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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 5 

 

2015. gada 25. februārī 
Mālpils novada Mālpilī  

APSTIPRINĀTI 
                              ar Mālpils novada domes  

                                 2015.gada 25. februāra sēdes 
                                        lēmumu (prot. Nr. 2/21) 

 

Grozījumi Mālpils novada domes 2010.gada 22.jūnija 
saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par valsts nodevas 

atvieglojumiem par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 
Mālpils novada bāriņtiesā” 

 
Izdoti pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 
79.panta otro un trešo daļu, likuma „Par 
tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu 
un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22.panta 
trešo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta ceturto daļu 

 
1. Izdarīt Mālpils novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr. 9 „Par valsts nodevas atvieglojumiem par 
apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu Mālpils novada bāriņtiesā” 
(apstiprināti ar Mālpils novada domes 2010.gada 22.jūnija sēdes 
lēmumu Nr. 6/18) šādus grozījumus: 
 

1.1. Izteikt noteikumu 3.punktu sekojošā redakcijā: 
„3. Noteikt atvieglojumu 58,66 procentu apmērā valsts nodevai 
par mantojuma saraksta sastādīšanu, ja mantojums tiek 
pieņemts nepilngadīgā vārdā.” 

1.2. Papildināt noteikumus ar 3.1punktu sekojošā redakcijā: 
„3.1 Noteikt atvieglojumu 79,33 procentu apmērā valsts nodevai 
par mantojuma saraksta sastādīšanu trūcīgām personām 
(ģimenēm) un maznodrošinātām personām.” 

1.3. Izteikt noteikumu 4.punktu sekojošā redakcijā: 
„4. Noteikt atvieglojumu 82,46 procentu apmērā valsts nodevai 
par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par 
likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu.” 

 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”. 
 

 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs                               Aleksandrs Lielmežs 



Mālpils novada domes 2015.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr. 5 
„Grozījumi Mālpils novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr. 9 „Par valsts nodevas atvieglojumiem par 
apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu Mālpils novada bāriņtiesā”” 

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Mālpils novada dome vēlas precizēt valsts nodevas 
atvieglojumus par bāriņtiesas sniegtajiem 
pakalpojumiem. 

2. Īss projekta 
satura izklāsts 

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz: 
1)  atvieglojumu valsts nodevai par mantojuma 

saraksta sastādīšanu, ja mantojums tiek 
pieņemts nepilngadīgā vārdā, kā to nosaka 
Bāriņtiesu likuma 79.panta trešā daļa,  

2) atvieglojumu valsts nodevai par mantojuma 
saraksta sastādīšanu trūcīgām personām 
(ģimenēm) un maznodrošinātām personām, un 

3) atvieglojumu valsts nodevai par paraksta 
apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par 
likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, 
kā to nosaka likuma „Par tautas nobalsošanu, 
likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 
22.panta trešā daļa. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības 
budžetu 

Pašvaldības budžeta līdzekļu ieņēmumu samazinājums 
šo grozījumu ietekmē būs neliels, jo gada laikā tiek 
sastādīti 1-2 mantojuma saraksti, arī pilsoņu aktivitāte 
likumprojektu ierosināšanā bijusi salīdzinoši neliela. 

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

Grozījumi saistošajos noteikumos tiešā veidā 
neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 
 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Valsts nodevas atvieglojumus piemēro Mālpils novada 
bāriņtiesa. 
 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Notikušas konsultācijas ar privātpersonām. Saistošo 
noteikumi grozījumi tiks publicēti vietējā laikrakstā 
“Mālpils Vēstis” un mājas lapā internetā www.malpils.lv. 

 

Mālpils novada domes priekšsēdētājs     A.Lielmežs 

http://www.malpils.lv/

