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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Stopiņu novadā”
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 3. panta trešo daļu, „Bāriņtiesu
likuma” 79.panta otro daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka atvieglojumu piemērošanas kārtību valsts nodevai par
bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem Stopiņu novadā.
2. Stopiņu novada bāriņtiesas pakalpojumiem ir piemērojami šādi valsts nodevu
atvieglojumi:
2.1. Par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu trūcīgām personām (ģimenēm),
maznodrošinātām personām (ģimenēm), personām ar invaliditāti, aizbildnībā esošajiem
bērniem, audžuģimenēs ievietotiem bērniem 100 % apmērā;
2.2. Par pilnvaras sagatavošanu un apliecināšanu daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk
bērni) 50% apmērā.
2.3. Par paraksta apliecināšanu uz likumprojektiem vai Satversmes grozījumu projektiem,
kas sagatavoti saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 22.pantu 50%
apmērā, trūcīgām personām (ģimenēm), maznodrošinātām personām (ģimenēm) un personām
ar invaliditāti 100% apmērā.
3. Lai saņemtu 2.punktā minētos atvieglojumus, ja nepieciešamā informācija nav
pašvaldības rīcībā, personai jāuzrāda dokumenti, kas apliecina personas tiesības uz atvieglojumu
saņemšanu: trūcīgai vai maznodrošinātai personai - Sociālā dienesta izsniegta izziņa par trūcīgas
personas (ģimenes) vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu; personām ar
invaliditāti - invalīda apliecība; aizbildnībā esošajiem bērniem - bāriņtiesas lēmums par
aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu; audžuģimenēs ievietotajiem bērniem bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē, daudzbērnu ģimenēm – bērnu
dzimšanas apliecības. Persona ir tiesīga uzrādīt arī citus spēkā esošus dokumentus, kuri apliecina
piederību konkrētajai iedzīvotāju grupai.
4. Ja personas situācija atbilst 2.1.punkta un 2.2.punkta nosacījumiem, atvieglojuma
saņēmējs norāda pēc kādas kategorijas vēlas saņemt atvieglojumu un iesniedz atbilstošus
dokumentus.
5. Valsts nodevu atvieglojumus piemēro Stopiņu novada bāriņtiesa.
6. Atteikumu piemērot valsts nodevas atvieglojumus var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu
Stopiņu novada bāriņtiesā, kura nosūta iesniegumu izskatīšanai Stopiņu novada domei. Domes
atteikumu piemērot valsts nodevas atvieglojumus var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
7. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
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2013.gada 27.novembra saistošo noteikumu Nr.14/13 „Par valsts nodevu
atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Stopiņu novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta
Stopiņu novada pašvaldībā nav pieņemti saistošie noteikumi, ar kuriem tiktu
nepieciešamības
samazināts valsts nodevas apmērs par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem.
pamatojums
2. Īss projekta satura Saistošie noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
izklāsts
43.panta ceturto 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 Stopiņu novadā. Atvieglojumus varēs izmantot novada
maznodrošinātās vai trūcīgās personas par pilnvaras sagatavošanu un
apliecināšanu un par paraksta apliecināšanu uz likumprojekta vai
Satversmes grozījumu projekta, kas sastādīts saskaņā ar likuma „Par tautas
nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 22.pantu.
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
Nav attiecināms.
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbībasvi
di pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
Valsts nodevu atvieglojumus piemēro Stopiņu novada bāriņtiesa.
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts pēc
konsultācijām ar
izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē tiks publicēts pašvaldības mājas
privātpersonām
lapā internetā www.stopini.lv;
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – saskaņā ar pašvaldības nolikumu:
priekšlikumu iesniegšana (e-pastā: novada.dome@stopini.lv, pa pastu vai
personīgi: Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu nov.) un
izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā
www.stopini.lv.
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