Latvian
Foundation
Inc.

Latviešu
Fonds

Apkārtraksts

2015. gada janvāris

Priekšsēdes vēstule

Saturs
Priekšsēdes vēstule 1
2014. g. Lielo projektu
konkursa uzvarētāji 2
Aktīvo projektu
aktualitātes

A NON-PROFIT CORPORATION

3-5

Pilnsapulce
Mineapolē

6

Pilnsapulces darba
kārtība un protokols
7-9
Kases pārskats 10-15
Ieguldījumu pārskats
16
Latvietība, Latvija un
Latviešu Fonds 17-18
Projektu lietvedes
skats uz 2015. g. 19
Dr. A. Dravnieces
testamentārais
novēlējums LF
20
Iestāšanās veidlapa
21
Ziedotāji un
atbalstītāji

22

LF padome

23

LF adrese

24

Laimīgu Jauno gadu Latviešu Fonda
dalībniekiem tuvi un tāli!
Šajās nedaudz rindkopās grūti pilnībā
izstāstīt visu, kas aizgājušajā gadā Latviešu
Fondā bijis jauns. 2014. gada janvārī
Latviešu Fonds uzsāka savu gadskārtējo
projektu pieteikšanās konkursu.
Noslēdzoties agrāk kā līdz šim ierasts, 15.
februārī, konkursam netrūka pieteicēju saņēmām 45 mazos un 23 lielos projektus.
Pavasaŗa padomes sēdē izvirzījām desmit
lielos projektus dalībnieku balsošanai. Tik
daudz labu projektu, tāpēc priecājamies, ka
no šiem desmit, dalībnieki izšķīrās, nevis
mēs! Kas attiecas uz mazajiem projektiem,
izvēle bija tik pat sarežģīta. Pēc izvērstām
sarunām nolēmām rīkot īpašu akciju dažiem
projektiem, kam nepietika piešķīrumu, lai to
pilnībā atbalstītu. Piešķīrām trim projektiem
pilno summu, bet vēl trim tikai daļēju ar
piedāvājumu, ka caur Latviešu Fondu
atbalstītāji varētu ziedot līdz atlikušajai
pieprasījuma summai. Kautgan
crowdfunding pieeja tagad tiek bieži
izmantota, lai vāktu līdzekļus specifisku
pasākumu vai projekta īstenošanai, nebijām
pārliecināti, ka Latviešu Fonda saimē šī ideja
nest’ augļus. Gandarīti paziņojam, ka šīs
akcijas ietvaros spējām šo trīs projektu vārdā
piedāvāt papildus divtūkstots dolāru.
Uzskatām, ka mūsu pirmā īpašā akcija bija
veiksmīga un ka iespējami šo atkārtosim arī
šogad.
2013. g. rudenī šķīrāmies no mūsu
ilggadējas dalībnieces Dr. Ainas Dravnieces.
Viņas testementāram vēlējumam ir liela
nozīme fondam, gan finansiāli, gan garīgi.

Par viņas devumu Latviešu Fondam lasiet
20. lapas pusē.
Vasara nesa citus jaunumus. Tā kā
projektu ciklu bijām mainījuši, lai to
īstenotāji varētu uzsākt savus darbus ātrāk,
jau pirms pilnsapulces izziņojām konkursa
rezultātus. Uzskatām, ka arī jaunais cikls ir
veiksmīga maiņa mūsu darbībā.
Vasarā turpinājām celt profilu, piedāvājot
gada dalībnieka statusu Gaŗezera un Toronto
latviešu skolas beidzējiem. Lepojamies, ka
dalībnieku saraksts sāk pildīties ar jaunās
paaudzes pārstāvjiem. Latviešu Fonds līdzīgi
sniedza roku jaunatnei, kļūstot par
ģenerālsponsoru jauniešu volejspēļu turnīram
Gaŗezerā. Afišas, ziņojumi un Latviešu
Fonda pagaid-tetovējumi palīdzēja izplatīt to,
ka esam dinamiska organizācija, kas turpina
atbalstīt latviešu kultūru un izglītību.
Rudenī Mineapolē notika mūsu
gadskārtējā pilnsapulce. Saulainā rudens
dienā, lapas dabas mātes tonētas, nebija žēl
pabūt sapulcē. Tik krāšņa bija Minesotas
latviešu sarīkotā mākslas izstāde, kas rotāja
draudzes zāli! Paldies rīkotājiem, ka
dalībnieki un draugi varēja ne tikai mielot
acis, bet arī baudīt vietējās sabiedrības
kulināro mākslu!
Esam tagad uz jauna gada un jauna
cikla starta līnijas. Šogad turpināsim
pērngadā iesāktās akcijas un paplašināsim
piešķīruma summu uz $35,000, pieliekot
papildus piecus tūkstošus dolāru lielo
projektu atbalstam. Gaidām Jūs un Jūsu
draugus satikt Čikāgā 2015. gada rudenī
nākamajā Latviešu Fonda pilnsapulcē 26.
septembrī. Tiksimies šogad Latviešu Fonda
vārdā!
- Kristīna Sīmane-Laimiņa
Latviešu Fonda priekšsēde
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2014. gada Lielo projektu konkursa uzvarētāji:
dalībnieki balsošanā izšķīrušies par trim vērienīgiem darbiem
LF14L02: The Baltic University (Hamburg
1946-1949). Adventure and Struggle
Piešķirtā summa: $5,565
Projektu pieteica: Helga Merits, M.Phil.
The project is about making a documentary film
about the Baltic University (Hamburg 1946-1949).
The film will consist of historical film material,
pictures and documents combined with interviews.
For music we use music played at the time, at the
university, but recorded now. The aim is to tell and
show the story of the Baltic University and make
sure that this unique institute is not forgotten. It will
be a tribute to professors, teachers and others who
have worked at the Baltic University and made it
possible. It will not be just a story from the past, but
an inspiring story for everyone working, thinking or
hoping to achieve something by working together.
Robert Riggle, the American UNRRA administrator
was so amazed by the courage of the Baltic refugees
that he did everything that was within his
possibilities to help them to create the university.

!LF14L11: "Kas, kas, ko?" spēles lietotne - App

Piešķirtā summa: $4,000
Projektu pieteica: Arnis Gross
Austrālijā 1980s gados saujiņa Melburnas
latviešu ilggadīgo skolotāju izveidoja "trivia" stila
spēli ar nosaukumu "Kas, kas, ko?" ar 1800
jautājumiem par latviešu un internacionālām tēmām,
sešās kategorijās - valoda, etnogrāfija, vēsture,
ģeogrāfija, literatūra, sports. Spēle bija populāra
Austrālijas latviešu sabiedrībā un tika uzskatīta kā
labs veids, kā apgūt un atsvaidzināt zināšanas par
Latviju. Tālāk par Ausrālijas latviešu sabiedrību šī
spēle netika izplatīta. Mērķauditorija būs latvieši,
kas dzīvo diasporā, gan tie, kas auguši trimdā, gan
tie, kas ir nesen izceļojuši. Vecums neierobežots tas būtu no vecāko pamatskolas klašu vecuma
bērniem līdz sirmgalvjiem.
Projekta ietvaros ir iecerēts atlasīt, kuri jautājumi
vēl ir mūsdienīgi un iekļaujami spēles lietotnes
versijā, kā arī pievienot citus jautājumus. Spēli
izveidoja trimdā ar labu procentu jautājumu, kas
attiecas uz trimdu, un trimdas sabiedrība tos spētu
(2

atbildēt. Spēles lietotnes versijā ir iecerēts
jautājumu klāstu mazliet izmainīt - atlasīt
jautājumus, uz kuriem varētu atbildēt arī Latvijā
dzimušie, kas tagad dzīvo diasporā, kā arī pievienot
vēl jautājumus, kas pārbaudītu gan trimdas, gan
jaunās diasporas zināšanas par Latviju.
Mērķis: Pārveidot šo spēli, kas pirms 25 gadiem
izveidota spēlēšanai papīra formatā - pārveidot, lai
tā būtu lietojama modernā virtuālā pasaulē. Tā būtu
"Kas?kas?ko?" lietotne (App), ko jebkurš varētu
lejuplādēt un izmantot gan izglītojošām vai
izklaidējošām vajadzībām.

!L F 1 4 L 1 5 :

D o k u m e n t ā l a f i l m a " D I E VA
PUTNIŅI" (Trimdas bērnu likteņi)
Piešķirtā summa: $9,800
Projektu pieteica: Dzintra Geka-Vaska, režisore,
producente, projektu vadītāja, nodibinājums "Fonds
Sibīrijas bērni”
Režisore un producente Dzintra Geka-Vaska
koordinēs dokumentālās filmas veidošanu,
finansiālo resursu sadalījumu, projektā iesaistītos
speciālistus – scenāristu Agri Redoviču, operatoru
Aivaru Lubānieti un montāžas režisoru Armandu
Zvirbuli. Uzņemšanas grupas rīcībā ir nonācis
vēstuļu komplekts, kuras no pēckara Vācijas
nometnēm sūtītas uz Latviju. Saturiski vēstules
aptver visu DP laiku Vācijā no 1945. līdz 1950.
gadam. Izmantosim šo vēstuļu fragmentus, lai
sniegtu informāciju par dažādām norisēm trimdas
dzīvē. Tas būs jaunas meitenes skatījums uz tā laika
sadzīves apstākļiem, cilvēku attiecībām, sapņiem un
cerībām. No darba sākuma 2012. gada janvārī līdz
š.g. februārim esam intervējuši vairāk ne kā 100
„trimdas bērnus”, kuru likteņus emocionāli
parādīsim filmā. Esam filmējuši Latvijā, ASV,
Zviedrijā, Austrālijā, Lielbritānijā, Vācijā un
Kanādā.
Filmu iecerēts izrādīt latviešiem Vācijā,
Lielbritānijā, ASV, Kanādā, Austrālijā un piedāvāt
dažādu valstu televīzijām. Filmu dāvināsim un
izrādīsim Latvijas skolās un kultūras namos.
Latviešu tautas vēsturi nedrīkst aizmirst.
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Aktīvo projektu aktualitātes:
Fonda atbalstītie projekti iepriecina, iedvesmo un izglīto
Runā Rīga - unikāls interneta ceļvedis (LF12M01)
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 cīņu
vietas. Galvenais, lai katrs Rīgas viesis varētu atrast sev piemērotu maršrutu.
Visas takas plānots iezīmēt “Google maps” kartē, lai arī tur var izsekot takām. http://runariga.com/index.html

Esi Pats! - inovatīva virtuāla ekspozīcija (LF14M17)
Melānijas Vanagas muzejā Amatas novadā atklāta inovatīva
virtuāla ekspozīcija “Esi pats!”, kas pieejama bez maksas virtuālajā
mājvietā www.esipats.lv. To var apmeklēt ikviens, kam pieejams
dators ar vidēji jaudīgu interneta pieslēgumu.
Muzeja virtuālā ekspozīcija “Esi pats!” atklāj piecu deportēto
bērnu pieredzi. Ekspozīcijas varoņus – piecgadīgos Intu Broku, Andri
Eglīti un Ivaru Kārkliņu, astoņgadīgo Alni Vanagu un
vienpadsmitgadīgo Ilgu Hāgemani, kā arī viņu vecākus totalitārā
padomju vara nepamatoti apsūdzēja “dzimtenes nodevībā”.
Par spīti ciešanām un bezcerībai viņi izdzīvoja. Katra bērna stāsts ir varoņdarbs viņa ceļā uz pieauguša
cilvēka dzīvi. Varoņdarbs, kas ir Latvijas vēstures mantojuma daļa un tāpēc nozīmīgs ikvienam Latvijas
iedzīvotājam, informēja izstādes rīkotāji.
Ekspozīcija balstīta Amatas novadnieces un rakstnieces Melānijas Vanagas autobiogrāfiskajā darbā “Veļupes
krastā”, kas latviešu literatūrā ir viens no spilgtākajiem vēstījumiem par Staļina režīma noziegumiem pret
cilvēci. (izvilkums no la.lv, 2014. g. 10. decembris) http://www.esipats.lv/

Latviešu klasiķu darbi nonākuši mūsdienu technoloģijas vidē (LF14M34)
Biedrība "Publicētava" ir dibināta 2012. gadā ar mērķi veicināt kvalitatīva satura pieejamību jauniešiem
tuvajā elektroniskajā vidē. Publicētava piedāvā apmācīt maketētājus e-grāmatu sagatavošanā, arī gatavo egrāmatu datnes.
Ar Latviešu Fonda atbalstu, biedrība “Publicētava” sagatavoja 4 no latviešu kultūras kanonā ietvertajiem
literārajiem darbiem un padarīja tos ērti, vienkārši un bez maksas pieejamus lejupielādei no jebkuras vietas
pasaulē. Projekta mērķis ir radīt iespēju ērti, mūsdienīgi un legāli tikt pie labākā no latviešu literatūras tieši
elektroniskajā vidē, lai jauniešiem uz viņus uzrunājošajiem elektroniskajiem "gadžetiem" būtu pieejams
kvalitatīvs latvisks saturs.
Fonda “krustbērni” - publicētie klasiskie darbi: Raiņa “Uguns un
nakts” un “Gals un sākums”, Blaumaņa “Indrāni” un Brāļu
Kaudzīšu “Mērnieku laiki”. Šie un citi literārie darbi pieejami
mūsdienīgā kvalitatīvā formātā un izpildījumā uz jebkura ražotāja
elektroniskas ierīces (viedtālrunis, planšetdators, dators, uc),
tādējādi veicinot to lasīšanu jauniešu vidū. https://las.am/lv/econtent?genre=124&edition=69
(Turpinājums seko)
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Baltijas Universitāte (Hamburgā 1946 – 1949): Avantūra un cīņa.
Helgas Meritas filmas projekts.
Baltijas Universitātes informācijas biļetena
13.12.1947. numurā, cita starpā, lasāms: “Mūsu
institūcija tiks ierakstīta vēsturē tādēļ, ka tā ir
vienreizēja. Bēgļiem parasti trūkst gara spēka
universitātes radīšanai, bet mums tas bija, tādēļ mūsu
institūcija var tikt uzskatīta kā vēsturisks notikums.”
1949. gadā viņi domāja, ka vēsturnieki pētīs Baltijas
Universitāti daudzus gadus. Bet notika citādi –
archīvi šķita pazuduši, ēkas nodegušas un pati
institūcija gandrīz aizmirsta.
Tomēr nepavisam; vēl ir cilvēki, kuriem atmiņā
turas šī sevišķā universitāte, kuriem ir fotogrāfijas,
dokumenti un stāsti par interesantiem atgadījumiem
universitātē, kas sāka darboties Hamburgā. Vēl nav
par vēlu jautāt aculieciniekiem par šo ievērības
cienīgo institūciju, par studentiem, par korporācijām.
Vēl ir iespējams radīt dokumentālu filmu...
Es esmu žurnāliste un
dokumentālfilmu
gatavotāja. Baltijas
Universitātes
jautājumam uzdūros
mana tēva - igauņa
atstātajos dokumentos.
Tur atradu viņa Baltijas
Universitātes studiju
grāmatiņu un nelielu
dienasgrāmatu. Šajā
dienasgrāmatā viņš
raksta, ka viņš bija
priecīgs atstāt
depresējošo bēgļu nometni un sākt jaunu dzīvi. Viņa
studijas pārtrauca tuberkuloze, un viņš veseļojās
sanatorijā gandrīz trīs gadus. Kad viņš iznāca no
sanatorijas, universtāte bija beigusi eksistēt un
studenti bija emigrējuši.
Neskatoties uz to, man bija radusies ziņkāre
uzzināt vairāk par Baltijas Universitāti un, kad man
gadījās izlasīt kādu bijušā UNRRA’s darbinieka,
amerikāņa Roberta Riggla rakstu, es sajutu vēlēšanos
nodarboties ar šo jautājumu. Viņš rakstīja: “Kā
bijušais universitātes profesors es ļoti labi saprotu
Universitātes dzīves komplikācijas un tās
administrācijas problēmas, darbojoties normālās
(4

sabiedrībās pie visa pilnības, miera apstākļos.
Bet ideja un drosme mēģināt radīt universitāti
chaosa vidū, kur pat dzīves nepieciešamības bija
grūti nodrošināmas, bija tāda veida pārspīlēta
avantūra, kurai ir neiespējami pateikt nē.” Tādēļ viņš
uzņēmās darbu kļūt par UNRRA’s pārraugu šim
projektam. Riggla kungam Baltijas Universitāte bija
tikai avantūra, bet tās akadēmiskajai saimei tā bija
cīņa par viņu profesijām, viņu dzīvi, viņu nākotni.
Tas bija 1945. gada vasarā, kad latviešu
profesoriem Lībekas bēgļu nometnē radās doma
uzsākt savu universitāti, jo bēgļiem bija grūti dabūt
vietu vācu universitātēs. Igauņu un lietuviešu
profesori pievienojās, un tā tas kļuva par baltiešu
pasākumu.
Plānošanas komitejas darbs bija neiespējami
grūts, jo taču nebija nekā. Nebija pieejamu telpu,
nebija ne iekārtas, ne spalvu, ne papīra, ne krēslu, ne
galdu... Bija tikai ideja. Kas tika sasniegts trijos
mēnešos bija tiešām iespaidīgi: funkcionējoša
universitāte ar astoņām fakultātēm, sastāvošām no
septiņpadsmit katedrām. 1946. gada martā Baltijas
Universitāte atvēra durvis. Lielākā daļa studentu bija
latvieši.
Britu militārā valdība bija mierā ar universitāti
pārvietotajām personām. Ar to bija mierā arī pirmie
UNRRA’s pārstāvji. Bet drīz pēc universitātes durvju
atvēršanas, sākās problēmas ar tās nosaukumu.
Baltijas vārdam bija jāpazūd. Radās Hamburgas DP
Universitāte. Tad bija jāpazūd vārdam universitāte.
Tā radās Hamburgas DP Studiju Centrs. Vārda maiņa
tika pieprasīta vienpadsmit reizes! Profesors
Dunsdorfs tika rakstījis, ka mīļam bērnam esot daudz
vārdu. Jā, universitāti mīlēja daudzi, bet ne visi.
Dienišķais kaloriju daudzums tika samazināts,
mācības spēki bija jāatlaiž, nedrīkstēja uzņemt
studentus 25 gadus vecus un vecākus, uzņemamo
studentu skaits tika ierobežots, un ierobežots tika arī
studēšanas ilgums. Bet universitātes administrācija
darīja, ko varēja. Atlaistie profesori turpināja strādāt,
25 gadīgie un vecāki studenti tika uzņemti, un tika
uzņemti vairāk studentu nekā bija atļauts. Tā arī
sekmīgi izlūdzās lielākas pārtikas devas.
(Turpinājums seko)
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Esmu lasījusi dažu saraksti starp rektoriem un
iestādēm. Baltijas Universitātes archīvs likās būt
pazudis, bet tas pastāv un ir atrodams Upsalas
Universitātes bibliotēkā. Tā kā tas nebija ievests
katalogos, to bija grūti atrast, bet visi dokumenti ir
tur. Lasot cauri šiem dokumentiem, ir jābrīnās, kur
viņi dabūja enerģiju turpināt, neskatoties uz visām
tām problēmām un iestāžu uzmācību – es neesmu
droša, vai šis ir pareizais vārds notikušajam.
Akadēmiskais štats mēģināja palīdzēt studentiem
un mēģināja turpināt darbu universitātē – ja
nepieciešams, tad citur. Sākot ar 1947. gadu, tika
meklētas iespējas visu universitāti pārvietot uz
Lielbritāniju, Kanadu, ASV un pat uz Etiopiju. Visi
mēģinājumi bija nesekmīgi.
1949. gada septembrī unversitātei bija jāslēdz
durvis, jo lielākā daļa studentu un mācības spēku
bija emigrējuši.
Lai gan universitāte bija pastāvējusi tikai trīs
gadus, tās iespaids uz studentiem bija ilgstošs. Kā
daži bijušie studenti man stāstīja un rakstīja: “Tāpat
kā daudziem citiem, mans sapnis par akadēmiskām
studijām tika piepildīts, kad BU durvis atvērās. Te
mana akadēmiskā karjēra sākās. Es biju jauna un
dažā ziņā nedroša, un universitāte man deva siltu
patvērumu. Pateicoties Baltijas Universitātei, man ir

bijusi laba un patīkama dzīve.”
Es esmu sākusi darbu pie dokumentālas filmas,
kurā parādītu studentu un mācības spēku cerību,
drosmi un neatlaidību, kā arī lai parādītu, ko var
panākt pat visgrūtākos apstākļos starp tautībām, kas
runā dažādās valodās, no dažādām vidēm, ja ir
kopējs mērķis. Es domāju, ka stāsts par Baltijas
Universitāti ir stāsts, no kura mēs visi varam
mācīties.
Esmu ļoti pateicīga Latviešu Fondam par šogad
piešķirto pabalstu, kas ļauj man sākt pirmo
rediģēšanu. Līdz gada beigām mēs būsim pabeiguši
7 līdz 8 minūtes garu īsfilmu, kas dotu iespaidu par
projektu. Es ļoti ceru filmu pabeigt 2015. gada
vasaras beigās, lai gan tas atkarīgs no citu fondu
atbalsta.
Ja kādam, kas lasa šo rakstu, ir saglabājušies kādi
foto uzņēmumi, dokumenti vai atmiņas par Baltijas
Universitāti, lūdzu stājaties sakarā ar:
Helga Merits
Tollenstraat 62
1053 RW Amsterdam
Holland
Vai: hmerits@xs4all.nl
Pēc autores lūguma no angļu valodas tulkojis J. Ziedars.

XI Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi: veltīts latviešu klasiķu un
laikmetīgo komponistu mūzikai (LF14M30)
XI Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi "Latviešu mūzika un mūziķi pasaulē" notika no 1. –
9. jūlijam Mākslu skolas "Baltais Flīģelis" telpās. Pirms tam, 29. jūnijā, Rīgas latviešu biedrības Zelta zālē to
ieskaņai notika Vispasaules latviešu mākslinieku kamermūzikas koncerts „Satikšanās latviešu mūzikā”.
Meistarkursos piedalījās 86 dalībnieki, pārsvarā no Latvijas
mūzikas izglītības iestādēm, vairāki dalībnieki no dažādām
valstīm - Vācijas, Amerikas, Šveices, Itālijas, Polijas, Čehijas,
Zviedrijas. Piedalījās izcili latviešu macībspēki no Latvijas,
Eiropas un ASV, kā piem. pianiste Lauma Skride, altiste Andra
Dārziņa, vijolnieks Gunārs Larsens, mecosoprāns Ieva Parša,
bass Krišjānis Norvelis, flautiste Ilze Urbāne, klarnetists Guntis
Kuzma, komponisti Ēriks Ešenvalds, Gundega Šmite, Pēteris
Vasks un citi. Meistarkursi bija sekmigi sarīkoti un labi
izreklamēti Latvijas Radio 3 Klasika, laikrakstos Diena, Laiks,
Brīvā Latvija un interneta portālos, kā piem. www.sigulda.lv un
Foto: Maija Avota
www.laikraksts.com.
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Latviešu Fonda pilnsapulce Mineapolē
Latviešu Fonda gadskārtējā pilnsapulce ir iemesls mērot ceļu uz kādu latviešu centru. Šogad laimējās
pavadīt nogali Mineapolē. Kautgan tikāmies oktobra otrajā pusē, laika apstākļi bija īpaši labvēlīgi ar saulainām
debesīm un skaistām rudens lapām. Mineapoles sabiedrība Latviešu Fonda dalībniekus un draugus uzņēma
savās draudzes telpās, kur tanī pašā dienā, 25. oktobrī, tika atklāta mākslas izstāde. Tie, kas bija sapulcējušies,
lai baudītu Minesotas un bijušo minesotiešu mākslinieku darbus palika uz pilnsapulci, lai iepazītos ar Latviešu
Fonda darbību. Arī daži Fonda dalībnieki bija mērojuši tālu ceļu, lai piedalītos pilnsapulcē.
Padomes locekļi un komisijas locekļi ziņoja par notiekošo Fonda darbībā. Vietējais mākslinieks Korijs Avots
tika uzaicināts, lai stāstītu par saviem pēdējiem projektiem. Latviešu Fonda atbalstītā mobīlā aplikācija
RunāRīga http://runariga.com/ tika parādīta un izskaidrota. Dažādu rīdzenieku pavadībā, aplikācijas
apmeklētājs var apgūt ko jaunu par Rīgu. Korija aizrautība stāstot par citu projektu, ko viņš veica sadarbībā ar
Rīgas geto muzeju, http://www.rgm.lv/, pierāda, ka radoši un nozīmīgi projekti, kas saistās ar latviešu kultūru
un izglītību, var tikt veiksmīgi pielāgoti jaunākai technoloģijai.
Latviešu Fonda padome pateicās mineapoliešiem par silto uzņemšanu, par daudzpusīgo izstādi, aizraujošo
priekšlasījumu, un par interesi Latviešu Fonda darbībā.
Kristīna Sīmane-Laimiņa

Foto: Maija Zaeska, Valda Grīnberga, Kristīna Sīmane-Laimiņa
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Mineapoles-St. Paulas draudzes namā, 3152 17th Ave. S, Minneapolis, MN 55407
Sestdien, 2014. gada 25. oktobrī
Darba kārtība un protokols
Sapulces darba kārtības pieņemšana

!Iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana (protokols
publicēts iepriekšējā, ziemas apkārtrakstā, kas skatāms
www.latviesufonds.info)

!Padomes locekļu balsošanas rezultātu izziņošana un
pieņemšana

!Lielo projektu balsošanas rezultātu izziņošana un pieņemšana
!Mazo projektu konkursa uzvarētāju pārskats
!Pārskats par LF darbības gadu:
- Priekšsēdes ziņojums
- Priekšsēža vietn./aktīvo projektu lietvedes ziņojums
- Projektu lietvedes ziņojums
- Sabiedrisko attiecību vadītājas ziņojums
- Kasieres ziņojums
- Sekretāres ziņojums
- Dalībnieku pārzines un administrācijas lietvedes ziņojums
- Komisiju pārstāvju ziņojumi (ieguldījumu, nomināciju,
statūtu, LF nākotnes)
- Revidentu ziņojums (ieskaitot oficiālo finanšu pārskatu)

!Pārrunas par ziņojumiem
!Nākamā gada projektu atbalstam piešķiramā summa un tās
sadale

!Nākamā gada NNN vieta un datums
!Jaunumi konkursa norisē, tai skaitā...
Jaunais cikls
Kā piesaka projektus
Kā izvērtē projektus
Kā piesaistam papildus finansējumu
Kā projektu saņēmēji atskaitās par padarīto
Nesen atbalstītie projekti
Informācijas archivēšana

* Foto: Maija Zaeska

!Dažādi jautājumi
!Pateicības
!Pilnsapulces slēgšana
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LF 2014. g. pilnsapulce, Mineapoles-St. Paulas
draudzes namā, atklāta plkst. 2os pēcpusdienā.
No LF padomes piedalās Kristīna Sīmane-Laimiņa,
Renāte Kenney, Tija Kārkle, Valda Grīnberga, Astrīda
Ezergaile. Klātešošā revidente - Zinta Pone.
Konstatēts kvorums – 10 klātesošie; 81 pilnvaras
1. Sapulces darba kārtību pieņem
2. Iepriekšējās pilnsapulces protokolu (publicēts
ziemas apkārtrakstā, skatāms www.latviesufonds.info)
pieņem
3. Padomes locekļu balsošanas rezultātus izziņo:
Padome: Valda Grīnberga 150; Kristīna Sīmane-Laimiņa
146
Revīzijas komisija: Mārtiņš Daiga 147; Zinta Pone 146;
Rūdolfs Bērziņš 145
4. Lielo projektu balsošanas rezultātus izziņo
■ LF14L11 - "Kas, kas, ko?" spēles lietotne - App.
$4,000 : 571 punkti, 82 balsis
■ LF14L02 - The Baltic University – adventure and
struggle $5,565 : 543 punkti, 78 balsis
■ LF14L15 - Dokumentāla filma "DIEVA
PUTNIŅI" (Trimdas bērnu likteņi) $9,800 : 510
punkti, 82 balsis
5. Mazo projektu konkursa uzvarētāju pārskats
■ LF14M02 - Astrīdas Jansones grāmata „Pa līkloču
ceļiem”-Viena trimdinieka dzīves stāsts
■ https://www.valtersunrapa.lv/book/lv.darlingalikloci.27025.html $2,000
■ LF14M17 - Melānijas Vanagas muzeja virtuālā
ekspozīcija "Esi Pats!" http://www.esipats.lv/
$2,000
■ LF14M24 - Mājaslapa "Mazputniņš zēniem un
meitenēm visā pasaulē" http://www.mazputnins.lv/
$2,000
■ LF14M34 - "Latvijas Kultūras kanonā iekļauto
literāro darbu pieejamības atvieglošana un
aktualizēšana, izdodot tos e-grāmatas formatā"
http://www.publicetava.lv/e-gr257matas.html
$1,347
■ LF14M04 - Grāmata bērniem par latviešu
gleznotājiem “Mula un portrets”; piešķirts daļējs
atbalsts $885, īpašā akcijā ievākti $575, kopā
$1,460
■ LF14M29 - LSkK un LGK 11. Lielās nometnes
"Mantojums" piemiņas albums; piešķirts daļējs
atbalsts $885, īpašā akcijā ievākti $475, kopā
$1,360
■ LF14M30 - XI Starptautiskie latviešu jauno
mūziķu meistarkursi „Latviešu mūzika un mūziķi
pasaulē”; piešķirts daļējs atbalsts $885, īpašā
akcijā ievākti $875, kopā $1,760.

!6. Pārskatus par LF darbības gadu sniedz:

Priekšsēde
Papildinot ziņojumu, priekšsēde paredz izskatīt
komisiju darbību – novērtēt komisiju darbību, apstiprināt
komisiju sastāvu un īpašos uzdevumus.

2015. gada janvāris
Atskaite par 2013. g. pilnsapulces lēmumu taisīt ārējo
revīziju, t.i. “padome atalgos zvērinātu revidentu, CPA,
kas pārskatīs nākamo (2014.) budžeta gadu'' : Audits
maksātu minimāli $10,000 – klāt vēl nāktu dokumentu
tulkošana, ceļa izdevumi. Otra iespēja būtu Accounting
Review - $2,250.
Izsaka uzticību LF Revīzijas komisijai, T. Kārkles
darbībai ar Rasmas Kariņas palīdzību. Priekšsēde uzskata,
ka LF nauda būtu lietderīgāk izmantota atbalstot projektus
– iesaka atcelt 2013. g. lēmumu veikt ārēju revīziju.
Balsošanai: Rasma Kariņa iesaka atcelt lēmumu veikt
ārēju revīziju; Valda Grīnberga atbalsta. Pieņem, ar acīm
redzamu vairākumu (91 par).
Priekšsēdes vietniece/aktīvo projektu lietvede
■ koordinējusi 34 projektus: 22 mazos, 12 lielos; 20
projekti slēgti
■ uzlabojusi projektu tabulas un projektu dokumentu
pieejamību GoogleDocs portālā
■ piesaistījusi LF pabalstu Garezera Vasaras
Vidusskolas (GVV) voleja turnīram; GVV 2014.
g. absolventiem sniegusi LF skolu beidzēju/jauno
biedru piedāvājumu
Projektu lietvede
■ jaunais konkursa cikls izdevīgi ievests 2014. g.
■ piedalījusies crowdfunding/īpašajās akcijas
ieviešanā
■ pieteikuma anketa angļu valodā (tulkojis G.
Šmidchens)
■ notiek priekšdarbi nākamam konkursam piedāvāt
elektronisko pieteikšanos
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Ilzes Pētersones ziņojumu nolasa K. Sīmane-Laimiņa
■ šī gada uzlabojumi techniskajā projektu apstrādē
(pieteikšanās procesā, dokumentu uzglabāšanā)
padarījuši LF darbības sludināšanu daudz
efektīgāku. Ar to var sagaidīt LF dalībnieku
pieaugumu.
■ turpinās izplatīt LF info ar rakstiem, mediju
sakariem, īpašām akcijām.
Kasiere
■ Ieguldījumu komisijas (B. Tupuriņas-Rumpēteres
+ Merryl Lynch) darbs uzlabojis un nostabilizējis
LF finanses [Statements of Financial Position]
■ neizbēgamie izdevumi mazai organizācijai ir
lielāka slodze [Expenses and Losses]
■ panākts, ar Rasmas Kariņas palīdzību, ka LF
darbojas finansiāli atbildīgi, atkopies no
kādreizējās nolaidības
■ Balsošanai: Rasma Kariņa ierosina budžetu
apstiprināt (ar Grants Committed rindas maiņu uz
$35,000), Ģirts Zeidenbergs atbalsta. Pieņemts, ar
acīm redzamu vairākumu (91 par)
Sekretāre
■ veikusi sekretāres pienākumus, ieskaitot protokola
tulkošanu angļu valodā A. Dravnieces
testamentārā novēlējuma izpildīšanai.
■ piepalīdzējusi ar projektu pārrakstīšanu
mājaslapai, gatavojoties dalībnieku balsošanai.

!

(Turpinājums seko)
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(Turpinājums)

Dalībnieku pārzine/administrācijas lietvede
■ iestājušies 2 jauni dalībnieki; 3 studenti atsaukušies
absolventu piedāvājumam uz 1 gadu brīvu dalības
maksu; 1 jauns tūkstošnieks; 465 balstiesīgi
dalībnieki, 444 tūkstošnieki; ar balsošanas cikla
maiņu, gada kases grāmatu slēgšana sakrīt ar
apkārtraksta izdošanu un balsošanas materiālu
sagatavošanu. Pagājušā gadā tas sanāca par daudz
uzreiz un finanšu pārskats izpalika no apkārtraksta;
nākamam gadam jāskatās, lai finanšu pārskats
varētu iekļūt pavasaŗa apkārtrakstā. Nākamā gadā
vajadzētu būt pabeigtam LF Archīva projektam, ko
veic LaPa (ALAIDD.org). Cerība, ka, sakrītot ar LF
45 gadu jubileju, LaPa sarīkos izstādi par LF vēsturi
un darbību.
Komisiju pārstāvji (ieguldījumu, nomināciju, statūtu, LF
nākotnes)
■
■
■
■

Ieguldījumu komisija. sk. pielikumu
Nomināciju komisija. Ģirts Zeidenbergs – 8 gadus
gādā, lai būtu turpinājums Fondam. Palīdz, ka
padome pati meklē/gādā, un paldies par to.
Statūtu komisija. Statūtos nav bijušas maiņas.
Nākotnes komisijai nav ko ziņot.

Revidenti
■

Zinta Pone
Izskatīja un salīdzināja 6 mēnešu pārskatus ar
attaisnojošiem dokumentiem. Pārbaudīja izdevumus (ceļa
u.c.), ienākumus (ziedojumi, biedru nauda, noguldījumu
augļi), Merrill Lynch dividenžu sadali un iegrāmatojumus,
Latviešu kredītsabiedrības procentus. Visi dokumenti bija
skaidri un precīzi.
Ievēro, ka reizēm valdes locekļi pieprasa atlīdzināt tikai
½ no ceļa izdevumiem, vai vispār visu ceļa maksu ziedo.
Šādi neatmaksāti izdevumi netiek vispār iegrāmatoti, tātad
grāmatās neparādās ne pilnais izdevums, nedz arī šīs
summas ziedojums.
LF bilances rādītāji uz 30. aprīli sakrīt ar bankas kontu
pārskatiem. Iesaka slēgt Latvijas kontu, jo Latvijas
darījumus vienkāršāk veikt caur Amerikas kontu.
Piešķīrumi labi dokumentēti un iegrāmatoti, un
piešķīrumu uzskaite atbilst bilancei uz 30.04.14.
LF dalībnieku ieguldījumu/ziedojumu uzskaite atbilst
bilancē uzrādītajai summai uz 30.04.14.
Iesniegta IRS nodokļu atskaite 990 ar visiem
pielikumiem (schedules) par 2013. gadu (t.i. LF finanšu
gads maijs 2013 – aprīlis 2014). Arī nokārtota šī gada
atskaite Mičiganas štatam.

!■

Mārtiņš Daiga
Ziņo par LF uzņemšanos būt par Garezera voleja
nogales ģenerālsponsoru 2014. vasarā. Iesaka atkārtot
Garezera voleja nogales pabalstu 2015. g., un arī Garezera
50 g. jubilejas pasākumu 4. jūlija nogalē. Labi veicina LF
darbības reklamēšanu.

Mārtiņš Daiga pārņem balss skaitīšanas atbildību no
Ligitas Krūmkalnas.

!■

Priekšniece izsaka lielu paldies Ligitai Krūmkalnai
par ilggadīgo darbošanos. Ligita nolēmusi vairs
nekandidēt.

Latvijas pārstāvis
■ piedalījies padomes sēdē Čikāgā
■ Latvijā aktīvs kontakts starp projektu autoriem un
LF padomi - gan jau atbalstītajiem, gan topošiem
■ visādos veidos sludina LF darbību
■ kontakts ar Vītolu fondu

!7.

nav

Pārrunas par ziņojumiem

8.
Nākamā gada projektu atbalstam piešķiramā
summa un tās sadale
Balsošanai: $35,000 izdalīt sekojoši: $25,000 lielajiem
projektiem; $10,000 mazajiem. Ierosina Rasma Kariņa;
atbalsta Ģirts Zeidenbergs, Tija Kārkle
Pieņemts, ar acīmredzamu vairākumu

!9.

Nākamā gada NNN vieta un datums
Prieskšsēde paziņo, ka nākamgad notiks LF pilnsapulce
Čikāgā 26.-27. septembrī, bez NNN, jo notiks vietējās
latviešu sabiedrības rudens svētki.
10. Priekšniece ziņo par jaunumiem konkursa norisē:
jaunais cikls
kā piesaista projektus
kā izvērtē projektus
kā piesaistam papildus finansējumu
kā projektu saņēmēji veic atskaiti par padarīto
nesen atbalstītie projekti
informācijas archivēšana

!11. Dažādi jautājumi

Konstatēts, ka pilnsapulcei nav nekāda vajadzība
“pieņemt” balsošanas rezultātus, t.i. divreiz balsot;
vienkārši tiek paziņoti rezultāti no vasaras konkursa un
padomes/revīzijas komisijas vēlēšanām.
Crowdfunding virzīt tālāk, arī ieskatīties citās iespējās,
piem. Amazon Smile (iepērkoties var dot iespēju ziedot
tieši LF).
Eiropas Vasaras skolas beidzējiem sniegt to pašu LF
dāvanu ar info materiāliem kā GVV un Toronto.
TILTS domā rīkot pasaules latviešu saietu svētdienā pēc
Jāņiem 2015. g.; aicina LF līdzdalību.
12. Pateicības
K. Sīmane-Laimiņa izsaka pateicības īpaši Maijai
Zaeskai, kā ari visiem mineapoliešiem par viesmīlību.
Pilnsapulci slēdz pulksten 6os. Pilnsapulci vadīja
Kristīna Sīmane-Laimiņa, protokolēja Astrīda
Ezergaile.
(9
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Latvian Foundation, Inc.

Statements of Financial Position
As of April 30, 2012; April 30, 2013; April 30, 2014; and September 30, 2014
April 30, 2012

April 30, 2013

April 30, 2014

Sept. 30, 2014

ASSETS
Current Assets
Checking/Savings
Banks and Credit Unions

$

14,032.61

$

68,501.43

Merrill Lynch Money Market

$

2,530.66

82,534.04

Total Checking/Savings

12,478.35

5,509.91

$

1,518.34

15,009.01

16,118.50
8,966.74

7,028.25

25,085.24

Other Assets
641,845.21

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

736,472.32

804,035.13

808,912.62

$

724,379.25

$

751,481.33

$

811,063.38

$

833,997.86

$

70,456.57

$

41,878.12

$

47,676.58

$

44,373.50

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

-

Expenses Payable
Total Current Liabilities

4,591.23

70,456.57

46,469.35

47,676.58

44,373.50

307,333.68

308,318.88

302,911.15

301,566.09

377,790.25

354,788.23

350,587.73

345,939.59

(17,503.29)

(110,168.06)

(63,237.04)

(2,224.74)

Long Term Liabilities
Member Loans Payable (Note 2)
Total Liabilities
Net Assets
Funds Classified as Unrestriced:
General Fund-Unrestricted Beginning of Year

32.52

Prior year adjustments
Endowment and Bierina fund increases/adj.
Net Income (loss) end of period
General Fund-Unrestricted Period End

(5,827.46)

(6,386.06)

(9,248.07)

(2,350.52)

(23,298.23)

(116,554.12)

(72,485.11)

(4,575.26)

-86,869.83

53,317.08

70,260.37

(110,168.06)

(63,237.04)

(2,224.74)

418,993.83

423,708.83

433,396.97

308,825.77

360,471.79

431,172.23

430,684.41

24,231.86
13,531.37

24,903.20
11,318.11

23,463.15
5,840.27

24,076.27
5,840.27

37,763.23

36,221.31

29,303.42

57,373.86

346,589.00

396,693.10

460,475.65

488,058.27

146.70
(4,428.56)

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

435,112.97

27,457.32

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

724,379.25

$

751,481.33

$

811,063.38

$

833,997.86

$

$

$

9,512.11

14,300.00

9,881.91
19,394.02
65,792.94

10,500.00
24,800.00
70,300.00

Total administrative expenses

Total Member and Administrative expenses

Total Grants and Member and Admin. Expenses

Net Ordinary Revenues/Losses

Total investment market and currency fluctuations

Currency valuation fluctuations

Investment market gains (losses) unrealized (Note 1)

Net Ordinary Revenues/Losses before investment and
currency fluctuations

$

202.22

200.00

Irbitis Fund Administration

(2,000.00) $

$

53,257.08

55,319.68

-

40,096.76

4,150.00

(1,206.49)
(86,869.83) $

$

$

$

$

$

(12,550.00) $

$

$

4,736.00

38,430.45

5,718.45

3,690.34

35.75

174.64

88.00

522.50

1,006.58

1,862.87

2,028.11

521.29

695.32

811.50

32,712.00

32,712.00

15,490.35

(2.40)

10,756.75

$

70,260.37

81,627.34

6,436.58

75,190.76

$

146.71

23,086.81

1,393.10

21,693.71

$

(11,366.97) $ (22,940.10) $

58,898.03

22,819.63

13,718.81

399.44

70.53

375.34

373.65

595.00

120.00

628.27

6,644.08

4,512.50

9,100.82

4,830.60

680.68

366.92

1,809.02

1,413.60

36,078.40

6,078.40

30,000.00

47,531.06

5,477.84

1,000.00

4,279.54

(2,762.04)

24,577.37

14,958.35

FY14 Actuals

(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

9,800.00

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

FY14 Budget

(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

6,624.08

$

9,969.00
23,508.55

56,526.17

4,150.00

51,350.00

26,850.00

13,550.00

250.00

100.00

200.00

$

$

FY13 Actuals

33,472.68

(126,966.59) $

20.00

200.00

Taxes: Federal, state and foreign

(2,000.00) $

99.41

400.00

Bank charges

500.00

246.19

1,100.00

Computer, office, and telephone

600.00

495.00

600.00

Website management

1,500.00
400.00

1,696.56

500.00

1,500.00

Accounting and legal related (including travel)

LF Archive Development - LaPa Museum (Note 7)

Investment Management

Operations consultant (Note 6)

Administrative expenses:

13,300.00

6,500.00

4,000.00

4,858.41

7,000.00

Meeting travel

1,500.00

6,000.00

214.60

2,000.00

Semi-annual meetings

1,100.00

3,041.28

622.49

1,100.00

Promotion and advertising

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

4,081.25

1,471.29

6,000.00

2,345.32

46,398.92

45,500.00

1,700.00

4,628.92

4,500.00

2,500.00

41,770.00

41,000.00

Postage and mailing services

Total member and project related expenses

$

FY13 Budget

(61,173.65) $

Printing and copying

Member and project related:

Total Grants and Awards

Awards Committed (Notes 4 and 5)

Grants committed (Note 3)

Expenses and Losses

68,300.00

2,831.14

3,300.00

Total Income

2,000.00

2,000.00

Irbitis Funds Release for Award (Note 4)

-

Bierins Funds Release for Award (Note 5)

Unused grant balances (cancelled projects) (Note 3)

(89,889.08)

24,000.00

9,773.77

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

$
14,110.52

21,000.00
18,000.00

$

FY12 Actuals

Interest, Dividends and account capital gains (losses)

Member dues and donations (Note 2)

Revenues and Gains

FY12 Budget

Sept. 30, FY15
Actuals

Budget vs. Actuals
Year Ending April 30, 2012, 2013 and 2014; FY 2015 5 Month Actuals, Proposed Budget FY 2015

Statement of Activities

Latvian Foundation, Inc.

(14,300.00)

10,000.00

10,000.00

(24,300.00)

63,300.00

26,800.00

17,500.00

-

100.00

400.00

600.00

600.00

1,800.00

2,000.00

7,000.00

5,000.00

9,300.00

3,800.00

1,000.00

1,000.00

1,800.00

1,700.00

36,500.00

1,500.00

35,000.00

39,000.00

-

1,500.00

500.00

26,000.00

11,000.00

Proposed
Budget FY
2015
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STOCKS AND EXCHANGE TRADED FUNDS:
ABBOTT LABS
ABBVIE INC
AIR PRODUCTS & CHEM
ALTRIA GROUP INC
AT&T INC
AMAZON COM INC COM
APPLE INC
BAXTER INTERNTL INC
BCE INC
BREITBURN ENERGY PRTNRS
BUCKEYE PARTNERS LP
CELGENE CORP COM
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
KIMBERLY CLARK
KRAFT FOODS GROUP INC
LINN ENERGY LLC
MCDONALDS CORP COM
MEDTRONIC INC COM
MERCK AND CO INC SHS
MICROSOFT CORP
MONDELEZ INTERNATIONAL
NORFOLK SOUTHERN CORP
PACCAR INC
PHILIP MORRIS INTL INC
PROCTER & GAMBLE CO
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
QUALCOMM INC
RAYTHEON CO DELAWARE NEW
REGENERON PHARMACTCLS
ROYAL BANK CANADA PV$1
ROYAL DUTCH SHEL PLC
RPM INTERNATIONAL INC
SEMPRA ENERGY
SIMON PROPERTY GROUP DEL
SOUTHERN COMPANY
12/9/2011
1/7/2013
12/9/2011
5/1/2012
5/1/2012
12/2011&2/2012
12/14/2011
12/9/2011
5/9/2012
2/9&15/2012
8/8/2012
11/22/2013
12/2011&5/2012
5/2012&6/2013
12/9/2011
5/9/2012
12/9/2011
12/3/2012
12/9/2011
12/9/2011
3/2/2012
12/9/2011
12/9/2011
5/2012&9/2013
12/9/2011
5/9/2012
12/14/2011
12/9/2011
12/9/2011
5/4/2012
7/18/2012
12/9/2011
12/9/2011
5/9/2012
12/9/2011
5/4/2012
12/9/2011
5/9/2012
5/9/2012
12/2011&9/2013
12/14/2011
12/14/2011
5/9/2012
11/22/2013
6/19/2013
5/9/2012
5/9/2012
5/9/2012
6/19/2013
5/9/2012

Date

LATVIAN FOUNDATION, INC.
INVESTMENT SCHEDULE

37.000
37.000
25.000
34.000
52.000
40.000
15.000
41.000
40.000
600.000
150.000
100.000
21.000
156.000
98.000
30.000
37.000
46.000
35.000
26.000
170.000
114.000
32.000
95.000
39.000
79.000
25.000
33.000
29.000
14.000
125.000
22.000
59.000
28.000
73.000
42.000
28.000
40.000
12.000
73.000
32.000
85.000
31.000
30.000
100.000
30.000
42.000
25.000
50.000
36.000

Quantity
$

971.14
1,053.12
2,079.25
1,102.96
1,657.23
7,564.75
5,897.70
2,127.90
1,623.60
11,793.00
8,102.63
8,050.00
2,193.65
6,040.42
2,143.26
2,223.34
1,785.75
2,358.87
1,824.55
2,115.36
7,446.00
2,152.66
2,116.16
4,697.75
2,138.37
2,215.15
4,852.00
2,103.75
2,059.29
580.66
4,965.88
2,110.68
2,129.31
1,087.24
1,877.56
1,074.13
2,101.40
1,642.40
1,069.08
5,305.06
1,608.00
4,683.50
1,666.87
8,580.00
5,971.99
2,150.40
1,095.36
1,625.25
7,839.78
1,638.36

Cost
$

1,538.83
2,137.12
3,254.50
1,561.96
1,832.48
12,897.60
10,578.75
2,942.57
1,710.40
12,192.00
11,946.00
9,478.00
2,505.72
6,654.96
3,141.88
1,871.40
2,972.21
2,915.02
2,190.30
2,445.30
5,706.90
4,752.66
4,066.88
4,367.15
3,631.68
2,750.78
4,745.75
3,517.47
3,119.53
789.60
3,767.50
2,085.82
3,655.05
1,659.84
3,384.28
1,439.13
3,124.80
2,275.00
1,000.80
6,113.02
2,814.08
6,355.45
3,150.22
10,815.60
7,145.00
2,373.60
1,922.76
2,634.50
8,221.00
1,571.40

Market Value
9/30/2014

Total Investments
BIERINA FUND INVESTMENTS
PIMCO INCOME STRATEGY FUND
PIMCO INCOME STRATEGY FUND ii
Total Bierina Fund Investments
All Investments

CORPORATE BONDS:
WACHOVIA CORPORATION 10-28-2015
PREFERRED STOCKS:
AEGON NV 3M LIBOR
AEGON NV PFD
KIMCO REALTY CORP (KIM)
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC

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
ISHARES 10+ YR CRD BOND BLACKROCK
MATERIALS SELECT SECTOR
SECTOR SPDR CONSMRS STPL
SECTOR SPDR ENERGY
SECTOR SPDR INDUSTRIAL
SECTOR SPDR UTILITIES
SPDR BARCLAYS ST
SPDR S AND P INTL DVD
VANGUARD FINANCIALS ETF (VFH)
VANGUARD INFORMATION TECH (ETF)
VANGUARD TELECOMM SERVS

SUBURBAN PROPANE
TIME WARNER INC SHS
TIME INC.
TORONTO DOMINION BANK
UNION PACIFIC CORP
UNITED PARCEL SVC CL B
UNITED TECHS CORP COM
VENTAS INC
VERIZON COMMUNICATIONS COM
VORNADO REALTY TRUST COM
WAL-MART STORES INC
WASHINGTON PRIME GRP
XCEL ENERGY INC

1,100.00
900.00

1000
616
430
425

3/14/2014
8/2012&6/2013
3/17/2014
3/17/2014

5/2/2013
5/2/2013

24,000

605.000
250.000
620.000
1,703.000
686.000
100.000
110.000
160.000
152.000
981.000
383.000
1,092.000
504.000
330.000
215.000
1,150.000
559.000
126.000

Quantity
110.000
30.000
3.000
40.000
40.000
21.000
28.000
38.000
56.000
75.000
76.000
25.000
61.000

3/5/2013

10/23/2012
9/28/2012
12/5/2011
7/10/2012
12/8/2011
6/5/2012
10/2/2012
10/9/2012
12/8/2011
12/8/2011
12/8/2011
12/8/2011
12/8/2011
9/25/2013
9/25/2013
12/8/2011
12/8/2011
12/8/2011

Date
7/18/2012
5/9/2012
5/4/2012
5/9/2012
12/9/2011
5/9/2012
12/9/2011
5/9/2012
5/1/2012
12/14/2011
12/2011&9/2013
6/19/2013
5/9/2012

Latvian Foundation, Inc. Investment Schedule

$ 14,946.05
10,510.79
$ 25,456.84
$ 628,635.33

21,049.80
15,276.40
9,925.95
10,049.60
80,075.19
$ 603,178.49

13,134.00
9,477.00
$ 22,611.00
$ 808,912.62

$

23,650.00
15,621.76
10,728.50
10,629.25
84,665.99
$ 786,301.62

24,036.48

$ 452,597.34
$ 701,635.63

$ 328,953.67
$ 523,103.30
23,773.44

8,578.90
6,244.98
41,347.80
15,139.67
43,842.26
11,822.00
10,114.50
9,590.40
7,537.68
44,252.91
34,707.46
58,039.80
21,213.36
9,876.90
9,950.20
53,394.50
55,944.72
10,999.30

$ 249,038.29

$ 194,149.63
7,544.35
5,435.300
24,546.42
15,003.43
23,205.18
11,680.70
10,187.10
10,097.28
5,274.04
32,140.15
28,335.79
39,685.44
18,428.69
10,112.88
10,053.40
32,643.89
36,449.41
8,130.22

Market Value
9/30/2014
4,900.50
2,256.30
70.29
1,975.60
4,336.80
2,064.09
2,956.80
2,354.10
2,799.44
7,497.00
5,811.72
437.00
1,854.40
Cost
4,948.57
1,094.64
35.46
1,611.40
2,064.20
1,639.68
2,147.04
2,226.80
2,215.35
5,553.75
5,167.52
498.99
1,653.71
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Notes to financial statements
Over the past year, the Latvian Foundation board made significant improvements to its grants management
by streamlining the application process and the open grant monitoring procedures. The board also focused on
developing strategies to raise the Foundation’s profile among the Latvian global community’s younger
generations with the goal of increasing membership and donations. This included promotional one-year gift
memberships to students graduating from Latvian summer high schools, updates to the website and a continued
presence in social media outlets, and developing crowdfunding and other techniques to attract the
technologically-connected potential and existing membership base. As a result, in FY14 new members continued
to join the organization and the general Latvian public is becoming more familiar with the Latvian Foundation
and its value to the community.
The audit of the statements will be completed by the annual membership meeting in the fall.

!

Note 1: Marketable Securities, Capital Gains (Losses)
The LF investment portfolio is managed by Merrill Lynch and a list of LF securities held on April 30,
2014 is included as a separate schedule. The investments by category for the last three fiscal years were as
follows:

!
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 FY14 amounted to $6,644.08
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 FY2014, $2,762.04 in losses
were realized and market values increased by $75,190.76. The 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
FY2014 decrease in these loans is almost entirely due to currency fluctuations. Net currency fluctuations are
shown on the bottom of the Statement of Activities.
Donations are segregated as Endowments in the Net Assets, Unrestricted Funds section, in the Statement of
Financial Position. The amounts are shown in US, Canadian, Australian currencies. The amounts correspond to
the donations by country in the member data base.
(Turpinājums seko)
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(Turpinājums)

While a significant portion of the Foundation’s income is derived from the investment of member loans
and donations, the Foundation must receive yearly contributions in order to maintain public charity status in the
United States. In the past two years the Foundation has met the full requirement to qualify as a publicly
supported organization. This "test" is based on a five year averaging of income from donations in relationship to
dividend and interest income. The decline in dividend income following the severe market downturn of 2008-9
resulted in the increase in the support percentages versus donation income. With the decline in earnings from
investments, donation income continues to be vital to the Foundation operations. In FY 2014, twelve new
members provided $588.21 in initiation fees. Existing members provided loan funds of $3,187.18. Donations
were received in the amount of $14,370.14: $9,678.14 in endowment donations and $4,682 in general donations.

Note 3: Grants Payable, Unused Grant Balances, Grants Committed
In FY14, eleven new projects were selected. Two projects from previous years were cancelled (LF11M05
“Documentary film ‘1989’” and LF12M21 “Brochure about the history of the Latvian Center in Muenster,
Germany”). The investment portfolio has recovered from the severe market decreases of 2008 and 2009. For
FY14, $30,000 was committed for project grants, and at the September 2013 annual meeting in Toronto, $30,000
in project grants was committed for FY15.

!

Note 4: Irbitis Scholarship Fund
The Karlis Irbitis Scholarship Fund for aeronautic and aviation studies is administered by the Vitols
Foundation (VF) in Latvia since 2007. The funds were segregated as temporarily restricted funds in FY2007.
Two payments were made to the VF in FY2014: in September, 2013 for academic year 2013/2014 and in April,
2014 for for the 2014/2015 academic year. Agris Skesteris, a student at the Riga Technical University’s Aviation
Transport Study Program is the current Irbitis Scholarship Fund recipient. There are $5,840.27 remaining in the
Irbitis account.
(Turpinājums seko)
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(Turpinājums)

Note 5: Bierins Fund
The Janis Bierins Memorial Fund (BF) is intended to perpetuate and stimulate further development of
Latvian culture and life outside the geographic boundaries of Latvia. The annual fund is administered by a five
member committee and awarded to individuals or organizations for their achievements in fields such as
language, journalism, literature, performing arts, education of youth, etc. In FY 2014, the fund awarded $1,000
to Ms. Mara Simsons of Canada. The BF value was $23,463.15 on April 30, 2014: $22,803 in a mutual fund
account and $660.15 in a money market account.

!

Note 6: Operations Consultant
Reelected Treasurer Tija Karklis continues as Operations Consultant. The position was approved at the 2010
membership meeting. The Operations Consultant’s responsibilities include management of the website and other
social media, database management, newsletter publishing, and correspondence with the membership. The
responsibilities exclude treasury functions, for which Ms. Karklis is not compensated. The arrangement is
working well and has allowed the board to direct its focus to expanding the membership base and increasing
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 and is nearing completion, as only a few individuals remain who need to turn over their materials to
LaPa. Over 2,000 documents have been digitized. The board expects to continue funding this effort for one more
year 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.

!

Update to Notes to Financial Statements as of September 30, 2014
The audit of the financial statements for May 2013-April 2014 was carried out on September 10, 2014 by
internal auditor Zinta Pone. Her audit report will be presented during the annual meeting on October 25, 2014,
and published in the winter 2014/15 newsletter.
The annual IRS and State of Michigan required tax and organization reports were filed in May, 2014 and
September, 2014 respectively.
The LF board launched a pilot project this spring, a fundraiser based on the crowdsourcing principle to raise
awareness and increase contributions from existing members as well as non members. The Special Initiative
resulted in $1,925 in donations, almost half of total contributions so far this year. The board intends to repeat the
initiative next spring and is considering this method as a more permanent fundraising resource.
Note A: In June, 2014 the Latvian Foundation received a generous bequest of $27,457.32 from longstanding LF member Dr. Aina Dravnieks, who passed away last December. An account was created to categorize
the bequest as temporarily restricted. The board expresses its deep gratitude to Dr. Dravnieks for her charitable
spirit and significant support to the Latvian Foundation.
Note B: The current Iribitis Scholarship Fund recipient, Agris Skesteris, is in his fourth year of studies and
expected to graduate in 2015. The board will need to decide how to proceed with the $5,840.27 remaining in the
Scholarship Fund account, as it will not be enough to cover another full scholarship.
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Ieguldījumu pārskats
Laimīgu Jauno gadu, LF dalībnieki!
Gribu paziņot īsumā kā mums gāja 2014. gadā. Mūsu caurmēra ienākumi bija 9.63%, ko mēs nopelnījām
sabalansētajos ieguldījumos - caur akcijām un obligācijām.
Kopš sākām ieguldīt LF naudu ar Merrill Lynch, esam pelnījuši 40.35%. Varam teikt, ka mūsu caurmēra
gadu procenti ir bijuši 13.45% pa gadu.
Mēs sagaidām, ka 2015. gads būs mazliet grūtāks - saistīts ar to, kas notiek ar globālās ekonomijas
problēmām un ar naftas cenu krišanu. Sargāt mūsu pamatkapitālu ir mans galvenais mērķis, kā arī protams
tupināt augt naudu ar mazu risku, lai mēs varam turpināt atbalstīt visus vērtigos projektus – priecājamies, ka ar
sekmīgajiem ienākumiem un pieaugumiem mēs varējām šim gadam palielināt atbalstu projektiem. Ļoti
priecājos par to!
Visu labu, Jūsu ieguldījumu padomdevēja, Brigita Tupuriņa Rumpētere

Asset Allocation Overview
As of Close of Business: 12/31/2014
Asset Allocation

Asset Class
Equity

Fixed Income
Cash
Subtotal
Other
Total

Equity Size and Style

Market
Value($)
645,358

% of
Total Size & Style
78.37
Large Cap Growth

Market
Value($)
253,460

% of
Total Maturity
39.27
Long Term Bond

163,843

19.90

14,280

1.73

823,482 100.00
1,042
824,524

Large Cap Value

238,018

36.88

Small/Mid Cap Growth

42,613

6.60

Small/Mid Cap Value

79,527

12.32

International Equity

27,286

Equities Blend

4,455

Total

Market
Value($)
91,323

% of
Total
55.74

Int. Term Bond

25,691

15.68

Short Term Bond

46,327

28.28

Fixed Income Blend

4.23 Total

502

0.31

163,843

100.00

0.69

645,358 100.00

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

Fixed Income

Top Holdings (Based on Market Value)
Account Type/Manager
ENDOWMENTM
ENDOWMENT
ENDOWMENT

Market
Value($)
715,314
85,478
23,732
824,524

% of
Total
86.75
10.37
2.88
100.00

Security Description
SECTOR SPDR INDUSTRIAL
VANGUARD FINANCIALS ETF
VANGUARD INFORMATION

Quantity
1,111
1,187
532

Price($)
56.58
49.71
104.48

Market
Value($)
62,860
59,006
55,583

% of
Total
7.62
7.16
6.74

968
612

48.49
72.15

46,938
44,156

5.69
5.36

600
426
24,000

68.38
79.16
99.99

41,028
33,722
24,020

4.98
4.09
2.91

503
1,000

47.22
23.48

23,752
23,480

2.88
2.85

414,546

50.28

TECH ETF

SECTOR SPDR CONSMRS STPL
CONSUMER DISCRETIONARY
SPDR

HEALTH CARE SELECT SPDR
SECTOR SPDR ENERGY
WACHOVIA CORP0RATION
SUBORDINATED SER *
FLT% OCT 28 2015

SECTOR SPDR UTILITIES
AEGON NV
3M LIBOR +87.5, 4% FLOOR
NON-CUM FLOAT RATE PFD

Total

Accounts included in this report: All - 826-02009(ENDOWMENTM), 826-02014(ENDOWMENT), 826-02227(ENDOWMENT)
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Latvietība, Latvija un Latviešu Fonds
Latviešu Fonda pamatmērķis ir atbalstīt latviešu identitāti. Fonds tika dibināts 1970. gadā, laikmetā, kad
Latvija bija zem komunisma sloga un kad ārzemju latviešu sabiedrība bija ļoti latviska un ļoti sparīga. Kopš tā
laika, vairāk nekā 1.7 miljons dolāru ir ziedoti projektiem, kam ir nozīme un vērtība latvietības saglabāšanā gan
ārpus Latvijas, gan Latvijā. Latvijas republika var šodien lepoties ar 25 neatkarības gadiem. Valsts ir
nodrošināta. Bet ir arī problēmas. Jaunas latviešu paaudzes ir uzaugušas bez vēsturiskas perspektīves; Latvijas
iedzīvotāju skaits ir samazinājies; jaunā "latviešu diaspora" cīnās ar izdzīvošanu svešās zemēs; vecā ārzemju
latviešu sabiedrība sarūk; un nesenie politiskie manevri Krievijā baida. Ņemot vērā šos faktus, ir prieks redzēt,
ka Latvijas valdība un pat privātas iestādes Latvijā ir sākušas piegriezt lielāku vērību latviešu identitātes
saglabāšanas jautājumiem - jautājumi, par ko ārzemju latviešu organizācijas, ieskaitot Latviešu Fondu, jau
gadiem ir domājušas.
Šoruden ciemojos Latvijā. Man bija iespēja iepazīties ar trīs jaunizveidotām, izcilām sabiedriskām vietām:
Likteņdārzu, Stūra māju un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Katra no šīm vietām bija dziļi aizkustinoša, katra
savā veidā stiprina apmeklētāja piederības sajūtu latvietībai. Gribētu īsumā pastāstīt manus iespaidus.
Nebiju bijusi Latvijā trīs gadus. Nokavēju Dziesmu svētkus gan Rīgā, gan Hamiltonā, Kanadā. Rīga 2014
(Rīga kā Eiropas kultūras galvaspilsēta) nāca uz beigām. Bija laiks apstaigāt Vecrīgu, satikt Latvijas ģimeni un
draugus, laiks piebraukt pie vecāku laukiem, un laiks atjaunot saites ar manu tēvu un mātes zemi.
Likteņdārzs bija fiziskā vieta, kur izjutu visdziļāko saistību ar vēsturisko Latviju ar visu, kas Latvijā kādreiz ir bijis, ar zemi un dabu, ar senlatviešu garu, ar
latvietības "esamību". Kaut pašreiz tas vēl ir tik lēzens laukums, var iedomāties šī
parka nākotnes skaistumu. Šo "tautas dāvanu Latvijai", pie Kokneses, Daugavas līča
malā sāka attīstīt 2005. gadā, kad tika nodibināts Kokneses fonds. Apmeklētāji atstāj
šeit daļu no sevis iestādot kociņu un noziedojot celiņiem bruģakmeņus ar ģimenes
vārdu iekalumiem. Piebraucot pie Likteņdārza vārtiem, redz lielu akmens kaudzi, jo
katrs apmeklētājs atved līdz akmeni - no šiem akmeņiem tiek būvēti Likteņdārza
vaļņi. Ieejas uzrakstā ir teikts, ka "Likteņdārzs ir īpaša vieta mūsu tautai un kopīgi
lolota dāvana Latvijai 100 dzimšanas dienā". Katram latvietim ir šeit jāaizbrauc!
Otrā vieta, kas garīgi satrieca, bet vienlaicīgi arī
izraisīja dziļas latvietības jūtas bija Stūra māja (KGB
Likteņdārza akmens vaļņi,
building) - kvartāla lieluma ēka Rīgā, kur komunisti
kas pieved pie Daugavas
krasta.
apcietināja, pratināja un slepkavoja latviešu iedzīvotājus
Otrā pasaules kara laikā un vēl gadus pēc tam. Iespaids,
kā jau var iedomāties, bija drūms (nekas ēkā nav mainīts kopš 60-iem gadiem).
Mūsu gide, Aija Abena (bijusī Latviešu Fonda priekšsēde) izrādīja mums visus
stāvus - noplukušos koridorus, slepenos liftus, šauros skapjus, kur izolēja
cietumniekus... Prātā īpaši palika pagraba telpa ar gultām bez matračiem, kur parasti
tika iespiesti 20 cilvēki. Temperatūra tika uzturēta karsta un žilbinošās gaismas dega
nakti un dienu. ... Pašlaik Latvijā tiek debatēts, kā nākotnē uzturēt Stūra māju. Līdz
šim tā ir bijusi Okupācijas muzeja projekts. Latvieši nedrīkst aizmirst, ko šī sēru
vieta simbolizē!
Ja Stūra māja izraisa baismu šermuļus, tad Gaismas pils rada tīru prieku. Latvijas Nacionālā bibliotēka
(LNB) ir skaista, moderna ēka, kurā ir saglabāts gan viss vēsturiskais, gan visas cerības Latvijas nākotnei. To
man atklāja LNB Bērnu nodaļas vadītāja Silvija Tretjakova. Bija laimīga sagadīšanās: sēdēju kafejnīcā ar
rakstnieku Juri Zvirgzdiņu, Silvija gāja garām, un Juris mani iepazīstināja. (Starp citu, Juris Zvirgzdiņš ir
dalībnieks vienā Latviešu Fonda atbalstītā projektā - RunāRīga lietotne - mobile app - kur paši rīdzinieki stāsta
par Rīgu. Juris iepazīstina klausītājus ar savu bērnības rajonu - Torņkalnu.)
(Turpinājums seko)
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(Turpinājums)

Silvija Tretjakova bija tik laipna, ka mani ar draudzeni personīgi izvadāja pa
jauno bibliotēku. Apbrīnojām LNB gaišās Kanadas kļavas grīdas, panorāmisko
Rīgas skatu no bibliotekas augšējā stāva, pētījām karšu nodaļu, plakātus un
izstādītos mākslas darbus, un pakavējāmies ērtā un omulīgā Bērnu literatūras nodaļā
septītajā stāvā. Ļoti priecājāmies, ieraugot Krišjāņa Barona antīkās atvilktnītes, kur
glabājas visas sakrātās latviešu tautas dziesmas!
Vēlāk sarunās atklājās, ka Silvija un viņas kolēģes Ilze Čilipāne un Sarmīte
Galsa pēc pāris nedēļām plānoja braukt komandējumā uz Ņujorku un Vašingtonu.
Bibliotekāres brauca izvērtēt sekmes kādam ļoti interesantam LNB lasīšanas
veicināšanas projektam.
Projektu sauc "Bērnu žūrija" un LNB Bērnu literatūras centrs to izveidoja 2001.
gadā. Vasaras brīvlaikā bērni ir aicināti apmeklēt tuvāko biblioteku un pieteikties
Krišjāņa Barona tautas dziesmu
lasīšanas projektā. Bērniem jāizlasa un tad jāizvērtē zināms skaits grāmatu. Pirmā
krātuve
gadā 100 bērni bija iesaistīti grāmatu vērtēšanā, bet līdz 2012. gadam projektā jau
piedalījās 17,000 lasītāji un ap 700 bibliotēkas! Lasīšanas projekts tika paplašināts
2011. gadā, lai iesaistītu arī jauniešus un vecākus, un to nosauca par "Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju".
Grāmatu kolekcijas tika sadalītas pa vecumiem - 5+, 9+, 11+, 15+ un vecāku žūrijas grāmatām. Jauniešiem ir
jāizlasa sešas grāmatas un tās jānovērtē elektroniskā anketā. Vecākiem (ar sevišķu uzsvaru tēviem un
vectētiņiem) ir jāizlasa un jāizvērtē piecas "vecāku" grāmatas. Ideja ir iesaistīt visu ģimeni lasīšanas procesā.
LNB projekts ir uzskatīts kā labākā lasīšanas veicināšanas programa Latvijā. To turpina veidot LNB Bērnu
nodaļa, sadarbojoties ar Latvijas Bibliotekāru biedrību, Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Valsts
Kultūrkapitāla fondu. Par šo, kā arī par projektu "Gribu iet uz bibliotēku", Silvijai Tretjakovai novembrī tika
piešķirta prestižā Voldemāra Caunes balva "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem".
Laimīgā kārtā, bērnu žūriju grāmatu kolekcijas ir arī nonākušas 45 latviešu centros ārpus Latvijas. Un tādā
sakarā, LNB bibliotekāres Silvija, Ilze un Sarmīte brauca novembrī uz
Ņujorku un Vašingtonu. Viņas satikās ar vietējām latviešu skolām un
skolotājām, vērtēja bērnu žūrijas sekmes mūsu skoliņās (Ņudžersijas skola ir
iesaistījusies bērnu žūrijā kopš 2007. gada), pārrunāja tuvākas sadarbības
iespējas nākotnē un uzdāvināja katrai skolai komplektu "Grāmatu starts".
Komplekts sastāv no mugursomas ar pūcīti, pūcītes mantiņu, Māras Cielēnas
un Ilzes Dambes grāmatiņu "Pelītes Pērlītes brauciens ar gultu" un padomu
grāmatu vecākiem (autores Silvija Tretjakova un Sarmīte Galsa).
Atgriežos savilkumā pie Latviešu Fonda. Tā mērķis ir bijis un paliek
saglabāt latviešu identitāti - mērķis, uz ko aktīvie ārpus Latvijas dzīvojošie
latviešie ir nepārtraukti tiekušies. Tapēc arī satiek LF biedrus visurkur!
Pirmā rindā (no labās puses) - Sarmīte
Galsa, galvenā bibliogrāfe, Bērnu
(piemēram - Anita Bataraga un Laura Padega Zāmure un Kristīne Putene ir
literatūras nodaļā, Latvijas Nacionālā
LF dalībnieces). Un mani nesenie pārdzīvojumi Latvijā pasvītro LF
bibliotēka; Ilze Čilipāne, galvenā
vajadzību un vispusīgumu. Tiešā vai netiešā veidā LF ir bijis iesaistīts trīs
bibliotekāre, LNB;
Ilze Pētersone,
Latviešu Fonda valdes locekle; Silvija
vietās, kas atstāj tik dziļu iespaidu. Liketeņdārza Kokneses fonda dibinātājs
Tretjakova, vadītāja, Bērnu literatūras
taču ir LF līdzdalībnieks Vilis Vītols! Caur gadiem Latviešu Fonds ir
nodaļa, LNB; Kristīne Putene, skolotāja,
Ņudžersijas latviešu skola; Līga Balode,
regulāri atbalstījis Okupācijas muzeja projektus. Latviešu Fonda grāmatas ir
skolotāja, Jonkeru latviešu skola. otrā
nonākušas Latvijas Nacionālā Bibliotēkā. Nupat šoruden Bērnu literatūras
rindā - Laura Padega Zāmure, pārzine,
centrs rīkoja pēcpusdienu, lai pārrunātu LF atbalstīto grāmatu "Mula un
Jonkeru latviešu skola; Anita Bataraga,
ALAs priekšsēde.
portrets" (grāmata bērniem par latviešu mākslu). Nobeidzu ar mudinājumu Atbalstiet Latviešu Fondu!
Ilze Pētersone, LF Sabiedrisko attiecību vadītāja
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Projektu lietvedes skats uz 2015. gadu
Ja atskatāmies uz Latviešu Fondā šajā gadā
paveikto, varam būt lepni. Fonds veiksmīgi novadījis
pirmo crowdfunding kampaņu, kuras rezultātā
varējām īstenot vairākus iesniegtos projektus –
piemēram, Skautu un gaidu Lielās nometnes albuma
izdošanu, XI starptautisko latviešu jauno mūziķu
meistarkursu organizēšanu Siguldā un citus. Fondā
iestājušies jauni dalībnieki un ar dāsniem
ziedojumiem šī gada īpašo akciju atbalstījuši vecie
dalībnieki un Fonda labvēļi. Vairāku gadu garumā
veiktais ir nesis augļus un par to pateicamies visiem
Fonda atbalstītājiem un tiem, kas iepriekš un tagad
strādā Fonda padomē. Bet pats galvenais – esam
lepni par mūsu atbalstītajiem jaunajiem projektiem.
Tam pamatā ir gan pieņemto projektu kvalitāte un LF
padomes locekļu saskaņotais darbs, rūpīgi izvēloties
labākos. Lai tikai minam dažus jaunos projektus –
grāmata bērniem par latviešu mākslu “Mula un
portrets”, Melānijas Vanagas virtuālā muzeja “Esi
pats!” izveide, Astrīdas Jansones atmiņu stāsta
“Dārlinga līkloči” publicēšana un latviešu literatūras
klasiķu darbu izdošana e-grāmatas formātā
izdevniecībā “Publicētava”. Top arī dokumentālā
filma par Baltijas universitāti un drīz notiks
pirmizrāde mākslas filmai “Dieva putniņi”. Tuvāku
informāciju par mūsu projektiem varat atrast
Latviešu Fonda mājas lapā www.latviesufonds.info,
kur regulāri publicējam rakstus un atskaites, visu
interesanto, kas saistīts ar mūsu atbalstītajiem
projektiem.
Kas mūs sagaida nākamajā gadā? Gada sākumā,
kā jau katru gadu, Latviešu Fonds rīko projektu
pieteikumu konkursu. Pirms gada tika ieviests
jaunais konkursa kalendārs, kas ir izrādījies
veiksmīgs, jo deva iespēju saīsināt pieteikšanas ciklu
un ātrāk uzzināt konkursa rezultātus. Pieteikumu
pieņemšana notiks no 1. janvāra līdz 15. februārim.
Veiksmīgie Mazie projekti tiks paziņoti aprīli, bet
Lielie – augusta sākumā.

Šī gada rudens mēnešos esam strādājuši, lai
uzlabotu vēl vairākus ar konkursu saistītus aspektus.
LF finansējuma atskaites process ir pārstrādāts un nu
ir skaidrāks un pārskatamāks. Ap Jaunogadu varēsit
redzēt Fonda jauno, pārveidoto mājas lapu, kas ir
svarīga projektu informācijas izplatīšanai. Konkursa
noteikumi, pieteikšanās anketa un cita informācija
atrodama Latviešu Fonda mājas lapas sadaļā
“Projektu konkurss”. Mēs ar prieku atbildēsim uz
jūsu jautājumiem pa e-pastu, ja rakstīsiet uz
pieteikumi@gmail.com. Tomēr iesakām vispirms
ieskatīties mājas lapas sadaļā “Bieži uzdotie
jautājumi”, kurā ātri atradīsit pašu svarīgāko
informāciju. Šajā gadā esam arī turpinājuši
paplašināt LF mājas lapas angļu valodas nodaļu.
Blakus anketai esam ievietojuši arī konkursa
pieteikšanās noteikumus un citu noderīgu
informāciju.
Projektu pieteicējiem būs patīkami uzzināt, ka
esam izveidojuši pilnībā elektronisku pieteikuma
anketu, kas padarīs vieglāku pieteikumu iesniegšanas
un pieņemšanas procesu. Anketu esam veidojuši uz
iepriekšējo gadu anketas bāzes, bet šogad vairs
nepieprasīsim iesniegt pieteikuma eksemplāru arī pa
pastu. Šogad arī sagaidīsim, ka pieteicēji paši
rūpīgāk piestrādās pie savu projektu reklamēšanas un
sagatavos īpaši šim nolūkam pašu svarīgāko
informāciju.
Ņemot vērā pēdējos gados iesniegto projektu
kvalitāti, Latviešu Fonda pilnsapulcē 2014. gada
oktobrī Mineapolē tika nolemts palielināt projektu
finansējumu atvēlot $25,000.00 Lielajiem projektiem
un $10,000.00 Mazajiem projektiem.
Lai skanīgs, bagāts un laimīgs Jaunais gads un lai
2015. gada Latviešu Fonda konkurss atnes mums
jaunus, skaistus projektus, ar kuriem varēsim
iepriecināt tuvu un tālu dzīvojošus tautiešus!
Renāte Kenney, projektu lietvede
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Dr. Ainas Dravnieces testamentārais novēlējums Latviešu Fondam
"Ikvienam ir jāatstāj kaut kas aiz sevis, kad nomirst, teica mans vectēvs. Bērns, vai grāmata, vai glezna, vai
māja, vai sienas būvētās, vai kurpju pāris radīts. Vai dārzs stādīts. Kaut kas, ko tavas rokas pieskāra kaut kādā
veidā, lai tavai dvēselei būtu, kur iet pēc miršanas un kad cilvēki redz šo koku vai šo ziedu, ko est iestādījis, tu
esi tajā sameklējams.
Nav svarīgi, ko tu dari, viņš teica, ir tikai svarīgi, ka tu mainītu kaut ko no tā, kas bijis pirms tu tam
pieskāries, lai tas tev līdzinātos, kad tavas rokas vairs tam nepieskarās. Atšķirība starp cilvēku, kurš tikai pļauj
zālieni un īstu dārznieku ir tā pieskarē, viņš teica. Zālienas pļāvējs tikpat labi būtu kā nebijis; dārznieks būs
jūtams mūžīgi. " - Ray Bradbury, 451 grāds pēc fārenheita

!

“Everyone must leave something behind when he dies, my grandfather said. A child or a book or a painting
or a house or a wall built or a pair of shoes made. Or a garden planted. Something your hand touched some way
so your soul has somewhere to go when you die, and when people look at that tree or that flower you planted,
you’re there.
It doesn’t matter what you do, he said, so long as you change something from the way it was before you
touched it into something that’s like you after you take your hands away. The difference between the man who
just cuts lawns and a real gardener is in the touching, he said. The lawn-cutter might just as well not have been
there at all; the gardener will be there a lifetime.”
- Ray Bradbury, Fahrenheit 451
Šis citāts uzrunāja mani, kad sāku domāt kā izteikt pateicību jau aizsaulē aizgājušajai Dr. Ainai Dravniecei
par viņas dāsno testamentāro novēlējumu Latviešu Fondam. Sapratu, ka Aina bija tas dārznieks, kuŗas mūža
garuma pieskārieni spēs nest augļus vēl ilgi.
Dr. Dravniece piedzima Aina Galējs 1925. gadā Rīgā, ārstu ģimenē. Kautgan vidusskolu Aina nobeidza
Latvijā, bēgļu gaitas 1944. gadā nozīmēja, ka viņas tālākā izglītība notika Vācijā, Hamburgas Universitātē. Jau
1951. gadā viņas dzīves ceļi veda uz ASV, kur viņa ieguva ārsta apliecību un drīzvien mija gredzenus ar fiziķi
Frici Dravnieku. Aina savas dienas pavadīja kā praktizējoša pataloģe, palīdzot daudziem, kam dienas grūtas.
Aina esot atsvērusi savu darbu slimnīcā ar darbiem dārzā. Kaimiņi esot apbrīnojuši Ainas vareno fizisko
spēku un izturību, īpaši tiekot galā ar Minesotas vareniem sniegiem.
Viņas pieskāriens dziedēja un izaudzēja. Aina un Fricis dāsni ziedoja latviešu organizācijām, tā starpā
Latviešu Fondam. Pārskatot dalībieku sarakstu, redzu, ka viņi jau 1972. gadā izteica uzticību šai organizācijai un
jau gadu vēlāk bija mūža biedri.
Kautgan dažiem šķiet, ka, sasniedzot tūkstošnieka līmeni,
dalībnieka saistības ir mūža garumā 'nokārtotas', Dravnieku
pāris turpināja ziedot. Saskaitot Ainas neseno dāsno
testamentāro novēlējumu ar iepriekšējiem ziedojumiem (arī
Fricis, kurš mira 2001. gadā, atstāja novēlējumu Fondam),
viņu kopējais rokas pieskāriens Latviešu Fondā ir pāri par
$67,000. Šī nauda ir jau gadu desmitiem nesusi augļus un
atbalstījusi simtiem projektu, ko esam visi baudījuši un kas ir
stiprinājuši mūsu kultūru un izglītojuši mūsu bērnus.
Latviešu Fonds vēlas izteikt Dr. Ainai Galējai Dravniecei
pateicību par to, ka viņa mums, Latviešu Fondam, uzticēja
sava darba mūža augļus. Viņas dārza darbi Latviešu Fondā
turpinās sēt auglīgu sēklu paaudžu paaudzēm.
Aina un Fricis Dravnieki jaunības gados Mineapolē. Foto
no Dr. Dravnieces archīva.
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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+)
Māra Dole
Aina Galējs Dravnieks

Cambridge, MA
Minneapolis, MN

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

Rīga, Latvija

!

Fort Mills, SC

Alfs & Māra Bērztīss
Juris Cilnis
Astrīde Ivaska
Rasma Kariņa
Andris Padegs
Maija Priede
Sigrīda Renigere
Ansis Saprasa
Kristīna Sīmane-Laimiņa
Maksims Strunskis *
Hugo Vītols

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

Dzelzs tūkstošnieki ($2,500+)

Chicago, IL
Berlin, Vācija

!

* šogad nākuši klāt

Jauni tūkstošnieki 2014. gadā:
Jānis Laurens
Middleville, MI
Marks Liepa
Sagamore Hills, OH
Brigita Rumpētere
Westfield, NJ
Sandra Kronīte-Sīpola
Norwell, MA

!!
Jauni dalībnieki 2014. gadā:
Emilia Antona
Valda Grīnberga
Jānis Laurens
Laura Vīksniņa

!

Three Rivers, MI
Dedham, MA
Middleville, MI
Mendota Heights, MN

_______________________________________________________

!

Ziedojumi no tūkstošniekiem 2014. gadā:
Gundars & Dace Aperāns
Bedford, NY
Aida Bērziņš
Upper Darby, PA
Valdis Bērziņš
Rīga, Latvija
Māra Bērztīss
Pittsburgh, PA
Aina Celle
Niagara Falls, NY
Aina Galējs Dravnieks
Minneapolis, MN
Astrīda Greco
Atlanta, GA
Imants Freibergs
Rīga, Latvija
Līga Gonzalez
Grand Rapids, MI
Ilmārs L. Kalniņš
Delaware, OH
Rasma Kariņa
Ocean City, NJ
Tija Kārkle
St. Paul, MN
Sandra Kronīte-Sīpola
Norwell, MA
Rūta Kupcis
Siguldas nov., Latvija
Jānis Laurens
Middleville, MI
Marks Liepa
Sagamore Hills, OH
Maija & Modris Mednis
Blackwood, NJ
Ilze Pētersone
White Plains, NY
Kārlis Preiss
Clinton, NJ
Lolita Ritmanis
Studio City, CA
Andrejs Rozentāls
Three Rivers, MI
Velga Rukuts
Wilmington, DE
Brigita Rumpētere
Westfield, NJ
Gunta Semba
Scarborough, NY
Kristīna Sīmane-Laimiņa
Chicago, IL
Maksims Strunskis
Berlin, Vācija
Balsstiesību uzturētāji un citi ziedotāji 2014. gadā:
Oļģerts Cakars
Oak Park, IL
Mārtiņš Daiga
Chicago, IL
Valda Grīnberga
Dedham, MA
Aina Irbe
Falls Church, VA
Renāte Kenney
N. Scituate, MA
Dace Ķezbers
Evanston, IL
Janet Lawson
New York, NY
Kristīne Morozova
Ozolnieki, Latvija
Ināra Reine
Rīga, Latvija
Laila Saliņa
Jersey City, NJ
Ināra Sīmanis
St. Charles, IL
Māra Vīksniņa
Washington, D.C.
Juris Zommers
Hamilton, ON
Andra Zvārgulis
Chester Springs, PA

Paldies visiem atbalstītājiem par uzticību Latviešu Fondam!
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Latviešu Fonda vadība 2014.-2015. gadam
Padome
Kristīna Sīmane-Laimiņa, priekšsēde, Chicago, IL, ASV, lfpriekssedis@gmail.com
Astrīda Ezergaile, priekšsēdes vietniece, Toronto, Kanāda, lfsekretars@gmail.com
Tija Kārkle, kasiere, St. Paul, MN, ASV, lfkasieris@gmail.com
Ilze Pētersone, sekretāre, White Plaina, NY, ASV, lfsabat@gmail.com
Renāte Kenney, projektu lietvede, N. Scituate, MA, ASV, lflietvedis1@gmail.com
Valda Grīnberga, aktīvo projektu lietvede, Dedham, MA, ASV, lfvietnieks@gmail.com

Revidenti
Rūdolfs Bērziņš, Perkasie, NY, ASV, lfrevidents@gmail.com
Mārtiņš Daiga, Chicago, IL, ASV, flrevidents1@gmail.com
Zinta Pone, Minneapolis, MN, ASV, lfrevidents4@gmail.com

Konsultanti
Tija Kārkle, administratīvā lietvede, lfkasieris@gmail.com

Komisijas
Finanšu padomdevēju komisija: Rasma Kariņa, Ocean City, NJ, ASV
Ieguldījumu komisija: Brigita Tupuriņa Rumpētere, Westfield, NJ, ASV; Andris Padegs, Poughkeepsie,
NY, ASV
Latviešu Fonds Latvijā komisija: Valdis Bērziņš, Rīga, Latvija, lfparstavis@gmail.com
Nominācijas komisija: Ģirts Zeidenbergs, Wilmington, DE, ASV

Padome pēc pilnsapulces Mineapolē: No
kreisas: Astrīda Ezergaile, Tija Kārkle,
Kristīna Sīmane-Laimiņa, Brigita
Tupuriņa Rumpētere, Renāte Kenney,
Valda Grīnberga. Foto: Maija Zaeska

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.

