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Apvienības Radošie partneri
NOLIKUMS
Apvienība Radošie partneri (turpmāk - apvienība) ir individuālu un juridisku personu apvienība
pie nodibinājuma Fonds Nāc līdzās!
1. Apvienības biedrus vieno kopīgi mērķi:
1.1. Veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām kultūras aktivitāšu praktisko iespējamību Latvijā,
atbilstoši valsts Kultūrpolitikas pamatnostādnēm, veidojot dažādus projektus ar cilvēku ar
īpašām vajadzībām iesaisti – Integratīvo mākslas festivālu “Nāc līdzās!”, dažādus
koncertus, teātra izrādes, izstādes utml.
1.2. Aizstāvēt cilvēku ar īpašām vajadzībām kultūras tiesības pašvaldību, valsts un
starptautiskās institūcijās, konferencēs, semināros, diskusijās, publikācijās.
1.3. Organizēt apmācības, seminārus, meistarklases dalībniekiem – gan pedagogiem, gan
pašiem radošo prakšu kopējiem, gan bērniem, gan pieaugušajiem.
2. Apvienības biedru tiesības un pienākumi
2.1. Lai kļūtu par Apvienības Radošie partneri biedru, personai jāiesniedz Fondam Nāc līdzās!
rakstisks iesniegums, kuru individuāla iesniedzēja gadījumā paraksta pats iesniedzējs vai
viņa aizbildnis, bet juridiskām personām iesniegumu paraksta paraksttiesīgā persona.
2.2. Ja biedrs vēlas izstāties no apvienības, viņam jāiesniedz rakstisks iesniegums Fondam Nāc
līdzās!.
2.3. Ikvienam apvienības biedram ir tiesības ierosināt jaunas idejas, projektus, kas veicinātu
kopīgo mērķu sasniegšanu.
2.4. Ikviens apvienības biedrs ir tiesīgs publiski lietot atsauci uz sevi kā Apvienības Radošie
partneri dalībnieku.
3. Apvienības struktūra un darbība
3.1. Apvienību vada Fonda Nāc līdzās! valdes priekšsēdētāja/-js. Apvienība uz 3 gadiem ievēl
savu padomi 5 cilvēku sastāvā. To ievēl pirmajā kopsapulcē pēc apvienības dibināšanas.
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3.2. Padome sanāk uz savām sēdēm klātienē vai attālināti 2 reizes gadā. Padome izvirza
apvienības ikgadējos mērķus un nozīmē katram padomes loceklim viņa atbildību par kādu
no mērķiem.
3.3. Padomes locekļi savu darbu veic brīvprātīgi bez samaksas.
3.4. Apvienības Radošie partneri bankas konts ir Fonda Nāc līdzās! konts. Ja dalībnieks
piesaista kādu mērķziedojumu kādam projektam, tad mērķī tiek norādīts attiecīgā projekta
nosaukums. Fonds Nāc līdzās! kā sabiedriskā labuma organizācija, kam pienākas nodokļu
atlaides atbilstoši likumdošanai, ziedojumus drīkst izlietot tikai norādītajam mērķim.
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