
Veicināt būvniecības nozares konkurētspēju, atbalstot kvali cēta personāla sagatavošanu, piedaloties 
jauno speciālistu sagatavošanas procesā no profesijas izvēles līdz pat darba sākšanai pēc absolvēšanas:

Sekmēt Latvijas profesionālo sportistu sasniegumus gan vietējā, gan pasaules līmenī.

karjeras izvēles laikā – organizējot profesionālās izglītības dienas turpat uzņēmumā, rīkojot ekskursijas 
darba vietā Atvērto durvju dienās, informējot par darba iespējām pēc profesijas apgūšanas izglītības 
iestādēs,

profesijas apgūšanas laikā – sniedzot eksperta padomus mācību procesa sagatavošanas laikā, izvēloties 
nepieciešamo aprīkojumu izglītības programmas apgūšanā, piedāvājot mācību un kvali kācijas prakses 
vietas, uzņēmuma darbiniekiem piedaloties eksaminācijas komisijās, bakalaura un maģistra darbu 
novērtēšanā, atzinumu sagatavošanā un sniegšanā,

pēc izglītības iestādes absolvēšanas – piedāvājot darbu apgūtajā profesijā.

SABIEDRĪBAS
ATBALSTA PRINCIPI 
“Skonto Group” ir vadošais būvniecības un ražošanas uzņēmums Latvijā. Lepojamies ar projektiem – 
sabiedriskajām ēkām, dzīvojamajiem namiem un infrastruktūras būvēm visā pasaulē. Uzņēmums ir darba 
devējs vairāk nekā diviem tūkstošiem nozares speciālistu.

“Skonto Group” ir noteicis divus prioritāros virzienus investīcijām Latvijā. Galvenā prioritāte ir atbalsts 
aktivitātēm un pasākumiem, kas saistīti ar topošo būvniecības nozares speciālistu sagatavošanu. 
Uzņēmums atbalsta arī nacionālas nozīmes profesionālo sportu, kas ne vien nes Latvijas vārdu pasaulē, 
bet arī veicina aktīvu dzīvesveidu Latvijas iedzīvotāju vidū un rosina izvirzīt augstākus mērķus.

Atbalsta principi veidoti, lai sniegtu atbalstu sabiedriski nozīmīgiem projektiem un iniciatīvām, 
nodrošinot atklātu, godīgu un mērķtiecīgu pieeju.

Mērķi



Finansiāls atbalsts, kuru sniedzam ziedojumu un dāvinājumu veidā, nodrošinot stipendijas, kā arī spon-
sorējot dažādas iniciatīvas:

Atskaite nosūtāma “Skonto Group” pa pastu (E. Melngaiļa iela 1A, LV-1010)
vai uz epastu: info@skontogroup.com

jaunu izglītības programmu izstrādi un esošo pilnveidošanu, darba vidē balstītu mācību organizēšanu 
un prakšu vietu izveidošanu,

materiālu un tehnisku studējošo atbalstu bakalaura un maģistra darbu izstrādē par tēmām, kas ir 
aktuālas uzņēmumam,  

pētniecībā par tematiku, kas ir aktuāla uzņēmumam, jo īpaši jaunu produktu izveides un ražošanas 
tehnoloģiju jomā,

pēdējo kursu audzēkņu un studentu specializācijai uzņēmumiem nepieciešamās profesijās,

mācību līdzekļu – metodisko materiālu, mācību grāmatu sagatavošanā un izdošanā.

Atbalsta veidi

Mūsu ekspertu zināšanas, ar kurām dalāmies vieslekcijās un dažādos pasākumos, kā arī ekskursijās mūsu 
grupas uzņēmumos.

Mācību un kvali�kācijas prakses iespējas studentiem, stažēšanās iespējas uzņēmumā izglītības iestāžu 
pedagogiem un apmaiņas programma studentiem Erasmus (vairāk informācijas par prakses iespējām un 
pieteikšanos lasīt šeit).

Finansiāls atbalsts tiek piešķirts nevalstiskajām organizācijām atklāta projektu pieteikumu konkursa 
kārtībā. Pieteikumu izvērtēšana notiek reizi gadā. Lai pieteiktos atbalstam, ir jāaizpilda pieteikuma 
anketa. Aizpildītu pieteikuma anketu pretendenti aicināti iesūtīt līdz 30. novembrim uz “Skonto Group” 
biroju, kura adrese: 
E. Melngaiļa iela 1A, Rīga, LV-1010 vai uz e-pastu: info@skontogroup.com.

Pieteikumu izvērtēšana
Visus saņemtos pieteikumus, kas atbilst sabiedrības investīciju politikas mērķiem un kritērijiem un ir 
iesniegti atbilstoši šīm vadlīnijām, reizi gadā izvērtē darba grupa, ko veido “Skonto Group” pārstāvji. 

Vērtēšanas procesā tiek ņemta vērā projekta vai iniciatīvas atbilstība “Skonto Group” sabiedrības investīci-
ju programmas mērķiem, kā arī ietekmes mērogs.

Par rezultātiem pretendenti tiek informēti, nosūtot atbildi uz pieteikumā norādītās kontaktpersonas 
e-pasta adresi.

Investīciju efektivitātes monitorings un uzraudzības kārtība
Atbalsta saņēmējs reizi gadā vai projektam (ja tas īsāks par vienu gadu) noslēdzoties sniedz “Skonto 

rezultātiem, kā arī projekta atspoguļojumu medijos, ja tāds ir bijis.
Group” atskaiti, atspoguļojot �nansējuma izlietojumu, atskaiti par projekta sasniegtajiem


