
NOLIKUMS

PAR BIEDRU UZŅEMŠANAS UN IZSLĒGŠANAS KĀRTĪBU
LATVIJAS TEĀTRA DARBINIEKU SAVIENĪBĀ

Nolikums par biedru uzņemšanu Latvijas Teātra darbinieku savienībā (LTDS) izstrādāts saskaņā ar LTDS

Statūtiem un apstiprināts pēdējā redakcijā LTDS Valdes sēdē 2021. gada 7. aprīlī.

Par LTDS biedru var kļūt profesionālis, kurš strādā skatuves mākslas jomā, organizē, virza, atspoguļo

un dokumentē skatuves mākslas procesus Latvijā. Par LTDS biedru var kļūt fiziska persona, ievērojot

LTDS statūtu noteikumus.

Nepieciešams:

1. Iesniegums, adresēts LTDS Valdei;

2. CV (ietverot pilnu informāciju par savu līdzšinējo izglītību un/vai darbību skatuves mākslas jomā);

3. Divu LTDS biedru, ar savienības stāžu ne mazāku par pieciem gadiem, izvērstas rekomendācijas

(rekomendācija var būt atsūtīta arī e-pastā).

LTDS Valdei ir tiesības uzaicināt LTDS biedra kandidātu uz sēdi, kurā tiek lemts par konkrētā biedra

uzņemšanu.

Iesniegums par uzņemšanu LTDS jāizskata Valdes sēdē divu mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas

(ja šajā laikā Valdes sēde nenotiek, tad iesniegums jāizskata tuvākajā Valdes sēdē). Atteikuma gadījumā

pretendents var atkārtoti lūgt izskatīt iesniegumu vai pārsūdzēt lēmumu LTDS Revīzijas komisijai vai

kongresam.

Jaunajam biedram, izpildot uzņemšanas Nolikuma prasības, 10 dienu laikā pēc uzņemšanas LTDS,

jāsamaksā biedrībai iestāšanās maksa 15,- eiro.

Biedru, kurš nepilda savus pienākumus, neievēro Statūtus vai ar savu darbību diskreditē Savienību, ar

motivētu lēmumu var izslēgt no LTDS Valdes sēdē aizklāti balsojot ar klātesošo balsu vairākumu. Ja biedra

naudas parāds sasniedz trīs ikgadējās biedra naudas apmēru, biedrs var tikt atskaitīts no LTDS.

Aiziešana no skatuves mākslas jomas nenozīmē automātisku biedra izslēgšanu no LTDS.



.........................................................
Vārds      Uzvārds

.....................................................
(Personas kods)

.............................................................................................................................
(dzīvesvietas adrese, e-pasts, telefona numurs)

IESNIEGUMS

20..... gada  .......  .......................

Biedrības
„Latvijas Teātra darbinieku savienības”

valdei

Lūdzu, uzņemt mani „Latvijas Teātra darbinieku savienībā”. Iesniegumam

pievienoju savu CV.

Apņemos iemaksāt 15,- eiro iestāšanās maksu 10 dienu laikā pēc uzņemšanas

LTDS un veikt ikgadējo biedra naudas maksājumu.

Rekomendēju: ..........................................................
Vārds Uzvārds

Rekomendēju: ..........................................................
Vārds Uzvārds

Paraksts:.........................................


