UZŅĒMĒJI
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Biedrības „Uzņēmēji Gulbenes novadam”
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
1. iedrība „Uzņēmēji Gulbenes novadam” (turpmāk tekstā – Biedrība) ir dibināta apvienojot Gulbenes novada uzņēmējus
pēc teritoriālā principa, lai veicinātu sociāli ekonomisko aktivitāti un uzņēmējdarbības vides attīstību novada,
pilsētas un lauku teritorijā, kā arī sekmētu uzņēmēju interešu ievērošanu valsts un pašvaldības institūcijās.
2. Biedrības biedrs var būt jebkura komercsabiedrība, individuālais komersants, biedrība, nodibinājums vai cits
saimnieciskā darba veicējs, kurš ir nomaksājis ikgadējo biedra naudu, kura saimnieciskā darbība ir saistīta ar
Gulbenes novadu un ir motivācija iesaistīties konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides veidošanā.
3. Personas, kas vēlas iestāties biedrībā, iesniedz valdei pieteikumu (pieejams mājaslapā), apņemoties pēc
uzņemšanas pildīt Biedrības statūtus un Biedrības pārvaldes lēmumus, kā arī norādot motivāciju darbībai Biedrībā.
Pieteikums var tikt nosūtīts elektroniski uz e-pastu: uznemejigulbenei@gmail.com vai pasta adresi: Brīvības iela 222, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
4. Pretendenta pieteikums tiek izskatīts Biedrības valdē, kura pieņem lēmumu par pretendenta iestāšanos Biedrībā un
biedra statusa piešķiršanu. Pieteicēja lūgumu izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no
visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.
5. Pretendents kļūst par Biedrības biedru pēc iestāšanās maksas un biedra naudas nomaksas. Iestāšanās maksa ir
vienreizējs maksājums un tiek piemērota tikai jaunajiem biedrības biedriem.
6. Valde sagatavo un izsūta biedra naudas rēķinu par vienreizēju iestāšanās maksu un biedra ikgadēju maksājumu.
Biedri rēķinu apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Pamatojoties uz biedra iesniegumu,
valde var pieņemt lēmumu par atļauju apmaksāt ikgadējo rēķinu divos vienādos maksājumos, par ko valde rakstiski
informē biedru. Jebkurā gadījumā, pirmais maksājums ir veicams 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas
brīža.
7. Biedrības biedrs, kurš bez attaisnojoša iemesla kavē biedra naudas ikgadējā rēķina vai tā daļas apmaksu vairāk kā
30 (trīsdesmit) dienas, statūtos noteiktajā kārtībā var tikt izslēgts no Biedrības.
8. Valdes sēdes notiek 1 (vienu) reizi mēnesī, bet ne retāk kā 4 (četras) reizes gadā. Valdes sēdes ir atklātas un tajās ir
tiesības būt klāt jebkuram Biedrības biedram, respektējot valdes darba kārtību.
9. Valdes loceklis, kurš objektīvu apstākļu dēļ nevar piedalīties valdes sēdē, informē pārējos valdes locekļus par savu
nostāju attiecībā uz valdes sēdē izskatāmajiem jautājumiem. Valdes loceklis, kurš bez attaisnojoša iemesla kavē
vairāk kā 3 (trīs) valdes sēdes pēc kārtas, var tikt izslēgts no Biedrības valdes statūtos noteiktajā kārtībā.
10. Valdes asistents sagatavo, izsūta valdei un ievieto Biedrības mājaslapā katras valdes sēdes darba kārtību un
izskatāmos jautājumus vismaz 24 (divdesmit četras) stundas pirms valdes sēdes sākuma. Valdes sēdes protokols
tiek ievietots Biedrības mājaslapā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc valdes sēdes.

11. Ikviens biedrs ir tiesīgs iekļaut valdes darba kārtībā Biedrībai aktuālus jautājumus. Informācija par aktuālajiem
jautājumiem tiek nosūtīta valdes asistentam, kurš ir atbildīgs par šo jautājumu iekļaušanu valdes darba kārtībā.
12. Ikvienam biedram, lai uzstātos Biedrības vārdā publiskajā telpā, nepieciešams Biedrības valdes saskaņojums. Valdes
locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību bez atsevišķa pilnvarojuma statūtos noteiktajā kārtībā.
13. Lai Biedrība spētu nodrošināt veiksmīgu sadarbību ar Biedrības biedriem, sadarbības partneriem un citām
institūcijām, Biedrības biedrs apņemas:
13.1. pildot biedru sapulces vai valdes uzliktos pienākumus, publiskajos izteikumos paust tikai Biedrības viedokli, kas
iepriekš ir saskaņots ar Biedrības valdi;
13.2. ar savu attieksmi un uzvedību rūpēties par Biedrības reputāciju un prestižu;
13.3. būt lojāls pret Biedrību, ievērojot tās darbības mērķus un vīziju;
13.4. neizpaust trešajām personām jebkādu komerciālo un tehnisko informāciju, kas saņemta Biedrības uzlikto
pienākumu pilnvērtīgai pildīšanai. Pretējā gadījumā Biedrības biedrs ir atbildīgs par visu Biedrībai vai tās biedriem
radīto zaudējumu segšanu;
13.5. būt pieklājīgs attiecībās ar kolēģiem. Jebkāda veida augstprātīgas un autoritāras attieksmes izrādīšana pret
kolēģiem ir nepieļaujama;
13.6. lietot Biedrības mantu kā rūpīgam saimniekam pieklājās un pēc iespējas racionāli;
13.7. brīvi izteikt savu profesionālo viedokli, ja tas ir pietiekami argumentēts un pamatots;
13.8. ievērot vispārpieņemtās uzvedības normas kā Biedrības sanāksmju laikā, tā arī ārpus tām, apzinoties, ka katra
atsevišķa biedra uzvedība un rīcība veido Biedrības kopējo tēlu sabiedrībā.
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