
NOLIKUMS 
par LTKF biedru nauda	

1. Kopējais nolikums  

1.1. Esošais Nolikums reglamentē biedru naudas maksas veidu, kārtību un apjomu. 
1.2. Esošais Nolikums ir pamatdokuments visiem LTKF biedriem, kas saistīts ar biedru naudu 
un izstrādāts uz LTKF statūtu pamata.  

2. Biedru naudas veidi  

2.1. LTKF biedru naudas veidi ir: iestāšanās, regulārie, gada, vienreizējie, kvalificēšanas.  
2.2. Biedru nauda juridiskām personām:  
- Iestāšanās maksa  
- Regulārais maksājums  
2.3. Biedru nauda fiziskām personām ir noteikta sekojoši:  
- reģistrācijas  
- kvalificēšanas  
- licencēšanas  
- vienreizējs  
2.4. Iestāšanās biedru nauda – iemaksa par iestāšanos LTKF. 
2.5. Regulārā biedru nauda – juridiskās personas iemaksa vienu reizi mēnesī. 
2.6. KvaliKicēšanas biedru nauda – ik gada maksa par sportistu, tiesnešu un LTKF instruktoru 
licenci, kā arī maksa par atestāciju. 
2.7. Pasākumu organizēšanas gadījumā, saskanīgi ar LTKF Statūtiem, var būt noteikta 
vienreizēja biedru naudas samaksa, kuru daudzumu un apmaksas kārtību nosaka orgkomiteja, 
kura atspoguļojas konkrēta pasākuma nolikumā.  
 
3. Biedru naudas samaksas kārtība. 

3.1. Samaksas kārtību un termiņu nosaka LTKF valde;  
3.2. Biedru naudas ievākšanu un uzskaiti, kā arī nepieciešamās dokumentācijas kontroli veic 
LTKF sekretariāts;  
3.3. Visai biedru naudai jābūt noformētai ar atbilstoši šiem dokumentiem:  
- standarta biedru naudas iemaksas veidlapa,  
- bankas maksājuma kopija. 
3.4. Dokumentāli nenoformētas iemaksas uzskatāmas par nenodotām.  
3.5. Iemaksātā biedru nauda netiek atgriezta. 

4. Sankcijas.  
  
4.1. Biedru naudas neiemaksāšanas dēļ, var tikt piemēroti noteikti ierobežojumi attiecībā uz 
LTKF pārstāvēšanu un darbību. Gadījumā, ja juridiskā persona neiemaksā biedru naudu vairāk 
par trīs mēnešiem, tad tiek apstādināta piederība LTKF. Ja parāds nav likvidēts viena mēneša 
laikā, tad seko izslēgšana no LTKF biedru saraksta. Izslēgšanas lēmumu pieņem LTKF valde.  
4.2. Fiziskās personas, kuras neapmaksāja kvaliKicēšanas iemaksu, piešķirtā kvaliKikācija tiek 
anulēta.  
4.3. Atsevišķos gadījumos iespējams piešķirt naudas sodu personām, kuras iemaksā biedru 
naudu ārpus termiņa. Gadījumos, kad piemērojams naudas sods, tā apmaksas kārtību un 
noteikumus nosaka LTKF valde.  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5. Piederības atjaunošana.  
 
5.1. Piederības atjaunošana – tā ir atjaunošanas procedūra par pilntiesīgu LTKF locekli, kurš 
bija pakļauts piederības apturēšanas procedūrai.  
5.2. Juridiskām personām, kurām biedra piederības apturēšanas iemesls bija biedra naudas  
neiemaksāšana, atjaunot savu statusu varēs tikai pēc visu iemaksu veikšanas, pēc kurām tikai 
pieņemta apturēšanas procedūra un apmaksa par iestāšanos.  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«APSTIPRINĀTS»  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Iemaksu veids  Apjoms  Apjoms  Apmaksas 
tremiņš 

Sankcijas  

Juridiskās personas 

Iestāšanās 
 100 euro 
 Pie iestāšanās 
 Iestāšanās 
dokumentu 

iesniegšanas brīdī 

Pieņemšanas 
atteikums 


Regulārais 
 20 euro 

Klubiem, kuri veic 

darbību vienā 
novadā 

Ik mēnesi 
 līdz tekošā 
mēneša baigām 


1 euro par 10 
dienu kavējumu. 

Biedra apturēšana 
pēc 3 mēnešiem. 

Regulārais 40 euro  
Klubiem, kuri trenē 
vairākos novados 

Ik mēnesi 
 Līdz tekošā 
mēneša beigām 


1 euro par 10 
dienu kavējumu. 

Biedra apturēšana 
pēc 3 mēnešiem. 

Fiziskās personas 

Reģistrācijas 
 20 euro Iestāšanās brīdī 
 Iesnieguma 
iesniegšanas brīdī 

Pieņemšanas 
atteikums 

Vienreizējs 
(piedalīšanās 
pasākumos) 

Vienreizējs 
 Pēc nolikuma Piedalīšanās 
atteikums 

Licencēšanas 
iemaksas 

10 euro Reizi gadā 
 Līdz 30. janvārim Licences 
anulēšana 


