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Par maksas noteikšanu par vēlētāju parakstu apliecināšanu Lielvārdes
novada pašvaldības institūcijās
Likums „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu
iniciatīvu” nosaka, ka vēlētājiem, iesniedzot Centrālajai vēlēšanu komisijai
likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, (22.panta otrā daļa) vai
ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu (25. 5panta otrā
daļa), katram vēlētāju parakstam jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra,
dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas
darbības, vai novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja.
Minētā likuma 22.panta trešā daļa un 25.5panta trešā daļa nosaka, ka
maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu
vai Satversmes grozījumu projektu, vai par ierosinājumu rīkot tautas
nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu, bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā
nosaka, ņemot vērā paraksta apliecināšanas tiešās administratīvās izmaksas, taču
ne lielāku par pusi no summas, kas likumā noteikta paraksta īstuma
apliecināšanai bāriņtiesā.
Bāriņtiesu likuma 79.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka bāriņtiesa
iekasē valsts nodevu par paraksta apliecināšanu 2.85 eiro.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkts nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru
kabineta noteikumiem, maksu par pakalpojumiem.
Veicot aprēķinus, viena paraksta apliecināšanas pašizmaksa ir 1.54 eiro
(aprēķinā nav ņemtas vērā telpu un datortehnikas izmantošanas izmaksas).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punktu, likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas
pilsoņu iniciatīvu” 22.panta trešo daļu un 25.5panta otrā daļu, Bāriņtiesu likuma
79.panta pirmās daļas 7.punktu, balsojot: par – 14 deputāti (J.Āboliņš,
I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, J.Mazitāns,
M.Mālmeisters, A.Pētersons, L.Prekele, I.Rags, A.Streile, A.Troska,
V.Volonte); pret – nav; atturas – nav, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Noteikt Lielvārdes novada bāriņtiesās un Lielvārdes novada pašvaldības
iestādēs sekojošu maksu par vēlētāju paraksta apliecināšanu saistībā ar
parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu

iesniegšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai vai ierosinājumu rīkot tautas
nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu:
Pakalpojums
Viena paraksta apliecinājums

2.

Cena, EUR
(ar PVN)
1.40

No lēmuma 1.punktā noteiktās maksas tiek atbrīvotas personas, kurām
piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss.

Domes priekšsēdētājs

A.Troska

