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2017. gada 03. maijā

NOLIKUMS
par EBSL biedra naudu
Esošais Nolikums ir pamatdokuments visiem Biedrības “Eirāzijas Biznesa Savienība Latvijā”
(EBSL) biedriem, kas saistīts ar biedru naudu un izstrādāts uz EBSL statūtu pamata.
2. Esošais Nolikums reglamentē biedru naudas maksas veidu un nosaka kārtību kādā maksājama
EBSL biedru nauda. Pamatojoties uz EBSL statūtu 9.3. punkta noteikumiem Kopsapulce
nosaka biedru naudas apmēru, maksāšanas kārtību un apmaksas termiņus.
3. Biedru nauda ir maksājums, kuru maksā katrs EBSL biedrs.
4. Biedru naudas maksājuma mērķis ir nodrošināt EBSL statūtos noteikto mērķu sasniegšanai
nepieciešamo izdevumu segšana.
5. EBSL biedru naudas maksas veidi ir noteikti sekojoši:
• Vienreizējā iestāšanās maksa - vienreizēja iemaksa par iestāšanos EBSL;
• Regulārais (ikgadējais) maksājums - ikgadēja maksa par vienu gadu;
• Mērķiemaksa - atsevišķu projektu vai mērķprogrammu īstenošanai un/vai atsevišķu
uzdevumu izpildei uz pušu vienošanās pamata vai arī labprātīgi ziedojot EBSL attīstībai.
• Brīvprātīgā labdarības iemaksa jeb dāvinājums (ziedojums) - finanšu līdzekļi un/vai
manta, kas tiek nodota bez atlīdzības.
6. Vienreizējā iestāšanās maksa veicama iestāšanās brīdī.
7. Regulārais (ikgadējais) maksājums par pirmo gadu veicams uz iestāšanās brīdi vai rakstiski
vienojoties, ja samaksa veicama pa daļām (pusgada koeficients 1,4 un ceturkšņa koeficients 1,6)
8. Mērķiemaksas par atsevišķu uzdevumu izpildi un/vai atsevišķu projektu vai mērķprogrammu
īstenošanu ir veicamas ar rakstisku vienošanos, kur daudzumu un apmaksas kārtību nosaka
orgkomiteja, kura atspoguļo tos konkrēta pasākuma Nolikumā vai Protokolā.
9. Brīvprātīgā labdarības iemaksa vai ziedojums (dāvinājums) var būt mantiskie vai finansiālie
līdzekļi, kurus ziedotājs 9dāvinātājs) bez atlīdzības (bez pienākuma saņēmējam veikt
darbības, kurām ir atlīdzības raksturs), pamatojoties uz mutisku vai rakstisku līgumu, nodod
EBSL tās statūtos noteikto mērķu sasniegšanai. Veicot iemaksu EBSL bankas kontā
maksājuma mērķī jānorāda ziedojuma mērķis.
10. Rēķins par biedru naudas iemaksu tiek nosūtīts biedrības biedriem elektroniski. Rēķinā tiek
ieskaitīta maksa arī par tekošo mēnesi.
11. Saskaņā ar biedrības “Eirāzijas Biznesa Savienība Latvijā” statūtu 3.6.1. punktu, biedru var
izslēgt no biedrības ar Valdes lēmumu, ja biedrs vairāk kā trīs mēnešus pēc maksāšanas
termiņa beigām nav samaksājis biedra naudu un nav veicis biedra naudas nomaksu divu
nedēļu laikā pēc atgādinājuma nosūtīšanas.
1.

12. Saskaņā ar biedrības “Eirāzijas Biznesa Savienība Latvijā” statūtu 3.4. punktu, izstājoties no
biedrības, iemaksātā biedra nauda netiek atmaksāta.
13. Atkārtota iestāšanās ir iespējama, tad iestāšanās procedūra notiek no jauna
14. Biedru naudas apjoms tiek noteikts saskaņā ar 1.tabulā norādīto informāciju:
Tabula Nr.1.
Iemaksu veids Apjoms
Periods
Apmaksas termiņš
Sankcijas
Juridiskās personas
Iestāšanās dokumentu
Iestāšanās
150 EUR Pie iestāšanās
Uzņemšanas atteikums
iesniegšanas brīdī
Uz iestāšanās brīdi.
EUR 10 par 10 dienu
Viens gads no
kavējumu. Biedra
Regulārais
100 EUR Reizi gadā
iepriekšējā maksājuma izslēgšana pēc 3
datuma.
mēnešiem.
Fiziskās personas
Iestāšanās dokumentu
Iestāšanās
100 EUR Par iestāšanos
Uzņemšanas atteikums
iesniegšanas brīdī
Uz iestāšanās brīdi.
EUR 5 par 10 dienu
Viens gads no
kavējumu. Biedra
Regulārais
50 EUR Reizi gadā
iepriekšējā maksājuma izslēgšana pēc 3
datuma.
mēnešiem.
15. Biedru naudas ievākšanu un uzskaiti, kā arī nepieciešamās dokumentācijas kontroli veic
EBSL grāmatvedis un sekretariāts.
16. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, izskata EBSL valde, pamatojoties uz
ieinteresētās personas iesniegumu.
17. Par esošā Nolikuma izmaiņām lemttiesīga ir Kopsapulce, ja sasaucot tajā piedalās vairāk kā
puse no biedriem.

