
ZIŅU LAPA
MARTS/2018



-
MĒNEŠA PERSONĪBA

Vītolu fonds ir spējis apvienot cilvēkus, kuri 
nevis runā, bet rīkojas. Rīkojas ar fonda 
starpniecību, lai atbalstītu tos jaunos, aktīvos 
un mācīties gribošos. Tieši tos, kuriem visdrīzāk 
būs lemts vest mūsu valsti uz jaunām 
virsotnēm, pretim jauniem izaicinājumiem un 
valsts augšupejai. Viņi būs tie, kam vajadzēs 
spēku, enerģiju un gudrību labot pašreizējās 
politiski un ekonomiski aktīvās paaudzes 
pieļautās kļūdas. 

Guntars Kokorevics

STIPENDIJU JAUNUMI
"Daugavas Vanagu" Kanberas nodaļas stipendija

PADOMES SĒDE

-

16.

Fondā viesojās Valdis 
Bērziņš un Lalita 

Muižniece.

21.

8. martā norisinājās Vītolu fonda padomes sēde, kurā padomes locekļi tikās, lai pārrunātu un lemtu par 
fonda aktuālajiem jautājumiem. Šogad konkursā uz 2018./2019. mācību gada stipendijām saņēmām 285 
pieteikumus no dažādiem Latvijas novadiem, to skaitā ir 12 bāreņi, 94 jaunieši, kas aug nepilnās ģimenēs, un 
41 kandidātam ir piešķirts maznodrošinātās ģimenes statuss. Tomēr, neraugoties uz sarežģītajiem dzīves 
apstākļiem, 54 no šiem jauniešiem ir izcilas zināšanas, jo viņu vidējā atzīme vidusskolā ir 9 un augstāka, 
izcīnītas godalgotas vietas starpnovadu un valsts olimpiādēs.

Lai 2018./2019. mācību gadā Vītolu fonds varētu palīdzēt šiem talantīgajiem jauniešiem uzsākt un turpināt 
mācības, ir nepieciešamas 673 stipendijas. Esošo ziedotāju atbalsts un ieguldījumi neaizskaramajā kapitālā 
šobrīd nodrošina 531 stipendiju, bet vēl 142 jauniešiem stipendiju trūkst. Jauniešiem stipendijas tiek piešķir-
tas vairāku gadu garumā, kamēr palīdzība vairs nav nepieciešama.

Novērtējot izglītības nozīmīgo lomu valsts pastāvēšanā, 2017. gadā  “Daugavas Vanagu” Kanberas nodaļa 
nolēma dibināt stipendiju centīgam studentam – zemessargam.  Šī gada martā saņemts ziedojums 
stipendijas turpināšanai. “Daugavas Vanagu” Kanberas nodaļas stipendiāts Raivis Mikalauckis studē Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē, studiju programmā “Lietišķā enerģētika”. Paldies DV Kanberas nodaļas 
biedriem, vadītājai Intai Skrīveris, nodaļas sekretāram Žanim Mediķim un Ilgai Vēverei par 
ziedojumu!

--

AKTUALI-

Draugu stipendija 2018./2019. mācību gadā.
Ir noslēgts sadarbības līgums ar organizāciju “Ziedot.lv” par Draugu 

stipendiju izmaksu. Šogad plānots izmaksāt 15 stipendijas. Paldies 

“Ziedot.lv” programmu vadītājai Madarai Mežvietei!

SVEICAM MARTA JUBILARUS!

Astrīda Jansone 
(Astrīdas un  Laimoņa Jansonu stipendija) 

Regīna Rubene
(Beņķu-Rubeņu ģimenes stipendija) 

Mareks Indriksons
(Draugu stipendija)

Gunārs Reinis 
(Gunāra un Ināras Reiņu stipendija) 

Biruta Heistere
(Daumanta un Birutas Heisteru stipendija), 

Māris Slokenbergs
(Māra Slokenberga jubilejas stipendija)

Īra Bolšaitis
(Īras un Pētera Bolšaitis stipendija)

MĪĻI SVEICAM!

-



VARDS BIJUŠAJIEM -

IZLGĪTĪBA

ATBALSTS

DARBAVIETA

2007.-2011. Elizabetes-Nuarkas latviešu ev.lut. draudzes stipendija.

2011. – pašlaik Bauskas Valsts ģimnāzija, latviešu valodas un literatūras skolotāja.

EGITA
ATSLEGA 

 Par Vītolu fondu uzzināju skolā, jo skolotāji 
mani pamudināja pieteikties stipendijai. Brīdī, 
kad beidzu vidusskolu, materiālie apstākļi 
apdraudēja iespēju turpināt mācības.

- Kā uzzināji par Vītolu fondu? 

- Pastāsti par savu ceļu uz izglītības iegūšanu.

- Kur tavs ceļš aizveda pēc studijām? 

 Mācījos Limbažu 3.vidusskolā. Pēc 
vidusskolas beigšanas svārstījos starp vēstures un 
pedagoģijas studijām, bet jau kopš agras 
bērnības ik pa laikam kāds teica, ka būšu 
skolotāja. 
Tā arī notika, iestājos Latvijas Universitātes Peda-
goģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, lai 
apgūtu latviešu valodas un literatūras skolotāja 
profesiju. 2014. gadā saņēmu Latvijas Izglītības 
fonda apbalvojumu “Jaunais skolotājs 2014”, tas 
noteikti bija apliecinājums tam, ka mana izvēle 
bija pareiza. 

2007.–2011. Latvijas Universitātes Pedagoģijas,psiholoģijas un mākslas fakultāte, bakalaura 
apakšprogramma “Latviešu valodas un literatūras skolotājs” 
2017. - pašlaik Latvijas Lauksaimniecības universitāte, maģistra studiju programma “Pedagoģija”.

Ceru, ka veiksmīgi būšu pabeigusi uzsāktās 
studijas maģistrantūrā. 

STIPENDIATIEM-

 Pavisam nejauši mans ceļš aizveda uz 
Bausku, kur jau septīto gadu strādāju  par latviešu 
valodas un literatūras skolotāju. Bauskas Valsts 
ģimnāzijā nonācu, jo bija darbs jaunam 
skolotājam. Esmu limbažniece un, dodoties uz 
darba interviju, Bauskā nonācu pirmo reizi. 
Nedaudz bail jau bija sākt dzīvot pilsētā, kur 
nevienu nepazinu, taču bailes laikam bija 
mazākas par vēlmi pamēģināt. 
 Attiecībās ar audzināmajiem uzskatu, ka 
galvenais ir godīgums. Mācu, lai nemelo, ja ko 
sastrādājuši, bet godīgi izstāsta, kas noticis. Jauki 
kopīgie brīži bijuši, kad skolēni dāvājuši rotaļu lāci 
vai pēdējā zvana dienā sagaidījuši jau pie mājām 
ar ziediem un jauku sveicienu.
 Divus gadus aktīvi iesaistījos ERASMUS+ 
projektu realizācijā savā skolā. Šobrīd esmu 
uzsākusi maģistrantūras studijas Latvijas 
Lauksaimniecības Universitātē. 

literatūru, vēsturi, kultūru). Ar draudzes 
pārstāvjiem Ilmāru un Ainu Stiebriem klātienē 
tikos vienu reizi, kad viņi viesojās Latvijā. Tikšanās 
bija sirsnīga. Pēc tās bija daudz vieglāk rakstīt 
vēstules,  jo zināju, kas tās lasīs. Arī pēc 
augstskolas absolvēšanas ik palaikam sazināmies 
elektroniski. Vēl joprojām esmu ļoti pateicīga par 
iespēju. Tie bija ne tikai materiālie līdzekļi, kas 
atviegloja sadzīvi laikā, kad studēju, bet arī tā bija 
nesavtīga vēlme palīdzēt, kas man lika ar 
atbildību izturēties pret studiju procesu.

- Kādi ir tavi nākotnes plāni? 

- Kas, tavuprāt, ir labdarība? 
Labdarība ir vēlme palīdzēt, un to var darīt 
visdažādākajos veidos. Jāziedo tādēļ, lai 
padarītu labāku kāda ikdienu, pilsētu, valsti un 
pasauli, kurā dzīvojam.

- Ko tu ieteiktu jauniešiem, kuri ir sava ceļa 
sākumā? 

- Ko tev nozīmēja stipendijas saņemšana?
 Es biju starp tiem trim stipendiātiem, kuri 
saņēma “Elizabetes-Nuarkas latviešu ev. lut. 
draudzes stipendiju”,  kas bija paredzēta 
studentiem, kuri studē letoniku (latviešu valodu,  

Patiesā cieņā
Egita Atslēga

Noteikti nenobīties un pieteikties stipendijai, jo 
tā patiesi ir brīnišķīga iespēja. 

-



ZIEDOJUMI MARTA

                                     Danske Bank (SWIF T:MARALV22) LV55MARA2041000010515 (SE K)
                                                    LV55M ARA0000107895700 (EUR) LV89MARA2041000027072 (AUD)
                                                   LV55MA RA0000107895700 (USD) LV96MARA2041000019283 (GBP)

                                                                                         LV55MARA0000107895700 (CAD)

www.vitolufonds.lv info@vitolufonds.lv

+371 26022856 facebook.com/Vitolufonds

                                                                                         Lāčplēša iela 75-B, Rīga, LV-1011, Lat vija
                           Reģ. Nr. 40008066477

                                                                                         Nodibinājums „VĪTOLU FONDS” 

-

-

Martā ziedojuši: Gunārs un Ināra Reiņi, “Daugavas Vanagu” Kanberas nodaļa, Sarma 
Muižniece-Liepiņa, Lalita Muižniece, ERGO, LPKS LATRAPS, Juris Petričeks, Borisa un 
Ināras Teterevu fonds, Zemnieku saimniecība “Pumpuri”.

Draugu stipendijai ziedojuši: Fonds “Ziedot.lv”, Ināra Krūmiņa, Rita Kaimiņa, Astrīda 
Jansone, Raimonds Ritums*. 

*ziedotājs ir bijušais stipendiāts. 

MĪĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!

279 359 EUR
2018. GADĀ SAZIEDOTS

NOGULDĪJUMI NEAIZSKARAMAJĀ KAPITĀLĀ

ZIEDOJUMI GADA STIPENDIJĀM
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242 222 EUR
+12  223 EUR 

Janvāris Februāris Marts

Viļņa Plūmes stipendijai Aizkraukles attīstībai ziedojuši: Māris Plūme, Fonds 
“Ziedot.lv”.

Latvijas Zonta klubu stipendijai ziedojuši: Valmieras Zonta klubs, Rīgas Zonta klubs.

+24 914 EUR 

SARIKOJUMI - TIKŠANAS
-

01.-31.

17.
Latvijas Zontu klubs vāc 

ziedojumus 
stipendijām sarīkojumā
Rozes diena Valmierā.

23.
Pasniegta “E-klases” 
stipendija raidījuma 
“Gudrs, vēl gudrāks” 
11. klašu uzvarētājai

Liegai Krasovskai.

06.
Piešķirta Īras Bolšaitis un 

Pētera Bolšaitis stipendija 
studenšu korporācijas 

"Varavīksne" biedrei 
Džeinai Zāģerei.

07.
“Puratos Latvia” 

ģenerāldirektors Aigars 
Balodis kopā ar 

kolēģiem tikās ar 
uzņēmuma 

stipendiātiem.

06.07.

26.
Rita Kaimiņa aicināja 

stipendiātus uz 
pusdienām restorānā 

“Čemodāns”.

21.
AS “Būvuzņēmums 

Restaurators” valdes 
priekšsēdētājs Mareks 

Mamajs un būvniecības 
projektu vadītājs Dāvis 

Priede tikās ar 
stipendiātēm.

-

Fondā viesojās Valdis 
Bērziņš un Lalita 

Muižniece.

"Līdz ar stipendiju es ieguvu vēl vienu vērtīgu dāvanu – iespēju veltīt savu laiku tam, kas man ir patiešām svarīgs 
– studijām un studenšu korporācijai “Varavīksne”. Milzīgs prieks un gods būt Pētera Bolšaitis un Īras Bolšaitis 
stipendiātei, jo viņi ir cilvēki, kas iedvesmo ar savu dzīvesgājumu, darbiem un sasniegumiem. Paldies Pēterim un 
Īrai, kā arī Vītolu fondam par sirdsdarbu!" 

Stipendiātes  Džeinas Zāģeres pateicības vārdi:

21.

26. 23.


