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Par pašvaldības stipendiju un mācību maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu,
43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.

3.

4.

5.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība, turpmāk- pašvaldība,
piešķir un izmaksā stipendijas un mācību maksu studentiem, tādējādi veicinot kvalificētu
speciālistu piesaisti tām ar Cēsu novada domes lēmumiem noteiktajām jomām Cēsu novadā,
kas ilgtermiņā ir nozīmīgas Cēsu novada un Vidzemes reģiona attīstībai kopumā.
Ikvienai juridiska personai, kuras pamatdarbība reģistrēta Cēsu novadā, ir tiesības ierosināt
Cēsu novada domei izskatīt jautājumu par atbalsta piešķiršanu kvalificētu speciālistu
piesaistei.
Par atbalstāmo jomu, atbalstāmo studentu skaitu un finansējuma apmēru šo saistošo
noteikumu 4.punktā noteikto pašvaldības stipendiju un 5.punktā noteiktās pašvaldības
līdzfinansējuma mācību maksas izmaksai lemj Cēsu novada dome (turpmāk – Dome). Ja
Dome līdz nākamā gada budžeta apstiprināšanai nav noteikusi atbalstāmās studiju
specialitātes, tad šajā budžeta gadā stipendijas vai līdzfinansējumu mācību maksai nepiešķir.
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības budžetā piešķirto finansējumu un šajos saistošajos
noteikumos noteikto kārtību, pašvaldības stipendiju 50-100% apmērā no valstī noteiktās
vienas minimālās mēnešalgas (no minētās summas pašvaldība normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā ietur noteiktos obligātos nodokļu maksājumus) ir tiesības saņemt:
4.1. studentam medicīnā:
4.1.1. pēdējā kursa studentam, kura deklarētā dzīves vieta ir Cēsu novads, kurš sekmīgi
apgūst akreditētu augstākās izglītības programmu medicīnā un kurš vienojies par
darbu Cēsu novada pašvaldības ārstniecības iestādē pēc sekmīgas medicīnas studiju
pabeigšanas;
4.1.2. rezidentam, kurš vienojies par darbu Cēsu novada pašvaldības ārstniecības iestādē
pēc sekmīgas rezidentūras pabeigšanas;
4.13. rezidentam, kurš vienojies par ģimenes ārsta prakses vietu Cēsu novada;
Ievērojot Cēsu novada pašvaldības budžetā piešķirto finansējumu un šajos saistošajos
noteikumos noteikto kārtību, pašvaldības līdzfinansējumu uz visu atlikušo mācību laiku

līdz 50% no mācību gada maksas ir tiesības saņemt:
5.1. rezidentam, kurš vienojies par darbu Cēsu novada pašvaldības ārstniecības iestādē pēc
sekmīgas rezidentūras pabeigšanas;
5.2. bakalaura studiju māszinībās studentam, kurš vienojies par darbu Cēsu novada
ārstniecības iestādē pēc sekmīgas rezidentūras pabeigšanas;
5.3. rezidentam, kurš vienojies par ģimenes ārsta prakses vietu Cēsu novadā.
II. Stipendiju un mācību maksas piešķiršanas kārtība
Pēc tam, kad Cēsu novada dome ir lēmusi par attiecīgā gadā atbalstāmo jomu un finansējuma
apmēru, pašvaldība sadarbībā ar juridisku personu, kura lūgusi pašvaldības atbalstu,
izsludina konkursu studentiem par pašvaldības stipendijas vai līdzfinansējuma mācību
maksai saņemšanu.
7.
Pretendenta izvērtēšanu, lēmumu par stipendiju vai mācību maksu izmaksu, pārtraukšanu,
neizmaksāšanu, izmaksas atsākšanu pieņem , izskata un izvērtē Cēsu novada domes
stipendiju vai mācību maksas piešķiršanas komisija (turpmāk – Komisija). Komisijas
sastāvu apstiprina Cēsu novada domes priekšsēdētājs ar rīkojumu.
8.
Studenta stipendiju piešķir 9 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūnijā, jūlijā un augustā),
bet rezidenta stipendiju piešķir 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā).
9.
Lemjot par finansējuma piešķiršanu, priekšrocības ir tiem studentiem, kuriem:
9.1. ir labāka studiju sekmība un apmeklētība,
9.2. Cēsu novadā bijusi deklarētā dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus,
9.3. ir pozitīva atsauksme par savu studenta praksi no tās atbalstāmās jomas pārstāvja, kurš
lūdzis pašvaldības atbalstu.
10. Lemjot par pašvaldības piešķiramā finansējuma apmēru un veidu, tiek vērtēts no citiem
finanšu avotiem studentam studijām piešķirtais finansējums.
11. Pašvaldība slēdz vienošanos ar studentu, kurš konkursā saņēmis visaugstāko novērtējumu,
un atbalstāmās jomas pārstāvi, kurš lūdzis pašvaldības atbalstu, par finansējuma piešķiršanu
studentam, kas ietver gan vienošanos par pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietošanas
veidu (stipendija un/vai līdzfinansējums), apmēru un termiņu, gan arī piešķirtā finansējuma
atmaksāšanu, ja sadarbība starp atbalstāmās jomas pārstāvi, kurš lūdzis pašvaldības atbalstu,
un studentu neizveidojas (finansējumu atmaksā pilnā apmērā) vai tiek pārtraukta
(finansējumu atmaksā daļējā apmērā).
6.

Noslēguma jautājumi
12.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Cēsu novada
pašvaldības laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
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Pielikums
Cēsu novada domes 06.08.2015. lēmumam Nr. 181 „Par
saistošo noteikumu Nr. 10 „Par pašvaldības stipendiju un
mācību maksas piešķiršanu” apstiprināšanu”

Cēsu novada domes 06.08.2015. saistošo noteikumu Nr. 10
„Par pašvaldības stipendiju un mācību maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības Atzīstot kvalificēta darba spēka aizplūšanu no novadiem,
pamatojums
pašvaldība, izmantojot brīvprātīgo iniciatīvu, vēlas piesaistīt
novadam speciālistus.
Pašvaldību viena no autonomajām funkcijām ir nodrošināt
veselības aprūpes pieejamību pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
Sākotnēji stipendiju piešķiršanas mērķauditorija ir ārstniecības
speciālistu piesaiste Cēsu novadam.
2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas
stipendijas medicīnas specialitātes 4.kursa vai rezidentūras
studentiem.

3. Informācija par plānoto 2015.gadā budžetā pašvaldības finansējums šim mērķim plānots
projekta
ietekmi
uz 5000 EUR apmērā.
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto Pašvaldības finansējuma piešķiršana veicinās speciālistu
projekta
ietekmi
uz piesaisti SIA „Cēsu Klīnika” un slimnīca reģiona iedzīvotājiem
uzņēmējdarbības
vidi varēs nodrošināt kvalificētu palīdzību un piedāvāt daudzveidīgus
pašvaldības teritorijā
veselības aprūpes pakalpojumus, daļēji risinās ar paaudžu
nomaiņu saistītus jautājumus.
5.
Informācija
administratīvajām
procedūrām

par Lai saņemtu pašvaldības finansējumu speciālistu piesaistei,
darba devējs (2015.gadā SIA „Cēsu Klīnika”) ar pašvaldību
slēdz vienošanās starp darba devēju un pašvaldību, darba devējs
rīko konkursu par pieteikšanos uz pašvaldības finansējuma
saņemšanu, procesā piesaistot pašvaldības pārstāvi. Darba
devējs un konkursa rezultātā visperspektīvākais students noslēdz
sadarbības līgumu par pašvaldības finansējumu.

6.
Informācija
konsultācijām
privātpersonām

par Konsultācijas veiktas ar SIA „Cēsu Klīnika”.
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