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oktobra  jubilārus 

“Tikai no jaunās izglītotās paaudzes varam 
cerēt un sagaidīt Latvijas uzplaukumu. Ja 
uzplauks un ziedēs Latvija, visiem būs labi, arī 
tiem, kas mazgā grīdas vai slauka ielas.
Esmu laimīgs ka varu palīdzēt Vītolu fondam 
tikt galā ar to lielo darbu, ko esiet līdz šim 
paveikuši. Darbs nav beidzies, tas jāturpina un 
jācer, ka jaunie ievedīs kārtību ne tik vien 
Latvijā, bet visā pasaulē.”

Daugavas Vanagu Toronto nodaļas priekšsēdis

ZIEDOJUMI

TIKŠANĀS

PUBLICITĀTE

SADARBĪBU 
TURPINA 

SADARBĪBU TURPINA

Saņemts Puteņu ģimenes ziedojums 142 500 USD.

Puteņu ģimenes stipendijas atbalsta dažādu nozaru 
studentus. Mārtiņš un Kristina Puteņi ar bērniem ir apmetušies 
uz dzīvi ASV. Mārtiņš ir ķīmiķis un strādā lielā zāļu �rmā, bet 
Kristīna ir pamatskolas skolotāja. Puteņu ģimene atzīst: 
“Izglītība ir ne tikai ceļš uz personisku labklājību, bet arī uz 
mieru, saticību un labklājību visām pasaules tautām un 
valstīm. Zinām, ka Latvijā ir daudz studentu ar idejām, degsmi 
un spējam, kam palīdzētu �nansiāls atbalsts, lai viņiem 
atvērtos kādas durvis.” Paldies Puteņu ģimenei par ziedojumu!

Zviedrijas-Latvijas Rotari apgabals turpina sadarbību.

Zviedrijas un Latvijas Rotari klubi �nansiāli atbalsta likteņa 
pabērnus, sevišķi Latvijas attālo reģionu skolas. Klubi uzskata, 
ka šajās skolās ir talantīgi bērni un jaunieši, kam jādod iespēja 
apgūt zināšanas un drošības izjūta, ka ir cilvēki, kas par viņiem 
rūpējas un tic viņu izaugsmei. Pateicoties Jānim Andersonam, 
2020./2021. m.g. Zviedrijas-Latvijas Rotari apgabala stipendija 
turpinās atbalstu topošajam mediķim Sandim Mauriņam no 
Līvāniem. Paldies Zviedrijas-Latvijas Rotari klubu apgabaliem 
par ziedojumu!

Saņemts ziedojums no “Daugavas vanagu” Toronto nodaļas vanadzēm.

Oktobra noslēgumā saņēmām ziedojumu 500 CAD no 
“Daugavas vanagu” Toronto nodaļas vanadzēm. Stipendija 
piešķirta zobārstniecības studentei Ievai Ozolai. Paldies DV 
Torono nodaļas vanadzēm!

Saņemts “Daugavas vanagu” Toronto nodaļas ziedojums 6876 CAD

“Daugavas vanagu” Toronto nodaļa sniedz atbalstu trim Latvijas 
jauniešiem augstākās izglītības iegūšanā. Ik gadu DV Toronto 
nodaļa atzīmē savu darbības jubileju ar svinīgu sapulci, 
koncertu un saviesīgu vakaru. Šogad svinības nenotiks, bet 
nodaļas priekšsēdis Atis Bredovskis uzrunā teica: “Mudiniet 
bērnus, mazbērnus un paši sevi iestāties un atbalstīt vecāko 
organizāciju visā pasaulē. Novēlu jums visiem veselību un sadraudzību. Esiet 
uzmanīgi un ievērojiet likumus, lai nesaslimtu.” Paldies DV Toronto nodaļai par 
ziedojumu!

ATTĀLINĀTĀS
STUDIJAS 
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Ziedotājs Andris Kļaviņš ar saviem stipendiātiem tikās 
mākslas muzejā “Zuzeum”. Godinot tuvinieku 
piemiņu, Andris Kļaviņš dibinājis 10 stipendijas. 
Tikšanās laikā stipendiāti uzzināja ziedotāja tuvinieku 
dzīvesstāstus. Stipendiāte Ieva Zinere pēc tikšanās 
raksta: "Vērtīgi satikt inteliģentus un sirdsgudrus 
cilvēkus, kuri spēj paveikt lielus un paliekošus darbus. 
Andris Kļaviņš ir viens no šiem cilvēkiem. Esmu ļoti 
pateicīga, ka man ir iespēja satikt Andri un saņemt 
atbalstu jau trešo gadu." Paldies ziedotājam Andrim 
Kļaviņam par sirsnīgo tikšanos!

- Andra Kļaviņa tikšanās ar stipendiātiem.

Pasaules Brīvo latviešu apvienības valdes 
gadskārtējā sēde notika šī gada 2. un 3. oktobrī, 
attālināti Zoom platformā. Sēdes atklāšanā uzrunu 
teica Latvijas Valsts prezidents Egils Levits un 
Ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Vītolu fonds 
bija sagatavojis apsveikumu, kurā dibinātājs Vilis 
Vītols pateicās PBLA par sadarbību.

- PBLA valdes sēde.

SARĪKOJUMI UN TIKŠANĀS

01.10.

08.10.
Ineses 

Auziņas-Smitas 
izstādes 

atklāšana.

01.10.
Andra Kļaviņa 

tikšanās ar 
stipendiātiem.

02.10.
PBLA 

valdes sēde

06.10.
Talantu izaugsmes 

programmas 
“Atbalsts” 
atklāšana.

Fondā viesojās
SEB bankas 

prezidente Ieva 
Tetere.

07.10.
Ritas Kaimiņas 

tikšanās ar 
stipendiātiem.

04.10.
Astrīdas Jansones 

tikšanās ar 
stipendiātu.

Saņemts Hrgetič ģimenes ziedojums.
Māra Hrgetič ir fonda dibinātāju Viļa un Martas Vītolu 
meita. Ik gadu Hrgetič ģimene ziedo stipendijām, kuras 
nosauktas bērnu Kristiana Ivana, Annas Māras un Pētera 
vārdos. 2020./2021. mācību gadā atbalstu saņem četri 
jaunieši. Hrgetič ģimene uztur sirsnīgas attiecības ar 
saviem stipendiātiem. Paldies Hrgetič ģimenei par 
ziedojumu!

Saņemts Viļa un Carolinas Vītolu ziedojums.

Vilis Vītols ir fonda dibinātāju dēls. Viņš ar sievu Carolinu 
Vītolu dibināja stipendijas pārtikas tehnoloģiju un tehni-
sko zinātņu studējošiem. Vilis Vītols ir Vītolu fonda 
padomes loceklis un piedalās vidās gada sēdēs. Paldies 
Vilim un Carolinai par ziedojumu!

Ziedotāja Astrīda Jansone uz pirmo tikšanos aicināja 
savu stipendiātu, Rīgas Tehniskās universitātes 
Inženierekonomikas un vadības fakultātes studentu 
Dāvidu Rubenu. Šajā mācību gadā Astrīda ir palielinā-
jusi stipendiju skaitu, atbalstot trīs izcilus studentus. 
Viņas sapnis bija nosvinēt savu dzimšanas dienu kopā 
ar saviem mīļajiem draugiem, bet to īstenot neizdevās 
pandēmijas dēļ. Viņas jubilejā tuvie cilvēki sveicienus 
sūtīja attālināti un ziedoja stipendijai. Arī Astrīda

- Astrīdas Jansones tikšanās ar stipendiātu Dāvidu Rubenu.

izvēlējās sev brīnišķīgu dāvanu, ziedojot visus plānotos viesību izdevumus savai 
stipendijai. Tā Astrīdas un Laimona Jansonu divām stipendijām piepulcējās trešā -  
Astrīdas Jansones jubilejas stipendija. Paldies Astrīdai Jansonei par ziedojumu un 
tikšanos!

7. oktobrī ziedotāja Rita Kaimiņa aicināja savus 
stipendiātus uz pusdienām restorānā "Moltto". 
2020./2021. m.g. Rita Kaimiņa atbalsta četrus 
studentus: Kristiānu Jāni Radiņu, Lauru Dičevu, 
Marģeru Liepiņu un Elīnu Jusku. Tikšanās laikā 
Kristiāns Jānis Radiņš stāstīja par attālināto mācību 
procesu Rīgas Tehniskās universitātes programmā 
"Automobiļu transports". Arī stipendiāte Laura 
Dičeva apgūst medicīnu attālināti un uzsvēra Rīgas 

- Ritas Kaimiņas tikšanās ar stipendiātiem.

Stradiņa universitātes nodrošināto mācību kvalitāti. Stipendiāts Marģers Zariņš 
atrodas “Erasmus” programmā un sūtīja ziedotājai video sveicienu no Austrijas. 
Ziedotāja Rita Kaimiņa pastāstīja par savām studijām ASV un iedvesmoja jauniešus 
šajā sarežģītajā laikā. Paldies Ritai Kaimiņai par svētku pusdienām un sirsnīgo 
tikšanos! 

16.10.
Annas 

Olavs-Grambergs 
un Andra Stakļa 

tikšanās ar 
stipendiātiem.

Andris Kļaviņš kopā ar stipendiātiem 
un fonda kolektīvu.

Vilis Vītols.

Astrīda Jansone un Dāvids Rubens

Rita Kaimiņa kopā ar stipendiātiem.
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- Talantu izaugsmes programmas “Atbalsts” atklāšana.

Fonds “Tavs Atbalsts” izveidojis jauno talantu 
izaugsmes programmu “Atbalsts”, kurā 12 Vītolu 
fonda stipendiāti uzsākuši līderprasmju apmācību. 
6.oktobrī  notika pirmā nodarbība, kuru vadīja 
Ilmārs Vamzis – personīgās izaugsmes koučs. 
Projektā studentiem ir dota iespēja tikties ar Latvijā 
atzītiem biznesa koučiem, profesionāļiem un 

LEPOJAMIES

- Bijušais stipendiāts Daumants Liepiņš atklāja Latvijas Nacionālā simfoniskā 
orķestra (LNSO) sezonu.

Turpinām saņemt ziedojumus Draugu stipendijai. Līdz 
31.10.2020. portālā Ziedot.lv saziedots 12 200 EUR. Paldies 
visiem ziedotājiem par atbalstu, īpaši bijušajiem stipendiātiem 
Robertam Veinam, Baibai Bārtulei, Guntai Priedcelājai, Agnijai 
un Mārcim Pauliem par ikmēneša ziedojumiem! 

uzņēmējiem, apgūt teorētiskās un praktiskās iemaņas un galvenos līderprasmju 
principus, kā arī gūt iedvesmu savu talantu attīstīšanai un ideju realizēšanai 
turpmākajā dzīvē. Paldies Fondam “Tavs Atbalsts” par izveidoto programmu un 
iespēju stipendiātiem!

- Izstādes “Latvieši Lielbritānijā” atklāšana.

No 5.oktobra Latvijas Nacionālā arhīva interneta vietnē 
www.arhivi.gov.lv, sadaļā „Virtuālās izstādes un digitālie resursi”, 
iespējams skatīt virtuālo izstādi „Latvieši Lielbritānijā”. Izstādes 
viena no veidotājām ir ziedotāja Inese Auziņa-Smita, kura radīja 
satura koncepciju, veidoja tekstus, to tulkojumus, dokumentu un 
foto atlasi. 

- Annas Olavs-Grambergs un Andra Stakļa tikšanās ar stipendiātiem.

Ziedotāji Andris Staklis un Anna Olavs-Grambergs 
aicināja savus stipendiātus uz vakariņām restorānā 
"Čemodāns". Ziedotāji ne tikai dibinājuši Viļa Olava 
piemiņas stipendiju, bet arī savu jubilejas stipendiju. 
Šogad atbalsts tiek sniegts četriem studentiem: Lienai 
Gasiņai (RSU, "Medicīna"), Rūdolfam Baumanim (RTU, 
"Ķīmijas tehnoloģija"), Artūram Stīpniekam (RTU, "Dator-
sistēmas") un Sandrai Siliņai (LU, "Datorzinātnes"). Paldies 
ziedotājiem par tikšanos!

Anna Olavs-Gramberga un 
Andris Staklis.

Inese Auziņa-Smita.

Draugu stipendijas papildinājums.

Viļņa Viktora Šveics piemiņas stipendiātu (2014.-2017.) Daumantu 
Liepiņu žurnāls “Pianist” atzinis par vienu no talantīgākajiem 
jaunajiem pianistiem. LNSO sezonas atklāšanas koncertā 
Daumants Liepiņš izpildīja vienu no virtuozākajiem klavierkon-
certiem mūzikas vēsturē – Proko�eva Otro klavierkoncertu. 
Sveicam ar panākumiem!

- Latvijas “Jaunie Talanti” - Marija Luīze Kalniņa.
TV3 Ziņu raidījums izveidojis jaunu stāstu sēriju "Jaunie talanti", 
kurā interviju sniedz "Mecenāta Borisa Tetereva stipendijas 
medicīnā" saņēmēja Marija Luīze Kalniņa. Intervijā Marija Luīze 
stāsta par izvēli studēt medicīnu, saņemto apbalvojumu RSU “Gada 
iedvesma” un stipendijas nozīmi. Sveicam ar panākumiem!

Pateicoties SIA “Birkenfelds” galerijas vadītāja Toma Zvirbuļa darbam, ir pārdotas 
ziedotāju gleznas. Iegūtie līdzekļi no pārdošanas papildinās Draugu stipendijas fondu. 
Paldies Lia Heisterei un Maijai Alksnis par gleznām un Tomam Zvirbulim par ieguldīto 
darbu!

- Par Latvijas Jauno Ārstu Asociācijas prezidentu iecelts Artūrs Šilovs.

Latvijas Jauno Ārstu asociācija ir sabiedriska organizācija, kas 
apvieno jauno ārstu dažādu profesionālo grupu pārstāvjus. Tās 
mērķis ir  nodrošināt jauno ārstu tiesību ievērošanu un aizstāvību, 
kā arī viņu interešu pārstāvēšanu valsts, starptautiskās un citās 
organizācijās un veicināt jauno ārstu profesionālo zināšanu 
pilnveidošanu. Oktobrī par asociācijas prezidentu ievēlēts bijušais 
stipendiāts Artūrs Šilovs (Noras Mičules stipendija (2013-2016), 
Mecenāta Borisa Tetereva stiependija medicīnā (2016-2019)). 
Sveicam ar panākumiem!

ATTĀLINĀTĀS STUDIJAS

Oktobrī Latvijas augstskolas pieņēma lēmumu par studiju norisi attālināti. Lai 
izprastu situāciju, aptaujājām studentus par sajūtām un grūtībām. Saņēmām ļoti 
daudz sirsnīgu vēstuļu, kurās izskan pateicība ziedotājiem par atbalstu. 
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PUBLICITĀTE

“Es mācos Latvijas mākslas akadēmijā, Funkcionālā dizaina 
katedrā, produktu dizaina apakšnozarē. Plānoju iegūt bakalaura 
un maģistra grādu dizainā, tad veidot pats savu uzņēmumu, kas 
ražos oriģinālus dizaina produktus. Es dzīvoju daudzbērnu 
ģimenē. Manu vecāku aizgādniecībā  ir 7 bērni. Dators man 
atvieglos dzīvi, jo es vairs neapgrūtināšu pārējos ar savām mācību 
vajadzībām. Paldies SEB bankai, ka palīdzat man šajā sarežģītajā 
laikā!”

Gunāra Šūbiņa piemiņas stipendijas saņēmējs Pēteris Cukurs raksta:  

Arņa Tiliba piemiņas stipendijas saņēmēja Elza Puriņa raksta:  
Es uzsāku mācības Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu 
fakultātes studiju programmā “Baltu �loloģija”. Esmu vecākais 
bērns 6 bērnu ģimenē.  Mēs esam trīs māsas un trīs brāļi – radoša, 
aktīva, atbildīga un priekpilna jaunākā paaudze. Nākotnē es 
vēlētos strādāt kādā no profesijām, kas cieši saistītas ar 
valodniecību, kā, piemēram, redaktors, korektors, tulkotājs vai 
latviešu valodas un literatūras skolotājs. Dāvinātais dators man ir 
nepieciešams studiju procesā. Liels paldies SEB bankai par 
palīdzību!

Oktobrī fondam bijusi veiksmīga sadarbība ar novadu laikrakstiem un ziņu 
portāliem, kuros publicētas ziņas par stipendiātiem un dibinātajām stipendijām. 
Īpašs paldies laikrakstiem “Staburags” un “”Bauskas Dzīve” par stipendiātu intervijām 
un publikācijām!

PALDIES!

Saņēmām ļoti sirsnīgu dāvanu no Evarista Bērziņa ģimenes ASV. 
Evarists mūžībā devās 2016. gada 1. oktobrī, savā dzimšanas 
dienā. Sūtītajā atmiņu grāmatā apkopotas Evarista bērnības un 
ģimenes fotogrā�jas, viena nodaļa atvēlēta Evarista 
stipendiātiem. Paldies Aleksandrai Needles par mīļo dāvanu!

Izlasot stipendiātu vēstules, secinājām, ka vairākiem jauniešiem nav sava 
personīgā datora, kas ir ļoti nepieciešams studējot attālināti. Pateicoties SEB 
bankai, dāvinājām 5 datorus. Paldies SEB bankas prezidentei Ievai Teterei un 
mārketinga pārvaldes vadītājai Diānai Blumatei!

Aizvadītajā gadsimtā M. Čaklais visai romantiski rakstīja, ka “dienas skrien un sastājas 
nedēļās, top ik mēnesis rāmāks arvien”, šodienas straujais dzīves temps aizvien vairāk 
rada trauksmi, uztraukumu, neziņu – pietrūkst rāmuma, skaidrības par rītdienu. 
Dzīvojam vēsturiski nozīmīgā laikā, kas mainīs rītdienas sabiedrības uztveri daudzās 
jomās, tiesa, līdz ar to zināmā mērā esam kļuvuši par šodienas ķīlniekiem, esot pārejas 
posmā uz (cerams) labāku un attīstītāku nākamību. Galvenais – jāsaglabā miers! Cilvēce 
ir pierādījusi, ka dažādos laika griežos spēj pārvarēt radušās grūtības, būt vienota kopīga 
mērķa sasniegšanā. Paldies par mieru, ko dod stipendijas atbalsts! 

Gunāra Šūbiņa piemiņas stipendijas saņēmējs Ričards Edijs Štibe raksta:  

SVEICAM!

Ziedotāja Lalita Muižniece sadarbībā ar Apgāds Mansards 
izdevusi grāmatu "Pēdas. Melita Rīgā". Pirmo reizi abi darbi 
"Pēdas" (1974) un "Melita Rīgā" (1975) apkopoti vienā grāmatā. 
Autore par grāmatu saka: "Gribēju, lai stāstu neuztvertu, kā tikai 
vienas konkrētas ģimenes likteni, bet tajā justu laikmeta 
cietsirdību un jucekli jebkura bērna skatījumā. Vai tas ir izdevies, 
lai spriež lasītāji." Jau pirmajās dienās pēc grāmatas izdošanas, tā 
ir saņēmusi izcilas atsauksmes. Grāmatu iespējams iegādāties 
apgāda "Mansards" mājaslapā.

- Ziedotāja Lalita Muižniece izdod grāmatu “Pēdas. Melita Rīgā”.

Kārlis Ķirsis
(Vilmas un Jēkaba Ķiršu piemiņas stipendija)

Laura Bulmane
(Vītolu fonda padomes locekle)

Dzintra Bungs
(Jāņa Arvīda Bungs un Metas 

Kalniņas Bungs piemiņas stipendija)
Andris Lauciņš
(EY stipendija)

Viesturs Neimanis
(Viestura Neimaņa stipendija)

Mārtiņš Putenis
(Puteņu ģimenes stipendija)

- Sveicam oktobra jubilārus!
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ZIEDOJUMI OKTOBRĪ

Ziedojuši: Mārtiņš un Kristina Puteņi, Velta Baumane, Atis un Balva Bredovskis, 
Kārlis Vasarājs, Māris Zeltkalns, “Daugavas vanagu” Toronto nodaļa un DVTN 
vanadzes, Andris Kļaviņš, Natālija Neiburgs, Lalita Muižniece, Gints Jegermanis 
un Sanita Upleja-Jegermane, Vilis un Carolina Vītoli, Kārlis un Inga Cerbuļi, Māra 
Hrgetič, Gunārs un Renāte Duburi, ERGO, Nora Mičule, Zviedrijas Rotari 
apgabals.

Astrīdas Jansones jubilejas stipendijai ziedojuši: Ilze Šulce.

Marijas Ķeņģes piemiņas stipendijai ziedojuši: Austrālijas valde, Sidnejas, 
Adelaides, Kanberas, Melburnas, Pertas nodaļas.

DRAUGU STIPENDIJAI ziedojuši: Elva Eglīte*, Baiba Bārtule*, Mārcis Pauls, 
Gunta Priedcēlāja*, Roberts Veins*, Annija Bulle*, Inta Lemešonoka, Ilja 
Podolskis, Diāna Grakovča, Helge Lodziņš, Raitis Kalpiņš, Kristīne Irtiševa*, 
Marita Pērkone, SIA “Viridi Lux”, Ingūna Hartmane, Vilnis Šķipars*, Ilze Litiņa*, 
Aivija Tapiņa, Gatis Rūtiņš, Rambadagallu ģimene, Inese Statkus, Kalvis 
Kreituzis, Ieva Bisniece, Baiba Riekstiņa, Rihards Ābols, Elīna Bārbale, Eva 
Mārtuža, Egils Fuksis, Lelde Latkovska, Kārlis Livkišs, Gints Freibergs, Sandra 
Kirilkina, Zanda Zaļuma*, Nikolajs Hļevnojs*, Kristaps Kalniņš, Kristaps 
Babrovskis*, Gatis Locāns*, Dace Barkāne, Ieva Opmane*, Paula Kaufelde*, 
Kristina Gromova*, Mečislavs Maculēvičs*, Zane Rone, Irina Novosjolova*, Ieva 
Everte*, Lauris Kundziņš, Inta Rozenšteine, Egils Fuksis, Liene Jakobsone*, 
Gunita Lūkina, Jānis Palkovs, Anda Diasa, Ieva Muze, Laura Feldberga, Jevgenija 
Ovsjanikova, Uldis Silinevics, Aivars Junga, Uldis Siliņš, Gunārs Valeniks, Ilmārs 
Kašs, Inese Tamisāre, Elvijs Bogdanovs, Edgars Strazds, Arnis Lasmanis, Ričards 
Alans Miezītis, Leonīds Stepanovs, SIA “B2B Smart Solutions”, Edvards Lorencs, 
Pauls Rudzītis, Juris Brūklis, Mārtiņš Knipšis, Elīna Deksne*, Agnese Treimane, 
Sandis Eglavs, Ilmars Grants, Elza Seile, Aija Gargune, Jānis Vinklers, Leons Mačs, 
Evija Šturca, Jānis Pizičs, Ginta Jaunzeme, Zane Timma*, Anots Zakalkins, Dace 
Freimane, Aija Dukaļska, Ina Šmite, Jānis Eglītis, Juris Ročāns un 190 anonīmi 
ziedojumi.

MĪĻŠ PALDIES  VISIEM ZIEDOTĀJIEM!
Nodibinājums "Vītolu fonds"
Reģ.Nr. 40008066477
Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija

Konta numurs: LV48UNLA0050020101491
AS “SEB banka”
SWIFT:UNLA LV 2X

Andreja Ozoliņa piemiņas stipendijai ziedojuši:  Mike Howkins.

1 092 879 EUR
2020. GADĀ SAZIEDOTS

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

31 105 
EUR

Janvāris

EUR

Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs [..]

+46 290 
EUR

+14 320 
EUR

+363 775 
EUR

600 000
+55 413 

EUR

Jūlijs

+58 005 
EUR

+84 541 
EUR700 000

Augusts

800 000

+148 113 
EUR

Septembris

+109 824
EUR

900 000

1 000 000

Oktobris

+181 494
EUR

MILJONS
1 100 000


