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Salūts izskanējis, šampanietis nobaudīts, laimītes izlietas. Un atkal kā dziesmā 
,,… viss nāk un aiziet tālumā un sākas viss no gala…” Mēs tik ļoti vēlamies 
pastāstīt un dalīties priekā par notikumiem fondā, tomēr ļoti labi apzināmies, 
ka lielajā informācijas plūsmā jārunā īsāk, konkrētāk, krāsaināk.
Šogad Latvijai-100 , bet Vītolu fondam jau 16 - ne vēl gluži pilngadības laiks, 
taču pietiekami nozīmīgs, jo parasti tieši šai vecumā tiek izsniegta pase - 
dokuments, kas apliecina piederību un apliecina zināmu briedumu. Vītolu 
fondam vēl jāaug, jo mēs esam  ilgtermiņa spēlētāji - savu ieguldīto laiku un 
ziedojuma augļus neredzēsim jau rīt, jo mūsu izskolotie jaunieši būs tie, kas 
veidos Latvijas nākamo simtgadi.
  Tāpēc ik mēnesi publicēsim mūsu bijušo stipendiātu veiksmes stāstus, jo 
tajos rodama atbilde, kāpēc visi kopā šo darbu darām.

Vita Dike,

STIPENDIJU JAUNUMI

“Kluso varoņu fonda” - Ulda Rozes stipendija
Uldis Roze dibināja stipendiju savu vecāku Lūcijas un Ernesta Rozes piemiņai 2008. 
gadā. Janvārī viņš atgriezies ziedotāju pulkā un ziedojis “Kluso varoņu” fondā - 
Ulda Rozes stipendijai.

JAUNDIBINĀTĀS STIPENDIJAS

E-klases stipendija vidusskolēniem
E-klase ir elektroniska skolvadības sistēma, kas nodrošina visu  pedagoģiskajā 
procesā nepieciešamo dokumentāciju. Pateicoties e-klases platformai Vītolu 
fonds sasniedz mērķauditoriju - skolotājus, skolēnus un viņu vecākus. Janvārī 
e-klase dibina jaunu stipendiju gudrākajiem Latvijas vidusskolēniem sadarbībā ar 
raidījumu “Gudrs, vēl gudrāks”. Svinīgo stipendijas pasniegšanas raidījumu 
translēs 28. februārī LTV1. 

Vectēva Jāņa Andersona piemiņas stipendija
Cilvēki - tā ir lielākā mūsu valsts vērtība, un viņu piemiņas saglabāšana - 
ikviena svēts pienākums. Taču apbrīnojami ir tie cilvēki, kuri to prot veikt citādāk 
- ar vairāk nākotnē vērstu skatu, ar vēlmi šo piemiņu dzīvu darīt. Tāds ir 
ilggadējais Vītolu fonda ziedotājs Jānis Andersons, kurš janvārī dibināja 
stipendiju sava vectēva Jāņa Andersona piemiņai. Stipendija paredzēta 
lauksaimniecību studējošiem jauniešiem. Jānis Andersons turpina tradīciju - 
jaunā gada iesākumā noslēdzot ziedojuma līgumu Nr.1!

Neretas novada uzņēmēju stipendija
Stipendijas idejas autori ir Neretas novada deputāts Kaspars Baltacis un uzņēmējs 
Kaspars Ādams.  Stipendijas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēniem 
tiks piešķirtas 10 mēnešus (izņemot jūliju un augustu). 

Studentu korporācijas “Lettonia” �listra Gunta Bruniņa stipendija
Guntis Bruniņš bija patiess Latvijas patriots, un viņš uzskatīja, ka tikai izglītota 
jaunā paaudze spēs veiksmīgi veidot savas zemes nākotni, tādēļ savā 
testamentā vairāk kā 200 000 ASV dolāru ziedoja “Studentu korporācijas 
“LETTONIA” Filistru Palīdzības Biedrībai”. Pateicībā par ziedojumu, stipendija 
nosaukta par “Studentu korporācijas “Lettonia” �listra Gunta Bruniņa stipendiju” 
un tā tiks piešķirta aktīviem studentu korporācijas “Lettonia” biedriem 
akadēmiskā grāda iegūšanai.

Sirsnīgs paldies par jaundibinatajām stipendijām!



01.
Dzintras Bungs tikšanās 

ar stipendiātiem. 

24.
Trešā Leču ģimenes 

stipendiju piešķiršana 
Ozolnieku vidusskolas 

skolēniem. 

23.
Vītolu fonds 

viesojās Neretas 
Jāņa Jaunsudrabiņa 

vidusskolā.

22.
Dalība konferencē “Kas 

skolas beidzējam 
nepieciešams vairāk - 

zināšanas vai prasmes?”

17.
Mandatum Life kolektīva 

tikšanās ar stipendiāti 
Danu Koniševsku.

21.
Biruta Heistere dāvina 

biļetes uz operu 
“Turaidas roze” 60 

stipendiātiem.

30.
Guntars Kokorevičs 

dāvināja stipendiātiem  
biļetes uz labdarības 
koncertu “Vienoti par 

iespēju”. 

17.
Vilis Vītols pasniedz 
e-klases stipendijas 
serti�kātu raidījumā 
“Gudrs, vēl gudrāks?”

26.
Fondā viesojās 

Elīna Gūtmane un 
Agnese Lisovska  no 

SEB bankas.

16.
Fondā viesojās advokāts 

Dāvids Dārziņš. 

SARIKOJUMI - TIKŠANAS
JANVARI

- -
-

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola uzņem Vītolu fondu. Dzintra Bungs kopā ar stipendiātiem. 

Opera “Turaidas roze”.

Mandatum Life tikšanās.

Leču ģimenes stipendiju pasniegšana.

Guntara Kokoreviča tikšanās koncertā “Vienoti par iespēju”. 



IZLGĪTĪBA

ATBALSTS

DARBAVIETA

Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas bakalaura studiju programma “Fizioterapija”.

2008.- 2012. - Statoil Latvija stipendija 
2016. - 2017. - Korporācijas Fraternitas Lataviensis, Alfreda un Almas Apses piemiņas stipendija 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas maģistra studiju programma “Veselības aprūpes speciālists sportā”.

2012 - pašlaik “Veselības Centrs 4 ”  �zioterapeits

JANIS LACIS -

- Pastāsti par savām studiju gaitām. 
Vidējo izglītību ieguvu savā dzimtajā pilsētā, 
Gulbenes novada valsts ģimnāzijā. Profesiju 
izvēlējos, jo visu dzīvi esmu aktīvi darbojies un 
sportojis, kā arī sanākušas dažādas pārslodzes 
situācijas, par ko svētīgi dzīvei pateicos. Tad sāc 
domāt, kāds varētu būt  labvēlīgākais ceļš, lai 
varētu sabalansēt �zisko aktivitāti un uzturēt 
veselību. Studijas universitātē ļoti patika. Daudz 
labu atmiņu saistās ar Anatomikumu un 
specializētajām nodarbībām. Īpašs pavērsiens 
bija universitātes pētījums sadarbībā ar Latvijas 
Olimpisko vienību, kad izgājām dažādus �ziskos 
testus un uzklausījām padomus no sporta ārsta. 
Patika arī dzīve kopmītnēs. Bakalaura studijas 
noslēdzās 2012.  gadā. Pēc 3 gadu darba Veselības 
centrā 4, uzzināju, ka atveras profesionālā 
maģistra studiju programma Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijā sporta �zioterapijas jomā. 
Ieguvu daudz praktisku iemaņu. 2017. gada jūnijā 
absolvēju maģistrantūru. Mācību process 
turpinās, apmeklēju kursus, seminārus savā 
nozarē.

- Kur tavs ceļš aizveda pēc studijām? 
Jau sesto gadu strādāju “Veselības centrā 4”, kur 
apkalpoju gan valsts, gan  privātā sektora 
pacientus. No rītiem vingrojam grupas nodar-
bībās, tad strādāju individuāli. Esam lielisks darba 
kolektīvs. Brīvajā laikā saista riteņbraukšana, 
dažādas prāta spēles. Iepazīstu Vēdu astroloģiju, 
gan medicīnisko, gan vispārējo. 

- Kur tavs ceļš aizveda pēc studijām? 
Bakalaura studijās saņēmu Statoil Latvija 
stipendiju. Vērtīgas bija tikšanās, ko organizēja 
toreizējie izpilddirektori, sākotnēji Sandis Šteins, 
vēlākā posmā Ilze Siliņa, kā arī atceros aktīvo 
komunikācijas vadītāju Artūru Eglīti, kurš vadīja 
mums prezentāciju. Dēvāmies gan interesantā 
ekskursijā uz naftas terminālu Vecmīlgrāvī, gan  
bija silta uzņemšana Statoil Latvija galvenajā 
o�sā. Saņemtā stipendija nozīmēja to, ka varēju 
turpināt uzsāktās studijas, kā arī mazāk raižu 
vecākiem. Par to vienmēr būšu pateicīgs tiem 
Statoil Latvija cilvēkiem, kas veidoja un deva šo 
atbalstu. 

Maģistrantūrā studējot, iestājos studentu 
korporācijā “Fraternitas Lataviensis”. 
Korporācija, kļuva par manu otro atbalstu 
maģistra studiju laikam, piešķirot “Fraterni-
tas Lataviensis”, Alfreda un Almas Apses 
piemiņas stipendiju. Visiem, kuri vēlas 
izbaudīt studentu dzīves daudzpusību un 
paplašināt paziņu, draugu loku, kā arī apgūt 
vērtības un principus, iesaku stāties 
studentu korporācijās. 

- Kas , tavuprāt, ir labdarība? 
Labdarība ir lielisks veids, kā cilvēkam 
pasniegt roku otram un palīdzēt. Tā ir viena 
no augstākajām izpausmes formām, kas 
patiesu motīvu vadīta, sniedz gandarījumu 
visām iesaistītajām pusēm. Vitolu fonds un 
ziedotāji ir lielisks piemērs. Gadiem vērojot, 
kā pieaug mecenātu un stipendiātu skaits, ir 
patiess prieks redzēt, ka labais vairojas, un 
arvien vairāk jauno censoņu var saņemt 
saņemt tik ļoti nepieciešamo palīdzību. 
Novēlu Vītolu fondam saglabāt šo spēcīgo 
garu un neizsīkstošu enerģiju tiem 
cilvēkiem, kas veido šo fondu.

- Ko tu vēlētos pateikt jauniešiem, kuri tikai ir 
sava ceļa sākumā un domā par pieteikšanos 
stipendijai? 
Iesaku ieklausīties sevī, saprast, kas ir  tavs 
aicinājums un doties šajā virzienā. Tad arī 
izveidosies labvēlīgs ceļš un atbalsts. Patiesa 
vēlēšanās un godīgums ir tās  īpasības, kas 
katram pavērs ceļu.

-

Patiesā cieņā
Jānis Lācis

VARDS BIJUŠAJAM
STIPENDIATAM 

-

-

Jānis Lācis un Ilze Siliņa

-



-

atvadu vardi

Cilvēks. Enerģisks. Darbīgs. Neatlaidīgs. 
Azartisks un drosmīgs. Bet visupirmām 
kārtām latvietis, savas vienīgās un mūsu 
kopīgās Tēvzemes patriots, par kuru 
laikabiedri teikuši: “..viņš ir viens no retajiem 
idejiskajiem cilvēkiem, kas spēj ikvienu ieceri 
novest līdz galam”, jo īpaši, ja tā vērsta uz 

Latvijas attīstību. 

Izsakām līdzjūtību piederīgajiem! -

Sveicam!

Valsts prezidents Raimonds Vējonis 
sarīkojumā pateicās Jāņa un Valdas 
Kārkliņu ģimenes stipendiātei Montai 
Štālai par piedalīšanos un aktīvu dalību 

Latvijas Lielajā Talkā.  

aktuali

Izsludināta pieteikšanās 2018./2019. mācību 
gada Vītolu fonda administrētajām 
stipendijām.

-

Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu skolēni un 
vidējo profesionālo izglītības iestāžu beidzēji 
no 15. janvāra līdz 1. martam tiek aicināti 
pieteikties stipendijām 2018./2019. mācību 
gadam.

ZIEDOJUMI JANVARI--
Janvārī ziedojuši: SIA "Kurekss", SIA "Apsīte”, Studentu korporācijas 
“LETTONIA” �listru palīdzības biedrība, Juris Petričeks, Valmieras Zonta 
klubs, Māris Slokenbergs, Jānis Andersons, Asjas un Berndta Everts 
testamentārais novēlējums, ERGO, Arvīds Lielkājs, Māris Plūme,  
Studentu korporācija "LATVIA", Borisa un Ināras Teterevu fonds, Uldis 
Roze.
Neretas novada uzņēmēju stipendijai ziedojuši:  Mazzalves pagasta 
J.Baltača zemnieku saimniecība “Rimšāni”, Zalves pagasta A.Bērziņa 
zemnieku saimniecība “Slabdzēni”, Māris Ūsāns, Sia “Liellopu izsoļu 
nams”. 

Draugu stipendijai ziedojuši: Oskars Lapsiņš, Ināra Krūmiņa, 
Rienthong Natrada,  SIA “I-nets LV”. 

SAZIEDOTS

242 222 EUR

 

                                      Danske Bank (SWIFT:MARALV22) LV55MARA2041000010515 (SEK)
                                                     LV55MARA0000107895700 (EUR) LV89MARA2041000027072 (AUD)
                                                    LV55MARA0000107895700 (USD) LV96MARA2041000019283 (GBP)

                                                                                          LV55MARA0000107895700 (CAD)

www.vitolufonds.lv info@vitolufonds.lv

+371 26022856 facebook.com/Vitolufonds

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

                                                                                          Nodibinājums „VĪTOLU FONDS” 

MĪĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!


