PASKAIDROJUMA RAKSTS
Lielvārdes novada domes 2019.gada 26.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.4
“Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Lielvārdes novada
pašvaldības izglītības iestādēm”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu projekta Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts noteic,
nepieciešamības pamatojums
ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību.
Minētā likuma 43.panta trešā sadaļa noteic, ka pašvaldības dome
var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības
autonomo funkciju izpildi.
Šobrīd ir apzināts, ka Lielvārdes novada pašvaldības pakļautībā
esošo izglītības iestāžu sekmīgas darbības nodrošināšanu arvien
būtiskāk ietekmē nepieciešamo pedagogu trūkums, kas tuvākajā
nākotnē var apdraudēt pilnvērtīgu izglītības pakalpojumu
pieejamību Lielvārdes novada iedzīvotājiem. Atbalsts jaunajiem
speciālistiem, kuri studē specialitātēs, kas vitāli nepieciešamas un
ilgtermiņā nodrošina pašvaldībai noteikto autonomo funkciju
īstenošanu un ir nozīmīgas Lielvārdes novada attīstībai, stipendijas
veidā sekmētu jauno speciālistu piesaisti darbam Lielvārdes novada
pašvaldības izglītības iestādēs, tādējādi risinot arī paaudžu
nomaiņas problēmu.
2. Īss saistošo noteikumu projekta Saistošie noteikumi noteic, ka pašvaldības dome katru gadu līdz
satura izklāsts
1.jūlijam lemj par izglītības jomas atbalstāmajām specialitātēm,
speciālistiem un to skaitu, kā arī noteic kārtību un apmēru, kādā
Lielvārdes novada pašvaldība budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros
studentiem piešķir pašvaldības stipendiju. Dome, apstiprinot gada
budžetu, lemj par pašvaldības stipendijām paredzēto kopējo
finansējumu.
3. Informācija par plānoto saistošo Stipendiju piešķīrums ietekmēs pašvaldības budžetu, ņemot vērā to,
noteikumu projekta ietekmi uz cik ilgs laika periods nepieciešams studijām. Stipendijas saņēmēju
pašvaldības budžetu
skaitu un atbalstāmās izglītības specialitātes un speciālistu skaitu
pašvaldības dome noteiks katru gadu, apstiprinot pašvaldības
ikgadējo budžetu.
4. Informācija par plānoto saistošo Kvalificētu speciālistu piesaiste nodrošinās iedzīvotājiem
noteikumu projekta ietekmi uz nepieciešamo pakalpojumu pieejamību Lielvārdes novadā, kā arī
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības funkciju izpildi, kas, savukārt, ļaus izglītojamiem iegūt
pašvaldības teritorijā
kvalitatīvu izglītību un, iespējams, izvēlēties turpmāk apgūt
profesijas, kas nepieciešamas pašvaldības teritorijā reģistrētiem vai
strādājošiem uzņēmumiem.
5. Informācija
par Pašvaldības administratīvo procedūru apjoms palielināsies budžeta
administratīvajām procedūrām
sagatavošanas un finansējuma piešķiršanas posmā, līgumu
sagatavošanā un to izpildes kontrolē, kā arī lēmuma par stipendijas
piešķiršanu pieņemšanā.
6. Informācija par konsultācijām ar Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas
privātpersonām
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