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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.49/2013 

                     

apstiprināti ar Alūksnes novada domes 

       29.12.2013. lēmumu Nr.583 

        (protokols Nr.22,  15.punkts) 

 

Par Alūksnes novada pašvaldības galvojumu studiju kredīta  

un studējošā kredīta saņemšanai 

Izdoti saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

likuma „Par pašvaldību budžetiem” 26.panta ceturto daļu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Alūksnes novada pašvaldības (turpmāk – 

Pašvaldība) vārdā tiek sniegts galvojums par tām parāda saistībām, ko studējošās 

personas (turpmāk – Studējošais) uzņemas studiju kredīta un studējošā kredīta (turpmāk 

arī – Kredīts) saņemšanai no kredītiestādes. 

2. Tiesības saņemt Kredīta galvojumu ir Studējošajiem, kuri atbilst saistošajos noteikumos 

izvirzītajām prasībām un kuriem nav citu personu, kuras var sniegt galvojumu par 

Kredītu. 

3. Tiesības Pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai uz vienu 

mācību gadu ir personai vecumā līdz 24 gadiem, kura ir: 

3.1.invalīds, kuram viens no vecākiem ir miris vai vienam no vecākiem ir piešķirta 

I vai II grupas invaliditāte; 

3.2.persona no daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni vai personas vecumā līdz 

24 gadiem), kurā kāds no ģimenes locekļiem jau ir galvotājs studējošam 

ģimenes loceklim. 

4. Papildus 2. punktā noteiktajām prasībām personai: 

4.1. jābūt Latvijas pilsonim vai personai, kurai ir Latvijas Republikas nepilsoņa 

pase; 

4.2. jābūt deklarētai dzīvesvietai Alūksnes novada teritorijā; 

4.3. jābūt uzsākušai studijas un sekmīgi jāapgūst Latvijas valsts akreditēta studiju 

programma. 



5. Galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai izsniedz akadēmiskās 

bakalaura programmas, profesionālās bakalaura programmas, pirmā līmeņa profesionālās 

izglītības programmas vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanai.  

6. Studiju kredīta galvojums paredzēts Studējošajiem, kuriem noteikta mācību maksa. Pilna 

laika Studējošie var saņemt galvojumu gan studiju kredīta, gan studējošo kredīta 

saņemšanai. Nepilna laika Studējošie var saņemt galvojumu tikai studiju kredīta 

saņemšanai. 

7. Galvojumu izsniedz, pamatojoties uz Alūksnes novada domes (turpmāk – Dome) lēmumu 

un vienošanos par galvojumu, ko paraksta Domes priekšsēdētājs un Studējošais. Pēc 

vienošanās noslēgšanas, Domes priekšsēdētājs slēdz galvojuma līgumu ar konkrēto 

kredītiestādi, kurā Studējošajam paredzēts saņemt kredītu. 

8. Pašvaldības sniegto galvojumu kopapjoms saimnieciskajā gadā nedrīkst pārsniegt 0,2% no 

Pašvaldības ieņēmumiem, neieskaitot iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 

un valsts mērķdotācijas. 

9. Pašvaldības galvojumu Studējošais var saņemt tikai vienas studiju programmas apguvei. 

 

II. Galvojuma sniegšanas kārtība 

 

10. Galvojuma saņemšanai Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti: 

10.1. Studējošā pieteikums par galvojuma saņemšanu Kredīta ņemšanai, norādot 

vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, studiju programmas 

nosaukumu, augstskolu un fakultāti, iestāšanās gadu augstskolā, studiju gadu, 

kā arī nepieciešamā Kredīta veidu un apmēru; 

10.2. izziņa no kredītiestādes par kredīta veidu un apmēru, paredzēto atmaksas 

grafiku, atmaksas termiņiem, kredīta procentu likmi un Kredīta atmaksāšanas 

garantijām; 

10.3. Studējošā apliecinājums par to, ka: 

10.3.1. Studējošajam nav vecāku, kas varētu sniegt galvojumu; 

10.3.2. Studējošais ir no daudzbērnu ģimenes; 

10.3.3. Studējošajam nav nekustamā īpašuma vai vērtspapīru, kas 

varētu būt kredīta nodrošinājums; 

10.4. izziņa no augstskolas par studiju faktu un sekmēm (ja Studējošais jau 

uzsācis mācības), kā arī apstiprinājums par tiesībām ņemt kredītu. Ja 

Studējošais vēlas saņemt studiju kredīta galvojumu – augstskolas izziņa par to, 

ka studiju programma netiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem; 

10.5. citi dokumenti, kas apliecina atbilstību šajos noteikumos minētajām 

prasībām, piemēram, invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, bankas 

apliecinājums par to, ka persona jau ir galvotājs studējoša ģimenes locekļa 

kredītam u.c. 

11. Lai saņemtu galvojumu studiju kredītam un studējošā kredītam nākošajam mācību gadam, 

Studējošais iesniedz šo noteikumu 10.punktā noteiktos dokumentus, kā arī iesniedz 

augstskolas izziņu par sekmīgi apgūtu studiju kursa programmu. 

12. Pieteikumus Kredīta saņemšanai kopā ar pievienotājiem dokumentiem iesniedz 

Pašvaldībā. 



13. Pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus vienu reizi mēnesī to iesniegšanas kārtībā 

izskata Pašvaldības Finanšu nodaļa, sagatavo lēmuma projektu un iesniedz izskatīšanai 

Domes Finanšu komitejā. 

14. Ja studējošais iesniedzis pieteikumu, kam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, 

Finanšu nodaļai ir tiesības noteikt termiņu trūkumu novēršanai, par to paziņojot 

studējošajam. Ja Studējošais noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, 

Finanšu nodaļai ir tiesības paziņot, ka pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas. 

15. Lēmumu sniegt galvojumu studiju un/vai studējošā kredīta saņemšanai vai atteikumu par 

to pieņem Dome. 

16. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa 

likuma noteiktajā kārtībā. 

17. Labvēlīga Domes lēmuma pieņemšanas gadījumā, Studējošajam jānoslēdz vienošanās par 

galvojumu ar Pašvaldību. Vienošanās jānorāda šādi pamatnosacījumi par studenta 

pienākumu: 

17.1. ieķīlāt nekustamo īpašumu, kuru viņš šī līguma laikā iegūtu uz sava vārda 

par labu Pašvaldībai kā galvojuma nodrošinājumu; 

17.2.rakstiski sniegt Pašvaldībai jebkuru papildus informāciju par savu finansiālo 

stāvokli, tiesā pret viņu celtajām prasībām, citām kredītsaistībām, par 

izmaiņām iesniegtajos dokumentos, dzīvesvietas maiņu, maksātnespēju, par 

studiju pabeigšanu vai pārtraukšanu, par aizdevuma summas dzēšanu, par 

citām izmaiņām aizdevuma līgumā, kas noslēgts starp studējošo un 

kredītiestādi u.tml.; 

17.3. par vienošanās neizpildi vai nepienācīgu izpildi maksāt Pašvaldībai 

līgumsodu 10% apmērā no kopējās kredīta līguma summas un segt Pašvaldībai 

ar savu darbību vai bezdarbību radītos zaudējumus; 

17.4. ja Pašvaldība vairākkārt nodrošinājusi Studējošajam galvojumu, kas atbilst 

visam izglītības iegūšanas periodam vai vairāk kā divas trešdaļas no tā, pēc 

izglītības iegūšanas nodibināt līgumattiecības ar Pašvaldību, tās iestādi vai 

kapitālsabiedrību, ja Pašvaldībai vai tās kapitālsabiedrībai ir nepieciešams 

atbilstošās profesijas speciālists (līgums jānoslēdz vismaz uz 2 (diviem) 

gadiem). 

18. Pēc šo noteikumu 17.punktā noteiktās vienošanās noslēgšanas Pašvaldība slēdz galvojuma 

līgumu ar konkrēto kredītiestādi, kurā Studējošajam ir paredzēts saņemt Kredītu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       A.DUKULIS 

 
  



Alūksnes novada domes saistošo noteikumu projekta „Par Alūksnes novada pašvaldības 

galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Alūksnes novada 

pašvaldības vārdā tiek sniegts galvojums par tām parāda saistībām, 

ko augstskolā studējošās personas uzņemas studiju kredīta un 

studējošā kredīta saņemšanai no kredītiestādes. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai atbalstītu studējošos studiju 

kredīta un studējošo kredīta saņemšanai. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

      Ietekme uz pašvaldības budžetu nav precīzi nosakāma. Ietekme 

uz pašvaldības budžetu būs tajā gadījumā, ja studējošais nepildīs 

savas saistības un pašvaldība būs spiesta tās uzņemties saskaņā ar 

noslēgto galvojuma līgumu ar kredītiestādi.  

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

    Nav ietekmes. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

     Par saistošo noteikumu piemērošanu personām ir tiesības 

griezties Alūksnes novada pašvaldībā. Lēmumu sniegt galvojumu 

studiju kredīta vai studējošā kredīta saņemšanai vai atteikumu par to 

pieņem Alūksnes novada dome. Alūksnes novada domes lēmumu 

var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

    Konsultācijas nav notikušas. 

 
 

Domes priekšsēdētājs       A.DUKULIS 

 
 

 

 


