KĀRTĪBA
Rīgā
2011.gada 12.jūlijā

Nr.K-1

Kārtība, kādā biedrība „Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija”
uzņem un izslēdz biedrus
Izdoti saskaņā ar Latvijas
Būvkonstrukciju projektētāju
asociācijas statūtu 9.punktu

1. Kārtība nosaka, kādā kārtībā Latvijas Būvkonstrukciju un projektētāju asociācija (turpmāk
tekstā – LBPA) uzņem un izslēdz biedrības biedrus.
2. Kārtība izstrādāta saskaņā ar:
2.1. Biedrību un nodibinājumu likumu;
2.2. LBPA statūtiem.
3. LBPA par biedru uzņemšanu un izslēgšanu atbildīgais ir LBPA biedrs, kuru katru gadu deleģē
LBPA valdes priekšsēdētājs, pamatojoties uz valdes lēmumu.
4. Atbildīgā par biedru uzņemšanu un izslēgšanu vārds, uzvārds un kontaktinformācija tiek
norādīta LBPA interneta mājaslapā.
5. Par biedru uzņemšanu un izslēgšanu atbildīgais veic šādus pienākumus:
5.1. regulāri, ne retāk kā reizi nedēļā, izskata saņemto korespondenci e-pasta adresē
uznemsana@lbpa.lv un korespondenci saistītu ar LBPA biedru uzņemšanu un izslēgšanu,
kas papīra formātā nosūtīta uz LBPA juridisko adresi;
5.2. apkopo saņemto korespondenci un informē par to valdi;
5.3. savas kompetences jautājumus prezentē LBPA biedru kopsapulcēs un valdes sēdēs;
5.4. sagatavo valdes lēmumus par biedru uzņemšanu un izslēgšanu;
5.5. veic komunikāciju ar biedriem un pretendentiem par visiem ar biedru uzņemšanu,
izslēgšanu saistītiem jautājumiem, kā arī apkopo un aktualizē biedru kontaktinformāciju.
6. Lai pretendentu uzņemtu par LBPA biedru, pretendentam jāiesniedz:
6.1. LBPA biedra uzņemšanas pieteikums (Iesniegums) saskaņā ar Kārtības Nr.K-1.(turpmāk
tekstā – kārtība) Pielikumu Nr.1;
6.2. Kārtības Nr.K-1. Pielikumu Nr.2 – aptaujas anketa.
6.3. apliecināta personu apliecinoša dokumenta (pases vai autovadītāja apliecības) kopija ar
norādi „Kopija paredzēta iesniegšanai LBPA valdei saskaņā ar biedru uzņemšanas un
izslēgšanas kārtību”;
6.4. vienu 3 x 4 cm lielu foto.
7. Lai pretendentu uzņemtu par LBPA biedru, pretendentam vēlams iesniegt savu dzīves gājuma
aprakstu (Curriculum Vitae – Europass forma).

8. Kārtības 6. un 7. punktā minētos dokumentus pretendents LBPA iesniedz elektroniski, nosūtot
tos uz e-pastu: uznemsana@lbpa.lv vai papīra formātā, ievietojot vienā slēgtā aploksnē un
nosūtot uz LBPA juridisko adresi.
9. Lēmumu par pretendenta uzņemšanu LBPA biedra statusā, pieņem LBPA valde tuvākajā sēdē
no kārtības 6. un 7. punktā minēto dokumentu saņemšanas brīža. Valdes lēmums rakstveidā,
elektroniski izsūtītā vēstulē, tiek paziņots pretendentam 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas
brīža.
10. Izslēgtajam biedram netiek atmaksāta biedra nauda, ja tāda ir samaksāta.
11. Ar LBPA biedru uzņemšanu un izslēgšanu saistītos valdes lēmumus var pārsūdzēt LBPA biedru
kopsapulcei 20 (divdesmit) dienu laikā. Pārsūdzība tiek izskatīta un lēmums pieņemts tuvākajā
biedru kopsapulcē.
12. Ja biedrs ir izslēgts no LBPA, tad atkārtoti iestāties LBPA tam atļauts ne ātrāk kā pēc gada.
Atkārtota uzņemšana jāizskata LBPA biedru kopsapulcē saskaņā ar LBPA statūtiem.
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