
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2020.gada 30.jūnijā                                        Nr.155 

 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 24.februāra lēmumā Nr.33 “Par 

maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu”  
 

Pamatojoties uz likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu” (turpmāk – Likums) 22. panta trešo daļu, Ādažu novada dome 2015.gada 24. 

februārī pieņēma lēmumu Nr. 33 “Par maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta 

apliecināšanu”, nosakot maksu par paraksta apliecinājumu saistībā ar paraksta vākšanu par 

likumprojektu  vai Satversmes grozījumu projektu 1,24 EUR bez PVN (1,50 EUR ar PVN).    

2020.gada 16. jūnijā visas pašvaldības saņēma Centrālās vēlēšanu komisijas vēstuli izvērtēt 

pieņemtos lēmumus par maksa pakalpojuma apmēru, ņemot vērā  ka Likuma 22. panta trešās 

daļa paredz, ka maksu par paraksta apliecināšanu 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. Valsts 

nodevas apmērs par paraksta apliecināšanu bāriņtiesā ir noteikts Bāriņtiesu likuma 79. panta 

pirmās daļas 7. punktā, un ir 2,85 euro. Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 14. punkta “g” apakšpunktā noteikto, par konkrētu maksas apmēru administratīvajā 

teritorijā lemj attiecīgā dome, tomēr atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam maksa, ko 

vēlētājs veic par paraksta apliecināšanu, nedrīkst pārsniegt 1,42 euro. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta g) apakšpunktu, likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un 

Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22.panta trešo daļu 25.5panta otro, trešo daļu, Bāriņtiesu likuma 

79.panta pirmās daļas 7.punktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu, 

Ādažu novada dome 

     NOLEMJ:  

1. Grozīt Ādažu novada dome 2015.gada 24. februāra lēmumu Nr. 33 “Par maksas 

pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu”, nosakot maksu par paraksta 

apliecinājumu saistībā ar paraksta vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu 

projektu EUR 1,42.  

2. Sabiedrisko attiecību daļai publicēt lēmumu informatīvajā izdevumā „Ādažu Vēstis” un 

ievietot informāciju pašvaldības tīmekļa  vietnē  www.adazi.lv.  

3. Lēmuma izpildes kontroli veikt Ādažu novada domes galvenajai grāmatvedei. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes izpilddirektors. 

 

 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 

http://www.adazi.lv/

