APSTIPRINĀTS
SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”
atlases komisijas
2020.gada 9.jūlija sēdē,
protokols Nr.1

Nolikums
“Četru zobārstniecības studiju programmas studentu atlase”

Daugavpils, 2020

I. Vispārīgā informācija
1. Nolikums nosaka četru zobārstniecības studiju programmas studentu atlases nosacījumus un
studiju maksas segšanas kārtību.
2. Atlase notiek saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 28. maijā lēmumu Nr. 215.
3. Atlases mērķis – izvēlēties četrus Rīgas Stradiņa universitātes zobārstniecības fakultātes
abiturientus, kuriem tiks segta studiju maksa, saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem.
4. Pasūtītājs, kura labā tiek veikta atlase un līguma slēdzējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”, vien. reģ. Nr. 41503007355, Lāčplēša ielā 12,
Daugavpilī, LV-5401, Latvija, Latvijas Republika
5. Kontaktpersona:
5.1.ar nolikumu saistītos jautājumos:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Adrese:
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:

Vladimirs Mikuckis
Jurists
Lāčplēša ielā 12, Daugavpilī, LV-5401, Latvija
+371 29863188
+371 65405254
Lawyer2005@inbox.lv
II. Studiju maksas segšanas nosacījumi un kārtība

6. Studiju maksas segšanas apmērs vienam abiturientam (pretendentam) - ne vairāk kā EUR
12 000,00 gadā. Ja mācības laikā tiks paaugstināta studiju maksa, kas pārsniedz EUR 12000,00
gadā, tad starpību maksā pats abiturients (studējošais).
7. Pasūtītājs apņemas apmaksāt studiju maksu saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes noteikumiem.
8. Abiturientiem, kuriem tiks piešķirta studiju maksas segšana ir sekojošie pienākumi:
8.1.Sekmīgi apgūt specialitāti;
8.2.Apgūt studiju programmu pilnā apjomā;
8.3.Iziet praksi Pasūtītājā;
8.4.Pēc 5.kursa pabeigšanas ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā nodibināt darba tiesiskās
attiecības ar Pasūtītāju;
8.5. Nostrādāt vismaz 10 (desmit) gadus Pasūtītājā, ievērojot šādus nosacījumus:
8.5.1.
Strādāt ne mazāk par normālo darba laika apjomu;
8.5.2.
Ne mazāk ka 50% darba laikā sniegt zobārstniecības pakalpojumus bērniem;
8.5.3.
Laikā, kurā faktiski ir veikts darbs, netiks ieskaitīts laiks, kurā Ārsts ilgāk kā 2
mēnešus neveic darbu.
9. Abiturientam ir pienākums atmaksāt Pasūtītājam samaksāto studiju maksu, ja Abiturients
neievēro šī Nolikuma 8. punktā izvirzītas prasībās.
10. Gadījumā, ja Abiturients ir pārkāpis 8. punktā noteikumus un ir iestājies Abiturienta
pienākums atmaksāt studiju maksu, tad Abiturients apņemas atmaksāt studiju maksu triju
gadu laikā skaitot no paziņojuma par studijas maksas atmaksu saņemšanas datuma. Atmaksa
notiek bezskaidrā naudā uz Pasūtītāja bankas norēķinu kontu.
III. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks
11. Piedalīties atlasei ir tiesības fiziskai personai, kura ieguvēja vidējo izglītību un sekmīgi
nokārtojusi valsts centralizēto eksāmenu par mācību priekšmetiem: ķīmija un bioloģija.
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12. Atlases piedalīšanai Pretendentiem jāsniedz sekojoši dokumenti:
12.1.
Motivācijas vēstule (brīvā formā). Motivācijas vēstulē jānorāda vārds, uzvārds,
personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis un e-pasts.
12.2.

Sertifikātu kopijas par nokārtotiem valsts centralizētiem eksāmeniem.

13. Dokumentu noformējums: dokumenti jāiesniedz valsts valodā drukātā veidā, vienā
eksemplārā. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras ir norādīta pasūtītāja
adrese “SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”, Lāčplēša iela 12, Daugavpils, LV5401, Latvija” un marķējums: „Neatvērt līdz 2020. gada 29. jūlija, plkst. 14:00”.
14. Dokumenti jāiesniedz pēc adreses: SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”, Lāčplēša
iela 12, Daugavpils, LV-5401, Latvija. Dokumenti jāiesniedz pa pastu vai personīgi.
15. Dokumentu iesniegšanas pēdējais termiņš: 2020. gada 29. jūlijs, plkst.14:00.
16. Dokumenti, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.
17. Dokumentu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.
IV. Atlases kārtība
18. Atlases komisija izvēlas Pretendentu ar vislabāko motivāciju un visaugstāko vidējo ballu skaitu,
kas sastāv no vidējā ballu skaitu par visiem mācību priekšmetiem + vidējais ballu skaits par
ķīmiju un bioloģiju.
19. Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi Pretendenti tiks informēti par komisijas
pieņemto lēmumu.
20. Pēc Lēmuma pieņemšanas par atlasi tiks noslēgts līgums par studiju maksas segšanu.
21. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt atlasi, ja tam ir objektīvs pamatojums.

Sagatavojis
SIA “Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”
Jurists

V.Mikuckis
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