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Bērnu un jauniešu izcilību programmas
NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Bērnu un jauniešu izcilību programma (turpmāk – Programma) ir pastāvīga
programma, ko izveido un atbilstoši pieejamajam finansējumam administrē
nodibinājums “Valmieras novada fonds”, reģistrācijas numurs 40008093066.
1.2. Programmas mērķis ir sniegt atbalstu Valmieras apkaimes bērnu un jauniešu
izcilībai un talantiem dažādās jomās.
1.3. Aptvertās jomas nav ierobežotas. Tās var būt, piemēram, izglītība, sports, kultūra.
1.4. Programma tiek izveidota, pateicoties fonda ziedotāju līdzekļiem.
1.5. Ja nolikumā kāds jēdziens netiek atsevišķi definēts, tad tam piemērojama Latvijas
normatīvajos aktos noteiktā vai sabiedrībā vispārpieņemtā izpratne.
2. Programmas īstenošanas kārtība.
2.1. Programmas ietvaros tiks sniegts materiāls atbalsts izcilu bērnu un jauniešu
dalībai sacensībās, konkursos u.c. pasākumos, kas ļauj dalībniekiem stiprināt
vai demonstrēt viņu talantus un izcilās spējas.
2.2. Uz atbalstu var pieteikties bērni un jaunieši no Valmieras apkaimes: Valmieras
pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas
novada. Atkarībā no līgumiem ar ziedotājiem, aptvertā teritorija var tikt
samazināta vai priekšroka var tikt dota konkrētu pašvaldību iedzīvotājiem. Par
konkrētām prioritātēm pieteikšanās laikā persona var jautāt fondā.
2.3. Atbalstu var saņemt gan individuāli pieteicēji, gan grupas (komandas) – visi kopā
turpmāk nolikumā saukti par pretendentiem.
2.4. Lai saņemtu fonda atbalstu, pretendents iesniedz fondā noteiktas formas
pieteikumu. Grupa iesniedz vienotu pieteikumu. Ja persona pati ir pārāk jauna
un šaubās par pareizu pieteikuma aizpildīšanu, tad viņas vietā to var izdarīt
vecāki, pedagogi vai citas atbalsta personas.
2.5. Pieteikums jāiesniedz elektroniski, nosūtot to uz e-pastu vnf@vnf.lv.
2.6. Pieteikumam jāpievieno vismaz viena atbalsta vēstule vai rekomendācija no
pedagoga, trenera, pasākuma rīkotāja vai citas pilngadīgas personas, kura var
sniegt derīgu informāciju par pretendenta izcilību un plānoto pasākumu.
2.7. Programmai nav pieteikšanās termiņu. Pieteikumu var iesniegt jebkurā laikā.
2.8. Saņemtie pieteikumi tiks izvērtēti ne ilgāk kā 3 mēnešu laikā pēc to
saņemšanas. Pretendentam šis termiņš jāņem vērā, pieteikumu iesniedzot laikus
pirms iecerētā pasākuma. Atsevišķos īpaši nozīmīgos gadījumos fonds pieteikumu
var izvērtēt nekavējoties.
2.9. Pieteikumus vērtē fonda Padome vai tās noteiktas personas. Atbalstītos
pretendentus apstiprina fonda Padome.
2.10. Fondam ir tiesības vērtēšanas gaitā prasīt papildu informāciju.
2.11. Galvenie vērtēšanas kritēriji ir pasākuma nozīmīgums, pretendenta līdzšinējie
panākumi, izaugsmes vai sasniegumu perspektīvas.
2.12. Daļa programmas finansējuma paredzēta tieši sociāli mazaizsargāto personu
atbalstam, tādējādi ģimenes materiālais stāvoklis vai citi ģimenes apstākļi ir
papildu kritērijs, kas var tikt ņemts vērā.
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3. Finanšu nosacījumi.
3.1. Programmā pieejamais finansējums katru gadu (vai citā periodā) tiek noteikts
atsevišķi atkarībā no saņemtajiem ziedojumiem vai citiem piešķīrumiem. Summa
ir norādīta fonda paziņojumā (mājas lapā vai masu medijos). Programmas izveides
brīdī 2015. gadā ir pieejami EUR 4500,00. Ja programmas finansējums kādā brīdī
ir izlietots, tad tas tiek norādīts paziņojumā fonda mājas lapā www.vnf.lv.
3.2. Vienam pretendentam pieejamais finansējums nav ierobežots. Tas tiek vērtēts
individuāli atkarībā no plānotā pasākuma specifikas, līmeņa, pretendenta
panākumiem, cita pieejamā finansējuma utt.
3.3. No programmas līdzekļiem apmaksājamo izdevumu veidi nav ierobežoti, bet
vērtējami katram gadījumam individuāli. Izdevumi var būt, piemēram, dalības
maksa sacensībās vai konkursos, ceļa un uzturēšanās izdevumi (ievērojot
Ministru kabineta noteikto kārtību par komandējumiem un darba braucieniem),
sagatavošanās izmaksas (treniņi, apmācības pirms sacensībām), inventāra iegāde
vai noma u.c.
3.4. Programmas finansējums netiks izmaksāts skaidrā naudā, bet gan apmaksāti
tiešie pretendenta izdevumi, par to uzrādot atbilstošus dokumentus.
3.5. Fonds patur tiesības bezstrīdus kārtībā izvērtēt pretendenta iesniegto maksājumu
dokumentu atbilstību.
4. Atbalstīto pretendentu un fonda saistības.
4.1. Ar atbalstītajiem pretendentiem (viņu pilngadīgajiem pārstāvjiem vai
pārstāvētajām iestādēm) fonds slēdz līgumu.
4.2. Pretendenta pienākums ir iespēju robežās informēt sabiedrību par fonda un
ziedotāju sniegto atbalstu.
4.3. Labu sasniegumu gadījumā fonds var piedāvāt sadarbību pretendentam arī ārpus
konkursa.
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