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SADARBĪBĀ IR SPĒKS

Valda Grinberga, Latviešu Fonda priekšsēde

Septembrī,
Latviešu
Fonda
padome, dalībnieki, un viesi
pulcējās
Kalamazū
Latviešu
biedrības namā spriest par
darbiem, projektiem un nākotnes
soļiem. Kamēr viesojāmies pie
Kalamazū tautiešiem, vienmēr
līdzās bija jautājumi un rūpes par
nesen nodegušo dievnamu. Kaut
arī bijām saņēmuši šīs bēdīgās
ziņas jau vasarā, sirds sažņaudzās
to ieraugot dzīvē. Kas notiks
tālāk? Kā Kalamazū draudzes
locekļi turpinās draudzes dzīvi?
Vai dievnamu cels no jauna?
Vai draudze ies citur? Kā par to
samaksās? Kopā ar vietējiem
latviešiem pārrunājot šos grūtos
jautājumus, mēs, padomes locekļi,

bijām aizkustināti par Kalamazū
latviešu kopienas neatlaidību un
mērķtiecību meklēt risinājumu,
kas apmierinātu visu vēlmes un
vajadzības. Apbrīnojama ir arī
viņu apņēmība neslīgt skumjās
un bezcerībā, bet kalt nākotnes
plānus un rīkoties ar cerību un
optimismu.
Mēs varam tikai mācīties no
šīs priekšzīmes un arī strādāt
mērķtiecīgi un visi kopā. Pēdējā
gada laikā, Latviešu Fonda
padome ir iedvesmojusies no
organizācijas dibinātājiem un
vērsuši skatu uz gaišu nākotni!
Atjaunotie statūti dod iespēju
radoši domāt par jaunu biedru un
palīgu piesaistīšanu, un efektīvām
līdzekļu
vākšanas
metodēm.
Projektu pieteikumi no projektu
veicējiem visā pasaulē parāda,
cik dažādi, radoši un interesanti
projekti latviešiem ir.
Pilnsapulcē Kalamazū, aicinājām
dalībniekus piedalīties diskusijās, kā
veicināt Latviesu Fonda izaugsmi.
Likām
priekšā
jautājumus:
Kā palielināt Latviešu Fonda
pievilcīgumu un veicināt tā ilgtspēju?

Kā biedri vēlas piedalīties Latviešu
Fonda darbībā, lai to padarītu viņiem
interesantāku un saistošāku? Ideju
izmaiņa bija radoša, un šīs sarunas
nav beigušās, bet tieši pretēji - tās
turpinās. Idejas un iedvesma aug!
Padome jau plāno 2020. gada
rudens pilnsapulci Hamiltonā,
Kanādā, kas būs interaktīva un
enerģiska, ar kulturālām un
saviesīgām nodarbībām!
Vēl zaigo rudens zelts, bet ziemelis
tepat aiz stūra! Novēlu visiem
Latviešu Fonda dalībniekiem,
darbniekiem
un
draugiem
laimīgu un ražīgu rudeni, un
svinīgi atzīmēt mūsu valsts 101.
gada svētkus! Atvados ar Imanta
Ziedoņa vārdiem:
Gribas, lai baltā pasaulē
balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
balti cilvēki iet.
Un, lai baltos cilvēkos
baltas domas dzimst.
Un, lai baltās darbdienās
balti svētki ir.
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LATVIEŠU FONDA PILNSAPULCE

Latviešu Fonda gadskārtējā pilnsapulce
Kalamazū Latviešu biedrības centrs
100 Cherry Hill Street, Kalamazoo, MI
Sestdien, 2019. gada 21. septembrī 13:00
•• Sēdi atklāj 13:08. Valda Grinberga iepazīstina
viesus ar padomes locekļiem un LF revidentiem.
Tiek noturēts klusuma brīdis LF aizgājušajiem
dalībniekiem. Nodziedam Latvijas himnu.

diasporas sadarbību ar «vecās» trimdas
latviešiem, un Renāte deva atskaiti par
Latviešu Fonda projektiem un darbību ar
interesantu, īpaši sagatavotu filmu. Pie LF
informācijas galdiņa pulcējās interesenti kas
vēlējās uzzināt par fonda darbību.

•• Kvoruma konstatēšana, sapulces darba
kārtības
pieņemšana
un
iepriekšējās
pilnsapulces protokola pieņemšana: Kvorums
ir konstatēts un dienas kārtība pieņemta bez
grozījumiem.

DD2019. gada vasarā Latviešu Fonds uzdāvināja
Garezera vasaras vidusskolas audzēkņiem
mugursomas rotātas ar Latviešu Fonda,
Gaŗezera, un Toronto dziesmu svētku
zīmoliem.

•• Padomes locekļu ziņojumi:
°

Priekšsēdes ziņojums, padomes locekļu un 		
revidentu vēlēšanu rezultāti – Valda Grinberga

DDŠovasar, Gaŗezera Vasaras vidusskolas
izlaidumā, Latviešu Fonds apsveica GVV
absolventus, uzdāvinot LF dalību uz vienu
gadu.

DDPadomes locekļi: Elizabete Ludvika 97 balsis
(94%) un Mārtiņš Rācenis 99 balsis (97%)
DDRevidenti: Laura Ramane 97 balsis (94%);
Andrejs Dumpis 95 balsis (92%); Anita Grīviņa
96 balsis (93%)
DDLatviešu Fondā ir 414 dalībnieki. 190%
pieaugums balsstiesību atjaunošanā; 155%
pieaugums ziedojumos
DDPaskaidrojums par jaunām biedru definīcijām
un maksāšanas struktūru
DDLatviešu Fonda padomes prioritāte ir piesaistīt
jaunus biedrus, it īpaši jauniešus. 2018.
gada konkursā piešķīrām finansējumu ALJA
kongresam Bostonā (Mazais projekts). Jaunās
paaudzes Latviešu Fonda pārstāves sniedza īsu
pārskatu par Latviešu Fonda darbību. Latviešu
Fonda padomes locekļi apmeklēja kongresu,
runāja ar jauniešiem par Latviešu Fonda
darbību un mudināja jauniešus piedalīties un
iesaistīties Latviešu Fondā. LF arī sponsorēja
rokvakaru, kura laikā jaunešiem bija iespēja
piestāt pie fonda informācijas galda un
sarunāties ar padomes pārstavjiem.
DDMaijā, LF pārstāves Anita Grīviņa, Valda
Grinberga un Renāte Kenney piedalījās
ALA kongresā Denverā. Valda piedalījās
paneļdiskusijā par veiksmīgu latviešu jaunās

DDAicinājums piedalīties un kļūt par LF palīgu
°

Projektu lietveža ziņojums par konkursu –
Mārtiņš Hildebrants
DD49 gados finansējumu saņēmuši vairāk kā
550 projekti 2 miljonu dolāru vērtībā
DDPieteikumus pieņemam tikai elektroniski
DDIzskatām ap 100 pieteikumu gadā (šogad
mazāk)
DDInformācija izziņota socmedījos, Sabiedrības
integrācijas fonda mājas lapā un diasporas
laikrakstos
DD2019. gadā, Latviešu Fonds atbalstīja 11
Mazos projektus $19,998 apmērā
DD2019. gadā, Latviešu Fonds atbalstīja 4 Lielos
projektus $33,068 apmērā
DD2019. gadā, Latviešu Fonds atbalstīja 2
īpašās akcijas projektus, kam saziedoja visu
pieprasīto summu $3,135
DD2019. gadā 11 Mazie projekti saņēma pilnu
finansējumu
»» Kompaktdisks Sibīrijas latviešu dziesmas
skan (LF19M02) $1,465
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LATVIEŠU FONDA PILNSAPULCE
PROTOKOLS

»» Teātra festivāls Laipa Islandē (LF19M05)
DDIzlases projektu pārskats:
$2,000
»» XV Latviešu Dziesmu un Deju svētki Kanādā
»» Dokumentālā filma Klejotāji (LF19M07) $2,000
»» Latvijas tautas deju kopa “Rits”
»» Ziemeļamerikas
latviešu
tautas
deju
»» Ziemeļamerikas
latviešu
tautu
deju
horeogrāfijas digitālā krātuve (LF19M08)
horeografiju digitālā krātuve
$2,000
»» Disks Sibīrijas latviešu dziesmas skan
»» Latvieši. Muzikāla eseja (LF19M12) $1,953
»» Simfonija Symphony in Rock
»» Grāmata Danču krātuve (LF19M15) $850
»» Starptautiskais teātra festivāls Laipa Islandē
»» Latgales ērģeļu dienas (LF19M17) $1,990
»» Avīze un filma 2019. gada Pasaules Latviešu
° Kasiera ziņojums un kases stāvoklis – Mārtiņš
jaunatnes semināram 2x2 Kanādā (LF19M18)
Rācenis
$1,800
FY19 Ienākumi:		
$23,294
»» Grāmata Celmus laida mākoņos (LF19M20)
Jauni dalībnieki:		
$ 350
$1,940
Balsstiesību atjaunošana:
$ 5,015
»» Video ieraksts Latvija simts gados (LF19M28)
$2000
Ziedojumi:			
$15,794
»» Izstāde Tautas dziesmu teicējas (LF19M29)
Īpašā akcija:			
$ 2,135
$2,000
FY20 Finanšu gads līdz 31. augustam:
DD2019. gadā četri Lielie projekti saņēma 					
$ 8,174
finansējumu
Jauni dalībnieki:		
$100
»» XV Latviešu Dziesmu un Deju svētki Kanadā
Balsstiesību atjaunošana:
$ 2,880
(LF19L02) $10,000
Ziedojumi:			
$ 2,134
»» Izstāde Nyet, nyet, Soviet (LF19L10) $9,700
Īpašā akcija:			
$ 2,200
»» Dokumentālā filma Latviešu kultūras dienas
Loterija			
$ 860
Austrālijā (LF19L12) $9,113
° Sekretāres ziņojums – Andra Berkolda (nolasa
»» Ārstniecības augu izmantošanas tradīcijas
Valda Grinberga)
(LF19L06) $4,255
DDPiedalās un protokolē padomes sēdēs un
DD2019. gadā 2 Mazie projekti saņēma pilnu
pilnsapulcēs
finansējumu caur īpašo akciju

°

»» Pārgājiens Sēlijas mežabrāļi (LF19M04) $1,135
»» Bezbailīgie: Dzīvesstāstu sērija divās grāmatās
(LF19M23) $2,000
Aktīvo projektu lietveža ziņojums – Arnis Ansons
DDKopš 2018. gada oktobra, Latviešu Fondam
ir 30 aktīvi projekti:
»»
»»
»»
»»

DDPalīdzēja ar loterijas administratīviem darbiem
DD2018. g. rudenī un 2019. g. pavasarī sastādīja
un rediģēja Latviešu Fonda apkārtrakstus
DDLF atbalstītais GVV CD “Gaŗezers dzied ar …”
iznāca 2019. g. janvārī un patreiz tiek gatavots
otrais pasūtījums. Pirmie 250 tvarti pārdoti
jeb izdalīti. Katram dalībniekam piešķīrts
eksemplārs un GVV vadība plāno vienu tvartu
uzdāvināt GVV 1. klases skolēniem

22 Mazie projekti (11 kopš 2019. gada)
5 Lielie projekti (3 kopš 2019. gada)
3 īpašās akcijas projekti (no tiem 2 jauni)
•• Revidentu ziņojums – Anita Grīviņa
Šogad 16 projekti ir noslēguši projekta darbus
° Revīziju veica Andrejs Dumpis un Anita Grīviņa,
iesniedzot programmātiskās un finanšu
Garezerā, 2019. g. 21. septembrī
atskaites

5
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PROTOKOLS
°

Bijušais kasieris slēdza grāmatas 2019.g.
janvāra beigās un revidents Andrejs Dumpis
slēdza grāmatas februārī, martā un aprīlī

°

Tika izskatīti: Balance Sheets as of April 30,
2019, un Profit and Loss Statement ending April
30, 2019, Quickbooks un citi kontus atbalstošie
dokumenti un atradām visu kārtībā.

°

No pagājušā gada ieteikumiem tika izpildīti divi
no trim:
DDAizdevumu konti tika pārrakstīti uz
ienākumiem, summa bija $187,831.54; un
DDPadomes priekšsēdei tika piešķirta pieeja
bankas kontiem

°

Ieteikumi 2019. gadam:
DDTurpināt lietot Quickbooks online
DDApvienot visus bankas kontus vienā
DDPārskatīt «Investment Policy Statement» un kā
tas atbilst šodienas vajadzībām
DDKonsultēties ar Bieriņa fonda pārstāvjiem par
fonda nākotni

•• Komisiju ziņojumi
° Administratīvās lietvedes ziņojums – Renāte
Kenney (nolasa Mārtiņš Hildebrants)
DDUzrauga datu bāzi, Facebook, mājas lapu
DDSarakstās ar dalībniekiem
DDNodarbojas ar līdzekļu vākšanu
DDPiesaista palīgus
DDSagatavo
Fondagrammu
apkārtraksta sagatvošanā

un

DDPar biedriem:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

414 dalībnieki LF
7 jauni dalībnieki
9 paaugstinājuši ziedotāja pakāpi
3 GVV absolventi
1 iestājās kā Tūkstošnieks
1 dalības dāvinājums

palīdz

»» 1 atjaunoja dalību pēc ilga pārtraukuma
»» 2 Tūkstošnieki uzstādīja ikmēneša ziedojumu
DDLīdzekļu vākšana: Loterija; Devīgā otrdiena
(Feisbukā); Īpašā akcija - mērķziedojumi 2
projektiem; Piemiņas ziedojumi (šogad Daces
Frišs piemiņai)
»» Viens no svarīgākajiem Administratīvās
komisijas uzdevumiem ir līdzekļu vākšana.
Iepriekšējais gads iezīmēja pagriezienu LF
līdzekļu vākšanā, jo, pateicoties jaunajai
datu bāzei, guvām labāku priekšstatu
par to, cik katru mēnesi ievācam, vai tiek
sasniegti mūsu līdzekļu vākšanas mērķi un,
kurā līdzekļu vākšanas akcijā gūstam lielāko
ziedotāju atsaucību. 2018. gada novembrī
turpinājām un paplašinājām “multi-channel
fundraising “ pirmo reizi iesaistoties Giving
Tuesday (Devīgā otrdiena) ziedošanas
akcijā, kas mums ļāva ievākt $4130 dolāŗus
vienas dienas laikā izmantojot Facebook kā
ziedošanas platformu. Šo summu saziedoja
16 LF dalībnieki un 39 atbalstītāji.
»» Atbalsts tikai no LF dalībniekiem: Ziemas
līdzekļu vākšanas akcija; Dalības dāvinājums
LF; Ikmēneša regulārie ziedojumi; Ziedotāja
pakāpes paaugstināšana
»» Mērķi: Ziedojumu un ziedotāju skaita
pieaugums īpaši uzrunājot LF dalībniekus.
Iepriekšējā
finansu
gadā
saņēmām
248 ziedojumus (salīdzinot ar vidēji 60
ziedojumiem iepriekšējos gados), bet tas bija
galvenokārt pateicoties LF atbalstītājiem, ne
vis dalībniekiem. Aicināt Tūkstošniekus sekot
labajam piemēram un uzstādīt ikmēneša
automātiskos ziedojumus par nelielu summu,
piemēram $10 mēnesī, kā to jau dara 5
LF biedri. Agrākajos gados LF jau saņēma
vairākus testamentāros novēlējumus, un
mēs ceram, ka musu darbi būs mūsu labākā
reklāma un, ka arī nākotnē fonda darbībai
tiks novēlētas lielākas vai mazākas summas.
Tālāks nākotnes mērķis ir Līdzekļu vākšanas
komisijas izveidošana.
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°

°

°

°

Ieguldījumu komisijas pārstāves ziņojums –
Brigita Tupuriņš-Rumpētere

•• Nepabeigtie darbi – Valda Grinberga ziņo, ka
nav citu nepabeigtu darbu.

DDMerrill Lynch kontu pārskats

•• Jaunie darbi un ideju apmaiņa ar LF biedriem:
Latviešu Fonda turpmākā attīstība - kā palielināt
Latviešu Fonda pievilcīgumu un veicināt tā
ilgtspēju? – Mārtiņš Hildebrants lūdz publikai
dot ieteikumus kā risināt šo jautājumu. Andrejs
Rozentāls komentē, ka LF izceļas ar to, ka dodam
iespēju katram biedram tiekt, kur nauda iet un
to citas organizācijas nedara. Biedri zin un
redz tieši cik un kam balvas tiek izdalītas. Maira
Bundža: Viņas draugi prasa “Kas ir LF?” Vajag
turpināt iesaistīties ALJA, GVV, ALA pasākumos un
vairāk informēt par fonda darbību. Pamatdoma
ir pazudusi. Atbalsta pētīt YouTube iespējas, un
pozitīvi novērtē, ka pilnsapulces notiek dažādās
pilsētās. Rita Grendze stāsta: no mākslinieka
viedokļa ir labi, ka var griezties pie kāda padomē
sīkāk noskaidrot kā pietekties un kā izvēlēties
iesniegt Lielo vai Mazo projektu.

Latviešu Fonda Latvijā komisijas pārstāvja
ziņojums – Valdis Bērziņš (nolasa Arnis Ansons)
»» Pārstāv Latviešu Fondu dažādās sapulcēs un
pasākumos
»» Uztur sakarus ar projektu izpildītājiem Latvijā
un informē padomi; pēc vajadzības, palīdz
atrisināt šķēršļus šai sakarā
»» Apmeklē atbalstīto projektu atklāšanas vai
noslēguma pasākumus
»» Iegādājas 2 eksemplārus no projektu
produktiem (grāmatām, DVD, CD, brošūrām,
utt.) Vienu nogādā padomei ASV, otru LaPa
muzejam ievietošanai LF arhīvos
Sabiedrisko attiecību komisijas parstāves
ziņojums – Ilze Pētersone (nolasa Anita Grīviņa)
»» Sakari uzturēti ar latviešu avīzēm un
sociālajiem medijiem, lai reklamētu LF
mērķus, pilnsapulces un jaunākās ziņas
»» Raksts avīzei Laiks par Likolnas latviešiem un
LF dalībnieku Andreju Egliti
»» Informācija avīzē Laiks un Latvija Amerikā
par Latviešu Fonda informācijas galdiņu
dziesmu svētkos Toronto
»» Dalība
Latviešu
Fonda
informācijas
izplatīšanā Toronto Dziesmu un deju svētkos
»» Raksts Gaŗezera ziņās iepazīstinot GVV
skolēnu vecākus un audzēkņus ar Latviešu
Fondu
Padomdevēju komisijas pārstāves ziņojums –
Tija Kārkle (nolasa Anita Grīviņa)

»» Nodrošināt padomei saiti ar bijušiem
padomes locekļiem un LF palīgiem, lai pēc
vajadzības sniegtu zināšanas par pagātnes
darbību, procesiem un iestrādēm
•• Ziņojumu apspriešana un jautājumi – Valda
Grinberga apsveic ziedotājus Bill un Mary Sutton,
un David un Sunca Bērziņus. Tiek apstiprināts
$55,000 piešķirt projektu konkursa vajadzībām,
ar tādu pašu sadalījumu kā 2019. gadā. Citu
jautājumu publikai nav.

•• Loterijas uzvarētāji:
°

Jana Tetere -Mākslas albums

°

Andrejs Brošs – Laiks abonements

°

Vineta Berga – Wit and Wisdom grāmata

°

Tija Kārkle – filmas Bille disks

°

Tija Kārkle – Ilmāra Rumpētera glezna

•• Pateicības – Valda Grinberga pateicas Mike
Hansen un Mairai Bundžai par viesmīlību
Kalamazū, KLB par uzņemšanu un biedriem un
atbalstītājiem par piedalīšanos. Pateicas arī trim
māksliniecēm par izstādēm un nodod Kalamazū
draudzei ziedojumu baznīcas atjaunošanas
vajadzībām.
•• Nodzied dziesmu “Es dziedāšu par tevi, tēvu
zeme”
•• Pilnsapulces slēgšana: Sēdi slēdz 14:49
•• Saviesīgā stunda, mākslas izstāde, iepazīšanās
ar māksliniecēm Zaigu Minku, Ritu Grendzi
un Kristu Svalbonas un filma Bille
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NO SAPŅA LĪDZ REALITĀTEI
ar Latviešu Fonda atbalstu

TDK “RITS” VADĪTĀJA
LELDE KRĒSLIŅA

2019. gada 3. jūlijs. 24 jauniešu
tautas deju kolektīva “Rits” dejotāji
un viņu skolotāja Rīgas lidostā gaida
savu pirmo riesu uz Reikjaviku, lai
dotos tālu pāri okeānam uz XV
Latviešu dziesmu un deju svētkiem
Kanādā. Satraukušies ir visi. Viens
satraucies par tālo ceļu. Otrs
satraucies, vai viss nepieciešamais
ir salikts koferī un nekas nav
aizmirsts
mājās.
Trešajam
satraukums par viņa pirmajiem
dziesmu un deju svētkiem dzīvē.
Vēl kādam sirds trīs par savu
pašu pirmo lidojumu mūžā ar
lidmašīnu. Un tad lidostas skaļrunī
atskan paziņojums, ka Reikjavikas
reiss ir pārpildīts. Lūgums
pieteikties brīvprātīgajiem, kuri
būtu ar mieru gaidīt nākamo reisu.
Tagad satraukums ir skolotājai, jo
nevienu no saviem 24 jauniešiem
viņa nevar atstāt Rīgā. Jau
nākamajā rītā ir paredzēts pirmais
viņu svētku koncerts Toronto
Hilton viesnīcā.
Sešas
vasaras
pavadījusi
Garezera
vasaras
vidusskolā
mācot tautas dejas, iepazinusi

diasporas latviešus tālajā Amerikā
un Kanādā, piedalījusies divos
Ziemeļamerikas dziesmu un deju
svētkos – Hamiltonas svētkos kā
skatītāja, bet Baltimoras svētkos
kā GVV deju grupas vadītāja, man
bija sapnis – aizvest arī savus
dejotājus no Latvijas uz Toronto
deju svētkiem Kanādā. Sākumā tas
šķita pavisam nereāli. Sāku meklēt
dažādas latviešu organizācijas
un iespējamos līdzfinansējumus.
Vairāki meklējumi bija neveiksmīgi.
Saņēmu daudz atteikumu, vai
vispār nemaz nesaņēmu atbildi.
Tādēļ, rakstot projektu Latviešu
Fondam, cerības, ka tas varētu tikt
apstiprināts, bija gandrīz zudušas.
2018. gada jūlijā nāca ziņa –
Latviešu Fonds ir apstiprinājis
manu projektu! Sākumā nespēju
tam noticēt. Sev biju apsolījusi,
ka jauniešiem ir jāredz diasporas
svētki, jāredz, kā svešumā latvieši
mīl savu latvietību, kā, par spīti
angliskajai videi sev apkārt,
joprojām latvieši runā latviski
un, cik lielu kopības sajūtu var
piedzīvot dziesmu un deju svētkos
Ziemeļamerikā. Pati to izjutusi
un redzējusi, joprojām uzskatu,
ka kaut kas tāds ir jāpiedzīvo

ikvienam latvietim Latvijā. Tas ir
tikai un vienīgi pašam sajūtams un
tas nelīdzinās nekam citam Latvijā,
pat ne dziesmu un deju svētkiem
Latvijā.
Bet tad mani pārņēma bažas –
vai man būs dejotāji, ko vest uz
svētkiem? Tik pat pārsteidzoši,
kā mana projekta apstiprināšana,
jauno deju sezonu iesākām ar
neticami lielu dejotāju skaitu.
Un gandrīz visi izteica vēlēšanos
braukt uz Toronto svētkiem. Mans
sapnis bija piepildījies! Tagad bija
skaidrs, ka mēs tiešām braucam.
Toronto mūs sagaidīja savā nakts
ietērpā – pilsētas ugunīm spoži
mirdzot debesskrāpju logos.
Ar pāris stundu novēlošanos
nekā sākotnēji cerēts, beidzot
laimīgi bijām nonākuši gultās, lai
jau nākamajā dienā kā vieni no
pirmajiem ieskandinātu un ar
deju soli ierībinātu tik ilgi gaidītos
XV Dziesmu un deju svētkus
Kanādā. Gādāju, lai izbaudām
maksimumu – dejojām visos
koncertos, piedalījāmies jaundeju
skatē,
apmeklējām
balles.
Galvenais bija, lai jaunieši gūtu
šos neatkārtojamos iespaidus,
redzētu latviešus pasaulē, sajustu
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latvietību un tās svarīgo nozīmi
ārpus Latvijas. Pirmās dienas
jaunieši staigāja mutēm vaļā,
tverot visu, kas notiek, gūstot
neizdzēšamas
emocijas.
Kā
vadītāja dzirdēju savus dejotājus
komentējot, cik neticami ir tas,
ka visur dzird latviešu valodu, cik
super jauki ir latvieši, cik daudz
labu komentāru par mums kā deju
kopu ir dzirdēts no pilnīgi svešiem
cilvēkiem. Kad Latvijā, gatavojoties
deju lieluzveduma finālam, stāstīju,
ka ikkatrs noteikti sajutīs trīsas un
zosādu, visiem 1500 dejotājiem
koncerta noslēgumā vienojoties
kopīgā “Daugav’ abas malas”
dziesmā, kāds pat iesmējās – tas
šķita kā pārspīlējums; tā noteikti
nevar būt; nekas tāds nekad nav
pieredzēts. Bet tā tiešām notika,
kad ne tikai lielais dejotāju skaits,
bet arī visi skatītāji arēnā piecēlās
kājās, sadevās rokās un kopīgi
izdziedāja šo latviskā kodējuma
pilno dziesmu. Pēc koncerta
savus dejotājus satiku
ar asarām acīs. Tajā
brīdī sapratu, ka visi
pārdzīvojumi un šķēršļi,
kas tika pārvarēti, lai
beigu beigās tomēr
nokļūtu šeit, bija tā vērti.
Mani jaunieši sajuta un
piedzīvoja to, kas mani
pašu ir visus šos gadus
dzinis atgriezties pie
latviešiem Amerikā un
Kanādā.
Pateicoties
Latviešu
Fonda
dalībniekiem
un viņu atbalstam, tika
piepildīts viens liels
sapnis, kas uz mūžu
tagad ir iespiedies 25
cilvēku sirdīs un atstājis
nekad neizdzēšamas
atmiņas.

TDK “RITS” DEJOTĀJAS
SINTIJA UN RAMONA

“Mūsu
vasaras
gaidītākais
notikums kolektīvā paskrēja kā
ar vēja spārniem. Šajās desmit
piedzīvojumu pilnajās dienās, mēs
iepazinām jaunus cilvēkus, guvām
pozitīvas emocijas, pavadījām
daudz laika kopā smieklos un
baudot ceļojumu, iepazinām
Kanādu ar savām acīm, guvām
pieredzi un atmiņas, kurās
aizkavēsimies vēl ilgi un, protams,
vienojāmies
kopīgās
latviešu
tautas dejās.
TDK “Rits” deju piedzīvojums
sākās 4. jūlijā ar uzstāšanos Hilton
viesnīcas “Dārziņā”. Diena bija
karsta, saule lutināja, taču, lai
gan iepriekšējās dienas lidojumi
un garie ceļi uz Kanādu bija ļoti
nogurdinoši,
bijām
enerģijas
pilni jau nākamajā rītā doties uz
mēģinājumu un spējīgi mūsu
cītīgo darbu atrādīt skatītājiem

koncertā. Pēc koncerta bijām ļoti
noguruši, taču pozitīvās emocijas
mums ļāva baudīt dienu un vakarā
doties uz iepazīšanās balli, kurā
varējām kopā ar citiem kolektīviem
baudīt vakaru un kopā izdejoties.
5. jūlijā ar deju “Vēžu dancis”
uzstājāmies
jaundeju
skatē.
Ieguvām 3. vietu, un skatītāju
balsojumā ierindojāmies 5. vietā.
6. jūlijā bija gara, sviedriem pilna
un nogurdinoša diena Mattamy
Athletic Centre, kur notika
mēģinājums.
7. jūlijā bija pēdējā svētku diena.
Centāmies no visas sirds parādīt,
ko mēs spējam un izbaudīt šo
vienreizējo iespēju tur atrasties un
dejot kopā ar citiem kolektīviem
no dažādām pasaules malām.
Emocijas bija neaprakstāmas,
un, skanot “Daugav’ abas malas”,
tiešām
“skudriņas
pārskrēja”
un sariesās prieka asaras acīs.
Šis bija tiešām neaizmirstami
skaists un lielisks pasākums, ļoti
priecājamies par šo
iespēju!
Atlikušās
dienas
Kanādā
mēs
pavadījām
dažādās ekskursijās,
izstaigājot
un
iepazīstot Toronto
vēl vairāk, atpūšoties
pie
baseina
un
vienkārši
labi
pavadot laiku kopā.
TDK “Rits” vārdā
sakām milzīgi lielu
paldies
Latviešu
Fondam par lielisko
iespēju piedalīties XV
Latviešu Dziesmu un
Deju svētkos Kanādā!
Tiekamies
2022.
gadā Minesotā!”
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TDK “RITS” DEJOTĀJS NIKS

“XV Latviešu dziesmu un deju
svētki Kanādā viennozīmīgi ir
atstājuši daudz patīkamu atmiņu.
Domāju, ka maniem deju kolektīva
kolēģiem arī netrūkst emociju pēc
šiem svētkiem. Šāda veida svētki
man bija pirmo reizi. Pirms tam
biju piedalījies jauniešu dziesmu
svētkos Latvijā, taču pieredzētais
Kanādā
pārspēj
iepriekšējo
pieredzi. Tā bija vienreizēja
sajūta atrasties vienā telpā plecu
pie pleca kopā ar latviešiem no
visas pasaules, un to es noteikti
neaizmirsīšu, jo tās sajūtas ir
neaprakstāmas.”

katram no dejotājiem bija jādomā
par savu vietu deju zīmējumos.
Es jau biju piedalījusies Latvijas
skolēnu dziesmu un deju svētkos
2015. gadā, tāpēc man orientēties
lielajā cilvēku pūlī nebija tik
sarežģīti, taču tas tāpat bija
izaicinājums. Otrkārt, koncertā
varēja just, ka visi apkārtējie
patiešām mīl savu tēvzemi Latviju,
kā arī latviešu tautas dejas. Latvijas
svētkos arī tiek izpausta mīlestība
pret dzimteni, taču šeit, Toronto,
atmosfēra bija citādāka. Svētku
noslēguma koncerts radīja lielu

gandarījumu. Saprotams, ka viss
nebija perfekti, tika pieļautas dažas
kļūdas kādā no dejām un pazaudēti
vainadziņi, bet noslēgumā, stāvot
starp citiem dejotājiem – latviešiem
– un dziedot “Daugav’ abas malas”
visi pārdzīvojumi par kļūdām tika
aizmirsti un es vienkārši izbaudīju
mirkli. Redzot, ka arī skatītāji
piecēlās kājās un sadevās rokās,
pat asaras mazliet sariesās acīs.
Grūti noticēt, ka šie svētki, kam
mēs visu gadu gatavojāmies, ir
beigušies, taču tie vienmēr paliks
atmiņā!”

TDK “RITS” DEJOTĀJA GUNDA

“Man šie svētki bija patiešām
interesanta pieredze, jo tie atšķīrās
no pierastajiem dziesmu un
deju svētkiem, kas notiek Latvijā.
Pirmkārt, jau mēģinājumi bija
citādāki. Koncerta virsvadītāji
paši atradās deju laukumā,
lai palīdzētu lielajam kolektīvu
daudzumam atrast vajadzīgās
vietas. Mēģinājumi, protams, bija
ļoti nogurdinoši, jo bija agri jāceļas,
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ALA KONGRESS

Latviešu Fonds sadarbojas ar ALA
2019. gada maijā, Latviešu Fonds
piedalījās ALA kongresā Denverā.
Renāte Kenney sniedza atskaiti
par Latviešu Fonda projektiem
un darbību, demonstrējot šim
gadījumam
īpaši
sagatavotu
filmu,
kura
izpelnījās
lielu
kongresa dalībnieku atzinību.
Valda
Grinberga
piedalījās
paneļdiskusijā par latviešu jaunās
diasporas sadarbību ar «vecās»
trimdas
latviešiem.
Kongresā
mēs arī apsveicām Latviešu
Fonda revidenti, Anitu Grīviņu, ar
jauno kasiera amatu ALA valdē!
Piedalīšanās ALA kongresā deva
Latviešu Fonda padomei lielisku
iespēju satikties ar daudziem LF
dalībniekiem, biedrorganizācijām
un labvēļiem, kurus ikdienā
nesatiekam. Pie LF informācijas
galdiņa iepazināmies ar jauniem
draugiem, tikāmies ar seniem
paziņām un nodibinājām kontaktus
ar rosīgajiem un viesmīlīgajiem
Denveras latviešiem.

LF dalībnieku un biedrorganizāciju pārstāvju kopbilde ALA kongresā, no kreisās
Mārtiņš Andersons, Tatjana Vītiņa, Una Veilande, Valda Levenšteina, Ints Dzelzgalvis,
Līga Jēkabsone, Anita Grīviņa, Valda Grinberga, Kristīna Putenis, Līna Bataraga, Dace
Ķezbere, Mārtiņš Putenis, Renāte Kenney

Vēlreiz tikāmies ar ALA pārstāvjiem
šī
gada
skolotāju
kursos
Losandželosā, kur sveicām bijušo
LF padomes locekli, Elisu Freimani,
uzsākot Izglītības nozares vadīšanu.
Aktīvi cilvēki darbojas gan LF gan
ALA vadībā, tādēļ nav brīnums, ka
tiekamies biežāk un sadarbojamies
arvien vairāk. Mūsu organizācijām
ir līdzīgi mērķi un no draudzības un
sadarbības iegūsim mēs visi!

Mārtiņš Puetnis, Elisa Freimane, Ivars Mičuls, Sandra Kronīte-Sīpola, Renāte Kenney
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LATVIEŠU FONDA FINANSES
Account List
Account Number/NickName
826-02009 "CIO Eq ETF US Gr"

Account Title

LATVIAN FOUNDATION, INC.
C/O ANDREJS DUMPIS 6324
CREBS AVE
TARZANA CA 91335-6819
Service Type: Personalized - Client Disc
LATVIAN FOUNDATION, INC.
C/O ANDREJS DUMPIS 6324
CREBS AVE
TARZANA CA 91335-6819
Service Type: Personalized - Client Disc
LATVIAN FOUNDATION, INC.
616 WIGGINS RD
SAINT PAUL MN 55119-5366

826-02014 "Bond Account"

826-02227 "Bierina Fonds"

Credit Type

Account Registration

Cash

Cash

Cash

Market Value($)

% of Total

ENDOWMENT

91,033

9.77

ENDOWMENT

28,294

3.04

932,147

100

ENDOWMENTM

812,820

Total

87.20

Unless otherwise indicated, assets and investment accounts included in this Report are held at Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated ("MLPF&S"), Member SIPC.
Bank deposits are held at the Bank of America, N.A. and affiliated banks or other depository institutions and are covered by FDIC insurance up to applicable limits. Bank deposits are not protected by
SIPC. All reports other than the Balances report contain brokerage information only.

Asset Allocation Overview
As of Close of Business: 09/16/2019
Asset Allocation

Asset Class
Equity
Fixed Income

Equity Size and Style

Market
Value($)
775,671
123,531

3.52
100.00

Account Summary
Account Type/Manager
ENDOWMENTM
ENDOWMENT
ENDOWMENT

16.30

15,735

157,253

20.27

Small/Mid Cap Growth

99,888

12.88

Small/Mid Cap Value

Large Cap Value

59,047

7.61

International Equity

22,264

2.87 Total

Equities Blend

8,122

Total

Account
826-02009 "CIO Eq ETF US Gr"
826-02014 "Bond Account"
826-02227 "Bierina Fonds"
Total

20,134

Short Term Bond

13.25

32,799

932,147

Int. Term Bond

% of
Total Maturity
55.32
Long Term Bond

932,001

Total

% of
Total
70.12

Market
Value($)
429,097

Cash

147

Market
Value($)
86,616

% of
Total Size & Style
83.23
Large Cap Growth

Subtotal
Other

Fixed Income

Fixed Income Blend

12.74

1,046

0.85

123,531

100.00

1.05

775,671 100.00
Market
% of
Value($) Total
812,820
87.20
91,033 9.77
28,294 3.04
932,147
100.00

Top Holdings (Based on Market Value)
Quantity
424

Price($)
217.33

Market
Value($)
92,148

% of
Total
9.89

VANGUARD INDUSTRIAL ETF
AMAZON COM INC COM
CONSUMER DISCRETIONARY

473
37
520

149.21
1,807.84
121.84

70,576
66,890
63,357

7.57
7.18
6.80

Security Description
VANGUARD INFORMATION
TECH ETF

SPDR

FIRST TRUST CLOUD

984

57.74

56,816

6.10

FIRST TRUST DOW JONES

383

138.94

53,214

5.71

HEALTH CARE SELECT SPDR
VANGUARD CONSUMER

565
266

91.31
155.08

51,590
41,251

5.53
4.43

SPDR US FINANCIAL SECTOR

1,128

28.39

32,024

3.44

ML BANK DEPOSIT PROGRAM
Total

24,437

1.00

24,437
552,304

2.62
59.25

COMPUTING ETF

INTERNET INDEX FUND

STAPLES ETF
ETF

Report created September 17, 2019
for Latviesu Fonds

Accounts included in this report: All - 826-02009(ENDOWMENTM), 826-02014(ENDOWMENT), 826-02227(ENDOWMENT)
For Informational Purposes Only - Account Statement is Official Record of Holdings, Balances and Security Values
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PROJEKTU PĀRSKATS
Filma “Dvēseļu putenis” LF18L04
Ar visvērienīgāko atklāšanu kāda jebkad bijusi latviešu filmai, 8. novembrī “Dvēseļu putenis” uzsāka
savu ceļu pie skatītājiem. Seansi notika vienlaicīgi
daudzos kīnoteātros, bet Rīgā uz svinīgao atklāšanu
bija aicināti arī Latviešu Fonda pārstāvji. Bez tam, ar
šo filmu tika atklāts šī gada kīnofestivāls Lielais Kristaps. 11 dienās, kopš filma tika nodota skatītājiem,
to bija noskatījušies jau 102 252 skatītāji!
Latviešu Fonds atbalstīja filmu finansējot tās mūzikas
tapšanu, kuru komponēja Losandželosā dzīvojošā
komponiste, Emmy balvas laureāte, Lolita Ritmane.
Lai veiktu mūzikas ierakstu Latvijas Radio studijā,
tika izveidots īpašs orķestris un pieaicināti Valsts
Akadēmiskā kora “Latvija” mākslinieki ar diriģentu
Māri Sirmo. Mūzikas ieraksts ir izdots kompaktdiskā.

Lolita Ritmane saka, ka “Dvēseļu putenis”
ļāvis viņai īstenot sapni par mūzikas komponēšanu latviešu filmai.

Filmā “Dvēseļu putenis” Sešpadsmitgadīgais Artūrs
dodas strēlniekos un kopā ar draugiem cīnās par
brīvību – pat tad, kad neviens nezina, kurā pusē tā
meklējama.

„Ļoti ceru, ka filma piešķirs vēl daudz dziļāku
saturu tam, kādēļ mēs 11. novembrī ejam
aizdedzināt svecītes, pieminot Latvijas brīvības cīnītājus,” tā neilgi pirms filmas „Dvēseļu putenis” pirmizrādes teica režisors Dzintars Dreibergs.

Kopā ar filmu ir izveidota mājas lapa dveseluputenis.
lv, kas veltīta Latvijas vēstures posmam no 1914. –
1921.gadam – Pirmā pasaules kara notikumiem Latvijas teritorijā, latviešu strēlniekiem un Brīvības cīņu
sākumam. Laika posmam, kur sarežģītos apstākļos
latviešu tauta pieteica savas tiesības uz valsti, nāciju
un pašnoteikšanos, izcīnot neatkarīgu valsti – Latviju.
Mūžīgs gods un pateicība tās cīnītājiem un aizstāvjiem – latviešu strēlniekiem!

Pateicamies Latviešu Fonda dalībniekiem, jo
šīs filmas tapšanā ir arī jūsu devums! Dosim,
dzīvosim!
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XV Dziesmu un
deju svētki Kanādā
LF19L02

XV Latviešu Dziesmu un
Deju svētki Kanādā bija
īpaši sekmīgi, pulcējot sen
neredzētu dalībnieku un
skatītāju skaitu. Piedalījās pāri par 2000 dalībnieku:
koristi, dejotāji, mūziķi, arī mākslinieki, rakstnieki, teātru
un svētku tirdziņa dalībnieki. (Daži pat dejoja, dziedāja
un spēlēja teātrī!) Rīcības komiteja, 9 cilvēku sastāvā,
un 150 brīvprātīgie darbinieki gādāja par svētku norisi.
Liels skaits sarīkojumu bija izpārdoti, un spriežot pēc tā,
cik bija pārdotas biļetes un rezervētas viesnīcu istabas,
lēšam, ka uz svētkiem ieradās ap 4000 cilvēku. Šajos
svētkos arī piedalījās dalībnieki no Latvijas, kuri ieguva
neaizmirstamu pārdzīvojumu iepazīstot mūsu svētku
rīkošanas tradīcijas un atmosfēru.

Video ieraksts “Latvija simts gados”
LF19M28

Vasaras laikā uz Vašingtonas latviešu nama durvīm
Rokvilē, vairākkārt varēja lasīt brīdinājumu: “Lūdzu netraucēt! Notiek filmēšana!” Kaut arī ne gluži Holivudas
apmēros, nama sarīkojumu zālē bija iekārtota “filmu
studija”, ar prožektoriem, mikrofoniem un piemērotu dekoratīvo ietērpu. Filmēšanas nolūks – iemūžināt
programmu “Latvija 100 gados”, ko Vašingtonas tautieši noskatījās pērn, 18. novembrī, bet daudzi ieteica darīt pieejamu arī citiem. Programmas izpildītāji ir
pašmāju entuziasti, ko iekustināja Vašingtonas koporganizācijas LOV vadītāja, Anita Juberte. Viņas aicināts,
Vilnis Baumanis uzrakstīja stāstu par Latvijas likteņiem,
ko valstssvētku priekšnesumā raiti lasīja diktori Renāte

Grāvere, Aija Celma-Evans, Vija Ūdenāne un Ivars
Kuškēvics. Lasījumu papildināja mūzika un ekrānā
rādīti vēsturiski foto uzņēmumi. Priekšnesumam
īpašu dzirkstījumu deva seši vēstures liecinieki, kas
minētajos notikumos paši bijuši klāt vai bijuši personīgi ar tiem saistīti: Ilze Black, Imants Timrots, Aivars Osvalds, Knuts Ozols, Līga Sūrīte un Uve Hodgins. Programmas videoierakstu gatavo Vidvuds Mednis, kas ar
šādām lietām nodarbojas profesionāli. Vērtīgs palīgs
viņam ir mūsu pašmāju skaņu meistars, Andris Lūsis.
Kaut arī šovasar bijām izklīduši kur kuŗais – Gaŗezerā,
Katskiļos, Latvijā – paspējām tomēr nobeigt filmēšanu.
Tas nozīmē, ka Vidvuda rīcībā tagad ir teksta materiāls,
kas jāapstrādā – jāizņem kļūdas un pauzes. Līdztekus
mēs strādājam pie bildēm: papildinām fotogrāfiju
klāstu un nodosim Vidvudam precīzu plānu pēc kura
viņš vadīsies iekļaujot bildes videoierakstā.

Teātra Festivāls Laipa 2019 Islandē
LF 19M05
Latviešu amatieru teātru festivāls Laipa ir beidzies, un
aktieri atgriezušies mājās pilni iespaidu. San Francisko jaunā teātra režisore Mara Lewis saka: “Laipa - tā
ir amatierteātru gaismas pils. Tur nav ne nenovīdības, ne skaudības, ne neveselīgas konkurences, ne
aprunāšanas. Ir viena liela ģimene, kura priecājas par
katra kolektīva veiksmēm un panākumiem, un tai sāp
neveiksmes. Mēs viens otru ļoti labi saprotam, jo mēs
runājam vienā valodā. Jā, tā ir latviešu valoda, bet tā ir
arī teātra valoda. Mēs zinām, kāds darbs ir ieguldīts un
cik daudz sviedru izlieti. Mēs ceļam smilšu pilis, jo katra
izrāde ir unikāla, un tā, tāpat kā smilšu pils, ir tikai uz
īsu brīdi. Te nav uzvarētāju vai zaudētāju, ir tikai ieguvēji. Katrs teātris iegūst pieredzi, teātra kritiķa Ata Rozentāla izrādes analīzi, mācās no savām un citu kļūdām,
iegūst daudz draugu un apgūst jaunu pasaules stūrīti.
Mēs esam kļuvuši bagātāki. Un esam gatavi celt jaunas
smilšu pilis. Nākamais festivals Laipa notiks 2020. gadā
Minsterē, Vācijā.
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GAREZERS
Mīļie, dārgie absolventi!
Mīļā Garezera saime un viesi!

Latviešu Fonda vārdā, apsveicu Garezera vasaras vidusskolas absolventus, kas ir neatlaidīgi strādājuši, dedzīgi
dziedājuši, dejojuši, sportojuši un priecājušies lai sasniegtu vidusskolas beigšanas godu. Mēs visi šodien par
jums priecājamies un esam ļoti lepni.
Šodien šī spējīgā un gudrā absolventu klase iemieso visu to labo un vērtīgo, kas ir Latvija un latvieši. Katrs jūs
esiet spējīgs un unikāls indivīds, bet kopā sadarbojoties un ieklausoties viens otrā, esiet specīgāki un gudrāki.
Mīļie absolventi! Jūsu individuālās spējas ir skaistas un izcilas, bet atcerieties arī ieklausīties un būt iejūtīgi
viens pret otru. Mūsu šodienas pasaulē virpuļo domstarpības un nesaprašanās. Strādāsim un dzīvosim ar
cieņu pret sevi un saviem līdzcilvēkiem, ievērojot taisnīgumu un savstarpēju toleranci, kā to darīja mūsu
senči.
Lai veicinātu jūsu turpmāko saistību ar
latviešu organizācijām, Latviešu Fonds
jums dāvina dalību mūsu organizācijā,
tadā veidā iegūstot viena gada tiesības
balsot par projektiem, kas jums patīk
un kas jums šķiet visinteresantākie
un vērtīgākie. Mudinu jūs izmantot šo
dāvanu, iestājoties Latviešu Fondā un
piedaloties nozīmīgā veidā latviešu
sabiedriskajā darbā.
Lai jūs iedvesmotu uz latvisku nākotni,
apsveicu jūs ar dzejnieka Ojāra Vacieša
vārdiem!

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti
Vai celies debesīs
Vai jūras dzīlēs nirsti
Vai draugu pulkā
Dali savu prieku
Vai viens pats satiecies
Ar pretinieku -TU ESI LATVIJA!

UZ TIKŠANOS LATVIEŠU
FONDA PILNSAPULCĒ
HAMILTONĀ!
ATZĪMĒJIET
KALENDĀROS!
2020. gada 3. oktobris!
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JAUNI DALĪBNIEKI
Zaiga Minka Thorson:

Maira Bundža:

Man bija liels prieks un gods septembrī piedalīties
Latviešu Fonda pilnsapulces mākslas izstādē Kalamazū.
Bija jauki iepazīties ar
vairākiem padomes
darbiniekiem, un es arī
biju mazliet pārsteiga,
kad uzzināju, cik plaši
Latviešu Fonds atbalsta
visādus pasākumus
ne tikai Latvijā, bet
visur, kur latvieši dzīvo.

Es iestājos Latviešu fondā agros 1970tos gados,
kad piedalījos valodas kursos un Valdis Muižnieks
mani pierunāja. Tad es pierunāju arī savus vecākus,
un tie kļuva par mūža biedriem. 1980tos gados,
kad strādāju Latviešu Studiju centra bibliotēkā,
griezos pie Latviešu Fonda, lai tas palīdzētu finansēt
latviešu avīžu mikrofilmu iegādi un vairākus aparātus
bibliotēkas vajadzībam.

Kalamazū ir mana
dzimtā pilsēta, kur
arī ieguvu BFA grādu
Western Michigan University, glezniecibā un grafiskajā
dizainā. Pēc tam devos uz Northern Illinois University,
kur ieguvu MFA glezniecībā. Esmu GVV absolvente un
jaunībā piedalījos tautas dejās un meiteņu ansamblī.
Tagad dzīvoju “Quad Cities”, Ilinoisas rietumos, kur
nav latviešu sabiedrības – un tās man pietrūkst. Jau
20 gadus strādāju kā mākslas profesore Black Hawk
College, Moline, Illnois.
Pirmo reizi ceļoju uz Latviju 1986. gadā ar tēvu un brāli
Imantu. 2016. gadā atgriezos ar vīru John un dēliem
Alex un Eric. Abi bija nozīmīgi piedzīvojumi, bet itsevišķi
redzot brīvu Latviju bija tā, it kā kāds uzgrieza gaismu!

Man vienmēr likās, ka
Latviešu Fonds ir viena
no efektīgākām un
progresīvām latviešu
organizācijām,
kuŗā
darbojas forši cilvēki. Pa
gadiem bieži redzēju
LF simbolu grāmatās
un programmās, zinot,
ka LF ir atbalstījis šos
vērtīgos projektus.
Mani spēki un līdzekļi
daudzus gadus aizgāja citiem latviešu pasākumiem.
Nesen aptvēru, ka orģinālā doma ir laba, ka vajadzīgs
viens fonds pie kā var griezties pēc līdzekļiem kultūras
projektiem un pasākumiem, un, ka man vajadzētu to
atbalstīt.

IEGULDĪJUMU PĀRSKATS
Sveicināti LF dalībnieki!
Īsumā pastāstīšu kā mums ir gājis 2019. gadā. Noslēdzot oktobri, mūsu 2019. gada
procentu pieaugums ir 20.48%, ko mēs nopelnījām sabalansētajos ieguldījummos ar
akcijām un obligācijām. Kopš sākām ieguldīt LF naudu pie Merrill Lynch, pieaugums ir bijis
102.92%, tātad caurmērā 11.42% gadā. Sagaidām, ka 2020. gads nebūs tikpat auglīgs kā
2019. gads, bet prognozējam, ka ekonomika turpinās augt, kaut arī lēnāk nekā pēdējos
gados. Patreiz nesaskatām recesiju. Šo iemeslu dēļ, uzskatām, ka akcijas būs labāks
ieguldījums nekā obligācijas. Sargāt Fonda pamatkapitālu ir mans galvenais uzdevums.
Tajā pat laikā, turpinu gādāt, lai nauda pieaugtu, lai varam turpināt atbalstīt visus vērtīgos
projektus. Priecājos, ka ar sekmīgiem ienākumiem mēs to varam darīt. Paldies par jūsu
uzticību!
Jūsu ieguldījumu padomdevēja Brigita Tupuriņš-Rumpētere
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KONKURSS
KONKURSA NORITES KALENDĀRS
Janvāris
1. janvārī Fonda padome izsludina
konkursu un tā noteikumus.
Projektu lietvedis saņem projektu
pieteikumus un konsultē pieteicējus.
Februāris
1. februārī visi elektroniski sagatavotie
pieteikumi
ir
iesniegti
un
papildmateriāli nosūtīti pa epastu
vai pastu.
Projektu
lietvedis
izskata
pieteikumu atbilstību noteikumiem,
sagatavo pieteikumu sarakstu
padomes izvērtēšanai. LF mājas
lapā Fonda dalībniekiem ir iespēja
iepazīties un komentēt par
mazajiem projektiem.

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
īstenošana.

Mazo

Marta beigas
Padome izvērtē Mazo projektu
pieteikumus un izvēlas konkursa
uzvarētājus. Padome izvērtē Lielo
projektu pieteikumus un 10 no
tiem izvirza LF dalībnieku balsošanai.

projektu

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
2020. gada kopējais projektu finansējums ir $55,000, no kuriem $20,000 atvēlēti Mazajiem projektiem un
$35,000 Lielajiem projektiem. Latviešu Fonda finansējums nedrīkst pārsniegt 50% no projekta īstenošanai
nepieciešamās kopsummas. Latviešu Fonds arī nefinansē starptautiskus ceļojumus; ja projekts paredz šādus
izdevumus, projekta veicējam tie jāsedz no citiem avotiem. Projekti jāiesniedz elektroniski. Anketas paraugs
un saikne uz elektronisko pieteikuma anketu atrodama Latviešu Fonda mājas lapā http://www.latviesufonds.
info/projektu-konkurss/pieteikuma-anketa
Mājas lapā atrodama sīkāka informācija par pieteikšanos. Ar jautājumiem par konkursu rakstiet projektu
lietvedim Martiņam Hildebrantam 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;
kultūras pasākums ar nozīmi latviskajā dzīvē;
projekts, kas atspoguļo un dokumentē latviešu trimdas vēsturi vai kultūras dzīvi.
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KONKURSS
Kādus projektus nepieņem izvērtēšanai?
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 par politisku, militāru vai vienas konfesijas pasākumu;
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.

RENĀTE KENNEY SAŅEM ALA ATZINĪBAS RAKSTU
Latviešu Fonds sirsnīgi apsveic Renāti Kenney, kuru
apbalvoja ar 2019. gada ALA atzinības rakstu. Renāte
ir pašaizliedzīgi strādājusi Latviešu Fonda padomē un
palīga lomā, lai veicinātu organizācijas labklājību, attīstību,
un efektīvu darbību. Renāte nebaidās no izaicinājumiem
un ir savās Latviešu Fonda gaitās uzņemusies pulka
darbu!

Bostonas Latviešu skolā Renāte Kenney darbojas jau
padsmit gadus gan kā klases audzinātāja gan vēstures
skolotāja, gan Vecāku Padomes priekšniece. Viņa vienmēr
ar lielu atsaucību piedalās skolas sabiedriskajā dzīvē.
Renāte ir cilvēks kurš gan skolo mūsu skolas audzēkņus,
gan arī iedvesmo pārējos skolotājus.

Vienmēr
smaidīga
un
pilna
pozitīvas
enerģijas, viņas klātbūtne
iepriecina
klātesošos.
Atsaucīga,
darbīga,
pacietīga, izpalīdzīga – tās
ir īpašības, kas raksturo
Renāti.

Dziļā pateicībā
par ilggadīgo darbu,
RENĀTE,
Latviešu Fonds
Tevi sumina!
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LATVIEŠU FONDS VIESOJAS KALAMAZŪ

Rita Grendze, māksliniece

Latviešu Fonda pilnsapulce katru rudeni dažādās
pilsētās pulcina dalībniekus un interesentus, kam
rūp un interesē latviešu kultūra. Šoreiz oficiālā daļa
tika papildināta ar trīs mākslinieču – Ritas Grendzes,
Zaigas Minkas un Kristas Svalbonas darbu izstādi.
Dialogā ar LF dalībniekiem un pilnsapulces viesiem
tika diskutēts par to, kādēļ joprojām Latviešu Fonds
un tā darbība ir nepietiekoši atpazīstama un Fonda
resursu izmantojums disaporā salīdzinoši mazs. Rita
Grendze, kura LF finansējumu saņēma 2017. gadā,
piedalījās diskusijā, šajā rakstā dalās ar savu pieredzi
piesakoties LF konkursā un mudina citus ārzemēs
mītošos māksliniekus iepazīties ar LF darbu un
atbalsta iespējām.

vajadzības šķita lielas!). Šī saruna bija būtiska, jo sapratu, ka
lielās stipendijas, retāk saņem indivīdi un, ka pieteikšanās
specifiskas projekta daļas atbalstam, palīdzēs LF padomei
izlemt atbalstīt projektu vai ne. Pieteikšanās process
nav grūts, bet nepieciešams izstrādāt reālo budžetu un
pierādīt, ka līdzīgus projektus esi jau veicis. Visam jābūt
profesionālā līmenī. Es izlēmu pieprasīt Mazo stipendiju, lai
veidotu katalogu, kas dokumentētu visu šīs nepastāvīgās
instalācijas veidošanas procesu. Ja nebūtu šo stipendiju
saņēmusi, nebūtu varējusi atļauties katalogu iespiest.
Un tā - instalācija sen jau noņemta, tās daļas atvestas
uz ASV un izstādītas Kalamazū un Mesā, Arizonā, un tas
ir viss. Jo darbs veidots no tiešām ļoti vecām grāmatām,
tās sāk dzeltēt un izjukt. Tik tiešām nepastāvīgs darbs,
bet iemūžināts ļoti skaistā katalogā. Par Latviešu Fonda
atbalstu esmu no sirds pateicīga!

Man ļoti interesē Latviešu Fonda darbība, jo citu
tādu organizāciju, kas specifiski atbalsta radošus
projektus, latviešiem nav.

2017. gada pavasarī, man bija vienreizēja iespēja
veidot nepastāvīgu instalāciju Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā (LNB). Projektu ierosināja ALA Kultūras
nozares vadītāja Līga Ejupe, kura mani iepazīstināja
ar LNB pārstāvjiem, kuriem bija daudz ierosinājumu
un viens noteikums: viss darbs jāveic uz vietas Latvijā!
Tā, ar draugu un paziņu palīdzību, sarunāju, 5 nedēļu
laikā darbu veidot Cēsīs. “Simts raksti tiem, kas meklē
gaismu” bija skatāms LNB no 2017. gada maija līdz
augustam.
Protams, šāda projekta veikšana prasa izmaksas:
materiāli, lidojumi, apmešanās, studija. Sapratu, ka
mana ģimene tik lielus izdevumus nevarēs segt.
Griezos gan pie latviešu gan nelatviešu organizācijām.
Kaut izpildīju aptuveni 15 pieteikumus amerikāņu
mākslas atbalsta fondiem, nesaņēmu nevienu
stipendiju. Kad jautāju, kāpēc man neko nepiešķīra,
viena organizācija atrakstīja, ka, kaut arī projekts ir
labs, mana pieredze un portfolio augstā profesionalā
līmenī, tomēr mērķauditorija, latvieši, ir pārāk šaura.
Toties, es saņēmu atbalstu no Latviešu Fonda, ALA
kultūras fonda un kultūras nozares, un no Pasaules
Latviešu Mākslas centra.
Atzīšos, ka es maz zināju par Latviešu Fonda darbību
pirms sāku pildīt pieteikšanās anketas. Uzdrošinājos
piezvanīt toreizējai projektu lietvedei Renātei Kenney,
jo gribēju labāk saprast kādus projektus atbalsta ar
mazām un kādus ar lielām stipendijām (jo manas

Es priecātos redzēt, ka vairāki mākslinieki, kas dzīvo ārpus
Latvijas, individuāli vai kolektīvi, pieteiktos LF stipendijām.
Projektus varētu īstenot Latvijā, lai iepazīstinātu ar
diasporas profesionālo mākslinieku darbiem, vai ari ASV,
lai palielinātu latviešu mākslas klātbūtni ārpus Eiropas. Es
arī priecātos, ja kādos kongresos vai saietos tiktu rīkoti
semināri par pieteikšanās procesu LF finansējumam. Tas
varētu īpaši palīdzēt tiem latviešiem, kas varbūt regulāri
nepiedalās latviešu sabiedrībā, vai ir nedaudz nomaļus,
bet veido savu mākslu visaugstākajā līmenī. Piesaistīsim
un atbalstīsim tos, kam ir ko dot!
Latviešu Fonda projektu konkurss notiek katru gadu
no 1. janvāra līdz 1. februārim. Pieteikuma anketas
un sīkāka informācija atrodama LF mājas lapā www.
latviesufonds.com
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LATVIEŠU FONDA ZIEDOTĀJI
2019. gada maijs – oktobris
DZINTARA PAKĀPE $10,000+

Valdis Bērziņš, Latvija
Māra Dole †
Aina Galējs †

BRONZAS PAKĀPE $5,000+

Ernests Dravnieks †
Ints Dzelzgalvis, SC
Rasma Kariņa, MD
Ilze Pētersone, NY*
Sigrīda Renigere, IL

DZELZS PAKĀPE $2,500+

Alfs un Māra Bērztīss, PA
David un Sunca Bērziņš, MI
Juris Cilnis, WA
Andrejs Eglīte, NE
Modris Galenieks, IL
Valija Galeniece, IL
Astrīde Ivaska †
Rūta Jordāns, HI
Julie un Jay Knapp, MI
Ilona Ķīsis, OH
Kristīna Sīmane-Laimiņa, IL
Andris Padegs, NY
Ilze Pētersone, NY
Maija Priede, MA
Inta Rūtiņa-Adamoviča, MD*
Ansis Sapraša †
Maksims Strunskis, Vācija
Hugo Vītols †
JAUNIE TŪKSTOŠNIEKI

Andrejs Jansons, FL
Lukas Milevskis, NJ
Andra Zvārgulis, PA
ZIEDOTĀJI

Arnis Ansons, MA
Agita Arista, MA
Oļģerts Balodis, FL
Vineta Berga, CO
Andra Berkolda, CA
Dāvis Berkolds, CA
Andrejs Brošs, PA
Rota Brunovskis, IL
Maira Bundža, MI*

Jānis Dimants Jr., MN
Andra Dix, MA
Andrejs Dumpis, CA
Justīne Elferte, Latvija
Gita Ezers, Kanāda
Imants Freibergs, Latvija
Maija Fricsons, OH
Renāte Grāvers, MD
Valda Grinberga, MA
Anita Grīviņa, MI
Līga Gonzales, IL
Mārtiņš Hildebrants, NY
Līga Jēkabsone, MI
Rūta Jordāns, HI
Anita Juberte, MD
Tija Kārkle, WA
Aleksis Kenney, MA
Renāte Kenney, MA
Arnis Kupliņš, NY
Dace Ķezbers, IL
Ieva Kreichalt, NJ
Aina Laķis, CT
Ināra Lazdiņa, MD
Elizabete Ludvika, Kanāda
Agnese Linarte, MA
Mapbox AP, DC*
Līvija Medne, NJ
Maija Medne, NJ
Jānis Melngailis, MD
Laila Milevska, MD
Zaiga Minka Thorson, IL*
Ruta Moruss, MI
Imanta Nīgale, Latvija
Ilze Pētersone, NY
Elmārs Priedītis, MN
Mārtiņš Rācenis, CO
Astrīda Ramrath, MA
Inta Rūtiņa, MD
Annija Reinberga, MA
Andrejs Rozentāls, MI
Sigrīda Renigere, IL
Velga Rukuts, Latvija
Tamāra Rasum, MA
Deborah Shmalcs, PA
Zinta Schmidchens, WA
Dace Spanier, NJ
Maksims Strunskis, Vācija

Nora Steele, MO
William and Mary Sutton, MI
Marika Taube-Gulēna, Kanāda
Jana Tetere, NJ
Daina Tums MA
Andris Vītiņš, NY
Bertrams Zariņš, MA
Edgars Zālīte, NY
Andra Zvārgulis, PA
Roberts Žmuidiņš, NY
ĪPAŠO AKCIJU ATBALSTĪJA

Aija Zeltiņa – Kalniņa, CA
Biruta Abuls, MI
Dace Aperāne, NY
Vineta Berga, CO
Andra Berkolds, CA
Ginta Elksne, Latvija
Valda Grinberga, MA
Valda Gustavs, Kanāda
Daumants Hāzners, IL
Maija Hinkle, NY
Aija Holohan, NH
Anita Juberte, MD
Pegija Kalniņa Taube, CA
Renāte Kenney, MA
Zuze Krēsliņa, Vācija
Sandra Kronīte-Sīpola, MA
Renāte Laine, NY
Aija Moeller, VA
Lalita Muižniece, MA
Anita Nāgelis, VA
Elga Ozols, VA
Andris Petričeks, CA
Ilze Pētersone, NY
Kristīna Putenis, NJ
Laura Ramanis, CA
Brigita Rumpētere, NJ
Biruta Schulz, CA
Maksims Strunskis, Vācija
Māra Vīksniņa, DC
Līga Zemesarājs, OH
Māra Zirnīte, Latvija
Andra Zvārgulis, PA
Juris Žagariņš, MA
Ar * atzīmēti jaunie dalībnieki un
augstāko pakāpju ziedotāji
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ZIEDOJUMU ANKETA

ES DODU, TU DOD, MĒS DODAM!
Nokārtojiet 2020. gada dalības maksu līdz 1. februārim
vai atbalstiet LF ar ziedojumu!
Pateicamies visiem aktīvajiem LF dalībniekiem, kas mūs atbalstījuši līdz šim! Lūdzam neaizmirst mūs arī nākamgad
un pateicamies jums ar īpašo LF dalībnieka piedāvājumu:
10% ATLAIDE MĀKSLINIECES ELIZABETES LUDVIKAS
ROTĀM WWW.LUDVIKS.COM
10% ATLAIDE MĀKSLINIEKA GINTA GRINBERGA
DARBIEM WWW.GINTSGRINBERGS.COM
10% ATLAIDE MĀKSLINIEKA EDGARA SKULTES ROTĀM.
DZELZS, BRONZAS UN DZINTARA TŪKSTOŠNIEKIEM
ATLAIDES NO 15% LĪDZ 20%. www.skaistarota.com

Lai saņemtu atlaides, jāpiemin šis sludinājums.
Atlaides ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.
Pateicamies jums par atbalstu Latviešu Fonda misijai!

23

Latviešu Fonds
Latvian Foundation

c/o Mārtiņš Rācenis
PO Box 3010
Winter Park, CO 80482
www.latviesufonds.com

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

RETURN SERVICE REQUESTED

UZ TIKŠANOS
LATVIEŠU
FONDA
PILNSAPULCĒ
HAMILTONĀ!
ATZĪMĒJIET
KALENDĀROS!
2020. gada
3. oktobris!

PALDIES
ka 3. decembrī
#GivingTuesday
atceraties arī
LATVIEŠU
FONDU
		
https://www.facebook.com/latviesu.fonds
https://www.instagram.com/latviesu_fonds/
https://twitter.com/LatviesuFondS

