APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes
lēmumiem:
- 21.11.2013. (prot.Nr.16, 5.§.),
- 19.12.2013. (prot.N.18, 16.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Tukumā
2013. gada 21.novembrī

Nr.42
(prot.Nr.16, 5.§.)

Par pašvaldības galvojumu studiju
un studējošā kredīta saņemšanai
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, Ministru kabineta
25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi
par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 13.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada Dome (turpmāk – Dome) sniedz
galvojumu studiju kredīta un/vai studējošā kredīta (turpmāk – Kredīts) saņemšanai.
2. Uz Domes galvojumu Kredīta saņemšanai var pretendēt Tukuma novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējusi persona:
2.1. kura nevar saņemt pirmās un otrās pakāpes radinieku galvojumu Kredīta saņemšanai;
2.2. kurai atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikumā - sekmju izrakstā vai
bakalaura/profesionālā bakalaura diploma pielikumā, vidējā atzīme ir 7 balles un augstāk.
3. Domes galvojumu Kredītam var saņemt ne vairāk kā:
3.1. viena bakalaura grāda iegūšanai, studējot pilna laika (izņemot vakara) akreditētā
studiju programmā Latvijā;
3.2. viena maģistra grāda iegūšanai, studējot pilna laika (izņemot vakara) akreditētā
studiju programmā Latvijā vai ārvalstīs.
4. Dome nesniedz galvojumu Kredīta saņemšanai nepilna laika studējošajiem un studijām
doktora grāda iegūšanai.
II. Kārtība, kādā saņemams galvojums
5. Persona, kura pretendē uz Domes galvojumu Kredīta saņemšanai, Tukuma novada
Izglītības pārvaldei iesniedz iesniegumu (paraugs pievienots), kam pievieno:
5.1. kredītiestādes izziņu par atteikumu pretendentam saņemt pirmās un otrās pakāpes
radinieku (vecāki, brāļi, māsas) galvojumu;
5.2. izziņu par uzņemšanu pilna laika (izņemot vakara) studijām augstskolas akreditētā
studiju programmā vai ar augstskolu noslēgtā studiju līguma kopiju;
5.3. ar kredītiestādi noslēgtā studiju vai studējošā aizdevuma līguma par valsts galvojumu
kopiju;

5.4. atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma - sekmju izraksta vai
bakalaura/profesionālā bakalaura diploma pielikuma kopiju;
5.5. dzīves aprakstu (CV), rekomendācijas un dokumentus, kas apliecina papildu
aktivitāti mācību procesā (ja tādi ir).
6. Iesniegto dokumentu atbilstību šiem noteikumiem izvērtē Tukuma novada Izglītības
pārvalde, kas sagatavo lēmuma projektu izskatīšanai Izglītības, kultūras un sporta komitejā.
Izglītības, kultūras un sporta komiteja izskata pretendentu iesniegtos dokumentus un uzklausa
pretendentu. Lēmuma projektu par pašvaldības galvojuma sniegšanu pretendentam izskata
Finanšu komitejā. Dome pieņem galīgo lēmumu par galvojuma sniegšanu.
7. 10 dienu laikā pēc Domes lēmuma par galvojumu Kredītam saņemšanas studentam ir
jānoslēdz vienošanās līgums ar Domi. Līguma izpildes uzraudzību veic Finanšu nodaļa.
8. Domes lēmumā minētā aizdevuma samaksa tiek garantēta ar Tukuma novada
pašvaldības budžetu. Lēmums tiek nosūtīts Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei.
9. Domes galvojumu izsniedz pašvaldības kredītportfeļa ietvaros. Katru gadu pie
pašvaldības budžeta pieņemšanas Dome lemj par attiecīgajā gadā iespējamo kopējo galvojuma
apjomu.
III. Noslēguma jautājumi
10. Atzīt par spēku zaudējušiem Tukuma novada Domes 23.12.2009. noteikumus Nr.27
„Kārtība, kādā Tukuma novada Dome dod galvojumu studiju un studējošā kredītam”.
11. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Domes priekšsēdētājs

J.Šulcs

Pielikums
Tukuma novada Domes
21.11.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr.42

Tukuma novada Izglītības pārvaldei
Talsu ielā 4, Tukumā, LV-3101
__________________________________________
___
vārds, uzvārds

_____________________________________________
personas kods

 deklarētās dzīvesvietas adrese _______________________
__________________________________________________

 faktiskās dzīvesvietas adrese ________________________
__________________________________________________

 tālruņa numurs_________________________________
 e-pasta adrese_____________________________________
(norādīt un ar „X” atzīmēt paziņošanas veidu)

IESNIEGUMS
Lūdzu piešķirt Tukuma novada Domes galvojumu studiju un/vai studējošā kredīta saņemšanai
(vajadzīgo pasvītrot)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(norādīt augstskolu, izvēlēto studiju programmu, specialitāti)
Pielikumā:
1. kredītiestādes izziņa par atteikumu saņemt pirmās un otrās pakāpes radinieku (vecāki, brāļi,
māsas) galvojumu;
2. izziņu par uzņemšanu pilna laika (izņemot vakara) studijām augstskolas akreditētā studiju
programmā vai ar augstskolu noslēgtā studiju līguma kopiju;
3.ar kredītiestādi noslēgtā studiju vai studējošā aizdevuma līguma par valsts galvojumu kopiju;
4. atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma - sekmju izraksta vai bakalaura/profesionālā
bakalaura diploma pielikuma kopiju;
5. dzīves aprakstu (CV), rekomendācijas un dokumentus, kas apliecina papildu aktivitāti
mācību procesā (ja tādi ir).

_____gada____.___________

_____________________

Paraksts
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

__________________________

Paraksta atšifrējums
J.Šulcs

