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NOLIKUMS Nr. 11/2022
Siguldā

APSTIPRINĀTS
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2022.gada 14.jūlija sēdes lēmumu
(prot. Nr.15, 21. §)

Par Siguldas novada jaundzimušo pasākuma
“Esmu dzimis Siguldas novadā” organizēšanu
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1.
punktu, likuma “Par pašvaldībām” 12.
pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu
I.
1.

2.
3.

Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēts Siguldas novada pašvaldības (turpmāk –
pašvaldība) pasākums “Esmu dzimis Siguldas novadā” (turpmāk – pasākums) un kārtību, kādā
pasākuma dalībniekiem tiek piešķirtas īpaši veidotas goda medaļas.
Pasākuma galvenais mērķis ir godināt Siguldas novada ģimenes un to jaundzimušos.
Pasākuma papildu mērķis ir veidot piederības sajūtu Siguldas novadam un pasniegt jaundzimušo
vecākiem īpaši veidotas goda medaļas ar Siguldas novada ģerboņa, simbola un dzimšanas gada
gravējumu.
II.

4.

5.

Vispārīgie noteikumi

Pasākuma organizēšana

Pasākumu organizē Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļa sadarbībā ar Siguldas novada
pašvaldības aģentūras “Siguldas Attīstības aģentūra” Sabiedrisko attiecību nodaļu un citām
pašvaldības iestādēm.
Pasākums tiek organizēts divas reizes gadā:
5.1. gada pirmajā pusē tiek sveikti iepriekšējā gada jaundzimušie, kuri piedzimuši no 1. jūlija līdz
31. decembrim;
5.2. gada otrajā pusē tiek sveikti kalendārā gada jaundzimušie, kuri piedzimuši no 1. janvāra līdz
30. jūnijam;

5.3. nepieciešamības gadījumā vai no pašvaldības neatkarīgu apstākļu dēļ šie periodi vai
pasākuma norise var tikt pārcelta, informējot par to sabiedrību vai dalībniekus personīgi, ja
reģistrācija jau notikusi.
6. Pasākuma laikā tiek veikta fotografēšana, kā arī iespējama videoieraksta veikšana. Pasākuma
fotogrāfijas un videoieraksts var tikt ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un
tās youtube.com kontā, kā arī tie var tikt izvietoti pašvaldības kontos sociālo tīklu vietnēs vai
citos pašvaldības informatīvajos materiālos.
7. Šī nolikuma 10. punktā minētajā elektroniskajā pieteikumā, kā arī pašvaldības izsūtītajos
ielūgumos ģimenēm pašvaldība informē par nolikuma 6. punktā minēto darbību veikšanu.
Aizpildot elektronisko pieteikumu un ierodoties uz pasākumu uzaicinātās personas apliecina,
ka piekrīt nolikuma 6. punktā minēto darbību veikšanai.
8. Pasākumu finansē no Siguldas novada Dzimtsarakstu nodaļas kārtējā gada budžeta līdzekļiem.
III.
Pieteikšanās pasākumam un
īpaši veidotu goda medaļu saņemšanai
9. Uz pasākumu tiek aicinātas ģimenes, kuras iesniegušas pieteikumu un kurās vismaz viens no
vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Siguldas novadā ne mazāk kā vienu gadu pirms pasākuma
norises dienas, kā arī jaundzimušajam līdz pasākuma norises dienai pirmā deklarētā
dzīvesvieta ir Siguldas novadā.
10. Pieteikšanās pasākumam un īpaši veidotu goda medaļu saņemšanai notiek, aizpildot un
iesniedzot elektronisku pieteikumu (turpmāk tekstā – pieteikums) pašvaldības pakalpojumu
portālā e.sigulda.lv. Ja ģimenei nav iespējas iesniegt pieteikumu, tā var vērsties Siguldas
novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros.
11. Ja, izvērtējot saņemto pieteikumu, tiek konstatēts, ka pieteikumā norādītā informācija neatbilst
šī nolikuma 9. punktā noteiktajām prasībām, pieteikuma iesniedzējam tiek nosūtīts atteikums
ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc reģistrācijas perioda noslēguma.
12. Aizpildot pieteikumu, ģimene norāda, vai tā vēlas īpaši veidotu goda medaļu saņemt pasākumā
“Esmu dzimis Siguldas novadā” vai arī neapmeklēt pasākumu un goda medaļu saņemt
Siguldas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros Siguldā, Allažos, Morē, Inčukalnā,
Raganā, Mālpilī, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
13. Ielūgumi ģimenēm tiek izsūtīti elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā
vienu nedēļu pirms pasākuma. Pasākuma laiks un vieta tiek norādīta ielūgumā, kā arī
pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, reģistrējoties pasākumam.
14. Ja ģimenē jaundzimušie ir dvīņi vai trīņi (un vairāk), īpaši veidotā medaļa tiek izsniegta katram
jaundzimušajam un par katru jaundzimušo ir jāaizpilda atsevišķs pieteikums.
15. Elektronisko pieteikumu var iesniegt:
15.1. no jūlija pirmās darba dienas līdz 31.janvārim, lai pieteiktos uz 5.1. apakšpunktā norādīto
pasākumu;
15.2. no janvāra pirmās darba dienas līdz 31.jūlijam, lai pieteiktos uz 5.2. apakšpunktā
norādīto pasākumu;
15.3. citā pašvaldības norādītā laikā, lai pieteiktos vai apmeklētu 5.3. apakšpunktā norādīto
pasākumu.
16. Ja ģimene prombūtnes vai citu apstākļu dēļ šī nolikuma 15. punktā norādītajos termiņos nav
iesniegusi elektronisko pieteikumu pasākumam, bet vēlas saņemt medaļu, tā iesniedz
elektronisko pieteikumu medaļu saņemšanai:
16.1. līdz 30.jūnijam, atbilstoši 5.1. apakšpunktam. Medaļu izsniegšana notiek līdz 30.
jūlijam;
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16.2. līdz 30.septembrim, atbilstoši 5.2. apakšpunktam. Medaļu izsniegšana notiek līdz 30.
oktobrim.;
16.3. līdz norādītajam termiņam, atbilstoši 5.3. apakšpunktam.
17. Ja šī nolikuma 16. punktā norādītā īpaši veidotu goda medaļu izsniegšanas termiņa pēdējā
diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, termiņa pēdējā diena ir nākamā
darba diena.
18. Pieteikumā norādīto personas datu atbilstība šajā nolikumā minētajiem nosacījumiem var tikt
pārbaudīta Fizisko personu reģistrā.
IV.

Noslēguma jautājumi

19. Nolikums stājas spēkā 2022. gada 1.augustā.
20. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes
2020.gada 13.augusta nolikums Nr.7/2020 “Par Siguldas novada jaundzimušo pasākuma
“Esmu dzimis Siguldas novadā” organizēšanu”.

Priekšsēdētājs

(paraksts)
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U. Mitrevics

