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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 9 

 
Apstiprināti ar Mālpils novada domes  

2010.gada 22.jūnija sēdes lēmumu Nr. 6/18 

 

Par valsts nodevas atvieglojumiem par apliecinājumiem un citu 
funkciju pildīšanu Mālpils novada bāriņtiesā  

 
Izdoti pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 79.panta otro daļu, 

likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

 
*Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Mālpils novada domes 2010. gada 25. augusta saistošajiem 
noteikumiem Nr.11 “Grozījumi 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par valsts 

nodevas atvieglojumiem par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu Mālpils novada 
bāriņtiesā”” (lēmums Nr. 9/17) 

 
**Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Mālpils novada domes 2015. gada 25. februāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Grozījumi 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 
„Par valsts nodevas atvieglojumiem par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu Mālpils 

novada bāriņtiesā”” (lēmums Nr. 2/21) 

 

1. Saistošie noteikumi „Par valsts nodevas atvieglojumiem par apliecinājumiem 
un citu funkciju pildīšanu Mālpils novada bāriņtiesā” nosaka valsts nodevas 
atvieglojumus par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu Mālpils novada 
bāriņtiesā (turpmāk tekstā – valsts nodeva). 

2. Valsts nodevu nemaksā personas, kurām apliecinājumi un citas funkcijas tiek 
pildītas saistībā ar darījumiem Mālpils novada pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai.* 

3.  Noteikt atvieglojumu 58,66 procentu apmērā valsts nodevai par mantojuma 
saraksta sastādīšanu, ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā.**  

3.1 Noteikt atvieglojumu 79,33 procentu apmērā valsts nodevai par mantojuma 
saraksta sastādīšanu trūcīgām personām (ģimenēm) un maznodrošinātām 
personām.** 

4. Noteikt atvieglojumu 82,46 procentu apmērā valsts nodevai par paraksta 
apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes 
grozījumu projektu.** 

5. Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu, šo noteikumu 3.punktā 
minētās personas uzrāda attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu.* 



6. Šie saistošie noteikumi ne vēlāk kā nedēļu pēc to izvērtēšanas Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijā izliekami redzamā vietā pašvaldības 
ēkā, kā arī publicējami informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”. Saistošie 
noteikumi stājas spēkā ar 2010.gada 1.septembri.* 

 

Domes priekšsēdētājs:                            A.Lielmežs 


