Latvian
Foundation
Inc.

Latviešu
Fonds

A NON-PROFIT CORPORATION

Apkārtraksts

Latviešu Fonda archīva digitalizēšanas projekts

Saturs
LF vēstures
archivēšana

1

2011./12. g. vadība 2
Priekšsēde ziņo

3

V. Gulēna pārdomas 4
2012. g. NNN

5

Atskats uz 2011. g.
NNN
6
Jaunie projekti

2012. gada janvāris

7

Pilnsapulces protokols
8-10
Ieguldījumu pārskats
11, 12

Sadarbībā ar topošo muzeju un
pētniecības centru „Latvieši Pasaulē”
2011. gadā ir uzsākts Latviešu Fonda
archīva digitalizēšanas projekts. Tā
ietvaros vienkopus tiks apzinātas un
digitalizētas liecības, kas saistītas ar
Latviešu Fonda darbību un vēsturi 40 gadu
garumā. Tā kā Latviešu Fonda padomes
sēdes allaž noturētas dažādās vietās un
Fondam nav sava patstāvīga biroja,
materiāli tā pastāvēšanas laikā nav krāti
vienkopus, bet atrodas pie esošiem un
bijušiem valdes locekļiem. Sadarbības
projekta ietvaros dažādie dokumenti vēstules, apkārtraksti, protokoli, atbalstīto
projektu pieteikumi un rezultāti u.c. - tiek
digitalizēti, informāciju ievadot ALAIDD
datu bāzē (www.alaidd.org). ALAIDD datu
bāze, kas ir ALA Kultūras nozares sponsorēts

projekts, ir pieejama ikvienam interesentam
un tajā būs iespējams iegūt informāciju par
Latviešu Fonda darbību, kopš tā
dibināšanas 1970. gadā.
Var uzskatīt, ka viens no projekta
posmiem ir sekmīgi noslēdzies, jo viena no
LF dibinātājiem Valža Muižnieka
personīgā archīva dokumenti ir apstrādāti
un ievadīti datubāzē. Projekta ietvaros
šobrīd ir ievadītas pavisam 776 vienības.
Pēc digitālās apstrādes Latviešu
Fonda archīva materiālus paredzēts glabāt
gan topošā muzeja „Latvieši pasaulē”
krājumā, gan nodot Latvijas vēstures
archīvam. Iecerēts, ka sadarbības projekts,
kura īstenošana ilgs vairākus gadus,
noslēgsies ar izstādi par Latviešu Fonda
darbību un vēsturi.
Ieva Vītola, projekta vadītāja

Jauns apsaimniekotājs ____________________________________________________________________________________________________________
LF ieguldījumiem 12 “...Ja ar visu kopīgi veikto darbu izdodas
latviešu kultūru un ar tās eksistenci
saistītajām problēmām pēc iespējas tālā
Kases pārskats 13-17 Fonda ieceres, un dalībnieku skaits kļūst
liels, ar laiku ir iespējams izveidot bāzi
nākotnē....”
2012. g. projekta
Valdis Muižnieks
latviešu kultūras pasākumiem, kas spēs
konkurss
18 darboties paaudzēm ilgi. Pat tad, kad vēl
Kalamazū, 1970. g. 11. oktobrī
Projektu aktualitātes nezināmajā brīdī latvietis būs atkal kungs
19-20 pats savā zemē, mūsu uzkrātā bāze
kultūras pasākumiem var būt ļoti
Iestāšanās veidlapa 21 noderīga.
Latviešu Fonds (Latvian
Ziedotāji
23
Foundation)... ir plānots un lolots kā visu
Latviešu Fonda adrese trimdā dzīvojošo paaudžu pasākums, kas
24 izvērtējot šodienas realitātes, domā par
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LF jaunā padome ar
palīgiem. No kreisās,
priekšā - Aija Mazsīle,
Tija Kārkle. Otrā rindā Ints Dzelzgalvis, Andris
Padegs, Kristīna SīmaneLaimiņa, Valdis Bērziņš,
Alfs Bērztīss. Iztrūkst Kristīne Bērziņa, Ilze
Pētersone.

Latviešu Fonda vadība 2011.-2012. gadam
Padome
Kristīna Sīmane-Laimiņa, priekšsēde, Chicago, IL, ASV, lfpriekssedis@gmail.com
Aija Mazsīle, priekšsēdes vietniece/aktīvo projektu lietvede, Toronto, Kanāda, lfvietnieks@gmail.com
Alfs Bērztīss, sekretārs, Pittsburgh, PA, ASV, lfsekretars@gmail.com
Ints Dzelzgalvis, projektu lietvedis un kasieris, Fort Mill, SC, ASV, lflietvedis@gmail.com
Kristīne Bērziņa, projektu lietvede, Berlin, Vācija, lflietvedis1@gmail.com
Ilze Pētersone, sabiedrisko attiecību vadītāja, White Plains, NY, ASV, lfsabat@gmail.com

Revidenti
Jānis Plostnieks, revidents, Blue Bell, PA, ASV, lfrevidents1@gmail.com,
Ligita Krūmkalna, revidente, Indianapolis, IN, ASV, lfrevidents2@gmail.com
Rūdolfs Bērziņš, revidents, Perkasie, PA, ASV, lfrevidents@gmail.com

Komisiju pārstāvji
Andris Padegs, ieguldījumu komisija
Ģirts Zeidenbergs, nominācijas/statūtu komisija
Voldemārs Gulēns, LF nākotnes komisija

Palīgi
Tija Kārkle, LF līgumdarbiniece administrātīvai lietvedībai, 616 Wiggins Rd., St. Paul, MN 55119, ASV,
lfkasieris@gmail.com
Valdis Bērziņš, Latviešu Fonda pārstāvis Latvijā, lfparstavis@gmail.com
Rasma N. Kariņa, kasieres palīdze

www.latviesufonds.info
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Padomes priekšsēdes ziņojums
Esi sveicināts!
Vēlos uzrunāt uz Tu. Zinu, ka ir neparasti tik neformāli sākt savu
pirmo vēstuli Latviešu Fonda dalībniekiem. Varbūt liekot formalitātes pie
malas, varu sevi labāk iepazīstināt. Mani sauc Kristīna Sīmane-Laimiņa un
šoruden padomes sēdē pieņēmu amatu Latviešu Fondā - priekšsēde. Pirms
nedaudz gadiem iestājos LF, draugu un domu biedru mudināta. Piedalījos
sēdēs un sanāksmēs, un lēnām apguvu šīs organizācijas mērķus un uzzināju
par tās panākumiem.
Biju patiesi gandarīta būt līdzdalībniece organizācijā, kas tik daudz
devusi latviešu kultūrai un izglītībai. Saskatīju bagātību, četrdesmit viena
gada piepūļu augļu, un vēlējos ņemt dalību tās vēstures saglabāšanā un
tālākās vīzijas pilnveidošanā. Padome pēdējos gados Valža Bērziņa vadībā
ir spērusi lielus soļus. Priecājamies, ka Valdis turpinās būt aktīvs Fondā,
uzņemot tituli oficiālais Latviešu Fonda pārstāvis Latvijā. Pērn, lietveža Inta
Dzelzgalvja iniciatīvā, uzsākts darbs sakopot Latviešu Fonda archīvus.
Archīvu materiāla sakopošana nodrošina, ka daudzgadēja Latviešu Fonda
darbība netiks piemirsta.
Sākot ar 2010. gadu, Latviešu Fonds ir pieņēmis Tiju Kārkli kā administratīvo lietvedi. Fondam uzņemot
ātrumu, veidojot mūslaicīgu apkārtrakstu, izpētot iespējas paplašināt dalībnieku tīklu, un uzturot jau vērienīgu
mājas lapu, šie darbi prasa atdevi. 40. jubilejas gadā, dalībnieki piekrita, ka Fondam laiks ir pienācis atalgot
darbinieku, kam uzticēts veikt nepieciešamos darbus, lai tas varētu turpināt augt. Pozitīvie rezultāti ir acīm
redzami katram aktīvam dalībniekam.
Pasakām paldies aktīvo projektu lietvedei Aijai Mazsīlei, ne tikai par viņas izcilo darbu, slēdzot aktīvos
projekus, mudinot pabalstu saņēmējus atsūtīt atskaites, bet arī par viņas ieteikumu Fondam painteresēties lietot
latviešu kreditsabiedrības pakalpojumus, lielbankas vietā. Latviešu Fonds šobrīd izskata iespējas pārskaitīt
naudu par izdevīgākām likmēm ar latviešu kreditsabiedrības palīdzību.
Šogad padome pieaicina sev klāt Ilzi Pētersoni, sabiedrisku darbinieci austruma krastā, Ņujorkas
apkaimē. Būdama aktīva Operas Ģildē un viņas korporācijā, Ilze nāk talkā jaundibinātā amatā - sabiedrisko
attiecību koordinatore. Gaidām dalībnieku ieteikumus par to, kā varam pacelt mūsu oganizācijas redzamību.
Oktobŗa sēdē padome izvirzīja trīs prioritātes nākamā gada darbībai: jaunu dalībnieku piesaiste, profila
celšana un Fonda pamatkapitāla pieaugsme. Oktobrī iepazīstināju ALA rīkotās Meistarklašu dalībniekus ar LF
darbību un mērķiem. Jaunās paaudzes dalībniekiem Latviešu Fonda darbība škita sveša. Piesaistīsim un
informēsim tos!
Šoruden Latviešu Fondam pieteicās maģistra grāda praktikante Līga Smildziņa-Bertulsone no Latvijas.
Viņa šogad palīdzēs ar LF otro mērķi. Tiek plānots veidot izglītojošas filmiņas un pētīt to, kā aktīvāk piesaistīt
dalībniekus Latvijā. Andris Padegs, Fonda ieguldījumu komisijas loceklis, ir aktīvi piestrādājis, lai nodrošinātu
Latviešu Fonda investīciju drošību šajos fiskāli nedrošajos laikos, pieaicinot jaunās paaudzes pārstāvi Brigitu
Rumpēteri darbā ar ieguldījumiem. Brigitas pārraudzībā ieguldijumi tikuši pārskaitīti Merril Lynch.
Tirgus svārstību un vispārējas ekonomijas nedrošas nākotnes dēļ, Latviešu Fonds ir nolēmis samazināt
2012. gada atbalstus. Mazie projekti šogad būs tie, kas pieprasīs zem $2000 ASV. Tiem būs kopēji atvēlēts
$10,000 ASV. Lielajiem projektiem, līdz $10,000, būs atvēlēti $10,000. Lai gan šogad atvēlētā nauda atspoguļo
pasaules ekonomisko krīzi, ceram, ka ar jaunu dalībnieku piesaisti varēsim papildināt pamatkapitālu.
Šajā īsajā aprakstā par neseno LF darbību neesmu vēl paspējusi pateikt paldies Tev. Paldies par Tavu
aktīvo līdzdalību. Paldies, ka Latviešu Fonda pamatideja nav pazudusi Tev. Paldies, ka interesējies par to, ko
mēs darām Tavā un cita Fonda atbalstītāju vārdā. Paldies!
Ar patiesu prieku pārstāvēt Tevi,
Kristīna Sīmane-Laimiņa, Latviešu Fonda priekšsēde
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Pārdomas par Latviešu Fonda darbību
Kaut arī man vēl arvien rūp LF nākotne, mana līdzdalība LF darbībā ir bijusi paknapa pēdējā gadā.
Tomēr vēlos ar jums dalīties manos novērojumos un secinājumos. Tie galvenokārt balstās uz manu līdzdalību
pēdējo divu gadu NNN un vairākās padomes sēdēs, kā arī pārrunās ar līdzšinējo padomes priekšsēdi, Valdi
Bērziņu.
Manā vērtējumā Latviešu Fondam patreiz iet ļoti labi.
Pirmkārt, Fonda padome strādā ļoti mērķtiecīgi, apdomāti un organizēti, draudzīgi un sadarbīgi. Tā ir
vienota komanda, bez savstarpējām domstarpībām un nenokārtotiem jautājumiem; katrs loceklis gan apzinās un
rūpējas par saviem specifiskiem uzdevumiem, gan piedalās kopēji debatējamos un izlemjamos jautājumos.
Rezultātā fonds darbojas gludi un prognozējami visās savas darbības sfairās.
Pēdējā gadā paši LF dalībnieki nav pieskārušies agrāk cilātajam jautājumam par fonda iespējamo
likvidēšanu – neviens nav griezies ar to ne pie manis tieši, nedz arī pie padomes locekļiem. Man šķiet, šis
radikālais ieteikums, kurš sasniedza savu epopeju pirms saviem pieciem gadiem, radās no vairākiem avotiem –
daļēji tieši no LF darbības (dažādas nesaskaņas un grūtāk kārtojami tā laika LF iekšējie jautājumi), daļēji no
atsevišķu cilvēku personīgajiem ieskatiem un filozofijām (dzīve nāk uz beigām …), bet daļēji arī no ciešās
sasaistes ar mūsu trimdas sabiedrības tā laika noskaņojumu,
miglaini izteiktiem novērojumiem, un pavirši izvestiem
secinājumiem par mūsu t.s. trimdas sabiedrības nākotni („te jau
nekādas nākotnes vairs nav“).
Es esmu pārliecināts, ka šie laiki visumā nu mums ir aiz
muguras. Trimdas aktīvitātes ir mainījušās, mēs mācamies ar
tām sadzīvot. Dažkārt pat sākam apsvērt, ko vēl mēs, tagad jau
vecākā paaudze(!), gribētu darīt, lai palīdzētu jaunākajām
paaudzēm dzīvot pilnvērtīgāku sabiedrisko dzīvi. Kad
pieskaramies šai realitātei, Latviešu Fonda līdzšinējā vienreizējā
vērtība turpina atbalsoties nākotnē.
Tāpat turpina mainīties dzīve Latvijā, kā arī mūsu uztvere
par to. Un atkal LF loma iekustināt, atbalstīt un realizēt
sabiedrībai vēlamus projektus paliek kā neaizstājama vērtība
dažāda attāluma nākotnēs. Tādēļ Latviešu Fonds turpinās
pastāvēt.
Voldemārs Gulēns, LF Nākotnes komisija
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Filadelfieši aicina ciemos
2012. gada Nedēļas Nogale Nākotnei Filadelfijā, 120. jubilejas zīmē!
2012. gads Filadelfijas latviešu sabiedrībai būs īpaši bagāts, jo
mūsu pašu „māmuļa”, Brīvo latvju biedrība, svinēs savu 120. jubileju.
Dibināta 1892. gadā, tā ir visvecākā latviešu biedrība ārpus Latvijas,
un arī visvecākā nepārtraukti darbojošās latviešu biedrība pasaulē.
Latviešu fonda dalībnieki ar saviem punktiem jau ir atzinīgi
novērtējuši šo sasniegumu, jo atbalstīja $10,000 piešķīrumu lielajam
projektam par sarīkojumu virkni “120x120” visa 2012. gada gaŗumā.
Tāpēc Filadelfija ir pagodināta, ka Latviešu Fonds ar savu
ikgadējo Nedēļas Nogali Nākotnei 28.-30. septembrī arī iekļausies
mūsu jubilejas gada programmā, dodot ne tikai LF dalībniekiem, bet
arī jebkuŗam interesentam iespēju piedalīties LF darba cēlienos, baudīt
sabiedrību, kas būs sabraukusi no dažnedažādām vietām, kā arī
apmeklēt kultūras programmu.
Piektdienas vakarā, 28. septembrī, biedrībā notiks kārtēja „Pēdējā
piektdiena”, kad neformālā gaisotnē bāra telpā ieradīsies tautieši no
tuvām un tālām vietām. Sestdien, 29. septembrī, LF valdes sēdei sekos
dalībnieku pilnsapulce ar jauno projektu, kas ir saņēmuši atbalstu,
izziņošanu, bet pēc tam, pēcpusdiena veltīta polītikai. Papriekšu mūs
uzrunās plaši pazīstamā trimdas un Latvijas polītiķe Vaira Paegle, kas
analizēs aktuālo polītisko situāciju Latvijā. Šo polītikas pavedienu
turpinās dzejas cēliens, kas izsekos latviešu polītiskajai protesta dzejai
laika gaitā. Protams visas nogales gaŗumā neizpaliks saviesīga
pasēdēšana, kopīgas maltītes un sirsnīga izrunāšanās.
Atzīmējiet šo nedēļas nogali un pastāstiet arī citiem!
Filadelfieši aicina visus, visus atbraukt šajā nogalē, lai
atbalstītu vai iepazītos ar Latviešu Fonda darbu un, pie reizes, lai
palīdzētu mums atzīmēt šo nozīmīgo jubileju. Gaidām jūs visus!
Filadefijas Brīvo latvju biedrība
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Jauna vadība Latviešu Fondam: Latviešu Fonda pilnsapulce un NNN (nedēļas nogale nākotnei)
Ņujorkā, DV namā, 2011.g. 1. oktobrī
Valdis Bērziņš atklāja sapulci. Viņš dzīvo
Latvijā un ir vadījis LF pēdējos sešus gadus, kas ir
noteiktais maksimums nepārtrauktam darbam
padomē. Dzīvojot Latvijā, viņam bijušas iespējas
pārstāvēt LF un uzturēt sakarus ar Vītolu fondu, kā
pārraudzībā LF ir nodevis Kārļa Irbīša stipendiju.
LF vēl joprojām apsaimnieko Jāņa Bieriņa piemiņas
fondu. Gadskārtējās balvas saņēmēja 2011.g. bija
Vita Gaiķe. Vēl joprojām aktīvi ir 14 projekti, kas
saņēmuši LF atbalstu, 8 no tiem Latvijā.
Arī Tijai Kārklei, kasierei un biedrzinei, LF
nokalpoti 6 gadi. Viņa ar Rasmas Kariņas palīdzību
atstāj LF labā kārtībā. Ir nokārtotas atskaites
Mičigānas štatam, kur LF ir inkorporēts, un IRS.
Sadarbībā ar LaPa (Latvieši Pasaulē muzejs un
pētniecības centrs) un ALA veidojas LF archīvs pie
Latvijas valsts archīva. Ieteicams būtu pieņemt
daļēja laika darbinieku, kas palīdzētu vest kases
grāmatas un turēt aktuālu mājas lapu. Pagājušā
gadā darbojās vairākas komisijas. Nolasīja
Voldemāra Gulēna iesūtīto LF nākotnes izvērtējumu.
Andris Padegs iepazīstināja ar ieguldījumu komisijas
darbu, kas bijis sekmīgāks par S&P 500 indeksa
rezultātiem. Pagājušā gadā darbojies viņš pats un
Valdis Kārklis un viņš ieteica pieņemt vēl trešo
personu, Brigitu Rumpēteri. Galīgo lēmumu atstāja
padomes ziņā. Statūtu komisija vēl nebija darbu
beigusi un pārrunas atlika uz vienu gadu, kad statūti
būtu izskatīti un par maiņām būtu jābalso. Revīzijas
komisija, Kristīna Sīmane-Laimiņa, Jānis Plostnieks
un Ligita Krūmkalna darbību izskatījuši un
pieņēmuši.
No jauna padomē ievēlētas Kristīna SīmaneLaimiņa un Ilze Pētersone, pārējie padomes locekļi
patur savas vietas: Alfs Bērztīss, Aija Mazsīle, Ints
Dzelzgalvis, un Kristīne Bērziņa. Nākamā dienā
padome konstruējās un izvirzīja Kristīnu SīmaniLaimiņu par priekšsēdi. Revīzijas komisijā Ligita
Krūmkalna, Jānis Plostnieks un Rūdolfs Bērziņš.
Interesantākais m o m e n t s v i e n m ē r i r
paziņojums par projektiem, kam LF dalībnieki ir
novēlējuši atbalstu. Šoreiz četri projekti saņēma
pilnu pieprasīto summu: TILTS teātra viesizrāžu
turneja; Okupācijas muzeja videoliecību projekts;
6

Gaŗezera nometnes rajona remonts; Filadelfijas
Brīvo latvju biedrībai 120. Pilnsapulcē nepieminēti,
bet LF apkārtrakstā publicēti bija mazie projekti
(līdz $3,000) – Dokumentālfilmai par Baltijas Ceļu
„1989”; Annas Žīgures grāmatas izdošanai „Viņi.
Svešos Pagalmos”; liecību vākšanai par latviešu
koloniju „Vārpa” Brazīlijā; Eiropas vasaras skola.
Divās darba grupās tika apskatīti projektu
izvēle un NNN. Kā to norāda šī gada projektu
balsojums, atbalstu gūst dzīvi sarīkojumi latviešu
centros. Ar mazajiem projektiem varētu atsākt
„sēklas naudas” principu jaunam projektam, kas tad
pats varētu turpināties. Filadelfijas Brīvo latvju
biedrībai bija izgatavota programma ar sarīkojumiem
visā 2012. gada garumā. Pēc Filadelfijas parauga
varētu rosināt darbību arī citās vietās, kam palīdzētu
plānotais DVD disks, aprakstot LF darbību.
NNN pilns nosaukums ir „nedēļas nogale
nākotnei” un to der palaikam atgādināt. Tās mērķis
ir piesaistīt publiku, informēt par LF un dot
iemeslus, kāpēc iestāties. Svarīga ir iepriekšēja
informācija ar pilnīgu vakara programmu un
sakarību ar LF. Var ari pieslēgties citam pasākumam
- kongresam, izrādei, koncertam.
Nākamgad mazajiem projektiem līdz $2,000
atvēlēti $10,000, un lielajiem līdz $10,000 atvēlēti
$10,000. Ja ekonomiskā situācija uzlabosies, tad
padome varēs piešķirt vēl $10,000 (kopā līdz
$30,000). Pilnsapulce 2012. gadā paredzēta pēdējā
septembra nedēļas nogalē (29./30. septembrī)
Filadelfijā.
Arī šoreiz pēc vakariņām bija literāra
programma, kur piedalījās gan labi pazīstami gan
jauni talanti pirmo reizi LF sarīkojumā. Savus un
citu rakstnieku darbus lasīja Rita Gāle, Jānis
Krēsliņš, Līga Balode, un Modris Mednis.
Visbeidzot pateicības Valdim Bērziņam un
Tijai Kārklei par darbu LF un Bērziņa pateicība
visiem par LF atbalstu. Viņš joprojām paliks LF
pārstāvis Latvijā. Pateicība mājiniekiem Baibai un
Marģeram Pinnim par garšīgām maltītēm, gādību un
palīdzību tālumniekiem.
Anita Liepiņa
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Dalībnieki nobalsoja, četri projekti iegūst Latviešu Fonda atbalstu
2011. gada balsošanā piedalījušies 208 balsotāji
ar 197 derīgām balsīm. Šogad pirmo reizi dalībniekiem
bija iespēja izmantot LF mājas lapu, lai iepazītos ar
projektiem, sniegt komentārus un nokārtot balsošanu.
Paldies tiem, kas to izmantoja, un ceram, ka ar laiku
izmantotāju skaits palielināsies. Latviešu Fonds
lielajiem projektiem veltītos $30,000 piešķirs četriem
uzvarētājiem. Sekosim projektu gaitām un ziņosim
jums par veikumiem!
Ar 847 punktiem, vislielāko atbalstu saņēma:

Teātra viesturneja

Pieprasījums no LF: $4,650; piešķirts $4,650
Pieteicējs: Marcis Voldiņš, Latviešu kultūras biedrība
TILTS
Projektu atbalsta: Rūta Straumanis (1000-niece),
Dzidra Knecht
Daudziem ārzemju latviešiem nav iespējas
braukt uz Latviju, lai baudītu latviešu kultūru, latviešu
teātrus, latviešu vidi. TILTA mērķis ir dot iespēju
latviešiem Amerikā redzēt un dzirdēt latviešu
mākslinieku sniegumus un tādā veidā stiprināt tautiešos
latvisko identitāti. Bez tam šis projekts atbalsta latviešu
kultūras radītājus un popularizē viņu darbus. Šī turnejas
pamata motivācija ir piesaistīt plašāku latviešu publiku,
starp to arī latviešu jaunatni, un veicināt latvietību ar
latviešu mākslu ārzemēs. TILTAM ir vairāk nekā 30
gadu pieredze latviešu teātru turneju rīkošanā Amerikā,
un TILTS ir galvenā organizācija, kas šādas turnejas
rīko Amerikā. Pieprasījuma pieteicējs Marcis Voldiņš ir
vadījis/organizējis TILTA teātra turnejas kopš 2006.
gada. M. Voldiņam turnejas rīkošanā ir pieejama
palīdzība un padoms no visas TILTA valdes, kurā ir
pāri par 100 cilvēku un gandrīz visos lielākos latviešu
centros.
Otrais projekts, ar 632 punktiem:

Video projekts - Okupācijas Muzeja
videoliecību projekts 2012
Pieprasījums no LF: $5,075; piešķirts $5,075
Pieteicējs: Gundega Michele, Latvijas Okupācijas
muzeja direktore
Projektu atbalsta: Vita Tērauda, Mārtiņš Zandbergs
(1000-nieks), Māra Zirnīte
Okupācijas muzeja videoliecību krātuve ir unikāls un
neaizstājams vēstures avots. To nepieciešams
papildināt ar latviešu trimdas stāstiem, situāciju bēgļu
nometnēs pēc II Pasaules kara, izceļošanu uz mītņu
zemēm un latvietības saglabāšanu jau vairākās
paaudzēs. Pirms diviem gadiem (2009) tika uzsākta
videoliecību ierakstīšana ASV un Kanādā, tomēr šajās
plašajās zemēs nebija iespējams apmeklēt visus, kas
vēlējās atstāt vēstures liecību Latvijai, nākamajām
paaudzēm. Plānojam 2012. gada vasarā veikt
ekspedīciju aptuveni pusotra mēneša garumā uz ASV

vidieni (Garezers, Čikāga u.c.) videoliecību
ierakstīšanai. Ierakstus veiks 2 profesionāli Okupācijas
muzeja darbinieki, kas ierakstītu ap 65 kvalitatīvas
videoliecības.
Trešais projekts, ar 590 punktiem:

Remonts - Gaŗezera nometnes rajona remonts
Pieprasījums no LF: $10,000; piešķirts $10,000
Pieteicējs: Māra Kore, Gaŗezera informācijas un
attīstības vadītāja
Projektu atbalsta: Uģis Grīnbergs, Laila Medne
Gaŗezera bērnu dārzu (GBD), bērnu nometni
(GBN) un sagatavošanas skolu (GSS) katru vasaru
apmeklē gandrīz 200 bērnu. Gaŗezeram ir nepieciešami
uzlabot un atjaunot klašu telpas, technoloģiju,
infrastruktūru, āra telpu un vispārējo nometnes rajonu,
lai bērniem būtu droša un ērta vide. Gaŗezers jau ir
saņēmis ziedojumus dažādām projektu daļām piemēram, Sprīdīšu ēkas jumta remontam, elektrības
piegādes uzlabošanai, un jaunu gultu iegādei. Projekts
palīdzēs Gaŗezeram pildīt savu pienākumu audzināt un
izglītot latviešu jaunatni.
Ceturtais projekts, ar 452 punktiem:

Pasākumu virkne - Filadelfijas Brīvo latvju
biedrībai 120 gadu
Pieprasījums no LF: $10,000
Projektu pieteica: Sandra Milevska (1000-niece),
Filadelfijas Brīvo latvju biedrība
Projektu atbalsta: Andrejs Pildegovičs, Krišjānis
Kariņš, Sarma Muižniece Liepiņa
“120x120” Filadelfijas Brīvo latvju biedrība
2012. gadā svinēs savu 120. jubileju.
Pasaulē
visvecākā nepārtraukti darbojošās latviešu biedrība ar
saistošu, pretrunīgu vēsturi, tā pēdējos gados ir
piedzīvojusi uzplaukumu un piesaistījusi
plašākas
sabiedrības aprindas. FBLB valde ir iecerējusi visa
gada tecējumā atzīmēt jubileju ar intensīvu 120
kultūras notikumu virkni savās telpās, kurā ietilps: 1)
visas mākslas (vizuālās mākslas izstādes; koncerti;
literāri, teātra, dejas uzvedumi); 2) tautiskais/
folkloristiskais (tautas dejas, daiļamatniecības un
lietišķās mākslas mini-izstādes, dziesmu vakari un
daudzinājumi, jauniešu apmācības); 3) tautas, zemes,
valsts, un BLB vēsture rakstos un referātos; un 4)
saviesīgi sarīkojumi, īpaši veicinot jaunatnes
piedalīšanos.
Bez tam vēl būs tradicionālie
gadskārtējie sarīkojumi (Draudzīgais aicinājums,
18.novembris, Ziemassvētku tirdziņš, utt.)
FBLB
biedri ir mobilizējušies atzīmēt ar vērienu šo jubileju,
kuras mērķauditorija ir plašākā austrumkrasta latviešu
sabiedrība, īpaši jaunatne un mazāk iesaistītie tautieši,
kā arī, otrā plānā, vietējā amerikāņu sabiedrība, kas
ierodas FBLB telpās uz nomnieku sarīkojumiem.
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Latviešu Fonda pilnsapulce Daugavas Vanagu namā, Ņujorkā
115 W. 183rd Street, Bronx, NY 10453
2011. gada 1. oktobrī plkst. 12:00
Pilnsapulces darba kārtība:
Pilnsapulces atklāšana.
Balsstiesīgo dalībnieku un pilnvarojumu konstatēšana.
Balsu skaitītāju nozīmēšana.
Sapulces darba kārtības pieņemšana.
Iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana (protokols
publicēts LF 2010. dec. apkārtrakstā).
Pārskats par LF darbības gadu:
Priekšsēža ziņojums
Priekšsēža vietnieces un aktīvo projektu lietvedes
ziņojums
Sekretāra ziņojums
Projektu lietvežu ziņojumi
Kasieres ziņojums
Dalībnieku pārzines un administrācijas lietvedes
ziņojums
Komisiju pārstāvju ziņojumi (ieguldījumu, nominācijas,
statūtu, LF nākotnes)
Revidentu ziņojums, ieskaitot balsošanas rezultātus.
Pārrunas par ziņojumiem.
Ziņojumu un balsošanas rezultātu pieņemšana.
Sadale darba/pārrunu grupās: Ko sagaida no NNN; Projekti
Darba/pārrunu grupu ziņojumi pilnsapulcei.
LF archīvu sakopošanas statuss.
Diskusija par LF statūtiem.
Nākamā gada projektu atbalstam piešķiramā summa un tās
sadale.
Nākamā gada NNN vieta un datums.
Dažādi jautājumi.
Pateicības.
Pilnsapulces atzinumu pieņemšana.
Pilnsapulces slēgšana.
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LF Padomes priekšsēdis V. Bērziņš atklāj pilnsapulci
12:15.
Konstatē, ka pilnsapulcei ir kvorums. Piedalās 23
LF dalībnieki, kam kopā 153 balsis, gan kā savas, gan kā
pilnvaras:
D. Aperāne
1
V. Bašēns
2
G. Bērziņš
1
V. Bērziņš
15
A. Bērztīss
2
U. Bluķis
2
I. Dzelzgalvis
7
G. Harvey
1
J. Jauntirāns
1
T. Kārkle
34
A. Liepiņa
2
G. Liepiņš
1
A. Mazsīle
7
M. Mednis
1
S. Milevska
4
A. Padegs
6
M. Pinnis
1
J. Plostnieks
6
K. Sīmane-Laimiņa
25
A. Uibo
1
R. Gāle-Uibo
1
D. Vallena
2
Ģ. Zeidenbergs
31
Par balsu skaitītājiem izrauga G. Bērziņu un A. Liepiņu.
Pilnsapulce pieņem augšminēto darba kārtību. Pilnsapulce
pieņem 2010. gada 26. septembra pilnsapulces protokolu,
kā tas ievietots LF 2010. gada decembra apkārtrakstā.
LF padomes priekšsēža V. Bērziņa ziņojums:
Aprīlī vadīju padomes pavasara sēdi Vašingtonā.
Turpinājām iesākto praksi mēģināt katru mēnesi noturēt
telekonferenci, tā palīdzot padomei uzlabot savu darbību.
Esmu uzturējis sakarus ar visām LF komisijām, Vītolu
fondu. Turpinu sadarboties ar Aiju Mazsīli pie aktīvo
projektu pārraudzīšanas, sevišķi tos, kas tiek izvesti
Latvijā. Esmu pārstāvējis LF dažādās sapulcēs un
prezentācijās Latvijā.
LF Padomes priekšsēža vietniece/aktīvo projektu
lietvede Aija Mazsīle ziņo, ka pašlaik aktīvi 14 projekti; no
tiem 8 tiek izvesti Latvijā.
LF sekretārs A. Bērztīss, kā LF pārstāvis Bieriņa
fonda vadībā ziņo, ka šīgada Bieriņa fonda balva, $2000
apmērā, piešķirta „Latvija Amerikā” redaktrisei Vitai
Gaiķei.
Projektu lietvedis I. Dzelzgalvis paskaidro, ka
šogad saņemti 57 projekti (44 no Latvijas). Tie sadalās 15
lielos un 42 mazos projektos. Četri mazie projekti saņēma
piešķīrumus. Šo projektu apraksti ievietoti LF 2011. gada
jūnija apkārtrakstā.
LF kasiere un biedrzine T. Kārkle paskaidro, ka
divreiz gadā tiek sastādīti finansiālie pārskati, kas tiek
ievietoti apkārtrakstos. Tiek arī sagatavots gadskārtējs
ziņojums IRS, kas jāiesniedz pirms 15. decembra.
Ziedojumos saņemti $3500, bet, lai apmierinātu IRS
prasības, nepieciešams šo skaitli uzlabot. Pagājušā gadā
piesaistīti trīs jauni biedri, viens no tiem students. Divi
paskaidrojumi pie 2012. gada budžeta: postenim „LF
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archive development” paredzētie $3500 samazināti uz
$1500, bet „Operations consultant” postenis, kas pārskatā
aprādīts kā samazināts uz $3000, sekojot LF padomes
lēmumam, netiek samazināts. Pilnsapulce pieņem budžetu.
Ieguldījumu padomnieka Andra Padega pārskats
ievietots šai apkārtrakstā. A. Padegs iesaka, ka nākotnē
tiešās LF ieguldījumu transakcijas būtu jāizved
ieguldījumu speciālistiem. Ieguldījumu komisijas
uzdevums būtu noteikt plašas vadlīnijas, piem., sadali starp
obligācijām un akcijām. Nominācijas komisija bijusi
veiksmīga atrodot kandidātus LF padomei un revīzijas
komisijai. LF nākotnes komisijas novērojumus piesūtijis V.
Gulēns. Tos nolasa V. Bērziņš un tie pievienoti šim
protokolam.
Protokolam pievienoti revidentu ziņojumi.
Revidente L. Krūmkalna, kas jau daudzus gadus veikusi šo
pienākumu, sakopojusi LF dalībnieku balsošanas
rezultātus. Padomē ievēlētas K. Sīmane-Laimiņa (187
balsis) un I. Pētersone (177 balsis). Revīzijas komisijā
ievēlēti L. Krūmkalna (185 balsis), R. Bērziņš (180 balsis),
J. Plostnieks (179 balsis). Projektu atbalsts: Teātra
viesturneja (847 punkti), LOM videoliecību projekts (632
punkti), Gaŗezera remonti (590 punkti), Filadelfijas BLB
120 gadu jubilejas pasākumi (452 punkti). Izvēlētiem
projektiem piešķirti $29,725. Svarīgs apstāklis: līdz ar to,
ka kasiere T. Kārkle, būdama LF administratīvā lietvede,
nesastāv vairs padomē, bet LF inkorporācijas likums
nosaka, ka kasierim jābūt padomes loceklim, LF pašreiz
nav kasiera. Pagaidu atrisinājums: kāds cits padomes
loceklis uzņemas arī kasiera pienākumus.
Pilnsapulce pieņem ziņojumus un balsošanas
rezultātus.
Pēc pārtraukuma pilnsapulces dalībnieki sadalās
darba grupās. Darba grupu ar tēmatu „Ko cilvēki sagaida
no NNN?” vada V. Bērziņš un T. Kārkle. Darba grupu par
projektiem vada I. Dzelzgalvis un A. Mazsīle. Pilnsapulci
atsāk 15:10.
Projektu darba grupas ziņojums. Informācija par
LF: sagatavot DVD, ko izplatītu latviešu centros. Tur būtu
aprakstīta LF darbība, vadība, atbalstītie projekti u.t.t.
Trimdas tēma: projektiem vajadzētu būt „dzīviem”, ar
svaigām domām, samērā īstermiņa, kas uzrunātu ārvalstu
jauniešus, lai tos pieturētu pie latvietības. Jautājums: vai
LF padomei vajadzētu ierosināt projektus? Ieteikumi:
padomei jāpanāk, lai projektu vadītāji stingri turās pie
prasībām; jāatrod veidi, kā veicināt LF dalībnieku
līdzdalību LF darbā un kā piesaistīt dalībniekus Latvijā; LF
varētu izteikt atzinību darbiniekiem, kas ceļ latvietību
dažādās jomās (piem., izglītībā, kultūrā); būtu atbalstāmi
ārvalstu latviešu centri, kā tas darīts atbalstot Filadelfijas
BLB 120 gadu jubileju.
NNN darba grupas ziņojums. Pārrunāja NNN vadlīniju
izstrādāšanu, kas atvieglotu nākotnes NNN rīkotāju
plānošanas darbu. Tika ieteikts NNN vietā biežāk lietot
pilno apzīmējumu Nedēļas Nogale Nākotnei. Ja LF
padomei svarīgākie NNN notikumi liktos būt padomes
sēde un LF pilnsapulce, tad citiem dalībniekiem tikpat
svarīgi ir kulturāli sarīkojumi. Pārrunāja iespēju pievienot
(Turpinājums seko)
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(Turpinājums)

NNN kādai jau esošai sanākšanai, piem. „Šī māksla ir
jauna“ vai ALJA kongresam. Latviešu Fonda darbība kļūtu
redzamāka, ja NNN izstādītu atbalstīto projektu rezultātus.
I. Dzelzgalvis ziņo, ka LF archīva materiālu
savākšana un diģitalizācija veiksmīgi turpinās. Darbu veic
divi LaPa (Latvieši Pasaulē) muzeja līdzstrādnieki. Pastāv
labas attiecības ar Latvijas valsts archīvu, kas atvieglo
piekļuvi archīvā deponētiem materiāliem.
J. Jauntirāns izdala savu statūtu uzmetumu, kas
satur daudzus grozījumus. Pārrunās izskan divi
priekšlikumi: (a) pilnsapulces vadītāju izrauga pilnsapulce;
(b) balsošanā balso par kandidātiem atsevišķiem amatiem –
V. Bērziņš norāda, ka tas nebūtu praktiski, jo varētu rasties
vajadzība pārkārtot amatu sadali.
Kaut padomes vēlme būtu nospraust piešķīrumu
summu $30,000, nedrošība finanšu tirgos to nepieļauj. G.
Liepiņš proponē piešķirt $20,000 un atstāt padomes
lemšanai paaugstināt uz $30,000 atkarībā no tirgus
situācijas, un kā piešķiramo summu sadalīt starp lieliem un
maziem projektiem. Pilnsapulce propozīciju pieņem.
S. Milevska iepazīstina dalībniekus ar Filadelfijas
BLB 120 gadu jubilejas ietvaros paredzētiem sarīkojumiem
un proponē 2012. gada NNN noturēt Filadelfijā. Pilnapulce
propozīciju pieņem: NNN notiks Filadelfijā 28.-30.
septembra nedēļas nogalē.
Zem dažādiem jautājumiem tiek norādīts, ka LF
nesamērīgi augsti administratīvie izdevumi. V. Bērziņš
paskaidro, ka pārskatos uzrāda reālos izdevumus, bet LF
amatpersonas bieži ziedo atpakaļ ceļa un citus izdevumus –
kas izmaksāts kā izdevums, tiek atmaksāts atpakaļ kā
ziedojums. Bez tam izdevumi ir puslīdz neatkarīgi no LF
fonda kapitāla lieluma: ja kapitāls būtu divreiz lielāks,
izdevumu proporcija samazinātos uz pusi. Jaunums: LF
savi krekli ar iešūtu Austras koku un ierakstu „Latviešu
Fonds” – krekli dabūjami pret ziedojumiem.
V. Bērziņš izsaka pateicību ņujorkiešiem -- NNN
rīkotājiem – un pilnsapuci slēdz 16:45.
Revīzijas komisijas locekļu ziņojumi un ieteikumi
Revidenta Jāņa Plostnieka ziņojums.
Kases grāmatas šogad revidēja grāmatvede Zinta
Pone, klāt esot kasierei Tijai Kārklei un man piedaloties
caur Skype video savienojumu. Pirms revīzijas biju jau
pārbaudījis kasieres mēnešu pārskatus. Attaisnojošo
dokumentu pārbaudei sekoju ar Skype.
Grāmatvede Zinta Pone revīzijas rezultātus sniedz
sekojošā ziņojumā: 2011. gada 15. septembrī revidēju
Latviešu Fonda grāmatas. Tika revidētas kases grāmatas no
2010. gada maija līdz 2011. gada aprīlim. Izskatījām
vairāku mēnešu pārskatus. Visām izmaksām bija pievienoti
skaidri un precīzi attaisnojoši dokumenti. „Reimbursable
Expenses” dokumenti ir uzlaboti no iepriekšējā gada.
Izdevumiem pāri tūkstots dolāriem, kā arī kasieres pašas
izmaksām ir pievienots Latviešu Fonda padomes locekļa epasta apstiprinājums kā otrs paraksts. Bankas kontu
pārskati saskanēja ar LF datu bāzes mēnešu izrakstiem.
Apskatījāmies, kā dažādu valūtu bankas kontus atspoguļo
LF datu bāzē. Datu bāze atspoguļo bankas bilanci attiecīgā
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valūtā, lai varētu datu bāzi katru mēnesi viegli salīdzināt ar
bankas izdruku. Taču gada bilance un pārskati jāsagatavo
USD valūtā. Pastāv grāmatvedības konts, kur gada gaitā
iegrāmato valūtu uzskaites atšķirības. Finanšu gada beigās
šī konta uzkrājumu pārgrāmato atpakaļ uz bankas kontiem,
lai kontu bilances gada pārskatos uzrādītos tomēr ar USD
valūtas summām. 2010. gada maijā tika atvērts darījumu
konts US Bankā. Jauno kontu tūlīt sāka lietot ienākumiem
un izdevumiem. Veco darījumu kontu Northern Trust
Bankā pamazām iztukšoja un pilnīgi slēdza augustā. Visi
dokumenti sakarā ar vecā konta slēgšanu un jaunā
atvēršanu ir kārtībā. Pārbaudījām paredzēto piešķīrumu,
neizlietoto piešķīrumu un piešķīrumu izmaksu
grāmatojumos. Viss bija pareizi grāmatots. IRS atskaišu
termiņš ir pagarināts līdz decembrim. Rasma Kariņa uz to
laiku palīdzēs vajadzīgās atskaites sagatavot. Apskatījām
naudas pārlikšanu no Fidelity ieguldījumu konta uz
darījumu kontu. Šo darbību veic tikai, kad darījumu kontā
trūkst līdzekļu izdevumu segšanai. Naudas pārcelšana bija
labi dokumentēta. Izmaksas, kuras attiecās uz 2010.
finanšu gadu, bet tika izmaksātas tikai 2011. gadā, bija
attiecīgi iegrāmatotas.
Revidentes Kristīnas Sīmanes-Laimiņas ziņojums:
Kā LF revidente esmu piedalījusies šī gada
padomes sēdēs, kā klātienē, tā arī vairums telekonferencēs.
Uzskatu, ka LF padome rīkojas pēc statūtos izteiktajām
vadlīnijām, atskaitot sekojošos punktus.
ARTICLE IV 7. The board of trustees shall
annually elect from its members the officers of the
corporation , which shall be a president, an executive vicepresident, two vice-presidents, a secretary, and a treasurer.
Šobrīd padomes kasieris turpina veikt kasiera darbu, bet to
dara 2010. gada pilnsapulces dalībnieku apstiprinātā algotā
līgumdarba nosaukuma „lietvedis” ietvaros. Lai nerastos
interešu konflikts, lietvedis nav padomē un nedrīkst balsot.
Padome šobrīd ir bez kasiera.
ARTICLE V 4. The treasurer shall have charge of
all corporate funds and shall conduct its banking business.
Checks of one thousand dollars ($1000.00) or more shall
be signed by the treasurer and countersigned by another
officer. Checks under one thousand dollars ($1000.00)
shall be signed by the treasurer alone. Ir novērots, ka augšā
minētais statūtu punkts netiek ievērots. Revīzijas ziņojuma
laikā lietvedis izraksta čekus vai pārskaita naudu, ja tas tiek
citu padomes locekļu rakstiski pieprasīts.
Iesaku statūtu komisijai izskatīt augšminētos
punktus.
Revidentes Ligitas Krūmkalnes ziņojums:
Mans galvenais revidentes uzdevums ir gadskārtējā
projektiem, amatiem un pilnvarām atsūtīto balsu skaitīšana.
Es pārbaudu katra balsotāja balss tiesības un kontrolēju
dubultu balsošanu. Balsojuma rezultāti tika pārsūtīti T.
Kārklei un V. Bērziņam.
Iesaku balsojumus un pilnvaras sūtīt uz atsevišķām
lapām, lai nav jākopē. Nav svarīgi balsojumus un pilnvaras
likt atsevišķās aploksnēs, ko tikai retais vairs dara. Ir
nepieciešams, ka katrā sūtījumā ir salasāmi balsotāja vārds,
adrese un paraksts.
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LF Ieguldījumu komisijas ziņojums
Latviešu Fonda kapitāls ir ieguldīts akcijās un obligācijās, un daļa ir skaidrā naudā jeb īstermiņa ieguldījumos.
Kapitāla vērtība, neieskaitot līdzekļus tekošajā kontā, 2011. gada 1. oktobrī bija ASV $657,889. Līdz šim tas ir atradies LF
kontā pie Fidelity Investments.
Sadale starp ieguldījuma kategorijām
Lai uzturētu kompromisu starp risku un sagaidāmo vērtības pieaugšanu, LF ieguldījumi ir dažādās vērtspapīru
kategorijās, sekojot sadales mērķim, kas ir uzdots sekojošā tabulā. Tabula rāda pašreizējo sadalījumu un, salīdzinājuma
pēc, sadalījumu, kas bija LF valdes sēdes laikā pēdējos četros gados.
Ieguldijuma Vēlamā
katesadale
gorija
normālos
apstākļos
ASV akcijas 50-60%
un akciju
fondi (ETF
& mutual);
Zelts,
sudrabs
Ārzemju
10-20%
akcijas un
akciju fondi
Obligācijas
25%
(bonds) un
obligāciju
fondi
Nauda un
5-10%
īstermiņa
ieguldījumi

Kopā
Kopējā
vērtība

100%

04/30/2008
sadale

10/31/2008
sadale

4/15/2009
sadale

10/15/2009
sadale

4/8/2010
sadale

9/21//2010
sadale

4/4/2011
sadale

10/1/2011
sadale

58%

31.9%

29.0%

28.6%

29.8%

30.1%

39.0%

28%

8%

7.0%

19.2%

21.9%

17.9%

17.3%

27.6%

14%
20%

24%

29.3%

43.2%

40.3%

39.7%

41.0%

26.7%

27%

10%

31.8%

8.6%

9.2%

12.6%

11.6%

6.7%

11%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

$787,210

$631,496

$641,886

$698,450

$713,552

$728,737

$771,236

$657,889

Informācija par pašreizējo sadalījumu nāk no Fidelity Investments; viņu analīze pie “Naudas” pieskaita arī akciju
un obligāciju fondos skaidrā naudā turētos līdzekļus, un pie obligācijām ir pieskaitīti līdzekļi, ko akciju fondi ir ieguldījuši
obligācijās. Tādēļ šīs summas nesaskan ar citos pārskatos uzdotajām summām.
Ieguldījumu salīdzinājums ar S&P 500 indeksu
Sekojošais grafiks parāda LF ieguldījuma vērtības svārstības un salīdzina tās ar S&P 500 akciju indeksa
svārstībām. S&P 500 indekss sastāv no 500 ASV firmu akcijām, kam ir plašs ieguldītāju apjoms un kur katra firma ir
pārstāvēta proporcionāli tās tirgus vērtībai. Šeit ievietotais grafiks parāda šādu salīdzinājumu no 2007. gada sākuma līdz
2011. gada oktobrim, salīdzinot vērtības katra mēneša beigās. Grafika sākumā 2006. gada decembŗa beigās LF un S&P
500 vērtības ir pielīdzinātas skaitlim 1.0. Katra turpmākā mēneša beigās grafiks parāda relatīvās vērtības tajā brīdī.
Salīdzinājums ir izdarīts ar metodiku, kas ņem vērā no konta izņemtos līdzekļus, pieņemot, ka līdzekļi ir izņemti attiecīgā
mēneša beigās: katram mēnesim LF ieguldījumu vērtības maiņa ir aprēķināta, pieskaitot mēneša beigu vērtībai tajā mēnesī
izņemto naudu un dalot šo summu ar mēneša sākuma vērtību. LF pēdējā laikā nav ielicis jaunu kapitālu Fidelity
Investments kontā.
Kopš 2007. gada 1. janvāŗa LF ieguldījumu vērtība ir pieaugusi par 4.5%, kamēr S&P 500 indekss ir krities par
18.9%. Kaut arī LF pēdējos piecos gados ir gājis labāk nekā S&P 500, pēdējās nedēļās LF kapitāls ir krities straujāk.
Šeit jāievēro, ka S&P 500 indekss atspoguļo tikai akciju tirgu, kamēr nozīmīga daļa no LF ieguldījumiem ir naudā
vai obligācijās, kas ir stabilākas un svārstās mazāk - pieaug mazāk augošā tirgū un krītas mazāk, kad akciju cenas krītas.
Palielinot ieguldījumu daļu obligācijās un īstermiņa vērtspapīros, LF mazāk cieta katastrofālajā akciju tirgus sabrukumā
2008. gada beigās un 2009. gada sākumā. Ieguldījumi akcijās, kas saistās ar enerģiju, zeltu un sudrabu, attiecīgajos
posmos palīdzēja LF vērtībai pieaugt ātrāk nekā S&P 500, neskatoties uz to, ka daļa līdzekļu vienmēr bija obligācijās un
skaidrā naudā.
Grafiks uzskatāmi parāda arī akciju tirgus svārstības. LF kapitāla vērtība gada sākumā bija $753,897; pēc lielākās
vērtības sasniegšanas šī gada aprīlī-maijā ($793,000) LF ieguldījums vērtspapīros ir krities par apmēram $115,000; bez
tam no konta kopš gada sākuma ir izņemts $21,000 piešķīrumiem.
Turpmākā ieguldījumu apsaimniekošana
Savā 2011. gada 1.-2. oktobŗa sēdē LF padome pieņēma A. Padega ieteikumu nodot LF kapitālu profesionālai
apsaimniekošanai Merryll Lynch viceprezidentei Brigitai Rumpēterei. Līdz ar to LF līdzekļi tiks pārvesti uz Merrill
Lynch, kur tie atradīsies LF kontā.
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Andris Padegs, ieguldījumu komisijas padomnieks

Jauns apsaimniekotājs Latviešu Fonda ieguldījumiem
Kopš šī gada novembra Latviešu Fonda ieguldījumi atrodas pie Merrill Lynch, Brigitas Rumpēteres
gādībā. Brigita ir bijusi finansu padomdevēja ar Merrill Lynch 21 gadus. Pieredze viņai ir kā labos laikos, tā
sliktos laikos. Darbojas ar daudzām bezpeļņu organizacijām. Brigita ir Ņudžersijas Kreditsabiedrības investīcijas
padomdevēja pēdējos 20 gadus un šogad sāka darbību ar Latviešu Palīdzības fonda ieguldījumiem. Latviešu
Fonds izsaka Andrim pateicību par viņa nesavtīgo un profesionālo darbu, apsaimniekojot Fonda kapitālu, un
priecājamies atrast Brigitu Tupuriņu Rumpēteri. Piedāvājam lasītājiem Brigitas sagatavoto tabulu ar Latviešu
Fonda investīciju sadalījumu.
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Latvian Foundation, Inc.
Statements of Financial Position
As of April 30, 2009; April 30, 2010; April 30, 2011; and August 31, 2011

April 30, 2009

April 30, 2010

April 30, 2011

Aug. 31, 2011

ASSETS
Current Assets
Checking/Savings
Banks and Credit Unions

$

Fidelity -Money Market fund
Total Checking/Savings

8,977.32

$

9,404.46

$

14,002.52

$

16,171.55

94,454.32

57,514.81

40151.57

41706.42

103,431.64

66,919.27

54,154.09

57,877.97

Other Assets
522,622.80

Marketable Securities (at market value) (Note 1)
TOTAL ASSETS
LIABILITIES & NET ASSETS

657,693.13

753,141.89

696,260.62

$

626,054.44

$

724,612.40

$

807,295.98

$

754,138.59

$

86,183.85

$

49,261.93

$

52,529.07

$

63,199.07

Liabilities
Current Liabilities
Grants Payable (Note 3)
Expenses Payable
Total Current Liabilities

1,895.20

564.40

2,350.00

2,350.00

88,079.05

49,826.33

54,879.07

65,549.07

291,353.42

307,712.54

314,159.46

312,933.24

379,432.47

357,538.87

369,038.53

378,482.31

12,366.69

(199,329.81)

(84,674.94)

(17,503.29)

(3,147.66)

(10,216.69)

1,072.00
(8,612.71)

(2,307.05)

9,219.03

(209546.50)

(92,215.65)

(19,810.34)

Long Term Liabilities
Member Loans Payable (Note 2)
Total Liabilities
Net Assets
Funds Classified as Unrestricted:
General Fund-Unrestricted Beginning of Year
Prior year adjustments
Endowment and Bierina fund increases/adj.

(208,548.84)

124,871.56

74,712.36

-59,802.55

(199,329.81)

(84,674.94)

(17,503.29)

(79,612.89)

402,659.83

408,569.83

415,177.83

416,793.83

203,330.02

323,894.89

397,674.54

337,180.94

Funds Classified as Temporarily Restricted:
Bierina Memorial Fund (Note 5)

21,471.00

24,287.69

24,220.40

24,943.97

Karlis Irbitis Scholarship Fund (Note 4)

21,820.95

18,890.95

16,362.51

13,531.37

43,291.95

43,178.64

40,582.91

38,475.34

246,621.97

367,073.53

438,257.45

375,656.28

Net Income (loss) end of period
General Fund-Unrestricted Period End
Funds treated as endowments:
Member endowment donations (Note 2 )
Total Funds Classified as Unrestricted

Total Funds Classified as Temporarily Rest.
Total Net Assets
TOTAL LIABILITIES & NET ASSETS

$

626,054.44

$

724,612.40

$

807,295.98

$

754,138.59
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14
5,000.00 $

$

45,200.00

Total Grants and Awards

11,651.14

1,000.00
7,000.00
14,100.00

Semi-annual meetings

Net Ordinary Revenues/Losses

Prior year expense adj.

Other Revenues/Losses

Total investment market and currency fluctuations

Currency valuation fluctuations

Investment market gains (losses) unrealized (Note 1)

Net Ordinary Revenues/Losses before investment and currency fluctuations

Total Grants and Operating Expenses

Total Operating Expenses

$

200.00

Irbitis Fund Administration

(20,000.00) $

(208,548.84) $

(231,734.39)

13,567.62

(245,302.01)

23,185.55 $

61,296.72

64,000.00
(20,000.00) $

16,485.22

4,834.08

200.88

291.31

350.57

657.64

583.68

18,800.00

4,700.00

465.00

Taxes: Federal, state and foreign

Other

400.00

1,055.00

580.00

Bank charges

Computer, office, and telephone

Website management

Accounting and legal related

239.40

5,680.00 $

5,680.00 $

34,270.00

19,270.00

3,670.00

650.00

420.00

400.00

1,100.00

600.00

124,871.56 $

1,376.00

71,585.28

85,217.68
(13,632.40)

51,910.28 $

28,646.36

13,925.36

1,643.39

209.00
69.95

130.98

376.11

443.95

174.00

0.00 $

0.00 $

57,800.00

23,300.00

8,700.00

250.00

300.00

400.00

1,100.00

600.00

500.00

1,350.00

14,600.00

2,000.00
7,000.00

1,100.00

2,250.00

2,250.00

34,500.00

30,000.00
4,500.00

57,800.00 $

3,300.00

1,500.00

15,000.00

18,000.00

20,000.00 $

FY11 Budget

4,200.00
500.00

12,281.97

879.12
6,065.34

1,204.68

2,049.24

2,083.59

14,721.00

10,500.00
4,221.00

80,556.64 $

2,930.00

1,500.00

12,283.00

26,023.30

18,608.82

19,211.52 $

FY10 Actuals

LF Archive Development - LaPa Museum
2,750.00

15,600.00

2,000.00
7,000.00

1,100.00

3,000.00

2,500.00

15,000.00

10,500.00
4,500.00

39,950.00 $

2,950.00

2,000.00

16,500.00

18,500.00 $

FY10 Budget

Operations consultant (Note 6)

Administrative expenses:

2,000.00

629.55
5,848.64

1,000.00

Promotion and advertising

Meeting travel

2,600.00

2,848.41

2,500.00

Postage and mailing services

2,324.54

44,811.50

41,200.00
3,611.50

84,482.27 $

2,812.38

1,000.00

56,079.13

18,204.08

6,386.68 $

FY09 Actuals

Printing and copying

Member and project related:

Operating Expenses:

41,200.00
4,000.00

Awards Committed (Notes 4 and 5)

Grants committed (Note 3)

Expenses and Losses

44,000.00 $

2,000.00

Total Income

Irbitis Funds Release for Award (Note 4)

35,000.00

2,000.00
$

$

Bierins Funds Release for Award (Note 5)

Unused grant balances (cancelled projects) (Note 3)

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

Interest, Dividends and account capital gains (losses)

Member dues and donations (Note 2)

Revenues and Gains

FY09 Budget

74,712.36 $

52,782.61

59,003.66
(6,221.05)

21,929.75 $

50,562.23

16,214.39

4,024.28

180.60

81.47

221.70

294.18

896.33

1,350.00

1,000.00

12,190.11

1,406.64
6,643.13

225.00

1,668.09

2,247.25

34,347.84

30,000.00
4,347.84

72,491.98 $

2,528.44

2,000.00

5,236.00

29,774.65

18,404.32

14,548.57 $

FY11 Actuals

Budget vs. Actuals
Year Ending April 30, 2009, 2010, 2011, and FY12 and Four Months ending Aug. 31, 2011

Latvian Foundation, Inc.
Statement of Activities

(26,000.00) $

(26,000.00) $

70,300.00

24,800.00

10,500.00

200.00

200.00

400.00

1,100.00

600.00

500.00

1,500.00

6,000.00

14,300.00

2,000.00
7,000.00

1,100.00

1,700.00

2,500.00

45,500.00

41,000.00
4,500.00

44,300.00 $

3,300.00

2,000.00

-

18,000.00

21,000.00 $

FY12 Budget

(59,802.55)

(55,597.67)

(58,054.31)
2,456.64

(4,204.88)

15,456.51

2,157.59

244.43

202.22

2.21

40.00

1,913.16

635.16

1,278.00

13,298.92

10,670.00
2,628.92

11,251.63

2,831.14

4,734.49

3,686.00

4 Month Actuals
Aug. 31, 2011
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Notes to financial statements
The August 31, 2011 financial statements are internal, interim statements. The year-end April 30, 2011
statements and operations were audited on September 15, 2011 in Minnesota by accountant Zinta Pone, with
Jānis Plostnieks observing the audit via Skype.
The financial statements were reformatted with the April 30, 2010 reports in order to condense data and
focus on major asset, liability and activity categories. The continued effect of the severe economic downturn on
the market value of the Latvian Foundation’s investments and currency fluctuations are now shown in a separate
category at the bottom of the Statement of Activities.

Note 1: Marketable Securities, Capital Gains (Losses)
Marketable Securities investments are stated at the current market value. The separate detailed schedule
of all investments is included.
The market fluctuations are shown as Unrealized Gains (Losses) at the bottom of the Statement of
Activities. The current downturn in the financial markets has resulted in a $58,000 portfolio decrease in the four
operating months of FY12. In FY2011 the portfolio value increased by $59,000 and in FY2010 by $85,000.
These increases, fortunately, were a partial recoupment of the FY 2009 loss of $245,000.

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. The fluctuations between
these currencies have been volatile in the past several years. Net currency fluctuations are shown on the bottom
of the Statement of Activities.

MEMBER LOANS
April 30, 2009

Loans Payable-USA
Loans Payable-Canada
Loans Payable-Australia

April 30, 2010

April 30, 2011

Aug. 31, 2011

$218,459.53

$ 219,419.53

$ 219,979.53

$ 222,399.53

67,120.51

80,843.96

85,394.53

81,937.72

5,773.38

7,449.05

8,785.40

8,595.99

$291,353.42

$ 307,712.54

$ 314,159.46

$ 312,933.24

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. Adjustments for currency
fluctuations were calculated as revenue or loss in the year the donation was made. The amounts correspond to
the donations by country in the member data base.

MEMBER DONATIONS TREATED AS ENDOWMENTS
April 30, 2009

April 30, 2011

Aug. 31, 2011

336,072.94

$ 340,982.94

$ 346,590.94

$ 347,206.94

Endowment-Canada

49,315.15

50,315.15

51,315.15

52,315.15

Endowment-Australia

17,271.74

17,271.74

17,271.74

17,271.74

402,659.83

$ 408,569.83

$ 415,177.83

$ 416,793.83

Endowment-USA

$

April 30, 2010

$

(Turpinājums seko)
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(Turpinājums)

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, “fresh money,” in order to maintain the
Latvian Foundation’s public charity status in the United States. The Foundation has been near the minimal
required contribution levels for a number of years.
So far in FY 2012, members have provided loan funds of $2,420 and donations of $3,686: $1,616 in
endowments and $2,070 in general donations. All donations are gratefully acknowledged particularly in light of
the decrease in interest and dividend income from investments the last several years.

Note 3: Grants Payable, Unused Grant Balances, Grants Committed
The board members continue to work with grant recipients to complete grants. In FY2009, the LF’s
Grants Payable account was $86,183; by the end of FY2010 it decreased to $49,262 with completion of nine
projects. So far two projects have been completed in FY2012 with payments to be made in September and
October, 2011. As of August 31, 2011 the Grants Payable balance is $63,199.07.
For FY12, $40,000 in grants were approved by the members at the annual meeting in Garezers, MI in
September, 2010. Of this amount $10,000 was utilized for selected small projects in May of 2011.

Note 4: Irbitis Scholarship Fund
The Karlis Irbitis Scholarship Fund is for aeronautic and aviation studies and is administered by the
Vitols Foundation in Latvia since 2007. The funds were segregated as temporarily restricted funds in FY2007.
In FY2012, $2,831 was transferred to the Vitols Foundation for a one year scholarship distribution and
administration of the grant.

Note 5: Bierins Fund
Administered by LF, the Janis Bierins Memorial Fund is intended to perpetuate and stimulate further
development of Latvian culture and life outside the geographic boundaries of Latvia. The annual grant fund is
administered by a five member committee and awarded to individuals or organizations active and competent in
fields such as language, journalism, literature, performing arts, education of youth, etc. In FY 2011, the fund
awarded $2,000. As of August 31, 2011 the Bierins Fund value was $24,943.97, or an increase of $735.57 over
the April 30, 2011 value of $24,220.40. The Bierins Fund is invested in Vanguard Intermed (VFICS) mutual
fund and dividends and market value increase account for difference. The FY2012 grant amount is yet to be
awarded.

Note 6: Proposed Budget – Operations Consultant
To increase the all-volunteer board’s capacity to fulfill its many duties and address challenges,
particularly in the areas of fundraising and reporting, the recommendation has been made to utilize a paid parttime consultant. A preliminary description of duties has been drafted. A line item has been added in the
Statement of Activities and $6,000 budgeted, which is an estimate part time consultant’s fee. In addition, in the
event that such a person is engaged in FY12, the proposed goal for Membership Dues and Donations has been
increased to $21,000.
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Latvian Foundation, Inc.
Investment Schedule
Date
STOCKS AND EXCHANGE TRADED FUNDS:
COCO COLA CO (KO)
DISNEY WALT CO DEL (HOLDING CO) (DIS)
ENCANA CORP (ECA)
FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC (FRP)
ETF ISHARES LATIN AMERICA 40 INDEX
ETF ISHARES SILVER TR ISHARES (SLV)
ETF ISHARES TR S&P (TELECOMMUNICATIONS)
ETF ISHARES COMEX GOLD TRUST ISHARES EFT (IAU)
ETF ISHARES INC MCSI CHILE INVESTABLE
ETF ISHARES TR FTSE XINHUA HK CHINA 25
ETF ISHARES INC MSCI MEXICO INVESTABLE MKT INDEX FD
ETF ISHARES S&P NORTH AM TECHNOLOGY SOFTWARE INDEX
ETF ISHARES S&P NORTH AM TECHNOLOGY MULTI NTWKG INDEX
ETF ISHARES TR S&P ASIA 50 INDEX FD
ETF ISSHARES TR DOW JONES US OILD EQUIP & SVCS
ETF ISHARES TR DOW JONES US ENERGY SECTOR
ETF ISHARES TR DOW JONES US PHARMACEUTICALS INDEX
ETF MARKET VECTORS TR GOLD MINERS
EXPL PROD INDEX FD (IEO)
JOHNSON & JOHNSON (JNJ)
ETF POWERSHARES DB MULTI SECTOR COMMODITY TR
POWER SHARES DB AGRIC FD COM (DBA)
TORONTO DOMINION BK ONT COM (TD)
TRANSCANADA CORP (TRP)
TRAVELERS COS INC COM (TRV)
BONDS:
UNITED
UNITED
UNITED
UNITED

STATES
STATES
STATES
STATES

TREAS
TREAS
TREAS
TREAS

NTS
NTS
NTS
NTS

10/2/02
8/14/97
4/8/02

PURCHASE
Quantity

6/15/08
3/4/08
10/8/10
3/4/08
5/11/09
5/11/09
2/11/11
2/11/11
3/8/11
11/16/10
2/23/11
2/28/11
10/23/09
5/11/09
4/17/07
5/2/96

200.000
600.000
441.000
19.000
400.000
1,000.000
500.000
2,000.000
600.000
700.000
500.000
500.000
900.000
600.000
500.000
800.000
500.000
600.000
400.000
400.000

6/12/08
1/4/93
12/16/97

600.000
500.000
500.000

Cost

4/30/09
$

MARKET VALUES
4/30/10
4/30/11

22,578.10
19,654.95

8,610.00 $
13,140.00
20,166.93
19.76
11,928.00
12,210.00

10,690.00
22,104.00
14,583.87
SOLD
19,148.00
18,260.00

19,242.71

17,468.00

23,084.00
SOLD
28,588.00

8/31/11

SOLD
SOLD
SOLD
21,668.00
46,880.00
SOLD
30,540.00

18,832.00
40,450.00

29,430.00
30,306.00

31,647.00
32,155.00
32,230.00
32,427.00
29,586.00
33,525.00
36,808.00
35,990.00
37,320.00

27,041.00
29,390.00
27,440.00
25,452.00
25,386.00
28,080.00
31,296.00
34,655.00
37,680.00

41,888.00

25,720.00

SOLD

15,174.00

SOLD

327,458.68

7,519.56
411.40
148,535.65

SOLD
SOLD
10,560.00
232,473.87

400,776.00

361,342.00

24,762.53
30,996.20
30,707.95
34,223.95
27,700.83
32,730.35
35,950.35
27,163.97
21,746.79

35,640.00

TIPS 3% 7/15/2012
4.25% 8/15/2013
4% 2/15/2014
4.25% 8/15/2015

1/14/03
11/7/03
4/14/04
1/19/06

25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00

25,000.00
24,976.91
24,562.34
25,275.17
99,814.42

31,140.29
27,572.25
27,314.50
27,775.50
113,802.54

32,627.31
27,123.00
26,959.00
27,185.50
113,894.81

32,895.73
27,023.50
27,140.75
27,709.00
114,768.98

32,477.54
26,972.75
27,295.00
28,552.75
115,298.04

MUTUAL FUNDS :
SPARTAN US BOND INDEX (FBIDX)
FIDELITY GINNIE MAE (FGMNX)
DIVIDEND INCOME REINVESTED
FIDELITY GOVERNMENT INCOME (FGOVX)
DIVIDEND INCOME REINVESTED
FIDELITY LEVERAGED COMPANY STOCK (FLVCX)
ROYCE VALUE FUND SERVICE CL (RYVFX)
THIRD AVENUE VALUE (TAVFX)
VANGUARD INTERNATL VALUE (VTRIX)
VANGUARD INTERMED TRM INVST GR (VFICX)

4/17/09
4/17/09
Various
4/17/09
Various
4/5/07
4/10/07
4/5/07
4/5/07

4,982.927
4,413.063
442.664
4,604.052
428.283
859.125
3,684.338
698.201
696.321
3,976.206

53,884.98

50,026.83
50,001.19

53,995.06
53,320.92

56,855.20

59,099.76

49,785.43

51,651.04

13,362.30
28,384.65
23,306.44
15,174.53
30,243.24
260,284.61
522,622.80

22,424.94
40,349.65
32,306.51
20,636.63
36,639.70
311,324.45
657,693.13

SOLD

$

26,936.58
42,927.10
42,890.63
28,636.88
39,045.55
234,321.72
661,594.82

SOLD
27,139.76
52,133.38
37,842.49
24,023.07
39,603.01
237,596.91
753,141.89

22,079.51
44,654.17
32,529.18
20,471.83
40,786.13
219,620.58
696,260.62

CORE ACCOUNT (CASH ACCOUNT):
FIDELITY CASH RESERVES (FDRXX)

94,454.32
57,514.81
40,151.57
41,706.42
$ 617,077.12 $ 715,207.94 $ 793,293.46 $ 737,967.04
Footnote: The investment market values on April 30, 2009 , 2010 and 2011, and Aug. 31, 2011 are the amounts shown in the Statement of Financial Position for those d
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Latviešu Fonds izsludina 2012. gada konkursu latviešu kultūras stiprināšanai!
Latviešu kultūras veicināšanai ir sakrāts
maziņš zelta krājumiņš. Latviešu Fonda 1,160
dalibnieki ASV, Kanādā, Latvijā, Anglijā, Austrālijā,
Vācijā un citās valstīs ar saviem kopēji ziedotiem un
ieguldītajiem līdzekļiem atbalsta projektus latviešu
kultūras attīstīšanai un uzturēšanai ārvalstīs kā arī
Latvijā. Iedvesmas un uzņemšanās latviešu
sabiedrībai netrūkst. Ar Fonda palīdzību tiek izdotas
grāmatas, iestudētas lugas, organizētas izstādes un
ierakstītas tautasdziesmas.
Uz 2011. gada konkursu tika pieteikti 52
projekti, no kuriem Fonds atbalstīs astoņus. Projekti
$40,395 dolāru apjomā tiks veikti visās pasaules
malās, viens Brazīlijā, cits Rīgā. 2011. gadā Fonds
atbalsta dokumentālo filmu „1989“ par Baltijas ceļu,
Annas Žīgures grāmatas izdošanu, Eiropas vasaras
skolas nometni, muzeja LaPas liecību vākšanu
latviešu kolonijā Brazīlijā, Latvijas teātru viesturneju
ASV, Latvijas Okupācijas muzeja videoliecību
projektu, Gaŗezera latviešu centra remontdarbu
veikšanu, kā arī Filadelfijas Brīvo latvju biedrības
120 gadu jubilejas atzīmēšanu.
Latviešu Fonda ikgadējais konkurss pats par
sevi rada saiknes starp paaudzēm, pilsētām un
dažādu valstu latviešu kopienām. Fonds lūdz
projektu pieteicējiem iesniegt ieteikumu vēstules no
Fonda dalībniekiem vai citiem padomdevējiem ne
tikai projektu izvērtēšanai, bet arī tādēļ, lai rastu
izdevību mūsu sabiedrības radošākajiem māksliniekiem
un zinātniekiem dalīties ar savām idejām un
sadarboties ar citiem līdzīgi domājošiem tautiešiem projektu iesniedzējiem un Fonda dalībniekiem.
Fonds pēc idejas darbojas kā vispasaules latviešu
kultūras forums. Fonda ietvaros notiek pārrunas par
iesniegtajiem projektiem internetā un tiek rīkota
18

ikgadēja pilnsapulce dalībniekiem, kuras laikā arī
piedāvā latvisku kultūras programmu.
2012. gadā Latviešu Fonds turpinās soļot uz
priekšu, piesaistot arvien kuplāku dalībnieku skaitu
un gaidot sajūsmas pilnus projektu pieteikumus.
Fonds nākamo konkursu atklās jaunā gada pirmajā
dienā, un projektu pieteikumi tiks pieņemti līdz 1.
martam. Globālā finanšu krīze, kas iesākās pirms
pāris gadiem un šoruden atkal nesa lielu vērtības
kritumu pasaules biržā, ir neizbēgami ietekmējusi LF
ieguldījumus. Fonds cenšas izdzīvot šos grūtos laikus
pieticīgi un 2011. gada pilnsapulcē nolēma 2012.
gadā kopā piešķirt $20,000: $10,000 „maziem”
projektiem (ne vairāk kā $2,000) un $10,000
„lieliem” projektiem (no $2001 līdz $10,000). Fonda
Padome savā pavasara sēdē izvērtēs mazos projektus
un izlems, kurus LF atbalstīs. Fonda balsstiesīgie
dalībnieki 2012. gada vasarā nobalsos par lielajiem
projektiem. Rezultāti būs zināmi 2012. gada oktobrī
Fonda ikgadējā pilnsapulcē. Sīkāku informāciju par
pieteikšanos un informāciju par iepriekš iesniegtiem
projektiem atradīsit Latviešu Fonda mājas lapā
www.latviesufonds.info.
Kristīne Bērziņa, LF projektu lietvede

Latviešu Fonds atrodams
Sejas grāmatā!
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Latviešu Fonda dalībnieki kopīgiem spēkiem ar saviem piešķīrumiem
...rosina aktīvu kultūras dzīvi ārzemēs dzīvojošām kopienām:
Latviešu kultūras biedrības TILTS Ziemeļamerikas rīkotā Latvijas teātra viesturneja
No 2011. g. 10. līdz 23. martam Māras teātŗa aktieri Māra Mennika un Nikolajs Ērglis viesojās otro reizi
ar turneju Amerikas Savienotās valstīs, šoreiz apciemodami rietumu krasta un vidienes latviešu centrus.
Turnejas pirmā izrāde bija Sanfrancisko un sekoja Losandželosa,
Linkolna, Čikāga, Grand Rapidi, Detroita un beidzot St. Petersburgā,
viena pēc otras viesuļvētras ātrumā tikai nedaudz vietās pavadot vairāk
kā vienu dienu un nakti. Jautāti, kāpēc izvēlējušies Leldes Stumbres
lugu „Kronis II”, viņi norāda, ka tā ir veltīta 1991. gada barikāžu laika
cīnītājiem un sirmgalvjiem, kas atgriezušies no trimdas Austrumos un Rietumos, cilvēkiem, kuŗi cietuši
smagajās Staļina laika represijās. Programmā veltījums paplašināts ar vārdiem: „Šī izrāde veltīta visiem šiem
cilvēkiem. Tātad šī izrāde veltīta mums...” Izrāde uzrunāja daudzus skatītājus dziļi emocionālā līmenī, pat
sirmiem vīriem mirdzēja acīs asaras. Uz Sibīriju izsūtīto liktenis, zaudētie tuvinieki, izjauktās ģimenes,
izpostītās dzīves vēl vienmēr sāp vecāko paaudžu atmiņā.

...ļauj baudīt latviešu radošo mākslu:
Mākslinieces Sniedzes Ruņģes izstāde Latvijas vēstniecībā Vašingtonā, D.C.
Māksliniece Sniedze Ruņģe pārzināja divu izstāžu sagatavošanu un izstāžu
atklāšanu Latvijas vēstniecībā Vašingtonā 2010. gada rudenī. Sadarbojoties ar Helēnu
Vīksniņu, S. Ruņģe izveidoja trimdas folkloras ansambļa SUDRABAVOTS īpašu
uzvedumu izstādes atklāšanai. Abas izstādes tiks pārsūtītas turpmākai izstādīšanai
Latvijā. Latviešu māksliniece Linda Freiberga rūpēsies par divu izstāžu turpmāko
norisi.
Instalācijas EXPLORER/MEKLĒTĀJS mērķis ir izglītot skatītājus Latvijas
svētvietu varenā tīkla apzināšanā. Ruņģe skaidro, ka “godinot latviešu senās,
neaizstājamās garīgās vērtības, mēs apzināmies svētumu - iekšējo un ārējo. Brīdī, kad
Latvija un Latvijas tautas identitāte pārdzīvo reālu ekonomisku un garīgu krīzi,
atgriešanās pie pamatvērtībām, pie mūsu zemes - vistiešākajā nozīmē mūsu pamats spēcinās cilvēkus garīgi, kā arī fiziski. Izstāde Vašingtonas vēstniecībā norāda, ka
zinām, no kurienes esam nākuši; tā paziņo, uz kā mēs stāvam - uz svētas zemes.” Daļu no
Sniedzes izstādes darbiem var apskatīt LF mājas lapā: http://www.latviesufonds.info/index.php?
p=8909&lang=1525&a=2&b=1&lbu=3978
KURBADS ilustrāciju izstāde atspoguļo latviešu likteni trimdas rakstnieka (KURBADA autora) Valža
Zepa satīriskā, draiskā, pārdabīgā, tomēr dziļdomīgā skatījumā.

...palīdz saglabāt vēsturiskas liecības par latviešiem pasaulē:
Latvijas Okupācijas muzejs sekmīgi izved videoliecību projektu
Ekspedīcijā uz Kanādu un ASV devās divas filmēšanas grupas 3 cilvēku sastāvā. Lelde Neimane (OM Video
krājuma glabātāja, vēsturniece), Aivars Reinholds (Video
operators un fotogrāfs) uz ASV, un Andrejs Edvīns
Feldmanis (Video un kinofonofoto krātuves vadītājs,
video operators un režisors) uz Kanādu. Iecerētais darba
apjoms bija jāpaveic mēneša laikā. Tā kā ASV mēs
nevarējām apmeklēt visas pavalstis, kurās atrodas lielākie latviešu centri, galvenās pieturas vietas bija Ņujorka,
Filadelfija, Vašingtona DC un Klīvlande. Kanādā strādājām Montreālā, Otavā, Toronto un Hamiltonā.
Kopumā projekta rezultātā esam ierakstījuši 109 videoliecības vairāk ne kā 200 stundu garumā. Esam
(Turpinājums seko)
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priecīgi, ka vismaz neliela daļa tautiešu dzīvesstāstu paliks Latvijas Nacionālajā krājumā. Priecē tas, ka starp
videoliecību sniedzējiem mēs ieguvām informāciju par Latvijas okupācijas vēsturē līdz šim nezināmiem faktiem.
Ekspedīcijas laikā Okupācijas muzejam tika dāvināti arī priekšmeti, oriģināli dokumenti un svarīgas fotogrāfijas,
kuras noteikti tālāk noderēs vēsturnieku pētījumiem un publikācijām.
Nobeigumā aicinājums tiem tautiešiem, kuri viesojas Latvijā un kuriem būtu vēlme liecināt par savu
piedzīvoto Otrā Pasaules kara laikā un pēc tam - piesakaties Okupācijas muzeja Video un kinofonofoto krātuvē,
Strēlnieku laukumā 1. Ar patiesu interesi uzklausīsim Jūsu stāstījumu! (Lelde Neimane, Okupācijas muzeja Video un
kinofonofoto krājuma glabātāja)

“Latviešu pēdas pasaulē” tagad skatāms tīmeklī
No 31. jūlija internetā ir pieejama jauna digitālā izstāde „Latviešu pēdas pasaulē”, kas tika atklāta ELJA
50. kongresā Siguldā. Ar šo izstādi topošais muzejs un pētniecības centrs „Latvieši pasaulē” turpina iepazīstināt
sabiedrību ar jūtīgu un aktuālu tēmu – izceļošanu, apskatot to no vēsturiskās perspektīvas.
Interneta izstādi veido seši stāsti, kas atklāj latviešu izceļošanu dažādos laikos un uz dažādām zemēm.
Izstādi ar Latviešu Fonda un Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras
fonda atbalstu sagatavojusi biedrība „Latvieši pasaulē – muzejs un
pētniecības centrs”.
Izstādē iekļauti stāsti gan par latviešu dzīvi zemnieku kolonijā
Baškīrijā, gan par koloniju Linkolnā, Viskonsīnā. Savukārt četri stāsti
vēsta par latviešu gaitām pēc Otrā pasaules kara Vācijā, Dānijā, Zviedrijā,
Brazīlijā, Amerikā un Austrālijā. Izstādes mājas lapā ir atrodami unikālu
priekšmetu attēli un fotogrāfijas, kas saistītas ar izceļošanām. Papildus
tam izstādes veidotāji sniedz arī konteksta informāciju par latviešu
izceļošanas apstākļiem.
Izstādes „Latviešu pēdas pasaulē” interneta adrese ir: http://pedas.lapamuzejs.lv
Izdota grāmata "Sibīrijas bērni" 1. sējums angļu valodā
Esam mērojuši tūkstošiem kilometrus sešu gadu garumā. Krasnojarskas, Tomskas, Jeņisejskas un citos
apgabalos palikušie bērni šobrīd ir sirmgalvji un invalīdi. Viņiem nolaupīta ne tikai Dzimtene un tuvinieki,
pārkrievošanas polītika viņiem atņēmusi arī dzimto valodu, daudzi no viņiem vairs nespēj latviski sazināties.
Dažs no viņiem ir dzīvojis ar cerību, ka vecumdienās nokļūs vismaz kādā
Latvijas nabagmājā, šis sapnis kļuvis tikai par sapni, jo viņus no Dzimtenes
šķir robeža, kas vairs nav tik vienkārši pārejama.
Esam atraduši un intervējuši visus, kuri vēlējās savus atmiņu stāstus
atstāt nākamajām paaudzēm- Latvijā, Sibīrijā, Izraēlā, Amerikā, Vācijā, kuri
izdzīvojuši līdz mūsdienām un varēja liecināt. Grāmatas abi sējumi latviešu
valodā kopā apkopo 718 intervijas.
2008. gadā Latviešu Fonda projektu konkursā pieteicām grāmatas
tulkošanu angļu valodā, saņēmām finansējumu un lielais darbs varēja sākties
(340 intervijas ar 1941. gadā uz Sibīriju aizvestajiem bērniem.) Trīs tulki –
Amanda Jātniece, Kārlis Streips un Margita Gailīte to paveikuši. Svarīgi vēsturi saglabāt savai tautai, svarīgi to
izstāstīt citām tautām. Esam Eiropas Savienībā, mums svarīgi, lai traģēdiju, ko pārdzīvojuši no Latvijas uz
Sibīriju aizvestie bērni, Eiropā izlasītu. (Dzintra Geka, grāmatu autore)
"The Children of Siberia" var pasūtīt, sūtot čeku uz adresi: A. Jerumanis 1600 El. Rito Ave, Glendale, CA
91208, USA. Grāmata kopā ar sūtīšanu uz ASV maksā $70.
(Turpinājums seko)
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...veicina izglītošanos un pārdomas par latviešu literātūru
Izdota Eleonoras Šturmas rakstu izlase
„Mansards” laidis klajā mākslas zinātnieces Eleonoras Šturmas rakstu izlasi „50 gadus mākslai pa pēdām”, ko
autore sastādījusi kopā ar mākslas zinātnieku Māri Branci. Grāmata nāk klajā sērijā „Trimdas māksla rakstos
un attēlos”.
Viena no interesantākajām mākslas zinātniecēm ir Eleonora Šturma no
ASV, kura nu jau 50 gadus dokumentējusi un cītīgi aprakstījusi latviešu
mākslinieku izstādes Ņujorkā un tuvākajā apkārtnē. Viņa nepagurdama sekojusi
daudzu gleznotāju, grafiķu un tēlnieku daiļradei un devusi saturīgus katra autora
daiļrades izvērtējumus.
Sērijas „Trimdas māksla rakstos un attēlos” otrās grāmatas – Eleonoras
Šturmas rakstu krājuma „50 gadus mākslai pa pēdām” – atvēršanas svētki notika
2011. g. 6. jūlijā.
Grāmatas izdošanu atbalstījis Amerikas latviešu apvienības Kultūras
fonds, Edgara Sūnas piemiņas fonds un Latviešu Fonds. Sērijas “Trimdas
māksla rakstos un attēlos” ietvaros ir iecerēts apkopot rakstus, recenzijas,
intervijas avīzēs, žurnālos grāmatu sērijā, kurai katram kontinentam vai nozīmīgam mākslas zinātniekam būtu
veltīta sava grāmata, papildinot to ar fotogrāfijām, mākslas darbu reprodukcijām, tā dodot rakstisku un vizuālu
ieskatu trimdas mākslas vēsturē 50 gados. Kopumā iecerētas 8 grāmatas.
Eleonoras Šturmas grāmatu var iegādāties apgāda Mansarda mājas lapā: http://www.apgadsmansards.lv/
lv/50-gadus-makslai-pa-pedam/. Mansards sūta arī uz ārzemēm!

...piedalās latviskas audzināšanas vides veidošanā un uzturēšanā
Eiropas Vasaras skola 2011
EVS 2011 sekmīgi norisinājās laikā no 24. jūlija līdz 7.
augustam Skrundas arodvidusskolā. EVS kopā piedalījās 62
dalībnieki; no tiem 41 skolēni, 14 audzinātāji, 6 skolotāji un vadītāja
Dace Pāvula. EVS organizātori bija Dace Pāvula un Ivars KalnsTīmans. Kā jau parasts, EVS skolēni bija no dažādām valstīm: no
Latvijas 20 (no tiem 7 bijušo trimdinieku bērni), Igaunijas - 1, Anglijas
- 14, Vācijas - 2, Belģijas - 1, Kanādas - 2, Zviedrijas - 1.
EVS darbojās 14 audzinātāji no šādām valstīm: Latvijas, Igaunijas,
Luksemburgas, Anglijas, Vācijas, Austrālijas, Itālijas, Beļģijas.
	

EVS pirmo reizi notika 1979. g. Minsteres latviešu ģimnāzijas (ģimnāzijas un internāta) telpās, ko
noorganizēja MLĢ internāta vadītājs Imants Balodis kopā ar Annu Ziedari no Austrālijas. Pēc tam radās doma
EVS rīkot arī citās Eiropas latviešu trimdas mītņu zemēs. Turpmākajos gados EVS sarīkoja dažādās Eiropas
zemēs: Vācijā, Zviedrijā, Anglijā un Francijā. EVS latviešu jauniešiem deva iespēju katru vasaru atrasties citā
Eiropas zemē. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas bija likumsakarīgi, ka EVS 1995.g. (1992.g. EVS pirmo reizi
notika Latvijā - Rudbāržos, bet pēc tam divus gadus atkal Rietumos) pilnīgi “pārcēlās” uz Latviju, lai dotu
latviešu jauniešiem no Rietumiem iespēju tuvāk iepazīties arī ar savu senču zemi Latviju. Starplaikā EVS ir
notikušas Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē un 2005. g. pirmo reizi arī Latgalē. Mūsu uztverē ļoti būtiski ir, ka
bijušie trimdas bērni paši atrod “savu Latviju”. Viņi iemācās skatīt Latviju paši savām acīm un ne caur vecāku
brillēm ar daudzām bieži vien “garlaicīgām” ciemošanām pie vecāku radiem un draugiem, kas pat daudziem ir
veidojis negatīvu iespaidu par Latviju...
	

Sīkāku un jautru aprakstu par EVS 2011 var atrast EVS mājas lapā: http://eiropasvasarasskola.net/
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V!los atbalst"t Latvie#u Fondu!
Par Latvie!u Fonda dal"bniekiem var k#$t atsevi!%as personas, &imenes vai
organiz'cijas, kas nok'rtoju!as $50 iest'!an's maksu, bet balssties"bas ieg$st un patur,
ziedojot vai aizdodot vismaz $120 gad' ($10 m(nes"), l"dz sasniegts $1,000, kas dod
balssties"bas uz m$)u.
Studenti var k#$t par LF dal"bniekiem, iemaks'jot $10, un balssties"bas ieg$st,
maks'jot $10 gad', bet p(c studiju beig!anas, veicot parastos dal"bnieku maks'jumus.
Ats$tot %eku par $1,050, dal"bnieks t$l"t k&$st par t$ksto#nieku.
! V(los k#$t par Latvie!u Fonda dal"bnieku. Pievienoju $50 iest'!an's maksu un $120 par pirmo gadu.
! V(los k#$t par Latvie!u Fonda dal"bnieku un t$ksto!nieku. Pievienoju $50 iest'!an's maksu un $1,000 dal"bas
maksu, lai g$tu balssties"bas uz m$)u.
! Esmu students ……………………………………. (m'c"bu iest'd(). Studijas paredzu beigt ………. gad'.
Pievienoju $10 iest'!an's maksu un $10 par pirmo gadu.
! V(los d'vin't l"dzdal"bu Fond'. L$dzu to pazi*ot jaunajam dal"bniekam.
! V(los p'rrakst"t savu aizdevumu citai personai, !'d' veid' dodot citam iesp(ju *emt dal"bu LF: (personas v'rds,
uzv'rds un kontaktinform'cija)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
! L$dzu ar mani sazin'ties sakar' ar testament'ru nov(l(jumu.

Uzv'rds, v'rds (vai organiz'cijas nosaukums)
………………………………………………………………………………….
Adrese

………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………….…………
T'lrunis …………………………………. Fakss …………………………………....………
Epasta adrese …………………………………….
++++ Bezprocenta aizdevumu var no LF atpras"t,
bet jebkuru ziedojumu LF var izmantot, apr!'inot ASV nodok&us! ++++
V(los, lai mana dal"bnieka maksa b$tu:
! Ziedojums
! Aizdevums

Pievienoju:
Iest'!an's maksu, neatmaks'jamu
Dal"bnieka maksu ($10 m(nes", t.i. $120 gad')
V(los atbalst"t Latvie!u Fondu ar 'rk'rt(ju ziedojumu

$ …………….
$ …………….
Kop' $ …………….
$ …………….

Paraksts ……………………………………………….

Datums …………………

+ekus rakst"t uz Latvian Foundation, Inc. v'rda un kop' ar pieteik!an's lapu l$dzu nos$t"t administrat"vai
lietvedei Tijai K'rklei, 616 Wiggins Rd., St. Paul, MN 55119.
Epasta adrese: lfkasieris@gmail.com.

>>> Dosim,
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Sveicam jaunus dalībniekus, tūkstošniekus, un Fonda visdāsnākos atbalstītājus
- Dzelzs, Bronzas, un Dzintara tūkstošniekus!

Fonda visdāsnākie ziedotāji, kuŗi iekļaujas pagājušā gadā dibinātās goda pakāpēs:

Dzelzs tūkstošnieki ($2,500+)
Dzintara tūkstošnieki ($10,000+)
Aina Galējs Dravnieks
Māra Dole

Minneapolis, MN
Cambridge, MA

Bronzas tūkstošnieki ($5,000+)
Ints Dzelzgalvis
Ernests Dravnieks *

Fort Mills, SC

Astrīde Ivaska
Maija Priede
Juris Cilnis
Sigrīda Renigere
Andris Padegs
Hugo Vītols *
Ansis Saprasa *

Rīga, Latvija
Dedham, MA
Seattle, WA
Chicago, IL
Poughkeepsie, NY

Māra Newsome
Andris Padegs
Zaiga Phillips
Sigrīda Renigere
Ansis & Rita Uibo
Ģirts Zeidenbergs

Rīga, Latvija
Poughkeepsie, NY
Bellevue, WA
Chicago, IL
Livingston, NJ
Wilmington, DE

_________________________________________________

Jauni tūkstošnieki 2010. gadā:
Irēne Kukainis
Gunta Rozentāla

Cincinnati, OH
Minneapolis, MN

Jauni dalībnieki 2011. gadā:
Rūdis Bērziņš
Laila Milevska
Lūkas Milevskis
Brigita Tupuriņa Rumpētere

Bedminster, PA
Somerville, MA
Princeton, NJ
Westfield, NJ

2011. gadā saņēmām ziedojumus no dalībniekiem,
kuriem ir jau mūža balsstiesības, bet vēlējās
turpināt atbalstīt LF:
Valdis Bērziņš
David & Sunca Berziņš
Alfs & Māra Bērztīss
Aina Galējs Dravnieks
Ints Dzelzgalvis
Astrīda Greco
Ilmārs Kalniņš
Julie Knapp
Kristīna Sīmane Laimiņa
Lalita Muižniece
Natālija Neiburga

Rīga, Latvija
Macomb, MI
Pittsburgh, PA
Minneapolis, MN
Fort Mill, SC
Atlanta, GA
Basking Ridge, NJ
Lansing, MI
Chicago, IL
Kalamazoo, MI
Pasco Vale, Australia

* miruši

Ne mazāk svarīgi ir mūsu dalībnieki, kuri uztur
balsstiesības Fondā ar gada maksājumiem:
Annele & Miķelis Austriņš
Oļģerts Cakars
Andrievs Ezergailis
Aina Irbe
Juris Jauntirāns
Paulis & Irēna Lazda
Marks Liepa
Ilze Pētersone
Vivita Rozenberga
Inta Šrādere
Māra Vīksniņa
Juris Vīksniņš
Marcis Voldiņš
Astra Zemzare
Juris Zommers
Juris Žagariņš

Park Ridge, IL
Oak Park, IL
Ithaca, NY
Falls Church, VA
Crown Point, IN
Eau Claire, WI
Exton, PA
White Plains, NY
Takoma Park, MD
Alexandria, VA
Washington, D.C.
Washington, D.C.
Newton, MA
Rocky River, OH
Hamilton, Canada
Springfield, MA

Paldies atbalstītājiem par uzticību Latviešu Fondam!
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Latviešu Fonds
c/o Tija Kārkle
616 Wiggins Rd.
St. Paul, MN 55119

Return Service Requested

Saudzēsim dabu, taupīsim līdzekļus! Ja vēlaties saņemt šo apkārtrakstu elektroniski, lūdzam sazināties ar
administratīvo lietvedi Tiju Kārkli. Apkārtraksts ir arī pieejams Latviešu Fonda mājas lapā,
www.latviesufonds.info.

