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Valkā 
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 APSTIPRINĀTI 

                                                                                                              ar Valkas novada domes  
2017.gada 28.septembrī sēdes lēmumu 

                                                                                                         (protokols Nr.13, __.§) 
 
  

Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11  
„Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas novada domes galvojums  

studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” 
 

     Izdoti pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu 

 
Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11 „Kārtība, kādā tiek sniegts 
Valkas novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”, šādus grozījumus:  
 
1. Izteikt 3.punktu sekojošā redakcijā:  

”3. Tiesības uz Pašvaldības galvojumu Kredīta saņemšanai ir personām, kuras nevar saņemt 
galvojumu par studiju kredītu un/vai studējošā kredītu.” 
 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Valkas Novada 
Vēstis”. 

 
 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)    V.A.Krauklis 
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Paskaidrojuma raksts  
Valkas novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošiem noteikumiem Nr.__  

„Grozījumi 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11 „Kārtība, kādā tiek sniegts Valkas 
novada domes galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”” 

 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļa 

Informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

     Saistošie noteikumi nepieciešami atvieglotai Pašvaldības galvojumu 
studiju kredīta saņemšanai, jo līdzšinējā prakse ierobežoja galvojuma 
piešķiršanu studiju uzsācējiem un personām, kuras dažādos apstākļos 
zaudē tiesības uz galvojumu par studiju kredītu un/vai studējošā kredītu. 
     Papildus tam 2012.gadā mainījās centralizēto eksāmenu vērtējuma 
noteikšana, kas izslēdz nepieciešamību to iekļaut saistošajos noteikumos. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošo noteikumu 3.punkts tiek izteikts saīsinātā redakcijā (vienā teikumā), 
izslēdzot divus apakšpunktus. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 

Netiek plānota būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. 
 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošos noteikumus publicē laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”, kā arī 
pašvaldības mājas lapā internetā. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā ir notikusi konsultācija ar privātpersonu 
par studiju kredīta galvojuma piešķiršanu studiju uzsācējiem. 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs      V.A.Krauklis 

 


