasaulē izkaisīto latviešu piederības sajūtu
Latvijai; 3) veidotu simbolisku saikni starp latviešiem
pasaulē; 4) integrētu izce'ojušo latviešu kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas kultūrtelpā. LF pieteiktā mazā projekta mēr+is ir
izstrādāt detalizētu saturu identitātes un kopienas tēmām izstādes ekspozīcijai: jānosaka galvenais vēstījums un
apakštēmas; jāizvēlas atbilstoši priekšmeti, stāsti, foto, audio un citi materiāli; jāveido pieejas no dažādiem skata punktiem;
jāizvēlas satura interpretācijas metodes, lai tālāk veidotu izstādes tehnisko projektu un ekspozīciju. Mēr+auditorija ir latvieši
un to pēcnācēji visā pasaulē, it seviš+i skolēni un jaunieši, kā arī citu tautību Latvijas iedzīvotāji un tūristi.
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Projekta apraksts: Radot izstādi par latviešiem pasaulē un reizē ar Latvijas simtgadi svinēt latviešu dažādību un
daudzveidīgās saites ar Latviju. Ekspozīcija tiks veidota kā iesaistošs stāsts par diasporas latviešu identitāti un pieredzi
pasaulē. Ekspozīcijas nosaukumā izmantots latviešu tautas pasakas nosaukuma tēls, norādot uz ce'ojuma tēmas
simbolisko vēsti – ce'a uzsākšanā piespiedu apstāk'i un brīvprātīga izvēle mijiedarbojas, ce'š nezināmajā ietver grūtību
pārvarēšanu, bet beigās iespējams dzi'āk saprast pašam sevi. Izstādi veidosim pārvietojamos konteineros, pasvītrojot
migrācijas ideju. Stāstu veidos priekšmeti, fotogrāfijas un dokumenti no muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē”
krājuma. Izstādes tematiskās līnijas - es, mājas, kopiena. Projekts plānots trīs kārtās. Mazajā projektā piedalīsies Baiba
Bela, kultūrvēsturniece Ieva Vītola un vēsturniece Brigita Tamuža. Projekts tiks īstenots Latvijā un tajā izstrādās izstādes
saturu identitātes un kopienas tēmām.
Par projekta iesniedzēju: Baiba Bela, Doktora grāds sociālajās zinātnēs, 10 gadus pasniedzēja un 20 gadus pētniece
Latvijas Universitātē. Ar migrācijas izpēti saistītā profesionālā pieredze – piedalījusies ekspedīcijā pie latviešiem Zviedrijā
un Vācijā, pētījusi latviešus Zviedrijā (Otrā pasaules kara laivu bēg'us), transnacionālās identitātes veidošanos mūsdienu
izbraucējiem, piedalījusies par šīm tēmām vairākās konferencēs, vairāku rakstu autore. Latvijas Universitātes Diasporas un
migrācijas pētījumu centra Konsultatīvās padomes locekle. Muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” atbalstītāja un
biedre kopš 2009. gada, valdē kopš 2015. gada.
No Latviešu Fonda pieprasa: $ 2,000 - Izstādes skiču projekta satura da'as izstrādāšana $2000. Kopējais budžets: $ 8,000

Projektu atbalsta: Biruta Abuls, sabiedriskā darbiniece. Māra Zirnīte LU FSI pētniece, Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku
asociācijas "Dzīvesstāsts" valdes priekšsēdētāja.

LF16M77 Sēklu bibliotekas izveide Latvijā

	
  
Projekta mēr(is: Sēklu bibliotēkas mēr+is ir iedvesmot Latvijas iedzīvotājus
celt godā mūsu senču lolojumu, iedvesmot radīt sēklu bibliotēkas arī citur
Latvijā! Jau vairāk novērtēsim senču darbu, arī sēklas un seno dārzeņu
š+irnes, jo pārtikušāki mēs k'ūsim. Sēklu lolotāju mēr+is ir vairot dabas
daudzveidību, augu pielāgošanos vietējiem apstāk'iem un audzētāja vajadzībām, nodrošināt zemnieku pieeju dažādam
sēklu materiālam. Bez viņiem turpināsies š+irņu un sugu izmiršanas procesi. Bieži šīs š+irnes nav tik ražīgas un vienādas,
lai "izsistos tirgū". Tomēr tām parasti ir vismaz viena vērtīga īpašība, kuras dē' to audzēja, un to dažādība 'auj tām
pielāgoties dažādiem apstāk'iem. Sēklu bibliotēkas uzdevumi: informēt par "sēklu lietu"; veidot sēklu lolotāju tīklu un sēklu
ce'ošanas izsekojamību; izglītot par dabas procesiem, sēklu iegūšanu, audzināt sēklu lolotāju atbildību; saglabāt ori-inālo
sēklas materiālu dažādos Latvijas un pasaules nostūros.
Projekta apraksts: Sēklu bibliotēkas izveides iestrādnes: jau ir sagatavota, mēbelēta telpa - "Sēklu skapis" Ikš+iles Brīvā
skolā; neliels seno š+irņu “starta sēklu kapitāls”; vienošanās ar Šveices sēklu lolotājiem par viņu datu bāzes programmas
izmantošanu. Projektā paredzēts: Veidot datubāzi par jau esošiem seno š+irņu sēklu lolotāju dārgumiem, apzināt un
apsekot sēklu lolotāju kolekcijas, identificējot sēklas – t.i. dokumentējot apbraukāt sēklu lolotāju kolekciju dārzus; Iekārtot,
sistematizēt sēklas un datubāzi par sēklu lolotājiem un sēklām, balstoties uz Šveiciešu datu bāzes izstrādni; Saņemt
ziedojumos vietējās senās š+irnes, sistematizēt, grāmatot tās, nodrošināt optimālu sēklu žāvēšanu/uzglabāšanu sadarbībā
ar Latvijas Gēnu banku - nepieciešama sēklu vadāšana no/uz gēnu banku, sēklu uzglabāšana "sēklu skapī"; Dot sēklas
sēklu lolotājiem aprobētā kārtībā.
Par projekta iesniedzēju: Sandra Stabinge, sēklu maiņas pasākumu iniciatore Latvijā. Pateicoties viņai no 2012. gada
katru gadu arvien plašākā mērogā notiek pašaudzēto sēklu mainīšanās pasākumi Latvijā, tā pasargājot no iznīkšanas
senās kultūraugu š+irnes. No 2014. gada Sandra ievēlēta biedrības Latvijas Permakultūras Biedrība valdē.
No Latviešu Fonda pieprasa: $ 1040 - $640 transporta izdevumi projekta realizēšanai, sēklu lolotāju un kolekcionāru
piesaistei projektam, zemnieku un dārzkopju informējošu pasākumu novadīšana $400, telpu nomas un uzturēšanas maksa
sēklu bibliotēkas telpu uzturēšanai. Kopējais budžets: $2,160
Projektu atbalsta: Līga Lepse, Dārzkopības institūta vadošā pētniece. Guntra Aistara, pasniedzēja, Vides zinātnes un
politikas fakultātē, Centrāleiropas universitāte, Budapešta, Ungārija.
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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
4319 N. Mozart St., Apt. 1S
Chicago, IL, 60618 USA
lfrevidents1@gmail.com
Lai balsotu elektroniski no Fonda mājas lapas, ir vajadzīga parole. Paroli var saņemt, sūtot epastu Tijai
Kārklei uz lfkasieris@gmail.com, uzrādot vārdu un dalībnieka numuru.
Termiņš:
Balsošana notiek līdz š.g. 22. jūnijam. Lūdzu ievērot, ka balsošanas lapas ar vēlāku pasta zīmogu netiks
uzskatītas par derīgām.
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 pabalstu, projektam būtu
jāiegūst atbalsts no ne mazāk par 20% balsotāju skaita.
Padomes un revidenti tiks ievēlēti pēc saņemto punktu skaita.
Rezultātu izziņošana:
Rezultāti tiks izziņoti pirms rudens pilnsapulces caur Latviešu Fonda mājas lapu.
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LF16L13 Ce!vedis pa totalitāro okupācijas
varu represiju piemiņas vietām Rīgā
Projekta mērķis: Izveidot plašai sabiedrībai paredzētu
ceļvedi, kas sniegtu informāciju par represiju piemiņas vietām
Rīgā un Rīgas apkaimēs. Sniegt informāciju par līdz šim maz
zināmām un, iespējams, arī nenovērtētām piemiņas vietām.
Līdz šim šāds apkopots izdevums vēl nav izdots. Ceļvedis
aptver vairāku gadu pētījumu rezultātu.
Projekta apraksts: Ce'vedis ir paredzēts Rīgas pilsētas
kultūrtelpas padzi'inātai iepazīšanai. Tas balstīts Latvijas 20.
gadsimta vēstures norisēs, kuru autentiskums publiskajā
telpā ir gan izziņas, gan emocionāls faktors. Izmantojot divu
lielāko totalitārisma sistēmu (komunistisko un nacistisko) nesto postu un ietekmi uz sabiedrību, ce'veža autori vienlaikus
iezīmē arī ar valstiskuma rašanos saistītās vietas kopš 1918.gada 18.novembra un valstiskuma aizstāvēšanu barikāžu
dienās 1991.gadā. Īpaša tra-isma piepildītas ir holokausta vēstures liecības. Netiek apieti arī sabiedrībā neviennozīmīgi
uztverti un joprojām diskutējami objekti, kas, neatkarīgi no attieksmes, ir laikmeta liecinieki. Lielākajā da'ā šo vietu ir
novietotas informatīvas plāksnes vai pieminek'i, taču apzināti ir arī tādi objekti, kuru iezīmēšana dabā varētu notikt nākotnē
un kalpotu par pamudinājumu novadpētniekiem un gidiem veikt padzi'inātus pētījumus. Ce'veža īpaša sada'a ir Rīgas
lielāko kapsētu personu apbedījumi un piemiņas vietas. www.omf.lv
Par projekta pieteicēju: Rihards Pētersons, Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes loceklis, viens no Okupācijas
muzeja dibinātājiem.
No Latviešu Fonda pieprasa: $5,000 - Izdevuma maketa izveide un tehniskais makets $3627; autortiesību maksājums
$679; atlīdzības grāmatas māksliniekam $696. Kopējais budžets: $18,127
Projektu atbalsta: Mārtiņš Jānis Zandbergs, sabiedrisks darbinieks. Marianna Auliciema “Latvieši pasaulē” muzeja un
pētniecības centra biroja vadītāja.

LF16L14 Viencēlieni par latviešu māksliniekiem
Projekta mēr(is: Projekta mēr+is ir veicināt sabiedrības interesi par par izciliem
Latvijas māksliniekiem, kuru dzīves gaitas un radoša darbība pēc II pasaules kara
norisinājās ārpus Latvijas. Projekta uzdevums ir interesanti, kvalitatīvi un mūsdienīgi
iepazīstināt ar nereti biezās monogrāfijās un mākslas albumos „noslēptu”
informāciju, kurai lielākā da'ā sabiedrības nekad nepievērsīsies. Ieguldījums
sabiedrības iepazīstināšanā ar Latvijas kultūras telpai nozīmīgiem talantiem, viņu
radītajiem darbiem, kas atrodas gan Latvijā, gan ārpus tās; radošo darbību, ko
ietekmējuši sabiedriski politiskie pasaules notikumi.
Projekta apraksts: Mūzikas un mākslas atbalsta fonds (MMAF) turpina īstenot
ilgtermiņa projektu – teātra iestudējumu sēriju, viencēlienus par izciliem Latvijas
māksliniekiem. Mūsu redzeslokā galvenokārt ir 20.gs. sākuma Latvijas pirmās
brīvvalsts laika autori. Gan LNMM kolekcijā, gan privātkolekcijās glabājas Latvijas kultūras telpai nozīmīgu talantu un
fascinējošu personību radīti mākslas darbi. Šo personību dzīves stāsti ir neapgūts, lielisks materiāls teātrim. Tuvojoties
Latvijas simtgadei plānojam īstenot 10 viencēlienus par māksliniekiem, tādām izcililām personībām kā Tīdemanis, Liberts,
Valters, Strunke, Annus, Vidbergs u.c., kuri pēc Latvijas okupācijas savu radošo darbību turpināja citās valstīs. Projekta
īstenošanas laiks ir 2016. – 2018. gads, kad viencēlieni tiks sagatavoti un izrādīti dažādās vietās Rīgā un Latvijā, kā arī 'oti
vērtīgas būtu viesizrādes ASV, Kanādā, Zviedrijā u.c. valstīs, kur dzīvojuši un strādājuši mākslinieki un kur viņus atceras.
www.kulturmarka.lv
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Par projekta pieteicēju: Laila Baumane, nodibinājums "Mūzikas un mākslas atbalsta fonds" valdes locekle. Ir ilggadīga
darba pieredze kultūras un mākslas projektu vadīšanā un producēšanā un mārketinga un komunikāciju jomā. L.Baumane
īstenojusi mūzikas festivālu, mākslas izstāžu, koncertviesizrāžu u.c. kultūras pasākumus. Producējusi vairākas teātra
izrādes un koncertizrādes, tostarp, izrādes par izcilām personībām Latvijas kultūrā – izdevēju Benjamiņu, gleznotāju
J.Pau'uku, māksliniekiem Piņņiem, dzejnieci M.3empi u.c. L.Baumanei ir vairāku gadu pieredze īstenot, pielāgot izrādes
norisi dažādām telpām, jo MMAF producētie pasākumi ir izrādīti gan kultūras namos LV re-ionos, gan ārpus LV.
No Latviešu Fonda pieprasa: $9,550 - dramaturgs $700; režisors $700; scenogrāfs $700; gaismu mākslinieks $450;
kostīmu mākslinieks $700; mūzikas konsultants $350; izrāžu vadītājs $300; vēsturiskā materiāla izpēte $650; scenogrāfijas
izgatavošana $,3000; kostīmu izgatavošana/īre 10 - 12 aktieriem $2,000. Kopējais budžets: $24,500
Projektu atbalsta: Aija Pelše, sabiedriska darbiniece. Līga Ulberte, teātra zinātniece, mākslas zinātņu doktore (Dr.art.),
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas noda'as docente.

LF16L16 Knutifikācija
Projekta mēr(i: Projekta mēr+is ir pabeigt 85 minūšu garas dokumentālās
filmas skaņu celiņu, piesaistot/ierakstot ori-inālmūziku, un veikt filmas
tekstu tulkojumu un subtitrēšanu vismaz 4 valodās (ang'u, vācu, franču,
krievu). Projekta mēr+auditorija pirmkārt ir jauni cilvēki, bet arī Kino un TV
profesionā'i, starptautiskie partneri un filmu izplatītāji, filmu festivāli, Kino
eksperti, kultūras jomā studējošie, Skolu jaunatne, Trimdas latvieši,
Literatūras eksperti, rakstnieku sabiedrība Latvijā un ārvalstīs, Kino
skatītāji Latvijā un ārzemēs.
Projekta aprkasts: Pilnmetrāžas dokumentālā filma par un ar Knutu Skujenieku "Knutifikācija" ir ce'ojums pasaulē
pazīstamākā latviešu dzejnieka idejās, domās, atziņās un arī dzīves stāstā kā vēstures liecībā. Dzejnieks 2016.gadā svin
80 gadu jubileju. Savukārt režisors Ivars Tontegode (Lielā Kristapa īpašnieks) jau 2014.gadā sācis veidot filmu. Šobrīd filma
ir montāžas stadijā, tāpēc filmas veidotāji - producente Guna Stahovska (Lielā Kristapa balva), idejas autore Sanda
Zālamane, popularizēšanas speciālists Krišjānis Kirilovs, aicina atbalstīt filmas skaņas celiņa izveidi, teksta tulkošanu un
subtitru sagatavošanu vismaz 4 valodās (ang'u, vācu, franču, krievu), lai to varētu izrādīt ne tikai Latvijā, bet visur, kur ir
latvieši, kā arī ieinteresēti latviešu draugi, kā arī ieinteresēti filmu festivāli. Projekts tiek īstenots Rīgā, ir uzsācis
pabeigšanas fāzi, lai 2016.gada 5.septembrī ar filmu sveiktu dzejnieku.
Par projekta pieteicēju: Guna Stahovska, kultūras un izglītības biedrība "Kultivators", valdes locekle. Ma-istra grāds
ekonomikā un bakalaura grāds mākslās (audiovizuālā kultūra un teorija), kā kino producente darbojas kopš 2004.gada,
kopš 2011.gada darbojas kultūras un izglītības biedrība "Kultivators", kas īsteno nozīmīgus kultūrizglītības audiovizuālus
projektus, tai skaitā īsteno filmu projektus. Zināmākās filmas: "Kā Tev klājas, Rūdolf Ming?", rādīta starptautiski, tai skaitā,
Toronto HotDocs festivālā; spēlfilma "Izlaiduma gads", izrādīta starptautiski, Latvijā 2014/2015.gadā skatītākā latviešu filma
(ap 100 000 skatītāju). Šobrīd strādā pie vairākiem starptautiskiem filmu projektiem, ir arī Latvijas kinoproducentu
asociācijas biedre.
No Latviešu Fonda pieprasa: $9,516 - filmas skaņas montāža/darbs; $ 1,526 skaņas montāža un mūzikas ieraksti
(tehnika, studija, esošie ieraksti, dažādu skaņu izveidošana un apstrāde); $4,790 filmas tulkošana 4 valodās; $1,200; filmas
subtitrēšana 4 valodās $2,000. Kopējais budžets: $56,597
Projektu atbalsta: Marina Kostaņecka, rakstniece. Jānis Rokpelnis, dzejnieks.

INFORMĀCIJU PAR ŠIEM PROJEKTIEM VARAT ARĪ SKATĪT LATVIEŠU FONDA MĀJAS LAPĀ

www.latviesufonds.info
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LF16L18 Latviskā mantojuma saglabāšana Jetes Užānes cimdu rakstos un dzīves ziņā
Projekta mērķi: Saglabāt tautas vēsturiskajā atmiņā
unikālu talantu - latvisku domātāju un mākslinieci.
Iepazīstināt ar Jeti visu latviešu sabiedrību, lai viņas
mūžs un padarītais, tiktu saglabāts tautas atmiņā un
folkloras tradīciju vēsturē un dzīvesstāsts mums
apliecinātu latvisko varēšanu, izdot grāmatu, kurā būtu
apkopotas J.Užānes dienasgrāmatas (sākot no 1940.
gada), cimdu raksti un fotogrāfijas, E.Apsītes atmiņu
stāsti un dienasgrāmatas audio versija. J.Užāne ir tautas tradīciju glabātāja, Trīszvaigžņu ordeņa kavaliere, sieviete, kas
visu dzīvi pavadījusi invalīdu ratiņos. Jete strādāja unikālā cimdu adīšanas tehnikā. Viņas cimdi ir mazas formas gobelēni,
kuros saplūst tautas etnogrāfiskā tradīcija ar jaunradi. Izstādēs Latvijā un ārvalstīs ( Kanādā, ASV, Vācijā, Somijā) Jete
iepazīstināja skatītājus ar latvju etnogrāfiskajiem rakstiem un ieadīja cimdos to pasauli, kas bija viņai apkārt. Projektā
piesaistīts fotogrāfs Gunārs Janaitis.
Projekta apraksts: Aizvadītā gadsimta nogalē sabiedrība tika iepazīstināta ar savdabīgu talantu, tautas tradīciju
turpinātāju J.Užāni (1924-2007). Kā māksliniece viņa sevi pieteica 1980. gadā, kad pirmo reizi uzdrošinājās parādīt savu
pirmo cimdu ciklu Gadalaiki. Mākslas zinātnieka M.Branča iedrošināta, viņa noticēja savām spējām un tapa cimdu cikli –
Koki, Pu+es, Zīmes, Varavīksne, Dzīves ce'š. Savos cimdu rakstos viņa stāstīja par savas tautas zemapziņā mītošo
spēku, ilgām un kopīgo vēsturisko atmiņu. Viņa ieadīja literāros tēlus Lāčplēsi, Spīdolu, Laimdotu, Edgaru, Kristīni, Baibiņu,
viņa izadīja Latvijas lauku tra-iku savā lugā Vecās mājas logi. Pēc Jetes aiziešanas mūžībā atradu viņas Dienasgrāmatas,
vecas kladītes, kur rūpīgā rokrakstā piefiksētas atziņas un pārdomas par dzīvi sākot no 16 gadu vecuma 1940.gadā.
Zīmīgi, ka trīsdesmit gadu laikā par šīm dienasgrāmatām nerunājām. Esmu sapratusi, ka viņa bija ne vien izcila
rokdarbniece, bet arī domātāja
Par projekta pieteicēju: Elīna Apsīte, Biedrība "Cimdu ce'š", valdes locekle un dibinātāja. Biedrība dibināta 2007.gadā ar
J.Užānes līdzdalību un mēr+i popularizēt latviskās vērtības. E.Apsīte ir ieguvusi Humanitāro zinātņu ma-istra grādu
filosofijā, studējusi LU Pedago-ijas, psiholo-ijas un mākslas fakultātes doktorantūrā, bijusi VKKF stipendiāte, J.Užānes
darbu un dzīvesziņas mantiniece, folkloras kopas "Skandinieki" dalībniece. Ilgus gadus strādājusi kā lektore LLU un
direktora vietniece Spīdolas -imnāzijā, vasarās ar lekcijām kuplinājusi Vispasaules latviešu -imeņu saietu "3X3". Ir pieredze
zinātnisku, populāru un metodisku materiālu rakstīšanā. Ilggadīga koncertu un liela mēroga pasākumu producente un
režisore.
No Latviešu Fonda pieprasa: $10, 000 - tipogrāfijas izmaksas (2000 eks.) $6,317; tipogrāfijas izmaksas lieldrukā (500
eks.) $2,992; autortiesību maksājums (teksts) $691. Kopējais budžets: $21,707
Projektu atbalsta: Māris Brancis, žurnāla "Jaunā Gaita” redakcijas kolēģijas loceklis, Mākslas maģistrs. Ligita Kovtuna,
laikraksta “Laiks” galvenā redaktore.
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LF16L19 Latviešu dzīvesstāsti Francijā
Projekta mēr(i: Uzfilmēt nozīmīgāko 10 vēl dzīvi palikušo laikmeta liecinieku liecības un
arhivēt fotomateriālus un dokumentus, tā aizpildot tukšās vēstures lappuses par Otrā
pasaules kara bēg'iem Francijā; informēt sabiedrību gan Latvijas robežās, gan aiz tām par
latviešu trimdinieku dzīvesstāstiem un sakaru uzturēšanu ar dzimteni padomju laikā; stiprināt
latvisko identitāti jaunākās trimdinieku paaudzes vidū Francijā. Projekts taps, latviešu
filmēšanas grupai sadarbojoties ar Francijas latviešu diasporas pārstāvjiem, latviešu
diasporas jauniešus iesaistot interviju organizēšanas procesā.Projekts tiks realizēts Parīzē,
Lionā, Tulūzā, Pirenejos un Sable sur Sarthe. Rezultāti tiks publiskoti izstādē Latvijā, Latviešu
Apvienības Francijā mājaslapā http://www.latviesifrancija.org/ un nodot Okupācijas muzeja
krājumos
Projekta apraksts: Kara un pēckara laikā emigrējušiem Latvijas iedzīvotājiem ir īpaša pieredze, kas ir būtiska mūsu tautas
kopējai apziņai, identitātei un kultūrmantojumam. Par Otrā pasaules kara bēg'iem, kas savu mītnes vietu atraduši Francijā,
ir visai maz pētījumu. Ir zināms aspekts, ka franči pret svešzemju bēg'iem attiekušies izteikti skarbi, tāpēc tik neliels skaits
latviešu izvēlējās šo kā savu emigrācijas zemi. Strādājot par gidu Okupācijas muzeja vēsturiskajā izstādē Stūra mājā Rīgā,
novērtēju, cik būtiski ir apkopot pasaulē izkaisīto latviešu dzīvesstāstus, kas pretējā gadījumā neatgriezeniski aizies līdzi
cilvēkiem nebūtībā. Par Francijā mītošajiem vecākās paaudzes Trimdas latviešiem saņemtas ziņas, ka kopskaitā varētu
būt ap divdesmit personām jau 'oti cienījamos gados. Tika nolemts uzfilmēt desmit spēcīgas laikmeta liecības, pie'aujot, ka,
vadoties pēc apstāk'iem un nepieciešamības, varētu tikt uzfilmētas vēl divas vērtīgas intervijas papildus. Projektā savāktos
materiālus paredzēts eksponēt viedeoprojekcijas veidā speciāli veidotā izstādē Latvijā, kā atseviš+u tematisku sada'u
publicēt Latviešu Apvienības Francijā mājaslapā, kā arī nodot Latvijas Okupācijas muzeja krājumos. Projekta izpildes laiks
2016. g. maijs - 2019.g. maijs.
Par projekta pieteicēju: Ievas Ozoliņas interese par vēsturi un cilvēku likteņiem veidojusies jau kopš studijām Latvijas
Mākslas akadēmijā. Lai varētu strādāt kino, turpinājusi studijas kinorežijā Latvijas Kultūras akadēmijā. I. Ozoliņa strādā
dokumentālā kino žanrā. Filma “Mans tēvs baņ+ieris”, stāsta par neseno Latvijas pagātni - deviņdesmitajiem gadiem.
Šobrīd veido savu otro nopietno dokumentālo stāstu. Saistībā ar vēsturisko izpēti, gida darbs "Stūra mājā" lika saprast, ka ir
absolūti būtiski dokumentēt un filmēt II Pasaules kara trimdiniekus Francijā, par ko Okupācijas muzejam nav nekādu
materiālu, kā arī tas, cik vērtīga ir īsta cilvēciska liecība.
No Latviešu Fonda pieprasa: $5,000 - 2 interviju veikšana $1,080; projekta komunikācija, organizēšana un asistēšana
$170; tehniskā aprīkojuma un inventāra īre $2,500; iekšzemes transporta izdevumi 3 projekta veicējiem projekta laikā
$1,250. Kopējais budžets: $10,000
Projektu atbalsta: Aija Abene, Okupācijas muzeja darbiniece, projekta "Izstaigā Stūra māju" vadītāja. Sandra Šūmane,
Latviešu apvienības Francijā valdes priekšsēdētāja.

LF16L20 “Emīls un Berlīnes zēni”
Projekta mēr(is: Jauna Sanfrancisco līča apkārtnes latviešu bērnu paaudze ir
izaugusi bez izrādes bērniem latviešu valodā. Ē. Kestnera “Emīls un Berlīnes zēni”
būs izrāde gan bērniem, gan pieaugušajiem. Viens no izrādes mēr+iem ir padzi'ināt
latviešu valodas zināšanas un pielietojumu bērniem un jauniešiem, radīt interesi un
mīlestību pret teātri kā latviešu kultūras neatņemamu sastāvda'u. Pieaugušie varēs
kavēties jaunības atmiņās par lasīto, redzēto un dzirdēto, jo neviens no mums nav
uzaudzis bez “Emīla un Berlīnes zēniem”, “Divām Lotiņām” vai “Punktiņa un Antons”,
un vērot notiekošo ar pieredzējoša skatītāja aci. Bet galvenais mūsu mēr+is ir uzsākt
sarunu starp paaudzēm par kultūrvēsturiskiem notikumiem: vecvecvecāki stāstīs par teātri bēg'u nometnē Vācijā, vecvecāki
izvilks mazu Berlīnes mūra gabaliņu un vecāki varbūt būs redzējuši Alvja Hermaņa režiju Komische Oper Berlīnē.
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Projekta apraksts: Sanfrancisco Teātra Darbnīcas režisore Māra Luisa (Lewis) sākusi darbu pie vācu rakstnieka Ērika
Kestnera darba “Emīls un Berlīnes zēni” uzvešanas uz Latviešu Luterāņu Draudzes nama skatuves Sanfrancisko.
Projektam ir 3 posmi. Pirmais posms: izrāde Sanfrancisko 2016. gada beigās. Darbs ir milzīgs: 21 darbojošās persona, 12
dažādas skatu maiņas, dekorācijas, kostīmi, rekvizīti, mūzika, gaismas, deja, reklāma, plakāts, programma un finansējums,
daudz krāsu, prieka, iedzīvojumu un pārdzīvojumu. Tik lielam darbam arī lieli plāni. Otrais projekta posms: izrāde
Losandželosā 2016. gada beigās. Trešais projekta posms: Izrādes citos latviešu centros ASV un Kanādā 2017.gada
sākumā. Pašlaik notiek radošais un plānošanas process, ideju generēšana un apzināšanās, ka tik monumentālu darbu bez
latviešu sabiedrības atbalsta pacelt nav iespējams.
Par projekta pieteicēju: Māra Luisa (Lewis), Sanfrancisko Teātra Darbnīcas Dibinātāja/režisore. Latvijas Universitātes
Ma-istra grāds ekonomikā palīdz budžeta plānošanā un izpildē un kārtojot finansiālos jautājumus. Jogas skolotājas darbs
palīdz ticēt projektam un novest to līdz galam. Uzaugot aktiera -imenē, teātra mīlestība un apzinīgums ieaudzināts jau no
bērnības. Piedalīšanās Laimoņa Siliņa vadītajā Sanfrancisco Mazā Teātra izrādēs kā aktrisei, horeografei, mūzikas un
skatuves vadītājai dod pieredzi izrādes veidošanā. 2003.gada Rietumkrasta Dziesmu svētku organizēšana dod iespēju
ievingrināt spalvu reklāmā. Kopš Sanfrancisco Teātra Darbnīcas dibināšanas 2011. gadā uzvestas 3 lugas L. Stumbres
“Plīvurītis ar punktiņiem”, O. Bagaturijas “Karalis Līrs nabagmājā” un R, Blaumaņa “No saldenās pudeles” un izrādītas 4
izrādes, kas dod pieredzi režijā un projekta vadībā
No Latviešu Fonda pieprasa: $4,500 - Dekorācijas $1,250; tērpi $130; butaforijas $500; transporta izdevumi izrādei
Losandželosā $1,500. Kopējais budžets: $9,230
Projektu atbalsta: Brigita Siliņa, mazā teāt,a sanfrancisko aktrise kopš 1966.g.	
  un	
   Taira Zoldnere, Zieme'kalifornijas
latviešu biedrības (ZKLB) priekšsēde.

LF16L24 I!"u ASV koncertturneja
Projekta mēr(is: I'-i jau 35 gadus darbojušies kā latviešu senās
muzikālās valodas tulki, padarot to saprotamu un vajadzīgu mūsdienu
latvietim, interesantu un su-estējošu - cittautietim. Ir mēr+is šajā
jubilejas gadā apmeklēt ilggadīgos draugus un atbalstītājus ar muzikālu
ciema kukuli. I'-u mūziku klausās visdažādākā vecuma latvieši un viņu
draugi jo daudzās zemēs. Tieši klausoties I'-u mūziku, daudzi cilvēki ir
mainījuši savas domas attiecībā uz folkloru un latvietību vispār.
Projekta apraksts: I'-i, joprojām spilgtākā un daudzveidīgākā postfolkloras grupa Latvijā, šogad svin 35 gadu jubileju.
Gadu garumā mūzi+i godam nesuši Latvijas vārdu pasaulē gan koncertējot, gan ar savu ierakstu starpniecību. Pašā centrā
ir Ilga Reizniece, kas par darbu latviešu folkloras izplatīšanā un popularizēšanā ir saņēmusi Triju Zvaigžņu ordeni un Lielo
folkoras balvu. Par grupas profesionalitāti liecina piecas Gada balvas par vislabāko tautas mūzikas albumu. Tilts rīkos I'-u
koncerta turneju 2016.g. novembrī. Ir iecerēts apciemot latviešu centrus visā Amerikā ar savu bagāto repertuāru, kā arī
piedalotos Latvijas valsts svētku sarīkojumos. www.tilts.org
No Latviešu Fonda pieprasa: $3,600 - $1,000 profesionālo vīzu iegūšanai, $2,600 Lidmašīnu bi'etes iekšzemē ar
bagāžas piemaksu. Kopējais budžets: $20,900
Par projekta pieteicēju: Benita Jaundāldere, Tilts Valdes locekle, zvērināta advokāte Vašingtonas pavalstī. Ieguvusi BA
University of Washington, JD University of Oregon, ir Minsteres Latviešu -imnazijas absolvente. Aktīva Sietlas latviešu
sabiedrībā. Ir nokārtojusi P-3 strādnieku vīzas vairākām Tilts turnejām. Kopš 2006.g. sadarbojas ar postfolkloras grupu, I'-i.
Rīkojusi koncertu turneju 2007.g. pa visu Ameriku, kā arī atgriešanos 2012.g. Milvoku Dziesmu svētkos, Garezerā un
Čikāgā
Projektu atbalsta: Sarma Muižniece Liepiņa, Amerikas latviešu tautiskās savienības (ALTS) un Amerikas latviešu
mākslinieku apvienības (ALMA) ilggadīga valdes locekle. Guntis Šmidchens, Asociētais profesors, Vašingtonas
universitātes Baltijas studiju programmas vadītājs.	
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LF16L32 Kār"a Skalbes “Mūža rakstu” 8. un 9. sējums
Projekta mēr(is: Skalbes mantojums nepieciešams gan bibliotēkās, gan
grāmatnīcu plauktos, lai nezaudētu, kā raksta Ilgonis Bērsons, „Skalbes
viedās publicistikas un esejistikas tiešo saikni ar notikumiem mūsdienu
Latvijā. Nevis fragmentāri, bet kopumā, kur katra nākamā doma izaug no
iepriekšējām. Turklāt “Mazās piezīmes” rakstītas brieduma gados – pirms
autora mūža ceturtā gadu desmita. Viņš ir strēlnieks, žurnālists, rakstnieks,
politisks darbinieks, viņš ir neatkarīgās Latvijas cīnītāju pirmajās rindās”.
Sabiedrība uztvērusi, ka ar katru nākamo sējumu Skalbes mākslinieciskais
talants un politiski asais skatījums aizvien vairāk sasaucas ar mūsdienu dzīves aktualitātēm.
Projekta apraksts: Kārlim Skalbem vairākkārt izdoti raksti un kopoti raksti, diemžēl visi bijuši ar būtiskiem tekstu
iztrūkumiem. Kopš 2001. gada literatūrzinātnieka, filolo-ijas doktora Ilgoņa Bērsona sastādījumā iznāk pilnīgs darbu un
biogrāfisku apskatu izdevums 12 sējumos „Mūža raksti”, kas, pateicoties hronolo-iski precīzajam kārtojumam, 'auj izsekot
Skalbes dzīves un darba gaitai un viņa laikmetīgo publicistiku un vēstules lasīt paralēli dai'darbiem iespēji tuvu to
sarakstīšanas un pirmpublikācijas brīdim. Raksti bagātīgi komentēti. 8. un 9. sējuma iznākšana paredzēta 2016. gadā, abi
sējumi aptvers 1922.–1926. gadu. Paredzams, ka „Mūža rakstu” izdošana noslēgsies Latvijas Republikas 100. gadadienā
2018. gadā, savukārt 2019. gadā svinēsim Kār'a Skalbes 140. dzimšanas dienu. 1.–5. sējumu izdeva apgāds „Elpa”, pēc
tam apgāds darbību pārtrauca. „Mūža rakstu” izdošanu turpina apgāds „Mansards”, jau izdevis 6. (2013. gadā) un 7.
sējumu (2015. gadā). Būs pieejama arī grāmatu e-versija. Vairāk informācijas www.apgadsmansards.lv
No Latviešu Fonda pieprasa: $9,600 - grāmatas iespiešanas izdevumi x 2 (da'a) $6,000; dāvinājums bibliotēkām 200
eks. x $9 grāmatas vairumtirdzniecības cena x 2 sējumi $3,600. Kopējais budžets: $21,081
Par projekta pieteicēju: Jānis Oga, Dr. phil., SIA “Apgāds Mansards” galvenais redaktors. Apgāds Mansards ir viens no
straujāk augošajiem apgādiem Latvijā, desmit gadu laikā tas izdevis jau vairāk nekā 300 grāmatu, turklāt pārsvarā tā ir
ori-inālliteratūra – latviešu jaunākā dzeja, mūsdienu proza, kultūrvēsturiski nozīmīgi biogrāfiski darbi un klasi+u darbu
apkopojumi.	
  
Projektu atbalsta: Vita Gai+e, laikraksta „Latvija Amerikā” galvenā redaktore. Māris Brancis, mākslas vēsturnieks.

LF16L34 Latvijas kultūras vēsture
Projekta mēr(is: izdot vērtīgu izdevumu par Latvijas kultūras vēsturi, kas būs
pieejams vācu un latviešu valodās, ar ieceri to izdot arī ang'u valodā,
gatavojoties Latvijas 100. gadadienai un Londonas grāmatu gadatirgum 2018.
gadā. Projekta uzdevums ir piesaistīt izcilus dažādu kultūras jomu pētniekus,
lai izveidotu augstas kvalitātes kolektīvo monogrāfiju par Latvijas kultūras
vēsturi. Teksta strukturējuma pamatā ir kultūras jomu dalījums un
hronolo-isks izklāsts, katrā kultūras jomā izce'ot dažas izcilas parādības, par kurām tiek runāts izvērstāk, kā arī akcentējot
vācbaltu un vācu kultūras ietekmes (vācu valodas izdevumā). Vācu valodas izdevumu paredzēts piedāvāt lasītājiem gan
Latvijā, gan Austrijā un Vācijā, sadarbojoties ar izdevniecību Wieser, kas specializējas Austrumeiropas literatūras un
kultūras izdevumu publicēšanā un izplatīšanā.
Projekta apraksts: Izdevniecība “Jumava” sadarbībā ar izcilākajiem dažādu Latvijas kultūras nozaru pētniekiem un
Austrijas izdevniecību "Wieser" uzsākusi projekta “Latvijas kultūras vēsture” izstrādi ar mēr+i 2018. gadā šo darbu laist klajā
vācu valodā. Paralēli tiek plānots arī latviešu, kā arī ang'u valodas izdevums, tekstu pārstrādājot un papildinot atbilstoši
mēr+auditorijai. Izdevumā tiks aplūkotas visas kultūras jomas – literatūra, teātris, mūzika un deja, vizuālā māksla,
arhitektūra, folklora, tradicionālā un sadzīves kultūra. Monogrāfijas autoru kolektīva vadību uzņēmies veikt Latvijas Zinātņu
akadēmijas prezidents Dr. habil. art. Ojārs Spārītis, un projekta vadītāja ir Sigita Kušnere. Noformētai autoru kolektīvs:
Ojārs Spārītis, Silvija Radzobe, Zane Radzobe, Līga Ulberte, Janīna Kursīte, Eva Eglāja-Kristsone, Pauls Daija, Lidija
Leikuma, Ilze Knoka, Orests Silabriedis. www.jumava.lv
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No Latviešu Fonda pieprasa: $8,192 - tulkojums uz vācu valodu $7,200; maketēšana $992. Kopējais budžets: $57,885
Par projekta pieteicēju: Alīna Melngaile, SIA Jumava atbildīgā redaktore. Ma-istra grāds. Darbu pie projekta "Latvijas
kultūras vēsture" veic kopā ar šī projekta vadītāju Sigitu Kušneri. Izdevniecībā "Jumava" īstenoti daudzi vērtīgi projekti – vēl
2015. gada decembrī izdota ilgi gatavotā "Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā", tāpat 2015. gada beigās izdota
piektā grāmata sērijā "Latvijas le-endas" un darbs par Rīgas sporta vēsturi "Rīga sporto gadsimtu griežos".
Projektu atbalsta: Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors. Karina Pētersone, Saeimas Administrācijas
-enerālsekretāre.

LF16L36 Tērvetes trubadūri
Projekta mēr(is: sagatavot ansamb'a Tērvetes trubadūru blīvplati, kas
atspogu'otu un dokumentētu ansamb'u darbību. Mēr+auditorija ir latviešu
mūzikas klausītāju publika.
Projekta apraksts: Tērvetes trubadūri ir ansamblis, kas radies latviešu lauku
īpašumā Kanādas Tērvetē. Uz ce'a satikās līgotāji un kopā sāka spēlēt ne tikai
līgotnes, bet arī plašāku repertuāru. Tērvetes trubadūri ir divas reizes
uzstājušies Kanādas dziesmu svētkos, snieguši trīs valstssvētku atceres
programmas, koncertējuši arī citos gadījumos Otavā un Toronto un
piedalījušies ar vienu dziesmu Studijas “Lauskas” izdotā tautas mūzikas izlasē
“Sviests IV”. Trubadūri priekšroku dod tautas dziesmai, bet izpilda arī citu latviešu mūziku, ieskaitot dziesmas, kas atspogu'o
trimdas mantojumu. Tērvetes trubadūri ir Andrejs Vītols, Jānis Mateus, Lauma Cenne, Michael Pinsonneault, Eriks
Jerumanis, Aleksandrs Spūrmanis un Dace Veinberga. Ierakstīšana notiks Montrealā nākamo divu gadu laikā.
No Latviešu Fonda pieprasa: $3,500 ierakstīšanas darbiem studijā. Kopējais budžets: $7,000
Par projekta pieteicēju: Andrejs Vītols, BComm grāds; 2. līmeņa augstākās izglītības institūcijas administrācijas nozarē
(Diploma Institutional Administration);komandas vadītājs klientu pakalpojuma departmentā, Kvebekas provinces ieņēmuma
dienestā (Revenu Quebec). Visu mūžu dziedātājs, tautas dziesmu meklētājs, aranžētājs un izpildītājs; ansamb'a Tērvetes
trubadūru dalībnieks, 20 gadu Montrealas latviešu kora diri-ents, virsdiri-ents divos Kanādas dziesmu svētkos, Garezera
dziesmu dienās un Katski'u koru nometnē; Montrealas Mērnieku laiku ansamb'a dalībnieks.
Projektu atbalsta: Roberts Klaiše, Latvijas Republikas goda konsuls Kvebekas provincē; Montrealas latviešu organizāciju
padomes priekšsēdis. Andris 3esteris, Latviešu nacionālās apvienības Kanadā valdes priekšsēdis.
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Tikai daži nesen izpildītie projekti
Nesen noslēgto projektu skaitā ir filma “Baltic University: Adventure and Struggle”, Melānijas Vanagas virtuālā muzeja
ekspozīcija “ESI PATS!”, bērnu lasīšanas veicināšanas projekts “Grāmatu starts”, albums “Baltijas bēg'i Gotlandē: 19441945”, pasaules latviešu jaunatnes seminārs “Divreizdivi”, un pētījums “Radot iespējas attīstībai: Diasporas bērni un
jaunieši”. Atbalstītie projekti lepojas ar to, ka ir saņēmuši Latviešu Fonda finansējumu, pievienojot mūsu simbolu, Austras
koku, savam darba rezultātam. Šis laukums ir par mazu, lai pilnībā aprakstītu, ko Latviešu Fonds ir atbalstījis savos
vairāk nekā 45 pastāvēšanas gados – taču to visu var redzēt Fonda mājas lapā www.latviesufonds.info

Izglītība

Latviskā izglītība visā pasaulē - visām paaudzēm…

Latviešu skolu projekti un macību līdzek(u izveide…

Kultūra

Projekti, kas stiprina latviešu kultūru un
saglabā tautas mantojumu…

Filmas, teātri, muzikāli uzvedumi un izdevumi…

Vēsture

Vēstures un zinātniskie izdevumi
un pētījumi…

Muzeji un virtuālas izstādes...
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Padomes kanditāti
Jēkabs Bērzkalns - Esmu dzimis Detroitā un tagad ar -imeni dzivoju Grand Rapidos (Byron
Center), Mičigenā. Ieguvu BBA ar uzsvaru grāmatvedībā (accounting) Rietummičigenas (WMU)
Universitatē. Nodarbojos kā Certified Public Accountant Kolorādo un Mičigenā un tad kā Chief
Financial Officer privātai būvfirmai. Brīvajā laikā dejoju tautas deju grupā “Dzintarnieki.” Esmu
pavadijis vasaras Ga,ezerā kopš tās dibināšanas un meita, Kristīna, ir Ga,ezera Vasaras
Vidusskolas absolvente. Pašlaik kalpoju kā Ga,ezera kasieris.

Astrīda Ezergaile - Ir bijis liels gandarījums 3 gadus darboties Latviešu Fonda padomē - tik
daudz vērtīgu projektu, tik daudz dedzīgu cilvēku. Cenšamies noslīpēt konkursa norisi un
dalībnieku sazināšanās tīklu. Labprāt turpinu pielikt roku un zināšanas LF turpmākai plaukšanai.
Dzīvoju Toronto, strādāju vienā no neskaitāmajām Toronto Universitātes bibliotekām. Šobrīd starp
latviešiem darbojos tikai ar Saulaines bērnu nometni, piepalīdzot ar mākslas nodarbībām, un kur
vien vēl kāda roka vajadzīga. Jo vairāk apsīkst baznīcas atbalsts nometnei, jo vairāk tas prasa
brīvprātīgo spēkus. Rezultāts ir spīdošs, par spīti visam, pateicoties dažiem neatlaidīgiem gariem
ar kuriem man ir milzīgs prieks un gods sastrādāt.

Revīzijas komisijas kandidāti
Rūdis Bērziņš - Esmu Rūdis Bērziņš. Ar savu -imeni dzīvoju Pensilvānijā, Doylestown pilsētas
tuvumā. Universitātē mācījos polītiku, bet pašlaik nodarbojos ar paša uzņēmumiem. Mans
uzņēmums pārdod firmu, kā arī privātpersonu dzīvības, veselības un citus apdrošināšanas
veidus. Brīvlaikā mācos Holistic Health un ieguvu jogas instruktora apliecību. .imenē ir četri bērni
un visi ir audzināti ar tuvām saistībām latvietībā. (Revīzijas komisijā piedalās kopš 2012. gada.)

Mārtiņš Daiga - Kopš 2011. gada septembra strādāju pie Educational Foundation of National
Restaurant Association kā programmu novērtējumu un pētniecību menedžeris. 2012. gadā ieguvu
Certificate in Nonprofit Management North Park Universitātē Čikāgā. Desmit gadus biju nostrādājis
tirdzniecības pētījuma jomā, veidojot un analizējot aptaujas. Uzaugu Indianapolē, kur beidzu latviešu
skolu un piedalījos tautas dejās. Pavadīju vasaras Ga,ezerā, absolvējot Ga,ezera vasaras vidusskolu
1994. gadā. Ga,ezerā nostrādāju divas vasaras kā audzinātājs. Pavadīju divus gadus ALJA valdē kā
biedru veicinātājs. Piedalījos Čikāgas Latviešu biedrības valdē. 2009. gadā Čikāgā biju sarīkojis
veiksmīgu līdzek'u vākšanas vakaru Ga,ezeram. Brīvo laiku pavadu spēlējoties ar saviem bērniem.
Esmu arī DJ MGD, un esmu ilgus gadus spēlējis mūziku kā diskdžokejs latviešu kāzās, iesvētībās un
citos sarīkojumos. (Revīzijas komisijā piedalās kopš 2013. gada.)

Zinta Pone - Esmu matemāti+e pēc izglītības, bet esmu strādājusi par grāmatvedi dažādos
uzņēmumos un organizācijās Amerikā un Latvijā. Piedzimu un uzaugu Mineapolē. 2000. gadu sākumā
nodzīvoju 6 gadus Latvijā. Tagad esmu atkal Mineapolē, kur audzinu 3 bērnus un strādāju par
grāmatvedi grie+u restorānā "Christos”. Dziedu tautas dziesmu ansamblī "Teiksma” un piepalīdzu ar
grāmatvedības darbiem un pārlūku pienākumiem Mineapoles Latviešu skolā, Latviešu
kredītsabiedrībā, Latvju dievtu,u sadraudzē un starptautisko deju grupā "Ethnic Dance Theatre”.
(Revīzijas komisijā piedalās kopš 2014. gada.)
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Latviešu Fonda projektu un amatpersonu balsošanas lapa
2016. 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 LF16L13 Ce!vedis pa totalitāro okupācijas varu represiju piemiņas vietām Rīgā
2 LF16L14 Viencēlieni par latviešu māksliniekiem
3 LF16L16 Knutifikācija
4 LF16L18 Latviskā mantojuma saglabāšana Jetes Užānes cimdu rakstos un dzīves ziņā
5 LF16L19 Latviešu dzīvesstāsti Francijā
6 LF16L20 “Emīls un Berlīnes zēni”
7 LF16L24 I!"u ASV koncertturneja
8 LF16L32 Kār"a Skalbes “Mūža rakstu” 8. un 9. sējums
9 LF16L34 Latvijas kultūras vēsture
10 LF16L36 Tērvetes trubadūri
KOPĀ

✘

Padome

Padomes amatpersonas
uz trim gadiem
var balsot par divām
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Jēkabs Bērzkalns
Astrīda Ezergaile

Rūdolfs Bērziņš

Revīzijas komisija
uz vienu gadu
var balsot par trim

Mārtiņš Daiga
Zinta Pone

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

Mārtiņš Daiga
4319 N. Mozart St., Apt. 1S,
Chicago, IL, 60618
Par derīgām uzskatīs tikai tās zīmes, kam būs
š.g. 22. jūnija vai agrāks pasta zīmogs!
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 2016. gada pilnsapulcei

Es pilnvaroju
balstiesīgo Latviešu Fonda dalībnieku
___________________________________________
(rakstiet pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu šeit)
(ieteicams noskaidrot pilnvarotā piedalīšanos pilnsapulcē)
mani pārstāvēt un manā vietā balsot
Latviešu Fonda pilnsapulcē
2016. gada 24. septembrī,
Nujorkas draudzes nometnē Katski'u kalnos,
231 Green Hill Road, Elka Park, NY 12427

Mans vārds: _______________________________
Mans paraksts: _____________________________
Datums: ___________________________________
Lūdzu nosūtīt pilnvaru uz sekojošo adresi:

Mārtiņš Daiga
4319 N. Mozart St., Apt. 1S
Chicago, IL, 60618
USA

Par derīgām uzskatīs tikai tās, kam būs
š.g. 22. jūnija vai agrāks pasta zīmogs
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CERĪBA IZMISUMĀ - BALTIJAS UNIVERSITĀTES TAPŠANA DP LAIKĀ
Februāra sākumā es ar savu meitu Annu ierados Igauņu namā 5ujorkas pilsētā noskatīties Helga Meritsas dokumentālo filmu
"Story of the Baltic University". Latviešu Fonds ir viena no organizācijām, kas atbalstīja filmas tapšanu; būdama LF padomē, es ar
lielu interesi nācu vērtēt pabeigto projektu. Filma, kas ilgst 52 minūtes, sakopo ori-inālus II Pasaules kara filmu segmentus un
fotografijas ar rakstiskiem un citiem archīvu materiāliem, kā arī intervijas ar BU absolventiem. Tā sniedz pārskatu par Baltijas
Universitātes tapšanu un darbību no 1946 līdz 1949 gada Hamburgā, Vācijā.
Pirmā ekrānā redzam izbumboto Hamburgas pilsētu - nekas nav palicis - tikai grausti un ēku čaulas. 6audis sildās pie grāvjmalu
ugunskuriem ; turoties pie virvēm iedzīvotāji krusto salauztu, saš+obijušos tiltu. Bēdīgs paskats... Šajos izmisīgajos apstāk'os 170
latviešu, lietuviešu un igauņu profesori sasparojās, pūlējās un neatlaidās līdz UNRRA (United Nations Refugee Relief Agency) un
ang'u zonas administratori negribīgi deva at'auju dibināt Baltijas Universitāti. Pēckara Sabiedroto uzskati par Baltijas valstu nākotni
zem komunisma bija 'oti naivi. (Jums taču ir savas zemes. Priekš kam jums vajaga augstskola Vācijā? Brauciet mājās!) Politikas un
propogandas dē', Baltijas Universitāte bija spiesta mainīt savu nosaukumu vienpadsmit reizes! Baltic University, Displaced Persons
University of Hamburg, Displaced Persons Study Centre ir daži piemēri. Tomēr profesoriem un studentiem tā bija un palika Baltijas
Universitāte.
Pirmās Baltijas Universitātes skolas telpas tika ierīkotas pussagruvušā
Hamburgas muzejā, vēlāk ēkās Pinebergā. Studenti un profesori mitinājās bijušās
armijas barakās - bez siltuma, bez īstas apgaismošanas. Trūka grāmatas un citi
mācību līdzek'i - studenti paši nesa savus krēslus uz lekcijām! Bet neskatoties uz
grūtībām, Baltijas Universitāte bija skaista dāvana baltiešu jauniešiem. Te bija
vieta kur satikties, kur priecāties, te bija iespēja nopietni mācīties - un
visnozīmīgāk, te bija cerība gaišākai nākotnei. Baltijas Universitātes kursi tika
augsti novērtēti pasaules mācības iestādēs, un studenti no BU tika pieņemti gan
Vācijas, gan ASV augstskolās . Skatoties "Story of the Baltic University" Igauņu
namā man blakus sēdēja divi Baltijas Universitātes absolventi - gleznotājs un
dzejnieks Voldemārs Avens un viņa dzīvesbiedre un mākslas speciāliste Irēne
Avēna. Voldemārs tika pieņemts Kolumbijas architektūras fakultātē un Irēnei
stipendiju pieš+īra Moorhead koledža Minesotā, kur viņa ieguva BA grādu ang'u
valodā un mākslas vēsturē.
"Baltic University" filmas režisorei Helgai Meritsai, tēvs bija apmeklējis Baltijas
Universitāti; daudz gadus pēc vecāku aiziešanas, viņa sāka par to interesēties un
vākt materiālus. Helga uzskata ,ka ir svarīgi informēt baltiešu jauniešus par šo
vienreizējo un drosmīgo pasākumu, kā arī ne'aut plašākai pasaulei aizmirst ko
bēg'i visu vien nevarēja paspēt. Mana 23 gadu vecā meita 'oti pozitīvi novērtēja
filmu - viņa izteicās, ko to gan vajadzētu rādīt latviešu skolās un Garezera vasaras
vidusskolā!
Tā nu ir taisnība! Filma "Baltic University" saglabā notikumus baltiešu, un
latviešu, vēsturē ko reti kāds zin gan ārzemēs, gan Latvijā! Latviešu Fondam ir Voldemārs Avens, Helga Merits, Irēne Avena
gandarījums, ka tas spēj atbalstīt šādu projektu. Mūsu mājas lapā satiekās "Baltic University" izrādē &ujorkā.
www.latviesufonds.info - jūs uzzināsiet daudz vairāk par Baltijas Universitāti, kā arī
par citiem pasākumiem ar ko Latviešu Fonds ir bijis saistīts.
2016. gada Latviešu Fonda konkursā, vairāk nekā 100 projektu ir pieteikušies saņemt atbalstu . Mēs cenšamies sniegt roku kam
vien varam. Bet lai turpinātu šo darbu, lai turpinātu celt gaismā vērtīgus kulturālus, vēsturiskus un izglītības projektus kas saudzē un
stiprina latviešu identitāti, mums ir vajadzīgi dalībnieki un ziedotāji! Lūdzu, iesaistaities arī Jūs!
Lai ziedotu Latviešu Fondam elektroniski, skatiet LF majas lapu, www.latviesufonds.info, vai sazinaties ar lflietvedis1@gmail.com.
Čekus var rakstīt uz Latvian Foundation, Inc. vārda, un nosūtīt: Latvian Foundation, P.O. Box 28696,Oakdale, MN 55128 USA. Visi
ASV ziedotāji saņems nodok'u atlaides kvīti.
Filmu "Story of the Baltic University" rādīja Estonian House, 5ujorkā 6. februārī; 13. februārī, Tartu College, Toronto; 14. februārī,
Carleton University, Otavā; 20. februārī, Balzekas Museum, Čikāgā; un 21. februārī, Estonian House, Čikāgā
- Ilze Pētersone, Latviešu Fonda padomes locekle
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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!

Laris Kārklis

Andis Bērziņš

Jēkabs Bērzkalns

Tija Bērziņa

Tālis un Sarma Jordāni

Ziedotaji:

Marutas Kārkles piemiņai ir ziedojuši:

Dace Aperāne, NY $100

Valda un Gints Grinbergi, MA

Māra Aistars, NY $25

Juris un Maija Šleseri, MA

Valdis Bērziņš, LV $2,300

Guntis un Anita Liepiņi, Kanāda

Māra Bērztīss, PA $100
Irēne Ezergaile, Kanāda $100
Modris Galenieks, IL $1,500
Valija Galenieks, IL $1,500
Benita Jaundāldere, WA $120
Tija Kārklis, MN $50
Ilmārs Kalniņš, NJ $50
Ilze Pētersone, NY $100
Oskars Segrums, LV $25

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? 6oti 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!

William Sutton, MI $120
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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 stūrakmenis. Paldies par atbalstu Latviešu Fondam. Dosim- dzīvosim!

Valdis Bērziņš

Valija un Modris Galenieki

Rūta Jordāns

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

Bronzas tūkstošnieki ($5,000+):
Valdis Bērziņš , LV
Ernests Dravnieks, MN
Ints Dzelzgalvis , PA

Dzelzs tūkstošnieki ($2,500+):
Alfs & Māra Bērztīss , PA
Juris Cilnis, WA
Modris Galenieks, IL
Valija Galinece, IL
Astrīde Ivaska, LV
Ruta Jordāns, ME
Rasma Kariņa, NJ
Andris Padegs , NY
Maija Priede , MA
Sigrīda Renigere , IL
Ansis Saprasa, MN
Kristīna Sīmane-Laimiņa, IL
Maksims Strunskis, Vācija
Hugo Vītol

Cik ātri laiks skrien! Latviešu Fonds tika dibināts 1970.
gadā, lai stiprinātu latviešu identitāti. Pasaule ir gaužam
mainījusies, bet mēr.is saudzēt latvietību turpina būt
aktuāls visus šos 46 gadus. Pateicoties Jums, Latviešu
Fonda dibinātājiem un ilggadīgajiem dalībniekiem, LF var
lepoties ar atbalstu vairāk kā 500 projektiem $2,000,000
apmērā.
Latviešu Fonda mēr.is ir plašs - saglabāt latvietību bet praktiski LF ir ieņēmis "nišas" lomu starp latviešu
organizācijām. Mēs atbalstam projektus, kas ir unikāli piemēram, mazpilsētas bibliotekāres vēlmi saglabāt
trimdas izdotās plates, seno latviešu sēklu izmaiņu, radio
raidījumus par tautiešu dzīvi ārpus Latvijas, un daudzus
vēl citus.
Šie projekti iedvesmo mūs, tagadējo LF padomi,
censties izplatīt ziņas par mūsu panākumiem, un rosināt
gan jaunus gan esošos LF dalībniekus iesaistīties LF
darbā. Mēs ceram arī iedvesmot Jūs! Izlasiet jauno LF
apkārtrakstu! Ieskatieties mājas lapā
www.latviesufonds.info - tur ir ziņas par interesantiem un
vērtīgiem pašreizējiem LF projektiem.
Mēs griežamies pie Jums ar lūgumu - turpiniet palīdzēt
latvietības izpausmei! Atbalstiet Latviešu Fondu ar
ziedojumu!
Pateicībā, Latviešu Fonda padome
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Par Latviešu Fonda dalībniekiem var kļūt atsevišķas personas, ģimenes vai
organizācijas, kas nokārtojušas $50 iestāšanās maksu, bet balsstiesības iegūst un patur,
ziedojot vai aizdodot vismaz $120 gadā ($10 mēnesī), līdz sasniegts $1,000, kas dod
balsstiesības uz mūžu.
Studenti var kļūt par LF dalībniekiem, iemaksājot $25, un balsstiesības iegūst,
maksājot $25 gadā, bet pēc studiju beigšanas, veicot parastos dalībnieku maksājumus.
Ar vienreizēju maksājumu par $1,050, dalībnieks iegūst balsstiesības uz mūžu.
 Vēlos kļūt par Latviešu Fonda dalībnieku. Pievienoju $50 iestāšanās maksu un $120 par pirmo gadu.
 Vēlos kļūt par Latviešu Fonda dalībnieku un tūkstošnieku. Pievienoju $50 iestāšanās maksu un $1,000 dalības
maksu.
 Esmu students ……………………………………. (mācību iestādē). Studijas paredzu beigt ………. gadā.
Pievienoju $25 iestāšanās maksu un $25 par pirmo gadu.
 Vēlos dāvināt līdzdalību Fondā. Lūdzu to paziņot jaunajam dalībniekam.
 Vēlos pārrakstīt savu aizdevumu citai personai, šādā veidā dodot citam iespēju ņemt dalību LF: (personas vārds,
uzvārds un kontaktinformācija)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 Lūdzu ar mani sazināties sakarā ar testamentāru novēlējumu.

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

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

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

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

Datums …………………

Čekus rakstīt uz Latvian Foundation, Inc. vārda un kopā ar pieteikšanās lapu lūdzam nosūtīt:
Latvian Foundation
P.O. Box 28696
Oakdale, MN 55128 USA
Epasta adrese: lfkasieris@gmail.com.
27

Latviešu Fonds
P.O. Box 28696
Oakdale, MN 55128

Return Service Requested

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

