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Pavasaris steidz mūs sveikt, un kopā ar saules stariem, Latviešu Fonda padome devās uz
Sanfrancisko, kur 16. un 17. martā, strādājām un spriedām par Latviešu Fonda
projektiem un darbību. Pulcējāmies skaistajā Walnut Creek pilsētiņā, kur mūs sirsnīgi
uzņēma revidentes Lauras Ramanes ģimene. Uzlādējušies ar Ziemeļkalifornijas sauli un
sulīgo zaļās dabas enerģiju, metāmies pie darba!
Padome ir ļoti priecīga par daudzajiem kvalitatīvajiem un interesantajiem projektu
pieteikumiem, ko saņēmām šī gada konkursā. Aicinu Jūs iedziļināties vienpadsmit Mazo
projektu aprakstos, kurus padome izvēlējās atbalstīt 2019. gadā un atbalstīt divus
interesantus Īpašās akcijas projektus: Sēlijas mežabrāļi un Bezbailīgie: Dzīvesstāstu
sērija divās grāmatās.
Es uzskatu, ka viens no visjaukākajiem aicinājumiem, ko katru pavasari lūdzam no mūsu
mīļajiem dalībniekiem, ir balsot par Lielajiem projektiem! Es ceru, ka ikkatrs izlasīs un
balsos par tiem projektiem, kas jums šķiet unikāli, vērtīgi, un pelnījuši Latviešu Fonda
atbalstu. Mēs novērtējam katra dalībnieka viedokli. Latviešu Fonds ir tik dzīva un saistoša
organizācija tikai pateicoties Jūsu dāsnam atbalstam un aktīvai dalībai!
Ar sajūsmu gaidīsim Jūs visus satikt Kalamazū, Mičiganā, kur 21. un 22. septembrī
rīkosim gadskartējo pilnsapulci. Padome jau plāno programmu, lai iesaistītu LF
dalībniekus interaktīvās pārrunās, domu izmaiņās, un nodarbībās. Gribam dzirdēt no
JUMS: kas Jums pie Latviešu Fonda patīk vislabāk? Kā padome var labāk Jūs pārstāvēt?
Kā mēs varam uzlabot savu darbu un komunikāciju ar biedriem? Kādas ir Jūsu idejas kā
piesaistīt jaunus dalībniekus? Ko Jūs vēlaties saņemt no Latviešu Fonda par saviem
ziedojumiem? Gaidīsim ar Jums diskutēt par šiem un citiem saistošiem jautājumiem!
Esmu priecīga par iespēju ar Jums runāt un uzklausīt Jūsu domas, tāpēc lūdzu rakstiet
man katrā laikā uz lfpriekssedis@gmail.com.
Ar sirsnīgiem sveicieniem,
Valda Grinberga
Priekšsēde
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Latviešu Fonda vadība 2019.-2020. gadam
LF vadība
Valda Grinberga, LF priekšsēde, Dedham, MA, ASV, lfpriekssedis@gmail.com
Andra Berkolda, LF sekretāre/priekšsēdes vietniece, Northridge, CA, ASV, lfsekretars@gmail.com
Andrejs Dumpis, LF kasieris, Tarzana, CA, ASV, lfkasieris@gmail.com
Mārtiņš Hildebrants, LF projektu lietvedis, Brooklyn, NY, ASV pieteikumi@gmail.com
Arnis Ansons, aktīvo projektu lietvedis, Boston, MA, ASV, lfvietnieks@gmail.com
Revidenti
Andrejs Dumpis, Tarzana, CA, ASV, lfrevidents@gmail.com
Laura Ramane, Walnut Creek, CA, ASV, lfrevidents1@gmail.com
Anita Grīviņa, Mattawan, MI, ASV, lfrevidents4@gmail.com
Komisijas
Ieguldījumu komisija: Brigita Tupuriņa Rumpētere, Westfield, NJ, ASV, lfieguldijumi@gmail.com;
Valda Grinberga, LF priekšsēde; Andrejs Dumpis, LF kasieris
Sabiedrisko attiecību komisija: Ilze Pētersone, White Plains, NY, ASV, lfsabat@gmail.com
Administratīvā komisija: Renāte Kenney, Scituate, MA, ASV, lflietvedis1@gmail.com
Administratīvās komisijas palīdzes: Elizabete Ludvika un Helēna Vīksniņa
Padomdevēju komisija: Tija Kārkle, Ridgefield, WA, ASV lfpadomdevejs@gmail.com
Andris Padegs, Poughkeepsie, NY, ASV, lfpadomdevejs@gmail.com
Latviešu Fonds Latvijā komisija: Valdis Bērziņš, Rīga, Latvija, lfparstavis@gmail.com
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Latviešu Fonda gadskārtējā pilnsapulce
Darba kārtība
Kalamazū Latviešu biedrības centrs
100 Cherry Hill Street, Kalamazoo, MI
Sestdien, 2019. gada 21. septembrī
•

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

•

Padomes locekļu ziņojumi
o Priekšsēdes ziņojums; padomes locekļu un revidentu vēlēšanu rezultāti
o Projektu lietveža ziņojums par konkursu
o Aktīvo projektu lietveža ziņojums
o Kasiera ziņojums un kases stāvoklis
o Sekretāres ziņojums

•

Revidentu ziņojums

•

Komisiju ziņojumi
o Administratīvās lietvedes ziņojums
o Ieguldījumu komisijas pārstāves ziņojums
o Latviešu Fonda Latvijā komisijas pārstāvja ziņojums
o Sabiedrisko attiecību komisijas pārstāves ziņojums
o Padomdevēju komisijas pārstāves ziņojums

•

Ziņojumu apspriešana un jautājumi

•

Nepabeigtie darbi

•

Jaunie darbi

•

Pārrunas un ideju apmaiņa ar LF biedriem:
o Kā biedri vēlētos piedalīties Latviešu Fondā (bez balsošanas par projektiem)?
o Ko biedri vēlas saņemt no LF par savu gadskārtējo biedra naudu?
o Ko vēlas saņemt Tūkstošnieki par savu ziedojumu?
o Līdzekļu vākšanas idejas?
o Kādai vajadzētu būt LF nākotnes darbībai un mērķiem?

•

Pateicības

•

Pilnsapulces slēgšana un saviesīga pēcpusdiena
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Fonda dalībnieku definīcijas un struktūra
Kā kļūt par Latviešu Fonda mūža biedru
(un cita svarīga informācija Latviešu Fonda biedriem)
Latviešu Fonda padomes sēdē 2019. gada 16. martā, padome lēma par Latviešu Fonda dalības
struktūru un likmēm. Šie ir padomes priekšlikumi:
Latviešu Fonda biedrs maksā vienreizēju iestāšanās maksu $50.00 un gada maksu $120.00. Latviešu
Fonda finanšu gads turpmāk sāksies 1. janvārī, un turpmāk gada maksa būs jānokārto janvārī.
Par mūža biedru/Tūkstošnieku var kļūt divos veidos:
•

•

Latviešu Fonda biedrs, kas līdz 2019. gada 31. decembrim būs ziedojis Latviešu Fondam vismaz
$1,000 ziedojumos un/vai gada maksās, kļūs par mūža biedru/Tūkstošnieku. Mūža
biedrs/Tūkstošnieks ir uz mūžu balsstiesīgs, turpmāk nemaksā biedra gada maksu, bet tiek
mudināts turpināt ziedot Latviešu Fondam.
Sākot no 2020. gada 1. janvāra par LF mūža biedru/Tūkstošnieku varēs kļūt ziedojot $1,000
viena gada laikā, no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Šo summu varēs samaksāt uzreiz, vai
vairākos maksājumos. Mūža biedrs/Tūkstošnieks ir uz mūžu balsstiesīgs, turpmāk nemaksā
biedra gada maksu, bet tiek mudināts turpināt ziedot Latviešu Fondam.

Visiem mūža biedriem/Tūkstošniekiem ir balsstiesības uz mūžu un nav jāmaksā gada maksa.
Augstākās tūkstošnieka pakāpes ir šādas:
Dzelzs: $2,500 +
Bronzas: $5,000 +
Dzintara: $10,000 +
Jaunietis ir Latviešu Fonda biedrs 26 gadus vecs vai jaunāks. Jaunietis maksā iestāšanās maksu par
$25.00 un gada maksu par $25.00 un ir balsstiesīgs (jauniešiem zem 18 gadiem, vecāki balso).
Ziedotājs ziedo vispārēju summu vai ziedojumu Īpašai akcijai un nav balsstiesīgs.

Pirmo reizi 21. gadsimtā

Latviešu Fonda loterija
Pērciet loterijas biļetes, iegūstiet vērtīgas balvas
un atbalstiet Latviešu Fondu!
(Skat atsevišķo lapu.)
Izloze notiks LF pilnsapulcē
Kalamazū, 2019. gada 21. septembrī
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Mazie projekti
LF19M02 Kompaktdisks “Sibīrijas latviešu dziesmas skan”
Tautas dziesmas – tā ir latvieša identitātes neatņemama sastāvdaļa. Sibīrijas
latviešu dziesmas ir šīs identitātes paplašinājums un vērtīgs papildinājums.
Projekta mērķis ir izcelt gaismā mazpazīstamu latviešu tradicionālās mūzikas daļu,
popularizējot to Latvijā un ārpus tās robežām. Projektā notiks tradicionālās
mūzikas materiālu apgūšana un izpildīšana: 1) grupas “Iļģi” dalībnieki, 2) folkloras
ansambļa “Tarkšķi” vecākās grupas dalībnieki Kristīnes Kareles vadībā, 3) JVLMA
etnomuzikoloģijas klases studentes Zanes Šmites vadībā, 4) kā arī citi mūziķi ar
tautas mūzikas pieredzi. Audioieraksts tiks veikts mūzikas skaņu ierakstu studijā
GEM, skaņu režisors - Gatis Gaujenieks.
LF finansējums: $1465 (Radošais sagatavošanās process, muzikālā materiāla apzināšana un atlase, aranžiju
veidošana, $511; Mūziķiem par darbu ierakstu studijā, $954)
Projektu piesaka Māris Muktupāvels, Latvijā pazīstams etnomūziķis, kas muzikālo karjeru no 1980. gada veidojis
grupās Skandinieki, Jauns mēness, Iļģi.
LF19M05 Teātra festivāls “Laipa” Īslandē
Festivāla Laipa 2019. gada mērķis ir pulcināt vienuviet amatiermākslas
teātra trupas, savstarpējas draudzīgas konkurences nolūkos, pieredzes
apmaiņas nodrošināšanai un iedvesmas rosināšanai jauna dramaturģijas
materiāla apgūšanā. Šis ir vienīgais amatierteātru darbam veltītais
pasākums Eiropā, kas piesaista šogad arī grupu no ASV. Festivāla
dalībnieku sastāvs ir starptautisks, un izpildījums ir latviešu valodā.
LF finansējums: $2000 segs telpu īri
Projektu piesaka Ingrīda Induse. Beigusi Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikumu ar profesiju –
amatierteātru režisore un Latvijas Kristīgo Akadēmiju – sociāli karitatīvais darbinieks. Jau 5 gadus Ingrīda strādā
kā brīvprātigā, vadot Reikjavikas Latviešu teātri, veidojot izrādes bērniem Reykjavikas Latviešu skolā. Pagājušo
gadu sagatavojām pirmo izrādi pieaugušajiem – Ā. Alunāna “Pašu audzināts”, ar kuru aizbraucām uz Latviju un
piedalījāmies XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.
LF19M07 Dokumentālā filma “Klejotāji”
Šis kino darbs ļaus jauniešiem paraudzīties uz sevi no malas, pārdomāt savas
vērtības un reflektēt par sev būtiskiem jautājumiem: komunikācijas
nepieciešamību, tehnoloģiju ietekmi uz dzīvesveidu, straujām pārmaiņām un
dzīves tempu, atkarību no konkrētām sabiedrības struktūrām un sistēmām.
Jauniešu tēma šobrīd Latvijas kino ir plaši izplatīta, pieaugšanas stāsti dominē.
Tomēr nav daudz dokumentālu stāstu par jauniešiem, kas reflektētu par jaunās
paaudzes vērtībām un domāšanas veidu.
LF finansējums: $2000 (montāža $1000, krāsu korekcija $1000)
Projektu piesaka Matīss Kaža. 2018. gadā ieguva bakalaura grādu filmu ražošanā no Ņujorkas universitātes
Tisch School of Art; iestājies Amerikas Filmu institūtā, filmu režijas maģistrantūrā. Matīsa dokumentālā filma
''Vienu biļeti, lūdzu!'' apbalvota par labāko debiju Ņujorkas filmu festivālā un Stokholmas filmu festivālā.
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LF19M08 Ziemeļamerikas latviešu tautas deju horeogrāfiju digitālā krātuve
“Ziemeļamerikas latviešu tautas deju horeogrāfiju digitālās krātuves” projekta mērķi ir:
savākt Ziemeļamerikā radušos latviešu tautas deju horeogrāfiju materiālus; papildināt
materiālus ar trūkstošiem deju aprakstiem un mūzikas un video ierakstiem; saglabāt tos
ilgmūžīgi pieejamā digitālā formātā; izveidot tīmekļa vietni, kurā materiāli būtu viegli
pieejami un izmantojami visiem. Datu bāzē par dejām būs pieejama sekojoša informācija:
apraksts un notis, mūzikas ieraksts, videoieraksts.
LF finansējums: $2,000 (deju aprakstu un nošu sagatavošana, standartizēšana un
skenēšana: $500; datu bāzes izstrāde un programmēšana: $1,000; audio un video
materiālu pārveidošana uz formātiem, kuros tos var saglabāt un izmantot ilgtermiņā: $500)
Projektu piesaka un pārraudzīs Latviešu dziesmu un deju svētku fonda valdes locekles
Iveta Grava un Astrīda Liziņa. Izveidota darba grupa, kurā darbosies arī Iveta Asone un Selga Apse. Iveta Grava
beigusi Em. Dārziņa speciālo mūzikas skolu un J. Vītola Latvijas valsts konservatoriju; 2018. gadā uzsākusi darbu
pie Latviešu dziesmu un deju svētku fonda izveidošanas; 2019. gadā ievēlēta par Latviešu dziesmu un deju
svētku fonda valdes locekli.
LF19M12 Latvieši. Muzikāla eseja
Projekta mērķis - caur radošu prizmu aktualizēt būtiskākos Latvijas vēstures notikumus un uzjundīt
latviešu piederības sajūtu un mīlestību uz savu valsti un zemi. “Latvieši. Muzikāla eseja” veidota, kā
filozofiska refleksija par to vērtību kopumu, kas cauri gadsimtiem veidojusi Latvijas iedzīvotāju
identitāti. Tā būs vērienīga izrāde-dziesmu cikls, kas raksturos Latvijai un latviešiem būtiskus
vēstures momentus (sākot no pirmajiem ieceļotājiem šajā teritorijā, līdz pat kariem, emigrācijas
viļņiem un šī brīža aktualitātēm). Muzikālo eseju iecerēts atskaņot visā Latvijā, gan iekštelpās, gan
āra apstākļos, 15 dažādos novados.
LF finansējums: $1953 ($804 kostīmi; $804 Scenogrāfija, tehniskais nodrošinājums; $345 drukas materiāli)
Projektu piesaka Ingmārs Vīgners, “Vīgneru Ernesta institūta” dibinātājs un valdes priekšsēdētājs, ieguvis
muzikālu pamatizglītību (kordiriģēšana, Em. Dārziņa spec. mūz. skola), augstāko izglītību uzņēmējdarbībā
(RPIVA) kā arī plašu praktisku pieredzi mārketingā un koncertprogrammu producēšanā. “Vīgneru Ernesta
institūts” ir 2015. gadā dibināta biedrība ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu kultūras veicināšanas jomā.
LF19M15 Grāmata “Danču krātuve”
Projekta mērķis ir apzināt dejas, ko mēs mūsdienās saucam par dančiem. Apkopot zināšanas par šīm dejām, kā
arī klāt aprakstīt mūsdienās dejotos dančus. Radīt e-grāmatu, kas visiem būtu brīvi pieejama un lejuplādējama.
Mūsdienās danču dejotāji sastopas ar grūtībām iegūt izsmeļošu un saprotamu informāciju par dančiem.
E-grāmata būtu visiem brīvi pieejama un bezmaksas lejupielādējama, kurā plānots apkopot
virs 250 dažādiem dančiem, dejām, ko dejoja mūsu senči un dejām, kas tiek dejotas
mūsdienās danču pasākumos. Jau apkopotas daudz informācijas, tomēr tai nepieciešama
profesionāla redakcija un zīmējumu pievienošana.
LF finansējums: $850 teksta redaktora honorārs
Projektu piesaka Sandis Zučiks, deju folkloras kopas ''Dandari'' dalībnieks jau vairāk kā 10 gadus. Pēdējos divus
gadus aktīvi veic un publicē video veltījumu ''Simts danči simtgadē''.
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LF19M17 Latgales ērģeļu dienas
Festivāla mērķis ir veicināt profesionālo ērģelspēles kultūru Latgalē un latviešu
ērģelmākslu, sekmēt reģiona kultūrvides daudzveidību, sniedzot tā iedzīvotājiem un
viesiem, iespēju apmeklēt koncertprogrammas profesionālu mūziķu izpildījumā, kā
arī atbalstīt Latgales ērģeļu uzturēšanu, saglabājot šo unikālo mantojumu
nākamajām paaudzēm. Festivāls ir labdarības pasākums. Šīs ir vienīgais festivāls
Latvijā, kas mērķtiecīgi organizē koncertus, izglīto jauno ērģelnieku paaudzi un
atjauno ērģeles Latgalē jau 10 gadu garumā.
Projektu organizē un piesaka Larisa Carjkova, biedrības "Jauniešu mūzikas studija" valdes locekle, sadarbībā ar
ērģelnieci Gunu Kisi. X Starptautiskais festivāls "Latgales ērģeļu dienas 2019" notiks no 12. līdz 27. jūlijam
Latgales baznīcās.
LF finansējums: $1990 ($400 video projekcija; $1590 honorāri)
Larisa Carjkova ir absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju. Ieguvusi bakalaura grādu, kā arī
maģistra grādu Ērģeļspēlē. Carjkovai ir 10 gadu pieredze festivāla “Latgales ērģeļu dienas” producēšanā. Viņa ir
arī vairāku nozīmīgu kamermūzikas projektu autore un īstenotāja.
LF19M18 Avīze un filma 2019. gada Pasaules latviešu jaunatnes semināram 2x2 Kanādā
Pašu veidotas avīzes un filmas process ir pats par sevi izglītojošs un rezultāts ir
nozīmīgs. Dzirdēto pārdomāt, sakopot, pasniegt to filmā un rakstā latviešu valodā ir
ieguvums veidotājiem. Mērķauditorija ir 2x2 dalībnieki, kā arī pasaules jaunieši, vecāki, un
sabiedrība, iedvesmot un izvēlēties latvietību un Latviju savā nākotnē. 2x2 kopējais
mērķis ir veicināt latvietības saglabāšanu ārpus Latvijas, jauniešiem no 19-30 g.v. 2x2
seminārā dalībnieki un vadība aprakstīs, fotografēs, filmēs un stāstīs par lekcijām,
nodarbībām, pārrunām, personīgo pieredzi, izaugsmi, un piederību latviešiem.
Avīzi veidos Redakcijas projekta vadītāja Arta Balode, semināra projekta ietvaros. Filmas uzņemšanu un
rediģēšanu veiks dalībnieki Māris Zariņš un Edgars Bartulāns. Fizisks un vizuāls materiāls dos iespēju 2x2
vadībai uzrunāt sabiedrību dalībai un sponsorus atbalstam. Izprast šodienas trimdas un diasporas jauniešus un
viņu vajadzības ir kritiski, lai veidotu sekmīgus 2x2 pasākumus nākotnē.
LF finansējums: $1800 ($300 ēdināšana; $500 drukāšana; $1000 video rediģēšana)
Projekta pieteicējs Jānis Lazovskis ir sevi pierādījis Amerikas latviešu sabiedrībā kā organizatorisks un atbildīgs
izglītības un kultūras mērķu veicinātājs un vadītājs. Jānis ir strādājis Latviešu skolās kā pedagogs (GVV un
Čikāgā). Pašlaik viņš strādā kā teorētiskās matemātikas pētnieks un profesora palīgs University of Illinois at
Chicago, kur mācās doktorantūrā.
LF19M20 Grāmata “Celmus laida mākoņos”
Grāmata domāta šīsdienas latviešiem, kam vēlme labāk izprast dainas, jo laika
tecējumā valoda ir mainījusies, un bieži vairs nenozīmē to, ko domājam. Tamdēļ tajā ir
daudz skaidrojumu un piezīmju atslēdziņu dainu izpratnei. To uzrakstījusi speciāliste ar
pieredzi ne vien dainu skaidrošanā un tulkošanā, bet arī pedagoģijā. Topošajā grāmatā 750 dainas sakārtotas 17
nodaļās: “Darbs un dziesma,” “Dieviņš,” “Mīlestība un laulība,” “Tikumi un netikumi”, un citas nodaļas.
LF finansējums: $1940 ($399 redaktūra; $171 korektūra; $1370 atlīdzība māksliniekam)
Projektu piesaka Ligita Kovtuna. Ieguvusi augstāko izglītību Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē (1976.),
strādājusi par redaktori izdevniecībā “Zvaigzne”, “Literatūra un Māksla” “Brīvā Latvija”. Piecu “Zelta ābeles” balvu
ieguvēja Latvijas konkursā par skaistāko gada grāmatu. LF dalībniece.
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LF19M28 Video ieraksts “Latvija simts gados”
Projekts ir dokumentāls videoieraksts, kas atainos Latvijas vēsturi kopš valsts
dibināšanas. Stāstu par Latvijas likteņiem, ko lasīs vairāki diktori, papildinās liecinieki,
kas bijuši klāt stāstījumā minētajos notikumos. Tikmēr ekrānā raitā secībā parādīsies
minēto notikumu foto attēli.
Projekts balstās uz audio-vizuālu prezentāciju, ko izrādīja Vašingtonas latviešu centrā
2018. gadā, izpelnoties skatītāju cildinošu vērtējumu. Stāstījuma tekstu sacerēja Vilnis Baumanis, foto
uzņēmumus apkopoja Anita Juberte. Renāte Laine veidoja vizuālo un Andris Lūsis muzikālo apdari.
LF finansējums: $2,000
Projektu piesaka Anita Juberts no Latviešu organizācijas Vašingtonā DC, (LOV), kas apvieno Vašingtonas, D.C.,
un apkārtnes latviešu organizācijas. Anita desmit gadus strādāja ASV valsts iestādēs, ieskaitot U.S. Information
Agency un U.S. Department of Commerce, veidojot un vadot ASV paviljonus pasaules izstādēs.
LF19M29 Izstāde “Tautasdziesmu teicējas”
Projekta mērķis ir 2020. gadā sagatavot izstādi “Tautasdziesmu teicējas” ar 1991.
gada folkloras ekspedīciju materiālu publicēšanu un eksponēšanu Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā. Projekta mērķauditorija ir tradicionālās kultūras interesenti
un folkloras kustības dalībnieki Latvijā. Plānots atskaites pasākums Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā 21. novembrī kurā tiks pastāstīts par arhivēto situāciju Latvijas teicēju portreti tautas dziesmās; izstādē tiks eksponēti unikāli Jāņa
Deinata teicēju fotoportreti; montāžas un kompozīcijas veidos multimediālu
izstādi “Tautasdziesmu teicējas”; ekspedīciju materiāls kā vēstures liecība.
Ieraksti tapuši Latvijas Atmodas laikā. Izstādes interaktīvais un starpdisciplinārais raksturs ļaus skolēniem un
studentiem mūsdienīgā veidā caur mobilās aplikācijas pielietojumu iepazīt Latvijas reģionos, autentiskās
situācijās veiktu folkloras pierakstīšanas veidu. Projekta uzdevums ir motivēt sabiedrību ieklausīties kultūras
tradīciju pieredzes pārmantošanas un tālāk nodošanas procesā.
LF finansējums: $2000 ($400 atalgojums, $500 video montāža, $800 arhīva montāža, $300 krāsu korekcija)
Dace Micāne-Zālīte ir Baltu filoloģijas maģistre, studējusi Jeilas drāmas skolā (ASV, Special Research
Fellow). Daces dokumentālā filma "Spertāla kapričo” piedzīvoja pirmizrādi kinofestivālā "Lielais Kristaps".

Ziņojums
Latviešu Fonda padome ir izlabojusi drukas kļūdu statūtos, nomainot 3.2. rindkopā vārdus "annual
dues" uz "membership dues", jo blakus teikumos tika lietoti abi termini tā, it kā runa ietu par diviem
dažādiem maksājumiem.
Vecajā redakcijā: A member in good standing shall be an individual, a family, organization and/or
association, as set forth in Section 1 of this article, who has paid an initiation fee and is current in
his or her membership dues. Initiation fees and annual dues will be recommended by the board of
trustees and approved by the membership.
Jaunajā redakcijā: A member in good standing shall be an individual, a family, organization and/or
association, as set forth in Section 1 of this article, who has paid an initiation fee and is current in
his or her membership dues. Initiation fees and membership dues will be recommended by the
board of trustees and approved by the membership.
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Lielie projekti
LF19L02 XV Dziesmu un deju svētki Kanādā ($10,000)
Dziesmu un Deju svētki, vai Latvijā vai ārpus tās, ir saturējuši un saglabājuši latviešu
tautu un tās kultūru un valodu gandrīz 150 gadus, no pirmajiem svētkiem 1873.g. un no
turpinājumiem, vispirms bēgļu nometnēs un šodien mītņu zemēs. Leģendārais Latvijas
virsdiriģents Haralds Mednis ir teicis "Viens ir skaidrs . . . ja nebūtu pastāvējuši dziesmu
svētku, Latvijas nebūtu". Dziesmu un deju svētkiem ir svēts uzdevums: uzturēt un
veicināt latviešu kultūru. Svētkos būs ap 20 sarīkojumi, 8 telpās. No tiem, galvenie ir
tradicionālie Kopkora koncerts un Tautas deju lieluzvedums, kuri atgriežas vēsturiskā
Maple Leaf Gardens, kur tik bieži tie savā laikā ir skanējuši. Svētku mājas
lapa www.latviansongfest.com.
LF finansējums: $10,000
lieluzvedumam)

(daļa no skaņas, apgaismošanas un skatuves vajadzību finansējuma Tautas deju

Projektu piesaka George Juris Ķeniņš, čellists, diriģents, komponists, skolotājs, žurnalists un lektors un ilggadējs
sabiedrisks darbinieks; XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku Kanadā rīcības komitejas priekšsēdis, Latviešu
Dziesmu Svētku Biedrības Kanadā valdes priekšsēdis, Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā valdes
viceprezidents un kultūras nozares vadītājs.
LF19L06 Ārstniecības augu izmantošanas tradīcijas ($4,255)
Šajā projektā vēlamies izveidot īsus video, kuros zāļu sievas un vīri dalās savā pieredzē, kā,
izmantojot augus un citas dabas veltes, stiprināt imunitāti (katrā gadalaikā) un ārstēt
konkrētas, samērā vienkāršas kaites mājas apstākļos (piemēram, bronhīts, angīna,
saaukstēšanās, sasitumi, nobrāzumi, u.c.). Projekta mērķis: sistematizēt un padarīt pieejamas
zināšanas par veselības uzturēšanu un slimību ārstēšanu balstoties uz pārmantotajām senču
zināšanām par augiem.
Tiks uzflmētas intervijas ar zāļu sievām un vīriem par augu izmantošanas tradicijām un izveidota datu
bāze www.dzivotprieks.lv ar 10 video “Augu spēks Tavai veselībai”, kuri būs tekstuāli papildināti ar receptēm,
atsaucēm un paskaidrojumiem. Video būs brīvi pieejami jebkuram interesentam.
LF finansējums: $4,255 (degviela, honorārs konsultantei Ievai Ančevskai, filmēšana ar 2 kamerām)
Projektu piesaka Jana Strogonova, (Bakalaura grāds Ekonomikā un Biznesa vadībā no Stockholm School of
Economics in Riga). No 1999. – 2013. gadam ir vadījusi dažādas grupas – gan speciālistu, gan vadītāju
komandas. Šo 14 gadu laikā ir iegūtas prasmes projektu vadīšanā, īstermiņa un ilgtermiņa stratēģiju izstrādē,
realizēšanā. Pēdējos 4 gadus pievērsusies Latviskās dzīvesziņas izzināšanas ceļam, kas ietver senču zināšanas
par ārstniecības augiem. Facebook lapas “Augi kā draugi vajadzīgi katram” radītāja un satura veidotāja.
LF19L08 Dokumentālā četru sēriju filma - “Būt latvietim. Aiz Ķīnas mūra” ($10,000)
Projekta mērķis ir izveidot dokumentālā cikla “Būt latvietim. Aiz Lielā Ķīnas mūra”
četru filmu sēriju. Katras sērijas garums --30 minūtes. Latvieši Ķīnā atstājuši pēdas
Harbinā, Tiaņdzjiņā, Šanhajā, kur piedalījušies gan Vladivastokas dzelzceļa līnijas
būvniecībā, nonākuši kā izsūtītie Mandžūrijas frontē (tostarp nākamais Latvijas Valsts
prezidents Gustavs Zemgals), kā bēgļu ģimenes, karavīri, pilsoņu karā ierautie. Bez
tam iecerēts kopā ar Ķīnas šodienas latviešiem iepazīt Šanhaju un Pekinu. Vai
iespējams iejusties un pieņemt citādo, kā saglabāt latvietību tik tālajā Ķīnā?
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Prognozēts, ka Ķīnas sērijas sasniegs vairāk nekā 100,000 lielu auditoriju pirmreizējā demonstrēšanā televīzijas
ekrānos, internetā filmu noskatīsies vēl vairāki desmiti tūkstošu gados jaunu cilvēku, tā būs pieejama arī
diasporās, kur par filmu ciklu “Būt latvietim” tiek izrādīta īpaša interese. Astoņu gadu laikā ir radītas gandrīz 30
filmu sērijas par latviešu kopienām ASV, Kanādā, Brazīlijā, Austrālijā, Zviedrijā, Īrijā un Vācijā. Filmēšana Ķīnā
paredzēta 2019. gada rudenī; filmas tiks demonstrētas Latvijas Televīzijas 1. kanāla prime-time ēterā 2020. gada
pavasarī.
LF finansējums: $10,000 (pētniecības darba pabeigšana un sadarbības turpināšana ar Harbinas (Ķīna) pilsētas
arhīvu, tulka pakalpojumi, interviju un scenārija sagatavošana, vīzas un apdrošināšana, divu montāžas inženieru
apmaksa, skaņas un krāsas apstrāde)
Projektu piesaka Egils Zariņš, Maģistra grāds komunikācijas zinātnē (Latvijas Universitāte). Profesija - žurnālists.
Profesionālā pieredze - 34 gadi, lielākā daļa no kuriem ir žurnālista un ētera personības darbs informatīvi
dokumentālos projektos dažādās Latvijas TV nozarēs.
LF19L10 Izstāde “Nyet, nyet, Soviet” ($9,700)
2020. gada pavasarī un vasarā muzejs “Latvieši pasaulē” Rīgā atvērs izstādi “Nyet, Nyet
Soviet!”, par latviešu pretpadomju demonstrācijām trimdā. Izstāde stāstīs par demonstrāciju
organizēšanu, piedalīšanos un pārdzīvojumiem no dalībnieku skatapunkta un par
visnozīmīgākajām demonstrācijām, izmantojot priekšmetus, fotogrāfijas,
tekstus un
multimediju interviju fragmentus. Izstādes "Nyet, Nyet, Soviet!" mērķi ir vērst Latvijas
sabiedrības, it sevišķi jauniešu un skolēnu, uzmanību uz politiskās cīņas norisēm trimdā,
iedrošinot lielāku Latvijas iedzīvotāju līdzdalību un aktivitāti politiskos un sabiedrības procesos.
Izstādes centrā tiks izstādīta Jura Bļodnieka “pretpadomju demonstrāciju automašīna”,
Chrysler Valiant 1971, kuru pazīst daudzi latviešu demonstrāciju dalībnieki
Ziemeļamerikā. Izstādes satura pamatā būs intervijas un informācija, kas tika savākta veidojot “Latvieši pasaulē”
muzeja grāmatu “Nyet, Nyet, Soviet!”. Ir iecerēts, ka izstādē tiks iekļauti arī priekšmeti un liecības no igauņu un
lietuviešu diasporas un, ka pēc izstādīšanas Rīgā tiks meklētas iespējas izstādi izrādīt pārējās Baltijas valstīs.
LF finansējums: $9700 (satura veidošana, interviju filmēšana un montāža multimēdiju ekrāniem, Izstādes
mākslinieks, Izstādes ražošana, apgaismošana, uzbūve)
Projektu piesaka Marianna Auliciema, kurai ir augstākā izglītība antropoloģijā un muzeoloģijā. Viņa ir strādājusi
kā kuratoru palīdze lielajos Austrālijas muzejos - Museum Victoria (Imigrācijas Muzeja filiālē) un Kvīnslandes
muzejā. Muzeja “Latvieši pasaulē” (LaPa) pēdējie nozīmīgākie projekti: “Stāstu sega Latvijai” (2018); izstāde "Es
(arī) esmu latvietis" (2018); grāmata “Nyet, Nyet Soviet -- stāsti par latviešu politiskajām demonstrācijām
trimdā”.
LF19L11 Pirmās 21.g.s. latviešu oriģināloperetes “Trīs zvaigznes. Zigfrids” iestudējums un pasaules
pirmizrāde Rīgā ($9,600)
Ar šo pirmo 21. gadsimta latviešu oriģinālopereti plašai mērķauditorijai tiks
aktualizēta Zigfrīda Annas Meierovica izcilā personība un viņa ieguldījums
Latvijas valsts izveidošanā. Par Latviju un Latvijas opereti uzzinās arī plaša
auditorija Spānijā, Francijā, Rumānijā un citur pasaulē, jo sagatavošanas process
un pirmizrāde tiks straumēta ES programmas " Radošā Eiropa" projekta " EU
Arts Live" ietvaros, kurā Latvijas Operetes fonds ir projekta partneris.
Projekta rezultātā tiks veicināta laikmetīgu latviešu oriģināldarbu rašanās un
iestudēšana operetes un mūzikla jomā, kas dotu būtisku pienesumu žanra
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attīstībai Latvijā, un, cerams, arī paliekošas vērtības Latvijas kultūrā. Šis Platona Bravicka (mūzika) un Jura Hirša
(teksts) skatuves darbs tiks iekļauts Operetes teātra repertuārā un izrādīts visā Latvijā un ārpus tās.
Pirms pirmizrādes projekta kontekstā paredzēts veidot arī vēsturiski izglītojošu māksliniecisku programmu
skolēniem par šajā darbā paustajām vēsturiskajām tēmām, izgaismojot Zigfrīda Anna Meierovica izcili spožo
personību un nozīmi Latvijas valsts idejas rašanā. Ar šo programmu viesosimies dažādās skolās un auditorijās
Rīgā un Latvijas reģionos.
LF finansējums: $9600 (kostīmu materiālu iegāde un tehniskais nodrošinājums, scenogrāfijas, dekorāciju,
rekvizītu materiālu iegāde un tehniskais nodrošinājums)
Projektu piesaka Agija Ozoliņa-Kozlovska, “Latvijas operetes fonda” un SIA “Operetes teātris” valdes
priekšsēdētāja, producente, koncertmeistare. “Operetes un muzikālā teātra biedrības” valdes priekšsēdētāja.
Latvijas operetes fonds dibināts 2013. gadā; veido radošu operetes teātri ar pilnvērtīgu trupu, ap 100
profesionāļiem, kas saprot operetes atdzimšanas nepieciešamību Latvijā.
LF19L12 Dokumentālā filma “Latviešu kultūras dienas Austrālijā” $9,113
Projekta mērķis ir radīt dokumentālu filmu, kurai būtu daudzpusīga nozīme.
Pamatlīmenī filmas mērķis ir radīt vēsturisku pārskatu par ALKD, bet dziļākā
līmenī arī panākt emocionālas saites ar skatītājiem Austrālijā un Latvijā.
Dzīves stāsti, KD panākumi, dalībnieku un skatītāju piedzīvojumi tiks savīti
kopā ar vēsturisku informāciju, lai veicinātu kopības sajūtu un dziļāku
izpratni starp Latvijā un diasporā dzīvojošiem latviešiem. Filma arī ir domāta
tiem cilvēkiem, kuru ģimenēs vairs nerunā latviski bet kuri meklē savas
latviskās saknes.
Filma, ar pagaidu nosaukumu “Latviešu Kultūras Dienas Austrālijā”, radīs pārskatu par Austrālijas latviešu
kultūras dzīvi pēdējos 67 gados. 2020. gadā būs 58. ALKD Sidnejā, kur notiks filmas pirmizrāde. Filma būs ar
angļu titriem, lai informācija būtu pieejama plašai auditorijai. Tiks atlasīti spilgtākie jau esošie video un foto
materiāli, kas savīsies ar dažādu paaudžu dalībnieku intervijām. Filma domāta ne tikai kā izzinojošs arhīva
materiāls, bet arī kā viela, kas palīdz skatītājiem izprast savu latvietību un kultūras dzīves lielo lomu tās
uzturēšanā. Nav tikai atmiņu stāsts, bet filma ar skatu nākotnē.
LF finansējums: $9,113 (filmas režisors, pēcpastrādes izdevumi, datorgrafika, diktora ieraksts, apstrāde, master
fails, mūzika, autortiesības, diktors, tulks, subtitru sagatavošana, filmas sagatavošana krāsošanai, krāsu
korekcija, masterings, DCP formāts)
Projektu piesaka Ilona Bruveris, pašreiz sagatavo un pasniedz kursus un strādā kā konsultante VISC, Rīgā un
pēdējos 5 gadus ir strādājusi Valsts Pētijuma Projektā (VPP) par iekļaujošo izglītību. Jaundienvidvelsā ir
strādājusi kā skolas direktore, vadījusi pavalsts Izglītības Departamenta programmas skolēniem ar uzvedības
traucējumiem. Vairākus gadus vada Sidnejas Latviešu Teātri (SLT) un strādā kā režisore. Viņai patīk projekti kas
saista latviešus diasporā un Latvijā, piemēram 2018. gadā vadīja režiju SLT uzvedumam “Simts gadi simts
minūtēs” ar aktieriem no Sidnejas, Melburnas un Rīgas un video ierakstiem ko gatavoja Latvijā.
LF19L13 Lūcija Garūta “Dievs, Tava zeme deg” $9,000
Projekts ietver kantātes nošu izdevumu, rakstus par kantātes autoriem, tās tapšanu un tālāko gaitu kopš
pirmatskaņojuma 1944. gada 15. martā sarežģītajos vēstures apstākļos līdz pat šodienai, kad skaņdarbs ieņēmis
nozīmīgu vietu Latvijā. Šie teksti paredzēti latviešu, angļu, vācu, franču un japāņu valodā, kā arī Andreja Eglīša
dzejas parindeņi: angļu, franču, itāļu, japāņu, somu, spāņu, vācu, zviedru valodas atjaunoti tulkojumi. Kantāte ir
iekļauta Kultūras kanonā, Latvijā skan katru gadu vairākkārt.

11

Latviešu Fonda apkārtraksts

2019. gada pavasaris

To atskaņojuši arī Japānas un Vācijas kori - paši to izvēloties, dziedot latviešu
valodā. Tuvākā laikā ir paredzēti kantātes atskaņojumi Japānā, Šveicē un Francijā.
Projekta mērķis ir -- lai skaņdarbs pilnvērtīgā, uzskatāmā veidā būtu pieietams
visplašākajam lokam: Kantātes atskaņotājiem - diriģentiem, ērģelniekiem, solistiem;
mūziķiem, lai tie iepazītu šo skaņdarbu; mūziku studējošiem; interesentiem.
Pieredze, kas veidojusies daudzu gadu laikā, saistībā ar kantātes daudzkārtējiem
atskaņojumiem, ir veidojusi priekšstatu kādam būtu jābūt kantātes nošu izdevumam,
lai tas būtu vislabāk pielietojams to atskaņojot. Kā to konstatējuši cittautu koru
diriģenti, skaņdarbā jādzied latviešu valodā, jo mūzika un dziedātais vārds ir cieši
saistīti, ka nav atraujami viens no otra. Teksta parindeņi ir nepieciešami, lai
atskaņojumā iesaistītie vēl labāk varētu interpretēt skaņdarbu.
LF finansējums: $9100 (izdevumā iekļauto tekstu tulkojumi - angļu, vācu, franču, japāņu valodās; dzejas teksta
tulkojumi - grieķu, igauņu, lietuviešu; nošu materiāla skenējumi un izdrukas; foto materiālu skenējumi un
izdrukas; izdevuma maketēšana, apstrāde)
Projektu piesaka Daina Pormale, no 2000.gada 13.aprīļa Lūcijas Garūtas fonda (LGF) vadītāja. LGF uzdevums ir
latviešu mūzikas skanējuma sekmēšana gan Latvijā, gan ārvalstīs. Plašāk par darīto lasāms LGF mājas
lapā: http://www.garuta.lv
LF19L14 Grāmata “Pārnēsājamās ainavas Latvijas trimdas mākslas vēsturē/Portable Landscapes” $6,000
Latvijas trimdas un emigrācijas mākslas izpausmes, sākot no 20. gs. sākuma
līdz mūsdienām nav tikušas programmatiski apzinātas. Par šo Latvijas
vēstures daļu pieejams ierobežots materiālu klāsts, kas sniegtu laikmetīgu
procesu izvērtējumu, iezīmējot problēmu lokus un īpašo šī kultūras
mantojuma nozīmi gan vietējā, gan starptautiskā kontekstā. Latvijas
Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar Berlīnes izdevniecību K. Verlag
plāno 2019. g. oktobrī izdot grāmatu latviešu un angļu valodās “Pārnēsājamās
ainavas. Latvijas trimdas mākslas vēstures/Portable Landscapes: Art Histories of Latvian Exile”. Izdevuma
redaktori: Inga Lāce, Andra Silapētere, Anna Sofija-Springere. Tā balstīta pētniecībā par latviešu trimdas un
emigrācijas mākslas atšķirīgām norisēm sākot ar 20. gs. sākumu līdz mūsdienām. Grāmatas satura veidošanai ir
uzrunāti vairāki starptautiski autori, to vidū arī latviešu diasporas jaunāko paaudžu pētnieki, kas sniegs būtisku
pienesumu jautājuma izvērtējumā un aktualizēšanā. Grāmatu veido piecas nodaļas, kas pievērsīsies atsevišķām
vēsturiskām personībām vai mākslinieku grupām: Parīzē (Aija Bertrāne), Gotlandē (Laris Strunke un Enno
Halleks), Berlīnē (Valdis Āboliņš), Ņujorkā (Elles Ķēķis), Montreāla (Žanis Valdheims), izsekojot to likteņiem un
radošajai darbībai un aktualizējot tos globālo mākslas norišu kontekstā.
Mērķis ir popularizēt ārvalstīs dzīvojošus latviešu māksliniekus, kas būtiski ietekmējuši Latvijas trimdas un
Latvijas kultūrvides.
LF finansējums: $6000 (tekstu sagatavošana (autoreseja 12 autori) $2000; tekstu tulkošana (angļu un latviešu
valodās) $1000; tekstu korektūra, redakcija $500; autortiesību maksājums ap 60 attēli $500; grāmatas
mākslinieciskā risinājuma izstrādes atlīdzība dizainerim Kārlim Krecerim $500; grāmatas tehniskā maketa
sagatavošanas atlīdzība dizainerim Kārlim Krecerim $500; grāmatas druka, materiālu iegāde (1000 eksemplāri,
krāsainā druka) $1000)
Projektu piesaka Andra Silapētere, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, šobrīd strādā pie savas disertācijas par
latviešu trimdas mākslu ASV 1948-1991. Pēdējās ievērojamākās kūrētās izstādes iekļauj: “Pazudis arhīvā”
(2016), Rīgas Mākslas telpā, “Divdabis. Jānis Borgs un Kaspars Groševs”, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
(2017). Šobrīd pievēršas Latvijas trimdas mākslai un kultūrai, veidojot izstāžu sēriju Parīzē (Villa Vassilief),
Gotlandē (Körstbärsgarden Konsthall), Berlīnē (District Berlin) un Ņujorkā (James Gallery).
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LF19L16 Latvijas stāsti. Šekspīrs satiek Blaumani $10,000
"Latvijas stāsti. Šekspīrs satiek Blaumani" ir kopienas teātra projekts. Tā mērķis ir
iepazīstināt Latvijas reģionu iedzīvotājus, amatierteātru režisorus, izglītības un
kultūras jomas darbiniekus, antropologus un stāstniekus ar mūsdienu teātra
formām. Projekta pirmajā daļā ap 100 dalībnieku Latvijas un pasaules ekspertu
vadībā apguva dokumentālu teātri (verbatim), vietai pielāgotu teātri (site-specific
theatre), procesā jaunradītiem iestudējumiem (devised theatre), u. c. metodes un
projekta otrajā daļā (2019. un 2020. gadā) dažādās Latvijas vietās (ciemos,
mazpilsētās) taps 10 kopienu teātra iestudējumi. Katru iestudējumu profesionāla
mākslinieku komanda veidos kopā ar dažādu paaudžu iedzīvotājiem, šādi veicinot
radošu jaunrades procesu un radot mākslinieciski augstvērtīgus iestudējumus.
2019. un 2020. gadā labākās dalībnieku piedāvātās idejas tiks realizētas Latvijas kopienās. Projekta norises
vietas un iestudējumi: Rīga (utopijas opera par jauniešu sabiedrību Rīgas apkaimē Teikā), Pokaiņu mežs (vietai
pielāgota izrāde "Sapnis vasaras naktī", iekļaujot senlatviešu tradīcijas un rituālus), Brocēni (vietai pielāgota
izrāde "Vētra" pēc V. Šekspīra, vēstījums par 2. pasaules karu un bēgļiem), Tilža (Latgales identitāte un
cilvēkstāsti, izrāde "Breinuma Puče"), Āraiši (staigājamā izrāde "Senlatvieša stāsts" Āraišu ezerpilī), Aizpute
("Kings", dokumentālā izrāde par dažādu vecumu Aizputes cilvēku sapņiem), Skulte ("KIK", izrāde - pētījums par
to, kāpēc kultūra ikdienā ir nepieciešama), Jelgava ("Bišu tēvs", izrāde, kas salīdzina bišu saimes dzīvi ar latviešu
sabiedrību), Lielvārde (izrāde - leģenda par 2 zemniekiem un baronu).
LF finansējums: $10,000 (iestudējumu tehniskās izmaksas)
Projektu piesaka Ieva Niedre, Latvijas kultūras producente ar 8 gadu pieredzi Latvijas un starptautisku projektu
rīkošanā.
Niedre
ir
fonda
INITIUM
valdes
priekšsēdētāja,
Pārdaugavas
radošā
centra
(www.pardaugavasradosaiscentrs.lv) kuratore, Latvijas Kultūras akadēmijas absolvente.
LF19L17 Koncerts “Augšup” $2,406
The concert program of the B-Sharp Orchestra is based on
the spiritual search of composers, designed to play in two
Latvian churches as a one-piece cycle of composition,
portraying the views of various composers as well as
spirituality and emotion in music. The program consists of two
stages - Latvian music and the composition of The Protecting
Veil for cello solo and string orchestra by the English
composer John Tavener. This meditative music will be played
by a guest soloist Guna Šnē. At the beginning of the concert,
the world premiere performance of the Latvian jazz musician and pianist Ritvars Garoza will take place preceded
by Vilnis Salaks "Adagio" and Roberts Liede - "Forgive".
These concerts will reach audiences in Rīga and Cēsis. St. John's Evangelical Lutheran Church in Cēsis was
selected to bring together parishioners and local citizens and is expected to attract around 250 concertgoers. St.
Peters Basilica in Rīga, a well-known venue, has a unique ambience ideal for spiritual music. Neither concert will
require an entrance fee.
LF funding: $2407 (concert day coach hire $423; John Tavener “Protecting Veil” Parts/Performance right fee
$1573; Marketing $270; Performance license for 2 concerts $140)
Project submitted by Artūrs Gailis, a conductor who has performed in Latvia, Estonia and Germany with various
orchestras including the Latvian National Symphony Orchestra, Sinfonietta Riga chamber orchestra, Latvian
National Opera orchestra, Philips Symphony Orchestra, Sinfonia Concertante chamber orchestra, Baltic
Academies Orchestra, Vidzemes chamber orchestra and others. Artūrs Gailis is a founder of Academic
Orchestra B-Sharp.
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Īpašā akcija. Ziedojiet līdz 30.maijam!
Čekus rakstiet uz Latvian Foundation Inc. un nosūtiet uz 6324 Crebs Ave, Tarzana, CA 91335

Aicinām atbalstīt Latviešu Fonda Īpašās akcijas projektus:
LF19M23 "Bezbailīgie: dzīvesstāstu sērija" – grāmatas varoņi – Valentīne Lasmane, Pēteris
Jansons un Ēriks Tomsons – ir Latvijas valsts vienaudži. Jaunu cilvēku aizrautībā viņi otrā pasaules
kara beigās glāba cilvēkus, kas bēga no atkārtotas padomju okupācijas.
LF19M04 "Pārgājiens Sēlijas mežabrāļi" – šī tēma šogad ir aktualizējusies pateicoties jaunajai
televīzijas filmai “Sarkanais mežs”, kas balstīta patiesos notikumos un atmiņās par šo sarežģīto
posmu Latvijas pēckara vesturē.
Abu projektu tematiskais kopsaucējs ir drosme, dzimtenes mīlestība, nepadošanās un tie dos mums
iespēju ieskatīties Latvijai svarīgās vēstures lappusēs. Lai šie abi projekti notiktu, nepieciešams
savākt $3135.
Plašāka informācija LF mājas lapā www.latviesufonds.com
Jau iepriekš pateicamies Jums par atsaucību!
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Īpašā akcija
LF19M04 Pārgājiens Sēlijas mežabrāļi ($1,135)
1.Iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar Latvijas pēckara vēsturi Sēlijā, kad mežos atradās
nacionālie partizāni, par karu, kas bija lielākais Latvijas vēsturē.
2.Atrast nacionālo partizānu Indāna-Grāvelsona apbedījuma vietu Elkšņu mežā.
3. Iesaistīt Latvijas iedzīvotājus, īpaši jaunatni sporta pasākumos.
Projekta uzdevums būs forsētais pārgājiena maršruts ar sev izvēlēto veidu (soļošananūjošana, skriešana) līdz nacionālo partizānu piemiņas vietai baltajam krustam 7,4km distance
Jēkabpils, Viesītes novados. Projekta ietvaros tiks meklēts Indāna-Grāvelsona grupas kritušo Sēlijas nacionālo
partizānu mirstīgās atliekas, kas atrodas 100 metru rādiusā no esošā bunkura. Notikuma vietā tiks veikts
izglītojošs stāstījums par Indāna-Grāvelsona grupu. Vēsturiskie notikumi par Sūpes purva nacionāliem
partizāniem skatāmi kā unikāls fenomens pētniecībā un kā interesanta pagātnes attieksme un interpretācijas
formas paveids. Sūpes purvs saistās ar partizānu apmetņu un cīņu vietām, tas aprakstīts literāti trimdas latvieša
Alberta Eglīša balādē “Sūnās un dūņās” kā veltījums Sūpes purva partizāniem. Pārgājiena dalībniekiem tiks
pasniegts leģendēts augstākais nacionālo partizānu apbalvojums "Kalpaka krusts".
LF finansējums: $1135 (Kalpaka krusta matricas un nozīmīšu izgatavošana-$647; daļējs finansējums-ekipējums
vadītājiem: militārās uniformas otrā pasaules kara vācu un sarkanās armijas apģērbu detaļas $488)
Projektu piesaka Haralds Bruņinieks, sporta pedagogs, students Daugavpils Universitātes Humanitārās
fakultātes vēstures specialitātē. Šogad aizstāvēs darbu "Sēlijas mežabrāļu uzbrukumi varas un partijas aktīvam”.
Ziemeļvidzemes atlētu savienība, ko vada kopš 1998.gada ir realizējusi vairākus projektus saistītus ar sportu
un vēstures tēmu. Vairāk kā divdesmit gadu garumā vāc avotus par Sēlijas mežabrāļu pretestību.
LF19M23 “Bezbailīgie: Dzīvesstāstu sērija 2 grāmatās” ($2,000)
Grāmatu sērija "Bezbailīgie" veltīta Otrā pasaules kara bēgļu ceļa kārtotājiem un laivu
vadītājiem. Pirmo sērijas grāmatu “Viņpus simtam: Valentīnes Lasmanes dzīvesstāsts”
sastādītājs Gaitis Grūtups vēl paspēja saskaņot ar autori līdz viņas aiziešanai mūžībā, kas
notika 102 gadu vecumā, pērn 3. decembrī, Stokholmā. Latvijas Centrālās padomes
dalībniece un laivu pārcelšanās organizētāja Valentīne Lasmane dzimusi 1916. gadā, kā
Latvijā, tā trimdas dzīvē aizvien rada iespēju kalpot vispārībai svarīgiem mērķiem.
Otrā sērijas grāmata “Pārcēlāji”, kuru sastāda Māra Zirnīte, būs veltīta laivu vadītājiem,
kas izstāstījuši savus atmiņu stāstus, joprojām dzīvo mūsu vidū: Ēriks Tomsons (dzimis
1918. gadā), dzīvo Latvijā, un Pēteris Jansons (dzimis 1922. gadā), tagad dzīvo Gotlandē. Atmiņas grāmatu
varoņus piesaista izejas punktam dzimtenei, kur veidojusies viņu personība un raksturs, likti pamati morālajiem
ceļa rādītājiem dzīvē.
Sērijas nosaukums “Bezbailīgie", piesaistīs ar riskanto situāciju aprakstu visu paaudžu lasītājus. Viņi iepazīsies ar
ļaudīm, kuriem risks pats nāca pretīm - ne izpriecas dēļ, bet kara apstākļos, kad cilvēki bēga prom no atkārtotās
padomju okupācijas. Sērija veltīta bezbailīgajiem, kas nesavtīgi glāba līdzcilvēkus. Vienlaikus viņu ilgo mūžu
pieredze apliecina dzīves pamatvērtības, atsaucas mūsdienās, ļaujot salīdzināt tik dažādos izceļošanas viļņus,
raugoties Latvijas nākotnē.
LF finansējums: $2000 (1. grāmatas komentāru sagatavošanai, grāmatas dizainam un maketam: $900, 2.
grāmatas manuskripta rediģēšanai un komentāru sagatavošanai $1100)
Projektu piesaka Māra Zirnīte, kas piedalās atmiņu pētījumos Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas
institūtā, pārzin Nacionālās mutvārdu vēstures dzīvesstāstu krājumu.
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Jauni Latviešu Fonda dalībnieki
Inguna Miller ir dzimusi un augusi Rīgā, bet kopš 1995. gada dzīvo Nujorkā. Viņa ir
lektore un doktora grāda kandidāte starptautiskajās attiecībās Rockefeller College of
Public Affairs and Policy at State University of New York at Albany. Inguna mīl
opermūziku un joprojām uztur ciešas saites ar Latviju.

Sarma Muižniece Liepiņa: Latviešu Fonds bija viens no daudzajiem
"bērniem" ar ko dalīju savu bērnību. Vakaros, iemiegot, dzirdēju kā tētis,
Valdis Muižnieks, pie melnā telefona kaktiņā, kāpņu apakšā, pārliecināja
atkal kādu skeptiķi par Latviešu fonda vērtību latvietības uzturēšanā
trimdā. Kopā ar brāli Zinti un vecākiem bieži braucām no Kalamazū uz
Kanādu uz LF sēdēm, uz "Nedēļas nogalēm nākotnei", un arī "Dzejām un
tējām". Jūtu, ka Latviešu fonda valdē un dalībniekos vēl joprojām valda
apzinība un mērķtiecība, un arī dzīvesprieks; ka LF ir viena no
organizācijām, kam laika tecējumā galvenie mērķi nav mainījušies,
fondam tikai paplašinājies vēriens. Priecājos, ka pēc vairāk kā 50 gadiem,
pati esmu kļuvusi par pilntiesīgu LF Tūkstošnieku.
Māra Zommere: Latviešu Fonds man ir jau labi pazīstams. Trīs gadus biju viena no
divām Rietumkrasta vasaras vidusskolas KURSA direktorēm. Tajā laikā iesūtījām
projektu LF atbalstīt „Podniecības pajumtes” izbūvēšanu. KURSAs pieteikto projektu
apstiprināja. Savācām arī ziedojumus, par kuriem uzcēlām veselu „Mākslas mājiņu”, kur
notiek dažādas latviešu mākslas nodarbības Rietumkrasta Latviešu Izglītības Centrā, ko
lieto gan KURSA gan bērnu nometne MEŽOTNE. Milzīgs un sirsnīgs paldies LF par
atbalstu.
Par LF dalību jāpateicās manai draudzenei Tijai. Viņa nāca ar priekšlikumu man uzdāvināt dalības
iestāšanos maksu. Lieliska ideja. Ņemsim visi to par priekšzīmi un dāvināsim dalību LF tālāk radiem,
draugiem un citiem tautiešiem, kam rūp viss latviskais.
Alexandria Gurman absolvēja Garezera Vasaras Vidusskolu 2018. gadā.
LF jau 5 gadus GVV absolventiem dāvina vienu brīvu dalības gadu, kura laikā jaunieši,
kam interesē kultūra un izglītība var iepazīties ar LF darbību un iesaistīties kā LF palīgi,
balsot par piešķīrumiem vai paši pieteikt projektus. Aiciniet savus bērnus, mazbērnus un
citus pazīstamus jauniešus izmantot šo iespēju!
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Pateicība dāsniem ziedotājiem
Latviešu Fonds šogad bijis īpaši svētīts ar ziedotāju atsaucību, bet daudzi savu sirsnību mums ir
izrādījuši jau daudzu gadu garumā. Katru gadu izmantojam izdevību īpaši apsveikt mūsu uzticamākos
ziedotājus, kaut arī viņi netiecas pēc uzmanības vai atzinības. Lai organizētu apsveikšanu sazināmies ar
latviešu centriem tajās pilsētās, kur dzīvo mūsu labvēļi un tā kā šie cilvēki parasti ir arī aktīvi vietējā
sabiedrībā nav grūti sarunāt apsveicējus. "Viņi ir gan patiesi pelnījuši apsveikumu!" ir ko mēs parasti
dzirdam, kad lūdzam sumināt mūsu atbalstītājus. Paldies jums, Latviešu Fonda draugi!

Dzelzs pakāpes ziedotājs Juris Cilnis
2018. g. valstssvētku aktā Sietlā ilggadīgais LF atbalstītājs saņēma Latviešu
Fonda atzinības rakstu. Ikkatram padomes loceklim pienākas saņemt šos
pateicības vārdus!
A. cien. Valda Grinberga, LF priekšsēde,
Sirsnīgs paldies par jauko pārsteigumu – pateicības rakstu,
kuru saņēmu 18. novembrī, Sietlas valsts svētku
svinībās.
Darbība LF man sagādāja prieku un
gandarījumu. Izteicu atzinību tagadējai valdei un visiem tiem,
kuri šo svarīgo darbu ir sekmīgi turpinājuši.
Paldies, visu labu! ~ Juris Cilnis
Benita Jaundaldere un Juris Cilnis

Dzelzs pakāpes ziedotāja Māra Bērztīsa!
Māra Bērztīsa tika sveikta ģimenes lokā - Pateicības dienā,
kad pie viņas kopā ar ģimeni ciemojās meita Dagmāra, arī LF
dalībniece, kura pasniedza LF sudraba piekariņu, un tas
fotogrāfijā jau redzams Mārai ap kaklu!
Māra Bērztīsa ar saviem mazbērniem
Jillian Stein, Andrew Stein un Emily Stein

Dzelzs pakāpes ziedotāji Julie un Jay Knapp
Pateicamies Julie un Jay Knapp par ziedojumu un apsveicam viņus
kļūstot par Dzelzs pakāpes ziedotājiem!
LF pārstāvis Latvijā Valdis Bērziņš, savas ciemošanās laikā Mičiganā,
apsveica Julie un Jay un pasniedza viņiem Edgara Skultes veidoto
piespraudi un LF pateicības rakstu.
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Iepazīsimies!
LF DZELZS PAKĀPES TŪKSTOŠNIEKS ANDREJS EGLĪTE UN LINKOLNAS LATVIEŠI
Latviešu Fonds ir pastavējis gandrīz pusgadsimtu; pa šo laiku daudz patriotisku, aktīvu un vienreizēju tautiešu ir
mūs atbalstījuši. Tādēļ vien Fonds ir varējis finansēt tādus projektus kā piemēram, LAPA muzeja "Stāstu segu",
folkloras kopas “Vilkači” tūri Ziemeļamerikā, filmas "Dvēseļu putenis", "Melānijas hronika", “Bille” vai Imanta
Ramiņa operas “Lakstīgala” iestudējumu. Mēs no sirds novērtējam savus dāsnos ziedotājus, un pēdējos gados
esam pasnieguši labvēļiem atzinības rakstus un Latvijā darinātas piespraudītes. Būtu tik jauki, ja mēs arī varētu
satikt katru atbalstītāju personīgi - pateikties, paspiest roku. Bet LF dalībnieki ir izkaisīti pa visu Ameriku (un
pasauli); mēs bieži esam viens otram sveši.
Pērnruden, Latviešu Fonds godināja īpaši rosīgu sabiedrisko darbinieku - Andreju Eglīti no Linkolnas, Nebraskā.
Andrejs ir LF Dzelzs tūkstošnieks, kas nozīmē, ka viņš ir ziedojis Latviešu Fondam vairāk kā $2,500.
Pateicamies, Andrej! Lai organizētu Andreja apsveikšanu, mums, ar epastu un telefona sarunu palīdzību, bija
jāiepazīstas gan ar pašu labvēli, gan ar citiem Linkolnas latviešiem. Uzzinājām daudz.
Andrejs Eglīte gājis skolā, strādājis un pavadījis sabiedrisko dzīvi latviešu vidē
Linkolnā, Nebraskā. Dzimis Latvijā 1938. gadā, skolas gaitas uzsācis bēgļu
nometnēs un beidzis vidusskolu Linkolnā. Studējis inženierzinātnes Nebraskas
Universitātē. Iestājies studentu korporācijā Latvia. Divus gadus dienējis ASV armijā
un vēlāk armijas rezervē. Līdz 2006. gadam strādājis Nebraskas pavalsts tiltu
projektēšanas nodaļā.
Kopš 1961. gada Andrejs darbojies Daugavas Vanagos, ir DV Mūža biedrs un
apbalvots ar Zelta nozīmi. Andrejam ļoti veicas un patika šaušanas sports, un viņš
daudz gadus piedalījies DV šaušanas sacensībās (stāsta, ka pagrabā ir sakrājusies
godalgu kaudzīte). Andrejs ir Amerikas Latviešu apvienības Mūža biedrs Dzintara
pakāpē; apbalvots ar ALAs atzinības rakstu. Kopš 1975. gada darbojas Latviešu brīvības fondā. UN vēl: Andrejs
ir Garezera, Okupācijas muzeja un Latvijas Bērnu fonda atbalstītājs, un pagājušajā gadā, sadarbībā ar Vītolu
fondu, kopā ar māsu Daci izveidoja stipendiju, lai līdzētu trūcīgiem, talantīgiem Latvijas jauniešiem iegūt
augstāko izglītību pedagoģijā un farmācijā! Stipendijas ideja Andrejam esot nākusi izlasot atmiņas par latviešu
bēgļu laiku cīniņiem uzsākt dzīvi svešās zemēs, un domājot par saviem vecākiem. "Mani vecāki tik strādāja un
rūpējās par mums, un nekad nesūdzējās. Manam tēvam nebija iespējas pabeigt universitāti. Domāju, ka jāatrod
veids kā viņus godināt un pieminēt."
Andreja vecāki, Anna un Jānis, pārcēlās uz Linkolnu
1949. gadā. Jānis bija viens no Linkolnas draudzes
dibinātājiem, pirmais latviešu skolas pārzinis, DV, ALA un
PBLA biedrs un latviešu studentu korporācijas kopas
dibinātājs. Tajos agrajos gados Linkolnā bija gandrīz
tūkstotis latviešu. Šodien ir palikuši ap simtu, un daudzi
ir no vecākās paaudzes. Bet linkolnieši šķiet tik pat aktīvi
kā agrāk - maza, draudzīga grupiņa kas uztur latvietību
ASV vidienē un kas, kad vien iespējams, spodrina
Latvijas tēlu amerikāņu sabiedrībā. YouTube video var
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noskatīties linkolnieša Ārija Liepiņa interviju angļu valodā par Latvijas vēsturi, kultūru un ārzemju latviešiem.
2018. gada septembrī, avīze Lincoln Journal Star publicēja garu rakstu par Linkolnas latviešiem un Latvijas
simtgades notikumiem, ieskaitot atceres dienu Kārlim Ulmanim Nebraskas universitātē, un trīs latviskām
mākslas izstādēm ar gleznām, keramiku un tautas tērpiem.
Lai reklamētu Simtgadi, Linkolnas latviešu nama priekšā
tika uzstādīti astoņu pēdu gari, no koka veidoti tautas
tērpos ģērbti dejotāju silueti (tādus redzējām arī Dziesmu
svētkos Rīgā). Žurnalistei Cindy Lange-Kubick patika Veltas
Didrichsones apgalvojums, ka (mēs latvieši) esam kā no
"My Big Fat Greek Wedding, that comedy full of loud and
lovable Greeks holding onto the Old World with both
hands". "Just put in Latvian instead," says the 80-year-old
who came to America as a girl." Velta avīžu rakstā piemin Ulmani, "A Latvian-turned-Cornhusker who hung a
Nebraska pennant next to his country's flag in his presidential office."
Lutera Reformācijas piecsimtgades jubilejā, Linkolnas latvieši uzaicināja Prāvestu Fritzi Kristbergu no Toronto
nolasīt tautiešiem vairākas lekcijas. Uzzinot, ka Prāvests mīl paukošanu, linkolnieši sazinājās ar paukošanas
meistaru, uzaicināja uz latviešu namu, un lūdza prāvestam un amerikāņu viesim demonstrēt "kā tad īsti to lietu
dara." Prāvests Kristbergs saka, ka "linkolnieši ir mazā skaitā, bet enerģiski un prot celt latvietības redzamību...
Viņu sabiedriskā dzīve ir intensīvāka nekā mums (lielākos centros)."
Šī nu ir tā vide kur, 18. novembrī, Simtgades svinīgā, vai pareizāk sakot omulīgā, jubilejas gaisotnē, tika sveikts
un sumināts Andrejs Eglīte. Nebija nekādu politisku uzrunu, bet pēc klavieru un pūšamo instrumentu koncerta
sekoja vakariņas un sadziedāšanās. Tik silti un sirsnīgi! Mēs sūtām sveicienus linkolniešiem un vēlreiz
pateicamies mūsu Latviešu Fonda labvēlim Andrejam Eglītem! Un mēs aicinām citus Linkolnas latviešus, un arī
Jūs, lasītājus - ziedojiet Latviešu Fondam UN piesakiet projektus! Mūsu kopā veiktais darbs saglabā
latvietību! (Skatiet www.latviesufonds.com vai rakstiet uz latviesufonds@latviesufonds.com vai pa pastu Latvian
Foundation Inc. 6324 Crebs Ave, Tarzana, CA 91335.)

~ Ilze Pētersone

Māra Balodis un vīrs Valdis ar "tautas
dejotājiem" Linkolnas latviešu nama priekšā

Simtgadu izstādē latviešu tautas tērpi
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Projektu apskats
Kas vislabāk atspoguļo Latviešu Fonda darbību? Protams, ka mūsu atbalstītie projekti! Saņemot finansējumu, to
veicēji vienmēr tiek lūgti dalīties jaunumos arī par projektu sagatavošanas posmu. Mums, ziedotājiem un
atbalstītājiem, tas patiesi interesē un dod iespēju ieskatīties projektu tapšanas aizkulisēs. Tā mēs visi zināmā mērā
kļūstam par projektu līdzdalībniekiem un līdzjutējiem. Piedāvājam jaunāko apskatu, kurā būs gan pabeigti, gan vēl
topoši projekti. Paldies, ka atbalstiet Latviešu Fondu, mūsu un Jūsu projektus!
LF18L03 Latvijas latviešu deju kopas Rits dalība XV Latviešu Dziesmu un deju svētkos Toronto 2019. gadā
Projekta vadītāja Lelde Krēsliņa, ilggadēja GVV tautas deju skolotāja un
deju skolotāja Latvijā un, tā pat kā Garezerā, arī Latvijā jauniešiem
cenšas iemācīt mūsu senču mantojumā ielikto mīlestību pret savu tautu
un tās kultūru caur deju. Ziemeļamerikas dziesmu un deju svētki ir kaut
kas unikāls. 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.
LF18M04 Tautasdziesmu teicējas Izstāde – ceļojums
Izstāde – ceļojums “Tautasdziesmu teicējas” ir veltījums Latvijas simtgadei, cilvēkiem,
kas dzīvo savā zemē un uztur latviešu valodu, tradīcijas un kultūru. Iecere ir izstādes
apmeklētājus iepazīstināt ar vēsturiskām teicējām Latvijas novados – Latgalē, Kurzemē,
Vidzemē un Sēlijā, viņu teiktajām dziesmām un stāstiem viņu dzīvesvietā, lauku sētā.
Tautas dziesmu teicējas, kuras tika dokumentētas ierakstos 1991. gadā, bija savā dzīvē
piedzīvojušas I un II Pasaules Karu, starpkaru periodu, represijas un Latvijas brīvības
atgūšanas posmu, kad daudzi aizliegumi izteikties vairs nepastāvēja un bija iespēja
sniegt patiesus atmiņu stāstus. Izstādes realizēšanai ir liela nozīme mūsu vēsturiskās
atmiņas uzturēšanā un veidošanā.
Izstāde – ceļojums “Tautasdziesmu teicējas” ir arī laika zīmju krustpunkts. Ekspedīciju arhīva liecības un 2018.
gada laikā sarīkotas foto ekspedīcijas – vides liecības, kur reiz dzīvojušas teicējas. Tautasdziesma ir tas
pārlaicīgais, ko teicējas ir mantojušas no savām mātēm un to tālāk nodod mums.
LF18L02 Folkloras/seno cīņu kopas “Vilkaču” koncertu turneja Ziemeļamerikā “Ak, Latvija, kur Tavi dēli?”
Tilts un folkloras un seno cīņu kopa “Vilkači” rīkoja 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
karavīram ir nācies sargāt savas dzimtās mājas, ģimeni, valodu un kultūru, bieži par to
maksājot ar savu dzīvību. Ar tautas dziesmām un stāstiem koncertos tika atainota
Latvijas vēsture un karavīru pašaizliedzīgās cīņas par brīvību un tēvzemi. Tautas
dziesmas ar to oriģinālajām melodijām Vilkaču apdarē atspoguļoja latviešu karavīra
dzīves gājumu, pasaules uztveri, attiecības ar ģimeni, alkas pēc brīvības un
apņemšanos cīnīties par dzimtenes neatkarību. Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, šis turnīrs bija daļa no 2018. g.
rudens TILTA patriotiskiem priekšnesumiem un atgādināja latviešiem ārpus Latvijas par viņu saknēm.
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LF18M10 Sanfrancisko Jaunā teātra izrāde “Sprīdītis?” (pēc A. Brigaderes darba motīviem)
Brigaderes luga “Sprīdītis” bija izvēlēta, domājot par cilvēkam vienmēr aktuālo pasaules
paplašināšanu un vienlaikus māju sajūtas meklējumiem. Luga centas 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. Latviskās identitātes meklējumus pasvītros izmantojot latviešu valodu un
muzikālo ietērpu. Lugu izrādīja Sanfrancisko, Losandželosā, Vašingtonā, Bostonā un Čikāgā.
LF18M06 Lettonia centum. Latviešu klasiskās mūzikas koncerts par godu Latvijas simtgadei Vācijā
Par godu Latvijas simtgadei Frankfurtes Latviešu biedrība sadarbībā ar Vācijā dzīvojošiem izciliem
latviešu mūziķiem 2018. gada 10. novembrī organizēja latviešu klasiskās mūzikas koncertu "Lettonia
centum". Ar šo koncertu Frankfurtē atzīmēja Latvijas Valsts jubileju, sniedzot iespēju latviešiem
baudīt augstvērtīgo latviešu klasisko mūziku un prezentējot šo augsto kvalitāti vācu publikai. No
koncerta organizētājas Mārītes Kļaviņas: “Jāatzīst, ka koncerts patiešām izdevās, jo gandrīz visas
300 vietas zālē bija aizņemtas.”
LF15M25 Simfonija "Symphony In Rock"
Uģis Prauliņš, komponists. Simfonijas mērķi: Meklēt un attīstīt jaunu vitalitāti Latvijas mūzikā –
iekļaujot visu progresīvo elementu klātbūtni: laikmetīgo instrumentāciju, metroritmiku, paplašinot
stilistiskās robežas nopietnu rezultātu sasniegšanā. Jaunas skaniskas paradigmas: akustisko
orķestra instrumentu skanējums pretstatā combo elektrisko instrumentu krāsām – kontrasti un
kopskaņa. Latviskās mentalitātes iesaistīšana XXI gs. kontekstā. Mūsu folklorai raksturīgās
skaņu ainavu, kontemplatīvo noskaņu, teicamo dziesmu melodisko līniju un burdona
pretnostatījums piesātinātām harmonijām modal jazz tradīciju ietvaros. Mūsdienu lielpilsētas un
dabas miera kontrasti. Metroritmiski vitāla motorika, emocionāla dinamika, senlatviskas ritmikas
pulss un instrumentālas faktūras mūsdienu minimālisma formveidē un elementos. Mērķauditorija: progresīvās un
laikmetīgās mūzikas entuziasti, studenti, ar dažādām mākslas nozarēm saistīti profesionāļi, mūziķi, jaunu
mūzikas paradigmu ieinteresēti diriģenti, orķestri Latvijā un visā pasaulē.
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Padomes kandidāti

Mārtiņš Rācenis ir gandrīz 40 gadus strādājis tehnoloģiju laukā kā konsultants, specializējoties
informācijas tehnoloģijas aplikācijās un programmās. Viņa specialitāte ir izmaksu un ieguvumu
analīze, kas palīdz klientiem izprast veco sistēmu pārlikšanas procesu jauno tehnoloģiju
infrastruktūrā. Mārtiņš dzīvo Kolorādo pavalstī un brīvajā laikā viņam ļoti patīk slēpot.

Elizabete (Beta) Ludvika ir Kanādā dzīvojoša un strādājoša latviete, rotu dizainere un
māksliniece. Elizabetes darbos latviskās saknes un gars satiek pasaules elpu, radot
īpašus modernus dizainus, kurus var sastapt veikalos MOMA Museum of Modern Art,
Art Gallery of Ontario un citos. Elizabete patreiz dzīvo Hamiltonā, Ontario ar savu vīru
Steve un audzina divus bērnus. Iestāties un piedalīties Latviešu Fondā viņu pamudināja
vēlēšanās atbalstīt latviešu kultūras, izglītības un mākslas pasauli, un arī iesaistīties tajā.
Tā kā Elizabete pati pilnu laiku darbojas mākslas laukā, tad viņa spēj novērtēt to vērtību,
ko dod šāda veida atbalsts visiem radošiem projektiem.

___________________

Revīzijas komisijas kandidāti
Laura Ramanis ir dzīvojusi vairākos latviešu centros ASV un brīvdienās pavadījusi daudzas
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. Iesāka darba gaitas Losandželosā, tad
pārcēlās uz Čikāgu, un abās pilsētās piedalījās tautas deju kopās. Kļūstot par
vadītāju Mercer Mineapoles birojā, strādāja par skolotāju latviešu skolā, un veica Latvijas
Goda Konsula pienākumus Minesotas pavalstī. 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.
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 voleja
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.
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 (GVV 2016) un Lūkas (GVV 2018).
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Latviešu Fonda projektu un amatpersonu balsošanas lapa
2019. gada vasarai
Nosūtīt pa pastu kopā ar pilnvaru: Laura Ramane, 10 Walker Creek Court, Walnut Creek, CA 94598

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

LF19L02

XV Dziesmu un deju svētki Kanādā

2

LF19L06

Ārstniecības augu izmantošanas tradīcijas

3

LF19L08

Dokumentālā četru sēriju filma "Būt latvietim. Aiz Ķīnas mūra."

4

LF19L10

Izstāde “Nyet, nyet, Soviet”

5

LF19L11

Pirmās 21.g.s. latviešu oriģināloperetes "Trīs zvaigznes.”

6

LF19L12

Dokumentālā filma “Latviešu kultūras dienas Austrālijā"

7

LF19L13

L. Garūtas kantātes "Dievs, Tava zeme deg" nošu partitūras izdošana

8

LF19L14

Grāmata "Pārnēsājamās ainavas Latvijas trimdas mākslas vēsturē”

9

LF19L16

Latvijas stāsti. Šekspīrs satiek Blaumani

10

LF19L17

Koncerts “Augšup”
KOPĀ

Padomes amatpersonas
uz trim gadiem
var balsot par diviem

Punkti
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Mārtiņš Rācenis
Elizabete Ludvika

Andrejs Dumpis

Revīzijas komisija
uz vienu gadu
var balsot par trim

Anita Grīviņa
Laura Ramane
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Latviešu Fonda pilnvaras lapa 2019. gada pilnsapulcei

Es pilnvaroju
balsstiesīgo Latviešu Fonda dalībnieku

___________________________________
(rakstiet pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu šeit)
~ ieteicams noskaidrot vai pilnvarotais piedalīsies pilnsapulcē ~
mani pārstāvēt un manā vietā balsot
Latviešu Fonda pilnsapulcē 2019. g. 21. septembrī
Kalamazū Latviešu biedrības centrā
100 Cherry Hill St, Kalamazū, MI

Lūdzu sūtīt balsojumu un pilnvaras lapu:

Laura Ramane
10 Walker Creek Court
Walnut Creek, CA 94598
USA

Par derīgām uzskatīs tikai tās, kam būs
š.g. 22. jūnija vai agrāks pasta zīmogs
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Latviešu Fonda ziedotāji
2018. gada novembra līdz 2019. gada aprīlim

Dzintara pakāpe $10,000+
Valdis Bērziņš, Latvija
Māra Dole †
Aina Galējs †

Dzelzs pakāpe $2,500+
Alfs un Māra Bērztīss, PA
David un Sunca Bērziņš, MI*
Juris Cilnis, WA
Andrejs Eglīte, NE
Modris Galenieks, IL
Valija Galeniece, IL
Astrīde Ivaska †
Rūta Jordāns, HI
Julie un Jay Knapp, MI*
Ilona Ķīsis, OH*
Kristīna Sīmane-Laimiņa, IL
Andris Padegs, NY
Ilze Pētersone, NY
Maija Priede, MA
Ansis Sapraša †
Maksims Strunskis, Vācija
Hugo Vītols†

Edīte Irbe, VA
Andrejs Jansons, FL
Ināra Jansons, IL
Ilmārs Kalniņš, OH
Tija Kārkle, WA
Aleksis Kenney, MA
Ligita Kovtuna, Latvija
Sandra Kronīte-Sīpola, MA
Zinta Kūlītis, NY
Aivars Kuplis, IL
Irēne un Paulis Lazda, WI*
Charles Maddaus, ME
Inta McCaughey, Kanāda
Inguna Milleer, NY*
Jānis Melngailis, MD
Sarma Muižniece-Liepiņa, MA*
Natālija Neiburgs, Austrālija
Andris Nīkurs, CO
Ilze Plaudis, Kanāda
Kārlis un Izolde Preiss, NJ
Astrīda Ramrath, MA
Mārtiņš Rācenis, CO
Sigrīda Renigere, IL
Andrejs Rozentāls, MI
Maksims Strunskis, Vācija
William un Mary Sutton, MI*
Ilze Schwartz, MI
Māra Vīksniņa, DC*
Jānis un Biruta Zommers, OR

Ziedotāji:
Nora Aivars, NJ
Arnis Ansons, MA
Dace Aperāne, NY
Rita Apse, Kanāda
Vija Bauer-Lindbergs, CA
Oļģerts Balodis, FL
Valdis Bērziņš, Latvija
David un Sunca Bērziņš, MI
Māra Bērztīss, PA
Ansis Brammanis, Kanāda*
Andrejs Eglīte, NE
Viesturs un Ieva Gāle, DE
Astrīda Greco, GA
Anita Grīviņa, MI
Līga Gonzalez, MI

#GivingTuesday ziedotāji:
Ira Abakuks, AZ
Nora Aivars, NJ
Dace Aperane, NY
Anna Aperāne, NY
Agita Arista, MA
Diana Abuls Karklins, MI
Franz Bauer, NY
Anita Briedis Bilsens, MI
Andra Bowdich, MA
Andra Berkolda, CA
Jēkabs Bērzkalns, MI
Kārlis Daukšs, MI
Aija Dreimane-Holohan, NH
Sarma Dindzane, NJ
Anna Egliena, Latvija

Bronzas pakāpe $5,000+
Ernests Dravnieks †
Ints Dzelzgalvis, SC
Rasma Kariņa, MD
Sigrīda Renigere, IL*

Grant Grava, MA
Iveta Grava, MD
Valda Grinbergs, MA
Kristiana Grinbergs, MA
Tom Hanlon, MA
Sonja Jansons, VA
Erik Jurcins, NH
Tija Karklis, WA
Alex Kenney, MA
Renate Kenney, MA
Zuze Krēsliņa, Vācija
Ed Kubulins, MI
Dagnija Krēsliņš, MD
Agnese Linarte, MA
Laima Magone, IL
Uldis Mākulis, Šveice
Helena Mednis, NY
Madelena Miniats, NY
Solvita Mitenberga, NY
Anita Nagelis, IL
Marty Nora, MN
Anna Ozols, MA
Ilze Pētersone, NY
Kristina Putenis, MA
Sarma Purins, MA
Laura Ramanis, CA*
Ilze Raudseps, MA
Vivita Rozenbergs, DC
Juris Runģis, Austrālija
Jennifer Shevlin-Fernandes, MA
Biruta Schulz, CA
Vizma Sanders, MA
Māra Sīpols, MI
Brigita Rumpēters, NJ
Lolita Ūle, MA
Ariana Ūle, MA
Laila Vittands Prosser, MA
Ansi Vallens, NY
Dace Veinberga, Kanāda
Irma Zālīte, NJ
Ar * atzīmēti jaunie dalībnieki un
augstāko pakāpju ziedotāji
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Latviešu Fonda ziedotāji (turpinājums)
Daces Frišs piemiņai
Daina Albertiņš, IL
Stanley un Anne Baginskis, IL
Mark un Gigi Baginskis, IL
Sandra Bayer, NJ
Guna Brammane, Kanāda
Juris un Antra Brammanis, Kanāda

Alnis un Daina Cers, IL
Astrīda Cīrulis un Uģis Sprudžs, IL
Čikāgas Latviešu literārā kopa
Aigars un Maija Dombrovskis, IL
Inta Duks, IL
Stuart un Audra Eddy, MI
Elisa Freimane, IL
Arnolds un Ruta Freimanis, IL
Pārsla Gagainis, IL

Rita Grendze un Andris
Slokenbergs, IL
Jānis un Ināra Ievāns, IL Brigita
Rumpetere, NJ
Paul un Paula Schaffner, MI
Kristīna Sīmane-Laimiņa, IL
Ilze Smidchens, IL
Lūcija Sprenne, IL
Lilita Spuris, IL
Edward un Andra Swiebocki, IL
Krista Vārsbergs, IL
Biruta Vārsbergs, IL
Dace Venters, IL
Edgars un Linda Zālīte, NY
Sarma Muižniece Liepiņa, MA

NJ Latviešu skola
Guntis un Lelde Ore, IL
Uldis un Ruta Puliņš, IL
Mārtiņš un Kristīna Putenis, NJ
Andre un Inta Rave, IL
Sigrīda Renigere, IL
Edvīns un Irisa Roze, IN
Aivars un Ligita Inka, IL
Jānis un Ilze Kancāns, NJ
Guntis un Gunta Kiršteins, IL
Lalita Muižniece, MA
Jānis un Rasma Priede, IL
Māris Roze, IL
Karlis un Astrīda Robežnieks, IL

Pateicamies Puteņu un Eddy ģimenēm, un visiem, kas atceroties Daci Frišu ziedoja Latviešu
Fondam izvēloties tieši mūs piemiņas ziedojumu saņemšanai!
Kristīna Putene raksta: “Izvēlējāmies Latviešu Fondu kā piemiņas ziedojumu saņēmēju, jo sapratām, ka
tā ir organizācija, kuras darbu mūsu vecāki, it sevišķi mamma, atbalstījuši gandrīz no pašiem sākumiem
un turpināja cītīgi sekot tā darbam. Mūsu vecāki pazina vairākus LF dibinātājus, novērtēja viņu vīziju un
centienus veicināt latvisko, agrāk ārpus Latvijas, tagad arī Latvijā. Sākot ar dziesmu
spēles “Varoņdarbi” un Austrālijas “Saules jostas” uzvedumiem pirmajos gados, līdz pērn atbalstīto
“Stāstu segas” projektu, gadu gaitā, ja vien bija iespējams pašiem izbaudīt vai piedalīties kādā atbalstītā
projektā, tas arī notika. Ik gadu, kad pienāca balsošanas materiāli, Mammīte pa telefonu pārrunāja
projektus un atgādināja nobalsot.”

Pateicamies mūsu ikmēneša ziedotājiem
par konsekventu un sirsnīgu atbalstu,
kas tik ļoti vajadzīgs, LF darbības
nodrošināšanai!
Rūta Jordāne, HI
Renāte Kenney, MA
Ilze Pētersone, NY
Krista Roze, MA
Helēna Vīksniņa, DC

Pateicamies sadarbības partneriem un atbalstītājiem
Ed un Carol Malouf, Content Design Collaborative
Diāna Rudzītis (laikraksts “Laiks”)
Artis un Brigita Rumpēters
Gints Grinbergs
Elizabete Ludvika
Edgars Skulte

“Sekoju savas Vecmāmiņas, Irēnas Karules, piemēram, kura vienmēr cītīgi ziedoja
visām latviešu sabiedriskajām organizācijām. Šogad viņai būtu 100 gadi! Ir taču daudz
vieglāk uzstādīt mēneša maksu caur PayPal (jeb līdzīgam programmām) nekā katru
reizi rakstīt čeku! Latviešu Fonds ir vērtīga organizācija, jo tā ir atbalstījusi tik
daudz radošu cilvēku. Iesaku ikkatram ziedot katru mēnesi!” (Helēna Vīksniņa)
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Uzmanību - jauna adrese!
Ziedojumus un dalības maksas lūdzam sūtīt LF kasierim Andrejam Dumpim:
Latvian Foundation Inc.
c/o Andrejs Dumpis
6324 Crebs Avenue
Tarzana, CA 91335

Vēl viens veids kā ziedot, ja dzīvojiet ASV...
…no Jūsu pensiju fonda – “charitable IRA distributions”!
Vai vēlaties atbalstīt savu iemīļoto bezpeļņas organizāciju un
saņemt ASV federālo nodokļu atlaides? Tas ir iespējams
ziedojot tieši no Jūsu pensijas fonda tādām organizācijām
kā, piemēram, Latviešu Fonds (Latvian Foundation Inc).
Kā to izdarīt:
Jums jābūt vismaz 70 1/2 gadus vecam
Jūs variet ziedot jebkuru summu līdz pat $100,000 viena nodokļu gada laikā
Jūs variet ziedot no tradicionālā IRA vai no IRRA
Kāds ir ziedošanas process:
Ziedojums tiek nosūtīts Jūsu izvēlētai bezpeļņas organizācijai tieši no IRA konta
Bezpeļņas organizācijai ziedojums jāsaņem ne vēlāk kā līdz dotā nodokļu gada
31. decembrim.
Lai sīkāk uzzinātu par šo iespēju, aicinām iepazīties ar apkārtrakstam pievienoto informācijas lapu, un
sazināties ar mūsu Merrill Lynch ieguldījumu konsultanti Brigitu Rumpēteri zvanot uz 908-789-4311 vai
1-800-568-6196.
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Latviešu Fonds
℅ Andrejs Dumpis
6324 Crebs Avenue
Tarzana, CA 91335

Return Service Requested

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