NOTIEK PARAKSTU VĀKŠANA
PAR ŠĀDĀM VĒLĒTĀJU INICIATĪVĀM
1) Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” – parakstu vākšana notiek par
likumprojektu neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli vienu Latvijas fiziskās personas
īpašumā esošu nekustamo īpašumu, kurā tā deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo, kā arī šim
nekustamajam īpašumam piekritīgo zemes platību pilsētās un ciemos līdz 1500 m², bet viensētās –
līdz 2 ha. Parakstu vākšana notiek līdz 24.05.2020.;
2) Likums par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu. Parakstu vākšana notiek līdz 19.09.2019.

PARAKSTU VĀKŠANAS KĀRTĪBA
Parakstu vākšanu organizē iniciatīvas grupa “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā
ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem
no 18 gadu vecuma

Parakstus var vākt 12 mēnešus
no dienas, kad iniciatīva reģistrēta
Centrālajā vēlēšanu komisijā

Lai likumprojektu / Satversmes grozījumu
projektu iesniegtu Saeimā, tas
jāparaksta1/10 balsstiesīgo pilsoņu

KUR PARAKSTĪTIES?
PAŠVALDĪBĀ
Zemgales ielā 33, Olainē –
1) pie Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas
Ināras Brences (106. kabinetā pirmdienās
no plkst. 10.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 19.00,
ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un
no 13.00 līdz 18.00);
2) pie bāriņtiesas priekšsēdētājas
Irēnas Vilneres (329. kabinetā pirmdienās
no plkst. 10.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00,
ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un
no 13.00 līdz 17.00);
Pašvaldībā pakalpojums pieejams
bez maksas.

PIE ZVĒRINĀTA NOTĀRA

2,84 €, ja veidlapu
izdrukā un aizpilda
vēlētājs
12,32 €, ja veidlapu
sagatavo un aizpilda
notārs

Parakstoties pašvaldībā vai pie notāra,
jāuzrāda PASE vai PERSONAS APLIECĪBA

Pilna informācija par parakstu vākšanas ierosināšanu: www.olaine.lv

PORTĀLĀ LATVIJA.LV

INFORMĀCIJA

1) Ar internetbankas
autentifikācijas līdzekļiem

Parakstīšanās vietu adreses,
darba laiki, informācija par
parakstu vākšanas kārtību
www.cvk.lv, cvk@cvk.lv
67 32 26 88

2) Ar eID vai eParaksta karti
,

Notāru saraksts
www.latvijasnotars.lv
Internetbankā – bez maksas.
Ja ar drošu e-parakstu
nepieciešams karšu lasītājs
(ja nav datorā), e-paraksta cena

PARAKSTĪTĀ VEIDLAPA
jāiesniedz iniciatīvas grupai

Jautājumi par parakstīšanās
e-pakalpojumu
portals@vraa.gov.lv
67 50 27 57
Jautājumi par eParakstīšanos
eparaksts@eparaksts.lv
67 01 89 89

