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3 Esiet svecināti jaunā gadā!
Aizgājušais gads Latviešu Fondam ir
Šogad Toronto
4 bijis veiksmes pilns gads. Ne tikai
Pilnsapulces protokols iestājušies 12 jauni dalībnieki un
6-10 ievērojami cēlušies mūsu ieguldījumu
Kases pārskats 11-15 augļi, bet arī saskanīgi strādājusi padome.
Tie no jums, kas bijāt klāt Toronto šīs
Ieguldījumu parskats organizācijas gadskārtējā pilnsapulcē,
16 varat apliecināt, ka fonda padome ir
LF toreiz un tagad 17 enerģiska un strādāt spējīga. Mūsu kopējā
foto, no kreisās pirmajā rindā ir Renāte
2013. g. Lielo projektu Kenney, kura otro gadu darbojas,
uzvarētāji 18-19 s a k ā r t o j o t u n i z s k a t o t p r o j e k t u
pieteikumus. Šogad padome nolēma
Atvadas trīs
aizgājušajiem
20 p r o j e k t u k o n k u r s a c i k l u s a ī s i n ā t ,
atsaucoties uz kritiku, ka pārāk ilgi
Iestāšanās veidlapa 21 jāgaida, lai uzzinātu konkursa rezultātus.
Kopš šajā laikmetā ir iespejams ātrāk
Ziedotāji un
atbalstītāji
22 dalīties ar informāciju, padome ir nolēmusi
izmēģināt jaunu pieteikšanās un balsošanas
LF padome
23 kalendāru.
Blakus sēdošā Astrīda Ezergaile ir
LF adrese
24
nākusi klāt kā jaunā Latviešu Fonda

sekretāre. Jau otro gadu LF sagatavo savus
protokolus, kā latviešu, tā arī angļu
valodās. Arī pieteikuma anketa šogad
pirmo reizi būs pieejama angļu valodā.
Kaut arī esam valodas patrioti, ir skaidrs,
ka mainot piekļuvi informācijai, varēsim
paplašināt mūsu interesentu loku.
Blakus Astrīdai esmu es, Kristīna
Sīmane-Laimiņa, Latviešu Fonda
priekšsēde. Mans darbs ir atgādināt, ka
nepietiek ar to, ka dalām jau sen saziedoto
naudu. Lai turpinātu pastāvēt, mūsu
organizācijai nepieciešami jauni
ziedojumi, kā no esošajiem dalībniekiem,
tā no jaunajiem. Mans pienākums ir arī
mudināt padomāt par Latviešu Fonda
pēctecību nākamajās paaudzēs. Kad
satieku dalībniekus padomes sēdēs vai arī
citur, mani priecē kopsauciens: "Dosim dzīvosim!".
Blakus man sēž smaidīgā Brigita
Rumpētere, Fonda naudas ieguldītāja.
Brigitas veiksme finanšu tirgū un prasme
izskaidrot sarežģītās ieguldījumu
stratēģijas ir nākušas fondam par labu, it
īpaši šajos fiskāli nedrošajos laikos. Esam
laimīgi, ka mums ir finansiste ar tik
žilbinošu smaidu un tik stipriem nerviem!
Brigitai aiz muguras stāv Aija Mazsīle,
aktīvo projektu lietvede. Aija palīdzēja
noorganizēt šī gada padomes sēdi Toronto,
un bija mūsu "mājas māte" viņas dzimtajā
pilsētā. Aija darbojas padomē jau sesto
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gadu. Paldies viņai par darbu!
Tija Kārkle, Latviešu Fonda kasiere, šogad ir
atgriezusies padomē. Bez kases grāmatu
sabalansēšanas, Tija arī iekārto mājas lapu, sastāda
apkārtrakstu un atbild uz daudz un dažādiem
jautājumiem. Viņas skaistās fotogrāfijas rotā
apkārtrakstus un nepārstāj priecēt ar savu krāšņumu
un dažādību.
Ilze Pētersone ir Latviešu Fonda sabiedrisko
attiecību vadītāja. Ilze ir spējīga saredzēt, kas vēl
Latviešu Fondam būtu jādara, lai piesaistītu jaunus
dalībniekus. Viņa arī saprot, cik grūti ir šajos laikos
uzrunāt tautiešus un lūgt ziedot, jo publika sašaurinās
un jaunās paaudzes pārstāvji ir jāpārliecina, ka mūsu
un viņu mērķi atrodas līdzās.
Aizkulisēs strādā mūsu revidenti un palīgi. Valdis
Bērziņš turpina būt stiprs atbalsts jautājumos, kas
saistīti ar Latviju. Revidente Ligita Krūmkalna

2014. gada janvāris

turpina skaitīt balsis un sakārtot dalībnieku pilnvaras.
Viņas klusais darbs fondā ir neatsverams. Rūdis
Bērziņš šogad veica kases grāmatu revīziju ar Zintas
Pones palīdzību (skat. 9. lpp.). Mārtiņš Daiga dod
padomus, kā Latviešu Fonds var pilnveidoties un
pielāgoties 2014. gada prasībām attiecībā uz
bezpeļņas organizācijām. Rasma Kariņa jau daudzus
gadus sniedz nenovērtējamu palīdzību ar Fonda
grāmatvedību. Esam gandarīti, ka bostoniete Valda
Grīnberga sākusi palīdzēt ar Aijas darbiem un
pamazām iepazīstās ar aktīvo projektu lietvedes
pienākumiem.
Tādi nu esam! Šajā numurā iepazīstieties ar
jaunajiem konkursa noteikumiem un ciklu. Turpiniet
piedalīties un katrs šogad iesaistiet Latviešu Fondā
kaut vai vienu jaunu dalībnieku! Kopā dosim - kopā
dzīvosim!
Kristīna Sīmane-Laimiņa

Latviešu Fonda konkurss ir sācies
Latviešu Fonda projektu konkurss notiek jau 43 reizes. Gadu gaitā daudz kas
mainījies, bet nemainīga palikusi Fonda prioritāte – latvisku projektu atbalstīšana.
Ienākot jaunajām technoloģijām, šī joma nesašaurinās, bet gan arvien paplašinās un
pieteikto projektu skaits turpina augt. Arī LF padomes iespējas efektīgāk apstrādāt
saņemto informāciju, ātrāk sazināties ar padomes locekļiem un paziņot konkursa
rezultātus prasa daudz īsāku laiku nekā iepriekš. Tieši šo iemeslu dēļ šajā gadā
esam sapratuši, ka konkursa ciklu varam saīsināt un dot konkursa uzvarētājiem
iespēju ātrāk ķerties pie savu projektu īstenošanas.
Šogad konkurss notiek no 1. janvāra līdz 15. februārim. Mazo projektu
konkursa uzvarētāji tiks paziņoti līdz aprīļa vidum. Lielo projektu konkursa
uzvarētāji tiks izraudzīti balsošanas rezultātā, kas noslēgsies Jāņos un rezultāti būs apkopoti līdz jūlija beigām.
Konkursa noteikumi, pieteikšanās anketas un atskaišu paraugi atrodami Latviešu Fonda mājas lapas sadaļā
Projektu konkurss. Kaut arī pamatos noteikumi nav mainījušies, esam veltījuši daudz laika tos sakārtojot
skaidrākā secībā un pievienojot jaunu apakšdaļu – Bieži uzdotie jautājumi, kurā ātri atradīsiet pašu svarīgāko
informāciju. Šajā gadā turpināsim pieņemt pieteikumus elektroniskajā formātā. Esam arī sagatavojuši
pieteikšanās anketas angļu valodas variantu. Tas domāts tiem, kas nejūtas pilnīgi droši par to, vai ir sapratuši
latviešu anketā prasīto, kā arī tiem, kuri, paši nebūdami latvieši, vēlēsies dot ieguldījumu mūsu latviskajā
kultūrvidē. Šāds iegludījums varētu būt īpaši aktuāls šogad, kad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, un
aptaujas, tajā skaitā USA Today, Rīgu min kā skaistāko Eiropas pilsētu, bet Lonely Planet iesaka Rīgu kā vienu
no “Top 10” tūrisma galamērķiem. Tūrisms un pirmā iepazīšanās ar Latviju ir tikai viena maza daļa no tā, kas
Latvija ir un kas mēs esam, un mēs ceram, ka Latviešu Fonda finansētie projekti ne tikai spodrinās Latvijas
vārdu un nesīs to pasaulē, bet arī palīdzēs mums pašiem apzināties un no jauna ieraudzīt tās vērtības, kas mums
jau ir.
Laimīgu un veiksmīgu Jauno gadu un veiksmi 2014. gada konkursā!
Renāte Kenney, projektu lietvede
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Kamēr vien latvieši runās, būs latviešu tauta
Gribu īsumā pastāstīt par kādu Latviešu Fonda
projektu, kas man tiešām ir “iekritis sirdī”. Runa ir
par Salacgrīvas bibliotēku un tās rosīgo vadītāju
Hedvigu Inesi Podziņu. 2013. gadā Podziņas kundze
lūdza LF atbalstu, lai pārrakstītu diskos 50
neatvietojamas skaņuplates, ko bibliotēkai ir
dāvinājusi Gūtmaņu ğimene no Zviedrijas. Šīs plates
ir vienreizējas un to skaitā ir Bellaccord Elektro
fabrikā 1930-os gados ieskaņotās dziesmas ar Paulu
Saksu, Marisu Vētru, Alfreda Vintera trio, kā arī
Čikāgas piecīšu dziesmas, Kanādas Daugavas
Vanagu vīru koris un Toronto latviešu Tauru orķestra
izpildītās latviešu karavīru dziesmas.
Latviešu Fonda atbalsts tika piešķirts
diğitalizēšanas projektam. Skaņuplates tika
pārrakstītas Latvijas Neredzīgo bibliotēkas studijā
Rīgā un tagad Salacgrīvas bibliotēkas apmeklētājiem
ir iespējams iepazīties ar dziesmām no pirmā Latvijas
neatkarības laika, kā arī ar trimdas latviešu mūziku –
īsts kultūras mantojums! Informācija par
skaņuplatēm un diskiem ir pieejama Salacgrīvas
bibliotēkas elektroniskā katalogā ALISE. Oktobra
sākumā bibliotēka rīkoja pēcpusdienu “Mazais pasta
balodītis”, kur tika stāstīts par šo projektu, un tajā
piedalījās arī Valdis Bērziņš, Latviešu Fonda
pārstāvis Latvijā. Viņš informēja klātesošos par mūsu
fondu un tā mērķi stiprināt latviešu identitāti. Pašu
skaņuplašu pārrakstīšanas darbu izskaidroja
Neredzīgo bibliotēkas pārstāvis Aivars Lācis.
Saturu šam rakstam guvu no pašas Hedvigas
Ineses Podziņas – gan no telefona sarunas, gan lasot
viņas avīžu rakstu par veikto projektu. Jāpiemin, ka
arī uzzināju, ka Podziņas kundze ir sniegusi vietējiem
iedzīvotājiem arī citus izteikti “latviskus”
pasākumus. Piemēram - jau sesto gadu pēc kārtas 11.
novembrī Salacgrīvas bibliotētka rīko “Patriotiskās
dzejas festivālu”, kur bērni no visas Vidzemes iesūta
pašu rakstītas dzejas par savu tēvzemi. Tas nu gan
izklausās brīnišķīgi!
Lai popularizētu vēsturiskās skaņuplates,
Podziņas kundze plāno piedāvāt tematiskus vakarus,

kuros klausīsies un pārrunās vecās dziesmas. Rakstā
par skaņuplatēm viņa citēja kādas Amerikas latviešu
grupas - Portlandes Dzintars - dziesmas vārdus –
“kamēr viena svece deg - būs gaisma, kamēr vien
latvieši runās, domās un latviski dziedās – būs
latviešu tauta.”
Tieši tā – kamēr vien latvieši runās, būs latviešu
tauta. Un šeit man jāpastāsta par vēl vienu svētīgu
darbu, kas ir saistīts ar Salacgrīvas bibliotēku.
Izrādās, ka bibliotēka sadarbojas ar Neredzīgo
bibliotēku, ieskaņojot “runājošas” grāmatas diskos izmantojot Salacgrīvas bibliotēkas krājumos esošās
retās grāmatas, daudzas no kurām Gūtmaņu ğimene
ir ziedojusi. Neredzīgo bibliotēka ir vienīgā iestāde
visā Latvijā, kas veido audio grāmatas. (Grāmatu
klausīšanās nav vēl populāra vispārējā sabiedrībā un
lielākoties tās lieto neredzīgie un gados vecāki
cilvēki.) Salacgrīvas bibliotēka četras reizes gadā
aizņemas kasetes un diskus (ap 80 disku ik reizi), ko
vietējie iedzīvotāji var uz ilgāku laiku aizņemties.
Man latvietība ir saistīta ar divām lietām: vecām
latviešu dziesmām, ko mani vecāki dziedāja, un
latviešu grāmatām un dzejām, ko man kā bērnam
lasīja priekšā. Šī patika klausīties un cieņa pret
“dzīvo valodu” mani tur pie latvietības. Un tāpēc
apsveicu Salacgrīvas bibliotēku, kas veic lielu darbu
latvietības saglabāšanā!
Ilze Pētersone, LF Sabiedrisko attiecību vadītāja
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Dziedot mūžu dzīvojošie: TRIO Šmite Kārkle Cinkuss koncerta ceļojumā
Jau iepriekš priecājos par gaidāmo TRIO Šmite,
Kārkle, Cinkuss koncertu, jo par šo mūziķu priekšnesuma
patiesumu un kvalitāti nebija šaubu, tālab droši pierunāju
sev kompānijā uz 80 jūdžu attālo Portlandi arī divas
amerikāņu paziņas, kam pasaules tautu kultūra un mūzika
diezgan plaši pazīstama. Un koncerts tiešām nelika vilties
ne man, ne manām līdzbraucējām, un domāju, ka
nevienam, kas 2013. g. 8. oktobra vakarā ieradās latviski
rudenīgās noskaņās sapostajā Oregonas Latviešu
biedrības nama zālē.
Tradicionālā jeb tautas mūzika vispatiesāk skan
tiešsaistē ar klausītāju - tā iet no sirds uz sirdi.
Cittautiešiem iejusties un dziesmas izprast palīdzēja Ivara
Cinkusa atraktīvie skaidrojumi angļu valodā. Bet Zanes
Šmites rāmais smaids un stāsti par atsevišķām dziesmām
un dziedāšanas dziļāko jēgu un saikni ar latviešu dzīves
ritumu un parašām padziļināja arī manas zināšanas par it
kā jau sen zināmām lietām.
Brīžiem grūti bija noticēt, ka priekšnesumu sniedz
tikai trīs vieni un tie paši dziedātaji, jo trīsbalsīgie
salikumi kopā ar Kristīnes Kārkles vijoli un ritma
bungām zem Ivara pirkstiem, skanēja kupli un krāšņi. Bet
vispārsteidzošākā bija balss tembru un noskaņu dažādība,
it īpaši Zanes Šmites dziedājumos – no meitenīgi maiga,
liriska soprāna līdz varenam atvēzienam īstā
saimniekmātes tembrā vai bravūrīgā alus dzērējā.
Bet dažviet apklusa vijole un bungas un skumjais
latgaliešu meitu Jāņu rīta, kā arī līgavas māsu pirmskāzu
bezgala maigais un izjustais sieviešu divbalsīgais
dziedājums izvilināja kādu asaru pat tiem, kas latviski ne
vārda nesaprata. Savukārt skudriņas skrēja pār muguru,
klausoties Ivaru kaismi izdziedam vai visu dvēseli
vīrišķīgajā solo dziedājumā.
Koncerta pirmajā daļā bija dzirdamas vairāk klusinātas
un niansētas dziesmas, kam pretstatā bija arī piemēri tam,
kā senākos laikos balsis bija jāpalaiž ganiņam, lai
sasauktos ar kaimiņu ganiem, vai arājam tīrumā, kad
vajadzēja sasaukt kādu mājinieku, un vienkārši pavasarī,
kad sirds grib vai visai pasaulei izgavilēt savu prieku par
dabas atmodu.
Otrajā koncerta daļā TRIO pievienojās arī
akordeonists Edgars Kārklis un nu gāja vaļā tik lustīgi kā
Latgales kāzās, kuras joprojām svin vairākas dienas un
tiek dzerts, dziedāts un dancots uz nebēdu. Zāles sienas
vibrēja un dziedātāji palaida balsis tā, lai var dzirdēt „pār
deviņiem novadiņiem”. Grīda rībēja arī klausītājiem
piepalīdzot sist takti deju ritmiem un ēverģēlīgām dzērāju
dziesmām, kas dzīves svinēšanā nebēdā ne par pašu nāvi
– „kad es nomiršu, rociet man’ krogā zem galda”.
Šis TRIO koncerts manuprāt manifestēja latvietību tās
visaugstākajā un tīrākajā pakāpē, un to mums piedāvāja
patiešām kaismīgi latviešu tautas mūzikas un folkloras
kopēji un ļoti profesionāli mūziķi.
Pati esmu Latvijā pietiekami daudz bijusi brīvas dabas
pasākumos, kuros tikai tā īsti iespējams novērtēt folkloras
grupu dziedāšanas manieri – nevis vārgu pīkstēšanu, pēc
kā ārtelpā izklausās ikviena vidusmēra balss ierastajā
4

kora dziedāšanas stilā, bet dziedāt tā, lai trīc kalni un skan
meži, kad dzied un gavilē. Nu bija iespēja arī ASV dzirdēt
šīs autentiskās dziedāšanas profesionāļus – ne tikai
pārdrošā skaļumā, bet arī maigā klusumā.
Es izjūtu patiesu cieņu pret to ilggadīgo un
pašaizliedzīgo darbu, ko Latvijā veic folkloras grupu
dalībnieki, neatlaidīgi popularizējot visas latviešu tautas
kultūras pamatvērtības – dainas, tautas dziesmas un dejas,
kā arī tautas tērpu valkāšanu, gadskārtu tradīciju kopšanu.
Jo vai tie ir Miķeļi, Mārtiņi, Ziemsvētki, Meteņi, par
Lieldienām un Jāņiem pat nerunājot – tie ir folkloras
ansambļi un kopas, kas Brīvdabas muzejā, Turaidas
Dainu kalnā un citās Latvijas vietās gadu no gada pulcē
cilvēkus, rāda un māca tautas tradīcijas un iesaista visus
dziesmās, rotaļās un dejās, kā vienīgo atlīdzību par savu
darbu saņemot vien prieka dzirkstis cilvēku acīs un varbūt
kādu pateicības vārdu.
Ja salīdzina tautas kultūru ar koku, kas aug un arvien
vēl zarojas, tad folklora ir šī koka saknes. Tā ir rupjās
maizes dona, bez kuras arī Dziesmu un Deju svētki būtu
zaudējuši autentisko latviskumu un izšķīduši šodienas
kosmopolītiskajā pasaulē.
Domāju, ka tieši šo
pašaizliedzīgo kultūras sakņu kopēju liels nopelns ir arī
tas, ka Dziesmu svētki joprojām vēršas plašumā un
Latvijā koros iesaistās arvien jauni dziedātāji, ka šīgada
Deju svētkos bija rekordliels dejotāju skaits, jo kā gan var
vienaldzīgi palikt malā, kad spēlē un dzied tā, kā to savā
koncertā dara Šmite, Kārkļi un Cinkuss!
Gundega Šnepste, Oregonā
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Šogad Toronto
Latviešu Fonda gada sapulce un NNN (nedēļas
nogale nākotnei) 2013. g. notika Toronto, 28. un 29.
septembrī. Esam savas vēstures un pagātnes pētīšanas
laikmetā. LF ir atbalstījis vairākus tādus projektus par
latviešu gaitām pasaulē. Liekas svarīgi precizēt gadu,
jo, skatoties uz veciem paziņojumiem, ir ļoti grūti
pateikt, kad kas ir noticis, ja rakstīts tikai „šogad”.
Arvien paturot prātā savu galamērķi – atbalstīt
latviešu kultūru un izglītību, padome aktīvi strādā, lai
paturētu LF dzīvotspējīgu, un tam vajadzīgs ikdienas
darbs, pavairot biedru skaitu, pavairot ienākumus un
pacelt LF atpazīstamību. Kaut gan tas notiek lēni,
darītājiem ir zināms gandarījums. Uz Kristīnas
Sīmanes-Laimiņas LF informācijas pēcpusdienu ASV
bija ieradušies kādi 50 ALJA’s jaunieši. Tija Kārkle
uztur LF mājas lapu, strādā Facebook ar Latviešu
Fonda 600 draugiem, un sazinās ar katru, kam ir
jautājumi par LF. Pēc gada pārtraukuma viņa ir atkal
ievēlēta LF padomē un uzņemsies kasieres
pienākumus. Paplašinot LF demokrātisko tradīciju,
dalībniekiem balsot par projektiem, tagad mājas lapā
dalībnieki var iepazīties un izteikties par iesūtītiem
projektiem. Ieteikumus padome izskata, pirms pieņem
lēmumus. Arvien vairāk jārēķinās ar dzīvi divās
kultūrās un valodās. Ilze Pētersone ir pārtulkojusi
dokumentus angliski un protokoli tagad ir abās
valodās. LF uz vienu gadu dāvina dalībnieka tiesības
jauniešiem, kas beidz latviešu vidusskolas šai
kontinentā. Pēc tam jaunais cilvēks var pats turpināt
uzturēt savu dalībnieka statusu. Fondam ir 7 jauni
dalībnieki, kas vairo vajadzību apmierināt intereses
dažādām paaudzēm. Uz LF pilnsapulci Filadelfijā
2012. g. bija ieradušies 23 dalībnieki, kas kopā ar
pilnvarām pārstāvēja 111; Toronto 2013. g. bija
ieradušies 25, kopā ar pilnvarām pārstāvēti 147. Par
projektiem 2013. g. balsoja 220 dalībnieki, kas ir
vairāk nekā 2012. g., bet ir tikai puse no
balsstiesīgajiem. Vēl viens darba lauks – pacelt interesi
par LF jau esošajos dalībniekos. Iepriecinošs bija
ieguldījumu lietvedes, Brigitas Rumpēteres, ziņojums,
ka LF ieguldījumu vērtība pēdējā gadā pavairojusies
par apm. $30,000. Aija Mazsīle seko gan lielo, gan
mazo projektu izpildei, kas saņēmuši LF atbalstu. Kopš
2006. gada vel aktīvi/nepabeigti ir 20 projekti. Viņa ari
brīdina projektu izpildītājus, ja tie nespēj nokārtot
nepieciešamās saistības ar LF, ka projekts tiks slēgts.
Šogad nāk klāt vēl trīs lielie projekti - Trio
koncertturneja Ziemeļamerikā, 1941. gada deportācijas
vagons Okupācijas muzejam, un Latviešu valodas
gramatikas (vārdu locīšana) mobīlā aplikācija, kas visi
saņēma pilnu pieprasīto summu, un nepilnu
pieprasījumu saņēma Dzintras Gekas pieteiktā

dokumentālā filma Dieva putniņi (trimdas bērnu
likteņi). No jauna padomē ir ievēlēta Astrīda Ezergaile,
sekretāre.
Nākamā gada projektu atbalstam piešķiramā summa
tika nolikta uz $30,000 – mazajiem projektiem, ko
piešķir padome $10,000, lielajiem projektiem, par
kuriem balso visi LF dalībnieki, $20,000. Nākamā
gada sapulce un NNN paredzēta Mineapolē, bet
datumu izvēlēsies vēlāk.
Vakara programmā bija Imanta Ziedoņa
daudzinājums, ko vadīja Anita Liepiņa. Viņš ir Toronto
bijis un savu dzeju lasījis divas reizes – 1977. gadā,
braucot ar PSRS tūristu grupu, un otro reizi kopā ar
dzīvesbiedri Ausmu Kantāni uz Matīsu ģimenes privāta
izsaukuma 1983. gadā. Ziedoņu izsaucēja un nama
māte, Ināra Matīsa dalījās savos iespaidos, īpaši kāpēc
viņi toreiz izlēmuši Imantu un Ausmu uzaicināt, Lilita
Tannis lasīja dzeju, kas bija rakstīta pēc Latvijas
brīvības atgūšanas, un Voldemārs Gulēns stāstīja savus
novērojumus. Baiba Rubesa bija atsūtījusi aprakstu par
to, kā tapa Toronto literāta Barry Callaghan tulkojums
Imanta Ziedoņa dzejai ar nosaukumu Flowers of Ice.
Bija klipi no Imanta un Ausmas lasījumiem 1983.
gadā, un 1979. g. dokumentāla filma, paša Ziedoņa
ierunāta autobiogrāfija.
Svētdien apskatījām klipus no trim LF atbalstītiem
projektiem.
Trīs epizodes no dokumentālas filmas, ko Brazīlijas
latviešu draugu biedrība sadarbībā ar Latvieši pasaulē
– muzejs un pētniecības centrs veido par kolonijas
„Vārpa” izveidošanu Brazīlijas mūžamežā. Filmas
pirmizrāde paredzēta 2014. gadā, Rīgā.
No Māras Pelēces projekta Trimda dimd, ar ieceri
veidot īsfilmas, katru ap 10 minūšu garumā, kuras tad
raidīs tīmeklī, skatāmas bija sarunas ar mūziķiem Gati
Gaujenieku, Arnoldu Kārkli, Vilni Baumani un
dzejnieku Juri Kronbergu.
Mikus Meirāns bija atsūtījis intervijas ar tā laika
jauniešiem, kas izsakās par Atmodas laika pārmaiņām
savā dzīvē. Par savu filmu viņš saka: „Galvenā
spriedze veidojas no filmas veidotāju filmas izpētes
nobeigumā izvirzītas tēzes, proti, atmodas laiks
radikāli ietekmēja tā laika pusaudžu nenobriedušo psihi
un strauji koriģēja dzīves uzskatus ...” par to tad runā
filmā intervētie.
Noslēgumā vēl redzējām Norberta Klaucēna
atbalstītu filmu Gājiens ar krokodilu.
Krokodila
skulptūru ved pa Kurzemi uz Arvīda Blūmentāla
dzimtajām mājām. Pats Arvīds Austrālijā pazīstams kā
krokodilu mednieks. Imanta Ziedoņa scenārijs ir skats
uz latviešu likteņiem Latvijā, pasaulē un dzīvi
Kurzemē 1995. gadā.
Anita Liepiņa
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Latviešu Fonda pilnsapulce un NNN Kanādas latviešu centrā
Kanādas latviešu centrā Toronto, 4 Credit Union Dr., 2013. g. 28. un 29. septembrī
Darba kārtība un protokols
Pilnsapulces atklāšana.
*

Balsstiesīgo dalībnieku un pilnvarojumu konstatēšana.
Balsu skaitītāju nozīmēšana.
Sapulces darba kārtības pieņemšana.
Iepriekšējās pilnsapulces protokolu pieņemšana (protokols
publicēts pēdējā rudens/ziemas apkārtrakstā.)
*

Pārskats par LF darbības gadu:
- Priekšsēdes ziņojums
- Priekšsēdes vietnieces un aktīvo projektu lietvedes
ziņojums
- Sekretāres ziņojums
- Projektu lietvežu ziņojumi
- Kasieres ziņojums
- Dalībnieku pārzines un administratīvās lietvedes ziņojums
-Sabiedrisko attiecību vadītājas ziņojums
- Pārstāvja Latvijā ziņojums
- Komisiju pārstāvju ziņojumi
(ieguldījumu, nomināciju, statūtu, nākotnes)
- Revidentu ziņojums, ieskaitot balsošanas rezultātus.
Pārrunas par ziņojumiem.
Ziņojumu pieņemšana.
Balsošanas rezultātu pieņemšana.
Ziņojums par archīvu projektu.
Nākamā gada projektu atbalstam piešķiramā summa un tās
sadale.
Nākamā gada NNN vieta un datums.
Dažādi jautājumi.
Pateicības.
Pilnsapulces atzinumu pieņemšana.
Pilnsapulces slēgšana.

* Foto: Aivars Vinters
6

Pēc pilnsapulces, ielūdzam uz neformālām pārrunām:
“Latviešu Fonds - Ko paturēt, ko pamest, ko pilnveidot”

Latviešu Fonda apkārtraksts
Latviešu Fonda 2013. g. pilnsapulce Toronto 2013. g. 29.
septembrī
Pilnsapulces atklāšana: 1os. Sapulci vada Kristīna
Sīmane-Laimiņa; sekretāre Astrīda Ezergaile
Balsstiesīgo dalībnieku un pilnvarojumu konstatēšana:
114 pilnvaras ; 24 balstiesīgi dalībnieki klāt - kvorums
Balsu skaitītāju nozīmēšana: Brigita Rumpētere, Elmārs
Bērziņš
Sapulces darba kārtība: pieņemta
Iepriekšējās pilnsapulces protokola (publicēts pēdējā
rudens/ziemas apkārtrakstā) pieņemšana: vairākums
par, 1 pret
Pārskats par LF darbības gadu:
Priekšsēdes ziņojums: Kristīna Sīmane-Laimiņa
• pateicība Anitai un Guntim Liepiņiem,
Voldemāram Gulēnam, Aijai Mazsīlei
• panākumi pagājušā darbības gadā, atbilstoši 3
izteiktām prioritātēm – celt LF profīlu; papildināt
dalībnieku skaitu; piesaistīt papildus ziedojumus:
! informācijas sesija ALJAs kongresā – 30-40
jaunieši
! LF pastkartiņas
! mapes ar konspektīvu informāciju, latv./angl.
! 600 Facebook draugi
! mājas lapa izvērsta: elektroniska balsošana;
projektu komentēšana; mājas lapas aptauja
! 2013. g. pavasara sapulce pie priekšsēdes
! Lietuviešu fonda sakari
! Toronto un Garezera vidusskolas beidzēju
iesaistīšana
! Renāte Krūmale-Kenney ar Ģirta Z. palīdzību
iepazīstina Rīgu ar LF
! Valdis Bērziņs aktīvi darbojas Latvijā
! šogad turpināsies LF darbība ar 3 prioritātēm:
profīls, dalībnieki, ziedojumi
Priekšsēdes vietnieces un aktīvo projektu
lietvedes ziņojums: Aija Mazsīle
• izseko aktīvos projektus, lai turās pie vadlīnijām,
dod atskaites pirms izmaksā LF naudu
• 20 aktīvie projekti: Latvijā 10; ASV 5; Kanadā 3;
Vācijā 1; Lielbritānijā 1 (2013.g. – 7; 2012.g. – 6;
2011.g. – 3; 2010.g. – 2; 2 ievilkušies, 1 no 2006.g.
– ja nenokārtos atskaites, būs jāslēdz)
• 4 jauni lielie 2014. g.
• mazajiem projektiem vadlīnijas izmainītas: izveido
kalendāru; saņem 50% naudas; projektu nobeidzot
un iesniedzot atskaites, saņem pārējo naudu
• lielajiem projektiem paliek jau esošās vadlīnījas
• Valdis Bērziņš palīdz ar Latvijas projektiem
Sekretāres ziņojums: Ilze Pētersone
• pirmo reizi pilnsapulces protokols tulkots angliski
(2013. g. apriļa padomes sēde) – tulkojums
nepieciešams ārējās revīzijas gadījumā
" rodās jautājums par Mičiganas likumu –
kur protokoli jāglabā?
Projektu lietvežu ziņojumi: Renāte Krūmale-Kenney (Ints
Dzelzgalvis, ar lielu pateicību, beidz 6 gadu neatlaidīgu

2014. gada janvāris
darbību LF)
• bijis liels mācīšanās gads, apgūstot lomas ‘ko un
kāpēc’, izprast īpašo projektu prasības gada laikā
• uzlabot projektu pieteikšanās anketu – atvieglina
vispārējo izzināšanu, jauno pieteikumu izskatīšanu,
atsijāšanu, tālāk virzīšanu un projektu informācijas
uzglabāšanu
• nākamgad būs arī angļu valodā anketa
• īpaša pieeja: liela un tūlītēja saskarsme ar
pieteicējiem, kas palīdz tālākam darbam –
atsijāšanā, utt., jo rodas labi izveidoti pieteikumi
• pieteikti 18 mazie; 16 lielie
• izvirzīti 7 mazie; 10 lielie (no Kanādas, Austrālijas,
ASV, Latvijas)
• vēstuļu izsūtīšana visiem pieteicējiem
• prezentācija par LF TILTS pasaules latviešu
sarīkojumā Rīgā
Kasieres ziņojums; dalībnieku pārzines un administrācijas
lietvedes ziņojums: Tija Kārkle
• kases pārskats: (pievienots apkārtrakstam)
• lietvedes darbs atvieglina pārējai padomei slodzi,
atļauj pievērsties noliktajām prioritātēm ar
manāmiem sasniegumiem:
! dalībnieku skaita pieaugums - 7
! ziedojumu pieaugums – jau $10,000
! pieaugums balsošanā
• izsūta 400 apkārtrakstus; 100 elektroniski
• nodarbojās ar izziņošanu: mājas lapā, Facebook,
avīzēs
• Ligitai Krūmkalnai – paldies par balsu skaitīšanu
2013. g.
Budžeta jautājumu nav.
Sabiedrisko attiecību vadītājas ziņojums: Ilze Pētersone
• noslīpēt LF mērķus; veidot PR
• stratēģiskais plāns: jaunu biedru piesaistīšana;
aktivizēt esošos dalībniekus; piesaistīt papildus
ziedojumus
• Materiāli: mapē – pastkartiņa, brošūra, reklāma,
fact sheets, angļu valodas tulkojumi
• jauni biedri pienāk caur aktīviem padomes
locekļiem
• vai ir identitātes problēma? mājas lapa, esošiem
projektiem labāks PR, iesaistīt projektu veicējus
reklamēšanā
• no 500 biedriem, 200 balsoja
• nākotnes virziens – sašaurināt mērķi? papildināt
ienākumus – kā?
• 4 LF dibinātāji klāt pilnsapulcē!
Pārstāvis Latvijā ziņojums: Valdis Bērziņš (nav ieradies)
• piedalījies pavasara padomes sēdē ASV
• kopā ar Aiju Mazsīli viesojušies Saulgriežu vasaras
vidusskolas Mazsalacā ciemiņu dienā; piedalījies
Trimdas latviešu mākslas izstādes atklāšanā;
Okupācijas Muzeja sapulcēs; kontakts Vītola
fondam jautājumos, kas saistās ar Irbīša fonda
stipendiju; LF pārstāvis konferencēs, sapulcēs;
(Turpinājums seko)
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(Turpinājums)

•

seko Latvijas projektu attīstībai un ziņo padomei
veicina projektu pieteikšanos no Latvijas

Komisiju pārstāvu ziņojumi
# Ieguldījumu komisija: Brigita Rumpētere
• mērķis: pasargāt un palielināt pamatkapitālu
• 2011. g. novembrī uzsākta konservatīva, minimālu
risku ieguldījumu stratēģija
• šogad atsevišķā kontā atdalīts Bieriņa fonds, lai to
vieglāk izsekotu
• caurmērā 10% pieaugums gadā; pagaidām
minimāli (5%) pieaugumi starptautiskiem
ieguldījumiem
• akcijas stiprinās – uzsver akcijas, jo obligācijas
negatīvi ietekmētas, ja procenti paceļas
• ieguldījumi visumā akcijās, nevis indeksētos
fondos
PĀRTRAUKUMS 14:20
Sapulce atsākās 14:45
Oficiālais balsu skaits: ieradušies 24; pilnvaras 122;
kopā 146 balsis
# Nomināciju komisija: nav ziņojumu – patreiz darbojas

pilns padomes komplekts, bet aicinājums interesentiem
pieteikties līdzdarboties
# Statūtu komisija: Ģirts Zeidenbergs [klāt], Jānis
Peniķis, Ints Dzelzgalvis;
• 2012. g. NNN pieņēma statūtu maiņas
# Nākotnes komisija: Voldemārs Gulēns
• LF sākumi – sarunas 60os gados, dibināts 1970. g.
• atzinums, ka darbību uzlabo un maina aktīvas
•
•

•

•
•
•
•

padomes ierosinājumi
krīzes punkts 2006-7. g.; nobalsoja 5 gadus nerunāt
par LF slēgšanu
starplaikā LF atdzīvinās, bet dalībnieku kodols
paliek gadugājums 68-83 g.v. (dzimuši 1935-1945)
Mudinājums nākotnei:
tūkstošniekiem ziedot vairāk
" aktīvajiem $100 gadā (balsot, darboties
komitejās)
" neaktīvajiem $100 un tad atteikt aktīvu dalību
" nenoteiktajiem $100
iesaistīt nākamo paaudzi (atbalstīt mazbērnus kā
dalībniekus)
pateicība padomei
NNN padarīt par lielāku, pievilcīgāku notikumu
citi jautājumi: kā uzrunāt aizdevējus un kā rīkoties
ar aizdevumiem

Revidentu ziņojums ieskaitot balsošanu rezultātus
# Balsošanas rezultāti: Ligitas Krūmkalnas ziņojums

Projekti :
• 1941. gada deportācijas vagons
• Latviešu valodas gramatikas App
• « Trimdinieka atgriešanās »
• Dokumentāla filma « Vija Celmiņš »
• Dokumentāla filma « Dieva putniņi »
• Mīļā Latvija trejdeviņās lapās
8

965
570
310
88
456
106

•
•
•
•

Latviešus dziesma kopā sauc
279
Pilnmetrāžas mākslas filma « Bille »
223
« Kuršu ķonini un citi lenavīri Rietumlatvijā »261
« Trio » koncertturneja
1,046

Kandidāti :
• Astrīda Ezergaile
• Tija Kārkle
• Rudolfs Bērziņš
• Mārtiņš Daiga
• Ligita Krūmkalna
•

194
204
195
203
202

¼ balsotāju pieaugums no iepriekšējā gada

Revidenta Rūda Bērziņa ierašanās pēdējā brīdī atcelta
ģimenes krīzes dēļ; kases grāmatu revīzija veikta sazinoties
pa Skype ar Tiju Kārkli un Zintu Poni Minesotā [nav LF
revidentes amatā, bet viņa vairākkārt izpalīdzējusi;
oficiālais revīzijas ziņojums nav atsūtīts, bet Zintas Pones
kases grāmatu revīzijas pārskats tika nolasīts. Pilnais
revidenta ziņojums pievienots protokola beigās.]
Pārrunas par ziņojumiem:
# Revīzija:
• kur ir ziņojums?
• kāpēc neviens no revidentiem nav klāt?
• iebildums par Skype lietošanu revīzijās –
vieglāk ieviest kļūdas
• zvērināts revidents – kad pēdējo reizi bijis? kad
tas notiks?
# Priekšlikumi: (** pieņem ; ## noraida)
• saņemot revidentu ziņojumu, padome to
pārskatīs, publicēs pilnībā apkārtrakstā **
• padomes viedokli par revidentu ziņojumu par
2013. g. – vai tas ir pilnīgs – publicēs
apkārtrakstā ** 1 pret
• padome atalgos zvērinātu revidentu, CPA, kas
pārskatīs nākamo (2014.) budžeta gadu ** 1
atturās
# Jautājumi par iespējamiem zvērinātiem revidentiem

[CPA]: Varbūt Sventecka meita Māra Kalamazū? [ĢZ]
Ziņojumu pieņemšana: ** pieņem, ar acīmredzamu
vairākumu; 1 pret
• Pielikums: jāziņo revidentiem, ka viņu klātbūtne
pilnsapulcē ir nepieciešama [vismaz vienam jābūt
klāt].
Balsošanas rezultātu pieņemšana: ** pieņem, ar
acīmredzamu vairākumu
Ziņojums par LF archīva projektu: Ints Dzelzgalvis
• sadarbībā ar LaPa Rīgā. Archīvs uzturēsies ALA
Informācijas datubāzē – paredzams pēc 2 gadiem
archīva darbs varētu būt paveikts. $1,500 atvēlētā
summa ierobežo darba tempu. Nākamgad būz
redzama LAPAs muzejā maza LF izstāde.
Ziņojums par jaunumiem mājas lapā: Tija
• balsošanas iespējas bez pasta kavējumiem,
sarežģījumiem
• pieteikšanās ankete
• projektu komentēšanas iespējas.
(Turpinājums seko)

Latviešu Fonda apkārtraksts
(Turpinājums)

Nākamā gada projektu atbalstam piešķiramā
summa un tās sadale:
• turpināsim ar tagadējo sadali – $20,000 lielajiem
projektiem; $10,000 mazajiem. ** pieņem, ar
acīmredzamu vairākumu
Priekšlikumi:
• izskatīt dažādas iespējas līdzekļu vākšanai
īpašiem projektiem, piem., kad vienam projektam
iztrūkst pilnam atbalstam
• meklēt lielāku summu ziedotājus – uzņēmumus,
organizācijas; tiem piešķirt atsevišķu dalībnieku
apzīmējumu
Nākamā gada NNN vieta un datums:
Ziņojums: Mineapoles organizāciju apvienība, DV un
draudze uzņemās kopīgi rīkot NNN; datums vēl nav
noteikts – lai nekonkurētu ar ALMAs sapulci.
Dažādi jautājumi:
Kāpēc nav vairāk laika lielākām pārrunām? Plānotās
pēc sapulces pārrunas dod vietu izvērstai iztirzāšanai.
Pateicības: izteiktas sapulces sākumā, pa vidu, un arī
nobeidzot.
Pilnsapulces atzinumu pieņemšana:
Vai mēs atzīstam, ka notikušais ir pieņemams?
** pieņem, ar acīmredzamu vairākumu
Pilnsapulces slēgšana: 16:05
Revidenta Rūda Bērziņa ziņojums pilnsapulcei:
Latviešu Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt nozīmīgus
veikumus latviešu kultūras veidošanā, izplatīšanā un
nodošanā nākamajām paaudzēm. Šinī gadā arī es labāk
saprotu mūsu darbību. Kopš NNN Filadelfijā LF Padome
ir čakli piestrādājusi pie vairākām prioritātēm un varu
teikt, ka viņu veiktais darbs atbilst statūtiem un ASV un
Mičigānas noteikumiem.
•
•

•
•
•

Padome rīko sapulces reizi mēnesī
telekonferences veidā caur Skype.
Divi apkārtraksti tika izdoti, viens janvārī un otrs
jūlijā, kas sīki aprakstīja LF darbību un projektus.
Tos var atrast LF mājas lapā:
www.latviesufonds.info .
Pavasarī LF valde satikās Čikāgā.
Vasarā padome uzrunāja GVV skolniekus, lai
iesaistītu jaunus dalībniekus Latviešu Fondā. Arī
piedalījās Dziesmu svētkos Latvijā.
LF arī paplašināja mājas lapu un ziedojumu
iespējas. Ziedojumus var veikt ne tikai
elektroniski, bet arī tūkstošniekiem ir iespēja
izdarīt papildus labvēļu ziedojumus Dzelzs,
Bronzas un Dzintara pakāpēs.

Balsošana: Šī gada balsošanas rezultātus sagatavoja
Ligita Krūmkalna.
Latviešu Fonds šogad veltīja
$20,000 lielajiem projektiem.

2014. gada janvāris
•
•
•
•

Pirmā vietā ar 1,046 punktiem: LF13L16 "Trio"
koncertturneja Ziemeļamerikā
Otrā vietā ar 965 punktiem: LF13L01 1941. gada
deportācijas vagons
Trešā vietā ar 570 punktiem: LF13L03 Latviešu
valodas gramatikas (vārdu locīšana) "App"
Ceturtā vietā ar 456 punktiem:
LF13L10
Dokumentāla filma "Dieva putniņi"

Latviešu Fonds šogad veltīja $20,000 lielajiem
projektiem, tātad priekšlikums ir sadalīt piešķīrumus šādi:
• LF13L16 pieprasīja $5,000, saņem visu summu
• LF13L01 pieprasīja $8,000, saņem visu summu
• LF13L03 pieprasīja $5,000, saņem visu summu
• LF13L10 pieprasīja $9,400, piedāvā $2,000
Revīzija: Latviešu Fonda revīzija notika 2013. gada
29. augustā. Piedalījās Tija Kārkle un Zinta Pone, un
Rūdis Bērziņš caur Skype.
Laika posms no 2012. g. maija līdz 2013. g. aprīlim.
Seko Zinta Pones pārskats:
“Salīdzināju augusta, februāra un aprīļa mēnešu
pārskatus ar attaisnojuma dokumentiem. Visi dokumenti
bija skaidri un precīzi. Lai gūtu peļņu, Merrill Lynch
ieguldījumus daudz maina un pērk un pārdod, un šie
daudzie darījumi katru mēnesi jāiegrāmato.
LF bilances rādītāji uz 30. aprīli sakrita ar bankas
kontu pārskatiem – Merrill Lynch (ieguldījumu konts
USD un Bieriņa fonda konts USD), Unibanka (USD un
LVL konts), Latviešu kredītsabiedrības Minesotā (USD),
Toronto (CAD) un Austrālijā (AUD). Minesotas
kredītsabiedrības konts tagad ir galvenais darījumu konts
tekošiem rēķiniem, bet dažreiz vēl arī lieto Merrill Lynch
kontu izdevumu segšanai. Unibankas konti bija atvērti
zem privātpersonas vārda nevis kā LF konti. Šos kontus
vairs nelieto un tie tiks slēgti. Pārskaitījumus uz Latviju
veic no Minesotas kredītsabiedrības konta.
LF biedru ieguldījumu/ziedojumu uzskaite atbilst
bilancē uzrādītajai summai uz 30.04.13.
Piešķīrumi (paredzētie, piešķirtie, izlietotie,
neizlietotie) ir labi dokumentēti un iegrāmatoti, un
piešķīrumu uzskaite atbilst bilancei uz 30.04.13. Vienam
projektam (Latviešu pēdas pasaulē – koferu izstāde) ir
neizlietots atlikums, kas nākamgad jānoraksta. Būs arī
stingrāk jāpieķeras pie nerealizētu projektu norakstīšanas,
lai nekrājas lielas summas projektu uzkrājumu kontā
bilancē. Šogad viens projekts par $5,000 tika atcelts un
norakstīts.
Izmaksas, kuras attiecās uz 2013. finanšu gadu, bet
tiks izmaksātas tikai 2014. gadā, bija attiecīgi
iegrāmatotas uzkrājumos.”
Gribu pieminēt, ka ir bijuši labi rezultāti caur Merril
Lynch, Brigitas Rumpēteres vadībā. Salīdzinot 2012. g.
30. aprīli ar 2013. g. 30. aprīli, mūsu „total liabilities un
assets” ieguldījums pieauga no $724,379 uz $751,481.
Tātad tas ir $27,102 vairāk nekā iepriekšējā gadā. Turklāt,
„unrealized market gains” ir audzis $56,526. Šo
informāciju variet arī pārlasīt 2013. g. jūlija apkārtrakstā.
(Turpinājums seko)
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(Turpinājums)

Revidenta ziņojums tika izskatīts un pārrunāts 2013. g. 23. oktobra padomes sēdē un, kā paredzēts protokolā, ir
sagatavots sekojošais atzinums: Revidenta Rūda Bērziņa ziņojums ir uzmanīgi izpildīts darbs un akurāts atspoguļojums no
esošās Latviešu Fonda darbības. Ņemam vērā revidenta teikto, ka padomei "būs arī stingrāk jāpieķeras pie nerealizētu
projektu norakstīšanas, lai nekrājas lielas summas projektu uzkrājumu kontā bilancē."

Daži LF dibinātāji un stūrakmeņi tiekas NNN Toronto: Edīte Āpše, Solveiga Miezīte, Voldemārs Gulēns, Rita Āpše, Guntis
Liepiņš, Anita Liepiņa, Juris Jauntirāns, Juris Petričeks, Zaiga Priede-Kalniņa. Foto: Aivars Vinters.
__________________________________________________________________________________________________
Piezīmes no neformālām pārrunām “Latviešu Fonds - Ko paturēt, ko pamest, ko pilnveidot?”:
KO PATURĒT
• Sievietes padomē :-) Jā! Jā! Jā! Un gudras! ****** (6 piekritēji)
• Dāvinājumi absolventiem, iesvētāmiem
• NNN - vēl labākus, paplašināt!
• NNN vakara programmas, kas iesaista jauniešus
• Demokrātiskos projektu izvēlēšanas principus.
KO PAMEST/ATMEST
• Ceļojošo teātru utml. sarīkojumu atbalstīšanu *****
• Padomes u.c. auto transporta izdevumu atmaksu - vajag piemērot 501(c)(3) organizāciju noteikumiem
• Balsošanas rezultātu apstriprināšana pilnsapulcē
KO PILNVEIDOT/UZSĀKT/IEVIEST
• Atjaunot veikto projektu sarakstu***
• Padomes pieņemto lēmumu saraksts**
• Mājas lapā LF vēstures aprakstu ar foto
• Reklamēr projektus, lai reklamētu LF; piemēram, aicināt ziedot nākošiem 3 projektiem pēc punktu skaita, kas
nesaņēma piešķīrumu
• Reklamēt Dz. svētku vadonī *** un nokārtot LF stendu Hamiltonā **
• Jauniešu pārstāvi sēdēs
• Atbalstīto pasākumu saraksts uz 1-2 lapām izdalīšanai
• Aincināt 68 gadu un vecākus dalībniekus dāvināt LF balsstiesības
• Dot iespēju Kanādas ziedotājiem iegūt nodokļu kvītes
• Stimulēt projektu pieteikumus no valstīm, kurās dzīvo daudz LF dalībnieki
• Pieņemt noteikumus, kas samazina iesniegto projektu skaitu
• Atklāti paziņot balsojuma rezultātus tūlīt pēc revīzijas komisijas saskaitīšanas darba un padomes apstiprināšanas
• Izsludināt projektu pieteikumus pēc vecuma grupām (piem. 18-30 g.v. pieteicējiem).
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Latvian Foundation, Inc.
Statements of Financial Position
As of April 30, 2011; April 30, 2012; April 30, 2013; and August 31, 2013

April 30, 2011

April 30, 2012

April 30, 2013

August 31, 2013

ASSETS
Current Assets
Checking/Savings
Banks and Credit Unions

$

Fidelity -Money Market fund

14,002.52

$

14,032.61

$

12,478.35

$

12,816.87

40151.57

Merrill Lynch Money Market
54,154.09

Total Checking/Savings

68,501.43

2,530.66

35,360.47

82,534.04

15,009.01

48,177.34

Other Assets
753,141.89

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

641,845.21

736,472.32

700,218.19

$

807,295.98

$

724,379.25

$

751,481.33

$

748,395.53

$

52,529.07

$

70,456.57

$

41,878.12

$

49,475.62

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

2,350.00

-

4,591.23

-

54,879.07

70,456.57

46,469.35

49,475.62

314,159.46

307,333.68

308,318.88

305,266.39

369,038.53

377,790.25

354,788.23

354,742.01

(84,674.94)

(17,503.29)

(110,168.06)

(63,237.08)

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.

(8,612.71)

(5,827.46)

(6,386.06)

(7,992.32)

(92,215.65)

(23,298.23)

(116,554.12)

(71,229.40)

74,712.36

-86,869.83

53,317.08

-3,039.54

(17,503.29)

(110,168.06)

(63,237.04)

(74,268.94)

415,177.83

418,993.83

423,708.83

431,701.15

397,674.54

308,825.77

360,471.79

357,432.21

Bierina Memorial Fund (Note 5)

24,220.40

24,231.86

24,903.20

24,903.20

Karlis Irbitis Scholarship Fund (Note 4)

16,362.51

13,531.37

11,318.11

11,318.11

40,582.91

37,763.23

36,221.31

36,221.31

438,257.45

346,589.00

396,693.10

393,653.52

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
Funds Classified as Temporarily Restricted:

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

$

807,295.98

$

724,379.25

$

751,481.33

$

748,395.53

11

12
$

4,500.00

4,347.84
34,347.84

34,500.00

300.00
250.00

Taxes: Federal, state and foreign

Net Ordinary Revenues/Losses

$

0.00 $

74,712.36 $

(2,000.00) $

(86,869.83) $

52,782.61

Prior year expense adj.

6,624.08
40,096.76

(6,221.05)

Total investment market and currency fluctuations

(126,966.59) $

Currency valuation fluctuations

(2,000.00) $

33,472.68

21,929.75 $

65,792.94

59,003.66

0.00 $

70,300.00

19,394.02

9,881.91

202.22

20.00

99.41

246.19

495.00

1,696.56

3,041.28

4,081.25

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)

14,110.52

9,773.77 $

FY12 Actuals

Investment market gains (losses) unrealized (Note 1)

Net Ordinary Revenues/Losses before investment and currency fluctuations $

50,562.23

57,800.00

Total Grants and Member and Admin. Expenses

24,800.00

10,500.00

4,024.28
16,214.39

8,700.00
23,300.00

Total administrative expenses

200.00

200.00

81.47
180.60

400.00

1,100.00

294.18
221.70

600.00

500.00

1,500.00

6,000.00

896.33

1,350.00

Total Member and Administrative expenses

Irbitis Fund Administration

400.00

Bank charges

1,100.00

600.00

Computer, office, and telephone

500.00

Website management

1,350.00

Accounting and legal related

LF Archive Development - LaPa Museum

Investment Management

Operations consultant (Note 6)

Administrative expenses:
1,000.00

12,190.11

14,600.00

Total member and project related expenses
4,200.00

7,000.00

6,643.13
14,300.00

2,000.00

1,406.64

2,000.00
7,000.00

Meeting travel

Semi-annual meetings

1,100.00

225.00

1,100.00

1,700.00

Promotion and advertising

2,500.00

2,250.00

1,668.09

2,250.00

Postage and mailing services

2,247.25

45,500.00

41,000.00

30,000.00

68,300.00 $

30,000.00
4,500.00

72,491.98 $

Printing and copying

Member and project related:

Total Grants and Awards

Awards Committed (Notes 4 and 5)

Grants committed (Note 3)

Expenses and Losses

57,800.00 $

3,300.00

2,528.44

Total Income

2,000.00

2,000.00

-

5,236.00
3,300.00

24,000.00

29,774.65

1,500.00

18,000.00

Irbitis Funds Release for Award (Note 4)

21,000.00 $

18,404.32

FY12 Budget

14,548.57 $

FY11 Actuals

Bierins Funds Release for Award (Note 5)

Unused grant balances (cancelled projects) (Note 3)

15,000.00

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

20,000.00 $
18,000.00

$

FY11 Budget

Interest, Dividends and account capital gains (losses)

Member dues and donations (Note 2)

Revenues and Gains

4,150.00 $

-

4,150.00 $

51,350.00

26,850.00

13,550.00

250.00

100.00

200.00

500.00

600.00

400.00

1,500.00

4,000.00

6,000.00

13,300.00

6,500.00

1,500.00

1,100.00

1,700.00

2,500.00

24,500.00

4,500.00

20,000.00

55,500.00 $

3,000.00

2,000.00

7,500.00

22,000.00

21,000.00 $

FY13 Budget

53,257.08 $

55,319.68

(1,206.49)

56,526.17

(2,062.60) $

46,431.48

23,218.22

15,369.17

371.74

42.72

243.22

676.06

495.00

120.00

1,418.47

6,001.96

6,000.00

7,849.05

3,510.35

500.00

274.53

1,446.78

2,117.39

23,213.26

3,213.26

20,000.00

44,368.88 $

2,213.26

1,000.00

5,000.00

2,678.07

23,508.55

9,969.00 $

FY13 Actuals

(12,550.00) $

-

(12,550.00) $

59,550.00

25,550.00

15,750.00

400.00

100.00

250.00

500.00

600.00

400.00

1,500.00

6,000.00

6,000.00

(3,039.54)

(5,026.18)

4,394.89

(9,421.07)

1,986.64

15,540.71

5,540.71

3,213.57

34.68

121.94

112.69

120.00

1,599.26

1,225.00

928.51
2,327.14

9,800.00

748.80

649.83

10,000.00

10,000.00

17,527.35

(917.43)

7,702.25

10,742.53

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,500.00

2,300.00

34,000.00

4,000.00

30,000.00

47,000.00 $

2,500.00

1,500.00

5,000.00

26,000.00

12,000.00 $

4 Months
Proposed Budget Actuals Aug. 31,
FY 2014
2013

Latvian Foundation, Inc.
Statement of Activities
Budget vs Actuals
Year Ending April 30, 2011, 2012, 2013, and FY14 and Four Months Ending Aug. 31, 2013
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SIMON PROPERTY GROUP DEL

BUCKEYE PARTNERS LP
CHEVRON CORP
COCA COLA COM
CSX CORP
DIGITAL RLTY TR INC
DOVER CORP
EATON CORP PLC
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 GROUP INC
KIMBERLY CLARK
LINN ENERGY LLC
MCDONALDS CORP COM
MEDTRONIC INC COM
MERCK AND CO INC SHS
MICROSOFT CORP
MONDELEZ INTERNATIONAL
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 BANK CANADA
ROYAL DUTCH SHEL PLC
RPM INTERNATIONAL INC
SEMPRA ENERGY

APPLE INC
BAXTER INTERNTL INC
BCE INC
BREITBURN ENERGY PRTNRS

STOCKS AND EXCHANGE TRADED FUNDS:
ABBOTT LABS
ABBVIE INC
AIR PRODUCTS & CHEM
ALTRIA GROUP INC
AT&T INC
AMAZON COM INC COM

6/19/13

12/9/11
1/7/13
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
12/9/11
5/9/12
12/9/11
12/3/12
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
5/4/12
12/9/11
7/18/12
12/9/11
12/9/11
5/9/12
12/9/11
5/4/12
5/9/12
12/9/11
5/9/12
5/9/12
12/9/11
12/14/11
12/14/11
5/9/12
5/19/13
5/9/12
5/9/12
5/9/12

Date

LATVIAN FOUNDATION, INC.
INVESTMENT SCHEDULE

50.000

37.000 $
37.000
25.000
34.000
52.000
25.000
15.000
15.000
41.000
40.000
500.000
100.000
150.000
21.000
56.000
98.000
30.000
37.000
46.000
35.000
26.000
170.000
114.000
32.000
35.000
39.000
79.000
25.000
33.000
14.000
29.000
125.000
22.000
59.000
28.000
73.000
42.000
26.000
28.000
40.000
12.000
33.000
32.000
85.000
31.000
100.000
30.000
42.000
25.000

Quantity

8,338.78

7,281.50

1,233.21
1,576.57
2,553.50
1,151.92
1,759.16
7,024.50
4,214.70
7,308.24
2,851.96
1,638.40
8,835.00
1,767.00
10,500.00
2,529.03
2,138.08
2,411.78
1,668.00
3,146.85
2,912.72
2,112.95
2,266.16
6,369.90
4,610.16
2,664.00
1,781.15
3,103.23
1,736.42
4,556.75
2,851.53
724.78
2,710.92
3,013.75
2,075.92
3,053.25
1,324.12
2,438.20
1,288.14
2,089.36
2,020.48
2,144.40
1,001.28
2,570.37
2,396.16
5,633.80
2,337.71
6,175.00
2,014.50
1,427.16
2,110.50

Market Value
8/31/13

971.14 $
1,053.12
2,079.25
1,102.96
1,657.23
4,808.50
2,756.25
5,897.70
2,127.90
1,623.60
9,919.00
1,874.00
8,102.63
2,193.65
2,159.92
2,143.26
2,223.34
2,137.86
2,387.66
1,824.55
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
580.66
2,059.29
4,965.88
2,110.68
2,129.31
1,087.24
1,877.56
1,074.13
1,657.76
2,101.40
1,642.40
1,069.08
2,144.67
1,608.00
4,683.50
1,666.87
5,971.99
2,150.40
1,095.36
1,626.25

Cost

TOTAL INVESTMENTS

BIERINA FONDS INVESTMENTS:
PIMCO INCOME STRATEGY FUND
PIMCO INCOME STRATEGY FUND II

BONDS:
UNITED STATES TREAS NTS 4% 2/15/2014
Total Bonds and Preferred Stock

CORPORATE BONDS:
WACHOVIA CORPORATION 10-28-2015
PREFERRED STOCKS:
AEGON NV
AEGON NV PFD

ISHARES 10+ YR CRD BOND BLACKROCK
MATERIALS SELECT SECTOR
SECTOR SPDR CONSMRS STPL
SECTOR SPDR ENERGY
SECTOR SPDR INDUSTRIAL
SECTOR SPDR UTILITIES
VANGUARD FINANCIALS ETF (VFH)
VANGUARD INFORMATION TECH (ETF)
VANGUARD TELECOMM SERVS

ISHARES COMEX GOLD TRUST ISHARES EFT (IAU)

MUTUAL FUNDS/CLOSED END FUNDS/UIT:
CALAMOS CONV & HIGH INC INC FD
IQ US REAL ESTATE SMALL CAP (ROOF)
CONSUMER DISCRETIONARY
HARTFORD FLOATING RATE
HEALTH CARE SELECT SPDR
ISHARES IBOXX$ INVT GRADE CORP BD FD
ISHARES IBOXX$ HIGH YIELD

SOUTHERN COMPANY
SPECTRA ENERGY CORP
SUBURBAN PROPANE
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

5/2/13
5/2/13

1100
900

25,000.00

825
1441

various 2012-13
various 2012-13

4/14/04

24,000

605.000
250.000
787.000
1,703.000
734.000
275.000
110.000
600.000
160.000
152.000
920.000
377.000
999.000
464.000
1,185.000
654.000
123.000

36.000
73.000
110.000
30.000
20.000
20.000
21.000
28.000
38.000
56.000
75.000
63.000
36.000
61.000

Quantity

3/5/13

10/23/12
9/28/12
12/8/11
7/10/12
12/8/11
3/27/12
10/2/12
3/4/08
10/9/12
12/8/11
12/8/11
12/8/11
12/8/11
12/8/11
12/8/11
12/8/11
12/8/11

5/9/12
5/9/12
7/18/12
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

Date

Latvian Foundation, Inc. Investment Schedule

$

$
$

$

613,335.87 $

14,956.05
10,510.79
25,466.84

24,400.25
83,937.66

20,487.57
15,276.40
59,537.41

23,773.44

7,544.35
5,529.700
24,823.56
15,003.43
24,828.87
31,900.20
10,187.10
5,758.68
10,097.28
5,274.04
29,450.66
27,771.85
34,777.84
16,714.69
33,140.66
42,530.88
7,874.23
333,208.02 $
503,931.37 $

1,638.36
2,217.01
4,948.57
1,094.64
1,611.40
2,064.20
1,639.68
2,147.04
2,226.80
2,215.35
5,553.75
2,150.19
2,121.12
1,653.71
170,723.35 $

Cost

700,218.19

12,705.00
9,018.00
21,723.00

25,439.50
83,868.65

20,154.75
14,457.52
58,429.15

23,816.88

7,332.60
5,763.10
36,165.36
15,292.94
36,127.48
31,088.75
10,048.50
8,118.00
8,801.60
6,145.36
36,349.20
30,751.89
43,995.96
17,307.20
47,163.00
50,796.18
9,649.35
400,896.47
594,626.54

1,498.32
2,417.03
5,038.00
1,815.90
1,710.40
3,070.80
1,797.18
2,802.80
2,365.88
2,653.28
6,097.50
3,028.41
2,627.28
1,703.12
193,730.07

Market Value
8/31/13

Latviešu Fonda apkārtraksts
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Notes to financial statements
The main activities of the first four months of the fiscal year ending April 30, 2014 were the review and granting
of $10,000 for small projects, the organization and management of the “Large Grants” membership-wide voting process,
and promotion of the Latvian Foundation to the general public. The Latvian Foundation board continues its efforts in
raising the Foundation’s profile within the Latvian global community, with the goal of increasing membership and
donations. Over the summer, board members made presentations to various audiences about the organization and
maintained an active profile to the public and to its members via email, Facebook, and its website. Evidence that the
general Latvian public is becoming more familiar with the Latvian Foundation and its value to the community continues
to grow. New membership maintained its steady pace from last year, and in the first 4 months of the fiscal year ending
April 30, 2014, seven new members joined LF, including two organizations and one gift membership for a Latvian high
school graduate. Participation in this year’s voting process for grants was the highest we have seen in at least 5 years. In
order to support the momentum that has been producing these positive results, the board must continue its outreach efforts
in FY14 and beyond.
The audit of financial statements for FY13 was conducted on August 29, 2013 by accountant Zinta Pone, with
internal auditor Rudis Berzins observing the audit via Skype.
Note 1: Marketable Securities, Capital Gains (Losses)
The LF investment portfolio is managed by Merrill Lynch and a list of LF securities held on August 31, 2013 is
included as a separate schedule. The investments by category for the last three fiscal years were as follows:
INVESTMENTS WITH MERRILL LYNCH BY CATEGORY
4/30/11
Equities
Mutual Funds
Alternative Invest.
Fixed Income
Bierina Fund Inv.

$213,376.51
400,776.00
114,768.98
24,220.40
$753,141.89

4/30/12
$109,897.86
377,269.41
17,265.50
113,180.13
24,231.86
$641,844.76

4/30/13
$183,550.51
406,958.05

8/31/13
$193,730.07
400,896.47

121,060.74
24,903.02
$736,472.32

83,868.65
21,723.00
$700,218.19

Since November 2011, the LF investment portfolio is under the management of Merrill Lynch and Financial
Adviser, Brigita Z. Rumpeters. 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 the
first four months of FY14 have amounted to $1,599.26.
Marketable Securities investments are stated at the current market value and realized capital gains and losses are
calculated based on market values at the beginning of the fiscal year. In the first four months of FY2013, losses of
$917.43 were realized and the unrealized market values decreased by $9421.07. These market fluctuations are shown at
the bottom of the Statement of Activities.
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 FY2011 increase in these loans is almost entirely due to the volatile currency fluctuations and the weak US
dollar. The US dollar has strengthened in 2013 thus the decrease in Canadian and Australian loans repayable in
US dollars. Net currency fluctuations are shown on the bottom of the Statement of Activities.
MEMBER LOANS
Apr 30, 2011
Apr 30, 2012
Apr 30, 2013 Aug. 31, 2013
Loans Payable - USA
$219,979.53
$221,039.93
$221,009.53
$222,464.53
Loans Payable - Canada
85,394.53
78,607.33
78,988.19
75,609.12
Loans Payable - Australia
8,778.40
7,686.82
8,321.14
7,192.74
$314,152.16
$307,333.68
$308,318.86
$305,266.39
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.
(Turpinājums seko)
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(Turpinājums)

MEMBER DONATIONS TREATED AS ENDOWMENTS
Apr 30, 2011
Apr 30, 2012
Apr 30, 2013
Endowment - USA
$346,590.54
$349,406.94
$354,121.94
Endowment - Canada
51,315.15
52,315.15
52,315.15
Endowment - Australia
17,271.74
17,271.74
17,271.74
$415,177.83
$418,993.83
$423,708.83

Aug. 31, 2013
$360,276.94
54,152.47
17,271.74
$431,701.15

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 4 months of FY 2014, seven new members provided $388.21 in initiation fees. Existing members provided
loan funds of $2,114. Donations were received in the amount of $8,517: $7,992 in endowment donations and $2,362 in
general donations.
Note 3: Grants Payable, Unused Grant Balances, Grants Committed
Board members continue to monitor open grant projects. Seven new projects were selected in the FY14 small
grants category. As of August 31, 2013 the Grants Payable balance was $49,475,62. In FY2011 the Grants Payable
account was $52,529; in FY2012 it was $70,456.57, and in FY2013 - $41,878.12. Based on the fairly stable health of the
Latvian Foundation’s investment portfolio in recent years, the Foundation has committed $30,000 towards grants for two
years in a row - FY13 and FY14.
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 FY2013,
$2,213.26 was transferred to the VF for a one year scholarship distribution and administration of the grant.
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. In FY 2013, the fund awarded $1,000 to Ms. Kristine Stivrins of Canada. The
Bierins Fund value was $21,723 as of August 31, 2013.
In order to more effectively manage and administer the Bierins Fonds fund, in May 2013 the investment was
transferred to a mutual fund account separate from the Latvian Foundation’s primary investment portfolio. This allows for
better tracking of Bierins Fund income and considerably simplifies the accounting process for this particular fund.
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 Karklis was selected by the board to fill the position. Responsibilities include
management of the website and other social media, database management, newsletter publishing, and correspondence
with the Foundation’s membership, for an estimated 5 hours per week. The expectation is that the Board can direct its
focus to expanding the membership base and increase member donations.
Note 7: Proposed Budget – LF Archive Development
The effort to accumulate, organize, and archive LF documents and projects through the LaPa Museum continues.
$1,500 was budgeted for FY12, FY13, and FY14 each year. The board expects to continue funding this effort for another
two years until 2015, when the Foundation will celebrate its 45th anniversary. The cooperation between LF and LaPa will
culminate with an exhibit about the Latvian Foundation at LaPa’s museum in Cesis, Latvia.
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Ieguldījumu pārskats
Laimīgu Jauno gadu, LF dalībnieki!
Gribu ziņot īsumā, kā mums gāja 2013. gadā. Mūsu caurmēru ienākumi bija 18.55%, kas bija divreiz vairāk
ne kā 2012. g. ienākumi. Kopš sākām ieguldīt LF naudu ar Merrill Lynch, esam pelnījuši 28.02%.
Mūsu skats uz nākamo gadu vēl ir pozitīvs - mūsu stratēģija nemainās, bet galvenais mērķis ir saglabāt
pamatkapitālu un atrast sekmīgus ieguldījumus, kas var turpināt augt.
Visu labu, Jūsu ieguldījumu padomdevēja, Brigita Tupuriņa Rumpētere

Asset Allocation Overview
As of Close of Business: 12/31/2013

Allocation Model Selected: Moderate

Asset Allocation

Asset Class
Equity

Fixed Income
Cash
Subtotal
Managed Assets Short
Allocations
Other
Total

Equity Size and Style

Market
Value($)
614,051

% of
Total
77.05

Model
(%)
68.00

165,979

20.83

30.00

9.17

16,941

2.13

2.00

(0.13)

796,971 100.00

100.00

(3,038)

Diff
(%) Size & Style
(9.05)
Large Cap Growth

Market
Value($)
247,377

% of
Total
40.29

Model
(%)
43.00

219,569

35.76

34.00

(1.76)

Int. Term Bond

29,788

17.95

40.00

22.05

41,692

6.79

3.00

(3.79)

Short Term Bond

74,274

44.75

56.00

11.25

Small/Mid Cap Value

74,136

12.07

1.00

(11.07)

(0.71)

International Equity

27,373

4.46

19.00

3,905

0.64

0.00

614,051 100.00

100.00

Large Cap Value
Small/Mid Cap Growth

Equities Blend
7,071

Total

801,004 100.00

Diff
(%) Maturity
2.71
Long Term Bond

Market
Value($)
60,736

Fixed Income Blend

14.54 Total

% of
Total
36.59

Model
(%)
4.00

1,182

0.71

0.00

165,979

100.00

100.00

Diff
(%)
(32.59)

(0.64)

100.00

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

Fixed Income

Top Holdings (Based on Market Value)
Market
Value($)
691,146
87,486
22,372
801,004

Account Type/Manager
ENDOWMENTM
ENDOWMENT
ENDOWMENT

% of
Total
86.28
10.92
2.79
100.00

Security Description
VANGUARD INFORMATION

Quantity
654

Price($)
89.54

Market
Value($)
58,559

% of
Total
7.31

1,185
999
627

44.42
52.26
66.83

52,638
52,208
41,902

6.57
6.52
5.23

734
920
377
25,000

55.44
42.98
88.51
100.47

40,693
39,542
33,368
25,491

5.08
4.94
4.17
3.18

344,401

43.00

TECH ETF

VANGUARD FINANCIALS ETF
SECTOR SPDR INDUSTRIAL
CONSUMER DISCRETIONARY
SPDR

HEALTH CARE SELECT SPDR
SECTOR SPDR CONSMRS STPL
SECTOR SPDR ENERGY
U.S. TREASURY NOTE
4.00% FEB 15 2014
04.000% FEB 15 2014

Total

Accounts included in this report: LATVIESU FONDS

Report created January 8, 2014
for LATVIAN FOUNDATION, INC.

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

Page 1 of 1

Time Weighted Rate of Return by Period: Yearly
Performance period: 11/01/2011 to 12/31/2013
Period
2013
2012
2011
Total

Opening
Balance($)
713,545
684,854
0
0

Contributions/
(Withdrawals)($)
(39,528)
(33,292)
691,362
618,542

Interest/
Dividends($)
25,836
19,584
2,661
48,081

Appreciation/
(Depreciation)($)
101,151
42,399
(9,169)
134,381

Closing
Balance($)
801,004
713,545
684,854
801,004

ROR
Period(%)
18.55
9.20
(1.11)

ROR
Cum(%)
28.02
7.98
(1.11)
28.02

Note that various factors, including unpriced securities, and certain adjustments, holdings or activity may cause report results to differ from actual performance. Report results may also differ from results reported by
other Merrill Lynch services. Past performance does not guarantee future results.
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Latviešu Fonds toreiz un tagad: uzruna Pasaules latviešu saietā 2013. g. vasarā
Latviešu Fonda padomes vārdā sveicu jūs Pasaules
latviešu saietā Rīgā! Sveicam gan tos, kas dzīvo Latvijā,
gan tos, kam Latvija dzīvo sirdī! Paldies Apvienībai Tilts
un Ģirtam Zeidenbergam par aicinājumu!
Kas ir Latviešu Fonds? Neskatoties uz to, ka Fonda
atbalstītie projekti ir plaši pazīstami, gadās, ka pat tie, kas
ir lietas kursā par visu, kas saistīts ar latviešiem un
Latviju, uzdod šādu jautājumu. Vai tas ir Amerikas
Latviešu apvienības fonds? Vai tas ir Pasaules Brīvo
Latviešu Apvienības kultūras fonds? Vai tas ir tas pats, kas
Latvijas Kultūras fonds?
Latviešu Fonds ir neatkarīgs fonds, kas nav kādas citas
polītiskas vai sabiedriskas organizācijas daļa. Latviešu
Fondu 1970. gadā dibināja domubiedru grupa un starp
dibinātājiem bija gan Kanādas, gan Amerikas latvieši.
Fonda mērķis bija un joprojām ir atbalstīt latvietības
saglabāšanu. Tādēļ Latviešu Fonds sniedz finansiālu
atbalstu projektiem, kas saistīti ar: latvisko izglītību,
audzināšanu, mākslu, daiļamatniecību, zinātniskiem
projektiem, kas saistīti ar latviešu zemi un tautu, un citiem
pasākumiem, kam ir nozīme un vērtība latviešu dzīvē.
Latviešu Fondam joprojām ir nozīmīga vieta citu fondu
vidū, jo tas ir vienīgais fonds, kura dalībnieki, piedaloties
demokrātiskā balsošanas procesā, paši nosaka, kuriem
projektiem līdzekļi piešķirami. Katru gadu atbalstot
aktuālus projektus, Latviešu Fonds rosina savus
dalībniekus pievērsties un iedziļināties kultūras dzīves
norisēs. Latviešu Fonds aicina piedalīties latviešus no
visas pasaules – tajā skaitā studentus, ģimenes
un organizācijas, kā arī tos, kam ir latviskas saknes vai
kas, īsāku laiku dzīvojot Latvijā, to iemīlējuši un vēlas
uzturēt saikni ar mūsu zemi.
Šodien Latviešu Fondā ir 1,160 dalībnieku, no kuriem
aptuveni 500 ir aktīvie dalībnieki. Fonda pastāvēšanas 40
gados, katram dalībniekam ziedojot vai aizdodot tūkstots
dolāru, Fonds no ieguldījuma procentiem piešķīris
projektu īstenošanai vairāk nekā 1.7 miljonus dolāru.
Projektu finansēšanai Fonds izmanto tikai peļņas
procentus no pāri par 700 tūkstošu dolāru lielā
pamatkapitāla.
Divus gadus pēc dibināšanas, 1972. gadā, fonds ar
$1,000 atbalsta pirmo projektu: Latviešu frazeoloģismu
krājumu “Vārds īstā vietā”. Nākamajā gadā jau tiek
atbalstīti 5 projekti ar kopējo piešķīrumu - $6,000 un drīz
jau gadā piešķirtā summa ir $10,000, līdz 80-tajos un 90tajos gados tā sasniedz $70,000 gadā. Projektu vidū ir:
ALA sastādītā sērija “Latvju Enciklopēdija
1962-1982 gads”, Dienvidamerikas nometnes “Trešā
Latvija” sarīkošana Venecuēlā, pirmās Eiropas kokļu
dienas, skolotāju kursi Austrālijā 1981. gadā, dažādos
gados Eiropas vasaras skolas un 3x3 nometnes, Vācijas
Herdera institūta Latviešu vēstures archīva materiālu
saglabāšana, finansējums Austrālijas kultūras dienu
sarīkošanai, Helsinku universitātes bibliotēkas latviešu
materiālu kataloģizēšana.
Un pēdējos gados: mūzikas disku izdošana, Annas
Žīgures grāmatu “Viņi” un “Viņi svešos pagalmos”

izdošana, Dzintras Gekas grāmata un filma “Sibīrijas
bērni”, Okupācijas muzejam, šovasar Ārzemju latviešu
mākslas izstādes katalogam un Apvienības Tilts
organizētajiem koncertiem un teātra viesizrādēm.
Ja paskātamies uz Fonda pēdējo gadu piešķīrumu un
salīdzinam ar tiem $70 tūkstošiem gadā, ko Fonds varēja
piešķirt piecpadsmit gadus atpakal, tad nāk prātā tautas
dziesma “Ja man būtu tā naudiņa...” Katru gadu Fonds
saņem daudzus jo daudzus interesantus un vērtīgus
projektus, kurus līdzekļu trūkuma dēļ nevaram finansēt.
Šajā pat situācijā nav tikai Latviešu Fonds vien, taču tas
ir vienīgais fonds, kurā līdzdarbojoties mēs paši varam
izvēlēties, kādus projektus atbalstīt, piešķirot gan nelielu
finansējumu (līdz $2,000 dolāru) Mazajiem projektiem, kā
arī līdz $10,000 dolāru Lielajiem projektiem. Man bija
liels prieks, izskatot saņemtos projektus un izsūtot
apsveikuma vēstules uzvarētājiem, bet, protams, bija arī
jāraksta atteikuma vestules tiem, kuri nebija izturējuši
konkursu vai ari, diemžēl, kuru atbalstam vienkārši
pietrūka naudas.
Šodien latviskā kultūrtelpa ir paplašinājusies un ietver
Latvijā dzīvojošos latviešus, diasporas latviešus, kuri vēl
joprojām dzīvo savās mītņu zemēs, kā arī nesen no
Latvijas izceļojušos tautiešus. Tas nozīmē, ka latviskās
identitātes saglabāšana arī tagad ir svarīga. Latviešu
Fonda dalībnieki ir visos kontinentos, un padomes locekļi,
pateicoties mūsdienu technoloģijai, var savas sēdes
noturēt ar Skype palīdzību; sazināšanās un informācijas
apmaiņa norit straujāk un ar visiem pieteiktajiem un
atbalstītajiem projektiem, kā arī ar konkursa
nosacījumiem var iepazīties Fonda mājas lapā. Bez tam,
šogad Fonds piedāvāja iespēju komentēt par mazajiem
projektiem un balsot par lielajiem projektiem elektroniski.
Ir daudz kas mainījies, un varbūt, ka uz vispārējā
technoloģiju attīstības fona tas šķiet maz, bet mēs esam
vien brīvprātīgu palīgu grupa, kuriem ir pamatdarbs,
ģimenes un pienākumi, bet kurus aizrāvuši Fonda mērķi
un tā vienreizējā sajūta, ka vari ko darīt savas zemes un
tautas labā! Ka vari redzēt rezultātus savam darbam.
Viens no Latviešu Fonda dibinātājiem, Voldemārs
Gulēns, savās atmiņās saka: “Izejot no pārliecības, ka mēs
taču atbalstīsim ‘latviešu lietas’ līdz sirmam vecumam,
mums likās loģiski sākt mērķtiecīgi krāt kādu mazu
naudiņu ik mēnesi.” Tā radās ideja dibināt fondu, lai paši
sapņotu, domātu, strādātu, vadītu, lemtu, īstenotu,
izvērtētu un papildinātu topošu kultūras mantu”. Fonda
mērķis - 1 miljonu dolāru liels pamatkapitāls - vēl nav
sasniegts. Apskaužam mūsu brāļus lietuviešus, kuri šo
skaitli jau sasnieguši un pārsnieguši.
Lai Fonds pastāvētu un augtu, ir skaidrs, ka to varam
izdarīt tikai visi kopā – gan gados jaunie, gan ar pieredzi
bagātie, ģimenes un organizācijas. Ja jums patīk tas, ko
dara Fonds, ja jūs sajūsmina un aizrauj iespēja atbalstīt
latviskumu – nāciet! Dosim, dzīvosim!
Renāte Kenney, projektu lietvede
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LF13L01 - 1941. g. deportācijas vagons
Projektu pieteica Valters Nollendorfs, Latvijas Okupācijas muzeja
biedrības valdes priekšsēdētājs, LF tūkstošnieks
Pieprasījums no LF: $8,000
Projektu nepieciešams atbalstīt tā lielā sabiedriskā nozīmīguma dēļ.
Latvijas Okupācijas muzeja Jaunā ekspozīcija to rekonstruētajā ēkā
2015. gadā būs vispilnīgākā muzeja ekspozīcija pasaulē, kurā varēs
iegūt informāciju par Latvijas okupācijas perioda vēsturi četrās
valodās - latviešu, angļu, vācu un krievu. Stends "1941. gada
deportācijas vagons" orgāniski iekļausies Jaunajā ekspozīcijā, stāstot
par noziegumu, un sniedzot emocionālo pārdzīvojumu (videoimitācija — izsūtītie cilvēki pie vagona durvīm ar
Sibīrijas skaudro dabu fonā). Projekts atbilst Latviešu Fonda mērķiem atbalstīt nozīmīgus veikumus latviešu
kultūras veidošanā, izplatīšanā un nodošanai nākamajām paaudzēm, veidojot latviskuma apziņu par savu valsti
un tās vesturi.

LF13L03 - Latviešu valodas gramatikas (vārdu locīšana) “app”
Projektu pieteica Arnis Gross
Pieprasījums no LF: $5,000
Planšetdatori spēlē arvien lielāku lomu skolās. Jau Čikāgas, Melburnas, Adelaides,
Sidnejas un Eiropas latviešu skolas izmanto šo technoloģiju savās mācību stundās.
Lietvārdu un darbības vārdu locīšana ir viena no sarežģītākām latviešu gramatikas
sastāvdaļām un šīs programmas pasniedz šo mācības vielu daudz aizraujošākā veidā.
Skolnieks var pats savā nodabā locīt jebkuru vārdu latviešu valodā, uzzināt par
izņēmumiem, kā arī dalīties ar pārējo klasi. Tāpat citiem, arī cittautiešiem, no jebkuras
pasaules malas, būs iespējams lejuplādēt šo lietotni no interneta un mācīties latviešu
valodu.

Latviešu Fonda

Aizrunā datumu!!!
2014. g. Nedēļas nogale nākotnē un LF pilnsapulce
notiks 2014. g. 24.-26. oktobrī Mineapolē
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LF13L10 - Dokumentāla filma “Dieva putniņi” (Trimdas bērnu likteņi)
Projektu pieteica Dzintra Geka, režisore, producente, projektu vadītāja, nodibinājums "Fonds Sibīrijas bērni"
Pieprasījums no LF: $9,400 (piešķirts $2,000)
Filma būs unikāls darbs, kas stāstīs par latviešu trimdas dzīvi DP nometnēs
Vācijā. 1944. gadā liela latviešu tautas daļa devās trimdā, lai glābtos no
deportācijām, represijām un dzīves okupētajā Latvijā. Dzīve rietumos nebija
tik skaudra kā Sibīrijā un Padomju Latvijā, tomēr sagādāja smagas izvēles
un ilgas pēc dzimtenes un mājām. Filmas veidotāji saprot, ka ir pēdējais
brīdis, lai paspētu fiksēt ļoti būtisku nacionālās pašapziņas attīstības posmu
mūsu tautas vēsturē – trimdas nometņu laiku Vācijā. Tiem, kuri vēl atceras
šīs dzīves savdabību un var pastāstīt par nometņu dzīves notikumiem, ir ne
mazāk par 75 gadiem. Laiks nenovēršami izdzēš ļoti būtiskus nacionālās
apziņas liecinājumus. Tos saglabāt īpaši svarīgi ir tagad, kad dzimtenes
jēdziens zaudē savu nozīmi sabiedrībā. Iztaujāsim DP laika jauniešus –
tagad cienījamus un sabiedrībā pazīstamus cilvēkus. Būtisks emocionālais un vizuālais elements filmā būs
atmiņu stāstos ievītās nometņu vietas, sastatot tā laika fotogrāfijas un kino arhīvu ar to, kādas tās ir šodien.

LF13L16 - “TRIO: Šmite Kārkle Cinkuss” koncertturneja Ziemeļamerikā
Projektu pieteica Maruta Kārkle, LF tūkstošniece, TILTS
Pieprasījums no LF: $5,000
"Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoju." Starp Barona dainu krājuma pirmajām četrrindām ir
latviskās identitātes pamata atziņa, kas tautu izvadījusi no senatnes cauri
divām atmodām un pāri kontinentiem. Latvietība ārzemēs dzīvos tik ilgi, cik
mīlēsim un pazīsim senču dziesmu! Profesionālais Trio dzied nemākslotā, bet
mākslinieciskā prezentācijā, kas pauž izsenu dzīves ziņu, gaumi un
emocionālu izteiksmi. To Austrālijas laikrakstā "Latvietis" raksturoja Maija
Perejma: "...spēcīgas harmonijas, klusumi, maigumi, vilkšana teicējas stilā,
disonance un skaidra dikcija saliedēta ar instrumentiem... Senču dziesmu
saprašana un to izveidojums šodienas klausītājiem deva mums iespēju baudīt
pasaules līmeņa priekšnesumu." Šāda iespēja būtu jārod arī publikai
Ziemeļamerikā.

Trio: Šmite Kārkle Cinkuss uzstāšanās Mineapolē, 2013. g. 18. oktobrī. No kreisās: Ivars Cinkuss, Kristīne Kārkle,
viesmūzikants Jaime Pinkham, Zane Šmite
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Latviešu Fonda padome piemin trīs aizsaulē aizgājušus kolēģus un ziedotājus
Alfs Bērztīss (1933.12.10-2013.22.10)
Tur uguns nekūrās,
Kur nav lāga kūrējiņa;
Tur saimīte nedzīvo,
Kur nav lāga saimenieka.
Alfs bija mūsu sekretārs no 2005. līdz 2012. gadam. Viņš reti
iztrūka no padomes sēdēm, bieži mērojot garos ceļus kopā ar sievu
Māru. 2008. gadā viņi mūs laipni uzņēma savās mājās Pitsburgā, kur
noturējām pavasara sēdi. Kā jau apzinīgs sekretārs, Alfs sanāksmju laikā
pārsvarā klusēja, lai nepaliktu nepierakstītas svarīgākās runas un
lēmumi. Bet kad viņam bija kas sakāms, tad tas parasti bija, lai norādītu
uz jautājuma vai viedokļa otru pusi. Šādi cilvēki ir ļoti svarīgi grupas dinamikā, un mēs novērtējām Alfa
pienesumu padomes darbā. Kad darbi bija padarīti un sākās atpūta un ciemošanās, Alfs bija draudzīgs, ar labu
humoru, platu smaidu un visādiem stāstiem “iz dzīves”. Paldies, Alf, ka tik ilgi un rūpīgi piedalījies Latviešu
Fonda saimniekošanā!

Jānis Plostnieks (1933.08.27-2013.29.11)
Acis darba izbijās,
Rokas darba nebijās,
Rokas darba nebijās,
Zinājās padarot.
Jānis uzņēmās revidenta amatu 2010. gadā un to pildīja līdz 2012. gadam. Viņš
to uzņēmās ar pienākuma apziņu un vēlēšanos palīdzēt Latviešu Fondam veikt
savu misiju “Dosim, dzīvosim - latviešu kultūras un izglītības atbalstam”. Jānis
bija piemērots kandidāts revidenta amatam: kluss pēc dabas un uzmanīgs
klausītājs un vērotājs, kurš spēja savilkt savus novērojumus praktiskos pārskatos.
Divus gadus pēc kārtas Jānis veica Fonda kases grāmatu revīziju, piedaloties
neklātienē caur “Skype”. Nav viegli revidēt grāmatas, pats nebūdams klāt, bet
Jānis to darīja apzinīgi un nopietni, uzdodot jautājumus un pieprasot dokumenta
pierādījumus. Viņam piemita mierinošs efekts grupas dinamikā, lēnprātīgi daloties
ar savu labestību un zināšanām gan padomes darba laikā, gan ārpus tā. Paldies,
Jāni, par uzņemšanos un gatavību iedziļināties padomes revidenta amatā ar visu prātu un sirdi!

Aina Galējs Dravnieks (1925.14.04-2013.03.12)
Dod, Dieviņ, kalnā kāpt,
Ne no kalna lejiņā;
Dod, Dieviņ, otram dot,
Ne no otra mīļi lūgt.
No sirds pateicamies Ainai par viņas ilggadīgo atbalstu mūsu
organizācijai. Kopš Fonda dibināšanas 1970. gadā, Aina ar vīru
Frici (kurš mira 2001. gadā) ir šīs organizācijas paši dāsnākie
atbalstītāji, pa šiem gadiem noziedojot tuvu pie $40,000.
Dravnieku pāris ir Latviešu Fonda devīzes “Dosim, dzīvosim”
visspilgtākais piemērs. (Foto: Kārklu ģimenes archīvs)
Tija Kārkle
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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!

Māra Dole
Aina Galējs Dravnieks

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
Rasma Kariņa *
Andris Padegs
Maija Priede
Sigrīda Renigere
Ansis Saprasa
Kristīna Sīmane-Laimiņa
Hugo Vītols

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

Jauni tūkstošnieki 2013. gadā:
Ivars Avots
Arlington, MA
Aida Bērziņš
Upper Darby, PA
Edgars Bērziņš
Upper Darby, PA
Andrievs Ezergailis
Ithaca, NY
Astrīda Ezergaile
Toronto, ON
Līga Hoy
Tiburon, CA
Māra Newsome
Rīga, Latvija
Latviešu organizāciju apvienība Minesotā
Mineapoles Seintpolas Latv. Ev. Lut. draudze
NJ Latvian Federal Credit Union
Jauni dalībnieki 2013. gadā:
Kalvis Roze
Ho-Ho-Kus, NJ
William Sutton
Lake Odessa, MI
Eriks Zariņš
Toronto, ON
Aija Zommers
Don Mills, ON

Ziedojumi no tūkstošniekiem 2013. gadā:
Edīte Āpše
Scarborough, ON
Rita Apse
Mississauga, ON
Valdis Bērziņš
Rīga, Latvija
Viesturs & Ieva Gāle
Millsboro, DE
Līga Gonzalez
Grand Rapids, MI
Andrejs Grīslis
Portland, OR
Ilmārs Kalniņš
Basking Ridge, NJ
Rasma Kariņa
Ocean City, NJ
Tija Kārkle
St. Paul, MN
Vija Miezītis
Indian Head Park, IL
Lalita Muižniece
Kalamazoo, MI
Ilze Pētersone
White Plains, NY
Zaiga Alksnis Phillips
Bellevue, WA
Sigrīda Renigere
Chicago, IL
Andrejs Rozentāls
Three Rivers, MI

_______________________________________________________

Dzintara tūkstošnieki ($10,000+)

Balsstiesību uzturētāji un citi ziedotāji 2013. gadā:
Annele & Miķelis Austriņš Park Ridge, IL
Oļģerts Cakars
Oak Park, IL
Astrīda Greco
Atlanta, GA
Aina Irbe
Falls Church, VA
Renāte Kenney
N. Scituate, MA
Ilga Kurēns
Poughkeepsie, NY
Nikoleta Kupliņš
East Hampton, NY
Dace Ķezbers
Evanston, IL
Maija Lelis
Silver Spring, MD
Marks Liepa
Sagamore Hills, OH
Jānis Melngailis
Chevy Chase, MD
Laila Milevska
Somerville, MA
Lukas Milevskis
Princeton, NJ
Valdis Pētersons
Toronto, ON
Zinta Pone
Minneapolis, MN
Andris Rūtiņš
Silver Spring, MD
Ināra Sīmane
St. Charles, IL
Brigita Vīksniņa
Silver Spring, MD
Māra Vīksniņa
Washington, D.C.
Juris Zommers
Hamilton, ON
Uldis Zommers
Don Mills, ON
Juris Žagariņš
Springfield, MA
Čikāgas literārā kopa
Biruta Treiberga & Nora Lund, Alfa Bērztīsa
piemiņai

Paldies visiem atbalstītājiem par uzticību Latviešu Fondam!
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Latviešu Fonda vadība 2013.-2014. gadam
Padome
Kristīna Sīmane-Laimiņa, priekšsēde, Chicago, IL, ASV, lfpriekssedis@gmail.com
Aija Mazsīle, priekšsēdes vietniece/aktīvo projektu lietvede, Toronto, Kanāda, lfvietnieks@gmail.com
Astrīda Ezergaile, sekretāre, Toronto, Kanāda, lfsekretars@gmail.com
Ilze Pētersone, sabiedrisko attiecību vadītāja un sekretāre, White Plains, NY, ASV, lfsabat@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
Rūdolfs Bērziņš, revidents, Perkasie, PA, ASV, lfrevidents@gmail.com
Mārtiņš Daiga, revidents, Chicago, IL, ASV, lfrevidents1@gmail.com,
Ligita Krūmkalna, revidente, Indianapolis, IN, ASV, lfrevidents2@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
Valda Grīnberga, lietvedes palīdze

Jaunā LF padome un palīgi pēc
pilnsapulces Toronto.
No kreisās, priekšā - Aija Mazsīle,
Tija Kārkle, Ilze Pētersone.
Aizmugurē - Renāte Kenney,
Kristīna Sīmane-Laimiņa, Astrīda
Ezergaile, Brigita Tupuriņa
Rumpētere.
Foto: Aivars Vinters.

Latvian Foundation, Inc., P.O. Box 28696, Oakdale, MN 55125 USA
www.latviesufonds.info
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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.

