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APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2010.gada 24.marta lēmumu
(sēdes protokols Nr.4,9.§.)
Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas novada domes galvojums
studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai

(ar 2010.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.38 un 2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.19 grozījumiem)
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldību budžetiem" 26.panta 4. daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta 3.daļu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valkas novada domes (turpmāk tekstā – Pašvaldība) vārdā tiek
sniegts galvojums par tām parāda saistībām, ko studējošās personas (turpmāk tekstā - studējošais)
uzņemas studiju kredīta un studējošā kredīta (turpmāk tekstā - Kredīts) saņemšanai no kredītiestādes.
2. Pašvaldības sniegto galvojumu kopapjoms saimnieciskajā gadā nedrīkst pārsniegt gadskārtējā valsts
budžeta likumā noteikto galvojumu maksimālā apmēra pieauguma apjomu.
3. Tiesības uz Pašvaldības galvojumu Kredīta saņemšanai ir personām, kuras nevar saņemt galvojumu
par studiju kredītu un/vai studējošā kredītu.
(ar 2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.19 grozījumiem)

4. Pašvaldības galvojumu viena persona var saņemt tikai vienas studiju programmas apguvei.
5. Personai ir jābūt deklarētai dzīvesvietai Valkas novadā un sekmīgi jāapgūst valsts akreditētas studiju
programmas.
6. Galvojumu izsniedz, pamatojoties uz Valkas novada domes lēmumu.
7. Galvojuma saņemšanai ir nepieciešami šādi dokumenti:
7.1. studējošā pieteikums par galvojuma saņemšanu kredīta ņemšanai, norādot vārdu, uzvārdu,
personas kodu, deklarēto dzīves vietu, studiju programmas nosaukumu, augstskolu un fakultāti,
iestāšanās gadu augstskolā, studiju gadu, kā arī nepieciešamā kredīta veidu un tā apmēru;
7.2. izziņa no kredītiestādes par kredīta veidu un apmēru, paredzēto atmaksas grafiku, atmaksas
termiņiem un kredīta procentu likmi;
7.3. studējošā apliecinājums, ka studējošajam nav radinieku - vecāku, brāļu, māsu, kas var sniegt
galvojumu;
7.4. izziņa no augstskolas par studiju faktu un sekmēm, kā arī apstiprinājumu par tiesībām ņemt kredītu.
7.5. 3.2.punktā minētajā gadījumā kredītiestādes izziņu, ka līdzšinējais galvotājs nevar galvot kredīta
saņemšanai;
7.6. citi dokumenti, kas apliecina atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām.
8. Pašvaldība pārliecinās, ka Studējošais ir deklarēts Valkas novadā.
9. Pieteikumus izvērtē Finanšu un attīstības lietu komiteja (turpmāk – Komiteja) un sagatavo lēmuma
projektu sēdei.
10. Ja studējošais iesniedzis pieteikumu, kuram nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Komitejai ir
tiesības noteikt termiņu trūkumu novēršanai, par to paziņojot studējošajam. Ja studējošais noteiktajā
termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, Komitejai ir tiesības paziņot, ka galvojuma pieteikums
tiek atstāts bez izskatīšanas.

11. Studējošo var uzaicināt uz Komitejas sēdi vai Valkas novada domes sēdi, kur tiks izskatīts jautājums
par galvojuma sniegšanu.
12. Valkas novada dome, ņemot vērā Komitejas atzinumu, pieņem lēmumu sniegt galvojumu studiju un/vai
studējošā kredīta ņemšanai vai arī lēmumu par atteikumu sniegt galvojumu.
13. Pēc lēmuma pieņemšanas domes priekšsēdētājs slēdz galvojuma līgumu ar kredītiestādi, kurā
studējošajam ir paredzēts ņemt kredītu.
14. Valkas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
15. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
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