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 Jaunais gads nāk ar svaigu seju 
Latviešu Fondam - decembrī laidām klajā 
jaunu mājas lapu. Ar jauno izskatu un saturu 
mūsu mērķis ir piedāvāt  vērtīgu un aktuālu 
informāciju Fonda dalībniekiem, projektu 
pieteicējiem, un plašākai publikai. 

 Iespēja jaunajai mājas lapai radās 
pateicoties intervijai laikrakstā “Jauno Laiks” 
ar uzņēmējiem Hariju un Kaiju Ozoliem. Viņu 
stāstījums par savu interneta mājas lapu 
uzņēmumu Websoftsites piesaistīja manu 
uzmanību - “acīm tīkama, viegli uztverama” 
mājas lapa ir tieši tas, kas mūsu organizācijai 
ir vajadzīga. Fondam nav pastāvīga biroja un 
padome strādā brīvprātīgi, ziedojot savu laiku 
un zināšanas tik, cik viņiem ir iespējams.  
Šādos apstākļos ir nepieciešama veikla 
sadarbība starp mājas lapas uzturētāju un 
Fondu, īpaši tajos posmos, kad Fondam notiek 
pārmaiņas padomes sastāvā. Websoftsites 
mājas lapas ir viegli rediģējamas, varam paši 
tās pārraudzīt, bet firmas darbinieki ir 
pieejami palīdzēt. Par saturu jebkurā gadījumā 
esam atbildīgi mēs, bet  varam justies droši, ka 
mums pieejamas atbildīgas un zinošas 
personas, kas mūs atbalsta.

 Latviešu Fonda mājas lapa ir domāta 
trīs galvenajām mērķauditorijām - Fonda 
dalībniekiem, projektu pieteicējiem, un 
interesent iem, kur i apsver iespē ju 
piebiedroties dalībnieku pulkam.

 Mājas lapa ir veids, kā padome var 
uzturēt ciešākas saites ar visiem dalībniekiem, 
jo piedāvā informāciju ātrāk un plašāk nekā 
apkārtrakstā, kas iznāk tikai divas reizes gadā, 

un pilnsapulcē, kas notiek reizi gadā. Varēsim 
informēt, kā veicas ar atsevišķiem projektiem. 
Pilns atbalstīto projektu saraksts ir atrodams 
mājas lapā un to varēs papildināt regulāri. 

 Dalībniekiem ir paredzēta slēgta 
piekļuve tikai Fonda iekšējām vajadzībām. 
Tajā mēs paredzam kopīgas diskusiju iespējas, 
kā arī balsošanas materiālu publicēšanu un 
elektronisku balsošanas procesu. Laikiem 
mainoties, šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums 
Fonda darbībai; daudzi jau tagad dod 
priekšroku elektroniskai sadarbībai. 
Saprotams, dalībniekiem saglabāsies iespēja 
saņemt LF materiālus pa pastu.

 Projektu pieteicējiem ir sava sadaļa 
mājas lapā, kas sniedz informāciju par 
pieteikuma konkursa norādījumiem un citiem 
procesiem. Interesenti par Fonda darbību 
varēs apskatīt, kādus vērtīgus projektus mēs 
atbalstam, uzzinā t , ko noz īmē bū t 
dalībniekam, un noskaidrot, kā iestāties vai 
citādi atbalstīt Fondu. Esam iecerējuši arī 
atvieglot maksāšanas un ziedošanas procesu, 
izveidojot elektronisku ziedojuma iespēju.

 Aicinām ielūkoties Fonda jaunajā 
mājas lapā - www.latviesufonds.info. Ceram, 
ka tā jums dos iespeju uzturēt tuvākas, 
regulārākas attiecības ar LF un ar mums, 
padomes locekļiem, kuri ir uzņēmušies 
strādāt, lai jūsu Fondam uzticētie līdzekļi tiktu 
lietderīgi izmantoti.

 Uz redzēšanos globālajā tīmeklī!

-Tija Kārkle
LF kasiere un dalībnieku pārzine

Latviešu Fonda jaunā mājas lapa

http://www.latviesufonds.info
http://www.latviesufonds.info


Padome
Valdis Bērziņš, Priekšsēdis, Lāčplēša iela 23-6, Rīga, LV-1011, Latvija                                                            
lfpriekssedis@gmail.com      Tel. +371 6 728 8361, mob. +371 2 637 6397,  ASV. mob. 1 616 881 5242

Aija Mazsīle-Lagzdiņa, Priekšsēža vietniece/aktīvo projektu lietvede, Toronto, Kanāda, lfvietneiks@gmail.com

Alfs Bērztīss, Sekretārs, Pittsburgh, PA, ASV, lfsekretars@gmail.com 

Tija Kārkle, Kasiere/biedrzine, 195 5th St. East, Apt. 2801, St.Paul, MN 55101, ASV, lfkasieris@gmail.com 

Ints Dzelzgalvis, Projektu lietvedis, Fort Mill, SC, ASV, lflietvedis@gmail.com 

Kristīne Bērziņa, Projektu lietvede, Cambridge, Lielbritānija, lflietvedis1@gmail.com 

Revidenti
Jānis Plostnieks, Revidents, Blue Bell, PA, ASV, lfrevidents1@gmail.com,

Ligita Krūmkalna, Revidente, Indianapolis, IN, ASV, lfrevidents2@gmail.com 

Kristīna Sīmane-Laimiņa, Revidente, Chicago, IL, ASV, lfrevidents@gmail.com

Komisiju pārstāvji
Andris Padegs, Ieguldījumu komisija

Ģirts Zeidenbergs, Nominācijas/Statūtu komisija

Voldemārs Gulēns, LF Nākotnes komisija

Palīgi
Rasma N. Kariņa, Kasieres palīdze

www.latviesufonds.info
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No kreisās puses: Jānis Plostnieks, Aija Mazsīle-Lagzdiņa, Alfs Bērztīss, Kristīna Sīmane-Laimiņa, Valdis Bērziņš, 
Tija Kārkle, Ints Dzelzgalvis, Rasma Kariņa. 

Latviešu Fonda vadība 2010.-2011. gadam         
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Sveicieni, Latviešu Fonda dalībnieki un atbalstītāji! 

 Sveicieni svētkos! Svētki, kas tūliņ būs un tie, kas  nesen nosvinēti, ieskaitot 
Latvijas 92. gadu jubileju, un Latviešu Fonda 40. Jā, Latviešu Fonds jau pastāv 40 gadus, 
atbalstot daudz un dažādus projektus, kopsummā piešķirot vairāk nekā 1.6 miljonu ASV 
dolārus. Sākas Fonda nākamie 40!

 Vispirms, vēlreiz gribu pateikties Gaŗezera administrācijai, īpaši Mārai Korei, par 
viesmīlību, uzņemot Latviešu Fondu savus 40 gadus atzīmējot šī gada Nedēļas  Nogalē 
Nākotnei. Un liels paldies Gaŗezera saimniecēm par gardām maltītēm, ko sagatavoja un 
pasniedza visu nedēļas nogali, un īpaši par garšīgo jubilejas kliņģeri. 

 Kā jau minēju, sākas  Fonda nākamie 40 gadi. Lielais daudzums katru gadu 
saņemto projektu pieteikumu rāda, ka vajadzības  pēc Fonda atbalsta turpinās. Vispār ir 
ļoti žēl, ka vairāk projektu nevar saņemt atbalstu. Vienmēr ir grūti izvēlēties, kurus ir 
vissvarīgāk atbalstīt, un vienmēr ir projekti, kas bez Fonda atbalsta varbūt netiktu 
realizēti. Šo atbalstāmo projektu skaitu varētu paplašināt, ja Fondam būtu lielāki 
ieguldījumi. Lai to panāktu, ir vajadzīgi jauni dalībnieki – ne tikai jauni gados, bet arī 
vienkārši jauni Fondam. 

 Ja jums ir radi vai paziņas, kuri vēl nav Fonda dalībnieki, lūdzu! Runājiet ar 
viņiem, varbūt uzdāviniet kādam dalībnieku statusu. Tas  viss ir tik vienkārši! Informācija 
ir atrodama Latviešu Fonda mājas lapā, www.latviesufonds.info. Protams, ja reiz esat 
dalībnieks, vai nu tāds, kurš ik gadu maksā savu dalības maksu, vai esat jau tūkstošnieks 
ar balsstiesībām uz visu mūžu, nekas  neliedz turpināt ziedot. Ziedot, lai Fonds varētu ne 
tikai turpināt atbalstīt projektus, bet to skaitu arī palielināt. Sasniegsim to miljonu dolāru 
mērķi ieguldījumos, ko Fonda dibinātāji uzstādīja pašā sākumā! 

     Vēlreiz, priecīgus svētkus!  

          Valdis Bērziņš

           2010. g. 18. novembrī

                                                                                                                                                                                                                      3 

Latviešu Fonda apkārtraksts                                                  2011. gada janvāris   

Padomes priekšsēža ziņojums 
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Type to enter text

 Jebkurš ceļš sākas ar pirmo soli. Latviešu Fondam šis pirmais solis tika sperts pirms četrdesmit gadiem. 
Toreiz ducis olu maksāja apmēram divdesmit  pieci centi un maizes kukulis tikpat. 1970. gadā benzīns maksāja 
apmēram trīsdesmit seši centi galonā. Latviešu Fonda dibinātājiem šī toreiz ievērojamā cena nebremzēja mērot  ceļu, 
lai satiktos. Sabraukuši, dibinātāji salika galvas kopā, izkratīja maciņus, lai veidotu fondu, kas atbalstītu latviešu 
kultūru un izglītību. Pirms četrdesmit gadiem Fonda mērķis bija sasniegt miljons ASV dolāru. 
 Daudz kas ir mainījies aizgājušos gadu desmitos. Skolas nobeigtas, ģimenes dibinātas, bērni izauguši, varbūt 
pat penzijā aiziets. Pa šo laiku Latviešu Fonds ir turpinājis atbalstīt neskaitāmus projektus, kas bagātinājuši dzīvi. Klāt 
ir nākuši ziedotāji un atbalstītāji, citi atkal aizgājuši mūžībā. Šogad Latviešu Fonds ir apņēmies atsākt iesākto ceļu uz 
miljonu, lai Fonds varētu paplašināt projektu atbalstu. Fonds vēlas turpināt būt nozīmīgs līdzekļu avots jaunradei.
 2010. gadā tika pieteikti sešdesmit deviņi projekti - 16 lielie ($3K-$10K) un 53 mazie (mazāk par $3K).  
Projektiem izdalīja pavisam trīsdesmit tūkstots dolāru. Latviešu Fonda palīdzība vēl arvien tiek pieprasīta, un ir žēl 
neatbalstīt labus projektus līdzekļu nepietiekamības dēļ.  
 Latviešu Fonds nav mainījis dalībmaksu savos četrdesmit pastāvēšanas gados. Ja dibināšanas gadā varēja 
nosūtīt pastā vēstuli par sešiem centiem un nopirkt jaunu māju par $25,000, tad šodienas ekonomiskā situācijā var 
teikt, ka iestāšanās maksa Latviešu Fondā ir ekonomiskāka nekā tā bija 1970. gadā. Iestājoties ir jāiemaksā 
piecdesmit dolāru un simts divdesmit dolāru ziedojums vai aizdevums dod balstiesības uz gadu. Kad dalībnieks 
sasniedz tūkstots dolāru ziedojumu vai aizdevumu - tas kļūst balstiesīgs uz mūžu. Šogad LF padome ir uzņēmusies 
piedāvāt  papildus pakāpes ziedotājiem, kam devums Latviešu Fondam pārsniedz tūkstots dolāru. Apkārtrakstā 
publicējam atbalstītāju vārdus. 
 Kur pašlaik esam mūsu ceļā uz miljonu? Esam jau septiņas desmitdaļas ceļu nogājuši. Atliek uzņemt ātrumu, 
līdz sasniedzam mērķi. Vispirms jāprasa, lai tie, kas kādreiz saņēmuši LF atbalstu, iestājās un uztur balstiesības. Otrs 
solis varētu būt piesaistīt jauno paaudzi, kas noteikti dzirdējusi par Latviešu Fondu, bet kas vēl nav jutusi vajadzību 
ņemt aktīvu dalību organizācijā, kas palīdzējusi veidot viņu latvisko identitāti. Trešais solis varētu būt iesaistīt  esošos 
dalībniekus ar jauniem ziedojumiem. Šoruden Nedēļas Nogalē Nākotnei, kad tika atzīmēts LF 40. pastāvēšanas gads, 
ziedotāji saņēma LF krūzi kā piemiņu. Attēlā redzam, ka ziedotāji paceļ krūzi uz Latviešu Fonda nākotni.
 Līdz šim Latviešu Fonds ar pāri par 700,000 ASV dolāru ieguldījumu ir atbalstījis projektus vairāk nekā 
pusotra miljona dolāru vērtībā. Kad būsim sasnieguši miljons dolāru ieguldījumu, varēsim atbalstīt papildus 
projektus, kas bagātinās latviešu kultūru un izglītību.                                                          -Kristīna Sīmane-Laimiņa

Labvēļi un atbalstīāji Juris Valainis, Valija un Modris Galenieki un Arnis Skulte paceļ krūzes uz Latviešu Fonda nākotni. 

Ceļš uz miljonu
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Sveicināti LF dalībnieki!

 Vēlos jums stadīties priekšā. Es esmu Kristīne Bērziņa, 
Latviešu Fonda projektu lietvede, amats, kuru dalu ar Intu 
Dzelzgalvi. Lai gan oficiāli padomē tiku iecelta pirms gada, es 
Fonda darbos iesaistījos jau 2009. gada pavasarī. Fonds mani 
piesaistīja ar savu daudzpusību un plašo skatījumu, īpaši vēlmi 
atbalstīt  projektus ne tikai trimdā, bet arī Latvijā. Trimdas 
organizācijas nereti apvieno viena reģiona vai kontinenta 
latviešus, bet man šāds skatījums ir licies par šauru. Mūsu mazai 
tautai būtu biežāk jāuzsver savas līdzības nevis atšķirības, un 
savās institūcijās jācenšas pārvarēt kulturālās, vēsturiskās un 
valodas robežas mūsu starpā, vēl jo vairāk tāpēc, ka, pateicoties 
modernajām technoloģijām, reālie attālumi vairs nav šķēršļi. 
Fonda padome atzīst  šādu plašu sadarbību, jo padomes sēdēs ar 
Skype starpniecību piedalās locekļi no ASV, Kanādas, Anglijas 
un Latvijas. Vēl tikai trūkst kāds dalībnieks no Austrālijas! 
Fonda dalībniekiem mēdz būt līdzīgas vēlmes. Fonda atbalstītie 

projekti, piemēram Kokļu dienas Latgalē un 3x3 nometnes ASV, veicina sadarbību starp trimdas un Latvijas 
latviešiem abos kontinentos un dod iespēju uzņemīgiem latviešiem turpināt uzturēt gan atzītas, gan attīstīt 
jaunas līdzdalības programmas. 

 Manam „klejotājas” dzīves stilam šāda bezrobežu pieeja ir nepieciešana. Es neuzskatu sevi ne par 
Latvijas latvieti nedz arī par Amerikas latvieti, bet par pasaules latvieti, jo man ir gadījies dzīvot  un mācīties 
abās valstīs un vēl meklēt jaunus piedzīvojumus svešās zemēs. Es dzimu Rīgā atmodas gados, uz vecāku 
pleciem sēžot, piedalījos Daugavmalas mītiņos, bet uzaugu Čikāgā, mācījos Krišjāņa Barona latviešu skolā un 
svinēju gadskārtas Dievsētā. Vasaras es pavadīju ģimenes mājās Ikšķilē, sekoju līdzi Latvijas polītikai un pat 
praksē gāju Rīgā Ekonomikas ministrijā. Vēlāk, Jēlas universitātē  (Yale) vēstures fakultātē pētīju trešo atmodu 
un organizēju studentu ceļojumu uz Latviju—seši ASV un Indijas pilsoņi palīdzēja daudzbērnu ģimenēm 
Kurzemē. Un pēc neilgas prakses Latvijas vēstniecībā Vašingtonā un nevalstiskā sektorā esmu atgriezusies 
studentu gaitās vēl pavisam citā zemē—Anglijā. Kembridžas universitātē šobrīd studēju Eiropas Savienības 
ārpolītiku. Kur es vēl pēc pieciem vai desmit gadiem nonākšu, vēl neviens nemāk teikt, tādēļ man ir svarīgi 
atbalstīt latviešu kultūru visos pasaules stūrīšos. 

 Es nebūt neesmu vienīgā jaunās paaudzes latviete ar šādu raibu dzīves stāstu. Uz starptautisku dzīvi 
parakstās arvien vairāk jaunas ģimenes un pensionāri, kuri vasaras mēnešus pavada Latvijā. Latviešu Fonda 
plašais mandāts spēs viņiem turēties līdzi! Tuvākajā nākotnē Fondam ir jāpaplašina jauno dalībnieku skaits un 
jāveido elastīga balsošanas un pārrunu sistēma, lai visi dalībnieki spētu aktīvāk piedalīties Fonda darbībā 
neatkarīgi no dzīves vietas. 

        Uz redzēšanos nākošajā NNN,  Kristīne Bērziņa
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Iepazīstieties ar LF padomes locekli Kristīnu Bērziņu
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 Latviešu Fondam 40 gadi.  Tas radās divdesmit gadus pēc latviešu izklīšanas pasaulē, kad bija pieaugusi 
paaudze, kas Latviju atstāja kā bērni un jaunieši. Viņi bija jaunajā vidē izglītojušies, iekārtojušies dzīvē, viņiem 
bija jaunas ģimenes un auga vajadzības kultūras un izglītības laukā. Vajadzēja dibināt Latviešu Fondu. Bija 
sapnis piesaistīt tūkstoš dalībnieku, kas katrs ziedos vai aizdos $1000, tad no šāda ieguldījuma procentiem 
varēs atbalstīt vajadzīgos pasākumus. Gadu gaitā gan dalībnieku skaits gan naudas summas ir bijušas 
pieticīgākas,  bet LF vēl vienmēr aicina iestāties jaunus biedrus.  Visi LF biedri/dalībnieki katru gadu balso par 
atbalstāmiem projektiem, kas  nodrošina viņu demokrātisku līdzdalību projektu izvēlē.  Savu pastāvēšanu LF 
var attaisnot ar gadu gaitā piešķirto atbalstu projektiem gan Latvijā gan ārpusē $1,600,000 apmērā. 

 Gaŗezers, kas ir pazīstams ar vasaras vidusskolu, bibliotēku un mākslas galeriju, bija īpaši piemērota 
vieta šī NNN (nedēļas nogale nākotnei).  Līdztekus LF padomes sēdēm un gada sapulcei bija bagātīga 
programma.  Filmai Rūdolfa mantojums piektdienas vakarā, sestdienas rītā sekoja Līgas Ejupes referāts par 
trimdas apstākļos radītiem mākslas darbiem no 1944. līdz 1950. gadam, ar ilustrācijām no dzīves DP nometnēs 
un tai laika posmā radītiem 24 mākslinieku darbiem, kas bija izstādīti Klinklāva mākslas galerijā.  Mūsdienās 
dzīve nav iedomājama bez datora.  Garezeŗā tagad ir telpa ar datoriem, skolas vajadzībām, ko šoreiz izmantoja 
NNN programmā. Datoru iegādi daļēji atbalstījis arī LF.  Tādās reizēs diena ir par īsu, tāpēc GVV direktora 
Ērika Kores un bibliotekāres Mairas Bundžas referāti par latvisko 
izglītību Gaŗezerā tika pārcelti no sestdienas uz svētdienu.

 Pēc vakariņām Valdis Bērziņš pateicās Gaŗezeram un 
saimniecēm par viņu pūlēm uzņemt LF. Svētku runātājs Ģirts 
Kaugars pakavējās pie LF pirmsākumiem ar novēlējumu, lai LF  
darbības beigās, kad vien tās būs, pēdējos līdzekļus izlietotu kaut 
kam nozīmīgam, kas viņaprāt  būtu stipendijas jauniem cilvēkiem, 
iespējamiem LF  centienu turpinātājiem.

 Jubilejas koncertu izpildīja Margarita Kreine – vijole un 
Rūdolfs Ozoliņš – klavieres, abi patlaban savu mākslu vēl pilnveido 
ASV.  Programmā bija pazīstami klasisko komponistu darbi un 
pašās beigās latviešiem tik mīļie Dārziņa Melancholiskais valsis un 
Mediņa Ārija.  Koncerts bija pulcējis arī krietnu skaitu klausītāju no 
ārpuses, jo Gaŗezera apkārtnē dzīvo daudz latviešu, kā to var izlasīt 
krāsainajā brošūrā Ciems „Latvija”.

Latviešu Fonda NNN Gaŗezerā no 2010. g. 24.-26. septembrim

  -Anita Liepiņa

Saimnieces Ligita Matisona un 
Mārite Grīnberga gatavo klinģeri 
Latviešu Fonda jubilejai.

6                



                                                                                                                                                                                                                      7

Latviešu Fonda apkārtraksts                                                  2011. gada janvāris   

Pilnsapulces darba kārtība:

Pilnsapulces atklāšana.
Balsstiesīgo dalībnieku un pilnvarojumu konstatēšana.
Balsu skaitītāju nozīmēšana. 
Sapulces darba kārtības pieņemšana.
Iepriekšējās pilnsapulces protokola pieņemšana.
Pārskats par LF darbības gadu:

Priekšsēža ziņojums
Priekšsēža vietnieces/Aktīvo projektu lietvedes 
ziņojums

  Sekretāra ziņojums
   Projektu lietveža ziņojums
   Projektu lietvedes ziņojums
   Kasieres ziņojums
      Biedrzines ziņojums

Ieguldījumu padomnieku ziņojums
      LF nākotnes komisijas ziņojums

Revidentu ziņojums.
Latviešu Fonda amatpersonu vēlēšanu rezultāti.
Balsošanas rezultāti par piešķīrumiem.
Pārrunas par ziņojumiem.
Ziņojumu un balsošanas rezultātu pieņemšana.
Sadale darba/pārrunu grupās: LF nākotne, Projekti, 

Padome.
Darba/pārrunu grupu ziņojumi pilnsapulcei. 
Pilnsapulces dalībnieku komentāri.
Nākamā gada NNN vieta un datums.
Nākamā gada piešķiramā summa un tās sadale.
Dažādi jautājumi.
Pateicības.
Pilnsapulces atzinumu pieņemšana.
Pilnsapulces slēgšana.

Latviešu Fonda pilnsapulce Gaŗezerā
57732 Lone Tree Road, Three Rivers, MI 49093
2010. gada 26. septembrī, plkst. 13.00

Voldemāra Gulēna vadītā darba grupā 
apspriež Latviešu Fonda nākotni. 

Latviešu Fonda padome novada
pilnsapulci Gaŗezera datora istabā. 

Dalībnieki pilnsapulcē seko darba 
kārtībai. 
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LF Padomes priekšsēdis V. Bērziņš atklāj pilnsapulci.

Konstatē, ka pilnsapulcei ir kvorums. Piedalās 28 LF 
dalībnieki, kam kopā 124 balsis, savas un kā pilnvaras:  

Biruta Abuls          2  
Aija Kukaine          3                    
Dzintars Abuls          1  
Anita Liepiņa          2
Valdis Bērziņš          18  
Guntis Liepiņš           1
Alfs Bērztīss          3  
Aija Mazsīle-Lagzdiņa         5
Ints Dzelzgalvis          10  
Lalita Muižniece          5
Modris Galenieks         1 
Ilze Ozoliņš-Bērziņa         1
Valija Galenieks          1  
Jānis Peniķis          2
Voldemārs Gulēns                  8 
Jānis Plostnieks          1
Juris Jauntirāns          1  
Andrejs Rozentāls         1
Zaija Kalniņš          1  
Līga Ruperte          1
Rasma Kariņa          2  
Ginta Sīka          1
Tija Kārkle          24  
Kristīna Sīmane-Laimiņa         4
Liena un Ģirts Kaugari          2  
Juris Valainis          1
Māra Krone          2  
Ģirts Zeidenbergs         24

Par balsu skaitītājiem izrauga Ģirtu Kaugaru un 
Aiju Kukaini.

Pilnsapulce pieņem augšminēto darba kārtību.

Pilnsapulce pieņem 2009. gada 17. oktobra pilnsapulces 
protokolu, kā tas ievietots LF 2009. gada decembra 
apkārtrakstā.

LF Padomes priekšsēža V. Bērziņa ziņojums:  Esmu 
turpinājis pildīt LF padomes priekšsēža pienākumus. 
Aprīlī vadīju padomes pavasara sēdi Vašingtonā. 
Turpinājām pirms vairāk kā gada iesākto praksi katru 
mēnesi noturēt telekonferenci, tā palīdzot padomei 
uzlabot  savu darbību. Pēc katras telekonferences izsūtu 
padomei un revidentiem pārskatu par pārrunāto. Esmu 
uzturējis sakarus ar visām LF komisijām, Vītolu fondu, 

mājas lapas uzturēšanas firmu, kā arī ar Gaŗezera vadību 
sakarā ar šīs NNN rīkošanu. Liels paldies Gaŗezeram par 
visu ieguldīto darbu, lai šī NNN izdotos un LF būtu 
skaista 40 gadu jubileja.  Turpinu sadarboties ar Aiju 
Mazsīli-Lagzdiņu pie aktīvo projektu pārraudzīšanas, 
sevišķi to, kas tiek izvesti Latvijā.  Esmu pārstāvējis LF 
dažādās sapulcēs un prezentācijās Latvijā, piem., ar LF 
atbalstu izdotas grāmatas atklāšanā.

LF Padomes priekšsēža vietniece/aktīvo projektu 
lietvede Aija Mazsīle-Lagzdiņa ziņo, ka kopš 
iepriekšējās pilnsapulces slēgti 10 projekti, bet ka 16 
projekti ir vēl aktīvi.

LF sekretārs A. Bērztīss ziņo, ka sastādījis divus LF 
apkārtrakstus.  Kā LF pārstāvis Bieriņa fonda vadībā 
paskaidro, ka šī gada Bieriņa fonda balva piešķirta 
„Jaunās Gaitas” līdzstrādniekam Jurim Žagariņam.

Projektu lietvedis I. Dzelzgalvis sastādījis projektu 
pieteikšanas materiālus. Kopā ar otru projektu lietvedi 
Kristīni Bērziņu sagatavoti materiāli par pieteiktiem 
projektiem.  Ar šo materiālu palīdzību LF padome 
izlēmusi piešķīrumus maziem projektiem un sastādījusi 
to lielo projektu aprakstus, kas tika nodoti LF 
dalībniekiem balsošanai.

LF kasiere un biedrzine paskaidro, ka divreiz  gadā tiek 
sastādīti finansiālie pārskati, kas tiek ievietoti 
apkārtrakstos.  Tiek arī sagatavots gadskārtējs ziņojums 
IRS. LF līdzekļu sadale: $306,000 aizdevumos,  
$413,000 ziedojumos. LF interesēs ir aizdevumus 
pārvērst ziedojumos. LF pārrauga Bieriņa un Irbīša 
fondu līdzekļus – Bieriņa fondam ir sava vadība, Irbīša 
fonda stipendiātus LF uzdevumā izrauga Vītolu fonds.  
Šogad LF pienākuši seši jauni dalībnieki, bet septiņi 
dalībnieki kļuvuši par tūkstošniekiem. Tiek piestrādāts 
pie mājas lapas – tai jākļūst dzīvākai.  LF dalībniekiem 
jautāts, vai tie vēlētos saņemt apkārtrakstus elektroniski.

Ieguldījumu padomnieka Andra Padega pārskats 
ievietots šai apkārtrakstā.  Pārrunājot pārskatu, izteikti 
divi ieteikumi: pārskata salīdzinošā daļā, kur LF 
ieguldījumi salīdzināti ar S&P indeksu, šādu 
salīdzinājumu attiecināt  tikai uz akcijās ieguldītiem 
līdzekļiem, bet obligācijās ieguldīto līdzekļu 
salīdzinājumam lietot  kādu obligāciju indeksu; 
obligācijas būtu izdevīgāk iegādāties tieši, ne caur 
obligāciju fondiem.

(Turpinājums seko)
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V. Gulēns sniedz  LF nākotnes komisijas ieteikumus: 
lietot vairāk moderno technoloģiju; piesaistīt  gados 
jaunākus; apdomāt, vai dažus pasākumus, kā piemēram 
2×2 nometnes, LF nevarētu atbalstīt uz savas iniciatīvas, 
tas ir, bez projekta iesnieguma.

Revīziju izvedusi Kristīna Sīmane-Laimiņa ar Zintas 
Pones palīdzību. Tiek paskaidrots, ka ieguldījumu 
komisijai tiesības jebkādu ieguldījumu pārvērst citos 
ieguldījumos ar to pašu vērtību, bet līdzekļus jauniem  
ieguldījumiem izsniedz  LF kasiere pēc pieņemtās 
kārtības.

LF amatpersonu vēlēšanās piedalījušies 166 dalībnieki.  
Padomē ievēlēti abi kandidāti: A. Bērztīss (163 balsis), I. 
Dzelzgalvis (161 balsis).  Revīzijas komisijā ievēlēti visi 
trīs kandidāti: L. Krūmkalna (165 balsis), J. Plostnieks 
(163 balsis), K. Sīmane-Laimiņa (166 balsis).

Piešķīrumi maziem projektiem izziņoti š. g. jūnija 
apkārtrakstā. LF dalībnieku balsošanas rezultāts: 4. 
projektam (Muzeja „Latvieši Pasaulē” (LaPa-MPC) 
krājuma apstrāde un glabāšana) - $10,000;  5. projektam 
(Latviešu kultūras biedrības TILTS Ziemeļamerikas 
rīkotā Latvijas teātra viesturneja) - $1465; 9. projektam 
(grāmatas „Salaspils nometne vācu okupētajā Latvijā 
(1941-1944)” izdošana) - $8535.

Pārrunās pie ziņojumiem R. Kariņa paskaidro, ka 
paredzēti ārkārtas izdevumi LF archīva materiālu 
sakārtošanai.  Archīvu uzglabās LaPa muzejs, pie kam 
muzejā būs iekārtots speciāls „LF stūrītis”, kurā izstādīs 
LF projektu materiālus. Archīva materiāli būs jāpārsūta 
uz LaPa muzeju Liepājā un jāpārvērš elektroniskā 
formā. Pirmajai izmaksai šim nolūkam paredzēti $1350, 
kas izlietojami līdz budžeta gada beigām (2011. gada 
aprīlim). Vēl jārezervē $5000. Vēsturiskas LF 
fotogrāfijas lūdzu piesūtīt Tijai Kārklei. Ņemot vērā lielo 
LF padomes darba slodzi, padome nolēmusi pieņemt 
algotu konsultantu.  Šim nolūkam vēl šajā budžeta gadā 
paredzēti $4200.

Pilnsapulce pieņem ziņojumus un 2011/12. gada 
budžetu.

Pilnsapulces dalībnieki sadalās trīs darba/pārrunu 
grupās: LF nākotne (vadītājs V. Gulēns), projekti 
(vadītāji I. Dzelzgalvis un A. Mazsīle-Lagzdiņa), LF 
padome (vadītājs J. Peniķis).

LF nākotnes grupas ziņojuma savilkums: kaut vairums 
projektu pieprasījumu nāk no Latvijas, ne pieprasītāji, ne 
arī citi Latvijas iedzīvotāji nesastāv LF; LF vadībai 
vairāk jāpiestrādā pie aprādīšanas, kāpēc kādam būtu 
jāiestājas LF; sevišķi svarīgi piesaistīt  vecākus, kuru 
bērni apmeklē LF atbalstītas skolas.

Projektu grupas ziņojuma savilkums: jāturpina uzsvērt, 
ka priekšroka būs projektiem, kas saistīti ar trimdas dzīvi 
un kultūru; pieteicēji jāapzina ar anketu, kurā uzskaitītas 
punktu pa punktam visas prasības, kādas pieteicējiem 
jāizpilda (angliski „checklist”); līdzīgu anketu lietot, lai 
nepieņemto projektu iesniedzējiem paskaidrotu, kādēļ 
viņu projekti nav pieņemti, pie kam jāmin iesniegumu 
kopskaits;  no projektiem, kam komerciālas sekmes, 
būtu LF jāsaņem atpakaļ 10% no peļņas.

Padomes grupas ziņojuma savilkums: pārspriežot 
padomes sastāvu, ieteikums palikt pie līdzšinējiem 
sešiem locekļiem; darba grupa atbalsta algota lietveža/
konsultanta pieņemšanu, neizslēdzot  iespēju, ka varētu 
būt  divi konsultanti; konsultanta uzdevumos ietilptu 
padomes darba slodzes atvieglošana, potenciālu jaunu 
dalībnieku piesaistīšana; LF popularizēšana.

Par iespējamām 2011. gada NNN vietām min Mineapoli 
un Ņujorku.  Iespējamie datumi: 24. un 25. septembris.  
Vietas un laika izvēli atstāj padomei.

Pilnsapulce nolemj nākošā gada piešķīrumiem atvēlēt 
$40,000, pie kam $10,000 piešķirami pieprasījumiem 
līdz $3000, bet $30,000 pieprasījumiem līdz $10,000.

Sakarā ar LF 40 gadu jubileju saņemti apsveikumi no J. 
Petričeka, Kristīnes Bērziņas un Vītolu fonda.  Anita 
Liepiņa uzņemas piesūtīt NNN aprakstu laikrakstiem. Ik 
pa trim mēnešiem derētu laikrakstos atgādināt  LF, piem., 
ar pabeigtu projektu aprakstiem.  Gaŗezera darbiniece 
Māra Kore lūdz viņai piesūtīt šīs NNN fotogrāfijas.  J. 
Plostnieks iesaka NNN apmeklētājus nākotnē apgādāt ar 
identificējošiem lipekļiem. Atgriežoties pie peļņas, ko 
guvuši LF atbalstīti projekti, ieteic daļu peļņas ziedot  LF.  
Klātesošos aicina katram ziedot LF $200.

Pateicību Gaŗezera vadībai izteiks pie vakariņām   
Pilnsapulce izteic pateicību LF padomes priekšsēdim un 
pārējiem darbiniekiem.

Pilnsapulci slēdz 17.33.
     Alfs Berztīss
     LF sekretārs

(Turpinājums)
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 2010. gada balsošanā piedalījušies 175 
balsotāji ar 170 derīgām balsīm. Rezultātā Latviešu 
Fonds šim gadam lielajiem projektiem veltītos 
$20,000 piešķirs trim uzvarētājiem. Apsveicam šos 
projektus un vēlam veiksmi!

Ar 854 punktiem, vislielāko atbalstu saņēma: Muzeja 
“Latvieši  Pasaulē: (LaPa-MPC) krājuma apstrāde 
un glabāšana
Projektu pieteica Ieva Vītola, Biedrība “Latvieši 
Pasaulē - muzejs un pētniecības centrs” (LaPa-MPC)
Pieprasītā summa $10,000
Piešķirtā summa $10,000

 LaPa mērķis ir izveidot muzeju un pētniecības 
centru ārpus Rīgas, kas stāstīs par izceļotājiem no 
Latvijas pēdējos 200 gados. LaPai veidojās nozīmīgs 
krājums ar izceļotāju priešmetiem, ieskaitot 
stūrakmeni pirmajai latviešu būvētai baznīcai ASV 
(1903. g.), Filadelfijas Brīvo latvju biedrības monētu 
(19. gs. beigas), DP nometnē būvētām stellēm, uz 
kuŗām tika “apausta” Austrālijas latviešu sabiedrība, 
pirmo latviešu valodā izdoto grāmatu Brazīlijā (1901. 
g.). Muzejam tiek piedāvāti citi tikpat nozīmīgi 
priekšmeti un stāsti. Ir nepieciešams atbalsts, lai 
muzeja krājumu apstrādātu, papildinātu un saglabātu 
latviešiem un viņu pēcnācējiem Latvijā, pasaulē.  
Projekta mērķi ir:

aktīvi vākt priekšmetus muzeja krājumam,
apstrādāt, dokumentēt, inventarizēt un uzturēt 
iegūtos priekšmetus;
informāciju ievadīt  darbību īstenošanai 
vajadzīgos materiālus un aparatūru;
ierakstīt  priekšmetu dāvinātāju dzīvesstāstus un 
ar priekšmetiem saistītos stāstus;
turpināt īrēt noliktavu un apstrādes telpas;
ar elektronisko datu bāzi padarīt krājumu 
pieejamu interneta apmeklētājiem, citiem 
muzejiem, skolām, pētniekiem, LaPa muzeja 
darbiniekiem veidojot  izsstādes un veicot 
pētniecību.

Projektu izpildīs no 2010. g. decembra līdz 2011. g. 
decembrim Rīgā, LaPa-MPC krājuma glabātāja 
Marianna Auliciema ar brīvprātīgiem palīgspēkiem, to 
starp Maija Hinkle, Juris Zalāns, u.c.

Otrais projekts ar 740 punktiem: Grāmatas 
“Salaspils nometnes vācu okupētajā Latvijā 
(1941-1944)” izdošana
Projektu pieteica Kārlis Kangeris, Dr. hist.
Pieprasītā summa $8,535
Piešķirtā summa $8,535

 Šī grāmata ir zinātnisks pētījums, balstīts uz 
Latvijas, Vācijas, Krievijas un citu archīvu 
dokumentiem, bijušo ieslodzīto atmiņu liecībām un 
līdzšinējo historiogrāfiju. Grāmatas autori ir Dr. hist. 
Kārlis Kangeris, Dr. hist. Rudīte Vīksne (Latvijas 
Vēstures institūts) un Uldis Neiburgs (Latvijas 
Okupācijas muzejs). Salaspils nometne ir viens no 
kontroversiāliem tematiem Latvijas Otrā pasaules 
kara vēsturē. Grāmatas mērķis ir paust  pēc iespējas 
precīzu un pamatotu skatījumu par Salaspils nometni 
(1941-1944), un grāmata būs nopietns ieguldījums 
vienotākas vēstures izpratnes sekmēšanā mūsdienu 
Latvijas sabiedrībā un demokrātiskas Latvijas valsts 
tēla veidošanā ārzemēs. To izdos 2011. g. septembrī 
500 eksemplāros, tās mērķauditorija ir vēsturnieki, 
polītiķi, diplomāti, žurnālisti un plašāka sabiedrība.

Trešais projekts, ar 512 punktiem: Latviešu kultūras 
biedrības TILTS  Ziemeļamerikas rīkotā Latvijas 
teātra viesturneja
Projektu pieteica Marcis Voldiņš - TILTS uzdevumā
Pieprasītā summa $5,500
Piešķirtā summa $1,465

 Latviešu teātra izrādes ir pieprasītas no 
vairākiem latviešu centriem ASV. Daudziem ārzemju 
latviešiem nav iespējas braukt uz Latviju, lai baudītu 
latviešu kultūru, latviešu teātrus, latviešu vidi. TILTA 
mērķis ir dot iespēju latviešiem Amerikā redzēt un 
dzirdēt latviešu mākslinieku sniegumus un tādā veidā 
stiprināt tautiešos latvisko identitāti. Šī turnejas 
pamata motivācija ir piesaistīt plašāku latviešu 
publiku, starp  to arī latviešu jaunatni, un veicināt 
latvietību ar latviešu mākslu ārzemēs. Ir paredzēts, ka 
teātris apmeklēs lielākos latviešu centrus. TILTAM ir 
vairāk nekā 30 gadu pieredze latviešu teātru turneju 
rīkošanā Amerikā.

Dalībnieki nobalsoja - rezultātā Latviešu Fonda piešķīrums trim projektiem
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Latviešu Fonda kapitāls ir ieguldīts akcijās un obligācijās, un daļa ir skaidrā naudā jeb īstermiņa ieguldījumos. 
Kapitāla vērtība, neieskaitot  līdzekļus tekošajā kontā, 2010. gada 21. septembrī bija ASV $728,736.82. Tas 
atrodas LF kontā pie Fidelity Investments. 

Kopš savas zemākās vērtības sasniegšanas 2009. gada martā vispārējais ASV akciju tirgus pēdējos divos gados 
ir atkopies, bet nav sasniedzis savu 2007. gada vērtību. LF ieguldījumiem ir gājis labāk, un, ja nebūtu nekas 
izņemts no konta piešķīrumiem, tad vērtība būtu augstāka nekā pirms ASV akciju tirgus sabrukuma.  2007. 
gada 1. janvārī LF kapitāls bija $825,695; kopš tā laika piešķīrumiem ir izņemts $166.235, bet pašreizējā 
vērtība ($728,736.82) ir lielāka nekā starpība - $659,460 (skat. pievienoto tabulu).

Sadale starp ieguldījuma kategorijām
Lai uzturētu kompromisu starp risku un sagaidāmo vērtības pieaugšanu, LF ieguldījumi ir dažādās vērtspapīru 
kategorijās, sekojot sadales mērķim, kas ir uzdots sekojošā tabulā. Tabula rāda arī pašreizējo sadalījumu un, 
salīdzinājuma pēc, sadalījumu piecos brīžos kopš 2008. gada aprīļa.

Latviešu Fonda ieguldījumi

Ieguldījuma 
kategorija

Vēlamā sadale 
normālos 
apstākļos

04/30/2008 
sadale

10/31/2008 
sadale

4/15/2009 
sadale

10/15/2009 
sadale

4/8/2010 sadale 9/21//2010 
sadale

ASV akcijas un 
akciju fondi 
(mutual & ETF), 
zelts, sudrabs

50-60% 58% 31.9% 29.0% 28.6% 29.8% 30.1%

Ārzemju akcijas 
un akciju fondi

10-20% 8% 7.0% 19.2% 21.9% 17.9% 17.3%

Obligācijas 
(Bonds) un 
obligāciju fondi

25% 24% 29.3% 43.2% 40.3% 39.7% 41.0%

Nauda un 
īstermiņa 
ieguldījumi

5-10% 10% 31.8% 8.6% 9.2% 12.6% 11.6%

Kopā 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kopējā vērtība $787,210 $631,496 $641,886 $698,450 $713,552 $728,737

Piezīmes:
1. Ņemot vērā nedrošo un svārstīgo akciju tirgu, LF pēdējā laikā ir palielinājis īstermiņa vērtspapīros un 

skaidrā naudā turēto līdzekļu proporciju.

2. Akciju fondos ir ieskaitīti Mutual Fondi kā arī Exchange Traded Fondi (ETF). Pašlaik ap  76% no akciju 
ieguldījumiem ir akciju fondos. 

3. Šī informācija par pašreizējo sadalījumu nāk no Fidelity Investments; viņu analīze pie “Naudas” pieskaita 
arī akciju un obligāciju fondos skaidrā naudā turētos līdzekļus. Tāpat, pie obligācijām ir pieskaitīti līdzekļi, 
ko akciju fondi ir ieguldījuši obligācijās. Tādēļ šīs summas nesaskan ar citos pārskatos uzdotajām summām. 
Nepilni 8% no LF līdzekļiem ir Fidelity skaidrās naudas kontā (Fidelity Cash Reserves).

 Kopš pēdējā pārskata 2010. gada 8. aprīlī LF nav pircis vai pārdevis akcijas.
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 Nozīmīgākais veids, kā vērtēt LF ieguldījumu panākumus, ir salīdzinot ieguldījumu vērtību pieaugšanu 
un krišanos ar kādu tirgus standartu. Viens no populārākajiem standartiem ir S&P 500 indekss, kas sastāv no 
500 ASV firmu akcijām, kam ir plašs ieguldītāju apjoms un kur katra firma ir pārstāvēta proporcionāli tās tirgus 
vērtībai. Sekojošais grafiks parāda šādu salīdzinājumu no 2007. gada sākuma līdz 2010. gada augusta beigām, 
salīdzinot vērtības katra mēneša beigās. Grafika sākumā 2006. gada decembŗa beigās LF un S&P 500 vērtības ir 
pielīdzinātas skaitlim 1.0. Katra turpmākā mēneša beigās grafika parāda relatīvās vērtības tajā brīdī. 

 Izdarot šādu salīdzinājumu, jāņem vērā, ka LF izņem līdzekļus no kapitāla konta LF piešķīrumiem, un 
tāpēc LF konta vērtība nepieaug tā kā akciju indekss (LF pēdējā laikā nav ielicis jaunu kapitālu Fidelity 
Investments kontā). Grafikā šis salīdzinājums ir izdarīts ar metodiku, kas ņem vērā no konta izņemtos līdzekļus, 
pieņemot, ka līdzekļi ir izņemti attiecīgā mēneša beigās: katram mēnesim LF ieguldījumu vērtības maiņa ir 
aprēķināta, pieskaitot mēneša beigu vērtībai tajā mēnesī izņemto naudu un dalot šo summu ar mēneša sākuma 
vērtību. 

 Ko šis grafiks rāda? Salīdzinājums starp LF un S&P 500 indeksu ir jāapskata pa laika posmiem. Šeit 
jāievēro, ka S&P 500 indekss atspoguļo tikai akciju tirgu, kamēr nozīmīga daļa no LF ieguldījumiem ir naudā 
vai obligācijās, kas ir stabilākas un svārstās mazāk - pieaug mazāk augošā tirgū un krītas mazāk, kad akciju 
cenas krītas. 

 1. No 2007. gada janvāra līdz 2008. gada vidum LF ieguldījumi pieauga straujāk nekā S&P 500 indekss. 
 Šis bija augošs tirgus un varēja sagaidīt  tieši pretējo, jo obligācijās ieguldītā LF nauda pieauga lēnāk 
 nekā S&P 500 akcijas. LF panākumu pamatā ir ieguldījumu izvēle, ieskaitot ieguldījumus ārzemēs un 
 firmās ar nozīmīgu ārzemju tirgu, kā arī relatīvi lielāki ieguldījumi enerģētikas un izejvielu akcijās, kas 
 2007. gadā un 2008. gada sākumā strauji pieauga. 

 2. No 2008. gada vidus līdz 2009. gada martam notika katastrofālā ASV akciju tirgus krišanās. LF 
 ieguldījumi kritās mazāk nekā S&P 500, jo daļa bija obligācijās un skaidrā naudā. Šis bija laika posms, 
 kad bija sevišķi svarīgi ierobežot risku, balansējot ieguldījumu veidus. Šajā posmā enerģētikas un 
 izejvielu akcijas strauji kritās, bet LF pārdeva daļu no šīm akcijām starp jūliju un oktobri.

Ieguldījumu salīdzinājums ar S&P 500 indeksu

LF "S&P 500"

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

Dec
-06

Feb
-07

Apr-
07

Ju
n-0

7

Aug
-07

Oct-
07

Dec
-07

Feb
-08

Apr-
08

Ju
n-0

8

Aug
-08

Oct-
08

Dec
-08

Feb
-09

Apr-
09

Ju
n-0

9

Aug
-09

Oct-
09

Dec
-09

Feb
-10

Apr-
10

Ju
n-1

0

Aug
-10

LF ieguldījumu salīdzinājums ar S&P 500 indeksu

Vē
rt
īb

a

Mēnesis (mēneša beigas) 

(Turpinājums seko)

12             



                                                                                                                                                                                                                    13

-Andris Padegs, LF ieguldījumu lietvedis

ASV akciju tirgus turpina būt  nedrošs, un speciālistu uzskati un padomi dalās. Kaut arī vairums finansistu 
uzskata, ka otrreizēja katastrofāla tirgus krišana (“double dip”) nav sagaidāma, daži profesionālie padomdevēji 
iesaka pašlaik nemaz naudu neieguldīt akcijās. Vairums paredz lielu inflāciju lielo Amerikas parādu dēļ.

No otras puses, profesionālie finansisti ir arī vienis prātis, ka ir neiespējami paredzēt vispārējā akciju tirgus 
pieaugšanu un krišanos. Paturot līdzekļus obligācijās vai naudā var novērst zaudējumus, tirgum strauji krītoties, 
bet līdz ar to tiek arī nokavēta līdzdalība straujā virziena maiņā, ar ko vienmēr sākas jauns tirgus pieauguma 
posms.

LF turpinās sekot  savam agrākam konservatīvam ieguldījumu sadalījumam, ieguldot daļu līdzekļu akcijās. 
Jaunie ieguldījumi galvenokārt būs ETF fondos. Te ir daži ticami secinājumi attiecībā uz ieguldījumiem, kuŗus 
LF ņem un ņems vērā ieguldījumu izvēlē:

1. Jāiegulda lielās stabilās firmās, kas apkalpo cilvēku nepieciešamības, kā pārtiku un medicīnisko apkalpi 
(aizsardzība pret ekonomijas un tirgus svārstībām). 

2. Sakarā ar ierobežoto izrakteņu pieejamību, jāiegulda materiālos un raktuvēs.
3. Sakarā ar sagaidāmo inflāciju un enerģijas trūkumu, jāiegulda zeltā, sudrabā un enerģijas avotos.
4. Jāpalielina ieguldījumi ārzemju firmās, kā arī ASV firmās, kuŗām  nozīmīga peļņas daļa nāk no ārzemju 

tirgus (tur sagaidāms lielāks kapitāla pieaugums, tā ir arī aizsardzība pret inflāciju ASV).

Domas par nākotni

 3. Kopš 2009. gada marta akciju tirgus ir atkopies un pamazām pieaudzis. Sākumā S&P 500 pieaugums 
 bija straujš un LF pieauga lēnāk, jo daļa līdzekļu bija obligācijās un naudā. 

 4. Pēdējā laikā – kopš 2010. gada sākuma – akciju tirgus atkal ir svārstīgs, un S&P 500 indekss ir krities 
 par 2.3%. LF ieguldījumu vērtība šajā posmā ir pieaugusi par 4.7%. Viens iemesls tam ir LF ieguldījumi 
 zeltā un sudrabā, kuru vērtība pēdējā laikā strauji pieauga.

 5. Kopš 2007. gada 1. janvāŗa  LF ieguldījumu vērtība ir pieaugusi par 5.7%, kamēr S&P 500 indekss ir 
 krities  par 26%.

Latviešu Fonda apkārtraksts                                                  2011. gada janvāris   

(Turpinājums)
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April 30, 2009 April 30, 2010 Aug. 31, 2010

ASSETSASSETS
Current AssetsCurrent AssetsCurrent Assets

Checking/SavingsChecking/SavingsChecking/SavingsChecking/Savings
Banks and Credit UnionsBanks and Credit UnionsBanks and Credit Unions $ 8,977.32 $ 9,404.46 $ 12,161.73

Fidelity -Money Market fundFidelity -Money Market fundFidelity -Money Market fund 94,454.32 57,514.81 55,766.67

Total Checking/SavingsTotal Checking/Savings 103,431.64 66,919.27 67,928.40

Other AssetsOther AssetsOther Assets
Marketable Securities  (at market value) (Note 1)Marketable Securities  (at market value) (Note 1)Marketable Securities  (at market value) (Note 1)Marketable Securities  (at market value) (Note 1) 522,622.80 657,693.13 649,655.56

TOTAL ASSETS $ 626,054.44 $ 724,612.40 $ 717,583.96
LIABILITIES & NET ASSETSLIABILITIES & NET ASSETSLIABILITIES & NET ASSETSLIABILITIES & NET ASSETSLIABILITIES & NET ASSETSLIABILITIES & NET ASSETS

LiabilitiesLiabilities
Current LiabilitiesCurrent LiabilitiesCurrent LiabilitiesCurrent Liabilities

Grants Payable (Note 3)Grants Payable (Note 3) $ 86,183.85 $ 49,261.93 $ 54,011.93

Expenses PayableExpenses Payable 1,895.20 564.40

Total Current LiabilitiesTotal Current Liabilities 88,079.05 49,826.33 54,011.93

Long Term LiabilitiesLong Term LiabilitiesLong Term LiabilitiesLong Term Liabilities

Member Loans Payable  (Note 2)Member Loans Payable  (Note 2) 291,353.42 307,712.54 306,007.36

Total Liabilities 379,432.47 357,538.87 360,019.29
Net AssetsNet AssetsNet Assets

Funds Classified as Unrestriced:Funds Classified as Unrestriced:Funds Classified as Unrestriced:Funds Classified as Unrestriced:
General Fund-Unrestricted Beginning of YearGeneral Fund-Unrestricted Beginning of YearGeneral Fund-Unrestricted Beginning of Year 12,366.69 (199,329.81) (84,674.94)

Prior year adjustmentsPrior year adjustments 1,569.00
Endowment and Bierina fund increases/adj.Endowment and Bierina fund increases/adj. (3,147.66) (10,216.69) (4,700.00)

9,219.03 -209,546.50 -87,805.94

Net Income (loss) end of periodNet Income (loss) end of period (208,548.84) 124,871.56 -8,549.42

General Fund-Unrestricted Period End (199,329.81) (84,674.94) (96,355.36)
Funds treated as endowments:Funds treated as endowments:Funds treated as endowments:

Member endowment donations  (Note 2 )Member endowment donations  (Note 2 ) 402,659.83 408,569.83 413,269.83

Total Funds Classified as Unrestricted 203,330.02 323,894.89 316,914.47

Funds Classified as Temporarily Restricted:Funds Classified as Temporarily Restricted:Funds Classified as Temporarily Restricted:Funds Classified as Temporarily Restricted:
Bierina Memorial Fund (Note 5)Bierina Memorial Fund (Note 5)Bierina Memorial Fund (Note 5) 21,471.00 24,287.69 24,287.69

Karlis Irbitis Scholarship Fund (Note 4)Karlis Irbitis Scholarship Fund (Note 4)Karlis Irbitis Scholarship Fund (Note 4) 21,820.95 18,890.95 16,362.51

Total Funds Classified as Temporarily Rest. 43,291.95 43,178.64 40,650.20

Total Net Assets 246,621.97 367,073.53 357,564.67

TOTAL LIABILITIES & NET ASSETS $ 626,054.44 $ 724,612.40 $ 717,583.96

Latvian Foundation, Inc.
Statements of Financial Position

 As of April 30, 2009 and 2010 and August 31, 2010
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FY09 Budget FY09 Actuals FY10 Budget FY10 Actuals

FY 11 
Proposed 

Budget
Aug. 31,2010 
FY11 Actuals

Revenues and GainsRevenues and Gains
Member dues and donations (Note 2) $ 5,000.00 $ 6,386.68 $ 18,500.00 $ 19,211.52 $ 20,000.00 $ 7,926.49
Interest, Dividends and account capital 
gains (losses) 35,000.00 18,204.08 16,500.00 18,608.82 18,000.00 5,320.35
Capital gains (losses) on redeemed 
securities (Note 1) 56,079.13 26,023.30 15,000.00
Unused grant balances (cancelled projects) 
(Note 3) 12,283.00

Bierins Funds Release for Award (Note 5) 2,000.00 1,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00

Irbitis Funds Release for Award  (Note 4) 2,000.00 2,812.38 2,950.00 2,930.00 3,300.00 2,528.44

Total Income $ 44,000.00 $ 84,482.27 $ 39,950.00 $ 80,556.64 $ 57,800.00 $ 15,775.28

Expenses and Losses
Grants committed  (Note 3) 41,200.00 41,200.00 10,500.00 10,500.00 30,000.00 10,000.00
Awards Committed (Notes 4 and 5) 4,000.00 3,611.50 4,500.00 4,221.00 4,500.00 2,347.84

Total Grants and Awards 45,200.00 44,811.50 15,000.00 14,721.00 34,500.00 12,347.84
Operating Expenses:
Member and project related:
      Printing and copying 2,500.00 2,324.54 2,500.00 2,083.59 2,250.00 1,296.53
      Postage and mailing services 2,600.00 2,848.41 3,000.00 2,049.24 2,250.00 952.10
      Promotion and advertising 1,000.00 1,100.00 1,204.68 1,100.00 45.00
      Semi-annual meetings 1,000.00 629.55 2,000.00 879.12 2,000.00 0.00
      Meeting travel 7,000.00 5,848.64 7,000.00 6,065.34 7,000.00 266.00

14,100.00 11,651.14 15,600.00 12,281.97 14,600.00 2,559.63

Administrative expenses:
     Operations consultant (Note 6) 4,200.00
     LF archives  -  LaPa Museum 1,350.00
     Accounting and legal related 2,000.00 2,750.00 500.00 239.40 500.00
     Website management 580.00 583.68 600.00 174.00 600.00
     Computer, office, and telephone 1,055.00 657.64 1,100.00 443.95 1,100.00 214.56
     Bank charges 400.00 350.57 400.00 376.11 400.00 109.94
     Taxes:  Federal,  state and foreign 465.00 291.31 420.00 130.98 300.00 30.59
     Irbitis Fund Administration 200.00 200.88 650.00 209.00 250.00 180.60
     Other 69.95

4,700.00 4,834.08 3,670.00 1,643.39 8,700.00 535.69

Total Operating Expenses 18,800.00 16,485.22 19,270.00 13,925.36 23,300.00 3,095.32

Total Grants and Operating Expenses 64,000.00 61,296.72 34,270.00 28,646.36 57,800.00 15,443.16

Net Ordinary Revenues/Losses before 
investment and currency fluctuations $ (20,000.00) $ 23,185.55 $ 5,680.00 $ 51,910.28 $ 0.00 $ 332.12

Investment market gains (losses) 
unrealized (Note 1) (245,302.01) 85,217.68 (10,069.88)
Currency valuation fluctuations 13,567.62 (13,632.40) 2,757.34

Total investment market and currency 
fluctuations (231,734.39) 71,585.28 (7,312.54)

Other Revenues/LossesOther Revenues/LossesOther Revenues/Losses

 Prior year expense adj. 1,376.00

Net Ordinary Revenues/LossesNet Ordinary Revenues/LossesNet Ordinary Revenues/Losses $ (20,000.00) $ (208,548.84) $ 5,680.00 $ 124,871.56 $ 0.00 $ (6,980.42)

Latvian Foundation, Inc.
Statement of Activities

Budget vs. Actuals
Year Ending April 30, 2009 and 2010 and Four Months ended August 31, 2010
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Notes to financial statements
The August 31, 2010 financial statements are internal statements.  The year-end April 30, 2009 balances were 
audited on July 22, 2009 and a report issued by Juris Petriceks.  Year-end April 30, 2010 balances were audited 
on July 14, 2010 by Kristina Simane-Laimina in consultation with accountant Zinta Pone.

Some adjustments have been made to the financial statements presented at the annual member meeting on 
September 25, 2010 in Garezers.  Based on the vote of the membership, the FY2011 budget was revised to 
include seed money for the LaPa Museum to begin preliminary  work to archive the 40 years of Latvian 
Foundation documents.  A prior year account adjustment was made based on subsequently received documents.  
The investment portfolio is updated to show the most recent month end market values.  

The financial statements were reformatted in the April 30, 2010 reports in order to condense data and focus on 
major asset, liability and activity categories. The effect of the severe economic downturn on the market value of 
the Latvian Foundation’s investments and the currency  fluctuations is now shown in a separate category at the 
bottom of the Statement of Activities.

Note 1:  Marketable Securities, Capital Gains (Losses) 
Marketable Securities investments are stated at the current market value.  The separate detailed schedule of all 
investments is included.

The market fluctuations are shown as Unrealized Gains (Losses) at  the bottom the Statement of Activities.  The 
first four months of FY11 shows a market value loss of $10,069.88.  However, value increases in October have 
so far covered these losses. Market values as of October 31, 2010 are included on the investment schedule.  In 
FY2010 the portfolio value increased by $85,217.68. This, fortunately, is a partial recoupment of the FY 2009 
loss of $245,302.  

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

MEMBER LOANS

April 30, 2009 April 30, 2010 Aug. 31. 2010

Loans Payable-USA $218,459.53 $219,419.53 $220,739.53

Loans Payable-Canada 67,120.51 80,843.96 78,042.85

Loans Payable-Australia 7,536.91 7,449.05 7,224.98

$291,353.42 $307,712.54 $306,007.36

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. 
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MEMBER DONATIONS TREATED AS ENDOWMENTS 

April 30, 2009 April 30, 2010 Aug. 31, 2010

Endowment-USA 336,072.94 340,982.94 345,682.94

Endowment-Canada 49,315.15 50,315.15 50,315.15

Endowment-Australia 17,271.74 17,271.74 17,271.74

402,659.83 408,569.83 413,269.83

While a significant  portion of the Foundation’s income is derived from the investment of member loans and 
donations, the Foundation must receive yearly contributions, “fresh money,” in order to maintain the Latvian 
Foundation’s public charity  status in the United States. The Foundation has been near the minimal required 
contribution levels for a number of years.

So far in FY 2011, four new members have provided $200 in initiation fees.  Existing members have provided 
loan funds of $1,320 and donations of $7,726.49:  $4,700 in endowment loans and $3,026.49 in general donations.  
All donations are gratefully acknowledged particularly in light of the decrease in interest and dividend income 
from investments the last two years. 

Note 3:  Grants Payable, Unused Grant Balances, Grants Committed
Board members have been working diligently  to urge recipients to complete grants. As a result, the number of 
outstanding grants has been reduced. Last year LF’s Grants Payables account was $86,183; by the end of FY2010 
it decreased to $49,262. Nine projects were completed and closed during FY2010.  Three projects were designated 
as closed but incomplete, and the remaining funds transferred to Unused Grant Balances account.  The 2004 grant, 
“Latvian History  on the Internet for Youth”, had already received partial payment before it  was closed as 
incomplete; as a result, individuals and organizations associated with this project are currently  not eligible for LF 
support.  

$30,000 of grants committed for FY11 was approved by the members at the annual meeting in Philadelphia, 
October 2009.  Of this amount $10,000 was granted for small projects in May of 2010.

Note 4:  Irbitis Scholarship Fund
Karlis Irbitis Scholarship  Fund for aeronautic and aviation studies is administered by the Vitols Foundation in 
Latvia since 2007.  The funds were segregated as temporarily  restricted funds in FY2007. In FY2011, $2,528 was 
transferred to the Vitols Foundation for a one year scholarship distribution and administration of the grant. 

Note 5:  Bierins Fund
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.  In FY 2010, the fund awarded $1,500. Bierins Fund 
value was  $24,287.69 on April 30, 2010. The increase from last  year is primarily  the result of an increase in the 
investment market value.  The FY2011 grant amount is yet to be awarded.   

Note 6:  Proposed Budget – Operations Consultant
To increase the all-volunteer board’s capacity to fulfill its many duties and address challenges, particularly in the 
areas of fundraising and reporting, a recommendation has been made to utilize a paid part-time consultant. A 
preliminary description of duties has been drafted and is currently being reviewed.  In preparation for this new 
development, a line item has been added in the Statement of Activities and $4,200 budgeted, which is an estimate 
of a 6-month part  time consultant’s fee. In addition, in the event that such a person is engaged in FY11, the 
proposed goal for Membership Dues and Donations has been increased to $20,000.
                                                                                                                                                                                                                    17 
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PURCHASE MARKET VALUE 
Date Quantity Cost 4/30/08 4/30/09 4/30/10 8/31/10 10/31/10

STOCKS AND EXCHANGE TRADED FUNDS:STOCKS AND EXCHANGE TRADED FUNDS:
BARRICK GOLD CORP (ABX) 1/25/06 364.000 $ 14,057.67
CANADIAN NATURAL RESOURCES (CNQ) 12/16/97 600.000 51,000.00
COCO COLA CO (KO) 10/2/02 200.000 11,800.00 11,774.00 $ 8,610.00 $ 10,690.00 $ 11,176.60 $ 12,264.00
DISNEY WALT CO DEL (HOLDING CO) (DIS) 8/14/97 600.000 15,808.36 19,458.00 13,140.00 22,104.00 19,524.00 21,675.00
ENCANA CORP (ECA) 4/8/02 441.000 10,220.50 35,637.22 20,166.93 14,583.87 12,123.09 SOLD
FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC (FRP) 19.000 174.99 19.76
HOME DEPOT INC. (HD) 7/6/98 1,200.000 34,560.00

ETF ISHARES LATIN AMERICA 40 INDEX 6/15/08 80.000 22,578.10 11,928.00 19,148.00 18,084.00 20,848.00
ETF ISHARES SILVER TR ISHARES (SLV) 3/4/08 100.000 19,654.95 16,720.00 12,210.00 18,260.00 18,930.00 24,170.00
ETF ISHARES TR S&P (TELECOMMUNICATIONS) 10/8/10 500.000 29,324.95 29,830.00
ETF ISHARES COMEX GOLD TRUST ISHARES EFT (IAU) 3/4/08 200.000 19,242.71 17,298.00 17,468.00 23,084.00 24,440.00 26,560.00
ETF ISHARES INC MCSI CHILE INVESTABLE 5/11/09 600.000 23,250.75
ETF ISSHARES TR FTSE XINHUA HK CHINA 25 5/11/09 700.000 24,762.53 28,588.00 27,503.00 31,480.40
ETF ISHARES TR DOW JONES US PHARMACEUTICALS INDEX10/23/09 500.000 27,163.97 29,430.00 27,980.00 31,680.00
ETF MARKET VECTORS TR GOLD MINERS 5/11/09 600.000 21,746.79 30,306.00 32,166.00 34,377.60

    EXPL PROD INDEX FD (IEO) 4/17/07 400.000 30,024.00
JOHNSON & JOHNSON (JNJ) 5/2/96 800.000 18,760.71 53,672.00 41,888.00 25,720.00 22,808.00 25,496.00

ETF POWERSHARES DB MULTI SECTOR COMMODITY TRPOWERSHARES DB MULTI SECTOR COMMODITY TR
   POWER SHARES DB AGRIC FD COM (DBA) 6/12/08 600.000 22,978.35 15,174.00
TORONTO DOMINION BK ONT COM (TD) 1/4/93 500.000 32,865.00
TRANSCANADA CORP  (TRP) 12/16/97 500.000 9,458.76 11,022.00 7,519.56 10,560.00 10,692.00 11,085.00
TRAVELERS COS INC COM (TRV) 504.00 411.40
VERIZON COMMUNICATIONS (VZ) 7/7/07 1,020.000 39,249.60
ZIMMER HOLDINGS INC (ZMH) 8/7/01 62.000 4,597.92

276,751.43 372,614.40 148,535.65 232,473.87 225,426.69 269,466.00
BONDS:BONDS:

MORGAN JP & CO INC MTN BE 6% 1/15/2009 6/15/99 47,883.67 50,581.50
UNITED STATES TREAS NTS TIPS 3% 7/15/2012 1/14/03 25,000.00 25,000.00 32,241.59 31,140.29 32,627.31 32,132.92 32,271.34
UNITED STATES TREAS NTS 4.25% 8/15/2013 11/7/03 25,000.00 24,976.91 26,423.75 27,572.25 27,123.00 27,623.00 27,640.75
UNITED STATES TREAS NTS 4% 2/15/2014 4/14/04 25,000.00 24,562.34 26,121.00 27,314.50 26,959.00 27,701.25 27,781.25
UNITED STATES TREAS NTS 4.25% 8/15/2015 1/19/06 25,000.00 25,275.17 26,326.25 27,775.50 27,185.50 28,505.75 28,695.25

147,698.09 161,694.09 113,802.54 113,894.81 115,962.92 116,388.59
MUTUAL FUNDS :MUTUAL FUNDS :

FIDELITY US BOND INDEX (FBIDX) 4/17/09 4,638.219 50,000.00 50,026.83 53,995.06 56,651.94 56,862.91
FIDELITY GINNIE MAE (FGMNX) 4/17/09 4,413.063 50,000.00 50,001.19 53,320.92 55,602.14 56,008.84
FIDELITY GOVERNMENT INCOME (FGOVX) 4/17/09 4,604.052 50,000.00 49,785.43 51,651.04 54,194.78 54,215.16
FIDELITY LEVERAGED COMPANY STOCK (FLVCX) 4/5/07 791.390 25,000.00 27,023.17 13,362.30 22,424.94 18,463.57 21,569.15
ICON ENERGY (ICENX) 4/5/07 735.727 32,366.65
ICON ENERGY (ICENX) 12/18/07 226.707
ROYCE VALUE FUND SERVICE CL (RYVFX) 4/10/07 3,412.969 40,000.00 41,049.14 28,384.65 40,349.65 35,637.28 41,748.64
THIRD AVENUE VALUE (TAVFX) 4/5/07 642.055 40,000.00 37,456.68 23,306.44 32,306.51 29,805.59 34,355.22
VANGUARD INTERNATL VALUE  (VTRIX) 4/5/07 589.206 25,075.00 26,133.12 15,174.53 20,636.63 19,102.69 21,761.52
VANGUARD INTERMED TRM INVST GR (VFICX) 3,111.422 30,772.62 31,909.11 30,243.24 36,639.70 38,807.96 39,446.18

310,847.62 195,937.87 260,284.61 311,324.45 308,265.95 325,967.62
$735,297.14 730,246.36 522,622.80 657,693.13 649,655.56 711,822.21

CORE ACCOUNT  (CASH ACCOUNT):CORE ACCOUNT  (CASH ACCOUNT):
FIDELITY CASH RESERVES (FDRXX) 66,247.14 94,454.32 57,514.81 55,766.67 39,552.57

$796,493.50 $ 617,077.12 $ 715,207.94 $ 705,422.23 $ 751,374.78
Footnote:  The investment market values on April 30, 2009 and 2010 and Aug. 31, 2010 are the amounts shown in the Statement of Financial Position for those dates.  Footnote:  The investment market values on April 30, 2009 and 2010 and Aug. 31, 2010 are the amounts shown in the Statement of Financial Position for those dates.  Footnote:  The investment market values on April 30, 2009 and 2010 and Aug. 31, 2010 are the amounts shown in the Statement of Financial Position for those dates.  Footnote:  The investment market values on April 30, 2009 and 2010 and Aug. 31, 2010 are the amounts shown in the Statement of Financial Position for those dates.  Footnote:  The investment market values on April 30, 2009 and 2010 and Aug. 31, 2010 are the amounts shown in the Statement of Financial Position for those dates.  Footnote:  The investment market values on April 30, 2009 and 2010 and Aug. 31, 2010 are the amounts shown in the Statement of Financial Position for those dates.  Footnote:  The investment market values on April 30, 2009 and 2010 and Aug. 31, 2010 are the amounts shown in the Statement of Financial Position for those dates.  Footnote:  The investment market values on April 30, 2009 and 2010 and Aug. 31, 2010 are the amounts shown in the Statement of Financial Position for those dates.  Footnote:  The investment market values on April 30, 2009 and 2010 and Aug. 31, 2010 are the amounts shown in the Statement of Financial Position for those dates.  Footnote:  The investment market values on April 30, 2009 and 2010 and Aug. 31, 2010 are the amounts shown in the Statement of Financial Position for those dates.  
The investment market values as of October 31, 2010 are included to show the positive increases since August 31, 2010.

Latvian Foundation Inc.
Investment Schedule

18                     



                                                                                                                                                                                                                    19   

Latviešu Fonda apkārtraksts                                                  2011. gada janvāris   

 2009. gada iesniegtais projekts Gundega Cenne/albums virzas uz priekšu.Saņēmām sēru vēsti, ka 2009. 
g. 16. decembrī, LF projekta pieteicēja un gleznotāja Gundega Cenne tika aizsaukta mūžībā. Korporācija 
Daugaviete tomēr veicina darbu, lai sakopotu tekstu un fotografijas iecerētam albumam. Fonda pagarinājums 
palīdz Laimai Cennei kā arī Mārim Brancim savākt materiālus, lai varētu tos pavasarī nodot drukāšanai. 
Gundega Cenne/albums grāmata top un ceram, ka būs pieejama šovasar, pateicoties Korp! Daugaviete un 
projekta pieteicējas ģimenei un draugiem, kā arī jūsu LF atbalstam!   

Ziņojums par gleznotājas Gundegas Cennes projektu

 2010. gada 15. jūlijā Kristīna Sīmane-Laimiņa revidēja Latviešu Fonda grāmatas pie kasieres Tijas 
Kārkles. Padomu deva grāmatvede un Latviešu Fonda dalībniece Zinta Pone. Tika revidēti kasieres ziņojumi, 
IRS dokumenti un kases grāmatas no 2009. gada maija līdz 2010. gada aprīlim. 

 Kā pirmo pārskatījām LF apkārtrakstā pieejamās tabulas - Statement of Financial Position un Statement 
of Activities.  Ievērojām, ka centieni noslēgt aktīvos projektus ir bijuši veiksmīgi. Ja 2009. gadā bija ap $86,000 
izmaksājamo, tad jau 2010. fiskālā gada beigās tas samazinājās uz $49,000. Izskatījām arī 2009. gada IRS 
atskaiti. Tija skaidroja, ka tas sagatavots sadarbībā ar Rasmu Kariņu, kura maija mēnesī atbrauca pie viņas, lai 
kopā slēgtu 2009. finansu gadu un sagatavotu IRS atskaites. 

 Tālāk izskatījām vairāku mēnešu atskaites. Atskaites saskan ar attaisnojošiem dokumentiem.  Ieteikts 
uzlabot Reimbursable Expenses dokumentu un atkārtot tās izpildīšanas noteikumus ar LF padomi.  Izdevumiem 
pāri tūkstots dolāriem, kasiere piestiprinājusi vēstuli vai pavēli no LF padomes locekļa, kas pieprasa šo izmaksu. 
Uzskatu, ka šis ir veids, kā statūtos pieprasītais otrais paraksts par lielajiem izdevumiem tiek ievērots. Tālāk 
salīdzinājām bankas kontu pārskatus ar LF datu bāzes mēnešu izrakstiem. Arī te viss saskanēja. 

 Beigās salīdzinājām projektu lietvedes aktīvo projektu pārskatu ar LF datu bāzes aktīvo projektu 
pārskatu. Te neatradām ievērojamas nesaskaņas. Visu beidzot, kā LF revidente esmu piedalījusies visās ši gada 
padomes sēdēs, gan klātienē, gan arī telekonferencēs. Uzskatu, ka LF padome rīkojas pēc statūtos izteiktajām 
vadlīnijām. 

- Kristīna Sīmane-Laimiņa, revidente

Revidentes ziņojums

- Aija Mazsīle-Lagdziņa
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 Latviešu Fonds pārvalda US $42,000, kas ir daļa no 1997. g. mirušā Kārļa Irbīša mantojuma. 
Pazīstamais lidmašīnu attīstītājs Latvijā konstruēja un izmēģināja lidmašīnas VEFā, trimdas gados dzīvoja 
Monreālā un savu darbu turpināja „Canadair” rūpnīcā. Novēlējums ir saistīts ar norādījumu dibināt Kārļa Irbīša 
piemiņas stipendiju "aeronautikā, aviācijā, tehniskās zinātnēs, vai arī izlietot stipendijām kādā citā nozarē, ja ir 
izcili kandidāti.'' Kopš 2009. gada vasaras, Latviešu Fonds piešķir Kārļa Irbīša piemiņas fonda stipendiju ar 
Vītolu Fonda starpniecību. 

 2010. gada janvārī Irbīša Fonda atbalstītais students Jānis Grundšteins beidza studijas Rīgas Tehniskā 
universitātē un septembrī nākamo stipendiju saņēma 2. kursa Aviācijas institūta students Vitālijs Guzenko. 

Kārļa Irbīša stipendiju fonds atbalsta talantīgus studentus Latvijā

A. god. Latviešu Fonda valde!

 Nodibinā jums “V ī tolu fonds” savā , 
stipendiātu un viņu gimeņu vārdā saka lielu 
PALDIES Jums par sadarbību, realizējot Fonda 
mērķi - stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, 
centīgiem, maznodrošinātiem jauniešiem studēt 
Latvijas augstskolā.  Paldies, ka esat kopā ar 
mums!

Ar patiesu cieņu,
Vita Diķe, valdes priekšsēdētāja

Latviešu Fonda - Kārļa Irbīša piemiņas stipendijas 
ziedotājiem!  

 Sveicināti!  Mani sauc Vitālijs Guzenko. Es 
esmu Rīgas Tehniskās universitātes Aviācijas 
institūta 2. kursa students. Es esmu lepns par to, ka 
tieši man ir tas gods saņemt Kārļa Irbīša piemiņas 
stipendiju. 

 Kārlis Irbītis saistīja visu savu mūžu ar 
aviāciju. Viņš konstruēja un izplānoja daudzas 
militārās un civīlās lidmašīnas tepat Latvijā, kuras 
ražoja mūsu VEF rūpnīca. Par Kārļa Irbīša 
lidmašīnām bija ļoti labas atsauksmes no ārvalstīm. 
Dažas pat labākas nekā analogas vācu lidmašīnas. 
Tas patiešām kaut ko nozīmē! Viņš ieguldīja ne 
mazums darba, spēka un ideju, lai attīstītu aviāciju 
Latvijā, godam ieņemot savu vietu aviācijas vēsturē. 

 Tāpat kā Irbīša kungam, arī man aviācija ir 
sirdī. Kā daudzi zēni, arī es bērnībā sapņoju par 
aviāciju un lidmašīnām. Pieaugot es uzzināju, ka 
Rīgā ir Aviācijas institūts. Tur mācīties pēc 

vidusskolas absolvēšanas kļuva par manu mērķi! 
Šajā profesijā mani piesaista darbs ar techniku un 
fizika, jo tā ir mana mīļākā zinātne. Un, protams, 
vilinošais aviācijas gars un skaistums. Tagad, kad 
pirmie soļi jau ir sperti, es centīšos kļūt par Kārļa 
Irbīša stipendijas cienīgu aviatoru.

 Pateicoties Jūsu atbalstam, es varēšu pilnībā 
apgūt mācību vielu un ne tikai nodrošināt sev iztiku, 
bet arī finansiāli sekmēt savu mācību procesu. Gribu 
izteikt lielu pateicību Latviešu Fondam no sevis un 
visas manas ģimenes par sniegto atbalstu! Un 
apsveikt ar jubileju, ar četrdesmito gadadienu. Vēlu 
tikpat veiksmīgi strādāt arī turpmāk, lai pēc iespējas 
vairāk jauniešu spētu īstenot savus sapņus!

Ar cieņu, Vitālijs Guzenko. 2010.g. 20. septembrī.

Pirmais Kārļa Irbīša piemiņas stipendiāts Jānis 
Grundšteins ar LF kasieres palīdzi Rasmu Kariņu 
un LF padomes priekšsēdētāju Valdi Bērziņu.
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Sveicam jaunus dalībniekus, tūkstošniekus, un Fonda visdāsnākos atbalstītājus 
- Dzelzs, Bronzas, un Dzintara tūkstošniekus! 

Pēdējā NNN, kas notika Gaŗezerā, nolēmām dibināt 
jaunas pakāpes Fonda tūkstošniekiem. Šis dod mums 
iespēju sveikt  un pateikties tiem, kuri turpina sniegt 
svar īgu atbalstu Latviešu Fondam ar saviem 
ziedojumiem.  Piedāvājam sarakstu ar tiem 
tūkstošniekiem, kas ir jau sasnieguši kādu no šīm goda 
pakāpēm:

Dzelzs tūkstošnieki ($2,500)
Astrīde Ivaska   Rīga, Latvija
Ints Dzelzgalvis  Fort Mills, SC 
Maija Priede   Dedham, MA 
Juris Cilnis   Seattle, WA 
Sigrīda Renigere  Chicago, IL 
Andris Padegs   Poughkeepsie, NY
Hugo Vītols *  
Ansis Saprasa *

Bronzas tūkstošnieki ($5,000)
Ernests Dravnieks *

Dzintara tūkstošnieki ($10,000)
Aina Galējs Dravnieks  Minneapolis, MN 
Māra Dole   Cambridge, MA  

Jauni dalībnieki 2010. gadā:
Ilze Ozoliņa-Bērziņa  Limbaži, Latvija
Inta Šrādere   Alexandria, VA 
Jānis Melgalvis   Poughkeepsie, NY 
Benita Jaundāldere  Seattle, WA 
Annele un Miķelis Austriņš Park Ridge, IL 

Jauni tūkstošnieki 2010. gadā:
Ilze Ozoliņa-Bērziņa  Limbaži, Latvija
Julie un Jay Knapp  Lansing, MI 
David un Sunca Bērziņš Macomb, MI 
Jānis un Gunta Plostnieks Blue Bell, PA 
Jānis Melgalvis   Poughkeepsie, NY 
Tija Kārkle   St. Paul, MN 

Izsakām īpašu pateicību dalībniekiem, kuri ziedoja 
Fonda 40 gadu jubilejas svinībās Garezerā:

Guntis un Anita Liepiņš  Orangeville, Kanāda
Rasma Kariņa   Ocean City, NJ 
Raimonds un Ligita Matisons Three Rivers, MN
Juris Valainis   Oak Park, IL 
Juris un Ināra Kalniņš  Glen Ellyn, IL 
Valija Galenieks  Park Ridge, IL 
Modris Galenieks  Park Ridge, IL 
Zaiga Priede-Kalniņa  Three Rivers, MI 
Andrejs Rozentāls  Three Rivers, MI 

2010. gadā saņēmām ziedojumus no dalībniekiem, 
kuriem ir jau mūža balsstiesības, bet kuri vēlējās 
turpināt atbalstīt LF:

Andrejs Valdis Ozoliņš  Leicester, Lielbritānija
David un Sunca Bērziņš Macomb, MI 
Julie un Jay Knapp  Lansing, MI 
Ints Dzelzgalvis  Fort Mills, SC 
Rasma Kariņa   Ocean City, NJ 
Sigrīda Renigere  Chicago, IL 
Aina Celle   Niagara Falls, NY 
Juris un Ināra Kalniņš  Glen Ellyn, IL 
Valija Galenieks  Park Ridge, IL 
Modris Galenieks  Park Ridge, IL 
Zaiga Priede-Kalniņa  Three Rivers, MI 
Andrejs Rozentāls  Three Rivers, MI 
Guntis un Anita Liepiņš  Orangeville, Kanāda
Ilmārs Kalniņš   Basking Ridge, NJ 
Rūta Kupcis   Siguldas nov., Latvija
Ziemeļkalifornijas intelektuāļu pusdienu klubs

Paldies atbalstītājiem par uzticību Latviešu Fondam!

* miruši
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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 $10, un balsstiesības iegūst, maksājot $10 gadā, 
bet pēc studiju beigšanas, veicot parastos dalībnieku maksājumus.

  Atsūtot čeku par $1,050 dalībnieks tūlīt kļūst par tūkstošnieku.

 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, 

lai gūtu balsstiesības uz mūžu. 
 Esmu students ……………………………………. (mācību iestādē).  Studijas paredzu beigt ………. gadā.  Pievienoju 

$10 iestāšanās maksu un $10 par pirmo gadu.
 Vēlos dāvināt līdzdalību Fondā.  Lūdzu to paziņot jaunajam dalībniekam.
 Vēlos pārrakstīt savu aizdevumu citai personai, šādā veidā dodot citam iespēju darboties LF kā dalībnieks: (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 atvilkt no ienākuma nodokļiem! ++++

Vēlos, lai mana dalībnieku maksa būtu:
 Ziedojums
 Aizdevums

Pievienoju:
 Iestāšanās maksu, neatmaksājamu    $ …………….
 Dalībnieka maksu ($10 mēnesī, t.i. $120 gadā)  $ …………….

      Kopā  $ …………….
Vēlos atbalstīt Latviešu Fondu ar ārkārtēju ziedojumu  $ …………….

Paraksts ……………………………………………….         Datums …………………

Čekus rakstīt uz Latvian Foundation, Inc. vārda un kopā ar pieteikšanās lapu lūdzu nosūtīt dalībnieku pārzinei 
Tijai Kārklei,195 5th St. E, Apt. 2801, St. Paul, MN  55101. 
Epasta adrese:  lfkasieris@gmail.com. 
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 LF padome jau ilgāku laiku ir runājusi, ka 
vajadzētu savākt un sakārtot LF archīvus, lai tie būtu 
pieejami padomes locekļiem un citiem LF biedriem, 
kuriem interesētu papētīt LF padomes lēmumus un 
darbību. Par šo jautājumu ir intensīvi debatēts pēdējās 
divās LF pilnsapulcēs, kur klātesošie biedri ir izteikuši 
savu atbalstu šai lietai. Pēdējos trīs gados ir bijušas 
vairākas reizes, kad informācija par dažu labu pagātnes 
spriedumu būtu ļoti noderējusi šodienas LF padomes 
darbā. 2009. gada LF padomes valdes sēdē LaPas 
(Latvieši Pasaulē – Muzejs un Pētniecības Centrs) 
biedrības Latvijā valdes locekļi piedāvāja LF padomei 
palīdzēt īstenot šo projektu, un nupat notikušajā 40 gadu 
LF pilnsapulcē klātesošie atvēlēja šī gada budžeta 
rezerves naudu kā sēklas naudu šī projekta sākšanai. Lai 
šo projektu sekmīgi izvestu, vajadzēs daudz pūles gan 
no LF, gan no LaPa. 
 Tā kā archīvi ir izkaisīti, tad LF dalībniekiem un 
talciniekiem tie būs jāsameklē un jāsavāc. LF 
ilggadīgais aktīvais biedrs Guntis Liepiņš un pašreizējais 
padomes loceklis Ints Dzelzgalvis ir piedāvājušies 
koordinēt archīvu savākšanu. Saprotams, ka sekmes 
vākšanas darbā būs ļoti atkarīgas no bijušo LF darba 
darītāju atsaucības informēt  Gunti vai Intu par viņiem 
zināmiem archīviem un nogādāt  viņiem oriģinālus vai to 

kopijas. Pašreizējā doma ir ieskenēt šos dokumentus un 
tad tos ievadīt centrālā, internetā pieejamā datu bāzē, kur 
tie būs pieejami visiem, kam būs atļauja. Par to, kam būs 
atļauja pētīt LF archīvus, LF padome vēl nav izlēmusi. 
LaPa valde ir piedāvājusi LF padomei veikt dokumentu 
ieskenēšanu un ievešanu datu bāzē. 
 Blakus archīviem, LF padome ir arī saņēmusi 
simtiem priekšmetu, LF atbalstīto projektu rezultātus/
dāvanas. Arī tās ir izkaisītas. Šī projekta ietvaros tās 
tiktu savāktas, apstrādātas, ievestas LaPas krājuma datu 
bāzē, uzglabātas LaPas noliktavā. Ir paredzēts arī 
izveidot paliekamu izstādi LaPa mūzejā par LF darbu un 
tā rezultātiem, jo daļa no LaPa’s misijas ir parādīt 
apmeklētājiem ārzemju latviešu kultūru un dzīvi, kurā 
LF ir nenoliedzami ļoti svarīga loma. Sarunu laikā arī 
izveidojās doma, ka nākotnē LaPa kopā ar LF varētu 
izveidot ceļojošo izstādi ar daļu no šiem LF materiāliem.
 LaPas valde plāno izmantot ALA finansēto 
ALAIDD datu bāzi archīvu projektam. Daļa no darba 
būs piemērot informācijas pieeju lietotāju vajadzībām 
(user interface) un izveidot iekšēju indeksu sistēmu, kas 
veicinātu dokumentu meklēšanu. Ir aplēsts, ka kopā 
varētu būt vairāk nekā 15,000 lappuses dokumentu, ko 
vajadzētu ieskenēt un ievadīt LF datu bāzē.                         
                                                -Ints Dzelzgalvis

LF archīvu un priekšmetu apstrādes un diģitalizācijas projekts

2011. gada Nedēļas Nogale Nākotnei 
Ar lielu sajūsmu gatavojamies jau šī gada Nedēļas Nogalei Nākotnei. Atzīmējiet trīsdesmito septembri, pirmo 
un otro oktobri jūsu kalendāros. Spēkratus nospodriniet, lai dotos uz Ņujorkas pusi, kur Ņujorkas latvieši jau 
gatavojas uzņemt Latviešu Fonda dalībniekus gadskārtējā sanākšanā. 
Tiekamies Daugavas Vanagu namā 115 West 183rd Street, Bronx, New York. 



Latviešu Fonds
c/o Tija Kārkle
195 5th St. E, Apt. 2801
St. Paul, MN 55101

Return Service Requested

Saudzēsim dabu, taupīsim līdzekļus!  Ja vēlaties saņemt šo apkārtrakstu elektroniski, lūdzam sazināties ar 
kasieri un dalībnieku pārzini Tiju Kārkli.  Apkārtraksts ir arī pieejams Latviešu Fonda mājas lapā, 

www.latviesufonds.info.

http://www.latviesufonds.info
http://www.latviesufonds.info

