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Aktualitātes

Noderīgi

Latvijas balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības parakstīties par vēlētāju iniciatīvām, kas reģistrētas Centrālajā vēlēšanu komisijā,
tādējādi tā ir viena no iespējām, kā vēlētāji Latvijā var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā.
Parakstu vākšana tiek rīkota trijos gadījumos:
likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai;
tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu;
tautas nobalsošanas ierosināšanai par Saeimas atsaukšanu.
Parakstu vākšanas tiesības vēlētāji var izmantot 12 mēnešu laikā no dienas, kad Centrālā vēlēšanu komisija iniciatīvu reģistrējusi.
Šobrīd demokrātiskajai līdzdalībai ir atvērtas 3 vēlētāju iniciatīvas par likumu ierosināšanu:
1. Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” (30/07/2021)
Parakstu vākšana notiek par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē.
Ierosinātājs:

"Latvijas vīru biedrība"

2. Likums par 2012.gada 8.novembra likuma "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu

iniciatīvu"" atcelšanu (25/09/2021)
Parakstu vākšana notiek par 2012. gada 8. novembra likuma ”Grozījumi likumā ”Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un
Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu.
Ierosinātājs:

"Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā"

3. Likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” (25/01/2022)
Parakstu vākšana notiek par vēlētāju skaita samazināšanu likumu un Saeimas atsaukšanas ierosināšanai līdz 50 000, kā arī mazāku
balsotāju skaitu likuma pieņemšanai tautas nobalsošanā.

Ierosinātājs: "Brīvību tautai"

Parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām iespējams:
Portālā www.latvija.lv, skatīt https://latvija.lv/lv/PV/
Pie zvērināta notāra, skatīt, https://www.cvk.lv/lv/iniciativas/veletaju-iniciativas/kur-parakstities/kas-jazina-parakstoties-piezverinata-notara
Klātienē, paraksta apliecināšanas pakalpojumu var saņemt kādā no šajā sarakstā minētajām vietām, skatīt
https://www.cvk.lv/pv/apliecinataji
Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, (Rīgas ielā 77, Līvānos (tālrunis uzziņām 25441441))
Parakstu vākšanas instrukcija „Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai” paredz, ka pēc vēlētāja lūguma,
ja tam ir sevišķi svarīgs iemesls (slimība, invaliditāte vai cits), var vienoties par paraksta apliecināšanu vēlētāja atrašanās vietā.
SVARĪGI! Apliecināt parakstu klātienē, Līvānu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā var, ja vēlētāja deklarētā dzīvesvieta
ir Līvānu novada pašvaldībā. Attiecībā uz pārējām parakstīšanās vietām (pie notāra, vai www.latvija.lv) nav noteikta piesaiste
deklarētajai dzīvesvietai.

Parakstu vākšanas pakalpojums www.latvija.lv un pašvaldībā ir bez maksas.
Informācija par iniciatīvām, par kurām notiek parakstu vākšana vai kuras iesniegtas reģistrēšanai, pieejamas Centrālās vēlēšanu
komisijas tīmekļa vietnē sadaļā
https://www.cvk.lv/lv/iniciativas/veletaju-iniciativas
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