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Rudens zelts 
 
Šī simtgades vasara aizvadīta svētkos, dziesmā un dejā. Arī Latviešu Fonds 
svinēja Latvijas simtgadi, to atzīmējot šovasar Rīgā, kopā ar dalībniekiem, 
kādā burvīgā dziesmu svētku nedēļas vakarā uz Dzirnavu ielas dzīvokļa 
jumta. Kaut arī dziesmu svētku sajūtas visiem vēl spilgti dzīvo sirdīs un 
atmiņās, tomēr mūs grib sveikt rudens, kas šogad apstaro Latviju zeltainā 
košumā. Rudens Latvijā šogad ir īpaši krāšņs, saulains un jauks. Latvijas 
lielajai jubilejai par godu, daba piedāvā savas skaistākās dāvanas. 
 
Ar rudeni Latviešu Fonda padomei iesākas jauns un rosīgs darba posms. 
Jau no pavasara, padome nopietni nodarbojās ne tikai ar projektu darbiem, 
bet gan arī gatavojās uz pilnsapulci, kur pārrunāja un pieņēma svarīgus 
lēmumus par statūtu grozījumiem. Tāpat, laikiem mainoties, likumi 
bezpeļņas organizācijām ir mainījušies un, pakļaujoties likumu prasībām, 
Latviešu Fonda padome ir strādājusi, lai samazinātu naudas aizdevumus no 
dalībniekiem. Pēdējā gadā, padome nenogurstoši strādā, lai darba rezultāti 
būtu visaugstākā līmenī, cienot Latviešu Fonda biedrus, kas Fonda vadību ir  
uzticējuši padomei.  Padome nebaidās no šķēršļiem un tiecas sasniegt 
pozitīvus mērķus, kas palīdzēs šai organizācijai augt un attīstīties.  
 
Šo lielo darbu var sekmīgi veikt tikai tad, kad piedalās gudra, prasmīga un 
saskaņota komanda. Savā pirmajā LF vadības gadā, man ir bijis liels gods 
sadarboties un saņemt atbalstu un padomus no padomes locekļiem, kas 
strādā ne tikai Latviešu Fondā, bet ikdienas maizes darbā kā eksperti 
uzņēmumu vadībā, grāmatvedībā, finanšu jomā, bezpeļņas organizāciju 
administrācijā, kā arī citās profesijās, izceļoties kā speciālisti savā laukā. 
Katrs Latviešu Fonda darbnieks ir zelta vērts!  
 
Satiekoties ar dalībniekiem pilnsapulcē, piedaloties diskusijās un uzklausot 
jautājumus, rūpes, un ieteikumus, izjutu, ka arī pilnsapulces klātesošo 
piedāvātā pieredze, sajūsma un labvēlība ir kā vērtīgi zelta gabali.  
 
Šoruden, visur, kur skatāmies - redzam un jūtam zeltu. Apzeltīts rudens.   
 
~ LF priekšsēde Valda Grinberga 
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Pilnsapulces protokols 

 
Bostonas Trimdas draudzes telpas 

58 Irving Street, Brookline, MA 
Sestdien, 2018. gada 29. septembrī, plkst. 13:00 

 
 
Piedalās 25 Latviešu Fonda dalībnieki, tajā skaitā padome: Valda Grinberga, Renāte Kenney, Ilze 
Pētersone, Jēkabs Bērzkalns, Andra Berkolda, Andrejs Dumpis, Brigita Rumpētere, Mārtiņš Hildebrants, 
Arnis Ansons. Trūka Tija Kārkle (padomdevēja), Andris Padegs (padomdevējs), Anita Grīviņa (revidente) 
un Valdis Bērziņš (Latvijas komisija). 
 
Sēdi atklāj 13:20 ar klusumu brīdi tiem dalībniekiem, kuri aizgājuši mūžībā. Seko Latvijas valsts 
himna.  
 
Kvorums konstatēts 

• Latviešu Fonda aktīvo dalībnieku skaits 440 
• Balsstiesīgie dalībnieki klātbūtnē un ar pilnvarām: 104 

  
Sapulces darba kārtība pieņemta 

• Izraudzīti par balsu skatītājiem (Laura Ramane un Andrejs Dumpis) 
• 2017. g. pilnsapulces protokols vienbalsīgi pieņemts 

 
Priekšsēde Valda Grinberga iepazīstināja ar jaunievēlētiem revidentiem un lietvežiem 
 
Padomes locekļu ziņojumi 

• Padomes locekļu vēlēšanu rezultāti: Arnis Ansons 95%, Mārtiņš Hildebrants: 94%.  
• Revidentu vēlēšanu  rezultāti: Laura Ramane: 95%, Andrejs Dumpis: 94%, Anita Grīviņa: 90%. 

Priekšsēdes ziņojums (Valda Grinberga) 
• Latviešu Fonda padomes prioritāte ir piesaistīt jaunus dalībniekus, it īpaši jauniešus. 
• Latviešu Fonds atbalstīja mazā projekta pieteikumu no ALJAs kongresa rīkotājiem. Kongress 

notiks šī gada novembrī, Bostonā. 
• Jūlijā sagaidījām dalībniekus, projektu veicējus un citus viesus Latviešu Fonda viesībās Rīgā. 
• 2018. gada vasarā Latviešu Fonds atbalstīja Garezera vasaras vidusskolas kora kompaktdiska 

ierakstīšanu, atzīmējot Latvijas simtgadi. Šis mūzikas ieraksts izcels GVV kori sadarbībā ar 
izcilākajiem Latvijas mūziķiem un būs pieejams visos latviešu centros. 

• CD atbalsts ir viens no veidiem kā Latviešu Fonds uzrunā un atbalsta jauno paaudzi. 
• Šovasar, Garezera Vasaras vidusskolas izlaidumā, Latviešu Fonds apsveica 38 GVV 

absolventus, uzdāvinot LF biedra tiesības uz vienu gadu. Tādā veidā ceram celt LF redzamību 
jaunajā paaudzē un veicināt jauniešu interesi par Latviešu Fonda darbību. 

• 2018. gadā, Latviešu Fonds atbalstīja 12 mazos projektus $15,000 apmērā  
• 2018. gadā Latviešu Fonds atbalstīja 3 lielos projektus $30,000 apmērā 
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Projektu lietvedes ziņojums par konkursu  
Renātei Kenney amata termiņš ir beidzies. To pārņems Mārtiņš Hildebrants. 
2018. gadā 7 mazie projekti saņēma pilnu finansējumu un 5 saņēma daļēju finansējumu 

• Dokumentāla filma "Z.A.Meierovics” (LF18M01) - $2,000 
• Latviešu filmu izrāde Baltijas valstu simtgades svētku ietvaros (LF18M02) - $1,000 
• Tautasdziesmu teicējas (LF18M04) - $2,000 
• Terra Choralis, latviešu kormūzikas lielkoncerti Šveicē (LF18M05) - $1,000 
• Lettonia centum, latviešu klasiskās mūzikas koncerts par godu Latvijas simtgadei (LF18M06) - 

$1,000 
• Bibliotēkas - piejūras Gaismas pilis (LF18M07) - $800  
• 66. ALJA Kongress Bostonā (LF18M08) - $2,000 
• Grāmata “PIESAULE 1954 – 2018” (LF18M09) - $1,000 
• Sanfrancisko Jaunā teātra izrāde “Sprīdītis?” (LF18M10) - $2,000 
• Pastāvīgās ekspozīcijas paplašināšana aktiera Edgara Liepiņa atcerei „Ziemeļu zvaigzne” 

(LF18M11) - $1040 
• Latviešu danču video iefilmēšana (LF18M13) - $500 
• Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi “Baltijas mūzikas ceļš” (LF18M14) - $660 plus 

īpašā akcija 
2018. gadā trīs lielie projekti saņēma pilnu finansējumu - $10,000 katrs 

• Folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači” koncertu turneja Ziemeļamerikā “Ak, Latvija, kur Tavi 
dēli?” (LF18L02) 

• Filma “Dvēseļu putenis” (LF18L06) 
• Latvijas deju kopas “Rits” dalība XV Latviešu Dziesmu un deju svētkosToronto 2019. gadā 

(LF18L03) 
Projektu lietvedes ziņojumi 

• 48 gados finansējumu saņēmuši vairāk kā 500 projekti 2 miljonu dolāru vērtībā 
• Pieteikumus pieņemam tikai elektroniski 
• Izskatām ap 100 pieteikumu gadā 
• Informācija Feisbukā, Twitter, Instagram, Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā un diasporas 

laikrakstos 
• Konkursa norises kārtība atrodama www.latviesufonds.com 
• LF pirmo reizi piedalījās ALA kongresā, (Vašingtonā, D.C.) kur pārstāve Renāte Kenney: 

o Informēja par LF darbību un projektiem 
o Tikās ar ALA un PBLA vadību 
o Iepazinās ar ALA līdzekļu vākšanas kampaņu 
o Uzzināja par ASV un Kanādā gaidāmajiem kultūras pasākumiem 
o Tikās ar LF dalībniekiem 

Aktīvo projektu lietveža ziņojums 
Kopš 2017. gada oktobra, Latviešu Fonds atbalsta 33 projektus: 24 mazos projektus, 9 lielos projektus. 
No šī skaita, pēdejā gadā 14 projekti ir izpildījuši un slēguši projekta darbus, iesniedzot 
programmātiskās un finanšu atskaites. 
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Pārskats par dažiem projektiem: Jettes Užānes Dienu grāmata; Latvijas tautas deju kopa “Rits”; 
Sanfrancisko jaunais teātris “Sprīdītis?”; Grāmata “Nyet Nyet Soviet”; Filma “Zigfrīds Anna Meierovics”; 
Izstāde “Es arī esmu latvietis”; Latviešu danču iefilmēšana. 
Kasieŗa ziņojums (Jēkabs Bērzkalns) 
Latviešu Fondam ir stabils finansiālais stāvoklis. Ziedojumi slīd uz leju, bet veidosim kampaņas, lai tos 
vairotu. Līdzekļi un “net assets” ir pieauguši.  

• FY18   Ienākumi:        $11,576.19 
Jauni dalībnieki:   $     400.00 
Balsstiesību atjaunošana: $  1,730.00 
Ziedojumi:   $  7,321.19 
Īpašā akcija:   $  2,125.00 

• FY19  Finanšu gads līdz 31. aug.: $  8,258.87 
Jauni dalībnieki:  $     100.00 
Balsstiesību atjaunošana: $  2,520.00 
Ziedojumi:   $  4,628.87 
Īpašā akcija:   $  1,010.00 

• FY18 darbības izdevumi šogad līdz 31. augustam: $5,816.41 
o Bieriņa fonds ir piešķīris balvu Krisītei Skarei 2017. g. jūnijā: $1,000.00 
o IRS atskaites ir iesniegtas 

Administratīvās lietvedes ziņojums 
• 8 jauni dalībnieki - 2 studenti, 1 GVV absolvents, 3 Tūkstošnieki, 2 atjaunoja dalību pēc ilga 

pārtraukuma 
• Sveicam Tūkstošniekus kuri turpina ziedot 
• Vairāki dalībnieki uzstādījuši automātiskos ikmēneša maksājumus 
• Gandrīz 1400 draugu Feisbukā 

Datu bāzes jaunumi 
• Jauna, viegli lietojama datu bāze 
• Pieejama visiem padomes locekļiem 
• Ērts un ātrs kontakts ar dalībniekiem 
• Uzskaite, ziedojumi, pateicības vienuviet 
• Konta izraksti pēc pieprasījuma 
• Dalības maksas atgādinājumi 
• Turpināsim pilnveidot 2019. gadā 
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Sekretāres ziņojums  

• Sekretāre Andra Berkolda piedalījās un protokolēja visās padomes sēdēs un pilnsapulcēs 
• 2017. rudenī un 2018. pavasarī sastādīja un rediģēja Latviešu Fonda apkārtrakstus 
• Vasarā vadīja līdzekļu vākšanas akciju Latviešu Fonda atbalstam par Garezera vasaras 

vidusskolas ierakstīto kompaktdisku par godu Latvijas simtgadei 
Balsošana par statūtu grozījumiem 
LF Padome piedāvā dažus statūtu grozījumus, kas ļautu LF Padomei elastīgāk un efektīvāk strādāt. 
Padome ir konsultējusies ar juristu, kura specialitāte ir NVO likumdošana Mičigenas štatā. 
Pacēlās jautāums sakarā ar Statūtu IV.4: “Kā formāli definēsim ‘neefektīvs padomes loceklis’?” 
Priekšsēde piekrita, ka padomei jāizstrādā vadlīnijas šim jautājumam paturot prātā nākotnes 
varbūtības. 
Pacēlās jautājums par Article XIX: “Ja padome maina statūtus, un biedri ir ar šo maiņu neapmierināti, 
kāds ir nākamais, formālais solis?” Atbilde: jebkurš biedrs var lūgt Padomei sasaukt īpašu sapulci; var 
lūgt padomei šo jautājumu izskatīt nākamajā sēdē; jeb biedri var iesniegt lūgumu balsot (jo vajag 10% 
biedru, lai statūtus grozītu). Padome var vai nu tādu  balsošanu noturēt pilnsapulces laikā, jeb Padome 
var izsludināt visus grozījumus un uzklausīt biedru reakcijas, iebildumus un ieteikumus 30 dienu laikā. 
Pēc tam sekotu balsošana. 
Kasieris Jēkabs Bērzkalns paskaidroja atšķirību starp “by-laws” (ko nemaina ikdienas darbībā) un 
“procedures manual” (ko var mainīt). 
Pacēlās jautājums, vai Padome ir pietiekoši skaidrojusi dalībniekiem, kāpēc jāpārliek Latviešu Fonda 
aizņēmumi uz ziedojumiem? Revidente Laura Ramane skaidroja, ka šī pārmaiņa ir ļoti svarīga, lai 
pieturētos pie Mičiganas štata likumiem. No grāmatvedības viedokļa, visiem biedriem, kas vēlas savu 
aizdevumu paturēt kā aizdevumu, par to līdz 2018. g. 31. decembrim rakstiski jāinformē Latviešu 
Fonds. Andra Berkolda nolasija 2018. g. pavasara apkārtraksta ziņojumu par augšminēto pārmaiņu. 
Renāte Kenney ieteica likt papildinātu paziņojumu 2018. g. Rudens apkārtrakstā, kas būtu pamatots uz 
šo paskaidrojumu. 
Pacēlās jautājums: Ko nozīmēs nākotnē “tūkstošnieks?” Jēkabs Bērzkalns stāsta par līdzšinējiem 
statūtiem, kuros minēta $50 iestāšanas maksa,  $120 gada maksa, bet nav rakstīts, ka ir mūža biedri 
(tūkstošnieki), jeb ka $1000.00 ziedojums atvieto gada maksas. Padome uzsver, ka tiem ziedotājiem, 
kuri jau kļuvuši par Tūkstošniekiem, statuss nemainīsies un arī nākotnē nebūs jāmaksā gada maksa.  
Balsojums par katru statūtu punktu: 
III.2 - 101 par, 3 pret 
IV.2 - 103 par, 1 pret 
IV.4 - 102 par, 2 pret 
X - 104 par, 0 pret 
XII -  93 par, 11 pret 
Visi grozījumi tika pieņemti. 
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Revidentu ziņojums 

• Revīziju veica Laura Ramane, Andrejs Dumpis un Anita Grīviņa, Garezerā, 2018. g. 27. jūlijā. 
• Tika izskatīti: “Balance Sheet as of April 30, 2018”, “Quickbooks” un citas datu bāzes saistītas ar 

Fonda darbību; čeku grāmata, “Checking/Savings”, “Marketable Securities”, dotāciju parādu konts, 
aizdevumu konti.  

• Visiem kontiem ir atbalstošie dokumenti. 

Revidentu ieteikumi: 

• Turpināt sakāŗtot aizdevumu kontus; nolemt kā pārrakstīt uz ziedojumiem 
• Dot padomes priekšsedei/im pieeju kontiem un paraksta tiesības 
• Lietot “Quickbooks Online”, kas pārceļ grāmatvedību mākonī (“cloud”), dod labāku aizsardzību 

grāmatvedības vēsturei un pieeju informācijai visur un vienmēr. 
• Slēdziens: Gramatvedība tiek veikta kārtīgi un saskaņā ar noteikumiem; pārskati un čeku grāmatas 

bilances tiek laicīgi saskaņotas; “Quickbooks” ir uzturēts kārtībā. 

Komisiju ziņojumi 

• Pamatkapitāls ir pieaudzis par 14% 
• 2018 g. pamatkapitāls - $962,246 

Latviešu Fonda Latvijā komisijas pārstāvja ziņojums  
• Valdis Bērziņš pārstāv Latviešu Fondu dažādās sapulcēs un pasākumos, uztur sakarus ar 

projektu izpildītājiem Latvijā un informē padomi; pēc vajadzības, viņš palīdz atrisināt šķēršļus šai 
sakarā 

• Apmeklē atbalstīto projektu atklāšanas vai noslēguma pasākumus 
• Iegādā 2 eksemplārus no projektu produktiem (grāmatām, DVD, CD, brošūrām, utt.) Vienu 

nogādā padomei ASV, otru nogādā LaPa muzeja darbiniekiem, ievietošanai LF arhīvos 
• Vasarā apmeklēja Latviešu Fonda biedru, projektu, un labvēļu balli Rīgā. 

Sabiedrisko attiecību komisijas parstāves ziņojums  
• Sakari uzturēti ar latviešu avīzēm un sociālajiem medijiem, lai reklamētu LF mērķus, pilnsapulces 

un jaunākās ziņas 
• LF dalībnieki un projekta izpildītāji intervēti un apraksti ievietoti LF apkārtrakstā un latviešu avīzēs 
• LF projektu apraksti izplatīti dalībniekiem, sociālajiem medijiem un laviešu avīzēm  

 
Padomdevēju komisijas pārstāves ziņojums  
Padomdevēju komisijas mērķis: Nodrošināt saiti starp padomi un bijušiem padomes locekļiem un LF 
palīgiem, lai pēc vajadzības sniegtu zināšanas par pagātnes darbību, procesiem, iestrādēm. 
 

• Komisija darbojas trīs gadus  
• Šajā gadā komisija palīdzēja ar paskaidrojumiem par pilnvaru izsniegšanu, statūtu grozījumu 

procesu, sadarbību ar ALA un ALA kongresu, projektu pieteikumu sakārtošanu, dalībnieku  
balsošanas procesu, AmazonSmile, dalībnieku datubāzi, un  ziedotāju apsveikšanu.   

• Padomdevēju komisija arvien ir gatava turpināt sadarbību un cer, ka LF padome to izmantos. 
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www.latviesufonds.com 

 
 
 

Nepabeigtie darbi 
• 2019. gadā pacelsim atbalstu projektiem uz $55,000 kopā: $35,000 lielajiem, $20,000 mazajiem. 

Dalībnieki apstiprina. 
 

Komisijas 2019. 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 lfpadomdevejs@gmail.com 
Sabiedrisko attiecību komisija: Ilze Pētersone, White Plains, NY, ASV lfsabat@gmail.com 
Administratīvā komisija: Renāte Kenney, Scituate, MA, ASV lietvedis1@gmail.com 

 

Pateicamies Renātei Kenney par ilggadīgo darbu Latviešu Fondā. 
Pilnsapulces slēgšana ar dziesmu 15:10  
 

Protokolēja Andra Berkolda  

_____________ 
 

    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! 

____________ 
 

SEKOJIET MUMS! 
 

Facebook Latviesu Fonds 
Twitter  @LatviesuFonds 
Instagram latviesu_fonds  
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Dzintara pērle mūzikā 
Atskats uz XIII Starptautiskiem latviešu jauno mūziķu meistarkursiem “Baltijas mūzikas ceļš” 

 
“Īpaša vieta, kur mūzika, talants un bezgalīgs radošums savijas kopā 

un top vienreizējs muzikāls pārdzīvojums!” /Anda Eglīte/ 
 

Teksts:  Dace Aperāne   Foto: Maija Avota 
 
No 17. - 26. jūlijam, 94 jauni mūziķi no mūzikas mācību iestādēm Latvijā, Šveicē, Vācijā un ASV 
mācījās, muzicēja un sadraudzējās ar saviem laikabiedriem Siguldas Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”.  
 
XIII Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi notika Latvijas Simtgades zīmē, akcentējot Baltijas 
akadēmiskās, kā arī, tautas mūzikas bagātīgo kulturālo mantojumu un jaunradi koncertos, lekcijās un 
meistarklasēs. Daudzveidīgo norisi papildināja ekskursija uz Turaidas muzejrezervātu - tā mūra pili un 
Tautasdziesmu parku ar Dainu kalnu. 
 
Meistarkursos jaunie dalībnieki pilnveidoja savas mūzikālās zināšanas, prasmes un iemaņas pie 51 
ievērojama lektora un izciliem mūziķiem no 14 valstīm. Bez piedalīšanās savas specialitātes 
meistarklasē, katram dalībniekam bija iespēja piedalīties kameransambļos un mūzikas pedagoģijas 
lekcijās Daces Aperānes vadībā.  “Meistarkursu laikā esam guvuši pavisam citādāku priekšstatu par 
mūziku - pavērās jauns skatījums uz to, kā pareizi veidot mācību procesu un muzicēt.” - secināja 
meistarkursu dalībnieki, pianists Pols Bernards Bernots un pianiste Deizija Eičina no Liepājas. 
 

Meistarkursu atklāšanas dienā, jaunie 
dalībnieki ieradās Krimuldas muižā, 
iekārtojās savās istabās un tad devās uz 
reģistrāciju Siguldas Mākslu skolā 
“Baltais Flīģelis”.  Pa skolas atvērtajiem 
logiem plūda mūzikas skaņas 
visdažādākajās kombinācijās - reizēm 
flautas, vijoles un klavieres, reizēm 
trompetes un čelli, balss, kokles un 
klarnetes, Tā tas turpinājās  līdz pienāca 
laiks meistarkursu saimei sapulcēties 
skolas priekšā.  Meistarkursu 
administratore Jolanta Bimbere pieteica 

Latvijas Valsts himnu, kuŗu pie klavierēm pavadīja meistarkursu direktors, Ventis Zilberts, tā turpinot 
svinīgo tradīciju, kura aizsākās 1994. gada vasarā ar pašu pirmo latviešu mūzikas nometni 
Jaungulbenē, Latvijā.  Tad tika uzvilkts meistarkursu karogs un XIII meistarkursui tika pasludināti par 
atklātiem.  Atklāšana turpinājās koncertzālē, kad savā uzrunā dalībniekiem un mācībspēkiem nolasīju 
sava tēva, meistarkursu iniciatora Mārtiņa Štauvera sveicienu meistarkursu saimei: “Novēlu ikkatram no 
jums veidot savu “dzintara pērli mūzikā”, lai tā būtu kā dziļi veidota dāvana Latvijai tās Simtgades 
svētku laikā un ik saimes loceklim par neaizmirstamu piedzīvojumu.”  
 
Katru dienu Siguldas “Baltais Flīģelis” koncertzālē notika viens vai vairāki bezmaksas koncerti, kopumā 
četrpadsmit.  Piecpadsmitais koncerts, meistarkursu ieskaņai, notika Rīgā 15. jūlijā pateicoties Rīgas  

  Meistarkursu čellu ansamblis ar vadītāju Gunu Šnē (labajā pusē) 
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latviešu biedrībai. Bez četriem dalībnieku koncertiem, notika vēl divi koncerti kuri bija veltīti jauno 
komponistu daiļradei, kā arī, koncerts “Muzikālās brokastis” Siguldas pils dārzā. Koncertos kopumā 
tika atskaņoti 110 Baltijas komponistu skaņdarbi, no kuŗiem 18 bija pirmatskaņojumi. Meistarkursu 
koncertos un lekcijās bija iespējams noklausīties 30 mūsdienu latviešu komponistu daiļradi un šī gada 
jubilāru Andra Dzenīša, Jura Karlsona, Anitas Kuprisas, Imanta Mežaraupa skaņdarbus. 
 

Meistarkursu desmit dienu laikā varēja 
piedzīvot daudz skaistu brīžu un notikumu.  
Viens, kas paliks īpaši siltā atmiņā, bija Radio 
3 Klasika direktores Gundas Vaivodes vadītā 
saruna ar pasaulslaveno latviešu 
operdziedātāju Elīnu Garanču. Lai gan 
saruna bija ieplānota uz 45 minūtēm, Elīna 
Garanča gandrīz pusotru stundu stāstīja par 
savu dzīves ceļu un dažādiem posmiem 
profesionālo mūziķu karjerā, dalījas savā 
pieredzē jauna repertuāra izvēlē, un runāja 

par vokālo tehniku, atgādinot jaunajiem 
vokālistiem: “Ar katru partiju, tu sāc savu 
ķermeni no jauna trenēt.”  

 
Meistarkursu laikā ievērojami lektori uzrunāja dalībniekus un mācībspēkus septiņās Rīta lekcijās par 
Baltijas mūzikas un citām tēmām. Piemēram: mūzikologs Boriss Avramecs sniedza ievadlekciju 
“Baltijas mūzikas ceļš”; komponists Ēriks Ešenvalds - “Vulkānu simfonija - no idejas līdz realizācijai”, 
etnomūzikologs un komponists Valdis Muktupāvels - “Baltijas tautas mūzikas instrumenti”.   
 
Meistarkursu pedagoģiskajā lekciju ciklā novadīju 
četras sarunas “Personības mūzikā” ar altisti Andru 
Dārziņu, čellistu Ēriku Kiršfeldu, vijolnieku Gunāru 
Larsenu, pianistu Andreju Osokinu, kuŗi ar 
dalībniekiem dalījās gan vārdos, gan ar muzikāliem 
piemēriem par mūzikas interpretācijas, pedagoģijas, 
mūzikālās iedvesmas avotiem un līdzīgiem 
tematiem.  Pedagoģijas meistarklašu ietvaros 
sniedzu lekciju par komponistu Tālivalža Ķeniņa un 
Imanta Ramiņa daiļradi.  Abu komponistu, kā arī 
citu ārzemēs dzīvojošo skaņražu, mūzika ir bieži 
tikusi atskaņota meistarkursu koncertos. Leģendārā 
dejotāja un pedagoģe Vija Vētra dalībniekus 
iedvesmoja ar divu stundu gaŗo, degsmīgi novadīto 
“Ritmikas un dejas improvizācijas” darbnīcu.  
 
Noslēguma koncertā 26. jūlija saulainā pēcpusdienā meistarkursu dalībnieku vecāki, draugi un viesi 
noklausījās daudzveidīgu programmu.   
 

Meistarkursu orķestris ar diriģentu Normundu Dreģi un 
solistiem, Lauru Zariņu un Reini Zariņu 

Meistarkursu koris ar diriģenti Anitu Kuprisu 
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        Atceramies Dr. Andri Ritmani  
         (1926. g. 16. februāris – 2018. g. 17. augusts)  

 

Latviešu trimdas sabiedrisko un kultūras 
darbinieku, Triju zvaigžņu ordeņa virsnieku, 
vienu no pirmajiem Latviešu Fonda idejas 

atbalstītājiem un dalībniekiem,  
kas bija arī aktīvs padomes loceklis un  

kultūras projektu veicinātājs. 
 
	

Vedat	mani	dziedādami, 
Nevedat	raudādami; 
Lai	iet	mana	dvēselīte 

Pie	Dieviņa	dziedādama.	
	

-	T.	dz. 
 

Koncerta ieskaņai trompetes meistarklases vadītājs Jānis Porietis un viņa studenti Dāvids Balodis un 
Viviana Stūarte nospēlēja svinīgās fanfāras. Būdama mākslinieciskā vadītāja, pateicos un nodevu 
meistarkursu karogu Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Sausiņai, 
paziņodama, ka nākamie meistarkursi notiks atkal Siguldā, 2020. gadā no 14. - 23. jūlijam.  
 
Meistarkursiem izskanot, meistarklašu vadītāji un kursu rīkotāji ar gandarījumu secināja, ka šajos 
meistarkursos jaunie mūziķi bija ar lielu atdevi un mūzikas mīlestību piedalījušies kursu norisē. Varētu 
teikt, ka kursu gaitā katrs dalībnieks bija radījis savu vienreizējo un skanīgo “dzintara pērli mūzikā”.  
 

Kopā ar meistarkursu saimi, izsaku dziļu pateicību Siguldas 
novada pašvaldībai, Siguldas Mākslu skolai “Baltais Flīģelis”, 
Latvijas Valsts Simtgades birojam un Jolantai Borītei, Latvijas 
Radio 3 Klasika, Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fondam un 
visām biedrībām, fondiem, iestādēm, organizācijām, visiem 
labvēļiem, individiem, Laiks, Latvija Amerikā, Austrālijas 
Latvietis, Brīvā Latvija, Diena un citiem laikrakstiem un 
portāliem Latvijā, ASV, Kanadā, Austrālijā un Eiropā kuŗu 
finansiālais vai informatīvais un cita veida nozīmīgais atbalsts 
veicināja meistarkursu sekmīgo izdošanos un jauno mūziķu 
muzikālo izaugsmi.  Meistarkursos Siguldā pārliecinājamies, 
ka jaunā latviešu mūziķu paaudze Latvijas vārdu spoži cels 
saulē, tās tagadējā un nākamajā simtgadē!  

 
(Raksts pilnībā laikrakstā Laiks nr. 31, 32) 

 
  

 
 
 

  

Vija Vētra ar meistarkursu dejas darbnīcas 
dalībniekiem 
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Latviešu Fonda svinības Rīgā 
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Rīgas vasaras jumta atmiņas 
 
 
Latvijas Simtgades vasara - tik daudz atmiņu un iespaidu! Viena no manām jaukākajām atmiņām 
saistās ar Latviešu Fonda (LF) kokteiļu stundu 4. jūlijā uz Rīgas nama jumta terases. Viesi atcerēsies 
skaidro vakaru, sauli, atspīdam zeltotu Rīgas dakstiņu un skārda jumtos, čalojošos viesus, vīnu un 
uzkožamos, un, krēslai krītot, mirdzošās reliņu gaismiņas, kas ietina mūs draudzīgā un savstarpējā 
lokā. Viesības bija vienreizējas!  
 

Mūsu Renātei (LF projektu un administrativajai lietvedei) ir dzīvoklis Rīgā, un viņa 
piedāvāja jumta terasi LF vajadzībām. Kas par izdevību! Latviešu Fonda padome 
vēlējās sarīkot vakaru Dziesmu svētku nedēļā ar viesiem no ārzemēm un no 
Latvijas, gan ar LF dalībniekiem, gan projektu veicējiem, gan jauniem, gan veciem. 
Mērķis bija satikties, parunāties, un mīt domas un idejas par LF darbību un 
nākotnes plāniem. Un kopā papriecāties! 

 
Ir pirmā reize, kad Latviešu Fonds rīko šādu saietu; nezinājām kā izdosies. 
Rīga ir pilna LF dalībnieku, radu un draugu, bet tie dzied koros, tēlo teātros, 
dejo, ir citu organizāciju biedri... cik atnāks uz mūsu kokteiļu stundiņu? 
Taču 4. jūlija vakarā ieradās daudz ļaužu; kopā pāri par simtu. Viesus 
sagaidīja nama māte Renāte Kenney un LF priekšsēde Valda Grinberga, kā 
arī Brigita Rumpētere, Andra St. Ivanyi Berkolda, Arnis Ansons un es, Ilze 
Pētersone.  
 
Starp viesiem - bijušie LF priekšsēži Valdis Bērziņš (un patreizējais LF pārstāvis Latvijā) un Kristīna 
Sīmane-Laimiņa; LF dibinātāji un darbinieki Voldemārs Gulēns, Ģirts Zeidenbergs, Ints Dzelzgalvis, 
Rasma Kariņa, Juris Petričeks, Inta Rūtiņa-Adamoviča, Sandra Milevska. Ieradās arī ļoti gaidīti ciemiņi - 
paši Latviešu Fonda projektu pieteicēji un veicēji! Prātā nāk Dr. Maija Hinkle no LaPa muzeja un 
mutvārdu pētniece un grāmatas “Nyet, nyet Soviet” autore; Silvija Tretjakova, Latvijas Nacionālās 
Bibliotekas bērnu nodaļas vadītāja. Silvija ir organizējusi grāmatu sūtīšanu un lasīšanas sacensības 
latviešu skolām gan Latvijā gan ārpus Latvijas. No tālienes redzēju eleganto Ievu Auziņu Szentivanyi, 
kura nesen izdevusi angļu valodā tulkotas latviešu tautas dziesmas un Elīnu Apsīti, kura deva mums 
“Jettes dienu grāmatu”. Runāju ar Sandru Stabinģi, kas veidojusi un uztur seno latviešu sēklu 
bibliotēku, un Ināru Kolmani, filmas “Bille” veidotāju. 
 

Priecājāmies satikt kinorežisoru Jāni Streiču, kā arī Hedvigu Podziņu, 
Salacgrīvas novada bibliotēkas vadītāju. Hedviga veikusi vairākus projektus 
- saglabājusi ārzemju latviešu skaņuplates, un divus gadus pēc kārtas, 
rīkojusi izglītojošas skolēnu ekskursijas ar kuģi gar Latvijas jūras krastu. 
Satikām Antru Lielmani, kas organizējusi izstādi aktiera Edgara Liepiņa 
piemiņai; kā arī Andreju Vītolu no Monreālas “Tērvetes Trubadūriem”, un vēl 
daudzus citus ļoti interesantus viesus. 
 

 
 

Foto: Raivis Struncens 
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Latviešu Fonds ir atbalstījis augšminēto cilvēku pieteikumus, kuru projekti ir izcēluši latvietību, latviešu 
identitāti un latviskās kultūras vērtības. Latviešu Fonda viesībās bija iespēja sasveicināties personīgi ar 
tiem, kas ir īstenojuši LF pamatmērķus. Ikdienā, mēs projektu pieteicējus pazīstam tikai “uz papīra”, no 
tālienes. Bija fantastiski beidzot satikties! 
 
Viens liels pluss LF saviesīgajam vakaram 
Rīgā bija tas, ka piedalījās jaunā paaudze! 
Latviešu Fonda prioritāte ir piesaistīt jaunus 
biedrus, it īpaši jauniešus, un tie ieradās uz 
viesībām kuplā skaitā. Satiku bijušos 
skolēnus no Jonkeru un Salas skolām, Liju 
Kurēnu un Madelēnu Miniati, kā arī ALJAs 
pārstāves un citus jauniešus kas bija 
sabraukuši uz Latviju no visām pasaules 
malām. Vakaru filmēja jaunieši Martis un 
Krista Rozes. Un saprotams, LF padomes dēli un meitas tika iesaistīti viesību darbos – Anika Grinberga 
un Žaklīna Kenney bija atbildīgas par viesu grāmatu, bet Aleksis Kenney un Maija Grinberga sagaidīja 
viesus pie vārtiem. Visi kopā rosījāmies ievērt gaismiņas, salikt krēslus, izlikt uzkodas, kārtot puķes, 
uzsiet viesiem LF aprocītes. Cik patīkami, ka jaunie palīdzēja un satika tos cilvēkus, kas piesaka 
projektus!  Varbūt arī paši tagad redzēs iespēju pieteikt projektu!  
 
Atskatoties uz pagājušās vasaras viesībām Rīgā, Latviešu Fonda padome visi ir vienās domās - mums 
tas ir jādara atkal! 
 
 

~ Ilze Petersone                                                                       Foto: Raivis Struncens 
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2018. g. Amerikas Latviešu apvienības kongress 
Vašingtonā, D.C.  

 
 
 
 
   

Padomes parstāve Renāte Kenney maijā 
piedalījās ALA kongresā Vašingtonā, DC.  

 

Šī gada maijā, Latviešu Fonds pirmo reizi piedalījās ALA kongresā Vašingtonā. Ar ALA 
mūs saista gan sadarbība daudzu gadu garumā atbalstot latviešu kultūras projektus, gan 
arī personīgās saites un draudzības, jo mēs visi esam domu biedri un darbojamies vienam 
mērķim. 

Kongresa laikā Latviešu Fonds uzstājās ar ziņojumu par savu darbību, apsprieda tālākas 
sadarbības virzienus, tikās ar citu latviešu organizāciju vadību un pārstāvjiem, nākamo 
Dziesmu svētku rīkotājiem, LF dalībniekiem, jauniem un seniem draugiem no dažādām 
Amerikas pilsētām. Paldies Latviešu Fonda dalībniekiem, kuri uzticēja tieši mūsu 
organizācijai pārstāvēt sevi ALA kongresā!  
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Jaunie dalībnieki 
 

_________________ 
 

APSVEICAM SELGU APSI 
2018. gada Jāņa Bieriņa balvas saņēmēju! 

 

Jāņa Bieriņa piemiņas fonds (JBPF) pastāv, lai veicinātu latviešu 
kultūras pastāvēšanu un attīstību ārpus Latvijas.  Ievērojot ilggadīgā 
Jaunās Gaitas redaktora vēlēšanos, gadskārtēja balva tiek piešķirta 
„kādam trimdas latviešu kultūras darbiniekam, trimdas latviešu 
kultūras organizācijai vai pasākumam par paveiktu darbu vai 
uzsāktu projektu latviešu valodas pētniecībā, žurnālistikā, mūzikā, 

literatūrā, teātra mākslā, jaunatnes audzināšanā vai tamlīdzīgi.” Saskaņā ar J.Bieriņa testamentu, 
Latviešu Fonds pāŗvalda JBPF līdzekļus un piedalās balvas piešķiršanā. Šogad Jānim Bieriņam būtu 
apritējuši 110 gadi. Vairāk par J. Bieriņa piemiņas balvu un intervijas ar iepriekšējo gadu balvas 
saņēmējiem lasiet LF mājas lapā http://latviesufonds.com/darbi/bierina-balva.  

Roberts Kalniņš šovasar absolvēja GVV kā viens no IV klases vissekmīgākajiem 
skolēniem. Roberts arī saņēma 2018. g. Inveisa fonda balvu un Mākslas balvu. 
Viņš dzīvo Kalamazū, Mičiganā. 

Laila Medne - “Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoju.” Tā Laila 
domā arī par savu dzīvi. Latviešu tautas dziesmās viņa atradusi spēku, caur 
dziesmām saprot sevi labāk un vienmēr atklāj kaut ko jaunu. Viņai ļoti nozīmīgas ir 
arī latviskās tradīcijas. Laila daudzus gadus strādājusi latviešu skolās – Ņudžersijas 
un Filadelfijas pamatskolās, ka arī Katskiļu un Gaŗezera Bizbiz bērnu nometnē. Viņa 
domā, ka ir svarīgi attīstīt bērnu un jaunatnes interesi par Latviju un tās 
kultūru.  Laila redz, ka Latviešu Fonds ir pierādījis sevi kā organizācija, kas spēj 
veikt līdzīgus mērķus un viņa vēlas atbalstīt un piedalīties pozitīvā cilvēku kopumā. 

Liāna Berkolda šovasar absolvēja GVV pēc 12 skaistām vasarām Garezerā. Viņa ir 
nobeigusi Losandželosas latviešu skolu un šogad mācās 11. klasē ASV vidusskolā. 
Viņa spēlē voleju un apmeklē ALJAs Kongresus. Liāna plāno atgriezties Garezerā 
šovasar kā darbiniece. Viņai intresē LF projekti, itsevišķi tie, kuri saistās ar Latvijas 
vēsturi.  

Selga Apse ir Toronto tautas deju kopas "Daugaviņa" vadītāja  

un Latvijas XIII Deju svētku lieluzveduma 

 Māras zeme virsvadītāja! 
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BYLAWS OF LATVIAN FOUNDATION  

Amended September 2018 
 
ARTICLE I  
1. The name of the corporation shall be LATVIAN FOUNDATION, which can also be used in its 

abbreviated form as LF.   
2. The seal of the corporation shall be as impressed hereon: (omitted on-line).   
 
ARTICLE II  
1. This corporation is formed exclusively for literary and educational purposes within the meaning of 

section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code of 1954.   
2. The purposes of this corporation are set forth in its Articles of Incorporation and include, but are not 

limited to, publication of books, plays, articles, magazines, poetic works, and the like, of literary 
and/or historic value in the Latvian language, or in other languages, to encourage the study of 
Latvian culture to promote and popularize Latvian music and Latvian composers, to present 
Latvian plays, to promote exhibitions for Latvian artists, to sponsor radio and television 
broadcasts on the foregoing, and to preserve Latvian ethnic traditions.   

 
ARTICLE III  
7. Membership in the Latvian Foundation shall consist of individuals, families, and organizations and/or 

associations. Minors under the age of eighteen (18) may be members of the Latvian Foundation. 
The parent or guardian of a minor shall exercise the minor’s voting rights. Each member shall be 
approved by the Board of Trustees.   

8. A member in good standing shall be an individual, a family, organization and/or association, as set 
forth in Section 1 of this article, who has paid an initiation fee and is current in his or her 
membership dues. Initiation fees and annual dues will be recommended by the board of 
trustees and approved by the membership.   

9. Each member in good standing shall have one vote at all membership meetings in person or by 
proxy.   

 
ARTICLE IV  
1. Six trustees shall control and manage the affairs, funds, property, and expenditures of the 

corporation, shall carry out its corporate purposes, and shall execute its by-laws.   
2. At each annual membership meeting at least one new trustee shall be elected by the members for a 

term of three (3) years to succeed the trustee(s) whose term then expires, provided that nothing 
herein shall be construed to prevent the election of a trustee to succeed oneself for one 
additional term.   

3. No trustee shall be elected for more than two (2) consecutive terms.   
4. A trustee may be removed with or without cause by a majority vote of the remaining  trustees.   
5. Vacancies in the board of trustees shall be filled by appointment by the remainder of the  board of 

trustees, and each member so appointed shall be a trustee until a successor is  elected by the 
voting members at the next annual meeting.   

6. A majority of the board of trustees shall constitute a quorum for the transaction of  business.   
7. The board of trustees shall annually elect from its members the officers of the corporation, which 

shall be a president, an executive vice-president, two vice-presidents, a secretary, and a  
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treasurer. The treasurer may be appointed per article IV-8 to conduct daily business as set forth 
by the board.   

8. The board of trustees may appoint such other officers and/or agents as they deem necessary from 
time to time for the transaction of the business of the corporation.   

9. The board of trustees may remove any officer or agent whenever in their judgment the corporate 
interests will be served thereby.  

10. The president shall be the chair of the board of trustees. In the event of a tie vote among the 
board of trustees, the president’s vote shall be the deciding vote.  

11. If and when the trustees shall severally or collectively consent in writing, including electronic 
means acceptable to the board, to any action by the corporation, such action shall be as valid 
corporate action as though it had been authorized at a meeting of the board of trustees.   

 
ARTICLE V  
4. The president shall preside at all meetings of the corporation; shall appoint with the approval of the 

board of trustees all the necessary committees; shall be an ex-officio member of all committees; 
and shall perform duties as are incidental to the office of the president.   

5. The executive vice-president shall, in the absence of the president, exercise all of the functions of the 
president and shall be vested with all the president’s powers. The vice- presidents shall perform 
such duties as are properly required of them by the president or the executive vice-president.   

6. The secretary shall have charge of the corporate seal, all papers, keep all records, make such reports 
and perform such duties as are incidental to that office and properly required by the president.   

7. The treasurer shall have charge of all corporate funds and shall conduct its banking business. 
Checks of one thousand dollars ($1000.00) or more shall be signed by the treasurer upon an 
approval by a board member if the board president is copied. Electronic means may be used for 
the approval. Checks under one thousand dollars ($1000.00) shall be signed by the treasurer 
alone.   

8. The board of trustees shall be responsible for overseeing investments, maintaining current and 
soliciting new membership, executing the grant application and award process, and for ongoing 
project management.   

9. The board may utilize certified public accountants and investment advisors as needed.   
 
ARTICLE VI  
1. The annual membership meeting shall be held at such time and place as the board of trustees shall 

designate.   
2. Ten (10) percent of members in good standing shall constitute a quorum for the transaction of 

business at the annual meeting. 
3. 3. A special meeting shall be called by the president whenever the president shall deem the same 

necessary or whenever the president shall be called upon to do so by the board of trustees, the 
auditors, or in writing, including electronic means acceptable to the board, by at least ten (10) 
percent of the voting members. All notices of a special meeting shall state the purpose of the 
meeting, and will include a proposed agenda. The special meeting shall be held within eight (8) 
weeks of a proper request for such a meeting. 

4. Twenty-five (25) percent of all members in good standing shall constitute a quorum for transaction of 
business at a special meeting.   

5. Special or regular meetings of the board of trustees shall be called by the president of the board  
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whenever the president deems them necessary or whenever the president is called upon to do 
so by the majority of the trustees. 

6. Notice of all membership meetings shall be sent to the members at least four (4) weeks before the 
date of the meeting.   

 
ARTICLE VII  
Upon the approval by the board of trustees, the corporation may, whenever its general interests so 

require, invest money, borrow money and issue its promissory note or bond for the repayment 
thereof with or without interest, and may, in like case, mortgage its property as security for its 
debts or other lawful engagements.  

 
ARTICLE VIII  
1. At each annual meeting the members shall elect three (3) auditors who are not trustees and/or 

officers. It shall be the duty of the auditors to audit the books of the corporation at least once 
each year and report the results of the audit to the board of trustees and to the membership at 
the annual meeting. The auditors may utilize the services of a certified public accountant for the 
preparation of the annual report to the membership.   

2. The auditors shall immediately conduct an audit of the corporation’s books at the written request of 
ten (10) percent of the voting membership or by at least three trustees, and shall report the 
findings to the membership forthwith.   

 
ARTICLE IX  
1. The operating capital of the corporation comprises initiation fees, membership dues, contributions, 

bequests, legacies, devises and income from investments and assessments.   
2. Moneys received as non-interest-bearing loans to the corporation shall not be used to defray the 

operating costs of the corporation.   
3. Repayment of the aforesaid non-interest-bearing loans shall be governed by the terms of the 

promissory note extended by the corporation at the time of the loan or by the terms of the 
Subscription Pledge or by the terms of the Student Subscription Pledge.   

4. Moneys contributed for a designated purpose shall be so utilized.   
 
ARTICLE X  
1. Each person who is or was a director, officer, employee, or volunteer of the Corporation and each 

person who serves or has served at the request of the Corporation as a director, officer, agent, 
employee, or volunteer of any other enterprise shall be indemnified by the Corporation to the 
fullest extent permitted by the corporation laws of the State of Michigan. The Corporation may 
purchase and maintain insurance on behalf of any person in any such capacity or arising out of 
his or her status as such, whether or not the Corporation has the power to indemnify the person 
against such liability under the laws of the State of Michigan. 

2. Exceptions: Notwithstanding the foregoing, Corporation shall not indemnify a director where there is 
a finding of any of the following:  

  A breach of the director's duty of loyalty to the Corporation or its Members;   
  Acts or omissions not in good faith or that involve intentional misconduct or knowing  violation of 

law;   
  A transaction from which the director derived an improper personal benefit; or 
        An act or omission that is grossly negligent.  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ARTICLE XI  The corporation shall be dissolved upon the vote of at least two-thirds (2/3) of the 
members in good standing present at the annual meeting or any special meeting called for that 
purpose. In the event of dissolution, all assets real and personal, shall be distributed to such 
organizations as are qualified as tax exempt under section 501(c)(3) of the Internal Revenue 
Code or the corresponding provision of a future United States Internal Revenue Law.   

 
ARTICLE XII  These bylaws may be amended when necessary by two-thirds majority of the Board of 

Trustees upon the recommendation of a current trustee, or ten (10) percent of the members in 
good standing. Any Board-approved amendments to these bylaws must be communicated to 
the membership no more than thirty (30) days after the Board meeting at which such 
amendments are approved.  

 

 
 
 
 
      

       
   Kuldīga. Foto: Aija Oliņa 

ZIŅOJUMS 

Kā jau tika paziņots mūsu pavasara apkārtrakstā, lai veicinātu Latviešu Fonda (LF) sekmīgu tālāko 
darbību, LF padome aicina tos dalībniekus un biedru organizācijas, kuri aizdevuši naudu Fondam ar 
lielāku vienreizēju aizdevumu, vai, kuri līdz šim savu dalības maksu devuši kā aizdevumu – atbalstīt 
LF priekšlikumu šos aizdevumus pārrakstīt par ziedojumiem. Sekojot revidentu norādījumam 
atrisināt ar aizdevumu iegrāmatošanu laika gaitā radušās nesakritības, un sakarā ar bezpeļņas 
organizāciju un IRS likumu grozījumiem, kas notikuši kopš Fonda dibināšanas, šādi aizdevumi 
Fondam kļuvuši neizdevīgi gan no finansiālā gan lietvedības viedokļa. To atrašanās LF grāmatvedībā 
varētu pat apdraudēt Latviešu Fonda 501(c)(3) "public charity" organizācijas statusu. Tādēļ LF 
galamērķis ir jaunus aizdevumus turpmāk nepieņemt un esošos aizdevumus likvidēt.  

Sakarā ar to, LF padome atkārto pavasara apkārtrakstā paziņoto, ka pēc 2018. gada 31. 
decembra esošie aizdevumi tiks pārlikti grāmatvedībā par ziedojumiem.  Ja jūs esat ar mieru 
savu aizdevumu pārrakstīt par ziedojumu, jums nav mūs jākontaktē. Pēc 2018. gada 31. decembra 
jūsu aizdevums tiks reģistrēts kā ziedojums, un LF kasieris jums izsūtīs ziedojumu apliecinošu 
vēstuli. Ja pārrakstītā aizdevuma summa sasniedz $1,000, jūsu Tūkstošnieka statuss saglabāsies.  

Ja kāds dalībnieks vai biedru organizācija nevēlas savu aizdevumu ziedot Latviešu Fondam, lūdzam 
līdz šī gada 31. decembrim sazināties ar kasieri Jēkabu Bērzkalnu (3120 Byron Depot Ct SW, Byron 
Center, MI 49315; lfkasieris@gmail.com). Šajā kontekstā ir ļoti svarīgi, ka dalībnieks ir spējīgs uzrādīt 
LF izdoto parādzīmi, iestāšanās anketas kopiju vai citu aizdevuma faktu apliecinošu dokumentu.  

Jau iepriekš pateicamies par sapratni un atbalstu Latviešu Fondam! 
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 Latvian Foundation, Inc.
Statements of Financial Position

 As of April 30, 2016; April 30, 2017; and April 30, 2018

April 30, 2016 April 30, 2017 April 30, 2018

ASSETS
Current Assets

Checking/Savings
Banks and Credit Unions 7,210.19$            7,538.45$          10,475.12$        
Merrill Lynch Money Market 26,293.65            21,128.10          13,972.87          

Total Checking/Savings 33,503.84 28,666.55 24,447.99
Other Assets

Marketable Securities  (at market value) (Note 1) 767,434.48 859,057.44 878,330.12
TOTAL ASSETS 800,938.32$        887,723.99$      902,778.11$      

LIABILITIES & NET ASSETS
Liabilities

Current Liabilities
Grants and Projects Payable (Note 3) 19,270.00$          30,793.00$        21,902.00$        

Total Current Liabilities 19,270.00 30,793.00 21,902.00

Long Term Liabilities
Member Loans Payable  (Note 2) 292,034.35          216,217.99        192,829.07        

Total Liabilities 311,304.35          247,010.99        214,731.07        
Net Assets

Funds Classified as Unrestriced:
General Fund-Unrestricted Beginning of Year 26,941.13            (1,745.07)          145,377.71        

Endowment and Bierina fund increases/adj. (4,331.33)             69,543.13          (705.41)              
22,609.80            67,798.06          144,672.30        

Net Income (loss) end of period (24,354.87)           77,579.65          48,334.04          
General Fund-Unrestricted Period End (1,745.07) 145,377.71 193,006.34

Funds treated as endowments:
Member endowment donations  (Note 2 ) 440,837.97          440,837.97        440,837.97        

Total Funds Classified as Unrestricted 439,092.90 586,215.68 633,844.31

Funds Classified as Temporarily Restricted:
Bierina Memorial Fund (Note 4) 23,083.75 27,040.00 26,745.41
Testament Bequest Memorial Fund (Note 6) 27,457.32 27,457.32 27,457.32

Total Funds Temporarily Restricted 50,541.07 54,497.32 54,202.73

Total Net Assets 489,633.97 640,713.00 688,047.04

TOTAL LIABILITIES & NET ASSETS 800,938.32$        887,723.99$      902,778.11$      

 

Statements of Financial Position  
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Statement of Activities 
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Projektu apskats 
 
Latvijas simtgadē, Latviešu Fonds ir atbalstījis ļoti vērtīgus un interesantus projektus. Piedāvājam 
nelielu ieskatu dažos projektos. 
 
Latvijas latviešu tautas deju kopas Rits dalība XV Latviešu Dziesmu un deju svētkos Toronto 
2019. gadā (LF18L03). Projekta vadītāja Lelde Krēsliņa ir deju skolotāja Latvijā un Garezera vasaras 
vidusskolā. Viņa saka: Tāpat kā Garezerā, arī Latvijā jauniešiem cenšos 
caur deju iemācīt mūsu senču mantojumā ielikto mīlestību pret savu 
tautu un tās kultūru. Ziemeļamerikas dziesmu un deju svētki ir kaut kas 
unikāls! Tie sniedz neizsakāmu kopības un vienotības sajūtu un ir pilni 
patriotisma. Šis projekts finansiāli līdzatbalstīs kopas Rits dejotāju 
dalību Toronto deju svētkos 2019. gadā un sniegs viņiem iespēju 
pieredzēt šo unikālo tautiešu vienotību un mīlestību pret savu kultūru. 
 
 
2018. gada 4. maijā, par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas svētkiem, notika režisora 
Tālivalža Margēviča filmas “Zigfrīds Anna Meierovics” (LF18M01) pirmizrāde. Filma vēsta par pirmā 

Latvijas ārlietu ministra un otrā Latvijas Republikas Ministru prezidenta dzīvi un 
darbu. Filma “Zigfrīds Anna Meierovics” tapa Valsts Kultūrkapitāla fonda 
Simtgades programmas ietvaros. Tālivaldis Margēvičs pie filmas par Zigfrīdu 
Annu Meierovicu, strādājis vairāk nekā 20 gadu. Rezultātā tapusī filma, vēstot 
par dižā politiķa darbu, reizē stāsta par nozīmīgiem notikumiem, kas ļāvuši 
dibināt un nosargāt Latvijas valsti.  

 
 
Izstāde – ceļojums “Tautasdziesmu teicējas” (LF18M04) ir veltījums Latvijas simtgadei, cilvēkiem, kas 
dzīvo savā zemē un uztur latviešu valodu, tradīcijas un kultūru. Iecere ir izstādes apmeklētāju 
iepazīstināt ar vēsturiskām teicējām Latvijas novados – Latgalē, 
Kurzemē, Vidzemē un Sēlijā, viņu teiktajām dziesmām, stāstiem viņu 
dzīvesvietā, lauku sētā. Tautas dziesmu teicējas, kuras tika 
dokumentētas ierakstos 1991. gadā, bija savā dzīvē piedzīvojušas I un II 
pasaules karu, starpkaru periodu, represijas un sagaidīja Latvijas 
brīvības atgūšanas posmu, kad daudzi aizliegumi izteikties vairs 
nepastāvēja un bija iespēja sniegt patiesus atmiņu stāstus.  Izstādes 
realizēšanai ir liela nozīme mūsu vēsturiskās atmiņas uzturēšanā un 
veidošanā.  
 
Izstāde – ceļojums “Tautasdziesmu teicējas” ir arī laika zīmju krustpunkts, kurā satiekas ekspedīciju 
arhīva liecības un 2018. gada laikā sarīkotās foto ekspedīcijas – vides liecības, kur reiz dzīvojušas 
teicējas. Izstādē iecerēts objekts Saule. Latviešu mitoloģijā Sauli sastopam kā saimnieci, kas saimnieko 
savā debesu sētā, gluži kā mūsu ekspedīciju teicējas dzīvo savā lauku sētā. Izstādes saturs runā par 
cilvēka vienotību ar dabas ritmu, Dievu un darbu. Tautasdziesma ir tas pārlaicīgais, ko teicējas ir 
mantojušas no savām mātēm un to tālāk nodod mums.  
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Folkloras un seno cīņu kopas “Vilkaču” koncertu turneja Ziemeļamerikā “Ak, Latvija, kur Tavi 
dēli?” (LF18L02). Organizācija TILTS un folkloras un seno cīņu kopa “Vilkači” ir apņēmušies organizēt 
koncertu turneju 12 dažādos Ziemeļamerikas latviešu centros. Vilkači jau 15 gadus nodarbojas ar 
tradīciju un folkloras pētniecību un ar senā karavīra dzīves veida un amatnieku prasmju apgūšanu, un to 
popularizē pasākumos, koncertos un festivālos. Gadsimtu gaitā latviešu kaŗavīram ir nācies sargāt 
savas dzimtās mājas, ģimeni, valodu un kultūru, bieži par to maksājot ar savu dzīvību. Ar tautas 
dziesmām un stāstiem tiek atainota Latvijas vēsture un kaŗavīru pašaizliedzīgās cīņas par brīvību un 
tēvzemi. Tautas dziesmas ar to oriģinālajām melodijām Vilkaču 
apdarē atspoguļo latviešu kaŗavīra dzīves gājumu, pasaules 
uztveri, attiecības ar ģimeni, alkas pēc brīvības un 
apņemšanos cīnīties par dzimtenes neatkarību. Atzīmējot 
Latvijas valsts simtgadi, šī ir daļa no 2018. gada rudenī 
plānotiem patriotiskiem priekšnesumiem un atgādina 
latviešiem ārpus Latvijas par viņu saknēm.  
 

 

Sanfrancisko Jaunā teātra izrāde “Sprīdītis?” (pēc A. Brigaderes darba motīviem) (LF18M10). 
Brigaderes luga “Sprīdītis” ir izvēlēta, domājot par cilvēkam vienmēr aktuālo pasaules paplašināšanu un 

vienlaikus māju sajūtas meklējumiem. Luga rada savu, personīgas pieredzes 
caurstrāvotu versiju par Sprīdīti, kas devies laimes meklējumos ārpus 
dzimtenes,  par mājām un valodu, kurā atgriezties pēc svešu zemju 
staigāšanas ar jaunu pieredzi un dziļāku izpratni par vērtībām. Ar 
mūsdienīgiem vizuāliem līdzekļiem tiek attēlota Sprīdīša ceļojums un viņa 
sajūtu pārvērtības. Latviskās identitātes meklējumus pasvītro izmantojot 
latviešu valodu un muzikālo ietērpu. Lugu izrāda Sanfrancisko, Vašingtonā, un 
Bostonā.  

 

 
LF16M73 ES (ARĪ) ESMU LATVIETIS 2018. gada vasarā, Latvijas Nacionalajā bibliotēkā 
tika atklata izstāde par latviešiem pasaulē, lai reizē ar Latvijas simtgadi svinētu latviešu 
dažādību un daudzveidīgās saites ar Latviju: Es (arī) esmu latvietis. Ekspozīcija veidota 
pārvietojamos konteineros, pasvītrojot migrācijas ideju, un tā ir kā iesaistošs stāsts par 
diasporas latviešu identitāti un pieredzi pasaulē. Stāstu veido priekšmeti, fotogrāfijas un 
dokumenti no muzeja un pētniecības centra “Latvieši pasaulē” krājuma.  
 
 

Mākslas filmas "Dvēseļu putenis" (LF18L06) uzņemšana pēc rakstnieka Aleksandra Grīna tāda paša 
nosaukuma romāna motīviem ir vērienīgākais kino notikums 
atjaunotās Latvijas vēsturē. Tas ir stāsts par latviešu strēlniekiem - 
desmitiem tūkstošu latviešu jaunekļu un vīru, kas gan brīvprātīgi, 
gan izvēles trūkuma dēļ lēja savas asinis Pirmā pasaules kara un 
Krievijas pilsoņu kara frontēs. Viņu kopība radīja precedentu 
latviešu tautas spēkam. Filmas auditorija, pirmkārt, ir visi Latvijas 
iedzīvotāji, bet īpaši jaunieši, jo filmu paredzēts izrādīt arī mācību 
iestādēs. Ar šīm dramatiskajām vēstures lappusēm plānots 
iepazīstināt arī starptautisko auditoriju. 
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Latviešu Fonda apsveikums 
2018. g. Garezera Vasaras vidusskolas absolventiem 

 

  

Mīļie, dārgie absolventi! Mīļā Garezera saime un cienītie viesi! 
 
Latviešu Fonds līksmo kopā ar GVV absolventiem un ar Latviju. Šogad, Latviešu Fonds ir atbalstijis 
kompaktdiska ierakstu, kuru sagatavoja GVV audzēkņi kopā ar Latvijas visspilgtākajām mūzikas 
zvaigznēm!  
 
Šodien, Latviešu Fonds dāvina katram absolventam biedra tiesības uz vienu gadu. Es jūs silti skubinu 
izmantot šo dāvanu, iestājoties bez maksas Latviešu Fondā, lai arī jūs variet piedalīties šinī svarīgajā 
sabiedrības darbā, kopjot un atbalstot latviešu kultūras un izglītības projektus Latvijā un ārpus tās! 
 
Absolventi! Šodien sviniet, raudiet, smejieties un uzdzīvojiet! Rīt - atpūtieties. Bet pēc tam - iesaistieties, 
strādājiet, rīkojieties, rosieties, lai jūsu gudrās domas, labos darbus un skaistās balsis justu Latvijā un 
visā pasaulē! 
 
Dodu jums līdz dažus gudrības graudus no Jāņa Jaunsudrabiņa dzejoļa, Piemini Latviju: 

 
Piemini Latviju, latvi, ik stundas, ik brīdi, 
labās un ļaunās dienās; bet jo sevišķi, 
kad tev labi klājas. 
Zini, - neviena māte 
tā neilgojas redzēt savu bērnu, 
kā ilgojas pēc katra no mums 
mūsu visu Māte – Latvija. 
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Latviešu Fonda vadība 2018.-2019. gadam 
 

Padome 
Valda Grinberga, LF Priekšsēde, Dedham, MA, ASV, lfpriekssedis@gmail.com 
Andra Berkolda, LF Sekretāre/priekšsēdes vietniece, Northridge, CA, ASV, lfsekretars@gmail.com 
Jēkabs Bērzkalns, LF Kasieris, Byron Center, MI, ASV, lfkasieris@gmail.com 
Māŗtiņš Hildebrants, LF Projektu lietvedis, Brooklyn, NY, ASV pieteikumi@gmail.com 
Arnis Ansons, Aktīvo projektu lietvedis, Boston, MA, ASV, lfvietnieks@gmail.com 
 
Revidenti 
Andrejs Dumpis, Tarzana, CA, ASV, lfrevidents@gmail.com 
Laura Ramane, Walnut Creek, CA, ASV, flrevidents1@gmail.com 
Anita Grīviņa, Mattawan, MI, ASV, lfrevidents4@gmail.com 
 
Komisijas 
Ieguldījumu komisija: Brigita Tupuriņa Rumpētere, Westfield, NJ, ASV; lfieguldijumi@gmail.com 
Sabiedrisko attiecību komisija: Ilze Pētersone, White Plains, NY, ASV, lfsabat@gmail.com 
Administratīvā komisija: Renāte Kenney, Scituate, MA, ASV, lflietvedis1@gmail.com 
Padomdevēju komisija: Tija Kāŗkle, Ridgefield, WA, ASV  lfpadomdevejs@gmail.com 

      Andris Padegs, Poughkeepsie, NY, ASV lfpadomdevejs@gmail.com 
Latviešu Fonds Latvijā komisija: Valdis Bērziņš, Rīga, Latvija, lfparstavis@gmail.com 
 

 

Redzēsimies nākamajā LF pilnsapulcē 
2019. gadā 21. septembrī 

Kalamazū, Mičiganā!  
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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.  
 
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! 
  
2019. 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 
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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. 
 
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. 

_______________________________________ 
Kuldīga. Foto: Aija Oliņa 
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Latviešu Fonda ziedotāji 
 

2018. gada aprīlis – oktobris 
 

Dzintara tūkstošnieki ($10,000+): 
Valdis Bēŗziņš, Latvija 

Māra Dole † 
Aina Galējs † 

 
Bronzas tūkstošnieki ($5,000+): 

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, HI 

Kristīna Sīmane-Laimiņa, IL 
Andris Padegs, NY 
Ilze Pētersone, NY * 

Maija Priede, MA 
Sigrīda Renigere, IL 

Ansis Sapraša † 
Maksims Strunskis, Vācija 

Hugo Vītols† 
 

Ziedotāji Īpašai akcijai: 
Dace Aperāne, NY 
Edgars Bērziņš, PA 
Ērika Dajevska, PA 

Pēteris Dajevskis, PA 
Imants Freibergs, Latvija 

Ilze Garoza, Latvija 
Rūta Jordāns, HI 

Zigfrīds Zadvinskis, MI 
 

Ziedotāji: 
Anita Batarags-Padegs, NJ 

Andra Berkolda, CA 
Rūta Jordāns, HI 

Ilmārs Kalniņš, OH 
Rūta Kupce, Latvija 

 
Ilze Pētersone, NY 

Sigrīda Renigere, IL 
Ināra Reine, Latvija 

Maksims Strunskis, Vācija 
Ieva Szentivanyi, CA 

 
Jaunie dalībnieki: 

Liāna Berkolda, CA 
Roberts Kalniņš, MI 

Māra Lazda, NY 
Rasma Gundega Ieviņa, Vācija* 

Laila Medne, NJ* 
 

Balsstiesības atjaunojuši: 
Nora Aivars, NJ 
Andis Bērziņš, IL 

Annele un Miķelis Austriņš, MI* 
Tija Bērziņa, IL 

Dāvis Berkolds, CA 
Andra Berkolda, CA 

Justīne Elferte, Latvija 
Anita Grīviņa, MI 

Maija Grinberga, MA 
Kristiana Grinberga, MA 

Valda Grinberga, MA 
Marika Gulēna-Taube, Kanāda 

Māŗtiņš Hildebrants, NY 
Maruta Ieviņa, MA* 

Andrejs Jansons, FL 
Anita Juberte, MD 
Arnis Kupliņš, NY 
Laila Milevska, MD 

Lukass Milevskis, NJ 
Imanta Nīgale, Latvija 
Laura Ramanis, CA 

Marlēna Ramanis, CA 
Krista Roze, MA 

William Sutton, MI 
Helēna Vīksniņa, DC 

Māra Vīksniņa DC 
 

* Jauns Tūkstošnieks! 
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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 


