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NOLIKUMS Nr.2018/10
Aizkrauklē
APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2018.gada 28.novembra
lēmumu Nr.253 (protokols Nr.12, 5.§)

PAR AIZKRAUKLES NOVADA
JAUNDZIMUŠO MAZUĻU SVEIKŠANAS PASĀKUMA “AIZKRAUKLES MAZULIS”
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.

Vispārīgie noteikumi

1.

Nolikums “Par Aizkraukles novada jaundzimušo mazuļu sveikšanas pasākuma “Aizkraukles
mazulis” organizēšanu” (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek organizēts
Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) rīkotais pasākums “Aizkraukles
mazulis” (turpmāk – pasākums) un kārtību, kādā pasākuma dalībniekiem tiek piešķirtas īpaši
veidotās dāvaniņas.

2.

Pasākuma galvenais mērķis ir godināt Aizkraukles novada ģimenes un to jaundzimušos mazuļus.

3.

Pasākuma papildu mērķis ir veidot piederības sajūtu Aizkraukles novadam un pasniegt
jaundzimušo vecākiem īpaši izgatavotas piemiņas dāvanas ar Aizkraukles novada ģerboni un
uzrakstu “Aizkraukles mazulis”.
II. Pasākuma dalībnieki

4.

Pasākumam “Aizkraukles mazulis” var pieteikties Aizkraukles novadā (Aizkraukles pilsētā un
Aizkraukles pagastā) dzīvojošās ģimenes:
4.1. kurās ir piedzimis viens vai vairāki mazuļi, vai
4.2. kuras adoptējušas vienu vai vairākus mazuļus, vai
4.3. kuras nodibinājušas aizbildnību par vienu vai vairākiem mazuļiem.

5.

Nolikuma 4.punktā minētām ģimenēm ir tiesības pieteikties pasākumam, ja ir izpildīti visi
zemāk uzskaitītie kritēriji:
5.1. mazulis ir dzimis iepriekšējā kalendārā gada laikā no 1.janvāra līdz 31.decembrim;
5.2. vismaz viens no vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Aizkraukles novadā ne mazāk kā
vienu gadu pirms pasākuma norises dienas;
5.3. jaundzimušajam pirmā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Aizkraukles novadā.
III. Pasākuma organizēšana

6.

Pasākumu organizē Aizkraukles novada kultūras nams sadarbībā ar Aizkraukles novada
sabiedrisko attiecību speciālistiem.

7.

Pasākums tiek organizēts vienu reizi gadā – kārtējā gada Māmiņdienā.

8.

Pasākuma laikā tiek veikta fotografēšana, kā arī iespējama videoieraksta veikšana. Pasākuma
fotogrāfijas un videoieraksts var tikt ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē www.aizkraukle.lv un
tās youtube.com kontā, kā arī tie var tikt izvietoti pašvaldības sociālo tīklu kontos
(facebook.com, www.draugiem.lv, instagram.com, twitter.com u.c.) un citos pašvaldības
drukātajos materiālos.

9.

Nolikuma 11.punktā minētajā pieteikumā, kā arī pašvaldības izsūtītajos ielūgumos ģimenēm
pašvaldība informē par Nolikuma 8. punktā minēto darbību veikšanu. Aizpildot rakstisku vai
ar elektronisko parakstu atsūtītu pieteikumu un ierodoties uz pasākumu, uzaicinātās personas
apliecina, ka piekrīt Nolikuma 8. punktā minēto darbību veikšanai.

10.

Pasākumu finansē no Aizkraukles novada pašvaldības kārtējā gada budžeta līdzekļiem.
IV. Pieteikšanās pasākumam un piemiņas dāvanu saņemšanai

11.

Uz pasākumu tiek aicinātas ģimenes, kuras iesniegušas pieteikumu (pielikums) Aizkraukles
novada pašvaldības rīkotajam pasākumam “Aizkraukles mazulis” (turpmāk tekstā –
pieteikums).

12.

Pieteikšanās pasākumam un piemiņas dāvanu saņemšanai notiek, aizpildot un iesniedzot
pieteikumu Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā Klientu apkalpošanas centrā
(Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101), vai atsūtot pieteikuma veidlapu,
parakstītu ar elektronisko parakstu, uz e-pastu aizkraukle@pakalpojumucentri.lv.

13.

Ja, izvērtējot saņemto pieteikumu, tiek konstatēts, ka pieteikumā norādītā informācija neatbilst
Nolikuma 4. un 5.punktā noteiktajām prasībām, pieteikuma iesniedzējam tiek nosūtīts
atteikums 10 darba dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas.

14.

Aizpildot pieteikumu, ģimene norāda, vai tā vēlas dāvanu saņemt pasākumā “Aizkraukles
mazulis” vai arī neapmeklēs pasākumu un dāvanu vēlas saņemt Aizkraukles novada kultūras
namā Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu.

15.

Ielūgumi ģimenēm pa pastu tiek izsūtīti ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pasākuma. Pasākuma
laiks un vieta tiek norādīta ielūgumā, kā arī pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv.

16.

Ja ģimenē jaundzimušie ir dvīņi vai trīņi (un vairāk), piemiņas dāvana tiek izsniegta katram
jaundzimušajam un par katru jaundzimušo ir jāaizpilda atsevišķs pieteikums.

17.

Pieteikumu var iesniegt līdz kārtējā gada 31.janvārim.

18.

Ja ģimene pieteikusies pasākumam, bet dāvanu nav saņēmusi kāda iemesla dēļ, tad dāvanu var
saņemt Aizkraukles novada kultūras namā Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā,
līdz kārtējā gada 31.decembrim.

19.

Pieteikumā norādīto personas datu atbilstība Nolikumā minētajiem nosacījumiem var tikt
pārbaudīta “Vienotās migrācijas informācijas sistēmas” apakšsistēmā “Iedzīvotāju reģistrs”.
V. Noslēguma jautājumi

20.

Nolikums stājas spēkā 2018.gada 1.decembrī.

Pielikumā: Pieteikums Aizkraukles novada pašvaldības rīkotajam pasākumam “Aizkraukles
mazulis”
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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