Latviešu Fonda apkārtraksts

Saturs

2016. gada novembris

Latviešu Fonda pilnsapulce Katski"os

Priekšsēdes vēstule

1

Vadība 2016.-2017. gadam

2

Latviešu Fonds noturēja savu gada pilnsapulci Ņujorkas draudzes īpašumā Katskiļu
kalnos septembŗa beigās. Amerikas Latviešu Mākslinieku Apvienība (ALMA) draudzgi
pieņēma Latviešu Fondu viņu tradicionālajā sapulces nogalē. Sadarbība šīm
2017. gada konkursa noteikumi
organizācijām šķiet pats par sevi saprotams, jo Latviešu Fonds atbalsta latviešu
un kalendārs
3
mākslu un kultūru, un ALMA dalībnieki to rada.
2016. gada lielo projektu
Latviešu Fondam nogale sākās piektdienas vakarā padomes locekļiem satiekoties.
balsošanas rezultāti
4
Jēkabs, jaunievēlētais kasieris, bija atbraucis ar moci no Mičiganas un sēdēja uz
Aktīvo projektu pārskats
5
lieveņa pārējos sagaidot. Ilze, mūsu sabiedrisko attiecību vadītāja, iebrauca no
Ņujorkas, kopā ar segām, kas bija atvestas, jo kalnos naktīs esot vēsi. Atvestajām
Iepazīsimies!
6
6
segām tomēr izrādijās nebija pielietojuma neparasti siltajā laikā. Renāte, kas padomē
2016. gada pilnsapulces
veic lietvedes un admininstratīvās lietvedes darbus, un Valda, aktīvo projektu lietvede,
protokols
7-9
atbrauca kopā ar atvasēm, uzkodām, atspirdzinājumiem, un fotoaparātiem, kas
piefiksēja nogales skaistos brīžus. Ilggadējā kasiere un jaunās padomdevēju komisijas
Finanšu pārskats
10-15
vadītāja, Tija, tērpta savā krāšņajā septiņdesmito gadu stila pončo, silti sasviecinājās.
Ieguldījumu pārskats
16- 17
Astrīda, fonda vicepriekšniece, bija atbraukusi no Toronto un mani sagaidījusi
Albany, kur biju ielidojusi no Čikāgas. Ceļā uz sapulci, dienas pirmo pusi pavadijām
Uzruna GVV absolventiem
18
apskatot tuvo Woodstock. Skaista pilsētiņa. Jauki ļaudis. Kad izbraucot apjautājāmies
Ziedotāju saraksts
19
par tuvāko ceļu līdz "Katskiļiem", mūs brīdināja nebraukt par visai šauru un stāvu ceļu
Jaunā oficiālā adrese
20
līdz Elka Park. Tāpēc braucām pa apvedceļu. Ieradāmies ar saules rietu. Jautri pabijām
ar Latviešu Fonda padomes locekļiem un ALMA dalībniekiem tovakar.
Sestdienas pēcpusdienā uz pilnsapulci ieradās Latviešu Fonda dalībnieki. No
ievērojamākiem jaunumiem, ieguldījumu komisijas pārstāve Brigita Rumpētere ziņoja, ka LF investīcījas ir nesušas augļus.
Pilnsapulcē apsprieda vai ar šiem augļiem celt pamatkapitālu, vai atbalstīt papildus nozīmīgus projektus. Tika nolemts pacelt
atbalstu pieteiktiem projektiem 2017. gadā, uz $45,000. Pateicāmies padomes loceklei Tijai Kārklei par viņas ilggadējo atdevi
Latviešu Fondam. Tija turpmāk vadīs padomedevēju komisiju, jo viņas zināšanas par Latviešu Fondu ir neaizstājamas.
Lūdzam ievērot jauno oficiālo adresi: Latviešu Fonds, ℅ Jēkabs Bērzkalns, 3120 Byron Depot Ct SW, Byron Center MI
49315.
Svētdienas rītā Sarma Muižniece Liepiņa novadija paņeļdiskusiju starp Latviešu Fondu, Latviešu muzeju Rokvilē un ALMA
pārstāvēm. Diskusija deva publikai ieskatu par šo organizāciju darbību. Paņeļdiskusijas beigās, Latviešu Fonds apbalvoja
savus dāsnākos ziedotājus ar nozīmītem. Pārsteiguma brīdis tika piefiksēts fotografijās, ko var apskatīt 6. l.p.p..
Pēc gardajām pusdienām pienāca laiks atvadīties. ALMA un LF šinī nogalē bija vienojusi saskanīga sadarbība. Paldies
Lindai Trejai un Sarmai Muižniecei Liepiņai, kā arī pārejiem ALMA biedriem, kas silti uzņēma Latviešu Fondu.
Kad kopā ar vicepriekšsēdi Astrīdu pēcpusdienā izbraucām no Katskiļu nometnes, saules staru apskautas pagriezāmies
'ne tur' un drīz vien atradāmies uz stāvā - 'ne tā' ceļa, par ko bija brīdinājuši draudzīgie Vudstokieši... Kāds piedzīvojums!!!!
Gaidu Jūs visus satikt 2017. g. septembrī Gaŗezerā! Rīkosim pilnsapulci tad, kad notiek Mednieku/Makšķernieku kluba
saiets. Nākamgad būs cita veida piedzīvojums! -Kristīna Sīmane- Laimiņa, Latviešu Fonda priekšsēde
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Latviešu Fonda vadība 2016. - 2017. gadam

No kreisās: Jēkabs Bērzkalns, Brigita Rumpētere, Tija Kārkle, Kristīna Sīmane-Laimiņa, Renāte Kenney, Astrīda Ezergaile,
Ilze Pētersone, Valda Grinberga

Padome
Kristīna Sīmane-Laimiņa, priekšsēde, Chicago, IL, ASV lfpriekssedis@gmail.com
Astrīda Ezergaile, priekšsēdes vietniece, Toronto, Kanāda lfsekretars@gmail.com
Jēzkabs Bērzkalns, kasieris, Byron Center, MI, ASV lfkasieris@gmail.com
Ilze Pētersone, sekretāre, White Plains, NY, ASV lfsabat@gmail.com
Valda Grinberga, aktīvo projektu lietvede, Dedham, MA, ASV lfvietnieks@gmail.com
Renāte Kenney, administratīvā lietvede/projektu lietvede, Scituate, MA, ASV lflietvedis1@gmail.com
Revidenti
Rūdolfs Bērziņš, Perkasie, NY, ASV, lfrevidents@gmail.com
Mārtiņš Daiga, Chicago, IL, ASV, lfrevidents1@gmail.com
Zinta Pone, Minneapolis, MN, ASV, lfrevidents4@gmail.com
Komisiju vadītāji
Ieguldījumu komisija: Brigita Rumpētere, Westfield, NJ, ASV, lfieguldijumi@gmail.com
Latviešu Fonds Latvijā komisija: Valdis Bērziņš, Rīga, Latvija, lfparstavis@gmail.com
Padomdevēju komisija: Tija Kārkle, St. Paul, MN, ASV, lfpadomdevejs@gmail.com

Balsošanas rezultāti padomes vēlēšanās
Padome

Balsis

Procenti no balsotājiem

Jēkabs Bērzkalns
Astrīda Ezergaile
Revīzijas komisija

122
125
Balsis

96%
98%
Procenti no balsotājiem

Rūdolfs Bērziņš
Martiņš Daiga
Zinta Pone

122
123
124

96%
97%
98%
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Tuvojas 2017. gada projektu konkurss
2017. gada kopējais projektu finansējums ir $45,000, no kuriem $15,000 atvēlēti Mazajiem
projektiem un $30,000 Lielajiem projektiem. Latviešu Fonda finansējums nedrīkst pārsniegt 50% no
projekta īstenošanai nepieciešamās kopsummas. Latviešu Fonds arī nefinansē starptautiskus
ce'ojumus; ja projekts paredz šādus izdevumus, projekta veicējam tie jāsedz no citiem avotiem.
Projekti jāiesniedz elektroniski. Saikne uz pieteikuma anketu atrodama Latviešu Fonda mājas lapā
http://wwwlatviesufonds.info/projektu-konkurss/pieteikuma-anketa Mājas lapā arī atrodama
sīkāka informācija par pieteikšanos, bet, kā parasti, ar prieku atbildēsim uz jūsu jautājumiem.
Rakstiet projektu lietvedei Renātei Kenney uz pieteikumi@gmail.com
Kādus projektus pieņem izvērtēšanai?
Latviešu Fonda padome pieņem izvērtēšanai projektus, kas ir iesniegti konkursa noteiktajos
termiņos, no 1. janvāra līdz 1. februārim, sagatavoti atbilstoši pieteikuma norādījumiem, un ir:
• latvisku izglītību un audzināšanu veicinošs pasākums;
• latviešu mākslas, literatūras vai dai'amatniecības projekts;
• zinātnisks darbs, kas saistās ar latviešu tautu, zemi vai vēsturi;
• kultūras pasākums ar nozīmi latviskajā dzīvē;
• projekts, kas atspogu'o un dokumentē latviešu trimdas vēsturi vai kultūras dzīvi.
Kādus projektus nepieņem izvērtēšanai?
• pieteikumus par politisku, militāru vai vienas konfesijas pasākumu;
• pieteikumus no personas vai organizācijas, kas nav vēl pabeigusi īstenot iepriekšējos gados
atbalstītu Latviešu Fonda projektu, vai nav iesniegusi atskaites sakarā ar iepriekš saņemto
finansējumu;
• pieteikumus no personas vai organizācijas, kas nav godīgi rīkojusies projektu pieteikšanas
vai izpildīšanas laikā;
• pieteikumus no pieteicēja Latvijā, kas neatbilst Latvijas likumdošanai par finansējuma
saņemšanu no bezpe'ņas organizācijām;
• pieteikumus saimniecisku (pe'ņas) pasākumu, konkursu, kura uzvarētājiem tiek pieš(irtas
naudas un citas vērtīgas balvas, vai pastāvīgu sarīkojumu finansēšanai;
• pieteikumus finansēt projektus vai projekta da'as, kas jau ir paveiktas;
• pieteikumus finansēt starptautisku lidojumu vai ce'ojumu, pat ja tas ir da'a no lielāka projekta.
• neprecīzi aizpildītus vai nepilnīgus pieteikumus.
Pavasara padomes sēdē pirms balsošanas projektus apspriež. Arī tad, ja pieteikums atbilst visiem
kritērijiem, tas negarantē finansējumu, jo katru gadu atvēlētā summa nav pietiekoši liela, lai
apmierinātu daudzo pieteikumu skaitu. Tādē' aicinām jūs iestāties Latviešu Fondā un ziedot, kaut
nedaudz, jo jūsu atbalsts ir nenovērtējams!

Latviešu Fonda mājas lapas adrese:

www.latviesufonds.info
Dosim-dzīvosim, latviešu kultūras un izglītības atbalstam!
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Projektu konkursa kalendārs
Janvāris -

1. janvārī konkursu atklāj un sākas projektu pieteikšana.

Februāris -

1. februārī slēdz pieteikšanos konkursam. Izskata pieteikumus.

Februāra vidus - marta sākums - Mājas lapā www.latviesufonds.info tiek ievietota informācija par
jaunajiem projektiem. Var komentēt par projektiem mājas lapā.
Marts -

Padomes sēdē lemj par mazajiem projektiem un izvirza 10 lielos projektus dalībnieku
balsošanai.

Aprīlis -

Latviešu Fonda fiskālais gads beidzas 30. aprīlī.

Maijs -

Tiek izsūtīts pavasa*a apkārtraksts un balsošanas materiāli.

Jūnijs -

Dalībnieki balso par projektiem līdz Jāņiem, vai nu pa pastu
(pasta zīmogs ne vēlāks kā 24. jūnijs) vai elektroniski mājas lapā.

Jūlijs -

Balsis tiek saskaitītas. Finanšu atskaites tiek gatavotas.

Augusts -

Lielo projektu pieteicējiem tiek paziņoti balsošanas rezultāti.
Balsošanas rezultātus var atrast mājas lapā www.latviešufonds.info
Notiek gadskārtējā revīzija.

Septembris - Notiek gadskārtējā Latviešu Fonda pilnsapulce.
2017. gadā tā notiks Ga*ezerā.
Tiek izziņoti balsošanas rezultāti padomes locek'iem un revidentiem.
Nolemj, cik lielu summu atvēlēt nākamā gada konkursam.
Novembris - Iznāk rudens apkārtraksts ar balsošanas rezultātiem, finanšu atskaitēm un pilnsapulces
protokolu.

2016. gada projektu balsošanas rezultāti lielajiem projektiem
Balsošanā piedalījās 127 no 499 iespējamiem balsstiesīgajiem. 25% no balsstiesīgajiem piedalījās.
Rezultāti parādās pieteikuma numurēšanas secībā.
Projekts
Punkti Vieta
LF16L13 Ceļvedis pa totalitāro okupācijas varu
461
2
represiju piemiņas vietām Rīgā
LF16L14 Viencēlieni par latviešu māksliniekiem
116
9
LF16L16 “Knutifikācija”
110
10
LF16L18 Latviskā mantojuma saglabāšana
267
4
Jetes Užānes cimdu rakstos un dzīves ziņā
LF16L19 Latviešu dzīvesstāsti Francijā
151
8
LF16L20 "Emīls un Berlīnes zēni"
LF16L24 Iļģu ASV koncertturneja
LF16L32 Kārļa Skalbes "Mūža rakstu" 8. un 9.
sējums
LF16L34 Latvijas kultūras vēsture
LF16L36 Tērvetes Trubadūri

Balsotaji
75

Procents balsotaji
59%

28
27
54

22%
21%
43%

35

28%

177
547
169

6
1
7

39
80
38

31%
63%
30%

280
198

3
5

51
38

40%
30%
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Aktīvo projektu pārskats
Ir atkal aizritējis darbīgs gads, un Latviešu Fonda atbalstītie projekti
liecina par plašu satura dažādību un vērtību! Projekts Latvji
brauciet jūriņā! (LF16M25) aizvadītajā vasarā pulcināja jauniešusgan esošos, gan nākamos jūrniekus braucienam ar jahtu no
Salacgrīvas līdz Liepājai gar Latvijas jūras robežu. Brauciens
piestāja krastā desmit vietās, kur sadarbībā ar vietējām kultūras
iestādēm tika 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 izmācīties par jūrniekiem.
Dokumentālu stāstu krājuma par ASV dzīvojošiem latviešiem "Neesam aizbēguši" (LF16M04) autore ir ASV dzīvojošā
žurnāliste Tatjana Žagare-Vītiņa. 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 un kas viņus aizved atpaka' uz Latviju. Ja arī tā nav fiziska
atgriešanās, tā ir vēlme un gatavība palīdzēt ar savām zināšanām un pieredzi.
Ir tapusi grāmata „3x3 Latvijā (1990-2015)” (LF15M01) par 3x3 kustības 25
gadiem Latvijā. Grāmata aptver 3x3 kustību kopš 1990. gada, kad notika pirmā
nometne Madlienā, līdz 2015. gada vasaras saietam Prieku'os. Tā ir kultūrvēsturiska
liecība par 3x3 devumu Latvijā, tajā ir atspogu'ota katra nometne, stāstot gan par
organizatoriem, gan par dalībniekiem, par vietām kur 3x3 noticis, atklājot arī
perspektīvu, kā kustībai darboties tālāk.
Latviešu Fonds silti ierosina tautiešiem iegādāties grāmatu par Salaspils nometni,
“Aiz šiem vārtiem vaid zeme” (LF10L16). Projekta mēr(is bija izdot zinātnisku grāmatu par Salaspils nometni, kuru Latvijā
bija izveidojusi nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas vara un kas darbojās no 1942. gada maija līdz 1944. gada
septembrim. Grāmata atklatībā parādījās 2016. gada 27. janvārī, un grāmatas autori ir Latvijas vēsturnieki Dr. hist. Kārlis
Kangeris, Dr. hist. Uldis Neiburgs un Dr. hist. Rudīte Vīksne.
XII Starptautiskie latviešu jauno mūzi(u meistarkursi
"Krustceles mūzikā" (LF16M79) 2016. gadā notika no 12.
līdz 21. jūlijam Siguldas mākslas skolā "Baltais Flī.elis".
Meistarkursus rīkoja J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija,
Siguldas mākslas skola, un Latvijas Komponistu savienība.
Vadmotīvs - "Krustceles mūzikā", atspogu'ojās lekcijās,
meistarklasēs un koncertu programmās, kurās nozimīgu
vietu ieņēma Latvijas un diasporas komponistu skaņdarbi.
Simts jauno mūzi(u no Latvijas, Austrijas, Dānijas, Francijas,
Lietuvas, Polijas, Šveices, Vācijas un ASV kopīgi mācījās,
muzicēja un izveidoja turpmākas sadarbības iespējas draudzīgā un neformālā darbības gaisotnē, kā uzsvēra meistarkursu
mākslinieciskā vadītāja, ASV latviešu komponiste Dace Aperāne.
Mēr(is projektam Latviskā mantojuma saglabāšana Jetes Užānes cimdu
rakstos un dzīvesziņā (LF16L18) ir saglabāt tautas vēsturiskajā atmiņā unikālu
talantu: latvisku domātāju un mākslinieci Jeti Užāni (1924-2007), izdodot grāmatu,
kurā būtu apkopotas J. Užānes dienasgrāmatas (sākot no 1940. gada), cimdu
raksti, un fotogrāfijas. Kā māksliniece viņa sevi pieteica 1980. gadā, kad pirmo reizi
uzdrošinājās parādīt savu pirmo cimdu ciklu “Gadalaiki”. Mākslas zinātnieka M.
Branča iedrošināta, J. Užāne 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.
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Latviešu Fonda saime - Iepazīsimies!
Nesen, Latviešu Fonda padomes sēdē, runājot par mūsu datu bāzi un personām, kas
tur atrodamas, mūsu priekšsēde Kristīna Sīmane - Laimiņa izteicās, cik labi būtu, ja
jaunākā paaudze redzētu, cik interesanti, neparasti, talantīgi un veiksmīgi cilvēki atrodas
starp ilggadīgiem LF dalībniekiem. Tā radās izcila ideja iepazīties vienam ar otru! Laiku
pa laikam, mēs sniegsim "LF dalībnieka portretu" - ne biografiju, bet iespaidu... . Šis būs
pirmais.
Man ir draudzene ar kuru eju uz operu, pastaigājos ar mūsu suņiem skaistajā
Rokfelleru parkā pie Hudzonas upes. Viņas vārds ir Gunta Semba. Satiku Guntu
daudzus gadus atpaka', kad sāku vest meitu uz latviešu skolu Jonkeru baznīcā simpātiska kundze stāvēja pie baznīcas grāmatu galda un pārdeva skaistas, vecas, sen
izdotas latviešu grāmatas....
Gunta Semba ir bijusi
Latviešu Fonda
Ar cilvēku ir tā pat kā ar jaunu vārdu vai ideju - gadiem tu to neesi
dalībniece kopš 1988.
manījis, bet no momenta, kad ar viņu iepazīsties, tas parādās kur vien
gada.
skaties. Un no pirmās tikšanās dienas man Gunta bija priekšā gan
baznīcā, gan skolā, gan nometnē - kārtojot pu(es altārim, rosoties skolas bibliotekā, skaitot
pilnvaras TILTA sēdēs, aplaudējot gaidu un skautu teātra uzvedumos, piedaloties kora
gadskārtējos koncertos Katski'os.
Staigājot par p'avām un mežu taciņām Hudzonas krastā uzzināju par Guntas bērnības un
jaunības gaitām. Gunta bija maza, kad sākās Otrais pasaules karš. Viņas vecāki bija saimnieki
Rankas pagastā, Vidzemē. Iebrūkot Rankā 1940. gadā, komunisti padzina saimniecības strādniekus: “Jūs vairs nekalposiet buržojiem!” Un nekas neatlika kā piecus gadus veco
Guntu sūtīt ganos! Vai kāds šīsdienas jaunietis var to iedomāties? Vai es, no vecākās
paaudzes, to varu iedomāties? Viņas palīgs, sargs un draugs bija mazs šunelis, ar asti kā riteni uz muguras...
Kara gaitās Gunta ar vecākiem nok'uva amerikāņu zonā Vācijā un visbeidzot ieradās Lankasterā,
Pensilvānijā, kur jau daudz latviešu strādāja lauksaimniecībā un rūpniecibā. Gunta bija vecākiem vienīgais bērns
un atbalsts – tulce un organizatore, centīga un paklausīga meita. Viņa izstudēja par bibliotekāri, specializējoties
ang'u un spāņu valodās, strādāja, apprecejās, uzaudzināja divus bērnus, un daudzus gadus, prieka pēc, audzēja
un trenēja Velsas korgijus (corgies)! Vienmēr, vienmēr Gunta ir devusi savu tiesu latviešu sabiedrībai - klusais
gariņš, kas neuzbāzīgi saturējusi mūsu latviešu sabiedrības saites. Kā tūkstošniece un regulāra ziedotāja, Gunta
ir dāsni jo dāsni devusi Latviešu Fondam. Kaut mums būtu vairāk tādu Guntu!
Ilze Pētersone, Latviešu Fonda padomes locekle

Atzīnība dāsnākajiem ziedotājiem

Latviešu Fonds šogad apsveic Dzelzs un Bronzas pakāpes ziedotājus ar īpašām Edgara Skultes
darinātām pateicības nozīmēm. Pirmo Bronzas pakāpes nozīmi saņēma Ints Dzelzgalvis, bet pirmo
Dzelzs pakāpes nozīmi – Kristīna Sīmane-Laimiņa. Dosim – dzīvosim!
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Latviešu Fonda pilnsapulces protokols
Ņujorkas draudzes nometnē Katskiļos, 231 Green Hill Rd. Elka Park, NY, sestdien, 2016. g. 24. septembrī.
No Latviešu Fonda padomes piedalās: Kristīna Sīmane-Laimiņa, Astrīda Ezergaile, Valda Grinberga, Renāte Kenney,
Tija Kārkle, Ilze Pētersone, Jēkabs Bērzkalns, Ieguldījumu komisijas vadītāja - Brigita Rumpētere
Sēdi atklāj 14:00 ar Latvijas valsts himnu
Kvorums konstatēts
• Latviešu Fonda aktīvo dalībnieku skaits: 504; pilnsapulcē
ir 13 balsstiesīgie, 52 pilnvaras, tātad kvorums (10%) ir
konstatēts.
Sapulces darba kārtība pieņemta
• Brigita Rumpētere un Ints Dzelzgalvis izraudzīti par balsu
skaitītājiem.
• 2015. g. pilnsapulces protokols vienbalsīgi pieņemts.
Priekšsēdes ziņojums - Kristīna Sīmane-Laimiņa
• Šogad atbalstīti 8 mazie projekti $9,678 apmērā.
• $322 tika veltīti īpašam projektam, kam atsevišķi vācām
līdzekļus.
• Divi citi projekti izvirzīti īpašiem projektiem- kopā līdz 15.
augustam tikuši papildus ziedoti $1025.
• 4 Lielie projekti tika atbalstīti $25,000 apmērā.
• Padome izcili sadarbojas piesaistot jaunus dalībniekus,
ziedojumus un darbiniekus.
• Balsošana par padomes locekļiem rezultāti: Jēkabs
Bērzkalns - 122/96%, Astrīda Ezergaile - 125/98%.
Latviešu Fonda dalībnieki kopā ar padomes
• Balsošana par revidentiem rezultāti: Rūdolfs Bērziņš locek&iem jau vairāk kā 45 gadus sadarbojās,
122/96%, Mārtiņš Daiga - 123/97%, Zinta Pone lai nodrošinātu nākotni latviešu izglītības un
124/98%.
kultūras projektiem.
Balsošanas rezultāti
Mazie atbalstītie projekti
• LF16M04 Dokumentālu stāstu krājums par ASV dzīvojošiem latviešiem "Neesam aizbēguši": $2,000
• LF16M24 Danču Vakars: $300
• LF16M25 Latvji, brauciet jūriņā!: $546
• LF16M36 Kino Skrējiens Milānā: $182
• LF16M50 Baltijas Stratēģija- tulkojums un izdevums: $2,000
• LF16M56 Martinsona balva: $1,800
• LF16M59 Patstāvīgas ekspozīcijas izveide aktiera Edgara Liepiņa atcerei "Ziemeļu zvaigzne": $850
• LF16M79 XII Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi "Krustceles mūzikā": $2,000
2016. g. Īpašā akcija - caur mājas lapu vākt ziedojumus tieši projektiem
• LF16M77 Sēklu bibliotēkas izveide Latvijā
• LF16M73 Aizej tur, nezin kur! Atnes to, nezin ko!
• LF16M39 Zanes Pērkones dzejas dziesmu albuma "Rīts" ierakstīšana
• LF16L36 Ansambļa Tērvetes Trubadūri kompaktdiska ierakstīšana
Ziedošana notiek līdz 18. novembrim.
Lielie atbalstītie projekti
• LF16L24 Iļģu ASV koncertturneja: $3,600
• LF16L13 Ceļvedis pa totalitāro okupācijas varu represiju piemiņas vietām Rīgā: $5,000
• LF16L18 Latviskā mantojuma saglabāšana Jetes Užānes cimdu rakstos un dzīves ziņā: $10,000
• LF16L34 Latvijas kultūras vēsture: $6,400
Vicepriekšsēdes ziņojums - Astrīda Ezergaile
• Piedalījās The Chronicle of Philanthropy tīmekļseminārā - Cleaning Up a Messy Donor Database - lai gūtu
ieskatu datubāzēs.
• Dokumentu sakārtošana Google Drive: turpinošs uzdevums padarīt viegli atrodamus dokumentus.
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Projektu lietvedes ziņojums - Renāte Kenney
• 45 gados LF finansējumu saņēmuši gandrīz 500 projekti par vairāk kā 1,7 miljoniem dolāru.
• Izveidota un izmēģināta pilnīgi elektroniska pieteikumu anketa.
• 120 pieteikumu izskatīti. Ir mazāk pieteikumu no "vietējiem latviešiem” nekā no latviešiem Latvijā.
• Konkurss izsludināts internetā, Twitter, kā arī diasporas laikrakstos dažādās valstīs.
• Konkursa norises kārtība atrodama Latviešu Fonda mājas lapā.
Aktīvo projektu lietvedes ziņojums - Valda Grinberga
• Kopš 2015. gada oktobra, Latviešu Fonds atbalsta 36 projektus: 24 mazos un 12 lielos.
• No šī skaita, pēdejā gadā 16 projekti ir izpildījuši un slēguši projekta darbus.
• 2014.-2016. gada vasarās Latviešu Fonds sponsorēja Garezera jauniešu volejbola turnīru.
• Spēļu sponsorēšana ir viens veids kā Latviešu Fonds cenšās uzrunāt jauno paaudzi.
• Garezera Vasaras Vidusskolas izlaidumā, LF apsveica 36 absolventus, uzdāvinot gada balsstiesības.
Kasieres ziņojums - Tija Kārkle
• FY16 ienākumi:
$16,717.61
Jauni dalībnieki
$375- 8 dalībnieki
Balsstiesību atjaunošana $3,440
Ziedojumi
$11,034.61 (no kuriem $4,460 ir Marutas Kārkles piemiņai)
Īpašā akcija
$1,893
• FY17 finanšu gadā līdz 10. okt.: $4,159.02
Jauni dalībnieki
$25-1 dalībnieks
Balsstiesību atjaunošana $1,375
Ziedojumi
$1,802.71 (no kuriem 2016. g. oktobrī M. Kārkles piemiņai saņemts $100)
Īpašā akcija
$956.31
• FY16 darbības izdevumi: $15,431. Šogad līdz 17. septembrim: $4,796.35
Bieriņa fonds nepiešķīra balvu FY16 gadā, bet š.g. augustā to saņēma Jānis Mateus no Montreālas.
Unibankas konts slēgts.
IRS 990 atskaites iesniegtas š.g. jūnijā; Mičiganas štata atskaite iesniegta augustā.
Sekretāres un Sabiedrības attiecības vadītājas ziņojums- Ilze Pētersone
• Izveidota atsevišķa ziedotāju vēstule - derīga gan jauniem gan esošiem LF dalībniekiem, gan plašākai
sabiedrībai, kas vēlās atbalstīt LF ar vienreizēju ziedojumu.
• Pielietojot Twitter, LF seko latviešu organizācijām un indivīdiem ārpus Latvijas, kā arī Latvijas iestādēm, kas
saistītas ar latvietības saglabāšanu. LF no savas puses sniedz LF Twitter sekotājiem informāciju par fonda
darbību un projektiem. Starp LF sekotājiem ir ieskaitīti: ALA, ALJA, Kultūras ministrija, AABS, Baltic Heritage.
• LF uztur sakarus ar latviešu avīzēm LAIKS un LATVIJA AMERIKĀ, laiku pa laikam ievietojot rakstus par LF
darbību un par atbalstītiem projektiem, piem. - rakstu par dokumentālo filmu “The Story of the Baltic
University".

Latviešu Fonda gadskārtējā pilnsapulcē dalībnieki iepazīstās ar fonda finansiālo stāvokli.
Ieguldījumi ir nesuši aug&us un sapulcē nolēma pacelt kopējo atbalstu līdz $45,000.
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Revidentu ziņojumi
Zinta Pone
• LF revīzija 2015. gadam veikta 2016. g. 9. septembrī.
• Pārbaudītie 6 mēneši ir skaidri un precīzi dokumentēti.
• Bankas kontu pārskati saskan ar bilanci. SEB Unibankas konti
Latvijā ir slēgti.
• LF biedru ieguldījumu/ziedojumu uzskaite atbilda bilancei, ņemot
vērā dažādo valūtu pārrēķinus.
• Piešķīrumu uzskaite atbilst bilancei. Jānoslīpē vadlīnijas īpašo
akciju darbībai un uzskaitei, sevišķi nesaņemto summu
norakstīšanai.
• IRS nodokļu atskaite un Mičiganas štata atskaite ir iesniegta.
Mārtiņš Daiga
• Projektu balsošanā piedalījās 127 no 499 balstiesīgiem (25%).
Balsis saskaitītas un nosūtītas padomes apstiprināšanai
• Piedalījās otro gadu kā Latviešu Fonda pārstāvis Gaŗezera jauniešu
voleja turnīrā.
• Sestdienas rītā izkāra LF baneru, lai visi skatītāji to redzētu. Pie
Ieguldījumu komisijas vadītāja, Brigita
voleja laukuma Latviešu Fondam šogad vienīgajam bija reklāma.
Rumpētere, priecājās par panākumiem
Izdalīja “tetovējumus”, lai tālāk izplatītu Latviešu Fonda vārdu.
ieguldot Fondam saziedoto naudu.
Administratīvās lietvedes ziņojums - Renāte Kenney
• Izskaidrots jaunās mājas lapu dizains; aktīvo projektu aktualitātes; meklēšana pēc temata vēl jauzlabo;
iepirkšanās AmazonSmile; iespēja ziedot un atjaunot basstiesības. Tiks pievienota saikne uz LF arhīvu.
• LF arhīvs tagad pieejams http://www.alaidd.org/ un arī Latvijas Valsts arhīvā. Fondam ir vēl budžetā atlicināts
$2,000 LF materiālu ieskanēšana ALAIDD. Jāizlemj, kā šo summu izlietosim.
• Pateicas LaPai par palīdzību un lielo darbu.
Ieguldījumu komisijas pārstāves ziņojums - Brigita Rumpētere
• Skaidrota ieguldījuma stratēģija. Ir bijis labs gads.
• Pamatkapitāls ir pieaudzis pāri 8.42 %
• 2016. g. pamatkapitāls - $839,989
LF Latvijā komisijas pārstāvja ziņojums - Valdis Bērziņš
• Seko LF atbalstītajiem projektiem Latvijā: apmeklē LF atbalstīto projektu pasākumus; reklamē un popularizē
LF; atbild uz jautājumiem par LF, projektu iesniegšanu un projektu izpildi.
Ziņojumu apspriešana
• Pilnsapulcē nobalso par atbalsta paaugstinājumu uz $45,000.
• Notiek diskusijas par ziedojumu stratēģijām; Maija Hinkle paceļ ideju par testamentāro dāvinājumu.
• Maija Hinkle stāsta par LaPa projektu Latvijas simtgadei - Stāstu sega Latvijai.
Nepabeigtie darbi
• Pārrunas par LF Kanādas un Austrālijas kontiem - nolemj kontus paturēt, jo ir izdevīgāk lietot vietējo valūtu
nekā mainīt uz ASV dolāriem.
• 2016/17g. budžets apstiprināts, pieliekot $10,000 projektu atbalstam 2017. gadā.
• Komisijas 2017. gadam - Kristīna Sīmane-Laimiņa izziņo komisijas 2017. gadam: Ieguldījumu komisija Brigita Rumpētere lfieguldijumi@gmail.com; LF Latvijā komisija - Valdis Bērziņš
lfparstavis@gmail.com; Padomdevēju komisija - Tija Kārkle - lfpadomdevejs@gmail.com, Andris Padegs.
Jaunie darbi
• Apstiprina 2017. gada piešķiramo summu: $30,000 lielajiem projektiem, kuri pieprasa starp diviem un desmit
tūkstošiem dolāru un darbs veicams trīs gadu laikā ; un $15,000 mazajiem projektiem, kuri pieprasa līdz
diviem tūkstošiem dolāru un darbs veicams viena gada laikā.
• Nākamā pilnsapulce notiks septembrī (25. septembris vēlams) Gaŗezerā kopā ar Mednieku/Makšķernieku
biedrību.
Pateicības
• Tijai Kārklei, Ņujorkas draudzei, Verai un Sauliusam - Katskiļu saimniekiem, ALMA vadībai, Lindai Trejai,
Sarmai Muižniecei-Liepiņai, Valdai Grinbergai un visiem dalībniekiem.
Pilnsapulci slēdz 17:00
protokolējusi Ilze Pētersone
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Latvian Foundation, Inc.

Statements of Financial Position
As of April 30, 2014; April 30, 2015; and April 30, 2016
April 30, 2014

April 30, 2015

April 30, 2016

ASSETS
Current Assets
Checking/Savings
Banks and Credit Unions

$

Merrill Lynch Money Market

5,509.91

$

1,518.34

Total Checking/Savings

7,028.25

7,177.48

$

7,210.19

13,147.38

26,293.65

20,324.86

33,503.84

Other Assets
Marketable Securities (at market value) (Note 1)
TOTAL ASSETS

804,035.13

808,185.05

767,434.48

$

811,063.38

$

828,509.91

$

800,938.32

$

47,676.58

$

19,212.97

$

19,270.00

LIABILITIES & NET ASSETS
Liabilities
Current Liabilities
Grants and Projects Payable (Note 3)
Total Current Liabilities

47,676.58

19,212.97

19,270.00

Long Term Liabilities
Member Loans Payable (Note 2)
Total Liabilities

302,911.15

296,038.10

292,034.35

350,587.73

315,251.07

311,304.35

Net Assets
Funds Classified as Unrestriced:
General Fund-Unrestricted Beginning of Year
Endowment and Bierina fund increases/adj.
Net Income (loss) end of period
General Fund-Unrestricted Period End

(63,237.04)

(2,224.74)

26,941.13

(9,248.07)

(3,000.27)

(4,331.33)

(72,485.11)

(5,225.01)

22,609.80

70,260.37

32,166.14

(24,354.87)

(2,224.74)

26,941.13

(1,745.07)

Funds treated as endowments:
Member endowment donations (Note 2 )
Total Funds Classified as Unrestricted
Funds Classified as Temporarily Restricted:
Bierina Memorial Fund (Note 5)
Karlis Irbitis Scholarship Fund (Note 4)

433,396.97

435,112.97

431,172.23

462,054.10

439,092.90

23,463.15
5,840.27

23,747.42
0.00

23,083.75
0.00

27,457.32

27,457.32

Testament Bequest Memorial Fund (Note 8)
Total Funds emporarily Restricted
Total Net Assets
TOTAL LIABILITIES & NET ASSETS

$

440,837.97

29,303.42

51,204.74

50,541.07

460,475.65

513,258.84

489,633.97

811,063.38

$

828,509.91

$

800,938.32
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Latvian Foundation, Inc.

Statement of Activities
Budget vs. Actuals
Years Ending April 30, 2014, 2015, 2016 and Proposed FY 2017

Latvian'Foundation,'Inc.'
Statement'of'Activities'
Budget'vs.'Actuals'
Years'Ending'April'30,'2014,'2015''and'2016','and'Proposed'FY'2017'Budget

FY14 Budget FY14 Actuals FY15 Budget

FY15 Actuals

FY16 Budget

FY16 Actuals Proposed FY17 Budget

Revenues and Gains
Member dues and donations (Note 2)

$ 12,000.00

$ 14,958.35

$

11,000.00

$

Fund a project donations
Interest, Dividends and account capital gains (losses)

26,000.00

Capital gains (losses) on redeemed securities (Note 1)

5,000.00

Unused grant balances (cancelled projects) (Note 3)

24,577.37

26,000.00

(2,762.04)

500.00

10,000.00

$ 14,824.61

2,712.00

8,452.21

$

8,000.00

1,893.00

3,000.00

24,969.47

26,000.00

23,683.12

26,000.00

(207.21)

$

10,000.00

(4,015.27)

4,279.54

2,330.47

Bierins Funds Release for Award (Note 5)

1,500.00

1,000.00

Irbitis Funds Release for Award (Note 4)

2,500.00

5,477.84

$ 47,000.00

$ 47,531.06

$

39,000.00

$

42,766.74

$

45,500.00

$ 38,715.93

$

40,500.00

$ 30,000.00

$ 30,000.00

$

30,000.00

$

30,000.00

$

$

35,000.00

Total Income

1,500.00

1,000.00

-

1,500.00

5,840.27

-

-

1,500.00

-

-

Expenses and Losses
Grants committed (Note 3)
"Fund a project" grants
Awards Committed (Notes 4 and 5)
Total Grants and Awards

35,000.00

$ 35,000.00

2,712.00

8,000.00

2,679.00

4,000.00

6,078.40

1,500.00

6,840.00

1,500.00

34,000.00

36,078.40

31,500.00

39,552.00

44,500.00

3,000.00

-

1,500.00

37,679.00

39,500.00

Member and project related:
Printing and copying

2,300.00

1,413.60

1,700.00

1,562.57

1,700.00

1,559.81

1,700.00

Postage and mailing services

1,500.00

1,809.02

1,800.00

1,841.04

1,850.00

1,561.48

1,850.00

Promotion and advertising

1,000.00

366.92

1,000.00

846.29

1,000.00

370.00

1,000.00

Semi-annual meetings

1,000.00

680.68

1,000.00

1,061.38

1,000.00

1,191.85

1,200.00

Meeting travel -Board members

4,000.00

4,830.60

2,800.00

2,719.01

2,800.00

2,358.65

2,500.00

9,800.00

9,100.82

8,300.00

8,030.29

8,350.00

7,041.79

8,250.00

Total member and project related expenses

Administrative expenses:
Operations consultant (Note 6)

6,000.00

4,512.50

5,000.00

4,800.00

4,000.00

Investment Management

6,000.00

6,644.08

7,000.00

7,366.11

7,500.00

LF Archive Development - LaPa Museum (Note 7)

1,500.00

628.27

2,000.00

400.00

120.00

Accounting and legal related

4,000.00
6,500.00

2,000.00

200.00

Travel-Advisors

5,953.93

2,000.00

200.00

2,800.00

2,808.29

2,800.00

200.00
-

2,500.00

Website management

600.00

595.00

600.00

522.50

600.00

630.00

650.00

Computer, office, and telephone

500.00

373.65

600.00

558.49

500.00

1,377.18

1,000.00

Bank charges

250.00

375.34

400.00

341.22

400.00

365.47

400.00

Taxes: Federal, state and foreign

100.00

70.53

100.00

68.30

100.00

62.52

100.00

Irbitis Fund Administration

400.00

399.44

-

Total administrative expenses

15,750.00

13,718.81

18,700.00

16,464.91

18,100.00

8,389.10

17,350.00

Total Member and Administrative expenses

25,550.00

22,819.63

27,000.00

24,495.20

26,450.00

15,430.89

25,600.00

Total Grants and Member and Admin. Expenses

59,550.00

58,898.03

58,500.00

64,047.20

70,950.00

53,109.89

65,100.00

$ (12,550.00)

$ (11,366.97)

$ (19,500.00)

$ (21,280.46)

(25,450.00)

$ (14,393.96)

75,190.76

10,000.00

47,315.10

12,000.00

(12,962.34)

Net Ordinary Revenues/Losses before investment and
currency fluctuations
Investment market gains (losses) unrealized (Note 1)
Currency valuation fluctuations
Total investment market and currency fluctuations

Net Ordinary Revenues/Losses

-

6,436.58
$ (12,550.00)

6,861.50

81,627.34
$ 70,260.37

$

10,000.00
$

(9,500.00)

32,896.14

$

(24,600.00)
-

3,001.43

54,176.60
$

-

$

12,000.00

(9,960.91)

(13,450.00)

$ (24,354.87)

$

(24,600.00)
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Date

STOCKS'AND'EXCHANGE'TRADED'FUNDS:
ABBOTT(LABS(
12/9/11
ABBVIE(INC
1/7/13
ALTRIA(GROUP(INC
5/1/12
AMAZON(COM(INC(COM(
12/2011&2/2012
APPLE(INC(
12/14/11
AT&T(INC
5/1/12
BAXTER(INTERNTL(INC(
12/9/11
BUCKEYE(PARTNERS(LP(
8/8/12
CELGENE(CORP(COM(
11/22/13
COCA(COLA(COM
5/2012&6/2013
CSX(CORP
12/9/11
DOVER(CORP
12/9/11
EATON(CORP(PLC
12/3/12
EXXON(MOBIL(CORP(COM
12/9/11
FIRST(ENERGY(CORP(
3/2/12
GENL(DYNAMICS(CORP(COM(
12/9/11
HONEYWELL(INTL(INC(DEL(
12/9/11
INTEL(CORP
5/9/12
INTL(BUSINESS(MACHINES(
12/14/11
JOHNSON(AND(JOHNSON(COM(
12/9/11
KIMBERLY(CLARK(
12/9/11
KRAFT(FOODS(GROUP(INC(
5/4/12
MCDONALDS(CORP(COM(
12/9/11
MEDTRONIC(PLC(SHS
1/28/15
MERCK(AND(CO(INC(SHS
5/9/12
MONDELEZ(INTERNATIONAL
5/4/12
NORFOLK(SOUTHERN(CORP(
12/9/11
PACCAR(INC
5/9/12
PHILIP(MORRIS(INTL(INC
5/9/12
PROCTER(&(GAMBLE(CO(
12/2011&9/2013
PRUDENTIAL(FINANCIAL(INC(
12/14/11
QUALCOMM(INC(
12/14/11
RAYTHEON(CO(DELAWARE(NEW
5/9/12
REGENERON(PHARMACTCLS
11/22/13
ROYAL(BANK(CANADA(PV$1
6/19/13
SIMON(PROPERTY(GROUP(DEL(
6/19/13
SUBURBAN(PROPANE(
7/18/12
TIME(WARNER(INC(SHS
5/9/12
TORONTO(DOMINION(BANK
5/9/12
UNION(PACIFIC(CORP(
12/9/11
UNITED(PARCEL(SVC(CL(B
5/9/12
UNITED(TECHS(CORP(COM(
12/9/11
VENTAS(INC
5/9/12

12

((((((((((( 37
((((((((((( 37
((((((((((( 34
((((((((((( 40
(((((((((105
((((((((((( 52
((((((((((( 41
((((((((((( 75
(((((((((100
(((((((((156
((((((((((( 98
((((((((((( 37
((((((((((( 46
((((((((((( 26
(((((((((170
((((((((((( 32
((((((((((( 39
((((((((((( 79
((((((((((( 25
((((((((((( 33
((((((((((( 29
((((((((((( 14
((((((((((( 22
((((((((((( 59
((((((((((( 28
((((((((((( 42
((((((((((( 28
((((((((((( 40
((((((((((( 12
((((((((((( 73
((((((((((( 32
((((((((((( 85
((((((((((( 31
((((((((((( 30
(((((((((100
((((((((((( 50
(((((((((110
((((((((((( 30
((((((((((( 40
((((((((((( 40
((((((((((( 21
((((((((((( 28
((((((((((( 38

Quantity
$((((((((((((971.14
(((((((((((1,053.12
(((((((((((1,102.96
(((((((((((7,564.75
(((((((((((5,897.70
(((((((((((1,657.23
(((((((((((1,148.87
(((((((((((4,051.31
(((((((((((8,050.00
(((((((((((6,040.42
(((((((((((2,143.26
(((((((((((1,785.75
(((((((((((2,167.51
(((((((((((2,115.36
(((((((((((7,446.00
(((((((((((2,116.16
(((((((((((2,138.37
(((((((((((2,215.15
(((((((((((4,852.00
(((((((((((2,103.75
(((((((((((1,973.78
(((((((((((((( 580.66
(((((((((((2,110.68
(((((((((((4,496.63
(((((((((((1,087.24
(((((((((((1,074.13
(((((((((((2,101.40
(((((((((((1,642.40
(((((((((((1,069.08
(((((((((((5,305.06
(((((((((((1,608.00
(((((((((((4,683.50
(((((((((((1,666.87
(((((((((((8,580.00
(((((((((((5,971.99
(((((((((((7,839.78
(((((((((((4,948.57
(((((((((((1,050.30
(((((((((((1,611.40
(((((((((((2,064.20
(((((((((((1,639.68
(((((((((((2,147.04
(((((((((((1,938.42

Cost'

LATVIAN'FOUNDATION,'INC.''
INVESTMENT'SCHEDULE'
Market'Value
4/30/16
Date
VERIZON(COMMUNICATIONS(COM
5/1/12
$(((((((1,439.30
VORNADO(REALTY(TRUST(COM(
12/14/11
(((((((((2,257.00
WALBMART(STORES(INC(
2011,(2013
(((((((((2,132.14
WELLS(FARGO(&(CO.
3/29/16
(((((((26,383.60
XCEL(ENERGY(INC
5/9/12
(((((((((9,842.70
(((((((((2,018.64
MUTUAL'FUNDS/CLOSED'END'FUNDS/UIT:
(((((((((1,813.02
CALAMOS(CONV(&(HIGH(INC(INC(FD
10/23/12
(((((((((5,400.00
CONSUMER(DISCRETIONARY(
12/5/11
(((((((10,341.00
HARTFORD(FLOATING(RATE
7/10/12
(((((((((6,988.80
HARTFORD(STRATEGIC(
11/13/15
(((((((((2,672.46
HEALTH(CARE(SELECT(SPDR
12/8/11
(((((((((2,430.90
IQ(US(REAL(ESTATE(SMALL(CAP((ROOF)
9/28/12
(((((((((2,910.42
ISHARES(IBOXX$(INVT(GRADE(CORP(BD(FD
6/5/12
(((((((((2,298.40
ISHARES(IBOXX$(HIGH(YIELD
10/2/12
(((((((((5,540.30
ISHARES(10+(YR(CRD(BOND(BLACKROCK
10/9/12
(((((((((4,496.64
MATERIALS(SELECT(SECTOR
2011(&(2015
(((((((((4,456.53
SECTOR(SPDR(CONSMRS(STPL
2011B14
(((((((((2,392.12
SECTOR(SPDR(ENERGY
2011,(13B15
(((((((((3,648.50
SECTOR(SPDR(INDUSTRIAL
2011,(2013B15
(((((((((3,698.64
SECTOR(SPDR(UTILITIES
2011,(2013B15
(((((((((3,630.51
SPDR(BARCLAYS(ST(
9/25/13
(((((((((1,092.98
SPDR(S(AND(P(INTL(DVD
9/25/13
(((((((((2,782.78
VANGUARD(FINANCIALS(ETF((VFH)
2011,(2014
(((((((((4,669.85
VANGUARD(INFORMATION(TECH((ETF)
2011,(2014
(((((((((1,535.52
VANGUARD(TELECOMM(SERVS
2011,(2014B15
(((((((((1,804.32
(((((((((2,523.08
(((((((((2,356.40
PREFERRED'STOCKS:
(((((((((1,177.44
AEGON(NV(3M(LIBOR
3/14/14
(((((((((5,848.76
AEGON(NV(PFD
8/2012&6/2013
(((((((((2,484.48
GOLDMAN(SCHS(GROUP(
4/25/16
(((((((((4,294.20
MORGAN(STANLEY
4/25/16
(((((((((3,916.85
NEXTERA(ENERGY(CAPITAL(
10/28/15
(((((((11,301.30
KIMCO(REALTY(CORP((KIM)
3/17/14
(((((((((6,212.00
(((((((10,058.50
(((((((((3,320.90
Total'Investments'
(((((((((2,254.20
(((((((((1,780.00
BIERINA'FUND'INVESTMENTS'
(((((((((3,489.20
PIMCO(INCOME(STRATEGY((FUND
5/2/13
(((((((((2,206.47
PIMCO(INCOME(STRATEGY((FUND(ii
5/2/13
(((((((((2,922.36
(((((((((2,360.56
Total'All'Investments
(((((((((((21,049.90
(((((((((((15,276.40
(((((((((((((5,140.38
(((((((((((((5,257.98
(((((((((((12,274.95
(((((((((((((9,925.95

(((((((1,000
(((((((((616
(((((((((250
(((((((((200
(((((((((500
(((((((((430

(((((((1,100
(((((((((900

(((((((((((((7,489.21
(((((((((((21,141.59
(((((((((((((8,796.84
(((((((((((((5,852.00
(((((((((((20,814.59
(((((((((((5,186.760
(((((((((((11,680.70
(((((((((((10,187.10
(((((((((((10,097.28
(((((((((((((6,075.22
(((((((((((31,212.82
(((((((((((42,447.84
(((((((((((41,920.22
(((((((((((19,765.27
(((((((((((10,112.88
(((((((((((10,053.40
(((((((((((34,070.69
(((((((((((32,160.37
(((((((((((((9,088.39
$(((((((338,153.17
$(((((((490,849.38

(((((((((605
(((((((((534
(((((((1,003
(((((((((692
(((((((((601
(((((((((250
(((((((((100
(((((((((110
(((((((((160
(((((((((170
(((((((((952
(((((((((570
(((((((1,131
(((((((((534
(((((((((330
(((((((((215
(((((((1,167
(((((((((492
(((((((((137

$(((((((((14,946.05
(((((((((((10,510.79
$(((((((((25,456.84
$(((((((585,231.78

(((((((((((68,925.56
$(((((((559,774.94

Cost'
(((((((((((((2,215.35
(((((((((((((5,026.36
(((((((((((((5,167.52
(((((((((((((4,821.65
(((((((((((((1,653.71
$(((((((152,696.21

Quantity
((((((((((( 56
((((((((((( 75
((((((((((( 76
(((((((((100
((((((((((( 61

$((((((((10,989.00
((((((((((((8,073.00
$((((((((19,062.00
$((((((767,434.48

((((((((((24,100.00
((((((((((16,108.40
((((((((((((5,205.00
((((((((((((5,304.00
((((((((((12,725.00
((((((((((11,231.60
(((((((((((((((((((( B
((((((((((74,674.00
$((((((748,372.48

((((((((((((6,219.40
((((((((((42,292.80
((((((((((((8,365.02
((((((((((((5,955.88
((((((((((41,944.27
((((((((((((6,275.00
((((((((((12,033.00
((((((((((((9,223.50
((((((((((((9,660.80
((((((((((((8,007.00
((((((((((49,789.60
((((((((((38,475.00
((((((((((63,516.96
((((((((((25,856.28
((((((((((((8,778.00
((((((((((((7,877.60
((((((((((55,642.56
((((((((((51,369.72
((((((((((12,677.98
$((((((463,960.37
$((((((673,698.48

Market'Value
4/30/16
((((((((((((2,852.64
((((((((((((7,179.75
((((((((((((5,082.12
((((((((((((4,998.00
((((((((((((2,441.83
$((((((209,738.11

1

Latviešu Fonda apkārtraksts

2016. gada novembris

Notes to financial statements as of April 30, 2016
The Latvian Foundation board is a strong team of seasoned, enthusiastic members committed to
the sustainability of the organization. The board continues to make significant improvements to its
operations.
This year the grant application process was streamlined for a more efficient online presence, and
the close monitoring of extended grants has expedited the completion of these grant projects.
The board also continues to focus on developing strategies to raise the Foundation’s profile among
the Latvian global community’s younger generations with the goal of increasing membership and
donations. This includes promotional one-year gift memberships to students graduating from Latvian
summer and weekend high schools, sponsorship of a youth volleyball tournament and an increasing
presence in social media outlets, including developing crowdfunding and other techniques to attract
technologically-connected supporters. In 2014 the LF board launched a pilot project based on the
crowdfunding principle to raise awareness and increase contributions from existing members as well as
non members. That year the Fund-A-Project initiative resulted in $2,712 in donations, and $1,893 the
following year. The board continues to fine tune the details and intends to use this method as an
additional resource for increasing funds and awareness.
Nine new members joined the organization in FY16 and the general Latvian public is becoming
more familiar with the Latvian Foundation and its value to the community.
The audit of the statements will be completed by the annual membership meeting in the fall.
Note 1: Marketable Securities, Capital Gains (Losses)
The LF investment portfolio is managed by Merrill Lynch and a list of LF securities held on April 30,
2016 is included as a separate schedule. The investments by category for the last three fiscal years
were as follows:
INVESTMENTS WITH MERRILL LYNCH BY CATEGORY
4/30/2014

4/30/2015

4/30/2016

Equities

$
245,588.18

$
226,077.28

$
209,738.11

Mutual Funds

452,271.43

474,438.99

463,960.37

Fixed Income

83,372.52

85,877.78

74,674.00

Bierina Fonds

22,803.00

21,791.00

19,062.00

$
804,035.13

$
808,185.05

$
767,674.48

Since November 2011, the LF investment portfolio is under the management of Merrill Lynch and
Financial Adviser Brigita Z. Rumpeters. ML receives a monthly flat rate fee for all trades, commissions,
and management, which amounts to under 1 percent (1% for stock/equity and .30% for bond/fixed
income) of the portfolio value. These fees in FY16 amounted to $5,953.93.
Marketable Securities investments are stated at the current market value and realized capital gains
and losses are calculated based on market values at the beginning of the fiscal year. In FY2016,
$4,015.27 in losses were realized and market values increased by $12,962.34. The market fluctuations
are shown at the bottom of the Statement of Activities.
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Note 2: Membership loans and donations
Membership loans and donations are accepted and recorded in three currencies: United States,
Canadian and Australian. The Canadian and Australian loans payable are shown in US dollars on the
financial statements. The FY2016 decrease in these loans is almost entirely due to currency
fluctuations. Net currency fluctuations are shown on the bottom of the Statement of Activities.
MEMBER LOANS

Loans Payable-USA
Loans
Canada

Payable-

Loans
Australia

Payable-

April 30, 2014

April 30,
2015

April 30, 2016

$222,684.53

$222,309.53

$222,669.53

72,765.48

66,541.70

63,236.48

7,461.14

6,456.87

6,128.34

$302,911.15

$295,308.10

$292,034.35

Donations are segregated as Endowments in the Net Assets, Unrestricted Funds section, in the
Statement of Financial Position. The amounts are shown in US, Canadian, Australian currencies. The
amounts correspond to the donations by country in the member data base.
MEMBER DONATIONS TREATED AS ENDOWMENTS
April 30, 2014

April 30, 2015

$
361,911.94

$
365,912.94

Endowment-Canada

54,213.29

54,213.29

54,213.29

Endowment-Australia

17,271.74

17,271.74

17,271.74

$
433,396.97

$
437,397.97

Endowment-USA

April 30, 2016
$

$

369,352.94

440,837.97

While a significant portion of the Foundation’s income is derived from the investment of member
loans and donations, the Foundation must receive yearly contributions in order to maintain public
charity status in the United States. In the past two years the Foundation has met the full requirement
to qualify as a publicly supported organization. This "test" is based on a five year averaging of income
from donations in relationship to dividend and interest income. The decline in dividend income
following the severe market downturn of 2008-9 resulted in the increase in the support percentages
versus donation income. With the decline in earnings from investments, donation income continues to
be vital to the Foundation operations. In FY 2016, new members provided $350 in initiation fees.
Existing members provided loan funds of $360 and $600 was repaid on a Canadian loan. Donations
were received in the amount of $16,367.61: $3,440 in endowment donations, $11,034.61 in general
donations and $1,893 in Fund-A-Project donations. The general donations category includes $4,560,
which was received in memory of a beloved Latvian Foundation member, Maruta Karklis.
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Note 3: Grants Payable, Unused Grant Balances, Grants Committed
The investment portfolio has recovered from the severe market decreases of 2008 and 2009.
For FY14, $30,000 was committed for project grants, and at the September 2013 annual meeting in
Toronto, $30,000 in project grants was committed for FY15. Given the recent improvement in the
investment portfolio, at the annual meeting in October 2014 in Minneapolis the amount committed
was raised to $35,000 for FY16. This commitment, combined with funds raised in the Fund-A-Project
initiative, allowed LF to support 15 projects in FY16. Because of the addition of the Fund-A-Project
intiative, adjustments are made to these accounts to anticipate and account for fundraising goals
versus actuals.
Note 4: Irbitis Scholarship Fund
The Karlis Irbitis Scholarship Fund for aeronautic and aviation studies is administered by the
Vitols Foundation (VF) in Latvia since 2007. The funds were segregated as temporarily restricted
funds in FY07. Agris Skesteris, a student at the Riga Technical University’s Aviation Transport Study
Program is the current Irbitis Scholarship Fund recipient. In FY15, the Latvian Foundation transferred
the remainder of funds in the Irbitis account to the VF. With that, the Latvian Foundation effectively
closed the Irbitis Scholarship Fund account while the VF will continue to administer the final
scholarship funding to one student through the year 2018.
Note 5: Bierins Fund
The Janis Bierins Memorial Fund (BF) is intended to perpetuate and stimulate Latvian culture
and life outside the geographic boundaries of Latvia. The annual fund is administered by a five
member committee and awarded to individuals or organizations for their achievements in fields such
as language, journalism, literature, performing arts, education of youth, etc. No award was granted
during FY 16, although it is expected that one will be made later in calendar year 2016. The BF value
was $23,083.75 on April 30, 2016: $19,062 in a mutual fund account and $4,021.75 in a money
market account.
Note 6: Operations Consultant
In August, 2015, due to personal family issues Tija Karklis resigned from the Operations
Consultant position, which she has held since the position was approved at the 2010 membership
meeting. Responsibilities include management of the website and other social media, database
management, newsletter publishing and correspondence with the membership. These responsibilities
are currently being handled by other board members. No expenditures were made from the
Operations Consultant account in FY16. Tija Karklis continues her duties as Treasurer until the end of
her term in September, 2016.
Note 7: Proposed Budget – LF Archive Development
The effort to accumulate, organize, and archive LF documents and projects through the LaPa
Museum is nearing completion. Over 2,000 documents have been digitized. No funds were expended
in FY15 and FY16 for archive development because of a delay in receiving archival materials from
LF. The LaPa Museum is now in receipt of the materials and the funds will be used in FY17.
Note 8: Testament Bequest Memorial Fund
In June, 2014 the Latvian Foundation received a generous bequest of $27,457.32 from longstanding LF member Dr. Aina Dravenieks. An account was created to categorize the bequest as
temporarily restricted. The board expresses its deep gratitude to Dr. Dravnieks for her charitable spirit
and significant support to the Latvian Foundation.

2.94

19.04

Account Type/Manager
ENDOWMENTM
ENDOWMENT
ENDOWMENT

839,989

492

(165)
Total

Equities Blend

Market
Value($)
720,687
93,983
25,319
839,989

International Equity

Small/Mid Cap Value

Small/Mid Cap Growth

Large Cap Value

% of
Total Size & Style
78.01
Large Cap Growth

839,661 100.00

24,699

159,905

Market
Value($)
655,058

% of
Total
85.80
11.19
3.01
100.00

For Informational Purposes Only - Account Statement is Official Record of Holdings, Balances and Security Values

Fixed Income Blend

Short Term Bond

Int. Term Bond

0.53

2.42 Total

7.95

6.86

36.65

% of
Total Maturity
45.58
Long Term Bond

655,058 100.00

3,464

15,874

52,060

44,958

240,103

Market
Value($)
298,598

ML BANK DEPOSIT PROGRAM
Total

3M LIBOR +87.5, 4% FLOOR
NON-CUM FLOAT RATE PFD

SECTOR SPDR ENERGY
AMAZON COM INC COM
SECTOR SPDR UTILITIES
AEGON NV

SPDR

SECTOR SPDR CONSMRS STPL
HEALTH CARE SELECT SPDR
CONSUMER DISCRETIONARY

TECH ETF

Security Description
SECTOR SPDR INDUSTRIAL
VANGUARD FINANCIALS ETF
VANGUARD INFORMATION

Top Holdings (Based on Market Value)

Equity Size and Style

Accounts included in this report: All - 826-02009(ENDOWMENTM), 826-02014(ENDOWMENT), 826-02227(ENDOWMENT)

Account
826-02009 "LATVIESU FONDS"
826-02014 "Bond Account"
826-02227 "Bierina Fonds"
Total

Account Summary

Total

Other

Managed Assets Short Allocations

Subtotal

Cash

Fixed Income

Asset Class
Equity

Asset Allocation

As of Close of Business: 09/08/2016

Asset Allocation Overview

22,472

570
40
534
1,000

952
601
534

Quantity
1,131
1,167
492

22,472
468,858

40,949
31,362
26,887
24,910

51,560
43,855
42,918

Market
Value($)
66,480
59,109
58,356

159,905

519

27,358

22,953

Market
Value($)
109,075

2.68
55.82

4.87
3.73
3.20
2.97

6.14
5.22
5.11

% of
Total
7.91
7.04
6.95

100.00

0.32

17.11

14.35

% of
Total
68.21
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1.00

71.84
784.06
50.35
24.91

54.16
72.97
80.37

Price($)
58.78
50.65
118.61

Fixed Income

Cash

LATVIAN FOUNDATION, INC.
C/O TIJA L KARKLIS
616 WIGGINS RD
SAINT PAUL MN 55119-5366
Service Type: Personalized - Client Disc
LATVIAN FOUNDATION, INC.
616 WIGGINS RD
SAINT PAUL MN 55119-5366
Service Type: Personalized - Client Disc
LATVIAN FOUNDATION, INC.
616 WIGGINS RD
SAINT PAUL MN 55119-5366
Cash

Cash

Credit Type

Account Title

ENDOWMENT

ENDOWMENT

ENDOWMENTM

Account Registration

839,989

25,319

93,983

720,687

Market Value($)

Are Not Bank Guaranteed
Are Not Insured by Any Federal Government Agency

For Informational Purposes Only - Account Statement is Official Record of Holdings, Balances and Security Values

©2016 Bank of America Corporation. All rights reserved.

All reports other than the Balances report contain brokerage information only.

MLPF&S makes available investment products sponsored, managed, distributed or provided by companies that are affiliates of BofA Corp or in which BofA Corp has a substantial economic interest.
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May Lose Value
Are Not a Condition to Any Banking Service or Activity

MLPF&S, Bank of America, N.A., and Merrill Lynch Life Agency Inc. are wholly owned subsidiaries of BofA Corp. MLPF&S is a registered broker-dealer, Member SIPC and wholly owned subsidiary of BofA Corp.

Investment products, insurance and annuity products:
Are Not FDIC Insured
Are Not Deposits

Trust and fiduciary services are provided by U.S. Trust, a division of Bank of America, N.A., Member FDIC. Insurance and annuity products are offered through Merrill Lynch Life Agency Inc., a licensed insurance agency.

Merrill Lynch makes available products and services offered by MLPF&S and other subsidiaries of BofA Corp.

Banking products are provided by Bank of America, N.A. and affiliated banks, Members FDIC and wholly owned subsidiaries of Bank of America Corporation ("BofA Corp").

100

3.01

11.19

85.80

% of Total

Unless otherwise indicated, assets and investment accounts included in this Report are held at Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (MLPF&S), Member SIPC. Bank deposits are held at the Bank of America, N.A. and affiliated
banks or other depository institutions and are covered by FDIC insurance up to applicable limits. Bank deposits are not protected by SIPC.

Total

826-02227 "Bierina Fonds"

826-02014 "Bond Account"

Account Number/NickName
826-02009 "LATVIESU FONDS"

Merrill Lynch

As of Close of Business: 09/08/2016

Account List
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Valdas Grinbergas uzruna Ga*ezera vasaras vidusskolas absolventiem
Pēdējos trīs gadus, Latviešu Fonds dāvina gada balstiesības latviešu vidusskolas beidzējiem, lai
jaunieši varētu iepazīties ar Latviešu Fonda darbību.
Mī'ie, dārgie absolventi! Mī'ā Garezera saime:
skolotāji un audzinātāji, ğimenes, viesi, draugi un labvē'i!
Latviešu Fonda vārdā, no visas sirds apsveicu absolventus,
kas šodien saņem Garezera vasaras vidusskolas diplomus
par četrām Garezerā pavadītām vasarām mācoties,
dziedot, dejojot, sportojot, radot mākslu, un veidojot uz
mūžu ilgstošas draudzības!
Mēs, kas šodien tik 'oti par Jums priecājamies,
vēlamies Jums dāvāt visu to, kas sagādās Jums prieku un
Jūs sagatavos uz tālākajām gaitām dzīvē un uz darbu
latviešu sabiedrībā. Jums pašiem noteikti ir pazīstami
jaunieši, kas jau tagad kopj savu latvietību un veicina latvietību visā pasaulē, strādājot nometnēs,
latviešu skolās, un pat braucot uz Latviju dzīvot, studēt, un strādāt. Jūs esiet 36 gudri, jauki, skaisti un
interesanti jauni cilvēki un katram ir savs unikālais raksturs un dotības, kas Jūs izce' kā burvīgus
indivīdus. Bet neaizmirstiet, ka tikai kā vienota un saliedēta komanda Jūs pārvarēsiet š(ērš'us un
sasniegsiet patiešām varenus mēr(us.
Mudinam Jūs sargāt un glabāt mūsu latvisko mantojumu veicinot savu un citu apziņu par Latviju, lai
tā dzīvotu arī mūsu mājvietās, mūsu ğimenēs, un mūsu sirdīs. To variet darīt darbojoties latviešu
organizācijās. Aicinam Jūs k'ūt par Latviešu Fonda dalībniekiem. Ar biedru ieguldījumiem, Latviešu
Fonds atbalsta kultūras un mākslas projektus Latvijā un ārpus tās, ce'ot Latvijas redzamību pasaulē.
Šodien, Latviešu Fonds dāvina katram absolventam tiesības bez maksas iestāties Latviešu Fondā, tādā
veidā iegūstot viena gada tiesības balsot par projektiem, kas pēc Jūsu domām ir visinteresantākie un
vertīgākie. Ceru, ka Jūs izmantosiet šo dāvanu iestājoties Latviešu Fondā un piedaloties šajā
nozīmīgajā darbā, kas atbalsta latviešu kultūru un izglītību visā pasaulē.
Mī'ie jaunieši: Atcerieties dzejnieka Ojāra Vācieša vārdus, kad dzīvē saskaraties ar grūtībām, vai
kad vajag nedaudz uzmundrināties!
Ja k%ūst skumji, uzsien mezglu
Saules stara galā
Un, ja nelīdz, zīmē zvaigzni
Zilā jūras malā,
Bet, ja auksti, paņem liesmu,
Iededz p%avā za%ā
Sa(er visus siltos vējus
Un tad palaid va%ā,
Lai ir jautri, paņem smaidu,
Iepin vārdā garā,
Tad Tev katrs dzīves brīdis
Būs uz za%ā zara! - O. Vācietis

Paldies! Valda Grinberga

18

Latviešu Fonda apkārtraksts

2016. gada novembris

Latviešu Fonda jaunie dalībnieki un ziedotāji
Jaunie dalībnieki:
Austra
Jerumane,
Kanāda
Skaista Latviešu
Fonda tradīcija ir
dāvināt dalību
fondā – bērniem,
mazbērniem,
krustbērniem un
arī draugiem.
Priecājamies par Austras Jerumanes iestāšanos fondā un
pateicamies Tijai Kārklei, kura pati saņēma šādu skaistu
dāvanu tieši 30 gadus atpaka&!

Maija
Grinberga,
MA
Jau trešo gadu Latviešu
Fonds izlaidumā
apsveic Ga*ezera
Vasaras Vidusskolas
absolventus uzdāvinot
balsstiesības uz vienu
gadu. Maija Grinberga ir GVV absolvente ku*a, nesen
iestājusies fondā, pirmo reizi piedalījās fonda pilnsapulcē
šoruden. Maija ne tikai klausijās un atbalstīja, bet arī
dokumentēja nedē&as nogales notikumus un pateicoties
viņai, mums ir daudz skaistu fotogrāfiju.

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

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

Mārtiņš Daiga, IL
Valda Grinberga, MA
Laris Kārklis, VA
Renāte Kenney, MA
Lukas Milevskis, NJ
Imanta Nīgale, Latvija
Krista Roze, IN
Ināra Sīmane, IL
Marika Gulēna-Taube, Kanāda
Helēna Vīksniņa, DC
Juris Zommers, Kanāda

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

Jaunie tūkstošnieki:
Dace (ezbere, IL
Voldemārs Nariņš, WI
Ināra Reine, Latvija
Juris Žagariņš, MA

Ziedotāji īpašai akcijai un citi ziedotāji
Zaiga Alksnis Phillips, WA
Rasma Kariņa, NJ
Tija Kārkle, MN
Valdis Kārklis, VA
Dace (ezbere, IL
Ilona (īse, OH (Andreja (īša piemiņai)
Guntis un Anita Liepiņš, Kanāda
Vija Miezīte, IL
Ilze Pētersone, NY
Sigrīda Renigere, IL
Vivita Rozenberga, MD (Marutas Kārkles piemiņai)
Andrejs Rozentāls, MI
Ināra Reine, Latvija
Zinta Smidchena, WA
Kristīna Sīmane-Laimiņa, IL
Juris Žagariņš, MA

***Šis saraksts atspogu&o ziedojumus no 2016. gada maija līdz 2016. gada
oktob*a sākumam.
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