
LATVIJAS REPUBLIKA
VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 24.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.65

“Par stipendijām studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu”

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldība
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var
brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav
Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes
iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda
darbība nav aizliegta ar likumu.
Pašvaldības pakļautībā esošo izglītības iestāžu sekmīgas
darbības nodrošināšanu arvien būtiskāk ietekmē nepieciešamo
pedagogu speciālistu trūkums, kas apdraud pilnvērtīgu izglītības
pakalpojumu pieejamību Valmieras novada un Vidzemes reģiona
iedzīvotājiem.
Atbalsts jaunajiem speciālistiem stipendijas veidā sekmētu jauno
speciālistu piesaisti darbam Valmieras novada izglītības iestādēs,
tādējādi risinot arī paaudžu nomaiņas problēmu.
Atbilstoši “Latvija 2030” prioritātei “Ilgtermiņa ieguldījumi
cilvēkkapitālā” un Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai 2015.-2030.gadam viena no pilsētas attīstības
ilgtermiņa prioritātēm ir izglītota, aktīva, radoša, uz veselīgu un
videi draudzīgu dzīvesveidu orientēta sabiedrība. Savukārt
Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam
stratēģiskā mērķa “Personības izaugsme” rīcības virziens
“Izglītība” (konkurētspējīga visu līmeņu izglītības piedāvājuma
nodrošināšana) paredz īstenot aktivitātes saistībā ar kvalitatīvas
izglītības satura nodrošināšanu, kompetences centru attīstību un
ekselences tīkojumu, kas ir cieši saistīts ar pedagoģiskā
personāla nodrošinājumu, jo ar nepietiekošiem cilvēkresursiem
kvalitatīvu izglītību nav iespējams nodrošināt.
Stipendiju piešķiršanas mehānisma studentiem, kuri apgūst
pedagoģiskās izglītības programmu, izveide sekmēs izglītības
apguves pakalpojumu pieejamības nepārtrauktību Valmieras
novada pašvaldības izglītības iestādēs un veicinās kvalificēta
pedagoģiskā personāla piesaisti izglītības apguves pakalpojumu
nodrošināšanai nākotnē.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Pašvaldība budžetā
paredzēto līdzekļu ietvaros piešķir stipendijas studentiem, kuri
apgūst pedagoģiskās izglītības programmas, nosakot stipendijas
pretendentu atlases kārtību, tiem izvirzāmās prasības,
stipendijas piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī nosacījumus
stipendijas saņēmējam.



Plānots, ka 2022.gadā stipendijas tiks piešķirtas 10 topošajiem
pedagogiem, kuri apgūst attiecīgo mācību programmu un pēc
studiju beigšanas vēlas nodibināt darba tiesiskās attiecībās ar
kādu no Valmieras novada pašvaldības dibinātajām izglītības
iestādēm.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Stipendiju saņēmēju skaitu un stipendijas apmēru nosaka katru
gadu, apstiprinot Pašvaldības ikgadējo budžetu.
2022.gadā plānots piešķirt stipendijas 10 personām. Kopējā
ietekme uz Pašvaldības budžetu 2022.gadā veidotu 7200 euro.

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

Netieša ietekme. Nodrošinot izglītības apguves 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

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
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