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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Vecpiebalgas novadā 

 

2019.gada 23.maijā                                                                               Nr.6/2019 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 

2019.gada 23.maija lēmumu (protokols Nr.5, 7.punkts) 

 

PRECIZĒTĀ REDAKCIJA 

ar Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 

2019.gada 27.jūnija lēmumu (protokols Nr.7, 3.punkts) 

 

 

 Grozījumi  Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011.gada 19.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1/2011 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas 

pakalpojumiem Vecpiebalgas novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar   

Bāriņtiesu likuma 79.panta otro daļu 

 

 

Izdarīt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011.gada 19.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1/2011 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem 

Vecpiebalgas novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.4. par jebkurām bāriņtiesas iekasētajām valsts nodevām 1991. gada barikāžu 

statusu ieguvušām personām 50% apmērā”. 

 

2. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:  

“3. Valsts nodevu atvieglojumus piemēro Vecpiebalgas novada bāriņtiesa. Lai 

saņemtu 2.4.apakšpunktā noteiktos atvieglojumus  1991. gada barikāžu statusu 

ieguvušām personām jāuzrāda 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecība”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs:        I. Putniņš 
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PASKAIDOJUMA RAKSTS 

Precizējumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 23.maija saistošajos noteikumus 

Nr.6/2019  Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011.gada 19.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1/2011 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem 

Vecpiebalgas novadā” 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

Precizējumi saistošajos noteikumos  izstrādāti pamatojoties 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk 

– VARAM) 10.06.2019. atzinumu Nr.1-18/5566 (turpmāk – 

Atzinums)  par Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 

23.maija saistošajiem noteikumiem Nr.6/2019  Grozījumi 

Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011.gada 19.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.1/2011 “Par valsts nodevu 

atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Vecpiebalgas 

novadā”. 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Atbilstoši VARAM Atzinumā norādītajam:  

1) tiesiskajā pamatojumā tiek svītrota atsauce uz likuma 

“Par pašvaldībām” 43.panta ceturto daļu un atsauce uz 

likuma “Par nodokļiem un nodevām” 3.panta trešo 

daļu; 

2) svītrots saistošo noteikumu 3.1.apakšpunkts un  

saistošo noteikumu 3.punktu izteikts precizētā 

redakcijā; 

3) precizēta saistošo noteikumu numerācija. 

 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs             I. Putniņš 

 

 

Dz.Jukēvics 

dzintars.jukevics@vecpiebalga.lv 

29190122 
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