ZIŅU LAPA
NOVEMBRIS
2018

-

MĒNEŠA CITĀTS
Gribam apsveikt Latvijas Republikas proklamēšanas 100.
gadu dienā. Varat būt lepni par valsts sasniegumiem tās
pastāvēšanas laikā. Ka arī, sveikt Vītolu fondu, kurš pēc
brīvības atgūšanas ir, atbalstījis simtiem, jauniešus studējot.
Katram tagad ir brīvība izvēlēties savu nākotni - studējot,
strādājot un dibinot ģimeni. Dzīves sasniegumi iegūstami ar
paša centību.

Dainis un Rita Martinsoni
Saginavas Latviešu kluba biedri

JAUNDIBINĀTĀS STIPENDIJAS
- Pētera Voldemāra Lapiņa piemiņas stipendija.
Pēteris Lapiņš aizgāja mūžībā 2016. gada 8. aprīlī. Līdzcilvēki un
draugi Pēteri joprojām atceras kā inteliģentu, sirsnīgu, devīgu,
izpalīdzīgu cilvēku, kurš, dzīvodams tālajā Amerikā, nekad
neaizmirsa savu dzimto zemi un sniedza arī savu
ieguldījumu tās nākotnē. Dzīvojot Čikāgā, Pēteris aktīvi iesaistījās
Sv.Pētera baznīcas draudzes dzīvē. Viņš ir bijis arī mūža biedrs
"Daugavas vanagu" apvienībā, "Pensionāru biedrībā", kur pildīja
kasiera amatu, bijis biedrs "Čikāgas slēpotāju klubā" un piedalījās
"Literārajā kopā". Pateicoties Pētera Voldemāra Lapiņa
testamenta izpildītāja Džona Robežnieka neatlaidīgajam darbam trīs gadu laikā ir izpildīta
aizgājēja griba. Latvijas simtgades priekšvakarā Vītolu fonds saņēma Pētera Voldemāra
Lapiņa testamentāro novēlējumu 42 000$ Latvijas jaunatnes izglītošanai, jo arī pašam savā
laikā ar iegūtajām zināšanām, izdevās piepildīt iecerēto."Pētera Voldemāra Lapiņa piemiņas
stipendija" ļaus uzplaukt Latvijai un tās talantīgajiem, mērķtiecīgajiem Tēvzemes
jauniešiem nākošajā simtgadē. Paldies Džonam Robežniekam par ieguldīto darbu!

SARIKOJUMI
- TIKŠANAS
07.
02.
01.-30.
Kristīnes Saulītes tikšanās ar
Māras Saulītes piemiņas
stipendijas saņēmēju
Ketlīnu
Narkēviču.

Fondā viesojās Rita
Kaimiņa, Dāvids Dārziņš,
Edgars Poļanskis,
Dzeņu
ģimene.

02.

01.

Andra Stakļa un Annas
Olavs-Grambergas
tikšanās ar
stipendiātiem.

20.

“Saules aptiekas” un
fonda “Tavs atbalsts”
sarīkojums farmācijas
studentiem.

Ineses AuziņasSmitas 75 gadu jubilejas
svinības Latvijas
Nacionālajā
bibliotēkā.

Tikšanās ar Juri
Petričeku restorānā
“Niklāvs”.

23.

Väino Keelmann
tikšanās ar stipendiātu
Aleksandru
Lonču.

Pasaules Brīvo latviešu
apvienības tikšanās ar
stipendiātiem Rīgas
pārstāvniecībā.

15.

20.

Jāņa Andersona
sarīkojums.Šogad
apmeklējām restorānu
“Kolonāde”un operu
“Fausts”.

08.

09.

Jāņa Grāmatiņa un
Daces Baumanes
tikšanās ar stipendiāti
Ilzi Bucenieci.

14.

Maijas Alksnes tikšanās
ar stipendiātu
Rēvaldu Šakinu.

21.

Elfrīdas un Jāņa Rutku
stipendijas pasniegšana
stipendiātei Martai
Jemeljanovai.

“Uzņēmēju pusdienas
2018”
restorānā
“Čarlstons”.

14.

“BYKO-LAT” vadītājas
Agnijas Dzelmes
tikšanās ar
stipendiātiem.

26.

Māras Prāvs tikšanās ar
stipendiāti Sindiju
Stanki.

- Korporācijas “Gersicania” stipendija.
Gersicania ir viena no četrām jaunākajām latviešu studentu
korporācijām, kas tika dibināta drīz pēc Otrā pasaules kara
beigām Vācijā - 1947. gada 14. martā Baltijas Universitātē,
Pinebergā. Vārds Gersicania tika izvēlēts par pamatu ņemot vārdu
"Jersika" un tā sākotnējā izcelsme ir meklējama 13. gadsimtā.
Korporācijas devīzē ir vārdi “..kalpo zinātnei..”, ko
Gersicania filistru biedrība vēlas aktualizēt savu biedru vidū un
atbalstīt studējošos. Paldies Korp! “Gersicania” par ziedojumu!

MĪĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!

01.11.

Tikšanās ar Edgaru Poļanski.
Edgars Poļanskis ir bijušais stipendiāts, kurš 2003.
gadā saņēma Zvejnieku ģimenes stipendiju.
Aizvadītajā gadā viņš nodibināja savu stipendiju,
atbalstot absolvētās Draudzīgā aicinājuma Liepājas
pilsētas 5.vidusskolas absolventi Elvīru Liepiņu. Liels
paldies Edgaram par ziedojumu un dibināto
stipendiju! Lepojamies, ka jau pieci bijušie
stipendiāti ir dibinājuši savas stipendijas!

“Uzņēmēju pusdienas 2018”
Tikšanās ar Andri Stakli un Annu Olavs-Granbergu.

Ik gadu fonda dibinātāji Vilis un Marta Vītoli
aicina Latvijas uzņēmumu vadītājus,
ziedotājus
uz
svinīgām
pateicības
pusdienām restorāna “Čarlstons” banketu
zālē. Sarīkojumu atklāja fonda dibinātājs
Vilis Vītols ar svīnīgu uzrunu. Viesus priecēja
grupas
Cryin
White
muzikālais
priekšnesums, kurā spēlē stipendiāti un
jaunie aktieri Jānis Grūtups un Matīss Ozols.
Paldies ziedotājiem par piedalīšanos un
dibinātajām stipendijām!

Stipendiāte Emīlija Trubeckaja pēc tikšanās rakstīja:
"Viss vakars paskrēja nemanot - bija tiešām
patīkami būt kopā ar ziedotājiem. Mēs katrs
jutāmies ļoti, ļoti īpaši! Sirsnīgs paldies ziedotājiem
par šo dzīves ieguldījumu un to, ka ļāva mums būt
daļai no tā!"

FOTO: Andris Staklis un Anna Olavs-Granberga kopā ar stipendiātiem
Rūdolfu Baumani, Lienu Gasiņu, Artūru Stīpnieku un Emīliju Trubeckaju.

01.11.

08.11.

Tikšanās ar Kristīni Saulīti.

Stipendiāte Ketlīna Narkēviča rakstīja: "Saruna ar Kristīni
Saulīti manī raisīja ļoti patriotiskas sajūtas, un arī Latvijas
simtgades gadadienu sagaidīju ļoti pacilātās emocijās,
atminoties viņas stāstus. Pēc tikšanās arvien vairāk apjautu
to, cik ļoti daudz Saulīšu ģimene un organizācija PBLA ir
devusi, kādu darbu tā ir paveikusi. Esmu pateicīga par
iespēju tikties ar ziedotāju tik sirsnīgā atmosfērā, jo tas man
bija svarīgi personīgi pateikties par to visu labo, ko man
sniedz stipendija."

Tikšanās ar Jāni Grāmatiņu.
Stipendiāte Ilze Buceniece pēc tikšanās rakstīja:
“Vienmēr ir patīkami satikt Jāni Grāmatiņu, jo pēc
katras tikšanās es paplašinu savu redzesloku un uzzinu
daudz jauna. Es priecājos, ka man apkārt ir tik sirsnīgi
cilvēki ar kuriem varu dalīties savā dzīvē un kuri manā
dzīvē ienes kripatiņu laimes!”

FOTO: Ketlīna Narkēviča un Kristīne Saulīte.

02.11.

FOTO: Jānis Grāmatiņš, Ilze Buceniece un Dace Blaumane.

09.11.
Tikšanās ar PBLA pārstāvniecības kolektīvu.

Tikšanās ar Maiju Alksni.

Stipendiāts Armands Ostrovskis rakstīja: "Vēlos sirsnīgi
pateikties par to, ka uzņēmāt mani un pārējos
stipendiātus PBLA pārstāvniecībā Rīgā un iepazītinājāt
ar savu pamatdarbību. Ļoti interesants stāsts bija par
Latvijas un citu Baltijas valstu pievienošanos NATO.
Paldies par skaisto pēcpusdienu! "

02.11.

FOTO: priekšsēde Kristīne Saulīte, pārstāvniecības vadītājs Jānis
Andersons, kasieris Jānis Grāmatiņš, izpilddirektors Raits Eglītis un
grāmatvede Solvita Sekste kopā ar stipendiātiem.

FOTO: Maija Alksne un Rēvalds Šakins.

Tikšanās ar “BYKO-LAT” valdes locekli Agniju Dzelmi.

Jāņa Andersona sarīkojums stipendiātiem.
Stipendiāts Armands Počs pēc tikšanās rakstīja: "Vakara
gaitā varējām ne tikai nobaudīt īstu profesionāļu
gatavotus ēdienus, bet arī uzdot Andersona kungam
interesantus jautājumus, uz kuriem viņš sniedza
pamācošas atbildes. Man šī bija pirmā reize operā. Izrāde
bija ļoti interesanta un nekad agrāk nebiju redzējis neko
tai līdzīgu. Paldies ziedotājam Jānim Andersonam par
jauko vakaru!”

14.11.

Stipendiāts Rēvalds Šakins pēc tikšanās rakstīja: "Galvenā
atziņa, ko no ziedotājas stāstītā varu secināt, ka izglītība,
zināšanas un iemaņas, ir lietas, ko neviens un nekad
nespēj cilvēkam atņemt. Izglītība Maijai un viņas ģimenei
dzīves laikā noderējusi vairāk kā jebkas cits, un, iespējams,
tieši tas ir iemesls, kādēļ Alkšņu ģimene no saviem
līdzekļiem ziedo fondam un tic tā mērķiem. Esmu ļoti
pateicīgs par šo atbalstu!"

07.11.

Stipendiāte Ieva Oliņa pēc tikšanās rakstīja:
"Paldies Agnijai Dzelmei par ticību, iedvesmu un
mīļo smaidu! Paldies visam "BYKO-LAT" kolektīvam par to, ka atbalstāt mani studiju ceļā! Šis ir
brīdis, kad atbalsts man nozīmē daudz, lai
nenolaistu rokas un nenobītos doties tālāk.
Mani ļoti iedvesmoja Agnijas Dzelmes
pieminētā H. Forda atziņa: "Ja tu tici, ka tu vari,
vai arī, ja tici, ka tu nevari, abos gadījumos tev ir
taisnība!""

14.11.

Tikšanās ar Dzeņu ģimeni.

Ineses Auziņas-Smitas 75 gadu jubilejas svinības.

Fondā viesojās Dzeņu ģimene, kura Latvijā
ieradās, lai svinīgā ceremonijā saņemtu
glabāšanā Visvaldim Dzenim piešķirto Triju
zvaigžņu ordeni. Paldies Dzeņu ģimenei
par viesošanos!

Bijušie un esošie stipendiāti piedalījās ziedotājas
svinībās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Stipendiāte
Kristīne Dzalbe rakstīja: “Es jūtos laimīga un ļoti pateicīga
savai mecenātei. Viņa uzmundrināja un deva iedvesmu
turpmākiem sasniegumiem. Inese ir ļoti sirsnīga un
iedvesmojoša tikšanās ar cilvēku, kas kā neredzams
eņģelis man bijis blakus un pateicoties kura atbalstam
esmu sasniegusi kādu savas dzīves mērķi. ”

FOTO: Rodžers Smits un Inese Auziņa-Smita kopā ar stipendiātiem Līnu
Lontoni, Robertu Raismanu un Kristīni Dzalbi.

15.11.

15.11.
Elfrīdas un Jāņa Rutku stipendijas pasniegšana.

“Saules aptiekas” sarīkojums.
Stipendiāte Ieva Bērziņa pēcāk rakstīja: "Mani
ārkārtīgi iespaidoja īpašā muzeja aura, kas bija
sajūtama ikvienā istabā. Tomēr ne iepazīšanās ar
Jāņa Akuratera dzīvi, ne farmācijas studijas
nebūtu iespējamas bez “Saules aptiekas” un
fonda "Tavs atbalsts". Liels paldies Artūram
Belēvičam par veltītajiem vārdiem uzrunā, ka
Latvija var kļūt dižena, ja ikviens attīstīs savu
talantu un palīdzēs augt arī citiem. Tas mudina
mani strādāt vēl neatlaidīgāk, domājot ne tikai
par savu nākotni, bet arī visas valsts nākotni."

FOTO: Vilis Vītols (no kreisās), Gunārs, Pēteris
Sigrīda, Maija Dzeņi, Pētere Dzeņa sieva un Vita
Diķe.

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātes Jāņa
Rutka auditorijā Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda valdes
priekšsēdis Māris Slokenbergs pasniedza stipendiju
Martai Jemeljanovai. Stipendiāte studē vides
zinātnes bakalaura studiju programmas 3. kursā.
Paldies Mārim Slokenbergam un Elfrīdas un Jāņa
Rutku fonda valdei par sadarbību!
FOTO: Ģeogrāfijas fakultātes
Jemeljanova, Māris Slokenbergs.

dekāne

Zaiga

Krišjāne,

Marta

-SVEICAM NOVEMBRA
JUBILARUS!
-

20.11.

Andris Zālīte

Tikšanās ar Māru Prāvs.
Stipendiāte Sindija Stanke rakstīja: “Es saku lielu
paldies, ka nesavtīgi palidzat un atbalstat Latvijā
studējošos jauniešus. Esmu neizsakāmi priecīga un
laimīga, ka izvēlējāties tieši mani. Es centīšos no
visas sirds darīt to, kas mani aizrauj. Lai sasniegtu
savus sapņus un nospraustos mērķus esmu smagi
strādājusi. Savu iesākto turpināšu ar tādu pašu
degsmi kā līdz šim.”
FOTO: Sindija Stanke un Māra Prāvs.

26.11.

Tikšanās ar Väino Keelmann.
Stipendiāts Aleksandrs Lončs rakstīja: “Atkalsatikšanās
ar savu ziedotāju vienmēr ir ļoti patīkama. Keelmana
kungs ir ļoti zinošs un vienmēr ievēroju viņa izskatu krāsainos tauriņus. Ir patīkami satikties klātienē un
03. pateikt paldies par atbalstu. Centīšos attaisnot jūsu
cerības.”
FOTO: Aleksandrs Lončs un Väino Keelmann.

11.

01.-31.

21.11.

23.11.

Boriss Teterevs

(Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonds)

(Mairas Zālītes-Turaids piemiņas stipendija)

Inese Auziņa-Smita

Selga Beņķe

(Ineses Auziņas-Smitas un Rodžera Smita stipendija)

(Beņķu-Rubeņu ģimenes stipendija)

Ieva Tetere

(SEB bankas stipendija)

SVEICAM- LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA!

VARDS
BIJUŠAJIEM
STIPENDIATIEM

KRISTINE
MACKARE
-

IZLGĪTĪBA

2010.–2013. Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, bakalaura studiju programma
“Optometrija”.

2013.–2015. Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, maģistrantūras studiju programma
“Optometrija”.

ATBALSTS

2010.-2013. Alfreda un Sarmītes S. Gravu ģimenes stipendija

DARBAVIETA
optometriste

Esmu Kristīne Mackare (ex.Pozņaka), SIA
“Vision Express Baltija” un SIA “Optometrijas
centrs” optometriste Liepājā. Studējot saņēmu
Gravu ģimenes stipendiju no 2010. līdz
2013.gadam. Stipendija bija liels atspaids
bakalauru studiju laikā, jo nāku no kuplas
ģimenes, kur mani audzināja tikai mamma. Jau
sākumskolā zināju, ka labākam dzīves līmenim
ir jāiegūst laba izglītība.
Dzīvoju Latvijā. Esmu Kurzemniece.
Pirmajos dzīves mēnešos dzīvoju Talsos un
Mērsragā, tad līdz vidusskolas beigām Liepājā
un Grobiņā.
2010.gadā ar labiem panākumiem
absolvēju Grobiņas Ģimnāziju un uzsāku
optometrijas bakalaura studijas Latvijas
Universitātē Fizikas un matemātikas fakultātē
budžeta grupā.
Pēc bakalaura grāda iegūšanas 2013.
gadā turpināju studijas maģistrantūrā un
2015. gada vasarā, aizstāvot maģistra darbu,
ieguvu profesionālo maģistra grādu un
optometrista kvalifikāciju.
Studiju sākumā uzsāku darbu SIA “Vision
Express Baltija” kā konsultante. Pēc 2.kursa
mani nosūtīja komandējumā uz Liepāju, kur
pie kolēģiem ieguvu pamata zināšanas un
praktiskās iemaņas optometrista ikdienas
darbā, un tā pamazām
uzsāku savu
optometrista karjeru.
Maģistrantūrai
sākoties,
pieņēmu
lēmumu atgriezties dzimtajā Liepājas pusē.
Pārcēlos uz vīra vecāku lauku saimniecību un
paralēli darbam savā profesijā, bija jāsāk apgūt
jaunas iemaņas saimniekošanai saimniecībā.
Un kurš var iedomāties, ka vienmēr koptā
optometriste augstpapēžu kurpēs, kas veic
redzes pārbaudi, māk arī slaukt govis?
Pēc augstskolas beigšanas iestājos LOOA
un ieguvu asociācijas optometrista sertifikātu.
Regulāri papildinu savas profesionālās

prasmes un zināšanas dažādos kursos un
semināros Latvijā, tostarp biju uz 3 dienu starptautiskām apmācībām Londonā un arī
konferencē MAC (11th Multidisciplinary
Academic Conference) Prāgā. Šī bija fantastiska
pieredze, jo bija ļoti laba apmācību programma.
Nenovērtējama bija stundu garā individuālā
saruna par manu promocijas darbu ar ekspertu,
kas piemeklēts tieši atbilstoši manam darbam
un darba jomām.
Pēc gada atpūtas no lielā studiju procesa,
pieņēmu jaunu izaicinājumu, kā rezultātā
uzsāku studijas Liepājas Universitātes doktorantūras
studiju
programmā „E-studiju
tehnoloģijas un pārvaldība” budžeta vietā. Kā
viena no iecerēm ir arī sava uzņēmuma izveide,
kurā varētu realizēt savu radošo potenciālu, lai tas
nepaliek novārtā. Veltu brīvo laiku dažādiem
rokdarbiem - īpaši tamborēšanai, un šovasar sāku
arī uzlabot savas aušanas un Latvisku rakstu jostu
ceļošanas prasmes.
Daudzi brīnās, kur es ņemu laiku un spēku
to visu izdarīt? Bet jau no skolas laika esmu apguvusi to, ka, jo vairāk cilvēks dara, jo vairāk spēj
paveikt. Tādēļ nebaidos un ejot uz priekšu
pieņemu jaunus izaicinājumus.
Šis stāsts ir šāds, bet kas zina, kāds tas būtu,
ja es nebūtu ieguvusi Gravu ģimenes stipendiju
un iepazinusies ar visiem Vītola fonda darbiniekiem, un nebūta izlasīta iedvesmojošā Viļa Vītola
grāmata “Savējiem”. Ikvienā brīvākā laika sprīdī
patīk nodoties grāmatu valdzinājumam un doties
uz fantāzijas pasauli caur grāmatām. Jo ir arī tāds
teiciens: lai atrastu visas atbildes, ir jāizlasa desmit
grāmatas, bet, lai atrastu šīs desmit, ir jāizlasa
tūkstotis.
Ceru, ka tuvākajā laikā sasniegšu tādu
dzīves līmeni, ka varēšu materiāli palīdzēt ne tikai
saviem vecākiem un bērniem, bet arī kādam
studēt gribošam jaunietim, kam nepieciešams
finansiāls atbalsts studijās.

Ar cieņu un pateicību,
Kristīne.

-

ZIEDOJUMI NOVEMBRIZiedojuši: Rodžers Smits un Inese Auziņa-Smita, Latvijas Agronomu biedrībās ārzemju
nodaļa (LAB-AN), Jānis Vilgerts, Pētera Voldemāra Lapiņa testamentārais novēlējums,
“Daugavas vanagu” Toronto nodaļa, Väino V. Keelmann, ERGO, Vilis un Carolina Vītoli,
testamentārais novēlējums, “SEB Investment Management”, SEB banka, SIA “Ernst &
Young Baltic”, Māris Zeltkalns, Atis un Balva Bredovski, Velta Baumane, Nora Mičule, Anita
un Greims Andersoni, Māris Slokenbergs, Lalita Muižniece, Natalja Levina, Juris Petričeks,

1 400 000
1 300 000

+172 196
EUR

1 200 000
1 100 000
1 000 000

+ GUNĀRA ŠTERNA
TESTAMENTĀRAIS
NOVĒLĒJUMS

900 000
800 000

+297 404
EUR

3 341 507 EUR

700 000

stipendijai).

+50 534
EUR

+78 928
EUR

+ 79 416
EUR

+126 523
EUR

600 000

Īras Bolšaitis piemiņai ziedojuši: Valters Nollendorfs, Valdis Bērziņš,
korporācija “Varavīksne”.

Studenšu

Draugu stipendijai
ziedojuši: Guntis Bērziņš, Sanita Upleja-Jegermane, Gints
Jegermanis, Rita Kaimiņa, Ināra Krūmiņa, Roberts Veins*, Astrīda Jansone, Madara
Kurzemniece, Mārcis Pauls, Agnese Azena Enlund, Baiba Aprāne, Vita Diķe, Arita
Šreibere*, Ivo Sirmais, Baiba Riekstiņa, Egils Fuksis, Ineta Sila, Baiba Pudāne, Artūrs
Banders, Kaspars Liepiņš, Ieva Opmane*, Lelde Kiela, Jana Ruļuka, Jana Mošura, Ilona
Mažeika, Inga, Kristiāna Bārdiņa, Anita Prince, Kristīne Kalnača, Sandris, Raivo Babāns,
Žanna Čerņecova, Kristaps Kalniņš*, Jānis Murāns*, Paula Kaufelde*, Liene, Ilze Lejiņa,
Helge Lodziņš, Edgars, Jānis Priekulis, Viesturs Vikse, Aija, Vilis Daudziņš, Laima
Ančupāne, Māris Balceris, Vilnis Šķipars*, Guntars Kols, Haralds Millers, Madara Mago,
Liene Jakobsone*, Dace Ose, Elīna Deksne*, Raimonds Ritums*, Linda Tesele, SIA “B2B
Smart Solutions”, Arnis Sējāns, Milla Vanillava, Ieva Muze, Edgars Lešinskis, Ilze Granta,
Aivars Junga, Inga Pozdejeva, Elīna Badune, Zane Paula-Pavula, Gunārs Valeniks, Renāts
Milašs, Nauris Brūniņš, Agnese Ležnina, Austris Kozuliņš, Sanita Maže, Inese Avota, Jānis
Lācis*, Mansviedoklis.lv, SIA “Nords Porter Novelli”, Anda Kursiša, Aija Dukaļska, Edgars
Egle, Aivars Tabuns, Viktors Zaķis un 167 anonīmi ziedojumi.
*ziedotājs ir bijušais stipendiāts.
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2018. GADĀ SAZIEDOTS

4 728 732 EUR

ZIEDOJUMI GADA STIPENDIJĀM
NOGULDĪJUMI NEAIZSKARAMAJĀ KAPITĀLĀ

MĪĻŠ PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!

