Politiskas partijas
„PROGRESĪVIE” NOLIKUMS
par biedra naudu
Rīga 2017. gada 14. marts
1. Nolikumā izmantotie termini:
1.1. Partija – Politiska partija „PROGRESĪVIE”;
1.2. Biedrs – Partijas biedrs;
1.3. Nolikums – Politiskas partijas nolikums par biedra naudu.

2. Iestāšanās Partijā
2.1. Aizpildot iesniegumu par iestāšanos Partijā, Biedri norāda savu vidējo neto
mēneša ienākumu apjomu.
2.2. Biedrs mēneša laikā no uzņemšanas Partijā veic biedra naudas avansa
maksājumu par trīs mēnešiem uz priekšu atbilstoši 3. punktā noteiktajam apjomam.
2.3. Ja avansa maksājums netiek veikts noteiktajā termiņā, Partijas valde ir tiesīga anulēt
lēmumu par Biedra uzņemšanu Partijā.
2.4. No avansa maksājuma ir atbrīvoti skolēni, studenti, bezdarbnieki un darba
nespējigās personas.

3. Biedra naudas apjoma noteikšana un maiņa
3.1. Biedra naudas maksājums mēnesī nosakāms
ienākumu apjomam, izmantojot šādu formulu:

atbilstoši

Biedra mēneša neto

BN = ((BL + PRO) X IE) / 100, kur PRO = (IE / MA) / 20.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

BN – biedra nauda mēnesī;
BL – bāzes likme. Bāzes likme ir 1 (viens);
PRO – progresīvālikme;
IE – Biedra norādītie ienākumi mēnesī;
MA – Latvijas Republikā noteiktā minimālā bruto mēneša darba alga normālā
darba laika ietvaros, kas ir 380 EUR (divi simti latu).

3.2. Biedra naudas atlaides:
3.2.1. nestrādājošiem skolēniem un studentiem biedra nauda tiek samazināta
par 2 EUR mēnesī;
3.2.2. par katru apgādājamo ģimenē, biedra nauda tiek samazināta par 2 EUR
mēnesī;
3.2.3. ja ģimenē ir č etri vai vairāk apgādājamie, ģimene tiek atbrīvota no biedra
naudas maksājumiem;
3.3.

Atlaides, izņemot 3.2.3. punktā noteikto gadījumu, nevar samazināt kopējo
biedra naudas maksājumu mazāku par 2 EUR mēnesī.
3.4. Ja Biedra vidējie neto mēneša ienākumi ir mainījušies un mainās atbilstība
3.1. punktā noteiktajai ienākumu grupai, Biedrs P a r t i j a s valdei norāda jauno
mēneša neto ienākumu grupu, kas atbilst viņa pašreizējiem ienākumiem.
3.5. Pēc Biedra iesnieguma Partijas valde var atbrīvot Biedru no biedra naudas samaksas
vai samazināt tās apjomu.

4. Biedra naudas maksājumu veikšana
4.1. Biedrs maksā biedra naudu 3. punktā noteiktā vai lielākā apjomā.
4.2. Biedrs biedra naudas mēneša maksājumu samaksā trīs mēnešu laikā.
4.3. Biedra naudas pārmaksa, kas iemaksāta kalendārā gada ietvaros, netiek pārnesta
uz nākamo kalendāro gadu.
4.4. Ja Biedrs trīs mēnešu laikā nesamaksā mēneša biedra naudas maksu, Partijas
valde ir tiesīga Biedru izslēgt no Partijas.
4.5. Biedra naudu iemaksā, ieskaitot to Partijas bankas kontā.

