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Nolikums par “Bucher Municipal” SIA stipendijas piešķiršanu
“Bucher Municipal” SIA stipendijas mērķis ir veicināt Ventspils Augstskolas (VeA) Ekonomikas un
pārvaldības fakultātes (EPF) profesionālās bakalaura studiju programmas “Biznesa vadība” studentu aktivitāti
studiju, pētnieciskajā un sabiedriskajā darbā un palīdzēt VeA EPF sagatavot studentu darba tirgum, papildu
stipendijai nodrošinot arī koučinga apmācības vienu reizi mēnesī stipendijas piešķiršanas periodā. Koučinga
apmācības norisināsies “Bucher Municipal” SIA telpās, kur stipendijas saņēmējs (students) ir tiesīgs personīgi
izvēlēties, ar kuru koučinga treneri tikties (nodaļu vadītājiem, darbiniekiem utt.). Studentam tiks nozīmēta
kontaktpersona no “Bucher Municipal” SIA, kas studentam sniegs visu nepieciešamo informāciju par
uzņēmuma darbības sfērām un nodaļām. Tikšanās reizē studentam būs iespēja pilnu darba dienu sekot savam
koučinga trenerim darba gaitās (nepieciešamības gadījumā tiks izvērtēts ilgāks laika periods), izzinot izvēlēto
darbības sfēru, un iegūt nepieciešamo informāciju, lai pietuvotos savām potenciālajām iespējām darba tirgū.
Tiks izvērtēta arī citu uzņēmumu koučinga piesaistīšana, ja tas atbildīs studenta mērķim un vēlamajām
zināšanām, ko “Bucher Municipal” SIA nevarēs nodrošināt.
“Bucher Municipal” SIA stipendijas dibināšanas iniciatori ir “Bucher Municipal” SIA vadītājs Mikus
Brakanskis un VeA EPF dekāne Liene Resele. Ar šīs stipendijas finansēšanu saistītos jautājumus nosaka starp
“Bucher Municipal” (ziedotāju) un nodibinājumu ”Ventspils Augstskolas attīstības fonds”, turpmāk
Nodibinājums, (ziedojuma saņēmēju) noslēgtais ziedojuma līgums par “Bucher Municipal” stipendijas
piešķiršanu.
1. Lai pretendētu uz stipendiju pretendents iesniedz VeA Stipendiju un kredītu piešķiršanas komisijas
priekšsēdētājai:
1.1. Pieteikuma vēstuli, kurā ietverts nākotnes redzējums par savu vietu darba tirgū, un darbībām, kas
būtu jāveic, lai to sasniegtu;
1.2. CV;
1.3. Sekmju izrakstu par studijām VeA;
1.4. Pārskatu par savu sabiedrisko vai organizatorisko darbību un dokumentus, kas to apliecina, ja tādi ir.
2. Stipendijas piešķiršanas kārtība:
2.1. VeA mājaslapā, Ziņojumu dēlī un medijos tiek izsludināta pieteikšanās stipendijai;
2.2. Pretendenti septembra pirmo 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz 1. punktā minētos dokumentus;
2.3. Stipendijas piešķiršanas komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un uzaicina visus uz
atklātu prezentāciju, kurā katrs pretendents prezentē sevi kā potenciālo stipendiātu, un atbild uz
stipendijas piešķiršanas komisijas uzdotajiem jautājumiem.
2.4. Stipendijas piešķiršanas komisija pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu vienam studentam uz 3
(trīs) gadiem;
2.5. Stipendijas ieguvēju paziņo VeA mājaslapā un ar viņu sazinās personīgi;
2.6. Stipendiju katru mēnesi 150,00 (viens simts piecdesmit) euro apmērā par laika posmu no 1.
septembra līdz 30. jūnijam (3 gadu garumā) tiek pārskaitīta uz stipendijas ieguvēja norādīto kontu
kredītiestādē. Stipendijas pirmā izmaksa notiek oktobrī par septembra un oktobra mēnesi kopā.
3. Stipendijas piešķiršanas komisijas sastāvs:
3.1. “Bucher Municipal” SIA vadītājs Mikus Brakanskis vai viņa pilnvarots pārstāvis;
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3.2. Vismaz divi “Bucher Municipal” SIA pārstāvji;
3.3. EPF dekāne vai viņas pilnvarots pārstāvis;
3.4. VeA Studentu padomes pilnvarots pārstāvis;
3.5. VeA Stipendiju un kredītu piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja.
4. Ja stipendijas piešķiršanas komisijas lēmums nav vienprātīgs, stipendijas dibināšanas iniciatoriem, vai
to pārstāvjiem, ir noteicošā balss. Bet, ja arī stipendijas piešķiršanas iniciatori nespēj pieņemt
vienprātīgu lēmumu, tad izšķirošā balss ir ziedotāju puses pārstāvim.
5. Pretendēt uz stipendiju ir tiesīgs sekmīgs VeA EPF profesionālās bakalaura studiju programmas
“Biznesa vadība” students, kurš ir izpildījis visas akadēmiskās saistības, kā arī ir pabeidzis vismaz
vienu akadēmisko gadu VeA.
6. Interešu konflikta novēršanai uz stipendijas saņemšanu nevar pretendēt students, kurš ir noslēdzis
pastāvīgu darba līgumu ar “Bucher Municipal” SIA.
7. Stipendijas ieguvēja noteikšanas kritērijs ir studentu aktivitāte, sevis redzējums darba tirgū,
komunikācija un mērķtiecība.
8. Stipendijas piešķiršanas komisija lēmumus pieņem vienojoties. Stipendijas piešķiršanas komisija ir
lemttiesīga, ja lēmumu pieņemšanā piedalās vismaz četri no 3.punktā minētajiem komisijas locekļiem.
9. Stipendijas piešķiršanas komisijas sēdes tiek protokolētas, tās protokolē VeA Stipendiju un kredītu
piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja. Stipendijas piešķiršanas komisijas lēmums tiek noformēts
rakstiski un to paraksta visi sēdes dalībnieki.
10. Komisija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju no pretendenta (kā arī to pārbaudīt pie citām
personām) un rīkot pretendenta interviju.
11. Ja stipendijas saņemšanas laikā vai pirms tam stipendijas ieguvējs ir izdarījis Latvijas Republikas
tiesību normu vai morālas vai ētiskas dabas pārkāpumu, stipendiju piešķiršanas komisija ir tiesīga
pārtraukt stipendijas maksāšanu.
12. Ja stipendijas piešķiršanas komisija ir izlēmusi par stipendijas maksāšanas pārtraukšanu (anulēšanu)
kādam no stipendiātiem, tad tā nekavējoties lemj par stipendijas piešķiršanu kādam citam
pretendentam.
13. Nodibinājums ir tiesīgs neizmaksāt vai pārtraukt izmaksāt stipendiju, ja tas nav saņēmis attiecīgo
finansējumu no ziedotāja, vai pamatojoties uz stipendiju piešķiršanas komisijas lēmumu.
14. VeA ir tiesīga izbeigt šo stipendijas programmu.
15. Iesniedzot pieteikuma vēstuli vai citus dokumentus, kas minēti šā nolikuma 1.punktā, pretendents
piekrīt šā nolikuma saturam un tiesību normām (šis nolikums ir saistošs pretendentam) kā arī
pretendents vai stipendijas ieguvējs atsakās no jebkādām mantiskām vai nemantiskām pretenzijām,
kas varētu rasties tiešā vai netiešā veidā no šā nolikuma vai tā izpildes.
16. Pēc stipendijas piešķiršanas komisijas priekšlikuma ziedotājs ir tiesīgs papildus noteikt stipendijas (ar
tādiem pašiem noteikumiem kā noteikts šajā nolikumā) saņēmēju skaita palielinājumu vai vienreizējās
stipendijas (par īpašiem sasniegumiem un akadēmiskiem mērķiem) saņēmēju skaitu un tās apmēru,
piešķirot attiecīgu finansējumu Nodibinājumam.
17. Šis nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas VeA Senātā un starp “Bucher Municipal” SIA
(ziedotāju) un nodibinājumu ”Ventspils Augstskolas attīstības fonds” (ziedojuma saņēmēju)
ziedojuma līguma par “Bucher Municipal” stipendiju piešķiršanu parakstīšanas.
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