Valsts valodas centra akcijas
"LATVIEŠU VALODAI DRAUDZĪGA VIDE"
NOLIKUMS
I Akcijas mērķis
1. Valsts valodas centra (turpmāk – centrs) rīkotās akcijas "Latviešu valodai draudzīga vide"
(turpmāk – akcija) mērķis ir:
1.1. noteikt, izvērtēt un apbalvot preču ražotājus un apkalpojošās sfēras uzņēmumus, kuri vislabāk
atbilst apzīmējumam "latviešu valodai draudzīga vide" un kuri visprecīzāk ievēro Valsts valodas
likuma un citu valsts valodas lietošanu regulējošo normatīvo aktu prasības;
1.2. atrast un izcelt dažādu valstu un tautību pārstāvju uzņēmumus, kuri veiksmīgi kopj latviskās
tradīcijas un latvisku uzņēmējdarbības vidi.
II Akcijas rīkotāji un norises laiks
2. Akciju rīko centrs.
3. Ikgadējo akcijas norises laiku nosaka centra direktors ar rīkojumu.
III Akcijas dalībnieki un to pieteikšanas kārtība
4. Par akcijas dalībnieku var būt jebkurš preču ražošanas vai apkalpojošās sfēras uzņēmums vai tā
struktūrvienība.
5. Dalību akcijai kandidāti var pieteikt paši, kā arī dalībniekus var pieteikt jebkurš sabiedrības
loceklis un centra Valodas kontroles departamenta Valodas kontroles Rīgas reģiona nodaļas un
Valodas kontroles reģionālās nodaļas vecākie inspektori (turpmāk – pieteicēji).
6. Kandidātus akcijai "Latviešu valodai draudzīga vide" var pieteikt caur sociālajiem tīkliem
Facebook un Twitter, pa tālruņiem 67334633 un 67334624, izmantojot elektronisko pastu
valodas.akcija@vvc.gov.lv, pa pastu, rakstot uz adresi Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010, vai nosūtot
uzslavu centra mobilajā lietotnē "Valodas draugs".
IV Akcijas dalībnieku klasifikācija
7. Akcijai dalībniekus piesaka šādās kategorijās:
7.1. preču ražotāji;
7.2. pakalpojumu sniedzēji;
7.3. tirdzniecības vietas.
V Akcijas dalībnieku izvērtēšana un uzvarētāju noteikšana
8. Akcijas rezultātus izvērtē un uzvarētājus nosaka ar centra direktora rīkojumu izveidota ekspertu
komisija.
9. Ekspertu komisijas sastāvā ietilpst pieci centra pārstāvji.
10. Akcijas uzvarētājus nosaka ekspertu komisijas sēdē, izvērtējot vecāko inspektoru sastādītos
pārbaudes aktus un uzņēmuma, iestādes vai individuālā komersanta vērtēšanas anketu (skatīt 1. un
2. pielikumu).
11. Lēmumu par akcijas uzvarētājiem pieņem ekspertu komisija, izvērtējot un balsojot par katru
pretendentu atsevišķi. Lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu.
12. Ekspertu komisijas sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no ekspertu komisijas
locekļiem.

13. Citus ar ekspertu komisijas darbību saistītus jautājumus risina normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
VI Citi noteikumi
14. Ar šā nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē centra 2019. gada 25. jūlija nolikums Nr. 1-17/1
"Valsts valodas centra akcijas "Latviešu valodai draudzīga vide" nolikums".
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