Arodskolu stipendiju fonds Latvijas lauku bērniem
LELBA paplašinātās pārvaldes sēdei 2014. gada martā
Pārvalde pagājušā gadā apstiprināja šī fonda darbības un stipendiju noteikumus. Šeit
ievietoju izvilkumus no tiem:
Darbības noteikumi:
1. Fonds dibināts 2012. gadā Latviešu ev. lut. baznīcā Amerikā (LELBA), lai palīdzētu
trūcīgiem jauniešiem iegūt arodskolas izglītību Latvijā.
2. Fonda priekšsēdis ir LELBA pārvaldes apstiprināts uz trīs gadu termiņu.
3. Ex-oficio fondā var darboties LELBA pārvaldes priekšniece un LELBA Jaunatnes nozares
vadītājs.
4. Fonda izmantojamie līdzekļi sastāv no pamatkapitāla augļiem/procentiem, draudžu,
organizāciju un privātpersonu ziedojumiem un novēlējumiem.
5. Fonda finanses pārrauga LELBA kasieris vai LELBA apstiprināts kasieris fonda kases
apsaimniekošanai. Fonda kasieris, ja tāds ir, un LELBA kasieris un LELBA revidenti
uzstāda noguldījumu plānu un budžetu.
6. Stipendijas piešķir uz attiecīga lūguma pamata, saskaņā ar stipendijas noteikumiem.
7. Stipendiātus iesaka fonds un tos apstiprina LELBA pārvalde.
Arodskolu stipendiju noteikumi:
1. Kapitāls Arodskolu stipendiju fondam Latvijas lauku bērniem sastāv no
$100,000.00 USD ... ziedojuma.
2. Kapitāls noguldāms ilgtermiņa sertifikātos un stipendijām lietojami tikai augļi/procenti.
3. Stipendiju parasti piešķir jauniešiem, kuri sekmīgi beiguši Latvijas pamatskolu vai
ģimnāziju (izņēmuma gadījumos tādiem, kas skolu nav beiguši), dzīvo laukos, kam
nepieciešams pabalsts un kurus ieteic viņu pagasts/skola.
4. Kandidātus stipendijai var proponēt pagasts, skola vai kāds skolotājs, bet stipendiātu
izrauga fonds un apstiprina LELBA pārvalde.
5. Arodskolai jāatrodas Latvijā.
6. Kandidātam nepieciešams attiecīgās skolas beigšanas diploms ar atzīmēm (vai
paskaidrojums no skolas, kādēļ tāda nav kopā ar pēdējo skolas liecību), vismaz divas
atsauksmes no skolotājiem un/vai citas piemērotas personas, ar personīgu dzīves
stāstu.
7. Stipendija sedz skolas naudu un palīdz ar iztiku (grāmatām, pārtikai, studentu mītnei ja nepieciešama, arī transportam). Sekmīgi nobeidzot mācību gadu, stipendiju piešķirs
arī nākamajam mācību gadam - līdz pat programmas beigšanai - ja fonda līdzekļi to
atļauj.
Pārvalde apstiprināja pirmos divus stipendiātus: viens mācās Valmieras profesionālās
vidusskolas 1. kursā par pavāru un otrs mācās Smiltenes tehnikumā 3. transporta kursā.
Kamēr biju Latvijā 2013. gada rudenī, pavadīju laiku tuvāk iepazīstoties ar arodskolām.
Nezināju, ka skolas naudu sedz valsts, kā arī, ka arodskolas ir profesionālas vidusskolas, kas
nozīmē jaunietim sekmīgi jānobeidz pamatskolu. Tā kā fonda mērķis bija sasniegt jauniešus,

kuri necer apmeklēt arodskolu dēļ ģimenes finansiālā stāvokļa vai dēļ grūtībām ar mācībām ieskaitot gadījumus, ka nespēj absolvēt pamatskolu, pētīju citas iespējas.
Iepazinos ar LivsLust - Dzīvesprieks, kas ir akreditēta 1. līmeņa profesionālās
pamatizglītības programma, kas domāta jauniešiem, kas dažādu iemeslu dēļ nevar iestāties
arodskolā - visbiežāk, jo trūkusi vecāku gādība un līdz ar to trūkst pamatizglītības un
personīgās attīstības. Programma darbojas. Jaunieši apgūst kādu arodu - pavāra palīgs,
remontstrādnieks vai palīgšuvējs (programmas mainās gadu no gada, atkarībā no skolnieku
skaita).
Maksa ir par šķērsli vairākiem gribētājiem. Šobrīd tur mācās divas jaunietes no
Zvanniekiem - par vienu Zvannieku Izglītības fonds samaksāja $1,000 - par pusgadu, kas
ieskaita arī kopmītnes un ēšanas izdevumus. Skolas maksa, ieskaitot internāta maksu un ēšana
ir 710.35 eiro mēnesī. Tiek sagaidīts līdzfinansējums no pagasta, vecākiem un/vai bērnu nama.
Kādreiz nepietiek - tur palīgā varētu nākt stipendiju fonds...
Papildus informāciju par LivsLust variet lasīt internetā: www.dzivesprieks.lv
Sarma Eglīte,
Fonda priekšsēde

