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Par pašvaldības atbalstu zobārstniecības studiju programmas studentiem
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Daugavpils
pilsētas domes (turpmāk - Dome) 2008.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Pašvaldības
stipendijas piešķiršanas kārtība” 5.31.apakšpunktu, noslēgtajiem līgumiem par sadarbību starp
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika” (turpmāk - Poliklīnika)
un Vladislavu Rutku, Sņežanu Grahovsku, Aleksandru Meļehu un Diānu Canderi (turpmāk –
Studenti), kuros Studenti apņēmās pēc studiju programmas beigšanas vismaz turpmākos desmit
gadus nostrādāt Poliklīnikā, ņemot vērā Studentu un Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – RSU)
noslēgtos studiju līgumus ar vienošanās par studiju maksu un tās samaksas kārtību, kuros norādīts,
ka Studenti no 2019.gada 2.septembra līdz 2024.gada 1.jūlijam apgūst profesionālo studiju
programmu “Zobārstniecība”, iegūstot zobārsta grādu, Domes Izglītības un kultūras jautājumu
komitejas 2019.gada 22.augusta atzinumu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada
22.augusta atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, L.Jankovska,
R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:
1. Segt studiju maksu pilnā apmērā, bet ne vairāk kā 12000 EUR apmērā gadā, pārskaitot to
RSU norādītajā kontā, un piešķirt pašvaldības stipendiju 365 EUR mēnesī uz 10 mēnešiem studiju
gada laikā, sākot ar 2019.gada septembri, šādiem RSU profesionālās studiju programmas
“Zobārstniecība” studentiem (turpmāk – Studenti):
1.1. Vladislavam Rutkam;
1.2. Sņežanai Grahovskai;
1.3. Aleksandrai Meļehai;
1.4. Diānai Canderei.
2. Noslēgt līgumus ar Studentiem pašvaldības atbalsta nodrošināšanai, uzņemoties ilgtermiņa
saistības.
3. Pilnvarot Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoru parakstīt līgumus ar lēmuma 1.punktā
norādītajiem studentiem.
4. Domes Centralizētajai grāmatvedībai:
4.1. veikt pārskaitījumus, ievērojot noteiktos studiju maksas termiņus;
4.2. pārskaitījumu par studiju 1.gada 1.semestra septembri par Vladislavu Rutku, Sņežanu
Grahovsku un Diānu Canderi veikt līdz 2019.gada 2.septembrim.
5. Domes Finanšu nodaļai paredzēt līdzekļus pašvaldības budžetā lēmuma izpildei.
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6. Uzdot Domes lietu pārvaldniecei kontrolēt ar studentiem noslēgto līgumu izpildi, gadījumā,
ja Studenti pārtrauc mācības vai nepilda ar Domi noslēgto līgumu nosacījumus, nekavējoties ziņot
Domei.
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks

(personiskais paraksts)

J.Lāčplēsis

