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Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Mārupes novadā 

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"43.panta pirmās daļas 13.punktu,   

likuma „Par nodokļiem un nodevām”3.panta 3.daļu, 

Bāriņtiesu likuma 79.panta 2.daļu 

 

 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka atvieglojumu piemērošanas kārtību valsts nodevai par 

bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem Mārupes novadā. 

2. Mārupes novada bāriņtiesas pakalpojumiem ir piemērojami šādi valsts nodevu 

atvieglojumi:  

2.1. Trūcīgām personām - Par pilnvaras sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, par 

paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz 

nostiprinājuma lūguma  - 100% apmērā. 

2.2. Maznodrošinātām personām - Par pilnvaras sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, 

par paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta 

apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma  - 100% apmērā. 

2.3. Personām ar pirmās vai otrās, vai trešās grupas invaliditāti - Par pilnvaras 

sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma 

lūguma sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma  - 100% apmērā. 

2.4. Politiski represētām personām - Par pilnvaras sagatavošanu, par pilnvaras 

apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par 

paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma  - 100% apmērā. 

2.5. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, Afganistānas 

kara dalībniekiem un nacionālo pretošanās kustības dalībniekiem - Par pilnvaras sagatavošanu, 

par pilnvaras apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma 

sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma  - 100% apmērā. 

2.6. Personām, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu - Par pilnvaras sagatavošanu, par 

pilnvaras apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, 

par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma  - 100% apmērā. 

2.7. Audžuģimenēm, kurām Mārupes novada Bāriņtiesa ir piešķīrusi audžuģimenes statusu 

un kurās ar Mārupes novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns  - Par pilnvaras sagatavošanu, 

par pilnvaras apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma 

sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma  - 100% apmērā. 

2.8. Aizbildņiem, attiecībā uz kuriem Mārupes novada Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu  - 

Par pilnvaras sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu, par 

nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma  - 

100% apmērā. 

2.9. Personām, kurām saskaņā ar Mārupes novada Domes lēmumu tiek atsavināts 

nekustamais īpašums ievērojot Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255


atsavināšanas likumā noteikto kārtību - par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta 

apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma  - 100% apmērā. 

2.10. Personām, kuras saskaņā ar Mārupes novada Domes lēmumu dāvina nekustamo 

īpašumu Mārupes novada Domei - par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par paraksta 

apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma  - 100% apmērā. 

3. Lai saņemtu 2.punktā minētos atvieglojumus, ja nepieciešamā informācija nav 

pašvaldības rīcībā, personai pirms dokumenta sastādīšanas ir jāuzrāda dokumenti, kas apliecina 

personas tiesības uz atvieglojumu saņemšanu:  

3.1. Personām ar invaliditāti - invalīda apliecība;  

3.2. Politiski represētai personai – politiski represētās personas apliecība. 

3.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, Afganistānas 

kara dalībniekiem un nacionālo pretošanās kustības dalībniekiem – dalībnieka apliecība; 

3.4. Personām, kuru aprūpē ir trīs vai vārāk bērnu – bērnu dzimšanas apliecības;  

4. Šajos saistošajos noteikumos paredzētos Valsts nodevu atvieglojumus Par pilnvaras 

sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma 

lūguma sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma piemēro Mārupes 

novada bāriņtiesa.  

5.  Atteikumu piemērot valsts nodevas atvieglojumus var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu 

Mārupes novada Domei. Domes atteikumu piemērot valsts nodevas atvieglojumus var 

pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā.  

6.  Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs   /paraksts/    Mārtiņš 

Bojārs   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saistošo noteikumu Nr.16/2015 

„Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Mārupes novadā”  

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

Mārupes  novada pašvaldībā nav pieņemti saistošie noteikumi, ar kuriem 

tiktu samazināts valsts nodevas apmērs par bāriņtiesas sniegtajiem 

pakalpojumiem 

2.Īss satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 3.panta trešo daļu, 

Bāriņtiesu likuma 79.panta otro daļu. Ar saistošajiem noteikumiem tiks 

noteikti atvieglojumi valsts nodevai par bāriņtiesas sniegtajiem 

pakalpojumiem Mārupes novadā.  

3.Informācija par 

plānoto 

saistošo  noteikumu 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Mārupes novada budžetā katru gadu tiek veiktas valsts nodevas iemaksas par 

apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā. 2012.gadā iekasētā 

summa bija 1976,00 EUR, 2013.gadā 2299,00 EUR, 2014.gadā 1660,00 

EUR, 2015.gadā līdz septembra mēnesim 1787,00 EUR. Nosakot 

atvieglojumu par bāriņtiesas sniegto pakalpojumu nodevu, ietekme uz 

pašvaldības pamatbudžeta ienākumiem ir nebūtiska, samazinot zemos 

ienākumus attiecīgajā finanšu postenī. 

4.Informācija par 

plānoto saistošo 

noteikumu ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu projekts  neietekmē uzņēmējdarbību Mārupes novada 

administratīvajā  teritorijā. 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošos noteikumus publicē vietējā laikrakstā,  portālā www.marupe.lv, un 

tie tiek  izlikti redzamā vietā pašvaldības ēkā. 

6.Informācija par 

konsultācijās ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar 

privātpersonām. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs   /paraksts/   Mārtiņš Bojārs   

 

 

http://www.marupe.lv/

