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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 30.martā                                                                 Nr. 132 

 (protokols Nr.8, 21.§) 

 
Par maksas par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu 

vai Satversmes grozījumu projektu noteikšanu  

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, kas 

nosaka, ka dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru 

kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes, un 

likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22. panta 

trešo daļu, kurā noteikts, 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, taču ne lielāku 

par pusi no summas, kas likumā noteikta paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesā. Šī likuma 

22. panta otrajā daļa noteiktas personas, kas apliecina parakstus- katram vēlētāja parakstam šo 

12 mēnešu laikā jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā 

pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes 

vadītāja vai Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs pie 

konsulārās amatpersonas, kura ir tiesīga veikt notariālās funkcijas. Saskaņā ar Smiltenes 

novada pašvaldības domes 29.12.2021. lēmumu Nr. 377 ir noteikusi maksu par paraksta 

apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu 

projektu dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā un novadā pie pagasta vai pilsētas 

pārvaldes vadītāja euro 1.42 (viens euro 42 centi). 

Bāriņtiesu likuma  79.panta pirmās daļas 7 punktā noteikta valsts nodevas par 

bāriņtiesas pakalpojumiem, ko ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts 

nodevas -  par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro. Savukārt šī panta otrajā daļā noteikts, ka 

pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus. 

Ņemot vērā  Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 23.03.2022. atzinumu 

(sēdes protokols Nr.5) un atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Dainis 

Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, 

Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis), "Pret" – nav, "Atturas" – 2 (Andris 

Abrāmovs, Astrīda Harju), 

Smiltenes novada pašvaldība  

NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka no maksas par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par 

likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu dzīvesvietas deklarēšanas vietā 

pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, novadā pie pagasta vai pilsētas 

pārvaldes vadītāja, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu, atbrīvoti: 

1.1. persona ar I vai II invaliditātes grupu; 

1.2. persona, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 

1.3. persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu; 
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1.4. bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 

gadu vecumam; 

1.5. daudzbērnu ģimene, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā 

audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā 

dzīvesvieta vai papildu adrese;  

2. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada pašvaldības 

2.1. dzīvesvietas deklarēšanas speciālisti; 

2.2. pagasta pārvaldes vadītāji; 

2.3. bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētājas vietniece, locekļi. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada domes Finanšu nodaļai. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Domes priekšsēdētājs:                                E. Avotiņš 

 
 


