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RĪKOJUMS
Rīgā, 23.08.2018.

Nr. 1-2/139

Grozījumi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2018. gada 18. jūlija rīkojumā Nr. 1-2/120
“Par konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība 2018”
vērtēšanas
komisijas
izveidi
un
nolikuma
apstiprināšanu”
Izdarīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada 18. jūlija rīkojumā
Nr. 1-2/120 “Par konkursa “Ģimenei draudzīga pašvaldība 2018” vērtēšanas komisijas izveidi un
nolikuma apstiprināšanu” (turpmāk – Rīkojums) šādus grozījumus:
1. Aizstāt Rīkojuma un pielikumu tekstā vārdus “konkurss “Ģimenei draudzīga
pašvaldība 2018”” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība
2018””(attiecīgā locījumā).
2. Svītrot Rīkojuma 1.2 un 1.3. apakšpunktu.
3. Pielikuma “Konkursa “Ģimenei
(turpmāk – Konkursa nolikums) 3. punktā:

draudzīga

pašvaldība

2018”

Nolikums”

izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1. Vērtēšanas komisiju veido septiņi balsstiesīgie Vērtēšanas komisijas locekļi – divi
pārstāvji no VARAM, viens pārstāvis no Labklājības ministrijas, viens pārstāvis no Izglītības un
zinātnes ministrijas, viens pārstāvis no Latvijas Pašvaldību savienības, viens pārstāvis no biedrības
“Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība”, viens pārstāvis no Pārresoru koordinācijas
centra sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs””;
izteikt 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.3. Vērtēšanas komisija ir lemtspējīga, ja sēdē piedalās vismaz četri no septiņiem
komisijas locekļiem”.
4. Izteikt Konkursa nolikuma 10. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
“10. Konkursa otrajā kārtā Vērtēšanas komisija vismaz četru Vērtēšanas komisijas
locekļu sastāvā klātienē apmeklē trīs pašvaldības ar augstāko punktu skaitu katrā pašvaldību grupā
pēc pirmās kārtas rezultātiem. Vērtēšanas komisijas locekļiem ir jāapmeklē visas vienas
pašvaldību grupas pašvaldības (piemēram, visas republikas pilsētu pašvaldības).”
Ministrs

Kaspars Gerhards

Vārpiņa 66016764
Izsūtīt: VARAM valsts sekretāram, VARAM valsts sekretāra vietniekam reģionālās attīstības jautājumos, VARAM Reģionālās politikas departamentam, VARAM
Koordinācijas departamentam, Labklājības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas Pašvaldību savienībai, Pārresoru koordinācijas centra sadarbības
platformai “Demogrāfisko lietu centrs”, Latvijas vecāku organizācijai “mammamuntetiem.lv”, nodibinājumam “Nākotnes fonds”, biedrībai “Latvijas Daudzbērnu
ģimeņu biedrību apvienība”.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
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