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NOLIKUMS 

Par biedru naudas maksas apmēru un maksāšanas kārtību 

 
1. Šis nolikums nosaka kārtību kādā maksājama Sabiedrības integrācijas biedrības „Alternativas” (turpmāk - 

biedrība) biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas (turpmāk – biedru nauda). 

 

2. Biedru naudas maksājuma mērķis ir nodrošināt biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanai un saimnieciskās 

darbības nodrošināšanai nepieciešamos izdevumu segšana. 

 

3. Nolikums ir pamatdokuments visiem biedrības biedriem t.sk. valdei (turpmāk - biedri). 

 

4. Pamatojoties uz biedrības statūtu 18.1. panta noteikumiem biedru kopsapulce nosaka biedru naudas maksas 

veidu, maksāšanas kārtību un apmēru. 

 

5. Biedru nauda fiziskām personām ir noteikta sekojoša: 

5.1. biedru iestāšanās nauda 5 euro (iemaksa par iestāšanos biedrībā) 

5.2. biedru nauda 20 euro (iemaksa par kārtējo kalendāro gadu (gada maksājums))  

5.3. biedru citas gadskārtējās iemaksas (biedru dalības maksa radošajos pasākumos, semināros, kursos un 

konferencēs u.tml, ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti) 

 

6. Biedru naudas iemaksas kārtība un termiņš: 

6.1. pēc piestādītā rēķina par kārtējo kalendāro gadu biedru naudu var apmaksāt gan pa daļām, gan maksāt visu 

summu uzreiz, kas samaksājama kārtējā kalendāra gada laikā no rēķina izrakstīšanas datuma. 

 

6.2. biedru naudas iemaksas kārtība 

6.2.1. ar pārskaitījumu biedrības kontā veicot pārskaitījumu uz biedrības norēķinu kontu bankā 

AS „SEB banka” LV17UNLA0050020167330 

6.2.2. vai skaidrā naudā biedrības kasē; 

6.2.3. biedrībai ir tiesības veikt ieturējumus no biedra izmaksāto atlīdzību vai citu darba samaksai 

pielīdzināmu maksājumu summas 15% apmērā saskaņā ar biedru (debitoru) parādu savstarpējo 

salīdzināšanas aktu; 

6.2.4. veikt vienu vai vairākus maksājumus biedrības vajadzībām no saviem naudas līdzekļiem 

(piemēram, komandējuma, preču iegādes vai pakalpojumu izmantošanas izdevumu segšanai), 

tādējādi vienlaicīgi samazinot biedru naudas parāda atlikumu, ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus 

apliecinoši attaisnojuma dokumenti, un, ja biedrība atzīst maksimāli ekonomiskākajiem principiem 

aktivitāšu īstenošanas izdevumus.  

 

7. Apmaksājot piestādīto rēķinu kā maksājuma mērķis OBLIGĀTI jānorāda rēķina numurs neatkarīgi no iemaksas 

kārtības. 

 

8. Gadījumā, ja biedrs samaksājis lielāku summu, nekā norādīts rēķinā, pārmaksa būs kā avanss. Veidojot nākamo 

rēķinu, tā tiks ņemta vērā – un nākamais kārtējais rēķins būs par pārmaksāto summu mazāks. 

 

9. Paredzētā un iemaksātā biedru nauda biedram netiek atmaksāta. 

 

10. Ja biedrs gada laikā no rēķina izrakstīšanas datuma nav nokārtojis parādsaistības pret biedrību par biedru naudas 

iemaksām, biedrības kopsapulce ir tiesīga biedru izslēgt no biedrības. 

 

11. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajos noteikumos izskata biedrības kopsapulcē pamatojoties uz ieinteresētas 

biedru iesniegumu. 
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