
PAMATNOSTĀDNES DALĪBAI VALSTS FOUNDERS CLUB  
(DIBINĀTĀJU KLUBĀ)

dōTERRA programmas Founders Club (Dibinātāju kluba) mērķis ir noteikt un izteikt atzinību tiem Wellness 
Advocate (Labsajūtas advokātu) līderiem, kuriem ir nozīmīga loma reģionā, veidojot ilgtspējīgu darbību, 
izaugsmi un nepārtrauktu pieaugumu.

Šīs pamatnostādnes attiecas uz valstu un valstu grupu Founders Club (Dibinātāju klubu) attiecībā uz 
dōTERRA EMEA reģionu:

• Kad Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts) ir izpildījis kvalifikācijas prasības 3 secīgus mēnešus, viņš 
ir kvalificējies Founder (Dibinātājs) konkrētajā valstī vai valstu grupā. Kvalificējies Founder (Dibinātājs) 
ar pakāpi „Gold” izpilda atbilstība prasībām kalendārā gada 10 mēnešos no 12, lai varētu piedalīties 
konkrētās valsts Founders Club (Dibinātāju kluba) prēmiju kopfondā. Dalībniekiem ar pakāpi „Platinum” 
un „Diamond” ir jāizpilda atbilstība prasībām gada 9 mēnešos no 12. Lūdzu, skatiet Founders Club 
(Dibinātāju kluba) politiku zemāk ar konkrētiem piemēriem attiecībā uz laika periodu, lai sasniegtu 
3 secīgu mēnešu prasību kalendārajā gadā.

• PRASĪBAS PAKĀPEI „GOLD” (skatīt tabulu zemāk par katru valsti vai valstu grupu)  
Wellness Advocate (Labsajūtas advokātam) jāsasniedz pakāpe „Gold”, lai kvalificētos kā Founder 
(Dibinātājs) un jābūt valstī vai valstu grupā vismaz 3 personīgi reģistrētiem dalībniekiem ar pakāpi 
„Premier” un ar apjomu, kas pārsniedz 5000 OV (organizācijas apjoms) katram dalībiekam. Wellness 
Advocate (Labsajūtas advokātam) var būt arī citi dalībnieki, kas kvalificē viņus kā „Gold”, taču, lai 
kvalificētos, Wellness Advocate (Labsajūtas advokātam) jābūt minētajiem 3 valstī vai valstu grupā 
personīgi reģistrētiem dalībniekiem ar apjomu, kas pārsniedz 5000 OV katram dalībniekam. Apjomu 
pārbauda pakāpes „Executive” līmenī. 

• PRASĪBAS PAKĀPEI „PLATINUM” (skatīt tabulu zemāk par katru valsti vai valstu grupu)  
Wellness Advocate (Labsajūtas advokātam) jāsasniedz pakāpe „Platinum”, lai kvalificētos kā Founder 
(Dibinātājs) un jābūt valstī vai valstu grupā vismaz 3 personīgi reģistrētiem dalībniekiem ar pakāpi 
„Silver” un ar apjomu, kas pārsniedz 9000 OV (organizācijas apjoms) katram dalībiekam. Wellness 
Advocate (Labsajūtas advokātam) var būt arī citi dalībnieki, kas kvalificē viņus kā „Platinum”, taču, 
lai kvalificētos, Wellness Advocate (Labsajūtas advokātam) jābūt minētajiem 3 valstī vai valstu grupā 
personīgi reģistrētiem dalībniekiem ar apjomu, kas pārsniedz 9000 OV katram dalībniekam. Apjomu 
pārbauda pakāpes „Elite” līmenī.

• PRASĪBAS PAKĀPEI „DIAMOND” (skatīt tabulu zemāk par katru valsti vai valstu grupu)  
Wellness Advocate (Labsajūtas advokātam) jāsasniedz pakāpe „Diamond”, lai kvalificētos kā 
Founder un jābūt valstī vai valstu grupā vismaz 4 personīgi reģistrētiem dalībniekiem ar pakāpi 
„Silver” un ar apjomu, kas pārsniedz 9000 OV (organizācijas apjoms) katram dalībiekam. Wellness 
Advocate (Labsajūtas advokātam) var būt arī citi dalībnieki, kas kvalificē viņus kā „Diamond”, taču, 
lai kvalificētos, Wellness Advocate (Labsajūtas advokātam) jābūt minētajiem 4 valstī vai valstu grupā 
personīgi reģistrētiem dalībniekiem ar apjomu, kas pārsniedz 9000 OV katram dalībniekam. Apjomu 
pārbauda pakāpes „Elite” līmenī.

• Founders (Dibinātāji) saņems vienu daļu no valsts vai valstu grupas Founders Club (Dibinātāju kluba) 
kopfonda. Kopfondu 0,5 % no kopējā apjoma komisijai, kuru sadala starp Founders (Dibinātāju) vietu 
skaitu. Lūdzu, skatiet tabulu zemāk.

• Kad katrā attiecīgajā valstī vai valstu grupā ir aizņemtas visas Founders (Dibinātāju) vietas, Founders 
Club (Dibinātāju klubs) šajā reģionā tiek slēgts (skatiet tabulu zemāk, lai uzzinātu vietu skaitu valstī vai 
valstu grupā).



Valsts vai valstu grupas Valsts vai valstu grupas
Founder vietu skaits

Valsts pakāpes 
prasība Sākuma datums

Lietuva [SLĒGTS]
Igaunija [SLĒGTS]
Latvija [SLĒGTS]

5 Pakāpe „Gold” 2017. gada 1. jūnijs 

Bulgārija 5 Pakāpe „Gold” 2023. gada 
1. janvāris

Rumānija [SLĒGTS] 
Moldova (GAC) [SLĒGTS] 10 Pakāpe „Platinum” 2017. gada 1. sep-

tembris

Grieķija
Kipra
Malta

7 Pakāpe „Gold” 2017. gada 1. jūnijs

Čehijas Republika
Slovākija 10 Pakāpe „Platinum” 2017. gada 1. jūnijs

Ungārija [SLĒGTS] 5 Pakāpe „Platinum” 2017. gada 1. jūnijs

Bosnija un Hercegovina (GAC)
Horvātija
Slovēnija

5 Pakāpe „Platinum” 2017. gada 1. sep-
tembris

Polija [SLĒGTS] 10 Pakāpe „Gold” 2017. gada 1. jūnijs

Austrija [SLĒGTS] 5 Pakāpe „Diamond” 2017. gada 1. jūnijs

Beļģija
Luksemburga 7 Pakāpe „Gold” 2017. gada 1. jūnijs

Šveice
Lihtenšteina 5 Pakāpe „Diamond” 2017. gada 1. jūnijs

Francija
Andora
Monako

15 Pakāpe „Gold” 2017. gada 1. jūnijs

Vācija [SLĒGTS] 17 Pakāpe „Diamond” 2017. gada 1. jūnijs

Īrija 5 Pakāpe „Gold” 2017. gada 1. jūnijs

Itālija [SLĒGTS] 15 Pakāpe „Gold” 2017. gada 1. jūnijs

Nīderlande 7 Pakāpe „Platinum” 2017. gada 1. jūnijs

Islande
Dānija
Somija
Norvēģija
Zviedrija

10 Pakāpe „Platinum” 2017. gada 1. jūnijs

Portugāle [SLĒGTS] 5 Pakāpe „Gold” 2017. gada 1. jūnijs

Spānija 10 Pakāpe „Gold” 2017. gada 1. jūnijs

Apvienotā Karaliste 10 Pakāpe „Platinum” 2017. gada 1. jūnijs

Izraēla [SLĒGTS] 5 Pakāpe „Gold” 2017. gada 1. jūnijs

Krievija [SLĒGTS] 30 Pakāpe „Gold” 2020. gada 1. jan-
vāris

Dienvidāfrika 20 Pakāpe „Gold” 2019. gada 1. ok-
tobris
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FOUNDERS CLUB (DIBINĀTĀJU KLUBA) POLITIKA

• dōTERRA jebkurā laikā kādai valstij vai valstu grupai pēc saviem ieskatiem var piemērot citas valsts vai valstu grupas 
Founders Club (Dibinātāju kluba) prasības, lai kvalificētos kā Founder (Dibinātājs). Šo prasību skaitā var būt nepārtraukta 
progresa prasība vai snieguma prasība, piemēram, prēmijas Power of 3 (Triju spēks) sasniegšana vai prasība Founder 
(Dibinātāja) aktivitātēm konkrētā valstī vai valstu grupā, bet ne tikai tās. „Aktivitātes” var konkrēti būt saistītas ar tādām 
jomā kā mentorings, personīga dalībnieku reģistrēšana un izaugsmes veicināšana valstī vai valstu grupā, sanāksmju rīkošana 
tirgū vai pasākumu apmeklēšana tirgū. 

• Founder (Dibinātājam) jābūt personai, kas pati veido Wellness Advocate (Labsajūtas advokāta) kontu, kas var 
iespējami kvalificēties. Wellness Advocate (Labsajūtas advokātu) konti, kurus veido radinieks vai draugs citas personas 
vietā, nevar kvalificēties.  

• Wellness Advocate (Labsajūtas advokāta) konts var kvalificēties Founder (Dibinātāja) vietai, ja kvalificēšanās iespēja 
sasniegta ar pierādāmu apjomu. Wellness Advocate (Labsajūtas advokāta) maksāšanas metode vairākos kontos jāpierāda 
ar maksājuma uzdevumiem, ja persona nav konkrētais Wellness Advocate (Labsajūtas advokāts). Būs nepieciešams 
pierādīt, ka saņēmējs ir atmaksājis Wellness Advocate (Labsajūtas advokātam). 

• Nevienai personai nedrīkst būt vairāk par vienu Founder (Dibinātāja) vietu katrā valstī vai valstu grupā. Dalība Founders 
Club (Dibinātāju klubā) ir atalgojums par individuāliem un personiskiem centieniem. Tomēr Wellness Advocate (Labsajūtas 
advokāts) var kvalificēties Founders (Dibinātāja) vietai katrā atsevišķā valstī vai valstu grupā, kurā pastāv Founders Club 
(Dibinātāju klubs). 

• Tā kā Founder (Dibinātājam) ir jāsaglabā sava kvalifikācija 10 mēnešus no 12 katrā kalendārajā gadā pakāpei „Gold”  
(9 mēnešus no 12 pakāpei „Platinum” un „Diamond”), jāievēro arī šāds nosacījum: 

• Pirmā kvalificēšanās gada 3 secīgie mēneši, kas kvalificē kā Founder (Dibinātāju), arī ietilpst ikgadējā, kalendārā gada 
statusa saglabāšanā. Ja pirmie 3 kvalificēšanās mēneši gadā ir oktobris, novembris un decembris, Founder (Dibinātājs) 
kvalificējas Founders Club (Dibinātāju kluba) prēmijai šajā gadā. Skatiet tabulu „Atlikušo dalības mēnešu kopējais 
skaits” uzskatāmībai.  

 

• Founder (Dibinātāja) statusa saglabāšanas prasības sākas no jauna katra kalendārā gada sākumā.  

• NEPĀRTRAUKTA PROGRESA PRASĪBAS: Tiek sagaidīts, ka katrs Founder (Dibinātājs) turpinās attīstīt savu dōTERRA 
organizāciju un palīdzēs arī citiem to veikt. Paplašinoties un attīstoties valstij vai valstu grupai, tiek sagaidīts, ka Founders 
Club (Dibinātāju kluba) dalībnieki arī paplašināsies un attīstīsies. Kā minēts iepriekš, jebkurā laikā var paziņot par 
piemērojamām nepārtrauktas attīstības prasībām attiecībā uz Founders Club (Dibinātāju klubu) kādā valstī vai valstu grupā. 
Prasības var atšķirties katrā konkrētā valstī vai valstu grupā.  

• Tāda Wellness Advocate (Labsajūtas advokāta) kontam, kas kvalificējas kā Founder (Dibinātājs) jābūt labai reputācijai 
uzņēmumā dōTERRA. Politikas vai procedūru pārkāpšanas gadījumā, kā arī neētiskas rīcības gadījumā, ir jāatrisina radušās 
problēmas saskaņā ar dōTERRA norādēm. dōTERRA patur tiesības pēc saviem ieskatiem šādos gadījumos uz nenoteiktu 
laiku atlikt vai novilcināt Founder Club (Dibinātāju kluba) maksājumus Founder (Dibinātājam), kas ir kvalificējies, līdz laikam, 
kad Founder (Dibinātāja) kontam ir laba reputācija.

Kvalificēšanās pakāpe
Kvalificējies* kā Founder (Dibinātājs) līdz:

Martam Jūnijam Septembrim Decembrim

PAKĀPE „GOLD” 2 1 0 0

PAKĀPE „PLATINUM” 3 2 1 0

PAKĀPE „DIAMOND” 3 2 1 0

* Lai kvalificētos, Wellness Advocate (Labsajūtas advokātam) jāsasniedz pakāpe trīs secīgus mēnešus

ATLIKUŠO DALĪBAS MĒNEŠU KOPĒJAIS SKAITS


