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2021.gada 22.jūlijā Nr.69
(ārkārtas sēdes protokols Nr.5, 23.§)

Par Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu

Grozījumi: 26.08.2021. lēmums Nr.281 (protokols Nr.9, 74.§)

Pamatojoties  uz  Administratīvo  teritoriju  un  apdzīvoto  vietu  likuma  pārejas  noteikumu
6.punktu,  likuma  “Par  pašvaldībām”  14.panta  pirmās  daļas  1.punktu,  21.panta  pirmās  daļas
8.punktu,  Valsts  pārvaldes  iekārtas  likuma  10.panta  desmito  daļu  un  15.panta  trešās  daļas
2.punktu, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 10.panta pirmo daļu, Darba likuma 117.panta otro
daļu, Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 01.07.2021. saistošo noteikumu Nr.1
“Valmieras novada pašvaldības nolikums” 8.14.punktu, un Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju
kopīgās sēdes 22.07.2021. atzinumu,

Pašvaldība dome, balsojot:  PAR – 15 (J.Baiks,  R.Gailums, J.Olmanis,  G.Gladkins,  J.Skrastiņš,
T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, E.Grandāns, J.Grasbergs,
M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – 2 (J.Jakovins, V.Ecmanis), ATTURAS – nav, nolemj:

1. apvienot  Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļu, Burtnieku novada Dzimtsarakstu nodaļu,
Kocēnu novada Dzimtsarakstu nodaļu, Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļu, Naukšēnu
novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļu,  Rūjienas novada Dzimtsarakstu nodaļu,  Strenču
novada  Dzimtsarakstu  nodaļu  un  Valmieras  pilsētas  Dzimtsarakstu  nodaļu,  rezultātā  uz
reorganizējamo institūciju bāzes izveidot Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļu (turpmāk –
Nodaļa) ar darbības teritoriju – Valmieras novada administratīvā teritorija;

2. noteikt, ka Nodaļa ir šā lēmuma 1.punktā minēto nodaļu finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja, ciktāl normatīvajos aktos un domes lēmumos nav noteikts citādi;

3. uzdot Pašvaldības izpilddirektoram organizēt šā lēmuma 1.punktā minēto nodaļu vadītāju un
vietnieku izvērtēšanu uz Nodaļas vadītāja amata vietu, ievērojot Pašvaldībā noteikto kārtību;

4. uzdot Nodaļas vadītājam: 
4.1. līdz 2021.gada 13.augustam izstrādāt Nodaļas nolikuma projektu un Nodaļas amatu

saraksta projektu un iesniegt tos apstiprināšanai Pašvaldības domē;
4.2. sadarbībā  ar  Valmieras  pilsētas  pašvaldības  struktūrvienības  “Audita,  personāla  un

kvalitātes vadības nodaļa”  speciālistiem līdz 2021.gada 13.augustam izstrādāt  amata
aprakstu projektus;

5. noteikt, ka Nodaļa uzsāk darbību ar 2021.gada 1.oktobri;

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumu Nr.281)

6. līdz 2021.gada 30.septembrim amatu pienākumus turpina pildīt šā lēmuma 1.punktā minēto
nodaļu amatpersonas un darbinieki.

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumu Nr.281)

Domes priekšsēdētājs                             (personiskais paraksts)                                    Jānis Baiks
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