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LĒMUMS
3.#
Par maksas noteikšanu personas paraksta apliecināšanai
D. Kalniņa, D. Kaminska
Saskaņā ar 2012.gada 8.novembra likuma „Grozījumi likumā „Par tautas
nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” pārejas noteikumu
2.punktu, 2015.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu,
likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” (turpmāk – Likums), nosakot, ka
katram vēlētājam, par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu ierosināšanu,
vai par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu, jāapliecina
paraksts pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā,
kura veic notariālas darbības, vai novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja.
Atbilstoši Likumam, maksu par paraksta apliecināšanu nosaka, ņemot vērā paraksta
apliecināšanas tiešās administratīvās izmaksas, taču ne lielāku par pusi no summas,
kas likumā noteikta paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesā.
Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta g) apakšpunktu, likuma „Par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un
Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22.panta otro, trešo daļu, 25.5panta otro, trešo daļu,
Bāriņtiesu likuma 79.panta pirmās daļas 7.punktu, Pievienotās vērtības nodokļa
likuma 3.panta astoto daļu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras,
sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 11.07.2019. sēdes deputātu
atzinumu,
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis,
Ainars Macpans, Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Inga Bredovska, Grigorijs
Rozentāls, Juris Šteinbergs,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Noteikt maksu 1,40 EUR (viena euro un 40 centu) apmērā par viena paraksta
apliecinājumu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes
grozījumu projektu ierosinājumu, vai par ierosinājumu rīkot tautas
nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.
2. Uzdot Alsungas novada domes Finanšu nodaļai nodrošināt iekasētās maksas
uzskaiti.
3. Noteikt, ka ieņēmumi no maksas par paraksta apliecinājumu ieskaitāmi
Alsungas novada domes pamatbudžetā un izlietojami saskaņā ar apstiprināto
budžeta tāmi.

4. Uzdot Alsungas novada domes Administratīvajai un attīstības nodaļai publicēt
informāciju izdevumā „Alsungas ziņas” un ievietot informāciju pašvaldības
mājaslapā.

