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Priekšsēdes vēstule 
 

Tropiski siltajā septembra sestdienā, Latviešu Fonda biedri, labvēļi, un padome 
pulcējās omulīgajos Saulgriežos, Gaŗezera vasaras vidusskolas īpašumā. Šī 
diena bija neparasti vasarīga: karstajā saulītē svīdām atceroties nesen 
aizgājušās vasaras brīvdienas un steidzāmies meklēt telpas ar dzesinātu gaisu. 
Pilnsapulcē, sēžot vēsumā un klausoties padomes locekļu ziņojumus par 
projekta jaunumiem un budžeta detaļām, man acīs iekrita kaktā nolikts 
rokdarbiņš. Krustiņdūrienā izšūtie vārdi mani uzrunāja: Ticība. Cerība. Mīlestība. 
  

Kaut esmu dažus gadus darbojusies Latviešu Fonda padomē, tikai ļoti nesen 
iesāku pildīt savus uzdevumus padomes priekšsēdes lomā. Es ar lielu atbildību 
uzņemos šo amatu izpildīt pēc savām labākajām spējām un sirdsapziņas, lai 
kalpotu Latviešu Fonda biedriem un projekta izpildītājiem, vadot šo organizaciju 
pretīm jaunai un pozitīvai izaugsmei, aicinot jaunus biedrus no visām paaudzēm, 
ceļot Latviešu Fonda redzamību pasaules mērogā ar mērķtiecīgo darbu, kas tiek 
veikts, lai koptu latviešu valodu, kultūru, un izglītību. Jaunā Latviešu Fonda 
padome uzskata par prioritāti iesaistīt jauniešus Latviešu Fonda darbā, un jaunas 
idejas kā sasniegt šo mērķi jau veidojās! 
  

Atgriežoties pie trim vārdiņiem… 
  

Ticība – ka Latviešu Fonda padomei un biedriem ir spēks, enerģija un vēlēšanās 
ziedot darbu un līdzekļus latviešu valodas, kultūras, un izglītības saglabāšanai; 
Cerība – ka padome ar godu pārstāvēs šo organizāciju un tās biedrus, strādās 
lai Latviešu Fonds turpinātu zelt un ziedēt, un lai darba augļus varētu nodot 
nākamājām paaudzēm; 
Mīlestība – Latviešu Fonda padome ar mīlestību sirdīs neatlaidīgi strādās, lai 
celtu Latvijas lepno tēlu pasaulē! 
  

Tātad, ķersimies pie darba – ar ticību, cerību, un mīlestību! 
          
Jūsu, 
  

Valda  

 

Foto: Latviešu Fonda 
padome un palīgi 2017. gada 
septembrī Gaŗezerā. (No 
kreisās:   Jēkabs Bērzkalns, 
Valda Grinberga, Brigita 
Rumpētere, Renāte Kenney, 
Ilze Pētersone, Anita Grīviņa, 
Andra Berkolda, Mārtiņš 
Daiga 
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PADOME DARBĀ 
 

 

 

 

  

  

Rudens padomes sēdes laikā tiek pārskatītas finanses, 
plānots nākamais konkurss un pavasara padomes sēde 

Valda Grinberga un padome pateicās 
Kristīnai Sīmanei-Laimiņai par ilggadīgo 
Latviešu Fonda vadīšanu un pasniedza 
ziedus, atzinības rakstu un dāvanu, kas 
darināta Latvijā. 
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Pilnsapulce 2017. g. 23. septembrī Gaŗezerā 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Pēc padomes sēdes visi baudīja 
garšīgas vakariņas un kavējās jautrās 
sarunās. Vakarā noskatijāmies 
mākslas filmu “Melānijas hronika,” ko 
atbalstija arī Latviešu Fonds.  
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2017. gada Jāņa Bieriņa balvas laureāte –  
Baltimoras Dziesmu svētku virsdiriģente Krisīte Skare 

 
 

Diriģente, pedagoģe, dziedātāja, aranžētāja un Bostoniete Krisīte Skare 
(dz. 1981.g.) ieguvusi mūzikas bakalaura grādu University of 
Massachusetts Amherst, mūzikas maģistra grādu Jaunanglijas Mūzikas 
konservatorijā un pedagoģijas maģistra gradu Harvard Graduate School 
of Education.  
 
Krisīte Skare ir amerikāņu starppaaudžu kora Neighborhood 
Rocks līdzdibinātāja un diriģente, kā arī Bostonas latviešu kora 
dibinātāja (2014. g.) un mākslinieciskā vadītāja. Viņu priecina mācīt 
latviešu jaunatni, strādājot par dziedāšanas skolotāju gan Bostonas 
Latviešu skolā, gan Ņujorkas Katskiļu bērnu nometnē. Kā dziedātāja 
viņa izceļas džeza, popmūzikas un folkloras žanros, bieži uzstājoties ar 
dzīvesbiedru, ģitāristu un dziedātāju Michael Glashow. Skare aktīvi 
darbojas Bostonas latviešu sabiedrībā kā draudzes kasiere un bijusī 
skolas pārzine. Vina bija 2017. g. XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju 
svētku ASV mūzikas nozares vadītāja un kopkora virsdiriģente. Skarei ir 
piešķirta Latviskā Mantojuma fonda Oskara balva, Jāņa Bieriņa fonda 
balva, un Amerikas latviešu apvienības un Latvijas Republikas Izglītības 

un zinātnes ministrijas atzinības raksti. 
 
Jāņa Bieriņa piemiņas fonds (JBPF) pastāv, lai veicinātu latviešu kultūras pastāvēšanu un veidošanos 
ārpus Latvijas. Latviešu fonds pārvalda JBPF līdzekļus. 
 

Ievērojot ilggadīgā Jaunās Gaitas redaktora vēlēšanos, gadskārtējā balva tiek piešķirta kādam trimdas 
latviešu kultūras darbiniekam, kultūras organizācijai vai pasākumam par paveiktu darbu vai uzsāktu 
projektu latviešu valodas pētniecībā, žurnālistikā, mūzikā, literatūrā, teātra mākslā, jaunatnes 
audzināšanā vai tamlīdzīgi. Šogad Jāņa Bieriņa balva tika pasniegta jau divdesmito reizi. 
 
 

 

    Latviešu Fonda mājas lapas adrese:  

 
 

    Mājas lapā vienmēr atrodama visplašākā un jaunākā  
informācija par jūsu atbalstītajiem Latviešu Fonda projektiem. 

 

Dosim - dzīvosim, latviešu kultūras un izglītības atbalstam!  
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Simts raksti 
 

Latviešu Fonds atbalsta daudz interesantu un vērtīgu projektu. Viens no unikālākajiem ir Amerikas 
latvietes Ritas Grendzes šīsvasaras instalācija Latvijas Nacionālajā bibliotekā (LNB) - “Simts raksti tiem 
kas meklē gaismu”.  Gatavojot šo rakstu, iedomājos, ka būtu vērtīgi uzzināt kā apmeklētāji reaģēja uz 
Ritas izstādi.  Sarakstījos arī ar pašu mākslinieci.  Te nu ir rezultāti.   
 
Pagājušā gadā, LNB aicināja Ritu Grendzi veidot nepaliekošu (t.i. no maija līdz augustam) izstādi 
bibliotēkas priekštelpā.  “Mērķis ir parādīt un novērtēt kulturālo mantojumu ko esmu saņēmusi uzaugot 
trimdas gados ASV” (Rita).  Kā projekta pamatu Rita izmantoja 100 vecas grāmatas latviešu valodā. “Es 
zinu kurš man katru grāmatu ir dāvinājis. Man tas ir kā mazs, skaists moments ar to cilvēku”. Tad, Ritas 
vārdos - “Vākus nogriezu, lapas salīmēju uz 50 lielām plēvēm un apdrukāju ar drelļu rakstiem.” Šie linu 
bālie, bērzu raupjie, gan aprakstītie gan caurspīdīgie “plīvuri” tika izkārti LNB telpā. 
 
Silvija Tretjakova, LNB Bērnu literatūras centra vadītāja, stāsta - “Kopš maija sākuma Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas 1. stāvā blakus ieejai skatāma Ritas Grendzes personālizstāde “Simts raksti tiem, kas meklē 
gaismu”.  Atceroties arhitekta Gunāra Birkerta ieceri, iebūvēt mūsu bibliotēkas ēkā arī latviskas klēts 
simbolu, nopriecājos, ka melnais grīdas marmors dreļļu rakstos vairs nebūs vienīgais liecinieks skaistaijai 
metaforai.  Tāds bija mans pirmais iespaids, kad bibliotēkas spārnā ieraudzīju mākslinieces milzīgo 
instalāciju - izkārtos dvieļus un galdautus.  Darba tapšanai izmantotas 100 latviešu grāmatas un to aplūkot 
ir interesanti ne tikai no attāluma, bet arī tuvumā.  Kādā fragmentā ieraudzīju “Leģendu par Pūcesspieģeli” 
- slaveno Šarla de Kostēra romānu.  Kuram gan no Latvijas valsts pastāvēšanas gadiem šī grāmata 
atbilstu visvairāk?  Par čaklo flandru tautu un tās dārgi pirkto brīvību, septiņiem nāves grēku atveidiem, 
ko caur uguni izdodas pārvērst tikumos...vai mākslinieces izvēli noteica Jānis Jaunsudrabiņš, kurš 
grāmatu tulkojis no franču valodas?  Citur instalācijā redzamas notis, vietām tā ir adrešu grāmata, nevilšus 
aizdomājos par tām pilsētām, kur veselas ielas un kvartālus noslaucīja karš.  Ritas Grendzes skatupunkts 
ir drellis - logs, caur kuru ieskatīties latviskajā vērtību pasaulē.  Ieskatīties un aizdomāties.”  
 
Silvijas teiktajam pievienojas Ilze Marga, LNB Bērnu 
litertūras centra saskarnes Lasamkoks.lv 
administratore - “Piedalījos izstādes atklāšanā un biju 
ļoti patīkami pārsteigta, ka bija ieradušies tik daudzi, 
arī tautieši no ārzemēm. Man personiski izstāde šķiet 
ļoti tuva, jo mana vecmāmiņa bija audēja, visa 
bērnības māja bija pilna ar rakstiem.  Dreļļu raksts ir 
kaut kas ļoti latvisks, tas ir sens, bet nezūdoši vērtīgs.  
Domāju, ka jaunajai paaudzei ir svarīgi redzēt un 
izjust šos rakstus, “ieiet” tajos iekšā, ieelpot.”  
 
Šai domai piekrīt iecienītais latviešu rakstnieks Juris 
Zvirgzdiņš, (komunistu laika “refuseniks” un tā laika 
Kazas kafejnīcas mīļotājs) - “Apskatot Ritas 
Grendzes izstādi - instalāciju LNB -  pat saprotot, ka 
manai paaudzei ar vārdu “instalācija” saistās pavisam kas cits, biju pārsteigts redzot, ka grāmatu teksti uz 
tautisku audumu imitācijām rada patiesi acīm un prātam tīkamu kopiespaidu.  Cerēsim, ka gados jaunāki 
mākslas un literatūras cienītāji lasīs - šī vārda plašākajā nozīmē - mūsu kultūras zīmes un rakstus!  Paldies 
māksliniecei!” 
 
 

         Māksliniece Rita Grendze ar ģimeni 
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Redze un prāts;  fiziskais objekts un ideja;  mēs Latvijā un mēs ārpus Latvijas.  Kā māksla savieno 
pretstatus un veicina sarunu - šīs ir Ritas Grendzes vēlmes un viņas lielais panākums. 
 
Vita Ozoliņa, Mākslas muzeja “Rīgas Birža” mākslas vēturniece, komunikācijas un izglītības darba 
kuratore, saka - “Ritas Grendzes izstāde ir tiešām iespaidīga...man jādomā par 17 g.s. Hercoga Jēkaba 
Kurzemes austuvēm kurās auda dreļļu rakstu un izgatavoja vadmalu, un citas lietas, un ar ko tirgojās pa 
visu Eiropu.  Tur esot strādājuši meistari no Holandes. Ritas instalācija likās kā varenas kuģa buras.  Un 
pret Rīgas panorāmu radīja gaišas uz nākotni pozitīvi vērstas emocijas...Tas viss liek domāt par savas 
kultūras, sakņu apzināšanos, ko latvieši abos okeāna krastos dīvainā kārtā tik ļoti izjūt.” 
 
Ritas māsīca Inese no Liepājas izstādi izjūt šādi - “Zelta motīvi saulē laistās, grāmatu lapas stāsta par 
latviešu kultūras un mūzikas mantojumu, lina motīvs mums atgādina svarīgāko.  Mēs esam latvieši un 
piederam šeit!  Šī ir īsta dāvana Latvijas simtgadei.” 
 

Arturs Ozoliņš, kokmeistars, uzņēmējs un Latvijas muižu 
saglabātājs, uzzinot, ka Ritas “lapu mežs” tika nojaukts 
augusta beigās, izteicās - “Šim projektam jāpastāv!  Tas 
dod enerģiju...uzrunā dvēseli.  To nevar salocīt un nolikt!” 
... Un netiks arī salocīts un nolikts!  Rita ziņo, ka no LNB 
instalācijas tiek veidotas divas mazākas izstādes:  viena 
Phoenix Institute of Contemporary Art Mesa Community 
College, (13. novembris - 2. februāris) un otra - Western 
Michigan University, Mičiganā.  

 
Noslēgumā, man ir prieks pieminēt, ka Latviešu Fonda atbalsts nodrošinās Ritas Grendzes izstādes 
“Simts raksti tiem kas meklē gaismu” saglabāšanu mūžīgi, vismaz saredzamajā nākotnē.   LF finansē 
katalogu, kurā būs šo darbu fotoreprodukcijas. 
 
Lai uzzinātu vairāk par Ritu Grendzi un par Latviešu Fondu, skatiet - www.ritagrendze.com  un 
www.latviesufonds.com 
 
Ilze Pētersone 

http://www.ritagrendze.com/
http://www.latviesufonds.com/
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 Latviešu Fonda 2017. gada pilnsapulces protokols 
Gaŗezera Vasaras Vidusskolā, Saulgriežos 57732 Lone Tree Rd, Three Rivers, MI 49093 

Sestdien, 2017. g. 23. septembrī. 

Piedalās: Kristīna Sīmane-Laimiņa, Valda Grinberga, Renāte Kenney, Ilze Pētersone, Jēkabs Bērzkalns, 
Martiņš Daiga, Andra Berkolda, Anita Grīviņa, Brigita Rumpētere 

 

Sēdi atklāj 14:00 ar Latvijas valsts himnu 
Kvorums konstatēts 

 Latviešu Fonda aktīvo dalībnieku skaitlis: 507; pilnsapulcē ir 13 balsstiesīgie, 98 pilnvaras, tātad 
kvorums (10%) ir konstatēts. 
 

Sapulces darba kārtība pieņemta 
 Par balsu skaitītāju izvēlēts Mārtinš Daiga 
 2016 g. pilnsapulces protokols vienbalsīgi pieņemts 

 

Priekšsēdes ziņojums (Kristīna Sīmane-Laimiņa) 
 Bijusi 8 gadus Latviešu Fondā - divus kā revidente, sešus priekšnieces amatā - nodod vadību 

Valdai Grinbergai. 
 Šogad atbalstīti 11 mazie projekti - $13,962 apmērā 
 $500 tika veltīti īpašam projektam, kam atsevišķi vācām līdzekļus - savācām $1,500 
 3 lielie projekti tika atbalstīti $30,000 apmērā  
 Padome izcili sadarbojās piesaistot jaunus dalībniekus, ziedojumus un darbiniekus.   
 Balsošana par pad. locekļiem - rezultāti: Valda Grinbergs (priekšsēde), Andra Berkolda (sekretāre) 
 Balsošana par revidentiem -  rezultāti: Rudolfs Bērziņš, Laura Ramane, Anita Grīviņa 

 

Jauns padomes loceklis - Mārtiņš Daiga 
 Revidents Latviešu Fondā 4 gadus; pārstāv Latviešu Fondu Gaŗezera jauniešu voleja turnīrā; 

strādā Rotari Fondā par Regional Grant Officer; maģistra grāds Bezpeļņas Organizāciju 
Administrācijā no North Park Universitātes Čikāgā; dzīvo Čikāgā; 1994 gadā absolvējis GVV. 

 

Jauns LF padomes palīgs - Mārtiņš Hildebrants 
 Kopš 2015 g. strādā par neatkarīgu konsultantu; aktīvs latviešu sabiedrībā (ALJAa valdē, 3x3); 

B.A. politikas zinatnē un M.A. public administration no Indiānas universitātes; Latviskā izglītība gūta 
GVV un Minsterē  

 

2017 g. mazie atbalstītie projekti 
 LF17M03 Stāstu sega Latvijai -  $2,000 
 LF17M04 Simts raksti tiem, kas meklē gaismu - $2,000 
 LF17M08 Etno kultūras radoša nometne bērniem un jauniešiem -  $1,999 
 LF17M11 Tikai labi cilvēki grāmata - $2,000 
 LF17M15 Baltimoras Dziesmu svētku mājaslapa - $706 
 LF17M17 Otrpus Baltija jūrai. Zviedrija. Latviešu bēgļu izjūtu un pieredzes dokumentējums tekstos 

- $1,997 
 LF17M19 Krāsas un to nozīme latviešu tradicionālā apģērbā - $1,669 
 LF17M20 Kopsim jūras gēnu latviešos - $900 
 LF17M27 Mākslas filmas “Bille” materiālu piefilmēšana un atlase montāžai $500 plus īpašā akcija 
 LF17M28 Brošūras “Tās ir atmiņas, kas sāpēs mūžam …” Krāslavas novada represēto stāsti 

vēsturei izdošana - $370 
 

2017. g. Īpašā akcija - caur mājas lapu savākts ziedojumos $1,500 projektam mākslas filma “Bille” 
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Lielie atbalstītie projekti 

 LF17L01 TILTS teātra turneja ar lugu “Medību Pils” - $10,000 
 LF17L07 Apgaismojums tautas deju Lieluzvedumam XIV Dziesmu un deju svētkos ASV - $10,000 
 LF17L17 Imanta Ramiņa bērnu operas “Lakstīgala” pirmuzvedums un izrādes Latvijā - $10,000 

 
Datubāzes jaunumi - Mārtiņš Daiga  

 Tiek meklēta jauna datu bāze, kas būtu vieglāk lietojama nekā esošā 
 Vajadzīga datubāze kur visi padomes locekļi varētu piekļūt informācijai no atšķirīgām dzīves 

vietām. Tātad, noder datubāze, kas pieejama “mākonī”.  
 Lūgums dalībniekiem informēt mūs par pārvākšanos, pasta un epasta adreses maiņām, LF 

dalībnieka aiziešanu u.c.  
 
Projektu lietvedes ziņojums - Renāte Kenney 

 LF pastāvēšanas 47 gados finansējumu saņēmuši aptuveni 500 projekti, ap $2 miljonu vērtībā 
 Jau 3 gadus izveidota un lietota elektroniska pieteikumu anketa. 
 100 pieteikumu izskatīti.   
 Konkurss izsludināts internetā, Twitter, kā arī diasporas laikrakstos dažādās valstīs. 
 Konkursa norises kārtība atrodama Latviešu Fonda mājas lapā.   

 
 Aktīvo projektu lietvedes ziņojums - Valda Grinberga 

 Kopš 2016. gada oktobra, Latviešu Fonds atbalsta 34 projektus: 23 mazos un 11 lielos. 
 No šī skaita, pēdejā gadā 15 projekti ir izpildījuši un slēguši projekta darbus. 
 2014.- 2017. gada vasarās Latviešu Fonds ir sponsorējis Gaŗezera jauniešu volejbola turnīru. 
 Spēļu sponsorēšana ir viens veids kā Latviešu Fonds cenšās uzrunāt jauno paaudzi. 
 Gaŗezera Vasaras vidusskolas izlaidumā, LF apsveica 15 absolventus, uzdāvinot gada 

balsstiesības tiem, kas sasnieguši 18 gadus. 
 

Kasieres ziņojums - Jēkabs Bērzkalns 
 FY17 ienākumi:                         $10,300.86 

           Jauni dalībnieki              $125 
                    Balsstiesību atjaunošana  $1,020.00 
                    Ziedojumi                     $9,155.86 
                    Īpašā akcija                   $2,056.31 

 FY18 finanšu gadā līdz 31.aug.:  $3,880.13 
                    Jauni dalībnieki              $50 
                    Balsstiesību atjaunošana  $420 
                    Ziedojumi                     $3,410.13  
                    Īpašā akcija                   $1,545 

 FY17 darbības izdevumi šogad līdz 31. augustam: $22,691.95 
 Bieriņa Fonds piešķīra balvu FY17 gada augustā Krisītei Skarei no Bostonas 
 Kanādas un Austrālijas konti ir slēgti 
 IRS 990 atskaites iesniegtas š.g. jūnijā; Mičiganas štata atskaite iesniegta augustā 
 Jāapstiprina FY18 budžets 
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Sabiedrisko attiecību vadītāja – Ilze Pētersone 

 Izveidota atsevišķa ziedotāju vēstule - derīga gan jauniem gan esošiem LF dalībniekiem, gan 
plašākai sabiedrībai, kas vēlās atbalstīt LF ar vienreizēju ziedojumu. 

 Pielietojot Twitter, LF seko latviešu organizācijām un indivīdiem ārpus Latvijas, kā arī Latvijas 
iestādēm, kas saistītas ar latvietības saglabāšanu.  LF no savas puses sniedz LF Twitter 
sekotājiem informāciju par fonda darbību un projektiem.  Starp LF sekotājiem ir ieskaitīti:  ALA, 
ALJA, Kultūras ministrija, AABS, Baltic Heritage. 

 LF uztur sakarus ar latviešu avīzēm LAIKS un LATVIJA AMERIKĀ, laiku pa laikam ievietojot 
rakstus par LF darbību un par atbalstītiem projektiem, piem. - rakstu par Ritas Grendzes izstādi 
Latvijas Nacionālajā bibliotekā - “Simts rakstu tiem kas meklē gaismu” 

 
Revidentu ziņojumi 

 2016.g.1. maija līdz 2017.g. 30. aprīlim Latviešu Fonda kases grāmatu revizija notika divās 
atsevišķās reizēs Gaŗezerā, Laura Vanags Ramane 24. jūnijā un Anita Grīviņa 1. jūlijā. Kopā ar 
Jēkabu Bērzkalnu izskatijām grāmatvedības dokumentus. 

 Visiem kontiem bija atbalstoša dokumentācija galvojot gada beigu vērtibu.   
 Komentāri par parādu sarakstu ir tādi, ka visi sīkumi datu bāzē nav pašreiz akurāti.  Sarakstā 

atrodās vairāki bijušie Latviešu Fonda atbalstītāji, kuri ir jau aizsaulē.  Fonda padomei ir ieteikts 
nolemt kā vispareizāk pārrakstīt šos parādus uz ziedojumiem vēl ar 2017. g. 30. aprīļa 
grāmatvedības gada beigām.  

 2018.g. grāmatvedības gadam padomei būtu jānolemj kā pakāpeniski nokārtot esošo un turpmāko 
dalībnieku parādus/ziedojumus sarunājot ar atbalstītājiem, kad atbalsts skaitās ka īsts parāds un 
kad tas būtu klasificējams kā ziedojums.   Ja ir parāds tad ir vajadzīga Parāda Zīme, lai to atprasītu. 
Ja ziedojums, tad jādod ziņu atbalstītājam par saņemto ziedojumu, lai viņi var to pareizi uzdot savos 
nodokļos.  

 Nākamais labojums, kas būtu jāveic, saistās ar Bieriņa fondu iegrāmatošanu. Pēc bezpeļņas 
organizāciju grāmatvedības noteikumiem Bieriņa Fonda ziedojumu vajadzēja uzrādīt pilnā summā 
kā ziedojumu gadā, kad tas tika ziedots, tad gada beigās tas tiktu pārrakstīts kā “temporarily 
restricted fund” un no tā gadskārtējie izdevumi būtu klasificējami kā Bieriņa fonda izdevumi, t.i. 
“released from restrictions” izdevums.  Patreizējā prakse uzrāda gadskārtējo Bieriņa fonda 
izdevumu kā ziedojumu, toties izvelkot termiņu ziedojumam pāri 30 gadiem.   

 Anita jūt, ka gramatvedība tiek dūšīgi pieskatīta un uzturēta.  Pārskati un čeku grāmatas bilances 
tiek laicīgi saskaņoti un “Quickbooks” ir gādīgi uzturēts ar visiem ienākumiem un izdevumiem. Viņa 
apstiprina, ka padome rīkojas godīgi un pēc statūtiem lemj par projektiem 

 
Mārtiņš Daiga- Šogad trešo reizi saņēma un saskaitīja balsis. Piedalījās 128 no 507 balsstiesīgiem. 
Apkopoja informāciju un nosūtīja to padomes apstiprināšanai.  
 
Administratīvās lietvedes ziņojums - Renāte Kenney 

 Izskaidrots jaunā mājas lapa; ko var spēt: 1. Meklēt pēc temata  2. iepirkties AmazonSmile  
3. ziedot un atjaunot balsstiesības  4. Iepazīties ar LF Twitter un ar ALAIDD datubāzi  

 LF ir Facebook lapa ar 1,090 draugiem (www.facebook.com/latviesufonds) 
 
Ieguldījumu komisijas pārstāves ziņojums - Brigita Rumpētere 

 Skaidrota ieguldījuma stratēģija. Ir bijis labs gads  
 Pamatkapitāls ir pieaudzis pāri 10% 
 2017 g. pamatkapitāls - $904,700 
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LF Latvijā komisijas pārstāvja ziņojums - Valdis Bērziņš 

 Seko LF atbalstītajiem projektiem Latvijā:  apmeklē LF atbalstīto projektu pasākumus, reklamē un 
popularizē LF, atbild uz jautājumiem par LF, projektu iesniegšanu un projektu izpildi. 

 

Padomdevēju komisijas parstāve - Tija Kārkle 
 Nodarbojusies ar dokumenta un citu LF materiālu nogādāšanu patreizējai padomei 

 

Nepabeigtie darbi 
 Jaunā budžeta apstiprināšana   
 Komisijas 2018. gadam: 

Ieguldījumu komisija: Brigita Rumpēters, Westfield, NJ, ASV lfieguldijumi@gmail.com 
Latviešu Fonds Latvijā komisija: Valdis Bērziņš, Rīga, Latvija lfparstavis@gmail.com 
Padomdevēju komisija: Tija Kārkle, Ridgefield, WA, ASV lfpadomdevejs@gmail.com 
Andris Padegs, Poughkeepsie, NY, ASV apadegs@optonline.net 
Sabiedrisko attiecību komisija: Ilze Pētersone, White Plains, NY, ASV lfsabat@gmail.com 
 

Jaunie darbi 
Apstiprināt 2018. gada piešķiramo summu  
LF padome iesaka atvēlēt $30,000 lielajiem projektiem, kas pieprasa starp diviem un desmit 
tūkstošiem dolāru, un darbs veicams 3 gadu laikā.  
$15,000 mazajiem projektiem, kas pieprasa līdz diviem tūkstošiem dolāru, un darbs veicams 1 gada 
laikā.   
2018. g. budžets tika pieņemts 
Lemt par nākamās pilnsapulces vietu un laiku 
Iesakam rīkot padomes sēdi martā rietumu krastā un pilnsapulci septembrī Bostonā  
Pateicības 
Valda Grinberga pateicās Kristīnai Sīmanei-Laimiņai par ilggadīgo kalpošanu Latviešu Fonda 
priekšsēdes amatā pasniedzot ziedus, atzinības rakstu un dāvanu, kas tika darināta Latvijā. 
Paldies Gaŗezera adminstrācijai par laipno uzņemšanu Gaŗezerā! 
 
Pilnsapulci slēdz 17:00   
                                            
Protokolēja Ilze Petersone un Andra Berkolda  
 

 
 

 

  

mailto:lfieguldijumi@gmail.com
mailto:lfparstavis@gmail.com
mailto:lfpadomdevejs@gmail.com
mailto:apadegs@optonline.net
mailto:lfsabat@gmail.com
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Statements of Financial Position  
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Statement of Activities 
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Investment schedule 
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  Notes to financial statements as of April 30, 2017 

The Latvian Foundation board is a strong team of seasoned, enthusiastic members committed to the 
sustainability of the organization. The board continues to make significant improvements to its operations. 

The board continues to focus 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 includes 
promotional one-year gift memberships to students graduating from Latvian summer and weekend high schools, 
sponsorship of a youth volleyball tournament and an increasing presence in social media outlets, including 
developing crowdfunding and other techniques to attract technologically-connected supporters. In 2014, the LF 
board launched a pilot project based on the crowdfunding principle to raise awareness and increase contributions 
from existing members as well as non-members. That year the Fund-A-Project initiative resulted in $2,712 in 
donations, and $1,893 the following year. The board continues to fine-tune the details and intends to use this 
method as an additional resource for increasing funds and awareness. 

Four new members joined the organization in FY17 and the general Latvian public is becoming more familiar 
with the Latvian Foundation and its value to the community.  

 
Note 1:  Marketable Securities, Capital Gains (Losses)  

Merrill Lynch manages the LF investment portfolio and a list of LF securities held on April 30, 2017 is 
included as a separate schedule. The investments by category for the last three fiscal years were as follows: 

INVESTMENTS WITH MERRILL LYNCH BY CATEGORY 

 

    

  4/30/2015 4/30/2016 4/30/2017 

Equities  $   226,077.28 $   209,738.11 $ 228,549.37    

Mutual Funds  474,438.99 463,960.37 527,165.49 

Fixed Income  85,877.78 74,674.00 81,326.58 

Bierina Fonds  21,791.00 19,062.00 22,016.00 

 $  808,185.05 $  767,674.48 
$  

859,057.44 

 

 Since November 2011, the LF investment portfolio is under the management of Merrill Lynch and Financial 
Adviser Brigita Z. Rumpeters. ML receives a monthly 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 FY17 amounted to $7,487.91. 
 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 FY2017, $35,287.16 in gains were 
realized and market values increased by $64,343.67. 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 
FY2017 decrease in these loans is almost entirely due to currency fluctuations. Net currency fluctuations are 
shown on the bottom of the Statement of Activities.   

                                            MEMBER LOANS 

  April 30, 2015  April 30, 2016  April 30, 2017 

Loans Payable-USA  $222,309.53  $222,669.53  164,859.63 

Loans Payable-Canada  66,541.70  63,236.48  45,320.28 

Loans Payable-Australia  6,456.87  6,128.34  6,038.08 

  $295,308.10  $292,034.35  216,217.99 
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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.  
 

MEMBER DONATIONS TREATED AS ENDOWMENTS 
 

  April 30, 2015  
April 30, 

2016  
April 30, 

2017 

Endowment-USA  
$     

365,912.94  
$     

369,352.94  
$ 

369,352.94 

Endowment-Canada  54,213.29  54,213.29  $  54,213.29 
Endowment-
Australia  17,271.74  17,271.74  $  17,271.74 

  
$     

437,397.97  
$     

440,837.97  
$ 

440,837.97 

 

 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.  In FY 2017, new members provided $125 in initiation fees. Existing members 
provided loan funds of $180 and $1,000 was repaid on a Canadian loan. Donations were received in the amount 
of : $0 in endowment donations, $7,100 in general donations and $2,056.31 in Fund-A-Project donations.  
 
Note 3:  Grants Payable, Unused Grant Balances, Grants Committed 
 FY 16 committed $35,000 in project grants. Given the continued improvement in the investment portfolio, at 
the annual meeting in September 2016 in New York, the amount committed was raised to $40,000 for FY17. 
This commitment, combined with funds raised in the Fund-A-Project initiative, allowed LF to support 13 projects 
in FY17. Because of the addition of the Fund-A-Project initiative, adjustments are made to these accounts to 
anticipate and account for fundraising goals versus actuals.  
  
Note 4:  Bierins Fund 
 The Janis Bierins Memorial Fund (BF) is intended to perpetuate and stimulate 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. $1,000 was released in FY 17. The Bierinu Fund value was $27,040.25 
on April 30, 2017: $22,016 in a mutual fund account and $5,024.25 in a money market account. 
 
Note 5:  Proposed Budget – LF Archive Development 
 The effort to accumulate, organize, and archive LF documents and projects through the LaPa Museum is 
nearing completion. Over 2,000 documents have been digitized.  $500 was expended on archival fees during 
FY17.  No funds were expended in FY15 and FY16 for archive development because of a delay in receiving 
archival materials from LF.   
 
Note 6:  Testament Bequest Memorial Fund  

In June 2014, the Latvian Foundation received a generous bequest of $27,457.32 from long-standing LF 
member Dr. Aina Dravenieks. 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. 
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APSVEICAM! 
 

  

Latviešu Fonds šogad saņēmis LR Izglītības 
un zinātnes ministrijas atzinības rakstu par 
iegludījumu izglītotas sabiedrības, zinātnes 
un valsts nākotnes labā.  
  
Tas ir visu mūsu nopelns un panākums!  
 
Paldies LF dalībniekiem, draugiem un visiem 
ziedotājiem, kas mūs gadu gaitā atbalstījuši! 
 

Sveicam žurnālisti Helgu Merits saņemot Baltijas 
asamblejas medaļu par dokumentālo filmu “Baltijas 
universitāte” (LF14L02)!  
 
Šī filma, kuras veidošanai impulsu deva nejauši atrasta 
Helgas tēva Baltijas Universitātes studenta apliecība, 
izrādīta ASV, Kanādā, kā arī Eiropā – tajā skaitā 
Baltijas valstīs. Vairāk par šo filmu un tās veidotāju 
iespējams uzzināt LF mājas lapā. Pateicamies Latviešu 
Fonda dalībniekiem par atbalstu šim vērtīgajam 
projektam!  
 

2016. gada rudenī Latviešu Fonds 
uzsāka dāsnāko ziedotāju 
apbalvošanu ar īpašu, mākslinieka 
Edgara Skultes veidotu, sudraba 
pateicības nozīmi. Šajā vasarā tika 
sveikts LF pārstāvis Latvijā, fonda 
bijušais priekšsēdis -  Valdis Bērziņš. 
Valdis ir ne tikai devīgs un sirsnīgs, bet 
arī ārkārtīgi darbīgs ar godu nesot LF 
vārdu pasaulē un pārstāvot fonda 
intereses Latvijā. No sirds Tev 
pateicamies, Valdi! 
 

Bronzas pakāpes tūkstošnieks Valdis Bērziņš ar 
apsveicējām Kristīnu Sīmani - Laimiņu un Renāti 
Kenney 
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PROJEKTU JAUNUMI 
 

2017. gada septembrī, 15 latviešu centros Amerikā un Kanādā tautiešiem 
bija iespēja noskatīties Valmieras Drāmas teātra iestudēto Harija Gulbja lugu 
Medību Pils (LF17L01). Izrādes noskatījās ap 1,500 skatītāju. Ar Latviešu 
Fonda atbalstu, organizācija TILTS varēja atvest piecus izcilus aktierus un 
režisoru.  Lugas sižets: Mežā, medību pilī vientulībā dzīvo mate Anna un 
meita Lauma. Lauma ir atteikusies no sapņa par studijām Rīgā, lai palīdzētu 
mātei saimniecībā. Sieviešu dzīvēs ienāk trīs vīrieši: Arnis (jauns 
mežsaimniecības palīgstrādnieks), un divi tūristi no Rīgas - Egīls un Induls, 

kuŗi kādā ziemas vakarā lūdz naktsmājas. Satiktie vīrieši un viena iedvesmojoša nakts saruna un tam 
sekojošās mīlestības vēstules ar Egīlu liek Laumai no jauna sapņot par studijām Rīgā. Sapņi atkal šķiet 
reāli un piepildāmi, tāpēc viņa nolemj mainīt savu dzīvi un iekaŗot nesasniedzamo pilsētu.Vai izdosies un 
ko teiks māte?  
 
Nesen ar Latviešu Fonda atbalstu ir nākusi klajā Jettes Dienu Grāmata 
(LF16L18). Šī saturiski un mākslinieciski augstvērtīgā grāmata dod ieskatu Jettes 
Užānes dzīvesstāstā un darbos: neraugoties uz personīgām likstām un dzīves 
traģiskumu, daiļamatniece ir ne vien atstājusi mantojumā unikāli adīto cimdu 
kolekciju, bet arī dziļas, laikmetu raksturojušas rakstiskās piezīmes. Jette Užāne 
– cimdu adītāja, filozofe, stāstniece, sieviete, kas visu savu dzīvi ir pavadījusi 
invalīdu ratiņos un uzvarējusi savu likteni, likusi tam smaidīt, kad bijis skumji un 
smieties, kad bijis grūti! Grāmatu iespējams iegādāties Rīgā, tautas tērpu centrā 
“Senā klēts”.  Nākotnē plānots izdot arī grāmatu ar Jettes bāgāto radošo mantojumu – unikālo cimdu 
fotogrāfijām. 
 

Latviešu fonda pilnsapulcē Garezerā tika demonstrēta režisora Viestura Kairiša 
spēlfilma Melānijas hronika (LF15L09). Kaut arī filma runā par smagiem 
notikumiem, tā saņēma ļoti labas atsauksmes no skatītajiem. Filma ir ieguvusi 
Tallinnas filmu festivāla balvu “Best Cinematography Award”, un Latvija šo filmu ir 
iesniegusi Oskara balvas nominācijai kategorijā “Best foreign-language film”. Vēlam 
veiksmi! Filma ir balstīta Melānijas Vanagas dzīvesstāstā un ir patiess vēstījums 
par izdzīvošanas brīnumu, gara plašumu, bet vienlaikus par ciešanu pilnajiem 

cilvēku likteņiem lielākajā Latvijas nācijas traģēdijā. Latviešu fonda finansiālais atbalsts palīdzēja izstāstīt 
1941. gada 14. jūnijā izsūtītās Melānijas likteni, un ar šo vienu dzīvesstāstu tiek pastāstītas to laiku 
notikumi un sajūtas. “Es teicu: „Uz redzēšanos!”. Tētis neteica nekā. Tas notika Cēsu stacijā pie aizrestoto 
vagonu rindas. – “Neuzkavējieties! Galā būsiet atkal kopā,” - kliedza viens no zilajiem, kas pavadīja tēti. 
Tie bija necilvēcīgi meli, bet toreiz vieglāk bija kaut drusku tiem ticēt kā nemaz neticēt.” (Melānija Vanaga 
„Veļupes krastā”). 
 
Šī gada novembrī, Okupācijas Muzeja projekts Ceļvedis pa totalitāro 
okupācijas varu represiju piemiņas vietām Rīgā (LF16L13) noslēdzās 
ar Krīstīnes Čakstiņas un Riharda Pētersona gramatas “Latvija un tās 
iedzīvotāji cīņā par savu valsti un pretestība okupācijas varām, 1918 – 
1991. Piemiņas vietu ceļvedis pa Rīgu un Rīgas apkārtni”atvēršanu. šis 
ceļvedis sniedz informāciju par represiju piemiņas vietām Rīgā un Rīgas 
apkaimēs un par līdz šim maz zināmām un, iespējams, arī nenovērtētām 
piemiņas vietām. Līdz šim šāds apkopots izdevums vēl nav izdots. Tas ir 
daudzu gadu darba rezultāts, ko autori dāvina Latvijas sabiedrībai un valstij 100 gadu jubilejā. 
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Projekta “Stāstu sega” (LF17M03) pieteikumā Aija Abene raksta: 

“Stāstu sega savienos latviešus pasaulē, atklājot gan viņu individuālo 

dažādību, gan saliedētību. Tās darināšana dos iespēju latviešiem 

ārzemēs aktīvi līdzdarboties Latvijas 100gadē neatkarīgi no viņu 

dzīves vietas, vecuma vai valodas spējām, lai veidotu unikālu dāvanu 

Latvijai, kuru var mantot nākamās paaudzes. Latvieši visā Latvijā, 

aplūkojot šo segu, varēs saskatīt latviešu tradīciju uzturēšanu, gan 

latviešu dzīvi citās pasaules malās vairākās paaudzēs. Stāstu sega 

vienlaikus prezentēs individuālus latviešu izceļotāju stāstus. Tā 

stiprinās ikviena latvieša ārpus Latvijas piederības sajūtu Latvijai – ka 

katrs cilvēks (auduma gabaliņa darinātājs) ir svarīgs Latvijas nākotnei 

– to apliecinās gan viņu izceļošanas stāsti, gan viņu rūpes par Latviju 

šodien.” 

  

14. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) vestibilā notika 

"Stāstu segas" salikšana. LaPa muzeja darbinieki un palīgi šķiroja, 

kārtoja un salika apmēram 1000 kvadrātiņus kurus atsūtījuši latvieši 

no Argentīnas, Nīderlandes, Īrijas, Norvēģijas, Anglijas, ASV, 

Kanādas... un tie stāsta par vecākiem un vecvecākiem, par bērniem 

un mazbērniem. Par bitēm, ozoliem, jūru un rasu. Par grūtām izvēlēm, 

cerībām un ilgām. Katrs stāsts, kas pavada kvadrātiņu ir īpašs! 

Interesenti varēja nākt un vērot, kā notiek gabaliņu šķirošana! Tagad 

sega jau ir mākslinieciski salikta, dati ievadīti tabulā un pirmie 4 segas 

paneļi (no 7) aizceļojuši uz Lielvārdi ar brīnišķīgām šuvejām no Linu mājas. Stāstu sega nākamajā gadā 

ceļos pa Latvijas pilsētām, bet ap Jāņiem būs apskatāma 

LNB. LaPa muzeja izveidošanas iniciatori ir divi radoši un 

aktīvi latvieši, Latviešu Fonda tūkstošnieki – Maija Hinkle 

un Ints Dzelzgalvis. 

 

Sekojiet projektam LaPa muzeja mājas 

lapā http://www.lapamuzejs.lv  un Facebook. 

  

Anita Zalts raksta: "Dzimu Argentīnā, kur uzaugu latviskā 

ģimenē. Dziedāšana, dzintara gabaliņi, pīrādziņš, 

saulītes, pasakas un teikas veidoja manu bērnību. Kad 

pirmo reizi apciemoju Latviju man bija dīvaina sajūta. 

Viss man bija mīļš un pazīstams! Man patīk rokdarbi, 

pēdējā laikā nodarbojos ar rotu kalšanu. Saktas man 

vienmēr ir patikušas, piespraušanas veids ir tik īpatnējs! 

Argentīnas draugiem man vienmēr ir jāpaskaidro kā tās lieto. Šī ir mana sakta, kas sasprauž kopā manu 

Argentīnas dzīvi ar manām Latvijas saknēm." 

 

http://www.lapamuzejs.lv/
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PAZIŅOJUMS! 
 
 

No 2018. gada LF dalības gads sāksies 1. maijā. 
Turpmāk gada dalības maksa jāiesūta vienlaicīgi ar balsojumu  

par projektiem un padomi! 
 
 

Sekojiet mums! 

  

Latviešu Fonds sociālajos medijos 

Facebook 

Twitter (@LatviesuFonds) 

Instagram (latviesu_fonds) 
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Latviešu Fonda apsveikums  

2017. g. Gaŗezera Vasaras Vidusskolas absolventiem 
 

Mīļie absolventi! Mīļā Gaŗezera saime: skolotāji un audzinātāji, skolēni, viesi un labvēļi! 
 

Šajā svinīgajā un skaistajā vasaras dienā, Latviešu Fonda vārdā, sirsnīgi apsveicu absolventus, kas 

šodien ar lepnumu, prieku, un varbūt ar asarām acīs, saņem Gaŗezera vasaras vidusskolas diplomus! 

Katrs no jums, pēc četrām Gaŗezerā pavadītām vasarām, esiet pelnījuši atzinību par čaklām mācībām un 

sajusminātu piedalīšanos latviskās nodarbībās! 
 

Jūs katrs esiet unikāls un burvīgs, un pēc izlaiduma dienas, mēs ceram, ka jūs vēlēsieties turpināt 

darboties Latvijai par labu. Jūs esiet šeit saliedējuši ciešas draudzības - jūsu Gaŗezera draugi ir un paliks 

jums kā otrā ģimene! Šīs tuvās un spēcīgās saites paliks uz mūžu, un kopā strādājot un priecājoties, jums 

būs vēl labākas spējas kopt latviešu valodu un kultūru. Turpiniet savu latvisko dzivi strādājot nometnēs, 

latviešu skolās un braucot uz Latviju dzīvot, studēt un strādāt! 
 

Latviešu Fonds aicina jūs kļūt par Latviešu Fonda dalībniekiem, dāvinot katram absolventam tiesības bez 

maksas iestāties Latviešu Fondā, tādā veidā iegūstot tiesības pavasarī balsot par projektiem, kas pēc 

Jūsu domām ir visinteresantākie un vertīgākie, vai arī pašiem pieteikt projektus fonda atbalstam. Ceru, ka 

Jūs izmantosiet šo dāvanu iestājoties Latviešu Fondā un piedaloties šinī nozīmīgajā darbā, kas atbalsta 

latviešu kultūru un izglītību visā pasaulē. 
 

Novēlu jums visu to labāko un vēlos noslēgt ar šiem latviešu rakstnieces Dzidras Rinkules-Zemzares 

vārdiem: 
 

Labs vārds pie laba darba vada. 

Labs darbs ir labam vārdam rada;  

Un cilvēks labs, kas labu dara, 

Ir saules stars no Dieva gara. 
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Konkursa norites kalendārs 

 

Janvāris – 1. janvārī Fonda padome izsludina konkursu un tā noteikumus. Projektu lietvedis saņem 
projektu pieteikumus un konsultē pieteicējus. 1. februārī visi elektroniski sagatavotie pieteikumi ir 
iesniegti un papildmateriāli nosūtīti pa epastu vai pastu (pasta zīmogs ne vēlāks par 1. februāri). 
 
Februāris - Projektu lietvedis izskata pieteikumu atbilstību noteikumiem, sagatavo pieteikumu sarakstu 
padomes izvērtēšanai. LF mājas lapā Fonda dalībniekiem ir iespēja iepazīties un komentēt par Mazajiem 
projektiem. 
 
Marta beigas - Padome izvērtē Mazo projektu pieteikumus un izvēlas konkursa uzvarētājus. Padome 
izvērtē Lielo projektu pieteikumus un 10 no tiem izvirza LF dalībnieku balsošanai. 
 
Aprīlis - Projektu lietvedis paziņo konkursa rezultātus. Mazajiem projektiem - vai pieteikums saņēmis 
finansējumu; Lielajiem projektiem - vai projekts tiek virzīts uz otro konkursa kārtu. 
 
Maijs - Tiek uzsākta Mazo projektu īstenošana.   
 
Maijs, jūnijs - Padome izsūta LF dalībniekiem apkārtrakstu ar Lielo projektu pieteikumiem un balsošanas 
biļeteniem. Balsošana notiek līdz Jāņiem – 24. jūnijam.  
 
Jūlijs – Tiek apkopoti balsojuma rezultāti. Projektu lietvedis paziņo Lielo projektu pieteicējiem, vai viņu 
iesniegtais projekts saņēmis finansējumu. 
 
Septembris - LF pilnsapulce, kurā apspriež un apstiprina fonda nākamā gada budžetu un projektu 
konkursa finansējuma apjomu. 
 
Oktobris, novembris, decembris – gatavošanās nākamā gada konkursam! 

 

 
Līdz projektu konkursa sākumam atlicis nedaudz vairāk par mēnesi 

 
2018. gada kopējais projektu finansējums ir $45,000, no kuriem $15,000 atvēlēti Mazajiem projektiem un 
$30,000 Lielajiem projektiem. Latviešu Fonda finansējums nedrīkst pārsniegt 50% no projekta īstenošanai 
nepieciešamās kopsummas. Latviešu Fonds nefinansē starptautiskus ceļojumus; ja projekts paredz 
šādus izdevumus, projekta veicējam tie jāsedz no citiem avotiem. Projekti jāiesniedz elektroniski.  Saikne 
uz pieteikuma anketu atrodama Latviešu Fonda mājas lapā  http://www.latviesufonds.info/projektu-
konkurss/pieteikuma-anketa 
 
Mājas lapā arī atrodama sīkāka informācija par pieteikšanos, bet, kā parasti, ar prieku atbildēsim uz jūsu 
jautājumiem. Rakstiet projektu lietvedei Renātei Kenney uz pieteikumi@gmail.com 
 
Kādus projektus pieņem izvērtēšanai? 
Latviešu Fonda padome pieņem izvērtēšanai projektus, kas ir iesniegti konkursa noteiktajos termiņos, 
no 1. janvāra līdz 1. februārim, sagatavoti atbilstoši pieteikuma norādījumiem, un ir: 

 
 latvisku izglītību un audzināšanu veicinošs pasākums; 
 latviešu mākslas, literatūras vai daiļamatniecības projekts; 

http://www.latviesufonds.info/projektu-konkurss/pieteikuma-anketa
http://www.latviesufonds.info/projektu-konkurss/pieteikuma-anketa
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 zinātnisks darbs, kas saistās ar latviešu tautu, zemi vai vēsturi; 
 kultūras pasākums ar nozīmi latviskajā dzīvē; 
 projekts, kas atspoguļo un dokumentē latviešu trimdas vēsturi vai kultūras dzīvi. 

 
Kādus projektus nepieņem izvērtēšanai? 

 pieteikumus par politisku, militāru vai vienas konfesijas pasākumu; 
 pieteikumus no personas vai organizācijas, kas nav vēl pabeigusi īstenot iepriekšējos gados 

atbalstītu Latviešu Fonda projektu, vai nav iesniegusi atskaites sakarā ar iepriekš saņemto 
finansējumu; 

 pieteikumus no personas vai organizācijas, kas nav godīgi rīkojusies projektu pieteikšanas vai 
izpildīšanas laikā; 

 pieteikumus no pieteicēja Latvijā, kas neatbilst Latvijas likumdošanai par finansējuma saņemšanu 
no bezpeļņas organizācijām; 

 pieteikumus saimniecisku (peļņas) pasākumu, konkursu, kura uzvarētājiem tiek piešķirtas naudas 
un citas vērtīgas balvas, vai pastāvīgu sarīkojumu finansēšanai; 

 pieteikumus finansēt projektus vai projekta daļas, kas jau ir paveiktas; 
 pieteikumus finansēt starptautisku lidojumu vai ceļojumu, pat ja tas ir daļa no lielāka projekta. 
 neprecīzi aizpildītus vai nepilnīgus pieteikumus. 

 

 

  

VAI  JŪS  ZINĀJĀT ... 
 

 
Ja jums mainījusies adrese vai vēlaties saņemt apkārtrakstu drukātā vai elektroniskā 
veidā, LF mājas lapā  www.latviesufonds.com sadaļā “Iesaisties!/Saziņa ar padomi” – 
iespējams to ātri un viegli mums paziņot, aizpildot elektronisko anketu.  
 
 
 
 
 
 
 
Ja vēlaties nākt palīgā Fonda padomei, LF mājas lapas sadaļā “Iesaisties!”  var aizpildīt 
anketu un pieteikties pie dažādiem darbiem!  
 
Gaidām visu vecumu palīgus, bet šī iespēja varētu īpaši interesēt vidusskolēnus, kuriem 
nepieciešams nostrādāt community service stundas. Fonda darbiņu saraksts vienmēr 
mainās atkarībā no mūsu vajadzībām, bet jūs mums variet palīdzēt visos gadalaikos 
strādājot ar datoru, veicot kādu īpašu uzdevumu, vai pat vasarā – esot Garezera 
Vasaras vidusskolā! 

 

http://www.latviesufonds.com/


 

 

Latviešu Fonda apkārtraksts 2017. gada rudens 
 

25 

 

Jaunie Latviešu Fonda dalībnieki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Kristiāna Grinberga ir absolvējusi Bostonas Latviešu skolu un 
Gaŗezera Vasaras vidusskolu, strādājusi kā skolotāju palīdze 
latviešu skolā un vadītāja Gaŗezera bērnu nometnē. Patreiz 
mācās Harvardā, dzied Bostonas latviešu korī, un turpina dejot 
tautas deju kopā “Daugaviņa”, par kuras dalībnieci kļuva 
studējot Toronto universitātē. Kristiāna priecājās, ka ir Latviešu 
Fonda dalībniece, un, būdama arī aktīva ALJA biedre, cer celt 
Fonda redzamību latviešu jaunatnes vidū. 

Maŗtinš Hildebrants vēlās atgriezties latviešu sabiedriskajā darbā 
pēc ilgu gadu pārtraukuma. 1980-to gadu beigās piedalījās Vides 
aizasardzības kluba ASV nodaļas un ALJA valdēs, kā arī piedalījās 
3x3 nometnes organizēšanā un izdevuma Latvija šodien angļu 
valodas versijas veidošanā. 

Arnolds Kārklis iestājies Latviešu 
Fondā, turot piemiņā savus vecākus, 
ilggadīgos LF dalībniekus Marutu un 
Valdi Kārkļus. Ar Arnolda jauno dalību, 
Marutas un Valda bērni ir pilnā sastāvā 
Latviešu Fonda saimē. 

Anitai Grīviņai ir liels prieks iestāties Latviešu Fondā un šoreiz arī 
iesaistīties kā revidentei. Jau pirms vairākiem gadiem viņa palīdzēja 
ar grāmatvedību un nodokļiem. Viņas darba dzīve ir viņu vienmēr 
vilkusi uz bezpeļņas organizāciju misijām un viņa ir atkal gatava 
iesaistīties sabiedrības darbā. Anita pateicas Fonda vadībai par 
lūgumu nākt palīgā! 
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Latviešu Fonda ziedotāji 
 

2017. gada aprīlis – oktobris 

 
 
 

Dzintara tūkstošnieki ($10,000+): 
Māra Dole †     
Aina Galējs †  

  
Bronzas tūkstošnieki ($5,000+): 

Valdis Bērziņš, Latvija  
Ernests Dravnieks † 
Ints Dzelzgalvis, SC  

Rasma Kariņa, NJ 
  

Dzelzs tūkstošnieki ($2,500+): 
Alfs & Māra Bērztīss, PA 
Juris Cilnis, WA 

Andrejs Eglīte, NE*  
Modris Galenieks, IL 
Valija Galeniece, IL 
Astrīde Ivaska †    
Rūta Jordāns, ME 
Kristīna Sīmane-Laimiņa, IL 
Andris Padegs, NY 
Maija Priede, MA  
Sigrīda Renigere, IL  
Ansis Sapraša † 
Maksims Strunskis, Vācija  
Hugo Vītols† 

 
Ziedotāji:  

Valdis Bērziņš, Latvija 
Oļģerts Balodis, FL 
Andrejs Eglīte, NE 
Ilmārs Kalniņš, OH 
Tija Kārkle, WA 
Renāte Kenney, MA 
Vija Miezītis, IL  
Sigrida Renigere, IL 
Andrejs Rozentāls, MI 
Kristīna Sīmane-Laimiņa, IL 
Bertrams Zariņš, MA 

 
 

 
 

Ziedotāji Īpašai akcijai:  
Dace Aperāne, NY 
Rita Apse, Kanāda  
Aira un Jānis Bungs, NJ 
Andra Berkolds, CA 
Imants Freibergs, Latvija 
Elza Hess, CA 
Tija Karkle, WA 
Renate Kenney, MA 
Ilona Ķīsis, OH 
Māra Pelēcis, MN 
Ilze Pētersone, NY 
Ināra Reinis, Latvija 
Sigrīda Renigers, IL 
Velga Rukuts, DE  
Brigita Rumpēters, NJ 
Inta Rūtiņa, MD 
Gunta Semba, NY 
Zinta Smidchens, WA 
Bertrams Zariņš, MA 

Juris Žagariņš, MA  
 

Balsstiesības atjaunojuši:  
Jēkabs Bērzkalns, MI 
Mārtiņš Daiga, IL 
Justīne Elferte, Latvija 
Maija Grinberga, MA 
Valda Grinberga, MA 
Marika Gulēna-Taube, Kanāda 
Imanta Nīgale, Latvija 
Krista Roze, IN 
Helēna Vīksniņa, DC  
 
 

Jaunie tūkstošnieki: 
Arnolds Kārklis, Latvija 
Renāte Kenney, MA 

 
 
* jauns Dzelzs tūkstošnieks!  
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Vēlos atbalstī t Latviešu Fondu! 

Čekus rakstī t uz Latvian Foundation, Inc. vārda un kopā ar pieteikšanās anketu nosūtī t:  

Latvian Foundation Inc. 3120 Byron Depot Ct. SW, Byron Center, MI 49315 USA 

Par Latviešu Fonda dalībniekiem var kļūt atsevišķas personas, ģimenes vai organizācijas. Tie, kas jau ir Latviešu Fonda 

tūkstošnieki ir lūgti neaizmirst fondu un ziedot, lai turpinātu atbalstī t projektus, kas saistī ti ar latviešu izglī tību un kultūru.  

 

 
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 iestādes nosaukums).  
Studijas beigšu 20___. gadā.  
Pievienoju $25 iestāšanās maksu un $25 par pirmo gadu. 

 

 
Vēlos dāvināt līdzdalību Latviešu Fondā.  

Lūdzu to paziņot jaunajam dalībniekam: 

 ____________________________________________________________________________________________ 

(personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija) 
   

 
Vēlos atbalstī t Latviešu Fondu ar ārkārtēju ziedojumu $__________ 
 
Ja ziedojums ir kāda piemiņai, norādī t vārdu __________________________________  

 

 
Vēlos atjaunot balsstiesības uz nākamo gadu.  
Pievienoju dalības maksu $25 (studentiem) vai $120.(nevajadzīgo izsvī trot) 

 
 

 
 

Lūdzu ar mani sazināties sakarā ar manu testamentāro novēlējumu.  
 

 

 

Latviešu Fonds ir Mičiganas štatā inkorporēta bezpeļņas (non profit 5013c) organizācija. 
Visas iemaksas ir ziedojumi, un tās var atvilkt no nodokļiem. 

 

Vārds ____________________________________ 

Adrese ___________________________________  

 ___________________________________  

___________________________________ 

Tālrunis ___________________________________  

E-pasta adrese _____________________________  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Latviešu Fonds 
3120 Byron Depot Ct SW 
Byron Center, MI 49315 
 

Return Service Requested 

Apkārtraksts ir arī pieejams Latviešu Fonda mājas lapā www.latviesufonds.com 


