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LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 23. februārī                     Nr. 62 
 

Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu 
 

Likums “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” (turpmāk 
– Likums) noteic, ka vēlētājiem par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu 
ierosinājumu jānodrošina iespēja parakstīties un apliecināt paraksta īstumu dzīvesvietas 
deklarēšanas vietā, bāriņtiesā un pie pašvaldības iestāžu vadītājiem. 

Likuma 22. panta trešā daļa noteic, ka maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu 
vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai pašvaldības 
institūcijā nosaka ņemot vērā paraksta apliecināšanas tiešās administratīvās izmaksas, bet ne 
lielāku par pusi no summas, kas likumā noteikta paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesā. 

Iespēju parakstīties par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, kā arī apliecināt 
paraksta īstumu Ādažu novada pašvaldībā nodrošinās bāriņtiesas priekšsēdētājs – Ādažu 
pagastā, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks – Carnikavas pagastā, ka arī Ādažu novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs un vietnieks Ādažos un Carnikavā, kuri veic arī personu 
dzīvesvietas deklarēšanas pienākumus. 

Izvērtējot paraksta apliecināšanas tiešās administratīvās izmaksas, secināms, ka ir lietderīgi 
noteikt maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai 
Satversmes grozījumu projektu puses apmērā no summas, kas Bāriņtiesu likumā noteikta par 
paraksta apliecināšanu bāriņtiesā, kā arī piemērot atvieglojumus Bāriņtiesu likuma 79. panta 
pirmās daļas 7. punktā noteiktajai valsts nodevai. 

Ievērojot iepriekš 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, kā arī Izglītības, kultūras, sporta un sociālās 
komitejas 02.02.2022. un Finanšu komitejas 16.02.2022. atzinumu, Ādažu novada 
pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka parakstu apliecināšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu 
Ādažu novada pašvaldībā veic Ādažu novada bāriņtiesā un Ādažu novada dzimtsarakstu 
nodaļā, Gaujas ielā 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads un Stacijas ielā 5, 
Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads.      

2. Noteikt maksu par parakstu apliecināšanu saistībā ar paraksta vākšanu par likumprojektu 
vai Satversmes grozījumu projektu 1,42 EUR (viens euro, 42 centi). 

3. No maksas par parakstu apliecināšanu ir atbrīvoti pensionāri un personas ar trūcīgas vai 
maznodrošinātās personas (ģimenes) statusu. 

4. Atcelt: 
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4.1. Ādažu novada domes 2015. gada 24. februāra lēmumu Nr. 33 “Par maksas 
pakalpojumu noteikšanu par paraksta apliecināšanu”; 

4.2. Carnikavas novada domes 2015. gada 23. septembra lēmumu “Par maksas 
noteikšanu par paraksta apliecināšanu pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas vietā 
saistībā ar parakstu vākšanu” (protokols Nr. 19, 9.§). 

5. Pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildes kontroli. 

 
 
 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                            M. Sprindžuks 


