
Pielikums 
Kandavas novada  domes 

2010.gada 29.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.19 

(prot. Nr.7   2.§)

Vienošanās par galvojumu STUDIJU KREDĪTA SAŅEMŠANAI Nr.___

Kandavā,  20__. gada __._____________

Kandavas  novada dome,  turpmāk tekstā  –  Galvinieks, kuru pārstāv  Kandavas  novada  domes 
priekšsēdētājs/  izpilddirektors ___–––––_____________, kas darbojas saskaņā Kandavas novada 
domes saistošo noteikumiem Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums” (apstiprināti ar Kandavas 
novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu (prot.Nr.11, 3.§)), no vienas puses, un 
___________________,  turpmāk  tekstā  –  Galvojuma  ņēmējs,  personas  kods:____________; 
dzīvesvieta:  __________________,  Kandavas  novads,  LV-_____;  pase:______________, 
izdota:______________________, no otras puses, noslēdz šādu vienošanos:

1. Vienošanās priekšmets
1.1.Galvinieks, pamatojoties uz Kandavas novada domes __________________lēmumu Nr. ____ 
sniedz galvojumu par parāda saistībām, ko  Galvojuma ņēmējs uzņemas studiju kredīta (turpmāk 
tekstā – Kredīts) saņemšanai no __________________(turpmāk tekstā – Banka) saskaņā ar starp 
Banku un Galvojuma ņēmēju noslēgto ____________ (turpmāk tekstā – Galvenais līgums).

2. pušu pienākumi, tiesības un atbildība
2.1. Galvojuma ņēmējs uzņemas pret Galvinieku visas saistības, kas izriet no Latvijas Republikas 
Civillikuma un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2.2. Galvojuma ņēmējs garantē, ka viņš izpildīs visas Galvenā līgumā uzņemtās saistības.
2.3.  Galvinieks apņemas uzņemties  Galvojuma ņēmēja saistības saskaņā ar Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izsniegto galvojumu un šo Vienošanos.
2.4.  Galviniekam ir regresa tiesības pret  Galvojuma ņēmēju par visu summu, ko  Galvinieks ir 
samaksājis sakarā ar Bankas prasījumu par Galvenā līguma izpildi.
2.5.  Galvojuma  ņēmējs apņemas  10  dienu  laikā  rakstiski  sniegt  Galviniekam vispusīgu 
informāciju,  t.sk.  par  izmaiņām  iesniegtajos  dokumentos,  dzīvesvietas  maiņu,  maznodrošinātā 
statusa  zaudēšanu,  par  maksātnespēju,  par  studiju  pabeigšanu  un  pārtraukšanu,  par  aizdevuma 
summas  dzēšanu,  par  Galvenajam  līgumam  pievienotā  parāda  atmaksas  grafika  izpildi,  par 
izmaiņām Galvenajā līgumā u.c.
2.6.Galvojuma ņēmējs atbild Galviniekam par sniedzamo ziņu patiesumu, precizitāti un pilnību.
2.7.  Galvojuma  ņēmējs apņemas  Vienošanās  darbības  laikā  bez  Galvinieka piekrišanas 
neatsavināt  un  nedāvināt  savu  zemesgrāmatā  reģistrēto  nekustamo  īpašumu  un  savus  CSDD 
reģistrētos transporta līdzekļus, kā arī tam piederošos vērtspapīrus.
2.8. Galvojuma ņēmējs apņemas pārskaitīt visu viņam pienākošo darba samaksu un citus jebkādus 
ienākumus  uz  Bankas  kontu  un  nodrošināt  šajā  kontā  Galvenajā  līguma  noteikto  maksājumu 
veikšanai naudas līdzekļus nepieciešamajā apjomā, kā to paredz Galvenais līgums.
2.9.  Galvinieka galvojums  samazinās  par  summu,  kas  tiek  dzēsta  bankā  jebkuru  iemeslu  dēļ. 
Galvojums izbeidzas ar ikvienu notikumu, kas atsvabina Galvojuma ņēmēju.
2.10. Galvinieks ir tiesīgs kontrolēt Vienošanās izpildi, pieprasīt un saņemt jebkuru informāciju un 
jebkurus dokumentus, kas skar Vienošanos.
2.11. Gadījumā, ja Galvojuma ņēmējs nepilda saistības sakarā ar Galveno līgumu un Vienošanos, 
Galvinieks bez  Galvojuma ņēmēja sevišķas piekrišanas sniedz informāciju par parādu Studiju 
fondam publicēšanai tīklā “Internet”, Latvijas Bankas Parādnieku reģistram, kā arī jebkurā veidā 
publisko ziņas par saistību nepienācīgu izpildi.
2.12.  Galviniekam ir tiesības prasīt  Galvojuma ņēmējam pēc studiju pabeigšanas vismaz vienu 
gadu nostrādāt kādā no Kandavas novada domes struktūrvienībām vai padotības iestādēm.



3. Vienošanās termiņš
3.1. Vienošanās stājas spēkā ar Galvojuma līguma starp Galvinieku un Banku parakstīšanas brīdi.
3.2. Vienošanās darbojas līdz pilnīgai no Galvenā līguma un Vienošanās izrietošo saistību izpildei.

4. Nobeiguma noteikumi
4.1. Strīdus, kas rodas par Vienošanos vai tās izpildi, puses risina pārrunu ceļā, bet ja netiek panākta 
vienošanās,  strīds  tiek  nodots  izskatīšanai  Latvijas  Republikas  tiesā.  Galviniekam ir  tiesības 
iesniegt Latvijas Republikas tiesu iestādēs pieteikumu par Vienošanās saistību bezstrīdus piespiedu 
izpildi.
4.2. Visus jautājumus, kas nav atrisināti Vienošanā, reglamentē Latvijas Republikas spēkā esošie 
normatīvie akti.
4.3.  Vienošanās  1.punktā  norādītā  Līguma  Bankas  apliecināta  kopija  un  Galvojuma  līgums  ir 
Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.
4.4. Visiem Vienošanās grozījumiem jābūt noformētiem rakstveidā un pušu parakstītiem.
4.5.  Vienošanās  sastādīta  uz  2  (divām)  lapām divos  eksemplāros,  no  kuriem viens  atrodas  pie 
Galvinieka un otrs pie Galvojuma ņēmēja. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais 
spēks.
5. Pušu REKVIZĪTI un paraksti:

Galvinieks: Galvojuma ņēmējs:

Kandavas novada dome
 reģ.nr.90000050886
Dārza iela 6, Kandava, LV-3120
SEB Banka,
LV73UNLA0011010130573
Kandavas novada domes 
___________

_______________________ __.___________
z.v.
20__.gada __.________


