Apstiprināts LSS valdē
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un 2013. gada 9. jūlijā
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LATVIJAS SLĒPOŠANAS SAVIENĪBA (LSS)

Nolikums par biedru naudas un licences
maksas apmēru un maksāšanas kārtību.
1. Šis nolikums nosaka kārtību kādā maksājama licences maksa par tiesībām piedalīties LSS rīkotajās
sacensībās un kārtību kādā maksājama LSS biedru nauda. Pamatojoties uz biedrības “Latvijas
slēpošanas savienība” statūtu 8.7.4. panta noteikumiem valde nosaka biedru naudas apmēru un
maksāšanas kārtību. Valde nosaka licences (starta maksas) maksāšanas kārtību un apmēru.
2. Biedra nauda ir gada maksājums, kuru maksā katrs LSS biedrs. Biedru naudas maksājuma mērķis ir
nodrošināt biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanai nepieciešamo izdevumu segšana.
3. Biedru nauda ir maksājama par vienu kalendāro gadu. Vienam biedrības biedram biedra nauda ir
noteikta EUR 350 (trīs simti piecdesmit euro) apmērā.
4. Biedru naudu LSS biedrs maksā līdz 1. jūlijam, bet ne vēlāk kā 14 dienas līdz līdz kārtējai gada
kopsapulcei.
5. Biedru naudas samaksā ieskaita licences maksas (starta naudas) maksājumus, kurus ir samaksājis
sportists vai klubs, organizācija, sporta skola, kas pārstāv noteiktu LSS biedru par konkrētu sportistu, kā
licences maksu par dalību LSS rīkotajās sacensībās.
6. Pamats licences maksas ieskaitīšanai LSS biedra naudas maksājumā ir maksājuma dokuments, kas
apliecina licences maksas samaksu par vienu vai vairākiem startiem attiecīgajā kalendārajā gadā.
7. Licences maksājums (starta nauda) ir maksājums par tiesībām piedalīties LSS rīkotajās sacensībās.
Licences maksājuma mērķis ir ar sacensību organizēšanu un sportistu uzskaiti saistīto izdevumu
segšana.
8. Licences maksa maksājama par vienu startu vienā disciplīnā LSS rīkotajās sacensībās.
9. Licences maksas apmēru katrā LSS pārstāvētajā sporta veidā par vienu startu nosaka vienam
kalendārajam gadam. Šī maksa var būt atšķirīga dažādām sporta veida disciplīnām un tās apmērs
nosakāms ņemot vērā sacensību rīkošanas faktiskās izmaksas. Licences maksas apmēru apstiprina LSS
valde katram konkrētam sporta veidam, katrām konkrētajām sacensībām pēc sacensību gada kalendāra
apstiprināšanas.
10. Lai licences maksu ieskaitītu LSS biedra naudas samaksā, sportistam līdz katrām konkrētām sacensībām
ir jābūt reģistrētam starta protokolā kā konkrēta kluba, organizācijas, sporta skolas pārstāvim. Piederību
sporta klubam, organizācijai, sporta skolai apliecina LSS sportista deklarācija.
11. Ja klubs, organizācija, vai sporta skola piesaka sportistu startam sacensībās, tad pieteicējs uzņemas
licenses maksas samaksas pienākumu. Klubs, organizācija, sporta skola var maksāt licenses maksas par
visiem vai atsevišķiem startiem LSS rīkotajās sacensībās, šajā gadījumā pieteicējs sastāda pieteikumu
startam sacensībās atbilstoši LSS noteiktajai pieteikuma formai.
12. Ja sportists piesakās sacensībām izdividuāli, tad licenses maksa ir jāsamaksā līdz startam sacensībās.

13. Ja pieteikums startam LSS rīkotajās sacensībās tiek iesniegts pēc sacensību nolikumā noteiktā
reģistrācijas termiņa, tad atiecīgi tiek piemērota paaugstināta maksa.
14. Ja sportista deklarācijā nav norādīta sportista piederība sporta klubam, organizācijai, kas ir LSS biedrs,
vai sporta skolai, neviens LSS biedrs nevar šo licences maksu ieskaitīt kā biedra naudu, kas maksājama
LSS biedram.
15. Gadījumā, ja līdz tekošā gada 1. jūlijam klubu, sportista, tajā skaitā klubu, organizāciju, sporta skolu
samaksātā licenču maksa par sportistu samaksātā licenču maksas kopsumma nesedz gada biedra naudas
maksājumu, LSS biedram, šo noteikumu noteiktā kārtībā un termiņā ir jāsamaksā starpība starp faktiski
samaksāto licenču maksu un gada biedra maksu.
16. Gadījumā, ja līdz tekošā gada 1. jūlijam sportista, tajā skaitā klubu, organizāciju, sporta skolu samaksātā
licenču maksa par sportistu pārsniedz bieda naudas lielumu, summa, kas pasniedz biedra naudas lielumu
tiek izlietota statūtos noteiktiem mērķiem tajā sporta veidā, kuru pārstāv LSS biedrs, kura sportista
licences maksājumi ir izveidojuši pārmaksu. Summa, kas pārsniedz biedra naudas apmēru par konkrēto
kalendāro gadu, netiek ieskaitīta kā biedra nauda un nepāriet uz nākošo laika posmu.
17. Biedru naudas lielumu nosaka LSS valde visiem sporta veidiem vienādu.
18. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajos noteikumos izskata LSS valde pamatojoties uz ieinteresētas
personas iesniegumu.

