Apstiprināts:
Biedrības „Veloklubs Līvāni”
biedru kopsapulcē
07.12.2015.

NOLIKUMS
Par biedrības „Veloklubs Līvāni” komandas dalībniekiem.
Par biedrības komandas dalībnieku var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kas akceptē biedrības „Veloklubs Līvāni” darbības mērķus, apņemas
pildīt dalībnieka pienākumus un saistības, izmantot dalībniekam piešķirtās tiesības un priekšrocības. Par komandas dalībnieku var kļūt arī nepilngadīga persona, ja
tam rakstiski piekrīt kāds no vecākiem. Atbalstot nepilngadīgas personas līdzdalību biedrības komandā, vecāki ir līdzatbildīgi par dalībnieka pienākumu un saistību
pildīšanu, kā arī līdzvērtīgi var izmantot dalībniekiem piešķirtās tiesības un priekšrocības.
Lai kļūtu par biedrības „Veloklubs Līvāni” dalībnieku, pretendentam ir jāaizpilda noteiktas formas, biedrības biedru kopsapulcē apstiprinātu iesnieguma
veidlapu. Lēmumu par dalībnieka uzņemšanu komandā pieņem biedrības valde, ne vēlāk kā divu kalendāro nedēļu laikā no iesnieguma iesniegšanas datuma.
Biedrības valdei motivēts lēmums par komandas dalībnieka uzņemšanu vai uzņemšanas atteikumu, jāpaziņo rakstiskā, elektroniskā formā ne vēlāk, kā vienas
kalendārās nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
Biedrības komandas dalībnieks jebkurā laikā var izstāties no komandas rakstveidā, elektroniskā formā paziņojot par to valdei.
Dalībnieks var tikt izslēgts no komandas ar biedrības valdes lēmumu, ja:
1. dalībnieks vairāk kā 6 (sešus) mēnešus nav nomaksājis dalības naudu;
2. dalībnieks nepilda biedrības kopsapulces un valdes lēmumus;
3. dalībnieks nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4. dalībnieks veic citas darbības, kas ir pretrunā ar šo nolikumu, biedrības mērķiem un uzdevumiem.
Biedrības komandas dalībnieki maksā iestāšanās maksu 20,00 EUR (divdesmit euro) apmērā. Komandas dalībniekiem jauniešiem līdz 18 gadu vecumam
un nestrādājošiem studentiem iestāšanās maksa tiek noteikta 10,00 EUR (desmit euro) apmērā. Bērniem un jauniešiem līdz 15 gadu vecumam (neieskaitot)
iestāšanās maksa netiek piemērota.
Biedrības komandas dalībnieki maksā dalības naudu vienu reizi mēnesī 3,00 EUR (trīs euro) apmērā. Komandas dalībniekiem jauniešiem līdz 18 gadu
vecumam, kā arī nestrādājošiem studentiem dalības nauda tiek noteikta 1,00 EUR (viens euro) apmērā mēnesī. Bērniem un jauniešiem līdz 15 gadu vecumam
(neieskaitot) dalības nauda netiek piemērota.
Biedrības komandas dalībnieks brīvprātīgi var izvēlēties maksāt citu mēneša dalības naudas apjomu, kas pārsniedz obligāti noteiktos 3,00 EUR.
Dalībnieks savu izvēli var noteikt pie iestāšanās, norādot dalības maksas apjomu iesnieguma veidlapā, vai arī darbības laikā, rakstiski, elektroniski informējot par to
biedrības valdi. Izvēloties maksāt paaugstinātu dalības maksu attiecīgais dalībnieks tiek vairāk iesaistīts biedrības budžeta sastādīšanas procesā.
Dalībnieks uzsāk dalības naudas iemaksas sākot ar nākošo mēnesi pēc lēmuma par uzņemšanu komandā pieņemšanas, iemaksājot to skaidrā naudā
biedrības kasē, vai bezskaidrā naudā pārskaitot to uz biedrības norēķinu kontu.
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Biedrības „Veloklubs Līvāni” darbības mērķi:
veicināt riteņbraukšanas popularitāti Līvānu novadā, Latgalē, Latvijā un Eiropā;
popularizēt riteņbraukšanu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu;
piedalīties ar velosportu saistītajās sacensībās un citās ar riteņbraukšanu saistītajās aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs;
organizēt velosporta sacensības un citas ar riteņbraukšanu saistītas aktivitātes ģimenēm, komandām un citiem interesentiem Līvānu novadā;
popularizēt un reklamēt velosportu un riteņbraukšanu atbalstošos uzņēmumus un organizācijas.
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Biedrības „Veloklubs Līvāni” komandas dalībnieka pienākumi:
ievērot šo nolikumu, pildīt biedru sapulces un biedrības valdes lēmumus;
regulāri maksāt dalībnieka dalības naudu;
ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
saudzīgi izturēties pret biedrības materiālajiem līdzekļiem, kas piešķirti dalībnieka lietošanai, uzņemties atbildību par to nozaudēšanu vai bojāšanu;
piedaloties velosacensībās un citās riteņbraukšanas aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs pārstāvēt tikai biedrības velokomandu;
piedaloties biedrības pasākumos, rūpēties par savu veselību un drošību, kā arī to personu veselību un drošību, kuras var skart dalībnieka darbība.
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Biedrības „Veloklubs Līvāni” komandas dalībnieka tiesības:
piedalīties biedrības biedru kopsapulcēs, izteikt priekšlikumus, ierosinājumus, veikt citas darbības kas sekmētu biedrības mērķu sasniegšanu;
saņemt informāciju par biedrības darbību, biedrības organizētajiem pasākumiem un citām aktivitātēm;
piedalīties velosacensībās un citās riteņbraukšanas aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs, gan biedrības kolektīvi organizētajos gan individuāli, pārstāvot
biedrības velokomandu;
piedalīties biedrības organizētajās velosacīkstēs un aktivitātēs bez atsevišķas dalības maksas;
saņemt biedrības organizatorisku atbalstu dalībnieka līdzdalības nodrošināšanai dažādās velosacensībās un citos ar riteņbraukšanu saistītos
pasākumos;
saņemt biedrības materiālu atbalstu velosacīkšu dalības maksu, transporta izdevumu segšanai, kā arī jebkuru citu biedrības budžeta ietvaros apstiprināto
izmaksu segšanai;
biedrības apstiprinātā budžeta ietvaros saņemt bezatlīdzības lietošanā citas materiālās vērtības (veloformas u.t.m.l.)

Ar nolikumu iepazinos: ______________________

