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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 27.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.72 

 
“Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 24.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.66 “Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās 
izglītības programmu”” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums  

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)  
2022.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.66 “Par 
pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst 
medicīniskās izglītības programmu” (turpmāk – Noteikumi) izstrādāti, 
lai Pašvaldības stipendiju 50–100% apmērā no valstī noteiktās 
vienas minimālās mēnešalgas būtu tiesības saņemt ne tikai ārstam 
rezidentam un māsai ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, 
bet arī citiem medicīnas izglītības programmas studentiem. 

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi paredz izteikt 2.2.apakšpunktu jaunā redakcijā, paredzot 
jaunu grupu (citi medicīnas izglītības programmas studenti), kuriem 
saskaņā ar noteikumos noteikto kārtību būtu tiesības saņemt 
Pašvaldības stipendiju. Attiecīgi jaunā redakcijā izteikti Noteikumu 
8.3. un 9.1. apakšpunkti un precizēts 9.2. apakšpunkts.  
Vienlaikus Noteikumi papildināti ar jaunu nodaļu “V. Noslēguma 
jautājums”, kurā ar 16.punktu tiek paredzēts atzīt par spēku 
zaudējušu Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 25.janvāra 
saistošos noteikumus Nr.296 “Par pašvaldības stipendijas 
piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības 
programmu”. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Stipendiju saņēmēju skaitu un stipendijas apmēru nosaka katru 
gadu, apstiprinot Pašvaldības ikgadējo budžetu. Kopējā ietekme uz 
Pašvaldības budžetu 2022.gadā veido 51 500 EUR. 
 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Netieša ietekme. Nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamību, tiek veicināta iedzīvotājiem labvēlīga vide, kas stimulē 
iedzīvotāju skaita pieaugumu. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Pašvaldības administratīvo procedūru apjoms palielināsies budžeta 
sagatavošanas posmā un finansējuma piešķiršanas līguma 
sagatavošanā un kontrolē, kā arī lēmuma pieņemšanā. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Veiktas konsultācijas ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
"Vidzemes slimnīca". 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


