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NAC! VEIDO!  
ORGANIZE!

Esi sveicināts, aktīvais Gulbenes  
novada iedzīvotāj!

Kā Rainis ir teicis: “Gūt var 
ņemot, gūt var dodot, dodot 
gūtais neatņemams”. 

Tieši tāpēc esam nolēmuši 
dalīties ar to, ko zinām un ko 
jūtam,  jūsu vērtējumam nododot 
pirmo informatīvo ziņojumu lapu 
Gulbenes novada biedrībām un 
nodibinājumiem.  

Biedrība  „SATEKA”  dibi
nāta 2007. gada maijā. Biedrības 
dibinātāji  vietējie uzņēmē
ji, lauksaimnieki, biedrību un 
pašvaldības pārstāvji, Gulbenes 
novada iedzīvotāji.  Pakāpeniski 
biedrība ir izaugusi. Esam sa
pratuši, ka vairāk ir jārunā par 
biedrību un nodibinājumu pie
veikto   gan īstenotajiem pro
jektiem un to sasniegtajiem re
zultātiem, gan apmācībām, gan 
citām aktivitātēm. Bieži vien sa
biedrība nenojauš un nenovērtē, 
ka kādas biedrības ieviestais 
projekts, aktivitāte ir devusi 
neatsveramu ieguldījumu vietē
jai kopienai. 

Tāpat vēlamies popularizēt 
Gulbenes novada biedrību un 
nodibinājumu darbību, kā arī ap
kopot jūsu labās prakses piere dzi 
 iedvesmas stāstus un to, kam 
nākotnē būtu jāpievērš uzmanī
ba.  

Šo izdevumu plānojam izdot 
vismaz 23 reizes gadā. Tajā 
vēlamies iekļaut aktuālo in
formāciju, kas tieši attiecas uz 
biedrību un nodibinājumu darbī
bu. Tāpat sniegsim informāciju 
par izmaiņām likumdošanā, pro
jektu aktivitātēm. 

Tāpēc esi informēts un in
formē arī mūs – komentē, iesaki, 
nepaliec malā, un arī Tu līdzdar
bojies rakstot un jautājot mums 
uz epastu: sateka@sateka.lv.

Daiga Gargurne,
biedrības “SATEKA”  

koordinatore

Biedrība “SATEKA”
Biedrības „SATEKA” ir vie

tējās rīcības grupa, kas darbojas 
Gulbenes novada teritorijā. Tās 
mērķis veicināt ilgtspējīgu un 
līdzsvarotu teritorijas attīstību 
Gulbenes novadā, pārstāvot sa
biedrības intereses un rosinot tās 
aktīvu līdzdalību sociāli ekono
misko jautājumu risināšanā, ie
saistot uzņēmējus, pašvaldības, 
nevalstiskās organizācijas un 
iedzīvotājus. Lai nodrošinātu iz
virzītā mērķa sasniegšanu, bie
drība izvirzījusi sekojošus uzde
vumus:

 • veicināt vietējo kopienu 
iniciatīvas, kas vērstas uz lauku 
problēmu risināšanu;

 • izmantojot sabiedrības 
līdzdalības principus, izstrādāt 
stratēģijas ilgtspējīgai lau
ku attīstībai un nodrošināt to 
īstenošanu. Izvirzītā mērķa un 
norādīto uzdevumu īstenošanai 
tiek organizēti dažādi apmācību 
kursi iedzīvotāju zināšanu un 
pras mju paaugstināšanai, tādējā
di sekmējot viņu spēju adaptēties 
citām nodarbēm vai esošās 
uzņēmējdarbības paplašināšanai, 
lai nodrošinātu dzīves kvalitātes 
paaugstināšanu; iedzīvotāji tiek 
motivēti darbībai vietējā kopie
nā, kas vērstas uz lauku sociāl
ekonomisko problēmu risi
nāšanu; tiek organizēti pieredzes 
apmaiņas braucieni, lai apgūtu 
citu kopienu pieredzi, kā arī rastu 
inovatīvus risinājumus uzņēmēj
darbības dažādošanā vai gūtu 
jaunas idejas tās uzsākšanai; tiek 
piesaistīti finanšu līdzekļi nelielu 
projektu konkursu, kas saistīti 
ar kultūras, izglītības, tūrisma, 
sporta un aktīvās atpūtas aktivi
tātēm, organizēšanai; iedzīvotāji 
tiek motivēti iesaistīties savas 
dzīves kvalitātes uzlabošanā, 
piedaloties sabiedriskā labuma 
aktivitātēs un vides sakopšanā;  
tiek izstrādāta, iesniedzot iz
vērtēšanai un ieviešot dzīvē teri
torijas attīstības stratēģiju, lai 

rastu iespēju piesaistīt finansē
jumu teritorijas ilgtspējīgai at
tīstībai, izmantojot sabiedrības 
līdzdalības principus.

Sākot ar 2010.gadu, biedrība  
katru gadu organizē mazo projek
tu konkursus vietējo iedzīvotāju 
darbības aktivizēšanai. Ir noor
ganizētas Mazo projektu konkur
su 6 kārtas. Iesaistoties starptau
tiskās sadarbības projektos, ir 
aktivizējušies māj amatnieki un 
mājražotāji. Pirmais mājražoju
mu tirdziņš/izstāde  tika noor
ganizēts 2011.gada decembrī, 
kas bija aizsākums nu jau tradi
cionālajam Gulbenes Zaļajam 
tirdziņam. 

Laika posmā no 2009.gada 
līdz 2014.gadam tika īstenota 
biedrības SATEKA attīstības 
stratēģija (2019.2013), reali zēti 
127 projekti. Sadarbībā ar Borisa 
un Ināras Teterevu fondu  šogad, 
2015.gada 8.aprīlī, notika pirmais 
Gulbenes novada iedzīvotāju fo
rums, bet līdz tam katrā pagastā 
notika apkaimes ideju darbnīcas, 
kurās tika apzinātas katra pagas
ta iedzīvotāju kopējās vajadzības 
un iespējas. Forumā un apkaimes 
ideju darbnīcās apkopotās idejas 
ir ņemtas par pamatu, izstrādā
jot vietējās attīstības stratēģiju 
“Biedrības ‘SATEKA” darbības 
teritorijas sabiedrības virzī
tas vietējās attīstības stratēģija 
(2015. 2020.)”. Šīs stratēģijas 
pirmais projektu konkurss tiks 
izsludināts  2016.gada pavasarī. 

Biedrība SATEKA dibinā
ta 2007.gadā, uz 2015.gada 
1.decembri biedrībā pavisam ir 
53 biedri. Biedrības padomes 
priekšsēdētāja ir Aija Supe, bie
drības darbu koordinē Daiga 
Gargurne. Biedrības birojs atro
das Gulbenē, Ābeļu ielā 17, II 
stāvā. Jaunumiem variet sekot 
mājas lapā www.sateka.lv, kur 
tiek ievietota aktuālā informāci
ja.   

Inese Zvejniece

Iedzīvotāju pirmajā forumā

Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.
(K.Apšukrūma)

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes ikvienam nes debesu 
gaišumu!Lai nākamais gads ir bagāts ar labām domām, 

darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brīžiem! Lai 
mūsos mājo un valda godaprāts, neatlaidīga griba  

saprasties, paciest un palīdzēt!
Priecīgus, gaišus, ticības, cerības un mīlestības  

piepildītus Ziemassvētkus! Panākumiem bagātu un 
veiksmīgu 2016.gadu!

Biedrības ‘SATEKA” kolektīvs

Aktivitātes biedrībā “SATEKA”

NVO gadatirgus Gulbenē 

Biedrība „SATEKA” lai
ka posmā no 01.09.2015. līdz 
15.01.2016. realizē projektu 
„NVO Nāc! Vēro! Organizē!” 
(Nr.18/2015/VIDZ6). 

Projekta mērķis ir aktuali
zēt un popularizēt pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju darbī
bu un informēt iedzīvotājus par 
līdzdalības iespējām sabiedris
kajos procesos un vietējās kopie
nas dzīves uzlabošanā Gulbenes 
novadā un Vidzemes reģionā, or
ganizējot dažādas aktivitātes un 
NVO Gadatirgu Gulbenē “Nāc! 
Vēro! Organizē!”. 

Lai gan patlaban mūsu no
vadā darbojas 149 sabiedriskās 

organizācijas (pēc Lursoft da
tiem), nākas secināt, ka lielākajai 
sabiedrības daļai nav informāci
jas un izpratnes par šo organizā

ciju darbības pamatnosacīju
miem. 

Turpinājums 2.lpp.



PAR BIEDRĪBĀM2 decembris

Aktivitātes biedrībā “SATEKA”
Turpinājums no 1.lpp.
Lai mainītu vietējā sabiedrībā 

izveidojušos priekšstatus par sa
biedrisko organizāciju darbu, 
veicinātu pilsoniskās sabiedrības 
attīstību un iedzīvotāju līdzdalību 
sabiedriskajos procesos un vietē
jās kopienas dzīves uzlabošanā, 
projekta ietvaros sadarbībā ar 
Gulbenes novada pašvaldību un 
Gulbenes novada aktīvākajām 
NVO tika organizēts dažādu 
aktivitāšu cikls: 2 semināri, 2 
diskusijas, atvērto durvju diena 6 
biedrībās, NVO gadatirgus Gul
benē. 

4.novembrī Gulbenes no
vada domē norisinājās disku
sija „Pārmaiņas sākas ar Tevi”, 
kurā piedalījās Gulbenes novada 
domes deputāti, speciālisti un 
biedrību pārstāvji. Diskusijas 
mērķis – sadarbības stiprināšana 
starp biedrībām, vietējo sabiedrī
bu un lēmējvaru. Diskusijas laikā 
tika apspriests jautājums par to, 
kā biedrības var iegūt pašvaldības 
līdzfinansējumu dažādu projek
tu realizēšanai, kā biedrības var 
līdzdarboties dažādu stratēģiju 
un nolikumu izstrādes procesā. 

Diskusijas laikā tika saņemta 
informācija, ka tiek gatavoti Gul
benes novada domes noteikumi 
par Gulbenes novada pašvaldības 
atbalsta piešķiršanas kārtību ne
valstisko organizāciju darbībai. 

Biedrības pārstāvji sekos šī no
likuma izstrādes procesam, jo ir 
svarīgi, lai šis dokuments tiktu 
pieņemts un tā darbība stātos 
spēkā jau tuvākajā laikā. Tas at
vieglos līdzfinansējuma piesaisti 
dažādu biedrību/nodibinājuma 
organizēto aktivitāšu un projektu 
ieviešanu

Tāpat, diskusijas laikā 
izskanēja priekšlikums par 
vienota reāli strādājoša nevals
tisko organizāciju atbalsta centra 
izveidi.

Vēlamies pateikt ļoti lielu 
paldies visām organizācijām, 
kas piedalījās 2.decembrī Gul
benes Kultūras centrā notikuša
jā NVO gadatirgū  Gulbenes 
novada invalīdu biedrībai, bie
drībai „KāpNes”, Tirzas pa
gasta attīstības biedrībai, Zie
meļvidzemes Putnu pētniecības 
biedrībai, biedrībai „Radošā 
apvienība „Piektā Māja””, bie
drībai „Mēs Auseklītim!”, bie
drībai „Gulbenes Moto”, bie
drība „Krustalīces mantojums”, 
Alūksnes NVO atbalsta centrs, 
Alūksnes un Apes novada fonds. 
Bija patiess prieks par organi
zācija sagatavotajiem sten diem, 
pārdomātajām aktivitātēm, 
konkursiem. 

Lai arī kopējais dalībnieku 
skaits nebija liels, esam secinā
juši, ka šāds pasākums ir jāor

ganizē vismaz vienu reizi divos 
gados. Tāpat, NVO gadatirgus 
dalībnieki atzina, ka šādā pasā
kumā ir iespēja iepazīties ar citu 
organizāciju darbu, panākumiem 
un nodibināt kontaktus un rast 
sadarbības partnerus kopējiem 
projektiem un aktivitātēm. 

2.decembrī norisinājās at
vērtā diskusija par sabiedrības 
līdzdalības iespējām un iegu
vumiem. 

Diskusijas vadītāja Ieva 
Garjāne šo diskusiju organizēja 
izmantojot sešu cepuru meto
di, kas ļāva diskusijas dalībnie
kiem paskatīties uz sabiedrības 
līdzdalību Gulbenes novadā no 
dažādiem skatu punktiem.  

Diskusijā secinātie fakti:
 novadā reģistrētas 149 bie

drības, no tām apmēram 1/5 daļa 
ir neaktīvās biedrības un tikai 15
20 biedrību darbība vērsta uz ilg
termiņa darbību vietējai kopie nai 
(biedrības, kas darbojas visa no
vada interesēs);

 parādījusies jauna tendence 
tiek veidotas apsaimniekošanas 
biedrības;

 ļoti attīstīta brīvprātīgā dar
ba sistēma;

 Gulbenes novads valstī 
ieņem 15.vietu pēc iesaistīšanās 
kultūras dzīvē (iedzīvotāju dalība 
deju kolektīvos, koros, ansam
bļos utt.);

 Nav Gulbenes novada fon
da, līdz ar to mazāk attīstība lab
darība. 

 Ir maza aktīvās sabiedrības 
daļa, cilvēki pārāk noslogoti, lai 
piedalītos sabiedriskajās aktivi
tātēs;

 Trūkst savstarpējās sadar
bības starp organizācijām;

 Trūkst līderu;
 Nav novērtētas aktīvās bie

drības, aktīvie cilvēki biedrībās;
 Nav motivācijas ilgstošai 

darbībai.
Kā sabiedrisko organizāci

ju veiksmīgas darbības riski ir 
minēti:

 Sabiedrības attieksme;
 Nav ilgtspējības;
 Līderu izdegšana un to 

pēctecības trūkums;
 Finansējuma trūkums
 Biedrības vienam projektam
Kā labās lietas tika nosauk

tas:
 Aktīvās biedrības;
 Finanšu piesaistīšanas 

iespējas;
 Brīvprātīgā darba piedāvā

jums un brīvprātīgā statusa 
prestižs;

 Dalīšanās pieredzē;
 Uzlabota infrastruktūra un 

materiāli tehniskā bāze;
 Pašvaldības atbalsts.
Paldies visiem diskusijas 

dalībniekiem par idejām un 
ieteikumiem tālākā sabiedrības 
aktivizēšanā un līdzdalības 
veicināšanā.

Diskusijas laikā tika pasnieg
ti apbalvojumi biedrības „Gul
benes Moto” pārstāvjiem:  
Aleksejam Kuzminam, Jānim 
Kļaviņam un Atim Bredam. Bie
drība sadarbībā ar partneriem ap
kopo informāciju par Gulbenes 
novadā esošajām biedrībām un 
nodibinājumiem. Uz apkopotās 
informācijas pamata tiek veidota 
datu bāze par Gulbenes novada 
biedrībām un nodibinājumiem. 

Veicot aktuālās informācijas 
apkopošanu par Gulbenes no
vadā reģistrētajām organizāci
jām, esam secinājuši, ka publiski 
pieejamā kontaktinformācija par 
organizācijām ir nepilnīga un 
neprecīza. Tāpat daudzas organi
zācijas neveic reālu darbību, kā 
arī biedrību darbības mērķi nav 
aktualizēti. Piemēram, joprojām 
daudzām biedrībām darbības 
teritorija ir norādīts Gulbenes 
rajons; biedru naudas norādī
tas latos. Biedrības kontaktin
formācijā norādīti neprecīzi tāl
ruņa numuri, epasti, adreses un 
kontaktpersonas.

Vēlamies lūgt biedrības 
un nodibinājumus aktuali
zēt gan kontaktinformāciju, 
gan pārskatīt statūtus un ne
pieciešamības gadījumā tos ak
tualizēt. 

 
Daiga Gargurne,

biedrības „SATEKA”   
koordinatore

Gulbenes novada amatnieku biedrība

“Gulbenes novada amatnieku 
biedrība” 17.03.2015. ir ieraks
tīta Biedrību un nodibinājumu 
reģistrā.

Biedrība apvieno Gulbenes 
novada nemateriālās kultūras 

mantojuma prasmju nesējus un 
citas personas, kuras ar savu 
darbību veicina tautas tradīciju 
pārmantojamību.

Biedrības mērķi ir:
1.Veicināt amatniecības man

tojuma apzināšanu, izzināšanu, 
apgūšanu, attīstību, pilnveido
šanu, saglabāšanu un popu
larizēšanu plašākā sabiedrībā 
Gulbenes novadā, Latvijā un ār
valstīs.

2.Apzināt un popularizēt 
dažādu amatu prasmes un amatu 
pratējus.

3.Sekmēt amatnieku un 
iedzīvotāju, uzņēmumu, 
pašvaldības savstarpējo sadar
bību, mūžizglītību un radošu 
izaugsmi.

4.Veicināt amatnieku 
uzņēmējdarbības attīstību.

5.Saglabāt kultūrvēstu
risko mantojumu un sekmēt tā 
nodošanu jaunajai paaudzei.

6.Veicināt savstarpēju, 
starpteritoriālu un starptautisko 

sadarbību un pieredzes apmaiņu 
amatniecības jomā.

Biedrības uzdevumi:
atbalstīt amatniecības attīstī

bu Gulbenes novadā;
veicināt amatniecības pras

mju mantojuma saglabāšanā un 
popularizēšanā iesaistīto fizisko 
un juridisko personu dialogu ar 
valsts, pašvaldību iestādēm un 
nevalstiskajā organizācijām;

attīstīt un nostiprināt savstar
pējo, starpteritoriālo, starptau
tisko sadarbību amatniecības 
prasmju saglabāšanā, pārman
tošanā un popularizēšanā;

veicināt starpetnisko dialogu 
un sadarbību,

radīt un producēt kvali
tatīvus kultūras, mākslas un 

izglītības produktus un pakalpo
jumus;

organizēt kursus, tematiskus 
seminārus, meistarklases, kop
projektus;

dibināt radošas sadarbības 
kontaktus ar līdzīgām organi
zācijām Latvijā un ārpus tās;

organizēt izstādes, festivālus 
un konkursus Latvijā, pieaicinot 
piedalīties viesus no Latvijas un 
ārvalstīm, kā arī veicināt biedru 
un Biedrības kopumā regulā
ru dalību izstādēs, festivālos un 
konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Kontaktinformācija:
Iveta Priedīte,

 26433332 
gulbenesamatnieks@inbox.lv

Gulbenes novada invalīdu biedrība
Gulbenes novada invalīdu 

biedrība ir sabiedriskā labuma 
organizācija, kopš 2009.g.12.08. 
ar 21 gadu pastāvēšanas piere
dzi, kas aptver cilvēku loku ar 
īpašām vajadzībām. Sabiedriskā 
labuma darbības veids ir trūcīgo 
un mazaizsargāto personu grupu 
sociālās labklājības celšana.

 Biedrības galvenie mērķi ir:
invalīdu integrācija sabie

drībā;
apzināt un noskaidrot in

valīdu vajadzības sociālajā, 
medicīnas, kultūras u.c. jomās;

sekmēt invalīdu sociālo, 
sadzīves un kultūras vajadzību 
apmierināšanu;

palīdzēt invalīdiem ie
saistīties viņiem piemērotā dar
bā;

sadarboties ar citām Bie
drībām, nodibinājumiem Latvijā 
un citās valstīs;

aktīvi piedalīties likum
došanas izstrādāšanā, sniedzot 
priekšlikumus un papildināt                                      
vai grozīt spēkā esošos likumus 
un normatīvos aktus, invalīdu in
teresēs;

veikt saimniecisko darbī
bu sakarā ar sava īpašuma uz
turēšanu un izmantošanu, kā arī 
citu saimniecisko darbību statū
tos nosaukto mērķu sasniegšanai, 
kam nav peļņas gūšanas rakstura. 

www.sateka.lv

Sadarbojoties ar  
SUSTENTO organizāciju, In
valīdu biedrība regulāri saņem 
informāciju par notiekošo so
ciālajā sfērā, tālāk nodrošinām 
informācijas pieejamību saskaņā 
ar biedrības statūtos noteikta
jiem mērķiem un darbības virzie
niem. Informējam sociālo die
nestu par aktuālākajām invalīdu 
problēmām. Veicinām biedrības 
brīvprātīgo darbu piedaloties 
dažādās talkās. Iesaistām in
valīdu biedrības biedrus dažādos 
darbos. Organizējam dažādus 
kultūras pasākumus, sporta un 
veselības veicināšanas pasāku
mus.Katru gadu piedalamies  
visās sporta aktivitātes, kuras 
rīko citas invalīdu biedrības, kā 
arī Latvijas mēroga sporta sa
censībās cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Biedrības darbību 
atspoguļojam masu medijos. 
Veicam naudas līdzekļu pie
saistīšanu ar ziedojumu, projektu 
palīdzību. 

Pēdējo piecu gadu laikā 
esam realizējuši 18 projektus. 
No tiem 4 projekti ir ELFLA, 
kur viens projekts kļuva par 
dižprojektu. Pārējie projekti ta
puši ar SUSTENTO, Gulbenes 
novada domes, A/S Latvijas 
valsts meži un Hipotēku bankas 
atbalstu. Sadarbojoties ar NVA 

vairāki invalīdu biedrības biedri 
ir strādājuši un strādā subsidēta
jās darba vietās. Vairākus gadu 
pēc kārtas piedalāmies starptau
tiskajā teātra festivālā Polijā cil
vēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Aktīvi sadarbojamies ar novada 
domi un vairākām pašvaldībām. 
Aktīvi sadarbojamies ar Balvu 
TIB, Alūksnes IB, Medņevas 
ISRK, Mērsraga IAC., Gulbenes 
2vidusskolu, Balvu neredzīgo 
biedrību, esam atvērti visiem, 
kuri vēlas pie mums kaut ko 
iemācīties. Radošajās darbnīcās 
lejam sveces un ziepes, gatavo
jam apsveikumus, adam, tapo
jam, aužam uz rāmjiem, strādā
jam ar mālu, šujam,dekupējam 
un cenšamies apgūt visu jauno.

Gulbenes novada invalīdu 
biedrība apvieno 151 dažādu 
paaudžu biedrus, cilvēkus ar 
īpašām vajadzībām, palielina 
biedrības kapacitāti, piesaista 
jaunus biedrus,veicina tālākas 
darbības attīstību un veikto ak
tivitāšu pēctecību.

Gulbenes novada invalīdu 
biedrība spēj rast jaunas sadar
bības iespējas un meklē dažādus 
ceļus finansējuma piesaistei ak
tivitāšu realizēšanai.

Pēteris Kozlovskis, biedrības 
valdes priekšsēdētājs Zīda gleznojumu izstādes atklāšana

Ķepaiņu draugu klubs
Sabiedriskā labuma organi

zācijas dzīvnieku aizsardzības 
biedrības “Ķepaiņu draugu 
klubs” darbības mērķi:

Pamatmērķis  Veicināt ar 
mājdzīvniekiem saistītās infra
struktūras sakārtošanu Gulbenes 
pilsētā un novadā.

Pamatmērķim pakārtoti 
mērķi:

1.Mainīt lielas sabiedrības 
daļas negatīvo viedokli par 
dzīvniekiem, to tiesībām un cil
vēku pienākumiem pret tiem, 
popularizēt un aktualizēt dzīvnie
ku labturības prasību jautājumus.

2.Piesaistīt finansu līdzekļus 
no novadu uzņēmumiem, privāt
personām, fondiem un ārvalstīm.

3.Piedalīties un veicināt sa
darbību ar dzīvnieku aizsardzības 
organizācijām, dzīvnieku pat
versmēm un pansijām, veteri
nārajām klīnikām un valsts 
atbildīgajām institūcijām,  lai 
tiktu panāktas būtiski efektīvas 
pozitīvas pārmaiņas dzīvnieku 
aizsardzības jomā un līdz ar to 
vides, kuras daļas ir cilvēki un 
mājdzīvnieki, sakārtošanā.

Biedrības ikdienas darbi (cik 
atļauj finanses): 

1)nepieciešamās palīzības 

sniegšana mājdzīvniekiem:
*veterinārā palīdzība  pa

mestiem, klaiņojošiem un bez
saimnieku dzīvniekiem, kas ir 
cietuši un kuriem  n a v 
sniegta medicīniskā palīdzība;  
dzīvnieku sterilizācija, kastrācija 
un aprūpe.

*uzturēšana  pārtikas no
drošināšana līdz brīdim, kad tiem 
tiek atrasti jauni saimnieki vai  
nogādāti Alūksnes dzīvnieku pat
versmē “Astes un ūsas”.

2) katram mājdzīvniekam sa
vas mājas:

*māju meklēšana  pagaidu, 
patstāvīgu.

Biedrības ieteikumi:
1) Veicināt sabiedrību uz lab

vēlīgāku attieksmi pret dzīvnie
kiem, neatkarīgi no dzīvnieku 
sugas, vecuma un veselības 
stāvokļa.

2) Sniegt izglītojošu in
formāciju sabiedrībai (arī 
pirmsskolas iestādēs un skolās) 
par iespēju līdzdarboties dzīvnie
ku aizsardzībā.

3) Iesaistīties dzīvnieku lab
turības normu īstenošanā.

Mudināt sabiedrību, ka kat
ram ir jānes atbildība par tiem, 
kurus esam pieradinājuši. 
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Gulbenes lauksaimnieku biedrība
Biedrība “Gulbenes lauk

saimnieku biedrība” apvieno 126 
biedrus. Gulbenes lauksaimnie
ku biedrība dibināta 2003.gada 
12.martā. 2005. gadā apvienība 
pārreģistrējās par biedrību.

 2004.gadā tika izveidots 
birojs Gulbenes pilsētā un uzsāk
ta aktīva darbība zemnieku in
terešu aizstāvēšanā. Tika rīkoti 
dažāda rakstura semināri, veikts 
aktīvs darbs birojā, strādājot ar 
katru zemnieku individuāli. Tiek 
rīkoti dažādi pieredzes apmaiņas 
un atpūtas pasākumi. Biedrības 
„Gulbenes rajona lauksaimnieku 
biedrība”(turpmāk teksta Biedrī
ba) darbības uzdevumi ir:

1. Iesaistīt novada lauk
saimniekus, lauksaimnieku 
nevalstisko organizāciju un 
nozaru asociāciju biedrus lauk
saimniecības politikas veidošanā 
un īstenošanā.

2. Sniegt priekšlikumus lauk
saimniecības un lauku politikas 
izstrādāšanai un realizēšanai 
valstī, piedalīties lauksaimniecī
bu un lauku intereses skarošu 
likumprojektu, Ministru Kabine
ta noteikumu un citu normatīvo 
aktu projektu izvērtēšana.

3. Nodrošināt informatī
vo saikni: Lauksaimnieku or
ganizāciju sadarbības padome 
(LOSP) – ražotājs un otrādi.

4. Izglītot un informēt Bie
drības biedrus par lauku un lauk
saimniecības aktualitātēm valstī;

5. Lauku iedzīvotāju in
formēšana un izglītošana par 
Latvijas Republikas integrāciju 
Eiropas Savienībā. 

Biedrības darbības  mērķi:
1. Informatīvu un izglītojošu 

semināru un izbraukumu rīkoša
na.

2. Projektu izstrādāšana.
3. Lauksaimnieku interešu 

pārstāvēšana LOSP.
4. Biedrības struktūrvienību 

dibināšana.
5. Efektīvas uzņēmējdarbības 

veicināšana laukos.
6. Veikt citas LR likumdošanā 

atļautās darbības.
Biedrības uzdevumu veikša

nai svarīgs darbības virziens ir 
sadarbība ar dažādām institūci
jām un citām organizācijām. Bie
drībai ir sadarbība ar SIA”LLKC 
filiāle Gulbenes LKB”, SIA 
„Līgotnes 97, pagastu konsul
tantiem, jauniešu organizācijām 
un neformālajām grupām un 
pagastu skolām, lai veiksmīgāk 
un visaptveroši varētu organi
zēt informatīvas un izglītojošas 
aktivitātes. Ilgtermiņa darbības 
plāns sastāv no četriem darbības 
pamatiem: 1) informēšana, 2)
izglītošana, 3)piedalīšanās lē
mumu pieņemšanā, interešu 

aizstāvība un 4) jauniešu ie
saistīšana. Informēšanas aktivi
tātes – konsultācijas uz vietas 
birojā, informatīvie semināri, 
tikšanās ar lauksaimniekiem un 
pašvaldību darbiniekiem un in
teresentiem uz vietas. Informāci
jas apstrāde un sagatavošana, 
sadarbojoties ar citām organi
zācijām  Izglītošana – dažādu 
apmācību organizēšana pagastos 
uz vietas gan pieaugušajiem, gan 
jauniešiem.  Jomas, kurās tiek 
veidotas apmācības – ES regu
las, grāmatvedība,   informāci
jas atrašana un meklēšana inter
netā,  lauksaimniecības jomas, 
neformālā izglītība, projektu 
izstrāde Piedalīšanās lēmumu 
pieņemšanā, interešu aizstāvība. 
Aktīva dalība administratīvās 
struktūras izstrādei līdzsvaro
tas lauksaimniecības attīstībai 
Gulbenes novadā. Ieteikumu 
un priekšlikumu izstrāde un 
nosūtīšana institūcijām ar lauk
saimniecību saistītajos doku
mentos – likumi, regulas, MK 
noteikumi. Jauniešu iesaistīšana. 
 sadarbība ar „Mazpulku” or
ganizācijām Gulbenes rajonā, sa
darbības līgumu slēgšana ar Gul
benes rajona skolām, projektu 
izstrāde un realizācija ar biedrību 
„Jauniešu klubs „Dēms”.

Gulbenes lauksaimnieku bie
drība”  no 2009.gada augusta 
līdz 2011.gada jūlijam realizēja 
projektu  „Green Fingers” (Zaļie 
pirkstiņi) . Projekta mērķis bija 
popularizēt bērnu un jauniešu 
vidū „zaļo domāšanu”, attīstot 
iemaņas  darbam augkopībā un 
dārzkopībā. Lai saglabātu  jauna
jā paaudzē interesi par zemi, zaļo 
dabu, veselīgu pārtiku, svarīgi 
ir tieši kā pieaugušie, vecāki un 
vecvecāki nodod savas zināšanas 
saviem bērniem. Tādēļ projekta 
galvenās aktivitātes ir vērstas uz 
zināšanu apkopošanu un piere
dzes apmaiņu starp pieauguša
jiem, kuri strādā ar bērniem un 
jauniešiem. Projektā  no Gul
benes novada piedalās pedagogi, 
vecāki un vecvecāki no Jaungul
benes arodvidusskolas, Tirzas 
pamatskolas, Gulbenes 2. vidus
skolas,  Jaungulbenes bērnudārza 
„Pienenīte” un Galgauskas 542.
mazpulks. Partneri bija no Angli
jas, Itālijas, Francijas, Ungārijas 
un Spānijas dažādām organi
zācijām un iestādēm  Projekta 
ietvaros bija paredzēts, ka katra 
valsts pie sevis gatavo piere dzes 
apmaiņas vizīti, kuras laikā parā
da metodes kā viņu organizācijās 
vai pašvaldībās bērni un jaunieši 
tiek iesaistīti dažādās aktivi
tātēs saistītās ar dabu, vidi un 
dārzkopību.

Vislielākais darbs tika ie

guldīts uz vietas, kur dalībnieki 
visu projekta ieviešanas laiku 
organizēja dažādas aktivitātes 
kopā ar bērniem, apkopoja sa
vas zināšanas, lai februārī Lat
vijas pieredzes apmaiņas vizītē, 
kurā tika uzņemti viesi no part
nervalstīm un  varēja rādīt savu 
pieredze. Bija noorganizēta 
tikšanās ar pašvaldības vadību, 
kurā diskutēja par atšķirīgām 
un kopējām  problēmām kat
rā valstī. Projektu finansēja 
ES Mūžizglītības programmas 
GRUNDTVIG. Projekta līguma 
nr. 20091GB1GRU0601471 
4.

ELFLA programmā  LEA
DER PROJEKTS Nr.0907
LL05L413202000002, ar pro
jekta nosaukumu „Biedrības 
pakalpojumu sniegšanas kvali
tātes paaugstināšana un pie
ejamības uzlabošana”, kad tika 
iegādāta visa nepieciešamā da
tortehnika.

Projekts Nr. 20101LV1
LEO0200651 ir par prakses 
iespējām Portugālē. ADRI MAG 
kopš 2006.g.  veic atzīšanu, ap
stiprināšanu un sertificēšanu 
pieaugušo kompetencēm. At
tiecībā uz uzņēmējdarbību un 
uzņēmumu veidošanu, ADRI
MAG kopš 2003. gada realizē 
dažādas iniciatīvas un projektus, 
kuru galvenais mērķis ir izstrādāt 
metodoloģiju un instrumentus, 
lai atbalstītu uzņēmējus no idejas 
līdz uzņēmējdarbības izveidei, ar 
iespēju testēt darbību bez oficiā
li izveidota uzņēmuma. Praksē 
piedalījās 4 biedrības biedri, ku
riem ir nepieciešama prakse lauku 
tūrisma nozares attīstībai savās 
saimniecībās vai lauku tūrisma 
izveidošanai no jauna. Uzņemošā 
organizācija bija apsti prinājusi, 
ka var uzņemt 4 prakses dalīb
niekus no Latvijas. Prakse tika 
izieta ADRIMAG, kuras laikā 
tika izzināta Portugāles lauku 
uzņēmēju ekonomiskā situācija, 
darbības pieredze un lauku tū
risma attīstības iespējas laukos, 
kā arī veikta prakse, lai apgūtu 
labas prakses piemērus lauku tū
risma saimniecību attīstības no
drošināšanā un produktu pievie
notās vērtības radīšanā. Praksē 
tiks analizētas inovatīvas bizne
sa idejas kā racionālāk izmantot 
laukos esošos resursus.

Projekta mērķis  pilnveidot 
lauku uzņēmēju profesionālās 
zināšanas, prasmes un kompe
tences, personiski pilnveidoties, 
lai spētu noturēties un konkurēt 
lauku biznesa vidū un attīstīties, 
radīt pievienoto vērtību saražota
jiem produktiem. Prakse bija  
plānota 2010.gada 14.28.no
vembrī, bet pēc izmaiņām bija  

2011.gada 5.20.martam.
2010.gada 3.decembrī Rīgā 

notika EXPRO izstāde, kurā no 
Latvijas, Lietuvas un Igauni
jas savus projektus prezentēs 
GRUNDTVIG un Leonardo 
da Vinči projektu realizētāji. 
Arī projektam “Green Fingers” 
mūsu biedrība  izveidoja in
formatīvo stendu par projektu 
ES Mūžizglītības program
mas GRUNDTVIG  līguma nr. 
20091GB1GRU0601471 4.

Projekts Nr.20121LV
LEO0203386  „Latvijas mazo 
lauku saimniecību saimnieku 
prakse lauksaimniecības un 
dārzkopības uzņēmumos Tur
cijā”. Dalībnieki apmeklējot 
prakses vietas, guva priekšstatu 
par lauksaimniecību Turcijā, tās 
attīstību, ES atbalsta vei diem 
lauksaimniecībā. Dalībnieki 
paplašināja savas profesionālās 
prasmes lauksaimniecības un 
dārzkopības uzņēmumos Turcijā, 
guva prasmes par tām metodēm 
saimniekošanā, kuras var arī 
izmantot savās saimniecībās 
Latvijā. Prakses  laikā 2 dalīb
nieki praktizējās vispārējā lauk
saimniecības uzņēmumā un 2 
dārzkopības uzņēmumā. Lai 
vairāk gūtu priekšstatu par Tur
cijas lauksaimniecību, dalībnieki 
papildus apmeklēja austersēņu 
audzētavu siltumnīcu  komplek
sā, biškopības saimniecību, 
institūtu, kas nodarbojas ar hu
musa ražošanu no akmeņoglēm, 
dārzu uzņēmumu dekoratīvo 
koku audzēšanai. Šeit tika gūtas 
atziņas, kā sev pieejamos resur
sus  uz vietām veiksmīgi izmatot 
ražošanā.Dalībnieki palielinā
ja savas  angļu valodā prasmes, 
jo visa komunicēšana, tikšanās, 
diskusijas, teorētiskās lekci
jas, arī problēmu risināšana ar 
uzņemošo partneri  notika angļu 
valodā. Tāpat prasmes tika gūtas 
IKT, jo saziņai ar nosūtošo part
neri tika izmantoti sociālie tīkli 
un epasts. Starpkultūru izzināša
nai palīdzēja organizētās eks
kursijas (Kapadokija, Konija).
Gūtās atziņas un praksi dalībnieki 
izmantos savās saimniecībās. 
Dažas no atziņām, piemēram, kā 
veiksmīgāk izmantot ES atbalstu 
savās saimniecībās, tiks nodo
tas organizācijām, kuras pārstāv 
lauksaimnieku intereses  Zem

kopības ministrijā, lai risinātu 
veiksmīgāk nākoša plānošanas 
perioda  2014.2020.gadam at
balsta shēmas lauksaimniecībā.
Prakses programma sniedza 
iespēju iegūt darba un dzīves 
pieredzi citā valstī, konkrēti Tur
cijā. Tikka paplašināts dalībnie
ku  redzesloks, veicināta viņu  
intelektuālā attīstība un celts 
vispārējo profesionālo zināšanu 
līmenis. Dalībnieki piedalījās  
Mūžizglītības programmas sek
toriālā programmās Leonardo da 
Vinči  apakšprogrammā cilvē
kiem darba tirgū (PLM).  Prak
ses laikā iegūtās atziņas tiks 
apkopotas uzziņas materiālos 
un būs pieejamas citiem intere
sentiem Gulbenes novadā. Gūto 
pieredzi dalībnieki pielietos 
savu saimniecību konkurētspējas 
celšanai, kā arī daudzas atziņas 
nākotnē pielietos kopējās lauku 
politikas veidošanai 20142020.
gadam, kas cels kopējo ekono
misko situāciju ne tikai Gulbenes 
novada lauku saimniecībās, bet 
arī visā Latvijā kopumā. Veici
not saimniecību izaugsmi, pa
lielināsies darba vietu skaits, 
saimniecību maksātspēja, tiks 
mazināts izbraucēju skaits, it 
īpaši jaunu cilvēku izbraukšana 
no Latvijas. Prakse notika 2012.
gadā no 17.novembra līdz 2.de
cembrim.

Katru gadu tiek organizēti 
pieredzesapmaiņas braucieni uz 
kaimiņu valstīm. Esam apmeklē
juši Pleskavas apgabala lielākās 
saimniecības, tikušies ar šī ap
gabala zemniekiem gan Latvijā, 
gan Krievijā, lai pārrunātu dažā
dus jautājumus lauksaimniecības 
nozarē. Bijām Baltkrievijas Re
publikas vairākos apgabalos, kas 
nodarbojas ar   lauksaimniecību, 
apmeklējām arī pārstrādes uzņē
mumus, runājām par iepirkuma 
cenām un produkcijas kvalitāti. 
Noslēgts sadarbības līgums ar 
biedrību no Baltkrievijas Re
publikas Beloozorskā. Nākošajā 
gadā plānojam doties uz Poliju 
pie mūsu novada sadraudzības 
partneriem Kentrzyn.   

Andris Gargurnis, biedrības 
“Gulbenes lauksaimnieku  

biedrība” valdes priekšsēdētājs           

Sadarbības līguma parakstīšana ar Baltkrieviju

Kā nodibināt biedrību? 
Kas ir biedrība?
Biedrība ir brīvprātīga per

sonu (biedru) apvienība, kas iz
veidota, lai sasniegtu biedrības 
statūtos noteikto mērķi, kam nav 
peļņas gūšanas rakstura. Biedrī
ba ir biedru organizācija.

Kas ir nodibinājums?
Nodibinājums jeb fonds ir 

mantas kopums, kurš nodalīts 
kāda noteikta mērķa sasniegša
nai, bet ne peļņas gūšanas no
lūkā. Nodibinājumā nav biedru. 
Dibinātāju statuss ir „uz mūžu” 
un tie nevar izstāties.

Lai sasniegtu biedrības/
nodibinājuma statūtos paredzē
to mērķi, organizācijai ir 
tiesības papilddarbības veidā 
veikt saimniecisko darbību un 
nodarbināt fiziskas personas 
brīvprātīgā bezatlīdzības darbā.

Lai sasniegtu biedrības/
nodibinājuma statūtos paredzē
to mērķi, organizācijai ir 
tiesības papilddarbības veidā 
veikt saimniecisko darbību un 
nodarbināt fiziskas personas 
brīvprātīgā bezatlīdzības darbā.

Biedrības dibināšana
Biedrību var nodibināt fi

ziskas un juridiskas personas, kā 
arī tiesībspējīgas personālsabie
drības;

Biedrību var dibināt uz no
teiktu vai neierobežotu laiku;

Biedrības dibinātāju skaits 
nedrīkst būt mazāks par 2 cilvē
kiem;

Lai dibinātu biedrību, nav 
nepieciešams sākotnējs mantisks 
ieguldījums;

Pirms pieteikuma par bie
drības ierakstīšanu Biedrību un 
nodibinājumu reģistrā, dibinātā
jiem:

jāpieņem lēmums par bie
drības dibināšanu;

jāapstiprina biedrības statūti;
kā arī jāievēl biedrības pār

valdes institūcija  koleģiāla vai 
vienpersoniska biedrības izpild
institūcija un citas biedrības 
statūtos paredzētās institūcijas.

Pieteikumā par biedrības 
ierakstīšanu Biedrību un no
dibinājumu reģistrā jāpievieno 
dibinātāju pieņemtais lēmums 

par biedrības dibināšanu, statūti 
(2 eksemplāri), kā arī izpildins
titūcijas locekļu saraksts.

Nepieciešamie dokumenti 
Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā iesniedzami 14 dienu lai
kā no lēmuma par biedrības dibi
nāšanu pieņemšanas brīža.

Biedrība kļūst par juridisku 
personu, savukārt biedrības dibi
nātāji par tās biedriem, ar brīdi, 
kad biedrība ierakstīta Biedrību 
un nodibinājumu reģistrā.

Biedrības reģistrāciju veic 
Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrs. Atteikumu reģistrēt bie
drību var apstrīdēt Uzņēmuma 
reģistra valsts notāram, savukārt 
valsts notāra lēmumu par at
teikumu reģistrēt biedrību var 
pārsūdzēt administratīvajā rajona 
tiesā.

Katras biedrības obligātās 
pārvaldes institūcijas ir bie
dru sapulce (kopsapulce), kas 
ir augstākā lēmējinstitūcija un 
izpildvara, kas var būt vienper
soniska (piemēram, direktors, 
priekšsēdētājs) vai koleģiāla 
(piemēram, valde, padome) un 
kas vada un pārstāv biedrību.

Biedru sapulci sasauc izpild
institūcija likumā (piemēram, 
gadījumos, ja nepieciešama 
grozījumu izdarīšana statūtos, lē
muma pieņemšana par biedrības 
darbības izbeigšanu, turpināšanu 
vai reorganizāciju) vai statūtos 
paredzētajos gadījumos, kā arī 
tad, ja biedru sapulces sasaukša
na nepieciešama biedrības in
teresēs.

Lai biedru sapulce būtu lemt
tiesīga, tajā jāpiedalās vairāk kā 
pusei no biedriem, taču statūtos 
var noteikt arī lielāku kvorumu. 
Ja biedru sapulcē nav noteiktā 
biedru skaita, izpildinstitūci
jai ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā 
jāsasauc biedru sapulce atkārtoti 
ar tādu pašu darba kārtību. Šajā 
gadījumā biedru sapulce drīkst 
pieņemt lēmumus neatkarīgi 
no klātesošo biedru skaita, ja 
piedalās vismaz divi biedri.

Katram biedram biedru 
sapulcē ir viena balss, taču bie
dram nav balsstiesību jautājumos 
par darījumu noslēgšanu ar šo 
biedru vai prasības celšanu, lietas 
izbeigšanu pret šo biedru.

Lēmumi biedru sapulcē tiek 

pieņemti, ja par tiem nobalso 
vairāk kā puse no klātesošajiem 
biedriem, taču, ja biedru sapulce, 
piemēram, lemj par biedrības dar
bības izbeigšanu, nepieciešamais 
balsu skaits ir divas trešdaļas no 
klātesošajiem. Biedrība statū
tos var noteikt arī lielāku lēmu
mu pieņemšanai nepieciešamo 
balsu skaitu, kā arī to, ka biedru 
sapulces pienākumus noteiktā 
apjomā var pildīt no biedru kop
skaita ievēlēta pārstāvju sapulce.

Kur iesniegt pieteikumu 
biedrības reģistrēšanai?

Pieteikumu biedrības reģis
trēšanai jāiesniedz LR Uzņēmu
mu reģistrā Rīgā vai kādā no

Reģionālajām nodaļām Lat
vijā (Bauskā, Daugavpilī, Jēkab
pilī, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, 
Saldū, Valmierā, Ventspilī).

 Darba laiki un adreses 
atrodamas Uzņēmuma reģistra 
mājas lapā: http://www.ur.gov.lv/
kontakti.html 

Dokumentus var nosūtīt arī 
pa pastu.

Turpinājums 4.lpp.



www.sateka.lv

NODERĪGA INFORMĀCIJA4 decembris

Informatīvo izdevumu biedrībām un  
nodibinājumiem finansē biedrība “SATEKA”,  

projekta Nr. 18/2015/VIDZ-6

Turpinājums no 3.lpp.
Kur saņemt pieteikuma 

veidlapas? 
Pieteikuma veidlapas par 

biedrības ierakstīšanu biedrību 
un nodibinājumu reģistrā  un 
dokumentu paraugus var saņemt 
Uzņēmumu reģistra mājas lapā 
http://www.ur.gov.lv/veidlapas.
html .

Dokumenti, kas  jāiesniedz 
Uzņēmumu reģistrā un kādu in
formāciju tajos jānorāda: 

Piesakot biedrību ierakstīša
nai biedrību un nodibinājumu 
reģistrā, Uzņēmumu reģistrā ir 
jāiesniedz pieteikums (veidlapa 
B2), kam pievienojami šādi do
kumenti:

1. Lēmums par biedrības 
dibi nāšanu, kurā jānorāda:

•biedrības nosaukums;
•biedrības mērķi;
•dibinātāju fiziskās personas 

vārds, uzvārds un personas kods, 
bet juridiskai personai (tiesīb
spējīgai personālsabiedrībai) 
nosaukums, reģ. Nr. un juridiskā 
adrese;

•dibinātāju tiesības un pie
nākumi, ja dibinātāji par šo ir 
vienojušies;

•pilnvarojumu (ja tāds ir 
dots) atsevišķiem dibinātājiem 
parakstīt statūtus un pieteikumu 
biedrību un nodibinājumu reģis
tra iestādei;

•citas ziņas, kuras dibinātāji 
uzskata par nepieciešamām;

•lēmuma pieņemšanas da
tums un vieta.

Dibināšanas lēmumu pa
raksta visi dibinātāji. Dibinātāja 
vārdā lēmumu var parakstīt viņa 
pilnvarota persona, kas piedalī
jusies lēmuma pieņemšanā. 
Rakst veida pilnvara pievienoja
ma lēmumam.

2. Biedrības statūti, ne vairāk 
kā 2 eksemplāri (obligāti), kuros 
jānorāda:

•biedrības nosaukums;
•biedrības mērķi;
•biedrības darbības termiņš, 

ja dibina un noteiktu laiku;
•biedru iestāšanās un 

izstāšanās priekšnoteikumi;
•biedru tiesības un pienāku

mi;
•kārtību kādā var noteikt bie

drības teritoriālo un citu struktūr
vienību tiesības un pienākumus 
(ja tādas dibina);

•biedru sapulces sasaukšanas 
un lēmumu pieņemšanas kārtību;

•izpildinstitūcijas nosauku
mu, skaitlisko sastāvu, nosakot 
izpildinstitūcijas locekļu tiesības 
pārstāvēt biedrību kopā vai atse
višķi;

•revīzijas institūcijas uzbūvi, 
ievēlēšanas kārtību, kompetenci, 
lēmumu pieņemšanas kārtību un 
pilnvaru termiņu vai zvērināta 
revidenta iecelšanas kārtību un 
pilnvaru termiņu;

•biedrības reorganizācijas un 
darbības pārtraukšanas kārtība.

 Statūtos var paredzēt citus 
noteikumus, kas nav pretrunā ar 
likumu,  piemēram:

kārtību kādā biedriem tiek 
noteiktas saistības;

gadījumus, kad biedrs tiek 
izslēgts no biedrības;

kārtību, kādā biedrs tiek 
izslēgts no biedrības;

biedru nauda;
u.c noteikumus.
Statūtus paraksta visi dibi

nātāji vai vismaz divi dibinātāji, 
kas dibināšanas lēmumā ir piln
varoti parakstīt statūtus. Statūtos 
norāda apstiprināšanas vietu un 
datumu.

3. valdes locekļu sarakstu, 
norādot katra valdes locekļa vār
du, uzvārdu, personas kodu un 
dzīvesvietas adresi;

4. dokumentu, kas apliecina 
valsts nodevas samaksu par bie
drības ierakstīšanu biedrību un 
nodibinājumu reģistrā (piem., 
bankas apliecinātu kvīti/maksā
juma uzdevumu).

Biedrības nosaukuma 
veidošana

Biedrības nosaukums 
nedrīkst būt pretrunā ar nor
matīvajiem aktiem un labiem 
tikumiem. Nosaukumā nedrīkst 
ietvert militārā formējuma no
saukumu vai tādas organizācijas 
vai grupas nosaukumu, kura atzī
ta par noziedzīgu vai antikon
stitucionālu, tas nedrīkst radīt 
pozitīvu attieksmi pret vardarbī
bu u.tml.

Biedrības nosauku
mam skaidri un nepārprotami 

jāatšķiras no citiem sabiedrisko 
organizāciju reģistrā un biedrī
bu un nodibinājumu reģistrā jau 
reģistrētiem vai reģistrācijai pie
teiktiem sabiedrisko organizāciju 
vai to apvienību un biedrību vai 
nodibinājumu nosaukumiem.

Biedrības nosaukumā lieto
jami vienīgi latviešu vai latīņu 
alfabēta burti.

Nosaukumā nedrīkst ietvert 
maldinošas ziņas par biedrības 
darbības mērķi, darbības veidu 
un tiesisko formu.

Biedrības nosauku
mā nedrīkst ietvert valsts vai 
pašvaldību institūciju (iestāžu) 
nosaukumus, kā arī vārdus valsts 
vai pašvaldība.

Valsts nodevas apmērs:
 biedrības reģistrācija  11,38 

EUR;
statūtu grozījumu reģistrāci

ja  8,54 EUR;
biedrības reorganizācijas 

reģistrēšana, ja rodas jauna bie
drība  11,38 EUR par katru 
vienību;

biedrības reorganizācijas 
reģistrēšana pārējos gadījumos  
8,54 EUR;

Citu ierakstu reģistrācija  
5,69 EUR.

No valsts nodevas maksas at
brīvotas:

1.ja biedrībā apvienoti in
valīdi, bāreņi vai daudzbērnu 
ģimeņes;

2.ja biedrības mērķis ir bērnu 
un skolēnu sporta pasākumu or
ganizēšana;

3.ja ieraksts ir saistīts ar ad

ministartīvo teritoriju pārveido
šanu, robežu vai nosaukuma 
maiņu, kā arī ielas nosaukuma 
vai ēkas numerācijas maiņu;

4.ja ieraksts izdarāms, pama
tojoties uz valsts iestādes lēmu
mu vai tiesas nolēmumu.

 Valsts nodeva ir jāsamaksā 
pirms pieteikuma iesniegšanas un 
to var samaksāt jebkurā bankas 
iestādē, norādot šādus rekvizītus: 
saņēmējs  Valsts kase, reģistrāci
jas numurs: 90000050138, Valsts 
kase, kods: TRELV21, konts: 
LV84TREL1060190913200, 
maksājuma mērķis  valsts node
va par biedrības reģistrāciju

Kas jādara, ja saņemts Uzņē
mumu reģistra valsts notāra 
lēmums par nodibinājuma ie
rakstīšanas biedrību un nodibinā
jumu reģistrā atlikšanu?

Pieteikuma iesniedzējam ir 
iespēja valsts notāra lēmumā 
norādītajā termiņā (kas nevar 
būt īsāks par vienu mēnesi) 
novērst konstatētos trūkumus un 
iesniegt dokumentus atkārtoti. 
Ja dokumenti tiek iesniegti ter
miņā, valsts nodeva otrreiz nav 
jāmaksā. Ja dokumentus iesniedz 
pēc noteiktā termiņa, no jauna ir 
jāmaksā valsts nodeva.

Ja pieteikuma iesniedzējs 
uzskata, ka valsts notāra lēmums 
ir nepamatots, viņam ir tiesības 
apstrīdēt valsts notāra lēmumu, 
iesniedzot iesniegumu Uzņēmu
mu reģistra galvenajam valsts 
notāram.

Kā nodibināt biedrību?

Biedrības reorganizācija
Biedrības vai nodibinājuma 

reorganizācijas mērķi var būt 
dažādi – vairākām organizāci
jām apvienojoties, izveidot vienu 
organizāciju, tādā veidā paaugs
tinot organizācijas kapacitāti, 
vai arī sadaloties, nodalīt organi
zācijas mērķiem neatbilstošas 
aktivitātes, lai tās attīstītu jaunas 
organizācijas paspārnē.

Biedrību un nodibinājumu 
likums (BNL) izsmeļoši definē 
biedrību un nodibinājumu reor
ganizācijas veidus, kā izpaužas 
katrs no reorganizācijas veidiem 
un kādas ir reorganizācijas juri
diskās sekas (BNL 73. – 85., 109.
pants).

Svarīgi ievērot, ka reorgani
zācijā drīkst piedalīties tikai 
vienādas juridiskās formas juri
diskās personas – biedrības re
organizācijā – tikai biedrības, 
savukārt nodibinājumu reor
ganizācijā – tikai nodibinā
jumi.

Reorganizācijas veidi:
1. Apvienošana – pievie

nošanas vai saplūšanas veidā;
2. Sadalīšana – sašķelšanas 

vai nodalīšanas veidā.

Biedrības statūtos var iekļaut 
reorganizāciju regulējošas nor
mas, kas paredz reorganizācijas 
priekšnoteikumus un ierobežoju
mus. Turpretī nodibinājumu var 
reorganizēt vienīgi statūtos no
teiktajos gadījumos. Tas nozīmē, 
ka biedrību var reorganizēt arī 
tad, ja statūtos biedrības reor
ganizācijas priekšnosacījumi nav 
atrunāti, bet, ja nodibinājuma 
statūtos nav paredzēta reorgan
izācija, tad nodibinājumu reor
ganizēt nedrīkst.

Nav pieļaujama testamentārā 
nodibinājuma reorganizācija, jo 
mantojuma atstājēja pēdējo gribu 
nedrīkst mainīt.

Biedrības reorganizācijas 
kārtība. Apvienošana (BNL 
74.pants)

Biedrību var apvienot ar 
citu biedrību, to pievienojot 
citai biedrībai (pievienošana) 
vai arī apvienojoties vairākām 
biedrībām vienā jaunā biedrībā 
(saplūšana).

Vieglāk īstenojamais reor
ganizācijas veids ir pievienoša
na. Pievienošanas procesā 
pievie nojamā biedrība nodod 

visu savu mantu citai reģistrētai 
biedrībai (iegūstošā biedrība) un 
izbeidz darbību bez likvidācijas 
procesa. Pievienošanas gadījumā 
jauna biedrība neveidojas.

Biedrību saplūšanas procesā 
divas vai vairākas pievienojamās 
biedrības nodod visu savu mantu 
jaundibināmai – iegūstošai bie
drībai. Par iegūstošās biedrības 
dibinātājiem tiek uzskatītas pie
vienojamās biedrības (kā juri
diskas personas), nevis pievieno
jamo biedrību biedri.

Abos apvienošanas gadīju
mos pievienojamā biedrība beidz 
pastāvēt bez likvidācijas procesa, 
pievienojamās biedrības biedri 
kļūst par iegūstošās biedrības bie
driem, kā arī biedrības tiesības un 
saistības pāriet iegūstošajai bie
drībai. Tas nozīmē, ka iegūstošā 
biedrība pārņem ne tikai tiesības 
uz pievienojamās biedrības fi
nanšu līdzekļiem, mantu, u.c. 
vērtības, bet arī saistības – parā
dus, līgumsaistības, arhīva doku
mentus u.c. uzlikumus.

Sadalīšana (BNL 75.pants)
Sadalīšanas procesā sadalāmā 

biedrība nodod savu mantu – t.i. 
tiesības un saistības, vienai vai 
vairākām iegūstošām biedrībām 
sašķelšanas vai nodalīšanas ceļā. 

Iegūstošā biedrība var būt jau 
eso ša vai jaundibināma biedrība.

Sašķelšanas gadījumā 
sadalāmā biedrība pēc reor
ganizācijas beidz pastāvēt bez 
likvidācijas procesa. Iegūstošai 
biedrībai ir tiesības izmantot 
pievienotās biedrības nosauku
mu.

Nodalīšanas gadījumā 
sadalāmā biedrība turpina 
pastāvēt, bet visi sadalāmās bie
drības biedri vai daļa no viņiem 
kļūst par iegūstošo biedrību bie
driem saskaņā ar lēmumu par re
organizāciju vai reorganizācijas 
līgumu.

Lai Uzņēmumu reģistrā 
(UR) iesniegtu Reorganizācijas 
pieteikumu, UR jāiesniedz se
kojoši dokumenti:

Attiecīgā UR veidlapa
Reorganizācijas līgumu vai tā 

attiecīgi apliecinātu kopiju;
Protokola izrakstu un lēmu

mu par reorganizāciju (lēmumu 
par reorganizāciju sagatavo atse
višķā dokumentā);

Iegūstošās biedrības (nodi
binājuma) statūtus (ja reorgani
zācijas rezultātā tiek izveidota 
jauna organizācija);

Iegūstošās biedrības (nodibi
nājuma) valdes locekļu sarakstu 

(ja reorganizācijas rezultātā tiek 
izveidota jauna organizācija);

Saplūšanas gadījumā – 
pievie nojamās biedrības (nod
ibinājumi) iesniedz kopīgu 
pie teikumu par jaundibināmās 
organizācijas ierakstīšanu reģis
trā.

Nodibinājumiem, iesniedzot 
dokumentus Uzņēmumu reģis
tram, reorganizācijas pieteiku
mam papildus pievieno do
kumentu, kas apliecina citas 
pārvaldes institūcijas piekrišanu 
reorganizācijai (ja statūtos ir 
paredzēta šādas piekrišanas 
došana).

Reorganizācija uzskatā
ma par spēkā stājušos ar brīdi, 
kad reģistrā izdarīti ieraksti par 
visām reorganizācijas procesā 
iesaistītajām biedrībām (nodibi
nājumiem).

Būtiski atcerēties, ka visa 
reģistrēta kustamā un nekus
tamā manta, pamatojoties uz 
UR izsniegtajiem dokumentiem 
ir jāpārreģistrē uz iegūstošās 
organizācijas vārda. Tādā pašā 
veidā ir jāpārraksta bankas konti.

Reorganizācijas process 
ir laikietilpīgs  apmēram 6 
mēneši. 

Biedrības darbības izbeigšana
Īsi par biedrības darbības iz

beigšanas procesu:
•To veic valdes locekļi, ja 

biedru sapulce vai tiesa nenosaka 
citādi;

•Ja likvidatoru ieceļ bied
ru sapulce vai nosaka tiesa, tās 
nosaka atlīdzību un izmaksas 
kārtību;

•Likvidators var būt rīcībspē
jīga fiziskā persona;

•Likvidatoru var atcelt ar bie
dru sapulces lēmumu vai tiesas 
nolēmumu, ieceļot citu.

Biedrības darbības iz
beigšanās gadījumā notiek tās 
likvidācija, ja Biedrību un nodi
binājumu likumā nav noteikts 
citādi. 

Biedrības nosaukumam pie
vieno vārdu “likvidējamā”.

Uzņēmumu reģistrā 
jāiesniedz:

Pieteikums par darbības iz
beigšanuB7 veidlapa.

Pieteikumam pievieno:
Biedru sapulces izrakstu ar 

lēmumu par biedrības darbības 
izbeigšanu;

Ziņas par likvidatoru (ne
pievieno, ja valdes locekļi ir 
likvidatori).

Biedrības darbības izbeigša
na ar biedru sapulces lēmumu 
[Biedrību un nodibinājumu li
kums (BNL) 54.p.]

•Biedru sapulce tiek sasaukta 
īpašā kārtībā;

•Biedru sapulcei lēmums par 
darbības izbeigšanu jāpieņem 
ar 2/3 balsu no klātesošo biedru 
skaita pozitīvu balsojumu

•Statūtos var būt noteikts 
lielāks balsu skaits.

Biedrības darbības izbeigša
na, uzsākot bankrota procedūru 
[BNL 55.p.]

•Kārtību, kā notiek biedrības 
darbības izbeigšana nosaka 
MAKSĀTNESPĒJAS LIKUMS

Biedrības darbības izbeigša
na ar valdes lēmumu [BNL 56.p.]

•Ja biedru skaits samazinājies 
līdz vienam biedram vai citam 
statūtos noteiktajam skaitam

•Ja izbeidzas statūtos noteik
tais biedrības darbības termiņš

•Lēmumu par biedrības 
darbības izbeigšanu pieņem  
VALDE.

Darbības izbeigšana ar tiesas 
nolēmumu [BNL 57.p.]

•Ja biedrības darbība ir 
pretrunā ar Satversmi, likumiem 
vai citiem normatīvajiem aktiem;

•Ja par biedrības pamatdarbī
bu kļuvusi saimnieciskā darbība, 

kam ir peļņas gūšanas raksturs;
•Ja biedrības valde nav 

iesniegusi pieteikumu par bie
drības darbības izbeigšanu sa

skaņā ar BNL;
Citos likumā noteiktos gadī

jumos.

Biedrības darbības izbeigšana

Ar biedru sapulces 
lēmumu

Uzsākot biedrības 
bankrota procedūru

Biedru skaita 
samazināšanās līdz 1 
biedram (vai statūtos 
noteiktam skaitam)

Izbeidzoties statūtos 
noteiktajam termiņam (ja 

tāds bija noteikts)

Ar tiesas nolēmumu

Uz cita likumā vai 
statūtos noteiktā 

pamata

 


