Apstiprināts „CEMEX Iespēju fonds” padomes
un SIA „CEMEX” sēdē
2018.gada 11. janvārī

Nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” profesionāli tehniskās izglītības
stipendijas konkursa nolikums
1. Stipendijas mērķis
1.1. Stiprināt Brocēnu un Saldus novadu ar tehnisko personālu un veicināt jauniešu
palikšanu/atgriešanos dzimtajā novadā.
1.2. Finansiāli atbalstīt Blīdenes pamatskolas, Remtes pamatskolas, Saldus pamatskolas un citu 1.1.
punktā minēto novadu teritorijās esošo skolu jauniešus profesionālās tehniskās izglītības
iegūšanai.
2. Prasības stipendijas pretendentiem
2.1.Stipendijai var pretendēt ikviens novadu pamatskolas absolvents vai vidusskolas absolvents, kā
arī pastāvīgs novadu iedzīvotājs, kuram ir iegūta pamata izglītība, un kurš vēlas mācīties
enerģētiku un elektrotehniku, inženiermehāniku vai mehāniku (jebkāda veida mehāniku).
2.2.Pretendēt drīkst personas, kuras:
-

pēdējā mācību gadā uzrādījušas labas sekmes priekšmetos – fizikā un matemātikā vidējā
atzīme ir 7 balles un augstāk, pārējos mācību priekšmetos ir jābūt sekmīgam;

-

vēlas turpināt mācības un iegūt profesionālī tehnisko izglītību pilna laika klātienes
programmā;

-

spēj argumentēti klātienes prezentācijas veidā pamatot savu motivāciju stipendijas
saņemšanai;

-

saista savu tālāko profesionālo karjeras veidošanos ar savu novadu;

-

personas īpašie sasniegumi un/vai nopelni valsts vai novada līmenī (kā piemēram,
olimpiādēs), kā arī aktīva iesaistīšanās dažādos tehnisko zinātņu interešu pulciņos, tiek
uzskatīti par priekšrocību pie stipendiāta noteikšanas.

2.3. Pretendents mācību laikā nedrīkst strādāt algotu darbu (neattiecas uz apmaksātu mācību
praksi). Pretendents nedrīkst vienlaikus būt citu stipendiju ieguvējs. Izņēmums ir valsts
stipendija, kas tiek maksāta no izglītības iestādes stipendiju fonda.
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2.4. „CEMEX Iespēju fonds” patur tiesības izsludināt atkārtotu konkursu Saldus un Brocēnu
novados, paplašinot stipendiju mērķauditoriju, ja izsludinātā konkursa rezultātā ir saņemti trīs
vai mazāk pieteikumi.

3. Stipendijas piešķiršanas noteikumi
3.1 Vienlaicīgi vienā mācību gadā tiek atbalstīts viens stipendiāts, kam tiek piešķirta ikmēneša
stipendija.
3.2 Stipendiātam mācību ietvaros paredzētās prakses obligāti jāveic uzņēmumā SIA “CEMEX”,
prakse ir apmaksāta.
3.3 Ja mācību programmas ietvaros stipendiātam jāizstrādā kvalifikācijas darbs, tad tam jābūt par
tēmu, kas saistīta ar SIA “CEMEX”, saskaņojot to ar uzņēmuma vadību.
3.4 Stipendija tiek piešķirta konkursa kārtībā, balstoties uz šādiem kritērijiem:
3.4.1 sekmju izraksta un eksāmenu rezultātiem;
3.4.2 motivācijas izklāsts prezentācijas veidā;
3.4.3 pretendenta un komisijas intervijas rezultāti.
4. Pieteikšanās kārtība stipendijai
4.1. „CEMEX Iespēju fonds” sagatavo paziņojumu un publisko informāciju par stipendijas
lielumu, pretendentu pieteikšanās kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem, kā arī informāciju
par dokumentu iesniegšanas adresi un termiņu.
4.2. Stipendijas konkursam pretendenti piesakās personīgi.
4.3. Piesakoties stipendijai, pretendents iesniedz elektroniski vai drukātā veidā:
4.3.1. aizpildītu noteikta parauga pieteikuma anketu;
4.3.2. sekmju izrakstu;
4.3.3. citus dokumentus pēc stipendijas pretendenta paša ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt
pieteikumu.
4.4. „CEMEX Iespēju fonds” saņem un apkopo Stipendijas konkursam iesniegtos dokumentus un
sasauc stipendijas piešķiršanas komisiju (turpmāk – Komisija).
5. Pretendentu izvērtēšanas kārtība
5.1. Pretendentu izvērtēšana notiek divās kārtās:
5.1.1. Iesniegtā pieteikuma administratīvā atbilstība nolikumam.
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5.1.2. Pretendenta prezentācija un intervija ar Komisiju.
5.2. Administratīvā atbilstība sevī ietver: pieteikuma iesniedzēja atbilstību stipendijas saņemšanas
nosacījumiem, pieteikumā veidlapā aizpildīta atbilstoši prasībām, ir pievienoti prasītie
dokumenti- sekmju izraksts, un cita būtiska informācija (ja attiecināms). Ja Komisija konstatē
administratīvo neatbilstību, pretendents netiek uzaicināts uz otro kārtu.
5.3.Pretendenta prezentācija un intervija ar Komisiju.
5.3.1. Ja pretendenta iesniegtais pieteikums atbilst nolikumam, pretendents tiek uzaicināts uz
otro kārtu, savlaicīgi (vismaz nedēļu iepriekš) informējot par prezentācijas sniegšanas
un intervijas vietu un laiku.
3.1.Pretendentam ir pienākums sagatavot prezentāciju (forma un veids, kā arī tehniskais izpildījums
ir pretendenta brīva izvēle) par savu motivāciju iegūt enerģētiķa un elektrotehniķa,
inženiermehāniķa, mehāniķa (jebkāda veida mehāniķa) izglītību un profesionāli attīstīties
novadā. Prezentācijas ilgums- līdz 3 minūtēm. Pretendentam ir pienākums savlaicīgi (vismaz
divas darba dienas iepriekš) informēt Fonda vadītāju par nepieciešamajiem tehniskajiem
palīglīdzekļiem, ja tas ir nepieciešams prezentācijas demonstrēšanai.
5.3.2. Pēc prezentācijas Komisija notur individuālu interviju ar pretendentu. Komisijai ir
pienākums uzdot tikai tādus jautājumus, kas atbilst nolikuma mērķim un kas neskar
pretendenta tiesības uz privātumu.

6.

Stipendijas apmērs un izmaksas kārtība

6.1.Atbalsts ikmēneša stipendijai ir EUR 100.00 apmērā, mācību laika ietvaros (ne vairāk kā 10
mēneši gadā).
6.2.Stipendiju izmaksu veic „CEMEX Iespēju fonds”, pamatojoties uz Komisijas lēmumu.
6.3.Starp „CEMEX Iespēju fonds” un stipendijas saņēmēju tiek slēgts līgums par stipendijas
saņemšanas kārtību un nosacījumiem.
6.4.Ikmēneša stipendija tiek ieskaitīta stipendiāta norēķinu kontā katru mēnesi 10. datumā.
7.Stipendijas finanšu avoti
Stipendijas summu veido SIA “CEMEX” mērķziedojums.
8.Stipendijas komisija
8.1. Stipendijas komisija tiek veidota no 5 cilvēkiem ar balsstiesībām jeb komisijas locekļiem (3 SIA
“CEMEX” pārstāvji, 1 pašvaldību deleģēta persona, kas ir kompetenta izglītības jautājumos, 1
„CEMEX iespēju fonds” pārstāvis.
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8.2. Komisija ir lemtspējīga, ja sēdē piedalās visi Komisijas locekļi. Komisija savus lēmumus
pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu.
8.3. Komisija par Stipendijas piešķiršanu lemj, vadoties no 3.6. punktā minētajiem kritērijiem.
8.4.Komisija var nepiešķirt stipendiju attiecīgajā studiju gadā, ja nav visiem kritērijiem atbilstošu
un motivētu pretendentu.
8.5. Komisijas sēdes sasauc un vada Fonda vadītājs.
8.6. Komisijai nav pienākums sniegt atteikuma motivāciju pretendentiem.
9. Stipendijas piešķiršanas un saņemšanas ētiskie apsvērumi
Stipendiāts tur godā uzņēmumu SIA “CEMEX” un „CEMEX Iespēju fonds” piešķirto stipendiju
un veicina mecenātisma popularizēšanu stipendijas saņemšanas laikā.
10. Īpaši nosacījumi
Mainoties kādam no augstāk minētajiem nosacījumiem, komisija var pieņemt lēmumu par
specifisku situācijas risinājumu un nolikuma atsevišķu punktu maiņu.
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