Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2018.gada ______.____________________
ar Nr.____________________________________

BĀNĪŠA DRAUGU KLUBA
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1. nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1.

Biedrības nosaukums ir “Bānīša Draugu klubs”, saīsināti „BDK” (turpmāk tekstā Biedrība), kas darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.
2. nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1.
Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Dzelzceļa industriālā mantojuma saglabāšana nākamajām paaudzēm, galvenokārt
uzmanību vēršot maģistrālajiem un industriālajiem šaursliežu dzelzceļiem (kūdras,
mežu, u.c.) un it īpaši:
2.1.1.1. Gulbenes – Alūksnes maģistrālā šaursliežu dzelzceļa saglabāšanai un atraktīva
maģistrālā muzejdzelzceļa izveidei uz tā bāzes (bānītis);
2.1.1.2. Baložu kūdras šaursliežu dzelzceļa saglabāšanai un atraktīva kūdras
muzejdzelzceļa izveidei uz tā bāzes (kūdras bānītis);
2.1.2. Izzināt dzelzceļa transporta vēsturi un tradīcijas, veikt dzelzceļa vēstures
pieminekļu un industriālā mantojuma objektu apzināšanu, kolekcionēšanu,
saglabāšanu, restaurēšanu, eksponēšanu un to ekspluatēšanu (tajā skaitā sabiedrības
pieejamības nodrošināšanu), kā arī vēsturisku amata prasmju saglabāšanu;
2.1.3. Vienot dzelzceļa entuziastus, kas vēlas sniegt savu ieguldījumu Biedrības mērķu
realizēšanai, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, sociālā statusa, fiziskajām spējām,
rases vai pārliecības. Organizēt brīvprātīgo talkas un citas aktivitātes Biedrības
mērķu sasniegšanai, kas atvērtas visiem interesentiem.
2.1.4. Rosināt sabiedrības un it īpaši jaunatnes interesi par dzelzceļiem, radot iespēju
līdzdarboties dzelzceļa nozares procesos, veicinot pieredzes un prasmju apmaiņu
starp paaudzēm, sociāli atraisot un pilnveidojot visus iesaistītos indivīdus.
2.1.5. Izmantot biedrības biedru intelektuālos resursus, lai nodarbotos ar industriālā
mantojuma objektu restaurāciju, rekonstruēšanu, kā arī tehnisko konsultēšanu ar
tiem saistītos jautājumos.
2.2.
Biedrība savu mērķu sasniegšanai:
2.2.1. atbalsta maģistrālo un industriālo šaursliežu dzelzceļu saglabāšanu un uzturēšanu,
organizējot atjaunošanas, sakopšanas un restaurācijas darbus, izmantojot gan
Biedrības biedru materiālo, gan nemateriālo ieguldījumu brīvprātīgā darba veidā;
2.2.2. sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, komercsabiedrībām, kuru
pārvaldībā ir dzelzceļu mantojums, kā arī ar citām radniecīgām organizācijām
Latvijā un ārvalstīs.
3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
3.1.

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1.

Biedrībā var iestāties jebkura fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga
personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu un motivācijas
vēstuli.

4.2.

Lēmumu par biedra – fiziskas personas uzņemšanu Biedrībā biedra kandidāta
statusā pieņem valde. Par juridiskas personas vai tiesībspējīgas personālsabiedrības
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uzņemšanu lemj biedru sapulce vai pārstāvju sapulce, uz kuras lēmuma pamata tiek
noformēts iestāšanās līgums.
4.3.

Fiziska persona, kas ir nepilngadīga, tiek uzņemta biedrībā kā biedra kandidāts ar
valdes lēmumu, ja vienlaikus ar iesniegumu par iestāšanos biedrībā ir iesniegts arī
Civillikumā noteikto bērna pārstāvju apliecinājums, ka tas/tie piekrīt bērna dalībai
biedrībā.

4.4.

Biedra kandidāta darbību biedrības mērķu sasniegšanā sešu mēnešu laikā no
iestāšanās biedrībā izvērtē valde, pieņemot lēmumu par biedra kandidāta
apstiprināšanu biedra statusā, biedra kandidāta izslēgšanu vai papildu termiņa
noteikšanu biedra kandidāta pārbaudei. Lēmumu par nepilngadīga biedra kandidāta
apstiprināšanu biedra statusā valde pieņem tikai pēc biedra kandidāta pilngadības
sasniegšanas.

4.5.

Biedram izsniedz biedra karti. Biedra kandidātam izsniedz biedra kandidāta
apliecību.

4.6.

Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.7.
Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja viņš:
4.7.1. nepilda statūtos noteiktās saistības;
4.7.2. ar savu darbību traucē Biedrības mērķu sasniegšanu vai nodarījis Biedrībai
kaitējumu.
4.8.

Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā,
uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai.
Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei
lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo
rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.9.

Par tādu biedra darbību, kas vērsta uz iekšēju nesaskaņu radīšanu, kas traucē
biedrības darbībai, kā arī grauj biedrības reputāciju, biedru vai pārstāvju sapulcei ir
tiesības izslēgt biedru no Biedrības.

4.10. Ja biedra dalība Biedrībā beidzas, statūtos paredzētā un iemaksātā biedra nauda
viņam netiek atmaksāta. Biedram jānodod biedra karte un viņam nav tiesību
pretendēt uz Biedrības īpašumu vai censties atsavināt šo īpašumu, tā daļas un
finanšu līdzekļus, kā arī turpmāk lietot Biedrības nosaukumu vai simboliku.
5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības
institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par
Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. lietot Biedrības īpašumu saskaņā ar pieņemto koplietošanas kārtību;
5.2.

Biedrības biedru pienākumi:
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5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru, pārstāvju sapulces un valdes lēmumus;
bez kavējumiem maksāt biedra naudu;
atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
nepieļaut rīcību, kas aizskar Biedrības godu un prestižu sabiedrībā.

5.3.

Biedru, pārstāvju sapulcei vai valdei nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu
biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.4.

Šajos statūtos noteiktās biedru tiesības un pienākumi ir attiecināmi arī uz biedru
kandidātiem, izņemot tiesības, kas noteiktas 5.1.1. un 7.5. punktā un ņemot vērā
atrunas, kas noteiktas 7.3., 7.7., 7.8. un 7.9. punktā.
6. nodaļa. Brīvprātīgais un algotais darbs

6.1.

Biedrības mērķu sasniegšanai Biedrības biedri piedalās brīvprātīgā bezatlīdzības
darbā.

6.2.

Ja to pieprasa Biedrības biedrs, par brīvprātīgā darba veikšanu Biedrība ar Biedrības
biedru noslēdz rakstveida līgumu, norādot veicamo darbu un tā izpildes termiņu.

6.3.

Biedrības biedrs, kurš veic brīvprātīgo darbu, var prasīt tādu izdevumu segšanu, kas
radušies brīvprātīgā darba izpildes gaitā.

6.4.

Par noteiktu darbu veikšanu Biedrības biedrs var tikt algots, slēdzot normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā paredzētu līgumu, ja Biedrības interesēs ir šāda atalgošana
(darba apjoms un atvēlētais laiks liedz to veikt brīvprātīgā kārtā, u.c.). Šajā
gadījumā atalgojumu nosaka Valde un tam jābūt samērīgam ar veicamo darbu,
atbilstoši tirgus cenām. Atalgojums valdes locekļiem par to pienākumu veikšanu
nosakāms ar biedru vai pārstāvju sapulces lēmumu likumā noteiktajā kārtībā.
7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1.

Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2.

Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties
biedru sapulcē personīgi vai ar pilnvarota pārstāvja palīdzību.

7.3.

Katram Biedrības biedram biedru sapulcē ir viena balss. Biedru kandidātiem nav
balsstiesību un tie nepiedalās biedru sapulces lēmumu pieņemšanā.

7.4.

Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi trijos gados – ne vēlāk kā līdz 31.
martam.

7.5.

Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas
iemeslu.
Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot
katram biedram uzaicinājumu rakstiskā vai elektroniskā veidā.

7.6.
7.7.

Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem (neskaitot
biedru kandidātus).
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7.8.

Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek
sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no
klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri (neskaitot
biedru kandidātus).

7.9.

Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no
klātesošajiem biedriem (neskaitot biedru kandidātus). Lēmums par statūtu
grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to
nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem (neskaitot biedru
kandidātus).

7.10. Biedru sapulcei ir tiesības atcelt pārstāvju sapulcē pieņemtos lēmumus vai atcelt
ievēlētos pārstāvju sapulces locekļus.
8. nodaļa. Pārstāvju sapulce.
8.1.

Starplaikos starp biedru sapulcēm, biedrības augstākā pārvaldes institūcija ir
pārstāvju sapulce. Pārstāvju sapulce risina biedru sapulces kompetencē esošus
jautājumus, izņemot statūtu grozījumus, valdes ievēlēšanu, lēmumu pieņemšanu par
biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, un citus jautājumus,
kuri saskaņā ar likumu ir biedru sapulces kompetencē.

8.2.

Biedru sapulce izvirza un ievēl pārstāvju sapulces locekļus uz 3 gadu periodu.
Pārstāvju sapulces locekļu skaitu nosaka biedru sapulce, bet ne mazāk kā vienu
trešo daļu no biedrības biedriem (neskaitot biedru kandidātus).

8.3.

Pārstāvju sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri un pārstāvju
sapulces locekļi var piedalīties pārstāvju sapulcē personīgi vai ar pilnvarota
pārstāvja palīdzību.

8.4.

Katram ievēlētam pārstāvju sapulces loceklim pārstāvju sapulcē ir viena balss.
Biedriem, kas nav pārstāvju sapulces locekļi, nav balsstiesību un tie nepiedalās
biedru sapulces lēmumu pieņemšanā.

8.5.

Kārtējā pārstāvju sapulce tiek sasaukta vismaz vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz
31. martam, neskaitot gadu, kad tiek sasaukta biedru sapulce, kurā pārstāvju sapulce
tiek sasaukta pēc nepieciešamības. Pārstāvju sapulci sasauc biedrības valde, ne
vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram uzaicinājumu
rakstiskā vai elektroniskā veidā.

8.6.

Pārstāvju sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no ievēlētajiem
pārstāvju sapulces locekļiem.

8.7.

Ja pārstāvju sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek
sasaukta atkārtota pārstāvju sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no
klātesošo pārstāvju skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi ievēlēti
pārstāvju sapulces locekļi.

8.8.

Pārstāvju sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no
klātesošajiem pārstāvju sapulces locekļiem.
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9. nodaļa. Izpildinstitūcija.
9.1.

Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem, no kuriem
viens ir valdes priekšsēdētājs.

9.2.

Valdi uz trim gadiem ievēlē biedru sapulce. Biedru sapulce no ievēlētajiem valdes
locekļiem ievēlē valdes priekšsēdētāju.

9.3.

Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru vai pārstāvju
sapulces kompetencē.

9.4.

Valde lemj par tādu izdevumu segšanu, kas Biedrības biedriem radušies brīvprātīgā
darba izpildes gaitā.

9.5.

Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divi valdes locekļi.

9.6.

Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Strīdus
gadījumos valdes priekšsēdētājam ir izšķirošā balss.

9.7.

Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi
rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.

9.8.

Biedrības valdes priekšsēdētājs pārstāv Biedrību atsevišķi, savukārt pārējie valdes
locekļi - kopīgi.
10. nodaļa. Revidents.

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl
biedru sapulce uz vienu gadu.
10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis vai Biedrības algots
darbinieks.
10.3. Revidents:
10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi
gadā.
10.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma
saņemšanas.
11. nodaļa. Biedru nauda

7
11.1. Biedru nauda biedrības biedriem tiek noteikta EUR 2,50 mēnesī. Iestāšanās maksa
tiek noteikta EUR 5,00. Biedru kandidāti ir atbrīvoti no biedru naudas maksāšanas
līdz biedra statusa iegūšanai, taču nav atbrīvoti no iestāšanās maksas.
11.2. Biedru nauda tiek iemaksāta ne retāk kā reizi gadā par visu kārtējo gadu, ne vēlāk
kā līdz 30. novembrim.
11.3. Iestāšanās maksa jāiemaksā reizē ar iesnieguma iesniegšanu par iestāšanos biedrībā.
Ja valde pieņem lēmumu atteikt iestāšanos, iemaksātā iestāšanās maksa tiek
atmaksāta.
11.4. Biedrības valde par īpašiem nopelniem vai ieguldīto brīvprātīgo darbu Biedrības
labā lemj par atbrīvošanu no biedra naudas maksāšanas. Nopelnu uzskaitīšanas
sistēmu, kritērijus un laika periodu, par kuru avansā atbrīvo no biedra naudas
maksāšanas, izstrādā valde un apstiprina biedru sapulce.
12. nodaļa. Biedrības darbības beigšanās
12.1. Biedrības darbība beidzas “Biedrību un nodibinājumu likumā” paredzētajos
gadījumos un kārtībā.
12.2. Biedrību var reorganizēt ar biedru sapulces lēmumu "Biedrību un nodibinājumu
likumā" noteiktajā kārtībā.

Statūti apstiprināti biedru sapulcē Baložos, 2018. gada 17. februārī.
Biedrības „Bānīša Draugu klubs”
Valdes priekšsēdētājs

D. Bušs

