Biedrības „Mārupes uzņēmēji”
iekšējās kārtības noteikumi
apstiprināti ar 09.07.2014. valdes lēmumu

Biedrības „Mārupes uzņēmēji”
iekšējās kārtības noteikumi par biedra statusa apturēšanu
1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Biedrības „Mārupes uzņēmēji” (turpmāk – Biedrība)
biedra statusa apturēšanas kārtību un tās priekšnoteikumus.
I.

Biedra statusa apturēšanas saturs un priekšnoteikumi

2. Biedra statusa apturēšanas sekas biedram, par kuru ir pieņemts lēmums par statusa apturēšanu:
2.1. biedram nav jāpilda Biedrības biedra pienākumus, izņemot tos, kurus Biedrības biedrs
uzņemas brīvprātīgi un šajos noteikumos un lēmumā par biedra statusa apturēšanu noteiktos;
2.2. biedrs nav tiesīgs izmantot Biedrības biedra tiesības un priekšrocības, tai skaitā izmantot
Biedrības simboliku un attiecībās ar trešajām personām jebkādā veidā asociēt sevi ar Biedrību;
2.3. biedram ir pienākums veikt darbības Noteikumu 3. punktā minēto apstākļu novēršanai.
3. Biedra statuss var būt apturēts gadījumā, ja biedrs nav spējīgs pildīt biedra pienākumus, un
biedram šim apstāklim (šķēršļiem) ir objektīvi iemesli.
4. Biedra statusa apturēšanai ir pagaidu raksturs.
II.

Biedra statusa apturēšanas kārtība.

5. Biedrības valde (turpmāk – Valde), pastāvot šajos noteikumos minētiem priekšnoteikumiem, ir
tiesīga apturēt biedra statusu.
6. Lēmumu par biedra statusa apturēšanu, atjaunošanu, apturēšanas pagarināšanu un citu ar biedra
statusu apturēšanu saistīto lēmumu pieņemšana notiek vispārīgā (Valdes lēmumu pieņemšanas)
kārtībā ar šajos Noteikumos noteiktām īpatnībām.
7. Biedra statusa apturēšanu var ierosināt tikai pats biedrs, kurš vēlās apturēt savu biedra statusu,
iesniedzot motivētu iesniegumu Biedrības Valdei. Iesniegumā obligāti jānorāda biedra pienākumu
nepildīšanas iemesls (apstākļi, šķēršļi) un vēlamais biedra statusa apturēšanas ilgums.
8. Valde ne vēlāk kā mēneša laikā pēc biedra iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par biedra
statusa apturēšanu vai atteikumu apturēt biedra statusu.
9. Valde ir tiesīga uzaicināt biedru, kas iesniedza iesniegumu par viņa biedra statusa apturēšanu, uz
valdes sēdi. Šāds Valdes uzaicinājums biedram ir obligāts. Biedra neierašanās nav šķērslis
jautājuma skatīšanai pēc būtības un lēmuma pieņemšanai.
10. Lēmumā par biedra statusa apturēšanu Valde obligāti norāda biedra nosaukumu un reģistrācijas
numuru (vai fiziskajai personai – vārdu, uzvārdu un personas kodu) un biedra statusa apturēšanas
ilgumu, kas nevar būt ilgāks par vienu kalendāro gadu. Valde var papildus norādīt biedram

saglabājamās tiesības (piemēram, atļauja atrasties Biedrības tīmekļa vietnē sadaļā „Biedri” utt.) un
biedram uzliktos pienākumus, kurus biedram ir jāizpilda laikā, kad viņa statuss ir apturēts.
11. Lēmumu par biedra statusa apturēšanas atteikumu Valde pieņem brīvā formā.
12. Par pieņemto lēmumu Valde paziņo iesniedzējam.
III.

Biedra statusa atjaunošana un apturēšanas pagarināšana.

13. Biedram, kura statuss ir apturēts, ir pienākums līdz lēmumā par biedra statusu apturēšanu
(turpmāk – Lēmums) termiņa beigām novērst šķēršļus (apstākļus), kas bija par pamatu biedru
statusa apturēšanai.
14. Biedrs pēc šķēršļu novēršanas, bet ne vēlāk kā līdz Lēmumā norādītā termiņa beigām, iesniedz
Biedrībai iesniegumu par biedra statusa atjaunošanu. Iesniegumā norāda informāciju par šķēršļu
novēršanu un Lēmumā noteikto pienākumu izpildi. Iesniegumam pievieno šo faktu apstiprinošus
pierādījumus.
15. Biedram ir pienākums līdz viņa iesnieguma par biedra statusa atjaunošanu izskatīšanai samaksāt
biedru naudu par nākamajiem 12 mēnešiem.
16. Ja biedrs ir novērsis šķēršļus, izpildījis Lēmumā norādītos pienākumus un ir samaksājis biedru
naudu atbilstoši Noteikumu 15. punktam, tad Valde viena mēneša laikā no Lēmumā norādītā
termiņa beigām pieņem lēmumu par biedra statusa atjaunošanu.
17. Ja biedrs nav novērsis šķēršļus, nav izpildījis Lēmumā norādītos pienākumus vai nav samaksājis
biedru naudu atbilstoši Noteikumu 15. punktam un nav iesniedzis motivētu lūgumu par biedru
statusa apturēšanas pagarināšanu (vai arī Valde ir nolēmusi atteikt pagarinājumu), tad Valde lemj
par biedra izslēgšanu.
18. Ja biedrs ir iesniedzis motivētu lūgumu par biedru statusa apturēšanas pagarināšanu, tad Valde
lemj par biedra statusa apturēšanas pagarināšanu Noteikumu II. nodaļā noteiktajā kārtībā.
IV.

Nobeiguma noteikumi.

19. Šie noteikumi ir pagaidu noregulējums līdz to apstiprināšanai (vai noraidīšanai) nākamajā biedru
kopsapulcē.
20. Noteikumi stājās spēkā 09.07.2014. un ir spēkā līdz nākamajai biedru kopsapulcei.
21. Valdei ir pienākums iekļaut šo Noteikumu apstiprināšanu nākamās biedru kopsapulces darba
kārtībā.
Mārupe 09.07.2014.
Biedrības „Mārupes uzņēmēji”
valdes priekšsēdētājs
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