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Nolikums par kārtību, kādā biedrības „Bānīša Draugu klubs” biedri tiek 
atbrīvoti no biedru naudas maksāšanas  

 
1. VISPĀRĪGĀ DAĻA 

 
1.1. Nolikums par biedrības „Bānīša Draugu klubs” (turpmāk tekstā – BDK) 

atbrīvojumiem no biedru naudas maksāšanas (turpmāk tekstā – Nolikums) 
nosaka kārtību, kādā biedrības BDK biedri tiek atbrīvoti no biedru naudas 
maksāšanas, kā arī šo atbrīvojumu uzskaiti, reģistrēšanu, kritērijus un laika 
periodu. 
 

2. ATBRĪVOJUMU IEMESLS 
 

2.1. Biedrības BDK biedrs - fiziska persona, tiek atbrīvots no biedru naudas 
maksāšanas par īpašiem nopelniem vai ieguldīto brīvprātīgo darbu (intelektuālo 
vai materiālo) Biedrības labā: 

2.1.1. BDK biedram piedaloties vienā BDK organizētajā talkā vai jebkādā citā 
kolektīvā BDK pasākumā, kura rezultātā tiek sniegts ieguldījums biedrības 
darba realizēšanā, biedrs tiek atbrīvots no biedru naudas maksāšanas uz 3 
mēnešiem. 

2.1.2. Par atbrīvojumiem no biedru naudas biedriem, kas sniedz savu intelektuālo 
ieguldījumu BDK labā, katrā atsevišķā gadījumā lemj Valde, taču šis 
atbrīvojums par katru veikto darbu ir robežās no 1 mēnešiem līdz 1 gadam. 

2.1.3. Par ziedojumiem vai dāvinājumiem, ko biedrs veicis BDK labā, biedrs var tikt 
atbrīvots no biedru naudas maksāšanas uz laika periodu no 1 mēneša līdz pat 
vairākiem gadiem, atkarībā no ziedojuma vai dāvinājuma lieluma. Šajos 
gadījumos ziedojumam vai dāvinājumam atbilstošu samērīgu biedru naudas 
atbrīvojuma lielumu nosaka Valde. Par īpaši būtiskiem vai vērtīgiem 
ziedojumiem (kuru vērtība pārsniedz 700 EUR) Valde var atbrīvot biedru no 
biedru naudas maksāšanas uz mūžu. 

2.1.4. Biedri, kas ikdienā veic brīvprātīgo darbu (ar ko noslēgts brīvprātīgais darba 
līgums) gada ietvaros tiek atbrīvoti no biedru naudas maksāšanas uz pusgadu. 

2.1.5. Uz savu pilnvaru termiņu Valdes priekšsēdētājs un Valdes locekļi atbrīvoti no 
biedru naudas maksāšanas uz pusi no amatā pavadītā termiņa. 

2.2. Biedra aktīvas līdzdalības rezultātā BDK labā, atbrīvojumu periodi no biedru 
naudas maksāšanas var tikt summēti. 
 



3. ATBRĪVOJUMU NOTEIKŠANA UN REĢISTRĒŠANA 
 

3.1. Pēc fakta konstatācijas, ka BDK biedrs ir sniedzis savu intelektuālo, materiālo 
un/vai brīvprātīgā darba ieguldījumu biedrības labā, Valdes priekšsēdētājs izdod 
rīkojumu par šī biedra atbrīvošanu no biedru naudas maksāšanas, norādot 
iemeslu un atbrīvojuma periodu. Vienā rīkojumā var tikt apskatīti vairāku 
biedru atbrīvojumi no biedru naudas maksāšanas. 

3.2. Par atbrīvojumiem no biedru naudas maksāšanas reģistrēšanu un uzskaiti 
atbildīgs BDK biedrs, kas pilda lietveža pienākumus. 

3.3. Biedrības BDK lietvedis sagatavo reģistru, kurā minēts no biedru naudas 
atbrīvotā biedra vārds, uzvārds, atbrīvošanas iemesls, laika periods, uz kuru 
attiecas atbrīvojums, kā arī nepieciešamības gadījumā piezīmes par šo 
atbrīvojumu. 

3.4. Atbrīvojums no biedru naudas maksāšanas stājas spēkā no brīža, kad tiek izdots 
rīkojums par šī atbrīvojuma piešķiršanu un līdz tajā minētā termiņa beigām. 

3.5. Biedru nauda, kas bijusi iepriekš iemaksāta pirms biedrs saņēmis atbrīvojumu 
no biedru naudas maksāšanas, tiek pārnesta uz laiku, kas atbilst pēc atbrīvojuma 
perioda beigām. 

3.6. Piešķirtie atbrīvojumi no biedru naudas maksāšanas par piedalīšanos talkās var 
segt iepriekš nesamaksāto biedra naudu (bez termiņa ierobežojumiem), 
pašreizējā gada biedra naudu un/vai avansā maksimums līdz pašreizējam gadam 
sekojošā (nākamā) gada beigām. Atbrīvojumi no biedru naudas par piedalīšanos 
talkās avansā ilgāk par pašreizējam gadam sekojošā (nākamā) gada beigām 
netiek piešķirti, neatkarīgi no talkās ieguldītā darba apjoma. 

 
4. NOSLĒGUMA DAĻA 

 
4.1. Nolikuma izpildes un darbības kārtību uzrauga BDK lietvedis. 
4.2. Nolikums ir saistošs visiem BDK biedriem. 
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 ____________________ valdes loceklis I. Boiko 
 
 ____________________ valdes loceklis S. Tretjakovs 
 


