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Par iestāšanos biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”
Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļa (turpmāk - Dzimtsarakstu nodaļa) Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā nodrošina pašvaldībai nodoto autonomo un deleģēto
atsevišķo uzdevumu izpildi civilstāvokļa aktu reģistrēšanā, kā arī citu jautājumu risināšanu savas
kompetences ietvaros.
2016.gada 18.februārī tika nodibināta biedrība “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”
(turpmāk - DZINDA), reģ. Nr.40008248596, juridiskā adrese Čiekuru iela 11-15, Rīga, LV-1034.
Tās mērķis - veicināt dzimtsarakstu nodaļu darbinieku profesionālās izaugsmes pilnveidošanu,
darbinieku pieredzes apmaiņu un savstarpēju sadarbību, pārstāvēt un aizstāvēt DZINDA biedru
intereses un tiesības.
Līdz šim DZINDĀ iestājušās un darbojas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aija Blaževiča un
inspektore Nataļja Krasnova. Pašvaldībai ir lietderīgi kļūt par DZINDAS biedru, jo būs iespēja
izteikt priekšlikumus likumdevējam par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, kas
saistās ar dzimtsarakstu nodaļu darbību, iegūt papildus pieredzi, kā arī aizstāvēt Dzimtsarakstu
nodaļas intereses un tiesības.
Saskaņā ar DZINDAS 2017.gada 25.janvāra lēmumu Nr.2017-2/2 ir noteikta biedru maksa, kas
pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu no 10000 līdz 30000 ir 80,00 EUR, un iestāšanās maksa
juridiskām personām ir 30,00 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 15.punktu, 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un 95.panta pirmo un ceturto daļu, Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Aijas
Blaževičas 2018.gada 11.aprīļa iesniegumu Nr.ĀND/1-18/18/1006, kā arī, ņemot vērā, ka
jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā 17.04.2018., Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Iestāties biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”, reģ. Nr.40008248596,
juridiskā adrese: Čiekuru iela 11-15, Rīga, LV-1034.

2.

Noteikt Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Aiju Blaževiču un inspektori Nataļju Krasnovu par
domes pārstāvjiem DZINDA.

3.

Uzdot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai A.Blaževičai līdz š.g. 24.maijam nosūtīt DZINDA
domes iestāšanās pieteikumu.

4.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājam sniegt pārskatu domei š.g. novembra sēdē par dalības
rezultātiem DZINDA, un turpmāk pārskatus sniegt katru gadu, jūnijā.

5.

Apmaksāt DZINDA iestāšanas maksu 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 0 centi) un domes
biedra maksu 80,00 EUR (astoņdesmit euro un 0 centi) par vienu kalendāra gadu, no domes
budžeta līdzekļiem.

6.

Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram.
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