Pieņemts LOF Kongresā
2016. gada 19. martā

Noteikumi par LOF iestāšanās naudu un LOF biedru naudu
2016. gada redakcija

1.

Saskaņā ar LOF statūtu 4.2.5. punktu LOF kongress nosaka LOF iestāšanās naudas un
biedru naudas apmērus un iemaksas kārtību. Savukārt, statūtu 4.3.4. punktā LOF valdei
uzdots kārtot LOF biedru reģistru.
Šie noteikumi nosaka LOF iestāšanās maksas un LOF biedru naudas iemaksas kārtību, kā
arī LOF biedru reģistrācijas kārtību.

2.

Atbilstoši šiem noteikumiem samaksāta iestāšanās nauda un biedru nauda ir
priekšnoteikums, lai LOF klubs un tā biedri varētu realizēt LOF statūtos paredzētās
tiesības.

3.

LOF klubu reģistrāciju, LOF iestāšanās naudas un biedru naudas iekasēšanu veic LOF
izpilddirektors (vai cits LOF valdes pilnvarots pārstāvis).

LOF iestāšanās nauda
4.

LOF iestāšanās naudas apmērs ir € 15.

5.

LOF iestāšanās nauda jāiemaksā, kopā ar iesniegumu LOF valdei par uzņemšanu LOF
sastāvā. Tāpat iesniegumam pievienojams kluba individuālo biedru saraksts, norādot katra
kluba biedra vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un [ja ir] ODB numuru. Sarakstā jānorāda,
kurš kluba biedrs ir pilnvarots pārstāvēt klubu LOF, kā arī šīs personas adrese, telefona
numurs, faksa numurs, e-pasta adrese.

LOF biedru nauda
6.

LOF biedru nauda maksājama katru gadu. LOF biedru nauda iemaksājama laikā no
iepriekšējā gada noslēguma LOF kongresa līdz attiecīgā gada 31. maijam (skatīt
paskaidrojumus pie 8. punkta).

7.

Kopā ar LOF biedru naudu iesniedzams kluba individuālo biedru saraksts, norādot katra
kluba biedra vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un [ja ir] ODB numuru (skatīt ODB
reģistrācijas anketu). Sarakstā jānorāda, kurš kluba biedrs ir pilnvarots pārstāvēt klubu
LOF, kā arī šīs personas adrese, telefona numurs, faksa numurs, e-pasta adrese.
Individuālo biedru saraksta vietā atļauts iesniegt informāciju par izmaiņām klubā kopš
iepriekšējā saraksta iesniegšanas.

8.

Līdz ar kluba biedru naudas iemaksu (pilnā apmērā vai daļēju) un kluba individuālo
biedru saraksta iesniegšanu visi kluba biedri tiek automātiski reģistrēti Orientieristu datu
bāzē. Atsevišķa ODB reģistrācijas maksa no šiem kluba biedriem netiek prasīta.
Paskaidrojumi:
- Klubiem, kuru biedri vēlas piedalīties vasaras sezonas Latvijas čempionātos un Latvijas
kausa izcīņā, jāsamaksā biedru nauda līdz sezonas pirmā pasākuma pieteikumu
pieņemšanas termiņam.
- Ziemas sezonā ir derīga iepriekšējā gada reģistrācija ODB.

2
9.

Iepriekšminētajā termiņā atļauts iemaksāt biedru naudu daļējā apmērā (bet vismaz 50%
no kopējās summas), apņemoties samaksāt atlikušo biedru naudas daļu līdz 31. oktobrim.

10. LOF biedru naudas apmērs tiek noteikts 3 līmeņos:
pirmā līmeņa biedru nauda – € 180 gadā,
otrā līmeņa biedru nauda – € 120 gadā un
trešā līmeņa biedru nauda – € 40 gadā.
LOF asociētie (pagaidu) biedri, kam nav balsstiesību LOF kongresā, saņem 25% atlaidi
no attiecīgā līmeņa biedru naudas uz 1 gadu.
11. LOF klubiem tiek noteikti šādi biedru naudas līmeņi:

1. līmenis – € 180

2. līmenis – € 120

3. līmenis – € 40

Šajā grupā ir:

Šajā grupā ir:

Šajā grupā ir:

- lielie klubi

- lielie jauniešu klubi, kuros
nav (vai ir ļoti maz)
pieaugušo biedru;
- vidējie klubi

- mazie klubi;
- vidējie un mazie jauniešu
klubi

Paskaidrojums par biedru naudas samaksu:
Kluba individuālo biedru saraksts jānosūta
- pa pastu Latvijas Orientēšanās Federācijai: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013
- vai pa e-pastu lof@lof.lv,
- vai jāiesniedz personiski LOF izpilddirektoram Ģirtam Mamim – tel.26470447,
fax.63107045
un jāpārskaita nepieciešamā biedru naudas summa LOF bankas kontā:
Saņēmējs :
Latvijas Orientēšanās federācija
Reģ. Nr.
40008021960
Konts :
LV14RIKO0002013111372
Banka :
DnB banka
Kods :
RIKOLV2X
Ja nepieciešams, var saņemt rēķinu.
Vēlams pieteikt summu un maksātāju LOF izpilddirektoram.
Piezīme: Izmaiņas 2016.gada redakcijā – sarkanā krāsā.

-

25% biedru naudas atlaide pagaidu biedriem ierobežota uz 1 gadu
precizētas biedru naudas līmeņu definīcijas: svītrots skaitliskais slieksnis lielajiem
klubiem; svītrots atšķirīgais regulējums Rīgas mazajiem klubiem

