Latvian
Foundation
Inc.

Latviešu
Fonds

Apkārtraksts

1

2012./13. g. vadība 2
2012. g. lielie projekti
3
Projektu
aktualitātes

4, 5

Viedtālruņu
programmas

6

NNN Filadelfijā

7

Pilnsapulces protokols
8-11
Kases pārskats 12-18
LF attēlos

18, 19

Ieguldījumu pārskats
16-18, 20
Sabiedrisko attiecību
vadītājas pārdomas 21
Iestāšanās veidlapa 22
Ziedotāji un
atbalstītāji

2013. gada janvāris

Raugamies uz priekšu

Saturs
Priekšsēdes
pārdomas

A NON-PROFIT CORPORATION

23

Latviešu Fonda adrese
24

Liels paldies
Filadelfijas
Brīvo latvju
biedrībai un tās
čaklo darbinieku
saimei. 2012.
gada septembra
Nedēļas Nogale
Nākotnei bija
pasākumu pilna.
Skaistā gleznu
skate rotāja lielo
z ā l i , Va i r a
Paegle dalījās ar viņas pieredzi lielā polītikā
priekšlasījumā "Polītiskais dialogs Latvijā: vai
pazudis tulkojumā?”, aizgājušā gadsimta
patriotisko dzeju aizrautīgi deklamēja sveču
gaismā, Solveiga Miezīte sniedza ievadvārdus
Zigurda Miezīša piemiņas sarīkojuma Rīgā
video ierakstam. Apmeklētājiem bija, kas
priecēja katru iemaņu. Netrūka ne gardas
maltītes ne saldena vīna glāzes.
Šīs nogales galvenais notikums, protams,
bija Latviešu Fonda pilnsapulce. Uz to ieradās
gan jauni, gan seni dalībnieki, kopskaitā
pārstāvot simts vienpadsmit Latviešu Fonda
biedrus. Paldies Guntim Liepiņam, kas
palīdzēja ar dalībnieku reģistrēšanu un Anitai
Liepiņai par to, ka nāca talkā kā sektretāre,
protokolējot padomes sēdi un pilnsapulci.
Par sapulču norisēm varat lasīt sekojošās
lapaspusēs. Tomēr skats gada sākumā ir vērsts
uz priekšu, uz to, ko sola jaunais gads. Cik
mēs spēsim iesaistīt jaunus dalībniekus? Cik
sanāks uz Nedēļas Nogali Nākotnei Toronto
2013. gada rudenī? Kādus projektus
atbalstīsim? Vai ieguldijumu stratēģija nesīs
iecerētos augļus? To tik laiks rādīs.
Bet bez izteiktiem mērķiem ir grūti novērtēt
veiksmi. Tikai piesaistot papildus ziedojumus

varēsim paplašināt mūsu dotspēju šajos
grūtajos laikos. Latviešu Fonds vēl nav
sasniedzis dibinātāju vīziju - miljons dolāru
pamatkapitālu. Redzam no pieteikumu skaitļa,
ka pieprasījums pēc atbalsta turpina pieaugt.
Šogad Latviešu Fonda padome turpinās
iesākto darbu pie trim izvirzītām prioritātēm:
profila celšana, jaunu dalībnieku iesaiste un
ziedojumu paplašināšana.
Pie profila celšanas, Latviešu Fonds cer
sarīkot tikšanos Rīgā Dziesmu svētku laikā.
Satiksimies ar esošiem dalībniekiem un
pieaicināsim labvēļus un stipendiātus, lai viņi
uzzina par mūsu organizāciju un sajūsminās
par mūsu unikālo darbības veidu iesaistīt
balstiesīgos procesā, lai izškirtu, kas saņems
atbalstu. Turpināsim uzrunāt skolniekus, kā tas
tika darīts Gaŗezera Vasaras Vidusskolā
pagājušā vasarā un novembrī ALJA kongresā
Ņujorkā. Jaunās paaudzes enerģija un ieskats
mūslaiku bezpeļņas organizāciju pievilktspējā
palīdz padomei saprast, kā labāk sniegt
informāciju ar technoloģijas palīdzību. Ar
prieku paziņojam, ka Latviešu Fondā šo
aizgājušo gadu iestājās 17 jauni dalībnieki, un
gaidām nākamgad divtik.
Ziedojumu paplašināšana ir caur gadiem
bijis sāpīgākais jautājums Latviešu Fondam.
Kad sasniegts ir tūkstots dolāru ziedojums,
bieži mūsu dalībnieki vairs nepiedomā, ka
mums noderētu viņu uzmanība. Tomēr tieši
tūkstotsnieki ir Latviešu Fonda stiprais
mugurkauls. Viņu pieredze un uzticība
Fondam ir neatsverama, kaut vai ar simts
jauniem dalībniekiem. Vai zinājāt, ka
Latviešu Fondam ir papildus ziedotāju
pakāpes? Gaidām šogad pieaugamu arī mūsu
Dzintara, Dzelzs un Bronzas pakāpju labvēļu
pulkā!
Kristīna Sīmane-Laimiņa
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Jaunā LF padome un palīgi. No kreisās, priekšā Tija Kārkle, Aija Mazsīle, Kristīna Sīmane-Laimiņa,
Anita Liepiņa, Ilze Pētersone, Brigita Tupuriņa
Rumpētere, Ingrīda Bērziņa, Rūdis Bērziņš. Datorā Renāte Kenney. Foto: Ģirts Zeidenbergs.

Latviešu Fonda vadība 2012.-2013. gadam
Padome
Kristīna Sīmane-Laimiņa, priekšsēde, Chicago, IL, ASV, lfpriekssedis@gmail.com
Aija Mazsīle, priekšsēdes vietniece/aktīvo projektu lietvede, Toronto, Kanāda, lfvietnieks@gmail.com
Ilze Pētersone, sabiedrisko attiecību vadītāja un sekretāre, White Plains, NY, ASV, lfsabat@gmail.com
Ints Dzelzgalvis, projektu lietvedis un kasieris, Fort Mill, SC, ASV, lflietvedis@gmail.com
Renāte Kenney, projektu lietvede, N. Scituate, MA, ASV, lflietvedis1@gmail.com
Tija Kārkle, kasiere un administratīvā lietvede, St. Paul, MN, ASV, lfkasieris@gmail.com

Revidenti
Mārtiņš Daiga, revidents, Chicago, IL, 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, Brigita Tupuriņa Rumpētere, ieguldījumu komisija
Ģirts Zeidenbergs, nominācijas un statūtu komisijas
Voldemārs Gulēns, LF nākotnes komisija

Palīgi
Valdis Bērziņš, Latviešu Fonda pārstāvis Latvijā, lfparstavis@gmail.com
Rasma N. Kariņa, kasieres palīdze

Latvian Foundation, Inc.
P.O. Box 28696
Oakdale, MN 55125 USA
www.latviesufonds.info
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Divi projekti uzvar sīvajā ciņā par Latviešu Fonda dalībnieku balsīm
Fonds atšķiras no citām organizācijām ar to, ka demokrātiskā balsošanas procesā dalībnieki paši izvēlas, ko
katru gadu atbalstīs. Tomēr, ņemot vērā iespaidīgo pieteicēju skaitu, dalībnieki ir uzticējuši Fonda padomei veikt
lielus priekšdarbus un pieņemt svarīgus lēmumus pirms pieteikumi nonāk dalībnieku rokās uz balsošanu. Katru
pavasari Latviešu Fonda padomei stāv priekšā tās vissvarīgākais uzdevums - projektu konkurss.
Vadoties pēc noteiktiem kritērijiem padomei ir tiesības izvēlēties labākos no mazo projektu pieteikumiem;
pēdējos gados šo pieteikumu skaits ir ap 60. Arī lielo projektu iesniegumu skaits ir kļuvis pietiekami ievērojams,
ka dalībnieki uzdevuši padomei izvirzīt tikai ap 10 kandidātus uz kopīgo balsošanu. Ņemot 2012. gadu par
piemēru, tas nozīmē, ka padome izskatīja 33 lielos projektus un izvirzīja tikai vienu trešo daļu no tiem. Šis darbs
nebūt nav viegls un visus nevar atbalstīt. No otras puses, process ir interesants un tas vieno padomi gandarījuma
sajūtā par to, ka latviešu kopienas pasaulē arvien attīsta savas identitātes apliecinājumus caur kultūru, valodu un
izglītību. Katru gadu šajā darbā padome visspilgtāk apliecina savas organizācijas jēgu.
2012. gadā dalībnieku balsošanā bija 10 “lielie” projekti par visdažādākiem tematiem un skarot latviešus visā
pasaulē: latvieši Sibīrijā un Austrālijā, trimdas latviešu mūzikas vēsture, trimdas latviešu aizsākto un vēl dzīvo
Dziesmu svētku tradīcija ārpus Latvijas, ārzemēs dzīvojošo latviešu
iesaistīšana lielajos Latviešu Dziesmu svēktos, trimdas latviešu devums
barikāžu laikiem, latgaliešu virtuves tradīcijas, baznīcas grāmatu restaurēšana,
pasaules latviešu māksla, un “dīpīšu” laika atmiņu iemūžināšana. Balsošanas
rezultātā divi iesniegtie projekti šogad saņems Fonda atbalstu.
Tija Kārkle

Attēlā: Ints Dzelzgalvis un Aija Mazsīle atpūšas pēc padomes sēdes izskatot projektus. Kā
projektu lietvedis, Ints gādā par projekta konkursa veiksmīgu novadīšanu, un Aija ir aktīvo
projektu lietvede - projekta izsekošanu pēc tam, kad projekts saņem LF atbalstu.

LF12L01 - Trimda dimd!
Pieprasītā summa: $4,000
Projektu pieteica: Māra Vija Pelēce
Ir izteiciens, ka katrs latvietis ir vai nu dziedātājs
vai dejotājs. Komponistu un mūziķu mums arī nav
maz - tomēr dokumentācija ir trūcīga. Varbūt tieši
tāpēc, ka mūziķi bijuši tik būtiska sastāvdaļa no
mūsu trimdas kopējās identitātes. Katrs mūziķis savā
vidē, savā paaudzē un laikmetā, smēla no latviskās
un vietējās kultūras, lai veidotu kautko unikālu.
Ilmārs Dzenis dziedāja šlāgerus, tos apvienojot ar
“country” stila “pedal steel” ģitāru; Arvīds un
Mūrsitēji britu pank stilā iekļāva latvisko; Frikadeļu
zupa grupa krustoja latvisku mūziku ar “bluegrass”.
Ir nepieciešams stāstus par mūziķu mijiedarbību ar
plašāko latviešu sabiedrību laikus ierakstīt, lai
uzglabātos pasaules latviešu tautas mantojumi
mūzikā. Veidosim video esejas, kuŗas raidīsim
tīmeklī sērijās. Rezultāts būs plaši pieejama
videotēka ar saistošiem ieskatiem mūsu mūzikas
vēsturē un mūziķos. Tīmeklis ir visefektīgākais
forums projektam. Sižeti arī sakopjami DVD
formatā.

LF12L28 - XIV Latviešu Dziesmu svētku Kanādā
2014. g. Hamiltonā Tautas deju lieluzvedums "Deju
pinu vainagā"
Pieprasītā summa: $10,000
Projektu pieteica: Māra Simsone, XIV Latviešu
Dziesmu svētku Kanādā Rīcības komitejas Tautas
deju nozares vadītāja
Latviešu tauta un tās kultūra ir bijusi neatņemama
daļa no multikulturālās vides Kanādā, īpaši Toronto
un tās apkārtnē, kur vienuviet ir koncentrējušies
visvairāk latviešu ārpus Latvijas. Dziesmu un deju
svētku Deju lieluzvedums - tā ir iespēja visiem
apmeklētājiem sekot līdzi un izbaudīt latviešu tautas
deju krāšņumu un latvisko kultūras mantojumu, kas
ir saglabāts un turpināts izkopt ārpus Latvijas pēdējo
60 gadu garumā. Latviešu Dziesmu svētki Kanādā ir
vienīgais kultūrālas nozīmes pasākums Kanādā, kas
vieno vairākus tūkstošus latviešu un latviešu
izcelsmes skatītāju un dalībnieku ne tikai no
Kanādas, bet, kā pieredze rāda, arī no ASV, Latvijas,
Lielbritānijas, Īrijas un citām valstīm, kurās tiek
uzturēta latviešu kultūra un tās mantojums.
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Latviešu Fonda projektiem ražīgs gads
LF11L03: Video projekts - LOM videoliecību projekts 2012. Šovasar
jūlijā Latvijas Okupācijas mūzeja darbinieki – vēsturniece Lelde Neimane
un video operātors Aivars Reinholds devās ekspedīcijā uz ASV vidieni, lai
video lentē ierakstītu tur dzīvojošo tautiešu dzīvesstāstus. Tā bija jau trešā
šāda veida ekspedīcija, kuŗu mūzeja darbinieki varēja veikt, pateicoties
Latviešu Fonda financiālajam atbalstam. Galvenās pieturas vietas bija
Mineapole un Santpaula Minesotā, Milvoki Viskonsīnā, Čikāga un tās
apkārtne Ilinojā un Grandrapidi, Kalamazū un Gaŗezers Mičiganas
pavalstī. Divu mēnešu laikā izdevās ierakstīt 91 videoliecību 179 stundu
garumā. Cilvēki dalījās atmiņās par Otrā pasaules kaŗa laikā piedzīvoto,
par došanos bēgļu gaitās, ieceļošanu Amerikā un tur pavadītajiem gadiem.
Dāvināja arī priekšmetus, oriģinālus dokumentus un fotografijas.
LF11M07: Grāmata - Žīgures "Viņi. Svešos pagalmos" izdošana
Trešdien, 14. novembrī plkst. 17.00 mūzeja pagaidu telpās Raiņa
bulvārī 7, notika rakstnieces Annas Velēdas Žīgures grāmatas “Viņi.
Svešos pagalmos” prezentācija. Šī grāmata ļauj ieraudzīt DP
(Displaced Persons, pārvietotās personas) nometņu laika atspīdumu,
kas bija neliels patvēruma un atelpas brīdis pirms jaunas dzīves
sākuma. Tāpat kā iepriekšējā grāmata “Viņi. Ceļā”, kas iznāca 2009.
gadā, arī šī rakstīta, uzklausot bēgļu stāstus, iepazīstoties ar atmiņām
un lasot iespiestus darbus. Daļai personu vārdi ir mainīti, jo stāstītāji
nevēlējās, lai tos izpauž. Cilvēku atmiņas par nometņu laiku rāda, cik
daudz bija atkarīgs no nejaušības — vai bēgļi nonāca lielā vai mazā nometnē, kāds bija paša un apkārtējo
raksturs, pagātne, izglītība, dzīves apstākļi utt., vai nometnēs bija arī tuvinieki. Grāmatas nosaukums ir “Viņi”, –
bet patiesībā nav viņu un mūs, ir viena, divu okupāciju sadalīta tauta. Visus garos gadus latviešu bēgļi
turējušies pie mūsu valstij nozīmīgām vērtībām un simboliem – karoga, ģerboņa un himnas, kas Latvijā oficiāli
atgriezās tikai 1989.gada martā. Žīgure: “Rakstot šo grāmatu, ļoti sāpīgi esmu izjutusi laiku, kad cits citam
pazuda tuvinieki un draugi. Vienalga, kur tagad dzīvojam, mums visiem jādod savs ieguldījums, lai šāds laiks
vairs nekad neatgrieztos.”
LF12M42: Pirmais 3x3 ģimeņu saiets Īrijā. “Pirms nometnes mēs tikai
nojautām, kādam īsti ir jābūt 3x3. Tagad, kad nometne jau ir beigusies un
3x3 dibinātāja Līga Ruperte atzīst, ka šī ir bijusi tāda nometne, kādai
jābūt 3x3, esam bezgala gandarīti, ka mums ir izdevies to īstenot,” ar
patiesu prieku atzīst Īrijas pirmā ğimeņu saieta rīkotāji. Saietā Zaļajā salā
kopumā piedalījās 83 dalībnieki, un Dublinas kalnos Lārčhilā, kur notika
nometne, bija sabraukuši latvieši no Zviedrijas, ASV, Kanadas,
Lielbritānijas, Latvijas un, protams, no Īrijas. Nometņotāji piedalījās
kopumā 14 ievirzēs, un visai nometnei cauri pamīšus ar “Apvārsni” vijās
arī Jāņu mācība, jo Īrijas pirmajai nometnei nedēļa pirms Jāņiem tika
izvēlēta ar īpašu nolūku. Pirmkārt, lai iemācītos tā pa īstam līgot, otrkārt, lai pirmā nometne paliktu atmiņā ar
visspilgtākajiem un latviskākajiem svētkiem, kādi vien iedomājami, un, treškārt, lai tieši līgojot pulcinātu kopā
Īrijas latviešus, jo ne tikai rīkotājiem, bet arī daudzajiem Īrijā mītošajiem latviešiem līdz šim bijis visai maz
zināšanu par 3x3 un īpašo gaisotni, kas valda nometnē. “Tagad, pārskatot fotografijas un pārlasot dalībnieku
vērtējumu anketas, šķiet, ka mums tomēr ir izdevies izveidot mazu “Latviju” tepat Dublinas pievārtē.”
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LF11L08: Teātra viesturneja. TILTA rīkotā Ziemeļamerikas turneja ar Raimonda Staprāna lugu "Gūsteknis
pilī" Dailes teātra izpildījumā un Marča Voldiņa vadībā ir sekmīgi nobeigta. Šī turneja iekļāva 14 latviešu
centrus Ziemeļamerikā un to noskatījās 1,283 skatītāji. Ņemot vērā apciemoto
latviešu centru un aktieru skaitus, šī bija viena no plašākām turnejām, ko
TILTS pēdējā laikā ir rīkojis. Turneja saistījās ar nozīmīgu finansiālu risku, un
tā bija iespējama tikai ar atbalstu no Amerikas Latviešu apvienības, Latviešu
Fonda un Valsts kultūrkapitāla fonda. Ar visu šo atbalstu TILTAM bija
jāpiemaksā arī no saviem līdzekļiem. Izrādes notika Portlandē, Sietlā,
Sanfrancisko, Losandželosā, Mineapolē, Indianapolē, Kalamazū, Detroitā,
Klīvlandē, Toronto, Bostonā, Vašingtonā, Ņujorkā un Priedainē (NJ).
Vašingtonā turnejas dalībniekiem bija izkārtota Latvijas vēstniecības vizīte un
tikšanās ar jauno Latvijas vēstnieku ASV Andri Razānu un kundzi Guntu Razāni.
LF11L07: Pasākumu virkne - Filadelfijas Brīvo latvju biedrībai 120
gadu. “120x120” Filadelfijas Brīvo latvju biedrība 2012. gadā svinēs savu
120. jubileju. Pasaulē visvecākā nepārtraukti darbojošā 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 saviem sarīkojumiem. Neiztrūka arī tas, ka
šo svinību ietvaros Filadelfijā notika Latviešu Fonda NNN. Filadelfieši savas biedrības 120 gadu jubilejas gaitas
apraksta interneta “bloga” saitē, http://fblb120.blogspot.com/
Ēvalda Dajevska mākslas ietekme latviešu trimdas vēsturē:
multimediju cd disku izveidošana. 2012. g. 3. oktobrī Latvijas
vēstniecībā Vašingtonā ar izstādes "Vieta, māksla un identitāte" atklāšanu
gleznotāja un scenogrāfa Ēvalda Dajevska darbi sāk savu pēdējo ceļojumu
pa Ameriku, pirms tie 2014. gadā, atzīmējot mākslinieka simtgadi, tiks
nodoti Liepājas mūzejam, informē laikraksta "Latvija Amerikā" redaktore
Vita Gaiķe. Izstādi ir sagatavojis Ēvalda Dajevska dēls Pēteris. Pēc izstādes
Vašingtonā, kas ilgs līdz 18. novembrim, tā tālāk 2013. gada janvārī ceļos
uz Filadelfiju un Ņujorku. Šīs izstādes veidošana ilgusi divus gadu
desmitus, kopš Ēvalda Dajevska aiziešanas mūžībā 1990. gadā. Izstāde
veidota kā atskats uz mākslinieka karjeru no kulturāli ģeogrāfiska skatu
punkta, iekļaujot 34 darbus, kas tapuši laikā no 1938. līdz 1989. gadam.
Šiem darbiem vēl pievienojot 30 darbus un mākslinieka fotogrāfiju, dokumentu un dažādu lietu personīgo
archīvu tiks veidota Ēvalda Dajevska simtgades izstāde Liepājas mūzejā. Šai izstādei Vidvuds Mednis ir
izveidojis arī viedtālruņa programmu par Ēvalda Dajevska izstādītajiem darbiem, kas kalpos kā elektronisks
izstādes ceļvedis.
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Latviešu Fonds iepazīstas ar jaunāko technoloģiju - mobilās aplikācijas
Viedtālruņa programma, mobilā aplikācija… kas
tas ir? Brīvā enciklopēdija "Vikipēdija" mobilo
(viedtālruņa) aplikāciju raksturo šādi:
“programmatūra, kas darbojas viedtālruņos,
planšetdatoros, e-lasītājos, iPod u.c., un to iespējams
savienot ar WiFi vai bezvadu interneta tīkliem.
Mobilās aplikācijas ir paredzētas, lai izglītotu,
izklaidētu un palīdzētu patērētājiem ikdienas dzīvē. Ar
aplikāciju palīdzību iespējams pielāgot mobilo
telefonu katra lietotāja individuālajām vēlmēm un
vajadzībām. Tās ir viegli pieejamas ikvienam
lietotājam. Pieejamas gan maksas, gan bezmaksas
aplikācijas. Lielākā daļa aplikāciju ir bezmaksas.”
Ņemot vērā, ka jaunākās paaudzes dzīvo šo mobilo
technoloģiju un bezvada komunikācijas vidē, kurā
viņiem ir pieejams viss, visur, un jebkurā laikā, ir
interesanti sekot, kādā veidā latvietis savu identitāti
var realizēt šajā jaunajā un visai sablīvētajā iekārtā.
Latviešu Fondam pagājušajā gadā jau divos gadījumos
bija iespēja savu misiju - atbalstīt latviešu kultūru un
izglītību - piemērot viedtālruņa aplikācijas vidē.
Šo pavasari Fonda padome nolēma atbalstīt mazo
projektu "Runā Rīga". Kā stāsta projekta pieteicējs
Korijs Avots, "Šobrīd Rīga nav atbilstoši atspoguļota
virtuālajā vidē. Rīga nav tikai restorāni, bāri un
jugendstila architektūra. Turklāt steidzina vēlme iegūt
to cilvēku stāstus, kuŗi atcerās Rīgu pirms 2. pasaules
kaŗa. Latviešu Fonda atbalsts viennozīmīgi palīdzēs
realizēt šo projektu. “Runā Rīga” mobīlā interneta
ceļvedis būs pieejams mobīlos telefonos un internetā.
Aplikācija piedāvās individuālas pastaigas personisku,
dzīvu video gidu pavadījumā pa mūsdienu un
vēsturiskajām Rīgas takām – vai tā būtu Centra
architektūras taka; pastaiga pa Torņkalnu ar rakstnieku
Juri Zvirgzdiņu; mūsdienīgās latviešu mūzikas taka ar
Kristapu Krēsliņu; Rīdzenes upes gultne vai
Bermontiešu cīņas vietas. Galvenais, lai katrs Rīgas
viesis varētu atrast sev piemērotu maršrutu. Visas
takas plānots iezīmēt “Google maps” kartē, lai arī tur
var izsekot takām." Korijs septembrī jau bija Latvijā
6

un sāka pirmos filmēšanas darbus. Ar ziņkāri
gaidīsim turpmākus projekta rezultātus.
Šogad tika pabeigts projekts no 2007. gada,
"Ēvalda Dajevska mākslas ietekme latviešu trimdas
vēsturē". Projektā bija paredzēts izveidot multimediju
tvartu, taču šo pāris gadu laikā technoloģijas zibenīgā
attīstības procesā, tvarts vairs nav visizdevīgākais
veids kā efektīvi sasniegt sabiedrību. Projektu
izpildītājs Pēteris Dajevskis, saskaņā ar padomes
projektu lietvedi, tā vietā izveidoja viedtālruņa
aplikāciju par viņa tēva darbiem un dzīvi, kas tagad ir
pieejams internetā kā arī "QR koda" veidā. Pēteris
stāsta, "Ļoti novērtēju LF atbalstu manam projektam,
arī pēc visiem šiem gadiem. Ceru, ka šis projekts (kuru
manuprāt varētu uzskatīt kā projekta prototipu latviešu
sabiedrībai), dos iedvesmu arī citiem attīstīt
interpretīvus kultūras saglabāšanas pasākumus, izmantojot mūslaikmeta jaunākās technoloģijas iespējas.
Ja to nedarām, man ir diezgan lielas bažas, ka
pazaudēsim jaunākās paaudzes interesi par mūsu
tautas kultūras izpratni ASV un citur. ASV kultūras
vērtību vide, kurā es nodarbojos profesionāli,
mobilās aplikācijas un citas līdzīgas technoloģijas tiek efektīgi izmantotas, lai plašākas
auditorijas iesaistītu kultūras saglabāšanas
jautājumos un kultūras tūrisma pasākumos. To
zinot, esmu pārliecināts, ka arī Latviešu Fonds varētu
iesaistīt daudz plašāku publiku un paplašināt savu
ziedotāju bāzi atbalstot projektus, kuri izmanto jaunākas
technoloģijas platformas."
Tija Kārkle

QR kods Ēvalda Dajevska izstādei
QR kods (Quick Response Code), jeb
divdimensiju svītrkods (citi to vēl sauc par
matricas svītrkodu) ir balts kvadrātisks
laukums, kas noteiktā veidā aizpildīts ar
mazākiem melniem kvadrātiem. QR kodus
ļoti ērti var izmantot, lai informāciju no
apkārtējās vides vienkāršā veidā “ienestu”
mobilajās ierīcēs.
Izstāde internetā http://artofdajevskis.toursphere.com/en/
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Latviešu Fonds ir visur! Nedēļas nogale nākotnei Filadelfijā
Par Latviešu Fonda (LF) Nedēļas Nogali
Nākotnei(NNN) bija izsmeļoša informācija laikrakstos
“Gaidīti visi, kas vēlas uzlādēt savas latviskās
baterijas” vai atkal “Latviešu Fonda priekšsēde Rīgā”.
Ar apdomu NNN sēdes un sarīkojumi bija ieplānoti
Filadelfijas 120X120 sarīkojumu skaitā. Pie iepriekš
teiktā var tikai piemetināt, ka viss tiešām notika kā
solīts.
Kristīna Sīmane-Laimiņa ar enerģiju un izdomu
pirmo gadu vadīja Latviešu Fondu, un viņai ir izdevies
ieviest dažus jaunumus. Savā ziņojumā viņa izvirza trīs
galvenos mērķus – celt LF profilu, iesaistīt jaunus
dalībniekus un piesaistīt papildus ziedojumus. Jaunas
rosmes ir – pāri par 300 jaunu draugu Facebook
portālā, angļu valodas nodaļa mājas lapā. Priekšsēde
tikās ar jauniešiem Garezera Vasaras Vidusskolā, kur
jaunā paaudze pievienojās, ka, turpinot un paplašinot
LF darbību, svarīgi ir dot informāciju arī angļu valodā.
Tāpat padomē ir bijis jauns postenis – sabiedrisko
attiecību vadītāja. To darbu veic Ilze Pētersone.
Fondam ir 14 jauni dalībnieki un 10 miruši.
Pārrunās par dalības/balsstiesību mantošanu
konstatēja, ka Latviešu Fonda balsošanas tiesības,
kuras balstās uz aizdevuma, ir iespējams novēlēt
pēcnācējiem, paziņojot to padomei. To nevar darīt ar
ziedojumu rezultātā iegūtām balsstiesībām.
Pagājušā gadā LF ieguldījumus pārveda no Fidelity
uz Merrill Lynch, kur LF akciju paketi ar labiem
panākumiem ir apsaimniekojusi Brigita Tupuriņa
Rumpētere. Nākamgad visu projektu atbalstam ir
paredzēts izlietot $30 000. Sīkāks sadalījums nav vēl
izlemts. LF gada sapulci un nedēļas nogali nākotnei ir
vēlams rīkot vietās, kur dzīvo lielāks skaits LF
dalībnieku; tāpēc nākamam gadam izvēlējās Toronto.
Aptaujas noder organizācijas vadībai uzzināt, ko
biedri no viņiem sagaida, vai kāda darbība bijusi
derīga, tāpēc padome vēlējās uzzināt, kādā mērā
dalībnieki seko LF darbībai presē, internetā vai citur.

Izglītībā attīstīti paņēmieni labi darbojas arī citās
vecuma grupās. Pie vakariņām bija minēšanas spēle
par LF vēsturi un darbību. Par pareizu atbildi varēja
dabūt reklāmas pogu, un pareizās atbildes zināja
daudzi. Tur uzzinājām, ka LF dalībnieki dzīvo 12
valstīs – tiešām gandrīz visur.
Latviešu Fonda padome 2013. gadam: priekšsēde –
Kristīna Sīmane-Laimiņa; priekšsēdes vietniece, aktīvo
projektu lietvede – Aija Mazsīle; sekretārs,
vicepriekšsēdis un projektu lietvedis – Ints
Dzelzgalvis; vicepriekšsēde/lietvede – Renāte Krūmala
Kenija (Kenney); kasiere – Tija Kārkle; sekretāre/
sabiedrisko attiecību vadītāja – Ilze Pētersone.
Programmas daļā Vaira Paegle stāstīja par savu
pieredzi, darbojoties Latvijas polītikā laikā no Tautas
partijas dibināšanas, kur viņa arī piedalījusies, līdz
laikam, kad viņa atgriezusies uz dzīvi ASV.
Krēslai iestājoties, dzejas skandētāji iededzināja sveces,
un Sandras Milevskas sakārtoto latviešu protesta dzeju,
sākot ar Ausekli 1873. g. līdz mūsdienām, lasīja/deklamēja
Ivars Stoņins, Laila Medne, Modris Mednis, Sandra
Zeidenberga Jansone un pati Sandra Milevska. Zālē bija
izstādīti jauniešu mākslas darbi, un galdiņi – Helovīna
gaidās – dekorēti melnās un oranžās krāsās.
Par dalībnieku un viesu labklājību,
atspirdzinājumiem un vakariņām rūpējās Rita Ramane,
Aina Berķe, Jolanta Mockus, kā arī Intas Grundes
firma Dzintara galds.
Svētdien vēl varēja noskatīties video ierakstu no
Zigurda Miezīša piemiņas sarīkojuma Rīgā ar
Solveigas Miezītes ievadu un komentāriem.
Paldies Ģirtam Zeidenbergam, kas bija uzņēmies
NNN rīkošanu, un savus uzdevumus gan zāles
izkārtojuma, gan aparatūras maiņās veica gludi un
laicīgi! Paldies Filadelfijas Brīvo latvju biedrībai un
tās priekšniekam Kārlim Bērziņam par telpām un
laipno uzņemšanu!
Anita Liepiņa
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Latviešu Fonda pilnsapulce Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā
531 N 7th St., Philadelphia, PA 19123, 2012. gada 29. septembrī plkst. 13:00
Darba kārtība un protokols
Pilnsapulces darba kārtība:
Pilnsapulces atklāšana.
Balsstiesīgo dalībnieku un pilnvarojumu konstatēšana.
Balsu skaitītāju nozīmēšana.
Sapulces darba kārtības pieņemšana.
Iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana (protokols
publicēts LF 2012. janv. 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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Sapulci atklāja ar Latvijas himnu. Ieradušies 23 LF
dalībnieki, kopā ar pilnvarām 111 pārstāvēti. Balsu skaitītāji
Sandors Abens, Ingrīda Bērziņa. Pieņem iepriekšējās
pilnsapulces protokolu.
Seko priekšsēdes Kristīnas Sīmanes-Laimiņas
ziņojums: Ir apritējis gads, kopš Jūs mani iecēlāt par
priekšsēdi. Varu paziņot, ka šis gads ir bijis ļoti aktīvs gads
Latviešu Fondam vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt jāpateicās
iepriekšējam priekšsēdētājam, Valdim Bērziņam, kas ticēja
šai organizācijai. Valdis turpina piedalīties LF kā tās
pārstāvis Latvijā.
Pirms gada Bronksā tikāmies un spērām radikālu soli,
pieņemot lēmumu mainīt ieguldījumu pārzini. Šodien
dzirdēsit no Brigitas Tupuriņas Rumpēteres par jauno
investīciju stratēģiju un par tās rezultātiem. Padome pirms
gada saprata, ka maiņas varētu sacelt neizpratni
dalībniekos, jo ieguldījuma klimats vispār pasaulē nebija
daudzsološs. Ar lepnumu varu paziņot, ka investīciju augļu
pieaugsmes dēļ ierosināšu dalībniekiem šodien apstiprināt
papildus līdzekļus piešķirt projektiem 2013. gadā.
Pirms gada padome izvirzīja trīs galvenos mērķus šim
gadam: celt LF profilu, iesaistīt jaunus dalībniekus un
piesaistīt papildus ziedojumus. Vēlos Jums īsos vilcienos
pastāstīt, ko esam darījuši, lai šos mērķus īstenotu.
Profilu ceļot, esam publicējuši vairākus rakstus
laikrakstos, esam piesaistījuši pāri par 300 draugus
Facebook portālā - tajā regulāri ievietojot informāciju par
projektiem, termiņiem un panākumiem. Tija turpina izdot
teicamas kvalitātes apkārtrakstus, kas ir pieejami arī tiem,
kas vēlas tos lejuplādēt no mājas lapas. Mājas lapā esam
ievietojuši arī angļu valodas nodaļu, lai piesaistītu angliski
runājošo publiku. Dalībnieki var mājas lapā atrast projektu
pieteikumus un par tiem izteikties. Vajag tikai pieprasīt no
Tijas paroli un ieskatīties.
Profilu ceļot, LF tika pārstāvēts Milvoku dziesmu
svētku tirdziņā. Daudzi pienākot vai nu uzzināja ko jaunu
par LF, vai iegrima atmiņās par tiem laikiem, kad paši
aktīvi piedalījās padomē un vadības lokā. Citi biedri
pārstāvēja mūsu organizāciju, velkot kreklus un individuāli
aprunājoties ar interesentiem. Paldies katram, kas nes LF
vārdu ar godu.
Pati šovasar uzrunāju Gaŗezera Vasaras Vidusskolas
jauniešus, trešo klasi informējot par LF darbību. Pilnīgi
skaidrs, ka jaunā paaudze nav pietiekami informēta par
mūsu darbību, vai par iespēju ņemt aktīvu līdzdalību. Visi
viennozīmīgi piekrita, ka LF jāturpina savu, pirms 42
gadiem uzsākto, darbību. Jaunā paaudze pievienojas, ka,
paplašinot auditoriju, būtu jāpaplašina informācija arī
angļu valodā.
Šovasar centos celt LF profilu Latvijā, kā Vītola Fonda
10 gadu jubilejā, tā arī tiekoties ar vairākiem biedriem
PBLA telpās Rīgā, un stājoties sakaros ar American
Chamber of Commerce in Latvia vadību. Izvērstais
ieteikumu saraksts ir garš un plašs - un ar padomes un
dalībnieku līdzdalību - izpētams, izvirzams un izdarāms.
Arī Latvijas tikšanās reizēs cauri skanēja doma: tik uz
priekšu!
Jauno biedru piesaiste arī ir bijusi veiksmīga! Tikai
pāris mēnešus Fondam ir pastāvējusi iespēja ziedot ar
interneta palīdzību. Kas sen nav ieskatījies mājas lapā, to
darot var ieraudzīt pogu DONATE. Varbūt šīs vienkāršotais
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maksāšanas veids ir veicinājis jaunus biedrus iestāties.
Varam lepni paziņot, ka nepilna gada laikā mums
iestājušies gandrīz desmit jauni dalibnieki! Arī tas norāda tik uz priekšu!
Papildus ziedojumu vākšana no esošiem dalībniekiem
nav bijusi tik veiksmīga, kā mēs to būtu cerējuši. Gaidām
ieteikumus - kā esošos dalibniekus mudinātu, lai
neaizmirst, ka šo organizāciju var un vajadzētu turpināt
atbalstīt. Varbūt viens otrs ieklausās klačās, ka Fonds nevar
(vai tam nevajadzētu) pastāvēt, un tāpēc bažīgi skatās, lai
neiekristu.
Kaut vai Fondā pati piedalos mazāk nekā piecus gadus,
saprotu, ka daudz laika pavadīts apspriežot LF pagātni un
tās ne vienmēr drošo nākotni. Mūsu archīvi vismaz daļēji
digitalizēti pateicoties padomes un LaPa mūzeja
darbiniekiem. Varat tajos ieskatīties ALAiDD mājas lapā.
Vēl darbs stāv priekšā ievadot un sakārtojot dokumentus.
Lūdzu sazināties ar padomi - epasta adreses atrodas tīmeklī
- ja Jums ir kas nododams, vai Jums jebkādi jautājumi
paceļas par LF darbību. Tāpat, vēlamies no Jums dzirdēt un
ne tikai pilnsapulcēs. Sazināties laikus ir vislabākais veids
kā novērst nesaskaņas vai pārpratumus.
Vēlos viennozīmīgi paziņot, ka mūsu organizācija ir un
būs tikai tik stipra kā tās reputācija. Ir svarīgi vienoties, par
to, ka mēs sanākam, lai kopīgi turpinātu veidot un celt
mūsu organizāciju. Pietiek darba visiem, lai mēs varētu
turpināt lepoties par gadiem ielikto darbu un līdzekļiem.
Latviešu Fonds ir zīmols, kas ir redzams visā pasaulē, un
projekti, kas saņem mūsu atbalstus, lepojas, ka LF stāv klāt
un atbalsta. Sadarbosimies, lai visa pasaule redz, ka
Latviešu Fonds ir cieņas vērta organizācija, kas nebūt
netaisās uzdot cīņu par tās pastāvēšanu. Tik uz priekšu!
Aija Mazsīle – aktīvo projektu lietvede, ziņo, ka patreiz
ir 18 aktīvie projekti, 9 lielie un 9 mazie. ASV un Kanādā 8;
Latvijā 10.
Alfs Bērztīss ir atkāpies no sekretāra amata. Sēdē
protokolē Anita Liepiņa, LF meklē sekretāru.
Projektu lietvedis Ints Dzelzgalvis ir iesūtījis 2012.
gadā pieteikto projektu kopsavilkumu un analīzi: Pieteikti
bija 33 lielie un 61 mazais – kopā 94. Pieprasītā nauda no
LF bija lieliem $208,403.27 un maziem $108,334.97; projektu
budžetu kopsummas bija $676,300.27 lielajiem, $489,532.26
mazajiem; kļūdaini izpildīti bija 1 lielais un 12 mazie;
atsauksmes no LF biedriem bija 3 lieliem un 7 maziem; 13
lielie un 22 mazie atspoguļoja trimdas dzīvi; projektu mērķi –
grāmatas 24, CD/DVD 10; filmas 6, bibliotēkām 1, nometnes
10, IT 5, folklora 5, izstādes/mūzeji 4, citi 25.
Kasiere Tija Kārkle paskaidro, ka finansiālais pārskats
ir līdz 31. augustam (pievienots apkārtrakstam). Pārskatā
uzdotai summai, augustā/septembrī nākuši klāt $4,300. LF
ir 465 balsstiesīgi dalībnieki (datu bāzē ir pāri par 1000).
Tie, kas nav atjaunojuši savu līdzdalību LF, var atsākt katrā
laikā, un nav jāmaksā iestāšanās nauda $50. Var
automātiski izdarīt maksājumus un arī ziedot, lietojot LF
mājas lapu. No ASV var sūtīt čekus uz Latviešu
kredītsabiedrību Minesotā un varēs čekus sūtīt arī no
Kanādas. Viņa turpina maksāt Irbīša fondam caur Vītolu
fondu. Tija strādā kopā ar Rasmu Kariņu. Ir bijusi laba
sadarbība ar Brigitu Rumpēteri un Merrill Lynch. Šogad
(Turpinājums seko)
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revīzijā Rūdolfs Bērziņš piedalījās ar Skype, Zinta Pone
piedalījās pati personīgi.
Tija ir arī dalībnieku pārzine un administratīvā lietvede.
LF ir 14 jauni dalībnieki, daži no tiem ir studenti, 10
miruši. 2 jauni tūkstošnieki. Kā administratīvā lietvede viņa
sagatavo un izdod apkārtrakstu, 90 izsūta e-pastā, 400 pa
pastu. Palīdz Intam apstrādāt ienākošos projektus. Visu
ieliek mājas lapā. Ved grāmatvedību, un iesūta pārskatus
IRS, Mičiganas štatam. Uzlabo mājas lapu saziņai ar
dalībniekiem un uzliek to, kas ir mājas lapā uz Facebook.
Palīdz ar projektu sagatavošanu padomei.
Ilze Pētersone, Sabiedrisko attiecību vadītāja, seko
viņas teiktais pilnsapulcē.
Labdien filadelfieši un LF biedri! Man ir liels prieks
pirmo reizi piedalīties NNN sanāksmē un arī būt šeit
Filadelfijā, Brīvo latvju biedrības biedru vidū. Ar interesi
esmu lasījusi Laikā, kā jūs esat svinējuši 120 gadu jubileju
– tik pilns ar nodarbībām jums bijis šis gads. Ir skaidrs, ka
šeit Filadelfijā ir dinamiska un draudzīga latviešu vide – cik
brīnišķīgi – ja to tik varētu atdarināt citās pilsētās!
Šis ir mans pirmais gads Latviešu Fonda valdē (padomē
A.L). Vēl esmu galīgi „zaļa” un daudz ko nezinu par Fonda
darbību un organizācijas „kultūru”. Varu teikt, ka man ir
ļoti paticis mans pirmais gads. Ir bijis prieks strādāt ar
priekšsēdi Kristīnu, Tiju, Intu, Valdi un citiem. Es atrodu,
ka metode, kā valde sazinās - caur Skype - ir efektīva un
informatīva. Esmu caur internetu iepazinusies ar padomes
biedriem, pirms es viņus fiziski satiku. Un, sarunājoties
gandrīz katru mēnesi, ir radusies piederības sajūta dzīvā
organizācijā. Tā kā paldies, Ģirt, ka pierunāji mani
iesaistīties Latviešu Fondā!
Man jāatzīstas, ka esmu bijusi LF biedrs „on and off” ,
kā angliski saka, kopš 1997. gada, bet līdz pagājušam
gadam biju viena no tiem biedriem, kas neko nezināja par
LF mērķiem vai projektiem. Man liekas, ka es nekad pat
nebalsoju... Faktiski, šis ir temats – kā iesaistīt cilvēkus, kas
jau ir LF biedri, LF darbā – ko mums vajadzētu pārrunāt
vēlāk darba grupās...Nu, tagad esmu valdē. Esmu arī iecelta
amatā, kas laikam līdz šim nav bijis – mans oficiālais
nosaukums ir – sabiedriskā sakarniece.
Kā LF sabiedriskai sakarniecei mans uzdevums ir līdzēt
priekšsēdei un valdei izveidot LF nākotnes plānu, palīdzēt
izveidot stratēģiju, kā piesaistīt jaunus biedrus, un palīdzēt
izdomāt veidus, kā celt LF tēlu. Lieli un gŗūti mērķi. Gŗūti
mērķi tamdēļ vien, ka šajās dienās, ikkatra latviešu
organizācija tiecas pēc tiem pašiem „jauniem biedriem”.
Jauni biedri ir tieši tādi – jauni biedri. Mēs, vecie, sarūkam.
Un viens aktuāls jautājums ir – vai ir iespējams iesaistīt
jauno paaudzi darboties Latviešu Fonda labā?
Padome ir šo tēmu daudzkārt pārrunājusi un arī aktīvi
kaut ko darījusi. Kā Kristīna stāstīja, viņa šovasar devās uz
GVV, lai uzrunātu 3. klases skolniekus. GVV ir noteikti
labs avots, kur uz vietas var atrast jauniešus, kas jau ir
aktīvi saistīti ar latvietību. Mēs arī pārrunājām ideju
apbalvot labākos GVV absolventus ar biedra karti LF.
Man viena doma ir, ka vispār mums būtu vērts uzņemt
sakarus ar latviešu skolām ASV, Kanādā un Austrālijā.
Pirmkārt, lai iepazīstinātu skolniekus un skolotājus ar LF.
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Otrkārt, lai lūgtu skolas iestāties – kā organizācijas par
biedriem Latviešu Fondā. Mērķis būtu savest kopā latviešu
skolotājus un skolēnus ar interesantiem un izglītojošiem
projektiem, ko LF ir atbalstījis. Iedomājieties – vai nebūtu
vērtīgi latviešu bērniem uzzināt, kā baptisti atstāja Latviju
un iebrauca Brazīlijā? Vai mūsu bērni un mazbērni zina, ka
Sibīrijā ir vēl tagad latviešu ciemi? Un LaPa mūzejam
piemēram ir ļoti pamācoši materiāli par latviešiem visā
pasaulē. LF projekti interesantā veidā papildinātu
pašreizējos mācību materiālus. Un tie īstenotu latvietības
ideju mūsu skolēnos.
Un, ja skolas būtu balsstiesīgi biedri Latviešu Fondā, tās
varētu atbalstīt projektus, kas veicinātu trimdas latviešu
skolotāju darbu.
Augšminētais ir tikai viena ideja, un tā ir daļa no daudz
plašāka pārskata, ko sniedzu LF pavasara sēdē. Apskatīju,
kuras ir tās iespējamās grupas – tās audiences, ja tā latviski
saka, ar ko mēs varētu uzņemt sakarus, lai iesaistītu Fondā
jaunus biedrus.
Pirmā grupa, ar kuru ir loģiski sākt „biedru kampaņu”, ir
tie paši latvieši un latviešu jaunieši, kas jau aktīvi piedalās
trimdas latviešu sabiedrībā. Bet, tuvāk ieskatoties šīsdienas
latviešu sabiedrības daudzveidībā, ir arī citas.
Tās būtu šādas: 1. aktīvie ārzemju latvieši – tos nupat
minēju; 2. neaktīvie ārzemju latvieši, kas varbūt neprot labi
runāt latviski; 3. latvieši, kas nesen emigrējuši uz ārzemēm
no Latvijas; 4. ārzemju latviešu organizācijas, gan trimdas,
gan jaunlatviešu; 5. privāti latviešu uzņēmumi ārzemēs; 6.
ASV, Kanādas, Austrālijas un Eiropas valdības un
bezpeļņas organizācijas; 7. latvieši Latvijā; 8. Latvijas
valdības organizācijas; 9. privāti uzņēmumi Latvijā.
No katras kategorijas mēs daudz ko varētu iegūt. Bet ne
bez lielām pūlēm. Katra kaut visvienkāršākā ideja prasa no
Latviešu Fonda valdes un/vai biedriem milzu darbu,
enerģiju, neatlaidību, kā angliski saka – manpower.
Viens fakts ir neapšaubāms – mēs šo valdē esam
pārrunājuši – ir vairāk un vairāk iemeslu mums nodarboties
abās valodās – latviski un angliski.
Un to mēs šogad LF esam pakāpeniski darījuši. Mans
pirmais projekts bija uzmest angļu valodā īsu aprakstu par
LF, tā mērķiem un darbību. Šeit man ir kopijas, ja kāds to
vēlas apskatīt. Aija Mazsīle ir pārtulkojusi LF brošūru
angļu valodā. LF mājaslapā ir angļu teksts un esam arī
angliski pārtulkojuši Latviešu Fonda pieteikšanās formu. Ar
laiku, visiem materiāliem vajadzētu būt pieejamiem abās
valodās.
Ar šo beigšu savu ziņojumu. Ar dedzību gaidīšu dzirdēt
idejas no klātesošiem Latviešu Fonda biedriem. Paldies!
Ieguldījumu komisija – Andris Padegs. Ko sagaidīt?
Var salīdzināt ar Standard & Poor’s rezultātiem kopš 2006. g.
LF rezultāti labi salīdzinās. Ieguldījumos balansē drošību
un ienākumus. Pēdējos 2 gados ieguldījumi bijuši
konservatīvi, drošības apsvērumu dēļ. Brigitas
Rumpēteres ziņojums pievienots apkārtrakstam.
Nomināciju komisija – Ģirts Zeidenbergs. Kopš
vēlēšanām Jānis Plostnieks ir atteicies no revidenta
pienākumiem. Viņa vietā kandidē Mārtiņš Daiga. Sapulcei
nolasa Daigas darbības aprakstu. Sapulce viņu apstiprina
amatā. LF meklē sekretāru. Rakstveida balsošanā Fonda
(Turpinājums seko)
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ieteiktie statūtu grozījumi ir pieņemti.
Revidenta ziņojums – Rūdis Bērziņš. Šī gada 17.
septembrī plkst. 1:00 pēcpusdienā caur Skype tikos ar
Tiju Kārkli, Rasmu Kariņu un Zintu Poni, lai veiktu
revīziju par Latviešu Fonda fiskālo gadu no 2011. g.
maija līdz 2012. g. aprīlim. Zinta Pone raksta sekojošo:
Salīdzināju oktobra, marta un aprīļa mēnešu pārskatus ar
attaisnojuma dokumentiem. Visi dokumenti bija skaidri
un precīzi. Arī LF bilances rādītāji uz 30. aprīli sakrita ar
bankas kontu pārskatiem. Rudens mēnešos visus LF
noguldījumus pārlika no Fidelity uz Merrill Lynch
kontiem. Tai sakarā, kā arī tirgus svārstību dēļ, bija
noguldījumu vērtību kritums. Noguldījumu maiņas ir labi
dokumentētas. Darījumu kontu “US Bank” bankā slēdza
un atvēra kontu Latviešu kredītsabiedrībā Minesotā.
Kredītsabiedrība pagaidām nepiedāvā čeku kontu, tātad
izejošos maksājumus izmaksā no Merrill Lynch konta.
Tiklīdz kredītsabiedrība uzstādīs čeku kontu iespēju, tā
visi LF tekošie ienākumi un izdevumi ies caur to kontu.
LF biedru ieguldījumu un/vai ziedojumu uzskaite atbilst
bilancē uzrādītajai summai uz 30.04.12. Piešķīrumi ir labi
dokumentēti un iegrāmatoti, un piešķīrumu uzskaite
atbilst bilancei uz 30.04.12.
Balsošanas rezultāti no revidentes Ligitas
Krūmkalnas – Projekti: Trimda Dimd (510 balsis);
Sibīrijas mazā Latvija (430); Trimdas latviešu mākslas
kopu iesaistīšana Dziesmu svētku procesā (100); PLMS
Trimdas mākslas centrs (353); Latgalīšu povuorgruomota
(75); Dieva putniņi (483); Jaunpiebalgas baznīcas
personālgrāmatas (132); XIV Dziesmu svētki Kanādā
(491); Latvieši Austrālijā (218); Barikadopēdija (204).
Balsošanā uzvarēja Trimda Dimd ($4,000) un XIV
Latviešu Dziesmu svētki Kanādā ($6,400; no tā $400 ir
neizlietota nauda no mazajiem projektiem.)
Padomes locekļi: Renāte Krūmala Kenney (149 balsis),
Aija Mazsīle (148). Revidenti: Rūdolfs Bērziņš (145),
Ligita Krūmkalna (151), Jānis Plostnieks (148).
Statūtu grozījumi: Article 3.2. (par 132; pret 6; atturas
20). Article 4.7. (par 137; pret 2; atturas 19). Article 5.4
(par 134; pret 4; atturas 20).
2012. gada balsošanā piedalījās 158 balsotāji, no
kuriem viens netika pieņemts. Kopā nodoti 2,996 punkti.
(2010. gadā piedalījušies 175 balsotāji ar 170 derīgām;
2011. gadā – 208 ar 197 derīgām balsīm).
Pēc Mičiganas štata noteikumiem organizācijai ir
jāievēl President, Secretary, Treasurer. Šos amata
nosaukumus uzņemsies ievēlēti padomes locekļi un darbu
izpildei pieaicinās palīgus. Sapulce pieņem balsošanas
rezultātus.
Lai apstiprinātu statūtu grozījumus vajag 2/3 sapulces
dalībnieku apstiprinājumu rakstveida balsojumam. Pēc
garākām pārrunām sakarā ar Jura Jauntirāna iebildumiem
par pieņemto grozījumu legalitāti, Andrejs Brošs proponē
un Sandra Milevska atbalsta apstiprināt minētos
grozījumus. Par 109 balsis, pret 2.
Ieteic noskaidrot Michiganas štata Secretary of State
viedokli par LF statūtu grozījumiem. Par 109, Pret 2.
Pēc Mičiganas štata noteikumiem ir jāievēl President,
Secretary, Treasurer. Pēc gada pārtraukuma amatā LF
padomē, Tija Kārkle ir tiesīga atgriezties padomes darbā
kā kasiere/Treasurer un sapulce viņu apstiprina. Sapulces
laikā netika atrisināts sekretāra jautājums. (Kopš tā laika
Ilze Pētersone ir uzņēmusies sekretāres posteni. A.L.)
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Darba grupas
LF Tēla /Profila celšanas grupā konstatēts, ka cilvēki
vēl pa projektiem; atbalsta jaunradi; veido personīgus
kontaktus, kas ir nozīmīgi. Vēl joprojām mērķis ir
censties sasniegt pirmo miljonu. LF tēls var piesaistīt
testamentārus novēlējumus. Kārtot iespējas cilvēkiem
ziedot īpašam projektam. Organizēt sanākšanas LF
biedriem, pārrunāt projektus, kas radītu piederības sajūtu.
Ziedojumu paplašināšana. Iesaistīt organizācijas;
regulāri piesūtīt atgādinājumu ziedot. Personīgs kontakts
palīdz iesaistīt biedrus. LF jācenšas sevi labāk definēt,
kas tam ir savādāks kā citiem fondiem. Viena atšķirība ir,
ka LF ir atbalstījis jaunradi. Ja LF pieņemtu projektus
angļu valodā, augstskolās varētu izdarīt pētījumus par
latviešu tēmām. Projektu būtība un auditorija iet roku
rokā.
Jaunu biedru iesaistīšana. Attīstīt materiālus par LF
atbalstītiem projektiem. Studenti varētu palīdzēt
sagatavotu materiālu uzlikt uz audio/video. Jauns latvietis
kā mazo projektu varētu izveidot mācību materiālus
skolām, lietojot LF atbalstītus projektus.
LF Archīvu projekts. Kā jau ziņots agrāk, LF ir
salīdzis LaPa – MPC (Latvieši Pasaulē – Muzejs un
Pētniecības Centrs) biedrību Latvijā veikt darbu ar LF
archīvu digitalizēšanu un ievešanu ALAs organizāciju
datu bāzē ALAIDD. Archīvi tiek ieskenēti, apstrādāti un
glabāti ALAIDD, darbs tiek veikts pakāpeniski, atvēlēto
līdzekļu rāmjos. Līdz šim ALAIDD ir ievietots viss Valža
Muižnieka archīvs un darbs turpinās ar dokumentiem, kas
atrodas Nacionālā arhīvā Latvijā. Tiek arī sūtīti un
apstrādāti pēdējo gadu LF dokumenti. Mudinām tos, kam
ir kādi dokumenti, ko vajadzētu glabāt LF vispārējā
archīvā, tos nosūtīt vai aizvest uz Latviju. Archīvus jāsūta
uz LaPa-MPC biroju Ausekļa ielā 6a – 12, Rīgā, LV1010,
tel: 2230 0397 c/o Marianna Auliciema,
lapainfo@gmail.com. LaPa birojs ir pieejams publikai,
bet pirms tā apmeklēšanas jāpiezvana biroja vadītājai, jo
birojā ne vienmēr ir kāds, kas varētu viesus pieņemt.
Ieskenēt un tad ievest dokumentu datu bāzē caurmērā
LF ir izmaksājis 19 centi pa lappusi. Ja dokuments ir
drukāts un kopā ar līdzīgiem, tad, ieskenējot tos visus
kopā, iznāk lētāk nekā bildes un dokumentus, kuri ir
jāieskenē pa vienam, kas, saprotams, procesu sadārdzina.
LaPa sadarbojās ar Nacionālo arhīvu un kopējais plāns
ir, ka LF archīvi būs pieejami no abām, gan ALAs
ALAIDD, gan Nacionālās arhīvu diģitalizētu dokumentu
datu bāzes.
LF projektiem piešķiramā summa nākošgad būs
$30,000 neaizskarot pamatkapitālu. Šo summu padome
tālāk sadalīs. 2013. g. NNN jārīko vietā, kur iespējami
liels LF dalībnieku skaits. Izvēlējas Toronto. Datums
jāsaskaņo pirms galīgās izvēles.
Sakarā ar balsstiesību pārmantošanu Latviešu Fondā
Ģirts Zeidenbergs pēc sapulces atsūtīja sekojošo
formulējumu: Latviešu Fonda balsošanas tiesības, kuŗas
balstās uz aizdevuma, ir iespējams novēlēt pēcnācējiem,
paziņojot to padomei. To nevar darīt ar ziedojuma
rezultātā iegūtām balsstiesībām.
Pateicās Ģirtam Zeidenbergam un filadelfiešiem par
labo izkārtojumu un mīlīgo vidi.
Pieņēma pilnsapulces atzinumus un sapulci slēdza
plkst. 16:50.
Sapulci vadīja Kristīna Sīmane-Laimiņa. Protokolēja
Anita Liepiņa.
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Latvian Foundation, Inc.
Statements of Financial Position
As of April 30, 2010; April 30, 2011; April 30, 2012; and August 31, 2012

April 30, 2010

April 30, 2011

April 30, 2012

August 31, 2012

ASSETS
Current Assets
Checking/Savings
Banks and Credit Unions

$

Fidelity -Money Market fund

9,404.46

$

14,002.52

57,514.81

40151.57

66,919.27

54,154.09

$

Merrill Lynch Money Market
Total Checking/Savings

14,032.61

$

15,319.53

68,501.43

27,452.53

82,534.04

42,772.06

Other Assets
657,693.13

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

753,141.89

641,845.21

689,173.13

$

724,612.40

$

807,295.98

$

724,379.25

$

731,945.19

$

49,261.93

$

52,529.07

$

70,456.57

$

80,056.57

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

564.40

2,350.00

-

-

49,826.33

54,879.07

70,456.57

80,056.57

307,712.54

314,159.46

307,333.68

310,224.55

357,538.87

369,038.53

377,790.25

390,281.12

(199,329.81)

(84,674.94)

(17,503.29)

(110,168.06)

1,072.00

32.52

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

(10,216.69)

(8,612.71)

(5,827.46)

(240.00)

(209546.50)

(92,215.65)

(23,298.23)

(110,408.06)

124,871.56

74,712.36

-86,869.83

-4,684.93

(84,674.94)

(17,503.29)

(110,168.06)

(115,092.99)

408,569.83

415,177.83

418,993.83

418,993.83

323,894.89

397,674.54

308,825.77

303,900.84

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

24,287.69

24,220.40

24,231.86

24,231.86

Karlis Irbitis Scholarship Fund (Note 4)

18,890.95

16,362.51

13,531.37

13,531.37

43,178.64

40,582.91

37,763.23

37,763.23

367,073.53

438,257.45

346,589.00

341,664.07

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
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$

724,612.40

$

807,295.98

$

724,379.25

$

731,945.19

18,500.00 $

6,065.34
12,281.97

1,100.00
2,000.00
7,000.00
15,600.00

Promotion and advertising

Semi-annual meetings

420.00
650.00

Taxes: Federal, state and foreign

Irbitis Fund Administration

Net Ordinary Revenues/Losses

Prior year adjustment

Other Revenues/Losses

Total investment market and currency fluctuations

Currency valuation fluctuations

Investment market gains (losses) unrealized (Note 1)

$

7,000.00

6,643.13

4,024.28

9,881.91
65,792.94

19,394.02

5,680.00 $ 124,871.56 $

1,376.00
74,712.36 $

(2,000.00) $

(86,869.83) $

40,096.76

52,782.61
71,585.28

33,472.68

(2,000.00) $ (126,966.59) $

70,300.00

24,800.00

10,500.00

202.22

20.00

99.41

246.19

495.00

(5,850.00) $

-

(5,850.00) $

61,350.00

26,850.00

13,550.00

250.00

100.00

200.00

500.00

600.00

400.00

1,500.00

4,000.00
1,696.56

6,000.00
3,041.28

13,300.00

6,500.00

1,500.00

1,100.00

1,700.00

2,500.00

34,500.00

4,500.00

30,000.00

55,500.00 $

3,000.00

2,000.00

7,500.00

4,081.25

6,624.08

59,003.66

21,929.75 $

50,562.23

16,214.39

200.00

200.00

81.47
180.60

400.00

1,100.00

600.00

500.00

1,500.00

6,000.00

221.70

294.18

896.33

1,350.00

1,000.00

9,512.11

4,858.41

214.60

622.49

1,471.29

2,345.32

46,398.92

4,628.92

41,770.00

(61,173.65) $

2,831.14

2,000.00

(89,889.08)

22,000.00

(4,684.93)

2,223.45

(2,898.19)

5,121.64

(6,908.38)

15,442.05

5,842.05

3,477.26

25.35

53.54

40.00

1,395.87

1,962.50

2,364.79

706.00

649.99

1,008.80

9,600.00

9,600.00

8,533.67

(414.93)

6,663.60

2,285.00

4 Months Actuals
Aug. 31, 2012

21,000.00 $

Proposed FY13
Budget

9,773.77 $
14,110.52

(6,221.05)

0.00 $

0.00 $

57,800.00

23,300.00

8,700.00

250.00

300.00

2,000.00

1,406.64

14,300.00

1,100.00

225.00

12,190.11

1,700.00

2,500.00

1,668.09

2,247.25

45,500.00

4,500.00

4,347.84
34,347.84

41,000.00

30,000.00

68,300.00 $

3,300.00

72,491.98 $

2,000.00

2,528.44

-

5,236.00
2,000.00

24,000.00

18,000.00

21,000.00 $

29,774.65

18,404.32

14,548.57 $

FY12 Actuals

(13,632.40)

85,217.68

51,910.28 $

28,646.36

34,270.00

Total Grants and Member and Admin. Expenses

5,680.00 $

13,925.36

19,270.00

Total Member and Administrative expenses

Net Ordinary Revenues/Losses before investment and currency
fluctuations

1,643.39

3,670.00

69.95

209.00

130.98

400.00

1,100.00

443.95
376.11

600.00

500.00

1,350.00

4,200.00

14,600.00

7,000.00

2,000.00

1,100.00

2,250.00

2,250.00

34,500.00

4,500.00

30,000.00

57,800.00 $

3,300.00

1,500.00

15,000.00

18,000.00

20,000.00 $

174.00

239.40

879.12

1,204.68

Total administrative expenses

Other

400.00

Bank charges

1,100.00

600.00

Website management

Computer, office, and telephone

500.00

Accounting and legal related

LF Archive Development - LaPa Museum

Investment Management

Operations consultant (Note 6)

Administrative expenses:

Total member and project related expenses

Meeting travel

3,000.00

2,049.24

2,500.00

Postage and mailing services

$

14,721.00

15,000.00
2,083.59

4,221.00

10,500.00
4,500.00

10,500.00

80,556.64 $

Printing and copying

Member and project related:

Total Grants and Awards

Awards Committed (Notes 4 and 5)

Grants committed (Note 3)

Expenses and Losses

39,950.00 $

2,930.00

2,950.00

Irbitis Funds Release for Award (Note 4)

Total Income

1,500.00

2,000.00

Bierins Funds Release for Award (Note 5)

12,283.00

18,608.82

19,211.52 $

Unused grant balances (cancelled projects) (Note 3)

16,500.00
26,023.30

$

$

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

Interest, Dividends and account capital gains (losses)

Member dues and donations (Note 2)

Revenues and Gains

FY10 Budget FY10 Actuals FY11 Budget FY11 Actuals FY12 Budget

Latvian Foundation, Inc.
Statement of Activities
Budget vs Actuals
Year Ending April 30, 2010, 2011, 2012, and FY13 and Four Months Ending Aug. 31, 2012
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Notes to financial statements
In the first four months of the fiscal year ending April 30, 2013, the main activities were the diversification of stock
investments, the review and granting of $9,600 for small projects, and the promotion of the Latvian Foundation at the
Milwaukee Latvian Song Festival.
As reported previously, the fiscal year ending April 30, 2012 was a year of restructure and change.
At the October, 2011 annual membership meeting in New York, the investment committee chairman, Andris Padegs,
recommended that the Latvian Foundation investments be managed by an investment specialist. In November, 2011, with
membership and Board approval, Latvian Foundation investment portfolio was transferred from Fidelity Investments to
Merrill Lynch Wealth Management and Financial Advisor, Brigita Z. Rumpeters. With this shift, many of the Fidelity
investments were sold, losses incurred, and the funds reinvested.
The April 30, 2012 statements and operations were audited on September 17, 2012 by accountant Zinta Pone, with LF
auditor, Rudis Berzins and Ingrida Berzins, and Rasma N. Karins, accounting/financial advisor, observing the audit via
Skype.
Note 1: Marketable Securities, Capital Gains (Losses)
Marketable Securities investments on the financial statements are stated at the current market values.
During the first 4 months of FY2013 the LF investment portfolio market value increased by $4,706.71 over market value
at April 30, 2012. Market capital losses on sale of securities were $414.93. (The gains calculated based on cost were
$4,843.38.)
For the year ending April 30, 2012, the capital losses based on market values were $89,889.08. The losses based on cost
were $25,553.50. The detailed schedule of April 30, 2012 investments and sales and the Merrill Lynch report were
included in the July 2012 bi-yearly report to members.
The yearly market fluctuations for investments in the portfolio are shown as Unrealized Gains (Losses) at the bottom of
the Statement of Activities. The August 31, 2012 increase was $4,706.71. For FY12, the increase was $33,472.68, in
FY2011, $59,003.66 and FY2010, $85,217.68. In FY12 capital gains of $1,058.16 were received from investments in the
broker account.
A contract was signed with Merrill Lynch (ML) on November 1, 2011. ML receives a quarterly 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 FY12 amounted to $3,041.28 and for the first four months of FY13 of $1,395.87.
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 increase in these
loans is almost entirely due to the volatile currency fluctuations and the weak US dollar. Net currency fluctuations are
shown on the bottom of the Statement of Activities.
MEMBER LOANS

April 30, 2010 April 30, 2011 April 30, 2012 Aug. 31, 2012

Loans Payable-USA
$219,419.53 $219,979.53 $221,039.53 $221,039.53
Loans Payable-Canada
80,843.96
85,394.53
78,607.33
80,150.37
Loans PayableAustralia
7,449.05
8,785.40
7,686.82
8,060.00
$307,712.54 $ 314,159.46 $307,333.68 $ 309,249.90

(Turpinājums seko)
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(Turpinājums)

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, 2010 April 30, 2011 April 30, 2012 Aug. 31, 2012
Endowment-USA

$340,982.94

$346,590.94

$349,406.94

$349,776.94

Endowment-Canada

50,315.15

51,315.15

52,315.15

52,315.15

Endowment-Australia

17,271.74

17,271.74

17,271.74

17,271.74

$408,569.83

$415,177.83

$418,993.83

$419,363.83

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 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.
In the first four months of FY13, three new members provided $110 in initiation fees. Existing members provided loan
funds of $150 and donations of $2175: $240 in endowment donations and $1,935 in general donations
In FY 2012, six new members provided $180 in initiation fees. Existing members provided loan funds of $1,560 and
donations of $9,593.77: $3,816 in endowment donations and $5,777.77 in general donations.
Note 3: Grants Payable, Unused Grant Balances, Grants Committed
Board members continue to monitor open grant projects. As of August 31, 2012 the Grants Payable balance was
$80,056.57. In FY2010 the Grants Payable account was $49,262, in FY2011, $52,529, and in FY2012 , $70,456.57.
The amount of $40,000 was committed for grants for FY12 and was approved by the members at the annual meeting in
Garezers, MI in October, 2010. For FY13, $20,000 was committed at the annual meeting in New York, NY in October,
2011. If economic conditions allow, the Board can add an additional $10,000 in grants .
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, $2,709 was
transferred to the Vitols Foundation for a one year scholarship distribution and administration of the grant. No transfers
have been made as of August 31, 2012.
Note 5: Bierins Fund
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. LF is represented on this committee by its Secretary. In FY 2012, the fund awarded $2,000.
The Bierins Fund value was $24,231.86 on April 30, 2012. As of August 31, 2012, Bierins Funds dividend income was
$311.07 and increase in Vanguard-Mutual Fund market value share, $572.85.
Note 6: 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 to utilize a paid part-time consultant was approved at the annual
membership meeting in the fall of 2010. Tija Karkle was selected by the Board to fill the position. The expectation is that
the Board can direct its focus to expanding the membership base and increase member donations. The consulting fees paid
in FY12 were $4,081.25 and for the first 4 months of FY13, $1,962.50.
Note 7: Proposed Budget – LF Archive Development
The project to accumulate, organize, and archive LF documents and projects through the LaPa Museum continues.
Through FY12, over 750 documents had been archived, the most important of which are the earliest materials from the
personal archives of LF founder Valdis Muiznieks. In FY11, $1,350, was expended, in FY12, $1,696.56, and $1,500 is
budgeted for FY13.
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STOCKS AND EXCHANGE TRADED FUNDS:
COCO COLA CO (KO)
DISNEY WALT CO DEL (HOLDING CO) (DIS)
ENCANA CORP (ECA)
ABBOTT LABS
AIR PRODUCTS & CHEM
ALTRIA GROUP INC
AT&T INC
AMAZON COM INC COM
AMAZON COM INC COM
APPLE INC
BAXTER INTERNTL INC
BCE INC
BREITBURN ENERGY PRTNRS
BREITBURN ENERGY PRTNRS
BUCKEYE PARTNERS LP
CHEVRON CORP
CHEVRON CORP
COCA COLA COM
CSX CORP
DIGITAL RLTY TR INC
DOVER CORP
EATON CORP
EMERSON ELEC CO
EXXON MOBIL CORP COM
FIRST ENERGY CORP
GAP INC DELAWARE
GENL DYNAMICS CORP COM
GLAXOSMITHKLINE PLC ADR
HONEYWELL INTL INC DEL
INTEL CORP
INTL BUSINESS MACHINES
JOHNSON AND JOHNSON COM
KRAFT FOODS INC VA CL A
KIMBERLY CLARK
LINN ENERGY LLC
MCDONALDS CORP COM
MEDTRONIC INC COM
MERCK AND CO INC SHS
MICROSOFT CORP
NEXTERA ENERGY INC SHS
NORFOLK SOUTHERN CORP
PACCAR INC
PHILIP MORRIS INTL INC
PROCTER & GAMBLE CO
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
QUALCOMM INC
RAYTHEON CO DELAWARE NEW
ROYAL DUTCH SHEL PLC
RPM INTERNATIONAL INC
SEMPRA ENERGY
SOUTHERN COMPANY
SPECTRA ENERGY CORP
SUBURBAN PROPANE
10/2/02
8/14/97
4/8/02
12/9/11
12/9/11
5/1/12
5/1/12
12/14/11
2/14/12
12/14/11
12/9/11
5/9/12
2/6/12
2/15/12
8/8/12
12/9/11
5/9/12
5/9/12
12/9/11
5/9/12
12/9/11
12/9/11
12/9/11
12/9/11
3/2/12
12/9/11
12/9/11
5/9/12
12/9/11
5/9/12
12/14/11
12/9/11
5/9/12
12/9/11
7/18/12
12/9/11
12/9/11
5/9/12
12/9/11
5/9/12
12/9/11
5/9/12
5/9/12
12/9/11
12/14/11
12/14/11
5/9/12
5/9/12
5/9/12
5/9/12
5/9/12
5/9/12
7/18/12

Date
200.000
600.000
441.000
39.000
25.000
34.000
80.000
25.000
15.000
15.000
41.000
40.000
500.000
100.000
150.000
20.000
1.000
28.000
98.000
30.000
37.000
46.000
41.000
26.000
170.000
114.000
32.000
35.000
39.000
79.000
25.000
33.000
42.000
30.000
125.000
22.000
59.000
28.000
83.000
26.000
28.000
40.000
12.000
33.000
50.000
85.000
31.000
30.000
42.000
25.000
36.000
73.000
110.000

Quantity

PURCHASE

2,133.69
2,079.25
1,102.96
2,549.59
4,808.50
2,756.25
5,897.70
2,127.90
1,623.60
9,919.00
1,874.00
8,102.63
2,090.20
103.45
2,159.92
2,143.26
2,226.90
2,137.86
2,128.88
2,137.33
2,115.36
7,446.00
2,152.66
2,116.16
1,617.35
2,138.37
2,215.15
4,852.00
2,103.75
1,654.80
2,130.30
4,965.88
2,110.68
2,129.31
1,087.24
2,134.76
1,657.76
2,101.40
1,642.40
1,069.08
2,144.67
2,512.50
4,683.50
1,666.87
2,150.40
1,095.36
1,625.25
1,638.36
2,217.01
4,948.57

Cost
$

10,690.00
22,104.00
14,583.87

4/30/10
SOLD
SOLD
SOLD

4/30/11

2,100.12
3,027.00
5,425.55

2,042.04

2,657.25

2,143.90
2,253.80

2,354.10

5,177.00
2,148.30

2,365.74

2,318.42
2,216.28
2,154.14
2,244.84
7,959.40
3,249.00
2,160.00

2,184.42

2,131.20

9,515.00
1,903.00

5,797.50
3,478.50
8,759.70
2,271.81

2,420.34
2,137.25

4/30/12

MARKET VALUE

11,742.00
7,413.00
2,243.20
112.16
2,094.40
2,201.08
2,235.30
2,138.97
2,057.12
1,775.20
2,269.80
7,429.00
4,083.48
2,096.32
1,592.15
2,279.55
1,961.57
4,871.25
2,225.19
1,743.42
2,424.40
4,970.00
1,968.78
2,398.94
1,205.40
2,249.86
1,750.06
2,028.88
1,596.40
1,071.60
2,217.27
1,744.32
5,224.10
1,752.12
2,165.70
1,151.22
1,655.00
1,631.88
2,062.98
4,257.00

2,424.98
2,064.50
1,154.64
1,905.28
6,206.75
3,724.05
9,978.60
2,405.88
1,779.60

8/31/12

5/9/12

5/9/12

5/9/12

18

10

1

6

28

5/9/12

5/9/12

2

Shares

COST

953.98

310.29

78.39

292.19

922.02

124.47

53.09

7.38

-20.59

29.66

15.05

turp.

-130.34

-0.08

-23.05

29.66

-0.35

MARKET
GAIN/
LOSS
SALE PRICE GAIN/LOSS

FY 2013 SALES

5/9/12

Date

Latvian Foundation, Inc. Investment Schedule
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VANGUARD INFORMATION

SPARTAN US BOND INDEX
VANGUARD FINANCIALS ETF

SPARTAN US BOND INDEX (FBIDX)
SPARTAN US BOND INDEX
SPARTAN US BOND INDEX

SECTOR SPDR UTILITIES

SECTOR SPDR INDUSTRIAL

SECTOR SPDR ENERGY

SECTOR SPDR CONSMRS STPL

MATERIALS SELECT SECTOR

ISHARES IBOXX$

ISHARES IBOXX$ INVT GRADE CORP BD FD

HARTFORD FLOATING RATE
HEALTH CARE SELECT SPDR

MUTUAL FUNDS :
FIDELITY GINNIE MAE (FGMNX)
FIDELITY GOVERNMENT INCOME (FGOVX)
FIDELITY LEVERAGED COMPANY STOCK (FLVCX)
ROYCE VALUE FUND SERVICE CL (RYVFX)
THIRD AVENUE VALUE (TAVFX)
CONSUMER DISCRETIONARY

ALTERNATIVE INVESTMENTS:
ETF ISHARES SILVER TR ISHARES (SLV)
ETF ISHARES COMEX GOLD TRUST ISHARES EFT (IAU)
ETF ISHARES LATIN AMERICA 40 INDEX
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
JOHNSON & JOHNSON (JNJ)
TRANSCANADA CORP (TRP)

TIME WARNER INC SHS
TORONTO DOMINION BANK
UNION PACIFIC CORP
UNITED PARCEL SVC CL B
UNITED TECHS CORP COM
VENTAS INC
VERIZON COMMUNICATIONS COM
VORNADO REALTY TRUST COM
WALGREEN CO
WAL-MART STORES INC
XCEL ENERGY INC

Investment Schedule turpinājums

12/8/11
4/23/12
12/8/11

4/17/09
4/17/09
4/5/07
4/10/07
4/5/07
12/8/11
4/18/12
7/10/12
12/8/11
4/18/12
3/27/12
6/5/12
12/8/11
4/23/12
12/8/11
4/23/12
12/8/11
4/23/12
12/8/11
4/23/12
12/8/11
4/23/12
4/17/09

3/4/08
3/4/08
6/15/08
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
5/2/96
12/16/97

5/9/12
5/9/12
12/9/11
5/9/12
12/9/11
5/9/12
5/1/12
12/14/11
12/9/11
12/9/11
5/9/12

1,315.000
(74.000)
708.000

4,855.727
5,032.335
859.125
3,684.338
698.201
787.000
(36.000)
1,703.000
921.000
(10.000)
175.000
100.000
163.000
4.000
1,063.000
15.000
395.000
47.000
1,322.000
8.000
483.000
44.000
4,982.927
(843.880)
(1,700.680)

250.000
600.000
400.000
700.000
500.000
500.000
900.000
600.000
500.000
800.000
500.000
600.000
400.000
500.000

30.000
20.000
20.000
21.000
28.000
38.000
65.000
75.000
63.000
36.000
61.000

36,776.34
(2,069.54)
45,322.97

29,732.84
(1,425.28)
15,003.43
31,154.48
(338.27)
20,219.50
11,680.70
5,647.38
146.36
33,991.34
511.65
28,308.27
3,245.82
45,341.30
294.80
16,999.91
1,531.64
53,890.34
(9,139.11)
(18,418.08)
1,136.67

10,686.55

4,913.74
5,772.81

1,094.64
1,611.40
2,064.20
1,639.68
2,147.04
2,226.80
2,571.39
5,553.75
2,150.19
2,121.12
1,653.71
99,141.54

53,995.06

53,320.92
51,651.04
22,424.94
40,349.65
32,306.51

29,430.00
30,306.00
25,720.00
10,560.00
185,096.00

18,260.00
23,084.00
19,148.00
28,588.00

47,377.87

56,855.20

27,139.76
52,133.38
37,842.49

SOLD

46,880.00
30,540.00
21,668.00
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
SOLD
SOLD
400,776.00

-

40,258.04

30,033.14

18,792.82

49,223.30

31,488.08

36,846.04

6,123.89

34,171.61
20,384.00

34,253.11

17,265.50

7,527.50
9,738.00

109,897.86

6,438.00
2,120.76
2,208.78

2,285.92

2,248.80

39,786.46

19,156.45

48,358.80

31,616.26

38,225.88

5,953.55

33,228.25

35,383.24

15,105.61

34,208.05

9,888.00

9,888.00

1,246.50
1,637.60
2,428.80
1,550.01
2,235.80
2,488.62
2,404.64
6,087.75
2,252.88
2,613.60
1,701.29
168,381.84

7/10/12

8/8/12

5/9/12

2,536.00

250.00

9

30,412.58

6,733.13

6,733.13

363.68

2,942.76

1,911.62

1,819.39

7.64

turp.

379.44

(794.37)

(794.37)

7.64
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TIPS 3% 7/15/2012
4.25% 8/15/2013
4% 2/15/2014
4.25% 8/15/2015

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

200
200
100
16
300
100
200

(33.000)
132.000
696.321
4,077.000

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

4,999.08
4,931.95
2,490.37
400.00
7,500.00
2,500.00
5,362.00

40,058.71
395,954.51
505,782.60

(2,112.51)
8,462.85

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

20,636.63
36,639.70
311,324.45
543,798.32

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

24,023.07
39,603.01
237,596.91
638,372.91

32,140.13
26,291.00
26,663.00
28,086.00
113,180.13

41,464.13
401,502.31
528,665.67

49,072.50
9,391.65

25,961.00
26,366.25
27,884.75
80,212.00
108,183.28

10,020.00
5,212.00
27,971.28

7,767.28

4,972.00

42,401.86
402,720.01
580,989.85

49,025.25
10,270.35

7/16/12

25,000.00

31,974.74

30,412.58
37,145.71

(0.11)

2,942.76
4,854.38

379.44
(414.93)

Fonds ir visur! Jaunietis Gaŗezerā izmanto jauno datora
telpu, kas tapa ar Latviešu Fonda palīdzību; Fonda
praktikante Līga Smildziņa-Bērtulsone Rīgā pārrunā
Fonda nākotnes iespējas; Anna Žīgure un Valdis Bērziņš
grāmatas “Viņi. Svešos pagalmos” atklāšanā.

$ 605,597.02 $ 657,693.13 $ 753,141.89 $ 641,845.80 $ 689,173.13
$ 37,145.71 $ 4,854.38 $ (414.93)
Total Investments
Footnote: The investment market values on April 30, 2010, 2011 and 2012 and August 31, 2012 are the amounts shown in the Statement of Financial Position for those dates.

Preferred Stocks and Bonds

NTS
NTS
NTS
NTS

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

TREAS
TREAS
TREAS
TREAS

BONDS:
UNITED
UNITED
UNITED
UNITED

STATES
STATES
STATES
STATES

7/23/12
7/23/12
8/6/12
8/29/12
7/24/12
8/29/12
8/1/12

4/23/12
12/8/11
4/5/07
3/9/98

PREFERRED STOCKS:
AEGON NV
AEGON NV PFD
AEGON NV PFD
AEGON NV PFD
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
XCEL ENERGY, INC

VANGUARD TELECOMM SERVS
VANGUARD INTERNATL VALUE (VTRIX)
VANGUARD INTERMED TRM INVST GR (VFICX)

Investment Schedule turpinājums
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Konferencē par archīviem, kas notika Mineapolē 2012.
gada aprīlī, piedalījās vairāki LF piederīgie; uz kopbildi
ieradās Aina Dravniece, Irēne Lazda, Jānis Robiņš,
Paulis Lazda, Jānis Dimants, Maija Hinkle, Ints
Dzelzgalvis, un Tija Kārkle.

Juris Petričeks, Tija Kārkle, un Kristīna Sīmane-Laimiņa dežūrē
pie Latviešu Fonda informācijas galda Latviešu Dziesmu svētkos
Milvokos.

Kristīna Sīmane-Laimiņa stāsta jauniešiem ALJA kongresā par Latviešu
Fondu. Kongress notika Ņujorkas pilsētā 2012. gada novembrī. Attēlā
redzami Kristīna un ALJA priekšsēdis Kārlis Lenšs.

Latviešu Fonda

19

Latviešu Fonda apkārtraksts

Ziņas no Ieguldījumu komisijas

Sveiki LF dalībnieki!
Ir pagājis tieši viens gads, kopš LF ieguldījumi
tika pārcelti no Fidelity uz Merrill Lynch. Vēlos
Jums sniegt pārskatu par patreizējiem Fonda
ieguldījumiem ar Merrill Lynch, kā arī ieguldījuma
filozofiju.
Merrill Lynch investīcijas stratēģiju sadala
atkarībā no tā, cik mazu vai lielu risku klients ir
gatavs uzņemt. LF tiek uzskatīts kā vidēja lieluma
risku (Moderate Risk) un investīcijas tiek sadalītas
attiecīgi pa zināmiem procentiem: akcijas = 60%;
obligācijas = 35%; nauda = 5%.
Nauda tiek tālāk sadalīta pa vairākiem sektoriem,
lai būtu pietiekami plaša diversifikācija, kas pasargā
kapitālu, ja kādā sektorā rodas nevēlamas
ekonomiskas problēmas, kas negatīvi ietekmē
vērtību. Mēs naudu ieguldam sekojošos sektoros:
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medicīna/veselības aprūpe, patērētāju pamatpreces,
informācijas technoloģija, patērētāju preces, kas nav
nepieciešamas, rūpniecības materiāli,
telekomunikācija, enerģija, un
komunālie pakalpojumi.
Mans uzdevums ir cieši sekot, kādi ir apstākļi
katrā sektorā, un laiku pa laikam sabalansēt vai
izmainīt no viena sektora uz otru atkarībā no tā, kurā
sektorā iet labāk un kurā ne tik labi.
Mans mērķis ir panākt, lai katru gadu LF realizētu
$30,000 ienākumu no investīcijām, kas pasargās
pamatkapitālu, bet arī palīdzēs atbalstīt projektus.
Man ir prieks paziņot, ka konts ir audzis par
8.31% salīdzinot ar pagājušo gadu. Es esmu droša,
ka mēs gadu beigsim ar līdzīgu procentu, varbūt pat
augstāku.
Pievienoju pārskatu, kas rāda, kā fondi ir
ieguldīti. Ja ir kādi jautājumi, varu palīdzēt tos
atbildēt.
Brigita Tupuriņa Rumpētere
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Mums jāstiprina Latviešu Fonda pamats
Šo rudeni pirmo reizi piedalījos Latviešu Fonda pilnsapulcē un
Nedēļas Nogalē Nākotnei. Tā tika rīkota Filadelfijā 28., 29. un 30.
septembrī. Taisoties ceļā, jutos drusku nervoza un nedroša: braucu
viena no Ņujorkas; Filadelfijas latvieši un pārējie Fonda biedri man
nebija pazīstami. “Uz papīra” esmu bijusi LF dalībniece kopš 1997.
gada, bet līdz šim maz zināju par Fonda mērķiem un darbu. Labi
nesapratu, kā dalībnieks paliek par “tūkstošnieku”. Ne vienmēr
atcerējos iesūtiīt gadskārtējo biedru maksu. Projektu izvēle man arī
nebija skaidra un bija gadi, kad nebalsoju par iesniegtiem projektiem.
Bet tas viss mainījās ar aizpagājušo rudeni. Tagad esmu aktīva Fonda
dalībniece un gribu arī “atvilkt uz centru” citus pasīvus LF biedrus. Kā
pašreizējā Latviešu Fonda “sabiedrības sakarniece” palīdzu padomei
domāt un izveidot plānus par būtiskām tēmām - kā veidot Latvieša
Fonda nākotni, kā pievilkt jaunus biedrus, kā celt Fonda tēlu. Būdama
padomē, katru mēnesi sarunājos Skype konferencēs ar pārējiem valdes
locekļiem. Cik interesanti tas ir, elektroniski debatēt latviešu identitātes
saglabāsanu ar domu biedriem no ASV, Latvijas, un Kanādas!
Un tā tas sanāca, ka septembrī pirmo reizi braucu uz Filadelfijas pilnsapulci. Viss tur noritēja lieliski.
Filadelfiešu uzņemšana bija pirmklasīga: biedrības nama telpas ērtas, ēdiens “kreptīgs”, vakara dzejas
uzvedums mākslinieciski izdomāts, Vairas Paegles runa nopietna, lejas bāriņš omulīgs un vietējie latvieši
pretīmnākoši. Pēc sestdienas vakariņām LF priekšniece Kristīna uzdeva viesiem “quiz”, un mēs visi ieguvām
daudz vērtīgu pamatinformāciju par Fonda vēsturi un struktūru. Es sasveicinājos ar senām paziņām no
Toronto un Garezera. Ko, vai jūs arī esat Latviešu Fonda biedri? Ar lielu interesi uzklausīju klātesošos, kas
veikuši LF darbu no dibināšanas gadiem, un miju idejas ar nupat iestājušies dalībniekiem. Braucu atpakaļ uz
mājām pacilātā noskaņā. Beidzot biju miesā satikusi manus Skype valdes biedrus, kā arī uzzinājusi, ka citi
latvieši, ko pazīstu, arī pieder Fondā! Nodomāju pie sevis, ka pati esmu bijusi zaudētāja, neiesaistoties Fonda
darbā agrāk.
Un šeit gribu uzdodt svarīgu jautājumu - cik daudz citu tādu neaktīvu biedru pašreiz ir Latviešu Fondā?
Cik LF dalībnieku balso par pieprasītiem projektiem? Cik iesūta gada maksu? Cik ieskatās mūsu LF mājas
lapā un iepazīstās ar Fonda “paveikto darbu” – ar saistošiem izglītības un kultūras projektiem, ko Latviešu
Fonds ir atbalstījis pēdējos divdesmit gados? Atbilde, diemžēl, ir, ka ir daudz neaktīvu biedru. No ap tūkstoš
vārdiem LF sarakstā, mazāk kā puse piedalās balsošanas procesā. Un mazākums ieskatās LF mājas lapā.
Balstoties pati uz savu pieredzi, varu teikt, ka aktīva piedalīšanās organizācijā ir atkarīga no sekojošā: 1.
indivīdam ir jābūt piederības sajūtai organizācijā; 2. informācijas izmaiņa un komunikācija starp
dalībniekiem ir kritiska; 3. dalībniekiem organizācijā ir jātic organizācijas mērķiem.
Latviešu Fonda padomei un Fonda biedriem ir jāsastrādā, lai paveiktu šos centienus. Mums pašreiz ir
jauna, dinamiska priekšniece un izdarīga, enerğiska padome. Mēs gribam paplašināt Fonda darbību,
nospraust veicamus un laikmetam piemērotus mērķus un piesaistīt Fondā jaunus biedrus. Tai pašā laikā, mēs
gribam vispirms nostiprināt mūsu organizācijas pamatus, respektīvi, esošo biedru piedalīšanos Latviešu
Fondā. Mums vajaga visu jūsu palīdzību un jūsu padomu! Sazinājaties ar Kristīnu, ar Tiju, ar mani vai ar
citiem valdes locekļiem. Izsakiet savas domas!
Ilze Pētersone, LF Sabiedrisko attiecību vadītāja

Vai vēlaties atbalstīt Latviešu Fondu? Tagad to var izdarīt elektroniski!
www.latviesufonds.info
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Vēlos atbalstīt Latviešu Fondu!
Par Latviešu Fonda dalībniekiem var kļūt atsevišķas personas, ģimenes vai
organizācijas, kas nokārtojušas $50 iestāšanās maksu, bet balsstiesības iegūst un patur,
ziedojot vai aizdodot vismaz $120 gadā ($10 mēnesī), līdz sasniegts $1,000, kas dod
balsstiesības uz mūžu.
Studenti var kļūt par LF dalībniekiem, iemaksājot $25, un balsstiesības iegūst,
maksājot $25 gadā, bet pēc studiju beigšanas, veicot parastos dalībnieku maksājumus.
Ar vienreizēju maksājumu par $1,050, dalībnieks iegūst balsstiesības uz mūžu.
 Vēlos kļūt par Latviešu Fonda dalībnieku. Pievienoju $50 iestāšanās maksu un $120 par pirmo gadu.
 Vēlos kļūt par Latviešu Fonda dalībnieku un tūkstošnieku. Pievienoju $50 iestāšanās maksu un $1,000 dalības
maksu.
 Esmu students ……………………………………. (mācību iestādē). Studijas paredzu beigt ………. gadā.
Pievienoju $25 iestāšanās maksu un $25 par pirmo gadu.
 Vēlos dāvināt līdzdalību Fondā. Lūdzu to paziņot jaunajam dalībniekam.
 Vēlos pārrakstīt savu aizdevumu citai personai, šādā veidā dodot citam iespēju ņemt dalību LF: (personas vārds,
uzvārds un kontaktinformācija)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 Lūdzu ar mani sazināties sakarā ar testamentāru novēlējumu.

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

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

Pievienoju:
Iestāšanās maksu, neatmaksājamu
Dalībnieka maksu ($10 mēnesī, t.i. $120 gadā)
Vēlos atbalstīt Latviešu Fondu ar ārkārtēju ziedojumu

$ …………….
$ …………….
Kopā $ …………….
$ …………….

Paraksts ……………………………………………….

Datums …………………

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

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

Dzintara tūkstošnieki ($10,000+)
Cambridge, MA
Minneapolis, MN

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

Fort Mills, SC

Dzelzs tūkstošnieki ($2,500+)
Valdis Bērziņš *
Alfs & Māra Bērztīss *
Juris Cilnis
Astrīde Ivaska
Andris Padegs
Maija Priede
Sigrīda Renigere
Ansis Saprasa
Kristīna Sīmane-Laimiņa *
Hugo Vītols

Rīga, Latvija
Pittsburgh, PA
Seattle, WA
Rīga, Latvija
Poughkeepsie, NY
Dedham, MA
Chicago, IL
Chicago, IL
* šogad nākuši klāt

Jauni tūkstošnieki 2010. gadā:
Laimonis Laimiņš
Ilze Pētersone
Astra Zemzare

Chicago, IL
White Plains, NY
Rocky River, OH

Jauni dalībnieki 2011. gadā:
Ingrīda Bērziņa
Mārtiņš Daiga
Jūlija Gifford
Renāte Kenney
Dace Ķezbers
Laimonis Laimiņš
Imanta Nīgale
Māra Pelēce

Bedminster, PA
Chicago, IL
Rīga, Latvija
Scituate, MA
Evanston, IL
Chicago, IL
Rīga, Latvija
Minneapolis, MN

_________________________________________________

Māra Dole
Aina Galējs Dravnieks

Anne-Marie Pētersons &
Aldis Pūrs
Erika Pētersons & Dainis
Karnups
Margita Pētersons
Ināra Sīmanis
Mārtiņš Sīmanis
Līga Smildziņa-Bērtulsone
Vija Vīksne

Seattle, WA
Mayfield, Australia
North York, Canada
St. Charles, IL
Cary, IL
Rīga, Latvija
Evanston, IL

2011. gadā saņēmām ziedojumus no dalībniekiem,
kuriem ir jau mūža balsstiesības, bet vēlējās
turpināt atbalstīt LF:
Valdis Bērziņš
Alfs & Māra Bērztīss
Aina Celle
Aina Galējs Dravnieks
Ints Dzelzgalvis
Viesturs & Ieva Gāle
Līga Gonzalez
Pāvuls Ieviņš
Ilmārs Kalniņš
Rasma Kariņa
Andrejs Rozentāls
Kristīna Sīmane-Laimiņa

Rīga, Latvija
Pittsburgh, PA
Niagara Falls, NY
Minneapolis, MN
Fort Mill, SC
Millsboro, DE
Grand Rapids, MI
Medford, OR
Basking Ridge, NJ
Ocean City, NJ
Golden Valley, MN
Chicago, IL

Ne mazāk svarīgi ir mūsu dalībnieki, kuri šogad
uzturējuši balsstiesības ar gada maksājumiem:
Rūdis Bērziņš
Juris Jauntirāns
Jānis Kramēns
Marks Liepa
Laila Milevska
Lukass Milevskis
Ināra Reine
Marcis Voldiņš
Astra Zemzare
Juris Žagariņš

Bedminster, PA
Crown Point, IN
Bellevue, WA
Exton, PA
Somerville, MA
Princeton, NJ
Lafayette, CA
Newton, MA
Rocky River, OH
Springfield, MA

Paldies visiem atbalstītājiem par uzticību Latviešu Fondam!
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Latviešu Fonds
c/o Tija Kārkle
P.O. Box 28696
Oakdale, MN 55128

Return Service Requested

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

