
 

Kustības Par! biedra nauda  
 
Biedra naudas apmērs 
- Kustības Par! biedra nauda ir 10 eiro mēnesī 
- Biedriem, kuru ikmēneša ienākumi pārsniedz 1500 eiro (pirms nodokļu nomaksas), - 15 eiro  
- Biedriem, kuru ikmēneša ienākumi pārsniedz 2000 eiro (pirms nodokļu nomaksas),  - 25 eiro  
- Biedri var brīvprātīgi izvēlēties maksāt lielāku biedra naudu 
- Biedra naudu var maksāt par jebkuru laika posmu uz priekšu 
 
Biedra naudas maksājums veicams ik mēnesi, ieskaitot to Kustības kontā: 
 
Saņēmējs: Kustība Par! 
Reģistrācijas Nr. 40008268164 
Saņēmēja konta Nr. LV02HABA0551044114029 
Swift: HABALV22 
 
Detaļās, lūdzu, norādiet, par kādu laika periodu veicat maksājumu. 
Piemēram: 
15 eiro biedra nauda par 6 mēnešiem:  
Maksājuma mērķis: Biedra nauda 09.2017 - 02.2018. 
Summa: 90.00 EUR 

25 eiro biedra nauda par 1 mēnesi:  
Maksājuma mērķis: Biedra nauda 09.2017. 
Summa: 25.00 EUR 

 
- Turpinot dibināšanas sapulcē iesākto, jaunos biedrus aicinām brīvprātīgi iemaksāt iestāšanās          

maksu pašu izvēlētā apmērā (dibinātāji sapulcē bija aicināti ziedot 15 eiro) 
 

Samazināta biedra nauda 
- Biedri, kas jaunāki par 25 gadiem vai vecāki par 70 gadiem, var maksāt samazinātu 

biedra naudu 5 eiro apmērā 
- Ja vienā ģimenē ir vairāki biedri, biedra naudu var maksāt tikai viens no viņiem 
- Valde var samazināt biedra naudas apmēru vai atbrīvot no biedra naudas maksāšanas, 

pamatojoties uz motivētu biedra iesniegumu 
 

Katru mēnesi informēsim biedrus par Kustības tēriņiem un kopējo finanšu situāciju. 
 

Kā izveidot ikmēneša regulāru maksājumu? 
Lai padarītu Jūsu ikdienu vienkāršāku un vienlaikus plānotu stabilu Kustības Par! naudas 
plūsmu, aicinām biedra naudas iemaksu veikšanai izvēlēties regulārā maksājuma 
funkciju. 
 
Swedbank 
Kreisās sānjoslas sadaļā “Maksājumi” izvēlies “Regulārais maksājums”. Izvēlies kontu, no kura 
tiks veikts maksājums, un noklikšķini uz pogas “Izveidot regulāro maksājumu”.  
Plašāk šeit. 
 

 

https://www.swedbank.lv/private/d2d/payments2/standing_order


 

SEB 
Rīkjoslā atver sadaļu “Maksājumi”. Izvērs sadaļu “Izveidot regulāro maksājumu” un uzstādi 
maksājuma biežumu. 
Plašāk šeit. 
 
Citadele 
Atver sadaļu “Maksājumi”. Apakšsadaļā “Regulārie maksājumi” noklikšķini uz “Fiksētas summas 
regulārais maksājums”. 
Plašāk šeit. 

 
DNB 
Atver sadaļu “Maksājumi” un izvēlies “Regulārie maksājumi”. Izvēlies “Jauns regulārā 
maksājuma līgums”.  
Plašāk šeit. 

 

http://www.seb.lv/ikdienas-pakalpojumi/norekini/regularie-maksajumi
https://www.dnb.lv/lv/privatpersonam/regularais-maksajums
https://www.citadele.lv/lv/privatpersonam/maksajumi-un-parskaitijumi/regularie-maksajumi/

