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LĒMUMS 
 

Daugavpilī 

2019.gada 26.septembrī                                                                                  Nr.589                                                                            

                                                                                                                        (prot. Nr.32, 24.§)                                                                                                                     

                       

Par stipendijas piešķiršanu rezidentiem 

 

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2008.gada 31.janvāra 

saistošo noteikumu Nr.2 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība” 2.2.2., 3.,
 
4.1., 4.5. un 

4.7. punktu, ņemot vērā starp Domi un Rīgas Stradiņa universitāti (turpmāk – RSU) 

2014.gada 22.oktobrī noslēgto līgumu par pašvaldības stipendiju izmaksu, izskatot Valsts SIA 

“Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) 2019.gada 28.augusta vēstuli 

Nr.1.1/418, 

ņemot vērā, ka 2019.gada 23.augustā starp RSU un Aļonu Počopko  noslēgts studiju 

līgums Nr.17-11/94/2019, kurā norādīts, ka Aļona Počopko apgūst izglītību saskaņā ar 

akreditētu rezidentūras izglītības programmu – “Rezidentūra Medicīnā”, un 2019.gada 

29.augustā starp Slimnīcu un Aļonu Počopko noslēgta vienošanās ar rezidentu par sadarbību, 

kurā Aļona Počopko apņemas pēc rezidentūras beigšanas nostrādāt Slimnīcā vismaz piecus 

gadus,  

2019.gada 23.augustā starp RSU un Borisu Butorinu  noslēgts studiju līgums Nr.17-

11/95/2019, kurā norādīts, ka Boriss Butorins apgūst izglītību saskaņā ar akreditētu 

rezidentūras izglītības programmu – “Rezidentūra Medicīnā”, un 2019.gada 29.augustā starp 

Slimnīcu un Borisu Butorinu noslēgta vienošanās ar rezidentu par sadarbību, kurā Boriss 

Butorins apņemas pēc rezidentūras beigšanas nostrādāt Slimnīcā vismaz piecus gadus, 

ņemot vērā Domes Veselības aprūpes plānošanas komisijas 2019.gada 13. septembra 

atzinumu par attiecīgo ārstu-speciālistu nepieciešamību ārstniecības iestādē, Domes Izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas 2019.gada 19.septembra atzinumu, Domes Finanšu komitejas 

2019.gada 19.septembra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (A.Broks, J.Dukšinskis, 

A.Elksniņš, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, I.Prelatovs,  

H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – 1 (A.Zdanovskis),   Daugavpils pilsētas dome 

nolemj: 

 

1. Piešķirt Aļonai Počopko pašvaldības stipendiju 220 EUR (divi simti divdesmit euro) 

apmērā ik mēnesi uz visu rezidentūras laiku, izmaksu veicot sākot ar 2019.gada oktobri. 

2.  Piešķirt Borisam Butorinam pašvaldības stipendiju 220 EUR (divi simti divdesmit 

euro) apmērā ik mēnesi uz visu rezidentūras laiku, izmaksu veicot sākot ar 2019.gada oktobri.  

3. Domes Centralizētajai grāmatvedībai veikt pārskaitījumus, atbilstoši Slimnīcas 

sniegtajai informācijai. 

      4. Slimnīcai nekavējoties, bet ne vēlāk kā nedēļas laikā,  rakstveidā informēt Domes 

Izglītības un kultūras jautājumu komiteju par rezidentu, kas neizpilda ar ārstniecības iestādi 

noslēgtā līguma nosacījumus, ir atskaitīts no augstskolas nesekmības dēļ vai pārtrauc 

apmācību rezidentūrā. 
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     5. Līdzekļus lēmuma izpildei Domes Finanšu nodaļai paredzēt pašvaldības budžetā.  

 

 

Domes priekšsēdētājs          (personiskais paraksts)                               A.Elksniņš  

 

 

 

  

 

                 


