
  

SCHWENK Latvija atbalsta iniciatīva cementa ražošanas nozares senioriem 

NOLIKUMS 

IEVADS 

SCHWENK Latvija ir viens no vadošajiem būvmateriālu ražotājiem un vienīgais 

cementa ražotājs Latvijā. Ar lepnumu turpinām cementa ražošanas tradīcijas Latvijā, 

cienām savas senās saknes un rīkojamies ar atbildību pret klientiem, kopienām un 

pasauli – lai būvētu ne tikai šodienai, bet arī nākamajām paaudzēm. 

SCHWENK Latvija īsteno plašu sociālās atbildības aktivitāšu programmu, un 

sadarbība ar vietējo kopienu ir viens no tās balstiem. Godinot paaudzes, kas 

attīstījušas cementa ražošanu Latvijā, SCHWENK Latvija īsteno atbalsta iniciatīvu 

“Programma cementa ražošanas nozares senioru spēcināšanai - par stipru 

mantojumu.”  

 

1. MĒRĶAUDITORIJA 

1.1. Atbalstam aicināti pieteikties seniori, kas strādājuši cementa ražošanas nozarē 

Brocēnu un Saldus novados un: 

1.1.1. Stradājuši kādā no Brocēnu cementa rūpnīcas vai tās vēsturiski 

saistītajiem uzņēmumiem vismaz piecus gadus, un 

1.1.2. šobrīd atrodas vecuma pensijā.    

1.2. Pieteikumu atbalsta saņemšanai var iesniegt: 

1.2.1. Persona, kurai atbalsts nepieciešams; 

1.2.2. Personas radinieki; 

1.2.3. Personas līdzcilvēki (kaimiņi, draugi, paziņas). 

1.2.1. Viens pieteikuma iesniedzējs var iesniegt vienu pieteikumu.  

 

2. ATBALSTA VEIDI 

2.1. Brīvprātīgais darbs, kuru iespējams veikt SCHWENK Latvija darbinieku 

pieredzes un prasmju ietvaros; 

2.2. SCHWENK Latvija ražoto materiālu ziedojums; 

2.3. Jaunu vai lietotu ierīču un iekārtu ziedojums, trešo pušu preču un pakalpojumu 

iegāde; 

2.4. SCHWENK Latvija sniedz praktisku vai finansiālu atbalstu, kas  



  

2.4.1. veicina indivīda apkārtējas vides sakārtošanu un uzlabošanu; 

2.4.2. nodrošina pirmās nepieciešamības preces; 

2.4.3. ievieš dažādus drošības uzlabojumus; 

2.4.4. veicina veselīgu dzīvesveidu. 

2.5. Līdzekļi un atbalsts nevar tikt piešķirti šādā veidā, šādiem mērķiem vai 

izdevumiem: 

2.5.1. Skaidras un/vai bezskaidras naudas formā tieši vai pastarpināti atbalsta 

saņēmējam;  

2.5.2. Nekustamā īpašuma iegādei; 

2.5.3. Nodokļu vai citu saistību segšanai 

2.5.4. Videi kaitīgiem vai degradējošiem pasākumiem; 

2.5.5. Jau atbalsta saņēmēja rīcībā esošām precēm vai pakalpojumiem; 

2.5.6. Citai personai nekā atbalsta saņēmējs; 

2.5.7. Aktivitātēm, preču un  pakalpojumu iegādei, kas ir pretrunā SCHWENK 

Latvija vērtībām (tabakas un alkoholisko dzērienu ražošana un izplatīšana, 

nebanku kreditēšana, azartspēles). 

2.6. Pieteiktā atbalsta iniciatīva jāīsteno viena kalendārā gada laikā.  

 

3. ATBALSTA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Pieteikumus var iesniegt līdz 2021. gada 29. jūlijam pl. 23.00, elektroniski 

nosūtot uz e-pastu: stiprakopiena@schwenk.lv brīvā formā vai piesakot pa 

tālruni +371 24 242 135, norādot atbalsta saņēmēju, tā kontaktinformāciju un 

potenciālo nepieciešamību, vajadzību vai mērķi.  

3.2. Pieteikumi tiek izvērtēti viena mēneša laikā atbilstoši programmas nolikumam, 

izteiktajai vajadzībai un nepieciešamajiem resursiem tās īstenošanai. 

3.3. Ja atbalsta saņēmējs dzīvo mājoklī, kas nav tā īpašumā, jebkuri remontdarbi 

rakstveidā jāsaskaņo ar nekustamā īpašuma īpašnieku, par ko ir atbildīgs 

atbalsta saņēmējs  

3.4. Divu nedēļu laikā pēc pieteikuma saņemšanas SCHWENK Latvija pārstāvji 

sazināsies ar atbalsta saņēmējiem, lai precizētu vajadzības un vienotos par 

atbalsta saņemšanas kārtību.  
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3.5. SCHWENK Latvija patur tiesības nesniegt atbalstu, ja atbalsta saņemšanas 

pieteikums un/vai tajā norādītais atbalsta mērķis neatbilst nolikumam, rada 

aizdomas par nolikuma 2.5. punktā minētajiem apstākļiem. 

 

4. ATBALSTA PIEŠĶIRŠANA 

4.1. Starp SCHWENK Latvija un atbalsta saņēmēju tiek noslēgta vienošanās par 

atbalsta saņemšanu.  

4.2. Lai saņemtu atbalstu, atbalsta saņēmējam jāsaņem piekrišana no visām 

trešajām pusēm, kuras ir saistītas vai varētu tikt saistītas ar konkrētā atbalsta 

saņemšanu (piemēram, nekustamā īpašuma vai mantas, kuru skars atbalsta 

sniegšana, īpašnieki,  īpašuma turētāji, lietotāji, nomnieki, īrnieki u.tml.) 

4.3. SCHWENK Latvija var pārbaudīt piešķirto materiālo līdzekļu izlietošanas 

atbilstību. Neatbilstoši izlietoti līdzekļi jāatgriež atbalsta sniedzējam – 

SCHWENK Latvija SIA.  

 

5. CITA INFORMĀCIJA 

5.1. Jautājumus par atbalsta piešķiršanu, pieteikšanos tā saņemšanai, atbilstību 

aicinām uzdot pa tālruni + 371 24242135 Sintijai Šteinai vai e-pastā 

stiprakopiena@schwenk.lv.  

 

Par atbildīgu cementa ražošanu, nākotni un mūsu cementa ražošanas varoņiem!  

SCHWENK Latvija  

mailto:stiprakopiena@schwenk.lv

