
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Ādažu novada domes  

2006.gada 23.maija 

sēdi, protokols Nr. 8 §2 

 

ĀDAŽU NOVADA DZIMTSARAKSTU 

NODAĻAS NOLIKUMS 

                        I.Vispārīgie noteikumi 

1.1. Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļa ir Latvijas Republikas Tieslietu Ministrijas 

Dzimtsarakstu departamentam pakļauta institūcija, kas Ādažu novadā dibināta ar 

1993.gada decembra Ādažu pagasta Padomes lēmumu. 

1.2. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju apstiprina Ādažu novada dome. 

1.3. Dzimtsarakstu nodaļa savā darbībā ievēro Satversmi, likumus, Ministru 

kabineta izdotos tiesību aktus, Tieslietu ministrijas izdotos priekšrakstus 

un nolikumus. 

1.4. Dzimtsarakstu nodaļa savus uzdevumus veic pastāvīgi, kā arī sadarbībā ar citām 

Dzimtsarakstu nodaļām un Valsts institūcijām. 

1.5. Dzimtsarakstu nodaļai ir juridiskas personas tiesības, apaļais zīmogs. 

 

II. Dzimtsarakstu nodaļas pienākumi 

2. Dzimtsarakstu nodaļai ir šādi pienākumi: 

2.1. Veikt Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo 

iedzīvotāju dzimšanas , laulības , miršanas aktu reģistrāciju. 

2.2. Organizēt pagasta iedzīvotāja vārda vai uzvārda, tautības un dzimuma maiņas formēšanu, 

ja pilsonis vai bezvalstnieks ir izteicis šādu vēlēšanos. 

2.3. Papildināt dzimtsarakstu aktu reģistrus ar ziņām par paternitāti, adopciju, laulības 

šķiršanu. 

2.4. Palīdzēt novada iedzīvotājiem nozaudēto civilstāvokļu aktu atgūšanā. 

2.5. Sniegt informāciju Pilsonības un imigrācijas pārvaldes pieprasījumiem, 

tieslietu institūcijām un iedzīvotājiem uz viņiem atliecošajos gadījumos. 

2.6. Veidot Dzimtsarakstu nodaļas arhīvu un nodrošināt tā glabāšanu atbilstoši arhīvu 

glabāšanas noteikumiem. 

III. Dzimtsarakstu nodaļas tiesības 

3.1. Pieprasīt nepieciešamo informāciju no citām Dzimtsarakstu nodaļām. 



3.2. Pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu, ja rodas šaubas. 

3.3. Pieprasīt informāciju no arhīvu fondiem. 

IV. Dzimtsarakstu nodaļas struktūra 

4.1. Dzimtsarakstu nodaļas darbu vada Ādažu novada domes apstiprināts vadītājs. 

4.2. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda ar domes 

rīkojumu vai lēmumu iecelts darbinieks, kurš ir kompetents šo darbību veikšanai. 

V. Dzimtsarakstu nodaļas darba pārraudzība. 

5.1. Dzimtsarakstu nodaļas darbu pārrauga Tieslietu Ministrijas Dzimtsarakstu departaments. 

VI. Dzimtsarakstu nodaļas finansējums 

6.1. Dzimtsarakstu nodaļas darbība tiek finansēta no Ādažu novada domes budžeta. 

6.2. Līdzekļi , kas iegūti iekasējot likumā noteiktās valsts nodevas, tiek ieskaitīti 

novada budžetā. 

 

 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja     Aija Blaževiča 


