Vilis Vītols
Biznesa augstskola Turība
GODA DOKTORS

Latvijā ir drošībā,
un tā ir ceļā uz labklājību.

Biznesa augstskolas Turība Goda
doktora tituls piešķirts divu
sabiedrisku organizāciju - „Vītolu
fonda” un „Kokneses fonda” vienam
no dibinātājiem, uzņēmējam
Vilim Vītolam.

darbojās fonda līdzekļu vākšanas pasākumos. No 1992.
līdz 1999. gada sākumam pildīja Latvijas Republikas goda
konsula pienākumus Venecuēlā. Ir jaunākās latviešu
studentu korporācijas Fraternitas Vanenica biedrs.
Venecuēlā apbalvots ar Diego de Losada ordeni par darbu
saimniecības jomā.

Kādas sajūtas jūs pārņēma, uzzinot, ka esiet izvēlēts par
Biznesa augstskolas Turība Goda doktoru?
Vilis Vītols ir latviešu būvuzņēmējs un sabiedriskais
darbinieks. Mūža lielāko daļu pavadījis Venecuēlā, kur
kopā ar tēvu, arī Vili Vītolu, nodarbojies ar nekustāmo
īpašumu attīstīšanu. Uz pastāvīgu dzīvi Latvijā atgriezies
1999. gadā. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni.

Protams, ļoti patīkama sajūta. Tomēr jāatceras - ja cilvēks
saņem šādu vai līdzīgu pagodinājumu, ir labi būt
pazemīgam un padomāt par tiem, kas palīdzējuši – sieva,
ģimene, kolēģi. Ikviens nopelns ir komandas darbs, un
bez apkārtējo cilvēku atbalsta nav iespējams paveikt ko
vērtīgu.

Vilis Vītols aktīvi iesaistījās trimdas latviešu sabiedriskajā
darbā, darbojoties Venecuēlas Latviešu apvienībā, kā arī
Dienvidamerikas Latviešu apvienībā, divus gadus bija tās

Kā jūs vērtējat piešķirto Goda nosaukumu?

priekšsēdētājs. Sešus gadus bija Pasaules Brīvo Latviešu

Visā pasaulē tas ir atzīts, kā nopietns pagodinājums.

Apvienības valdes loceklis. Apmēram divdesmit gadus
bija Latvijas Brīvības fonda pārstāvis Venecuēlā un

Šis noteikti nav ne pirmais, ne pēdējais jums
piešķirtais apbalvojums. Vai varat palepoties ar tiem?

Turībai novēlu augt un augt.

Pirmo ordeni saņēmu no Venecuēlas valdības par

Pēdējos gados demogrāfiskās problēmas aizvien

saimniecisku darbību. Bet lielākais pagodinājums, pēc
manām domām, ir man piešķirtais Triju Zvaigžņu
ordenis. To uzskatu par ļoti cienījamu Latvijas valsts
pagodinājumu.

aktuālākas kļūst visā Eiropā, arī Latvijā. Kā tas skar
studējošo jaunatni? Kādi lielākie riski mūs var sagaidīt?
Šobrīd situācija ir tāda, ka latviešu tauta izmirst. Katru
gadu piedzimst mazāk bērnu, nekā nomirst vecu cilvēku.
Šis process ir traģisks, bet to var novērst ar valsts

Ikviens nopelns ir komandas darbs, un bez
apkārtējo cilvēku atbalsta nav iespējams
paveikt ko vērtīgu.

finansējuma atbalstu. Respektīvi, ir jāpalīdz ģimenēm,
kuras uzņemas lielo darbu un izdevumus, kas saistīti ar
bērnu audzināšanu un izglītošanu. Tas, ka iedzīvotāju
skaits samazinās, atsauksies uz visu, piemēram,
ekonomiku, pensijām, pat Dziesmu svētkiem, jo

Runājot par jūsu ģimenes dibināto „Vītolu fondu”,

vienkārši nebūs cilvēku. Atbalstam demogrāfiskās

kura mērķis, citēšu, ir: „Stipendiju veidā palīdzēt

situācijas sakārtošanai vajadzētu būt politiskai prioritātei.

spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem

Man ir bažas par to, ka saistībā ar pandēmiju un ES

jauniešiem studēt Latvijas augstskolās”. Kādas vēl

palīdzību Latvijā ienāks milzīgas naudas summas, bet

ieceres plānots īstenot „Vītolu fonda” ietvaros?

nekur neredzu ne vārda par demogrāfijas stiprināšanu,

Mēs domājam strādāt tieši tāpat, kā līdz šim. Mums ir
morāls ierobežojums – ievērojamākais ziedotājs, kāds

kam tieši tagad ir jāpievērš vislielākā vērība. Tautas
izmiršana ir mūsu valsts visnopietnākā problēma.

Fondam ir bijis, un kurš noziedojis lielāku summu, nekā

Šis ir laiks, kad pirmo reizi pēc 800 gadiem, Latvijā ir

mūsu ģimene sākotnēji ieguldīja Fondā, ir Gunārs

drošība, un tā ir ceļā uz labklājību. Bet kopumā,

Šterna kungs no Austrālijas. Savā ziedojuma līgumā

salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, mums vēl

viņš noteica, ka vēlas, lai Fonds nemaina savus statūtus

ir daudz jāstrādā.

un darbību. Fonds respektēs viņa vēlmi. Līdz ar to mēs
turpināsim darīt iesākto darbu, tas ir palīdzēt
jauniešiem, kuri ir parādījuši sekmes un centību, labu
mācīšanos, kuri ir apdāvināti, bet viņiem ģimenes
apstākļi nesniedz iespēju turpināt izglītoties. Ir arī tādi
ļoti spējīgi jaunieši, kuriem vispār nav ģimenes ne
tuvinieku. Daudziem mūsu stipendiātiem vidējā atzīme

Ar ko jūs nodarbojaties brīvajā laikā?
Visvairāk man patīk ceļot. Pandēmijas laikā ar sievu
Martu daudz ceļojam pa Latviju, intensīvi apbraukājam
laukus. Mums ir brīnišķīga un skaista valsts, ir daudz ko
aplūkot.

ir 10. Aptuveni 100 stipendiātiem vidējā atzīme ir 9 un
vairāk. Kopumā valstij tas būtu liels zaudējums, ja tik
talantīgi jaunieši neiegūtu atbilstošu izglītību.

Ko jūs novēlētu Biznesa augstskolai Turība un tās
studentiem?
Studentiem, pirms uzsākt mācības augstskolā, vajadzēt

Vērtējot jauniešu pieteikumus, to skaitu, jaunietiem

izpētīt, vai profesija ir pieprasīta, kādas ir algas un

augstākā izglītība mūsdienās joprojām ir vērtība?

iespējas. Nevajadzētu vadīties tikai pēc tā, ka profesija

Noteikti ir. Mūsdienās katram cilvēkam tā ir kā ieejas

patīk. Jāsaprot, kāda būs reālā situācija pēc augstskolas

karte profesionālajā darbības sfērā. Bez augstākās

absolvēšanas. Turībai novēlu augt un augt.

izglītības daudzās vietās jums ir slēgta piekļuve.
Augstākā izglītība paver plašākas iespējas.

Mums ir brīnišķīga un skaista valsts, ir daudz
ko aplūkot.

